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DÜZENLEME KURULU BAŞKANININ MESAJI 

TOK 2017 Değerli Katılımcıları, 

Bu yıl 19'uncusu yapılacak olan Otomatik Kontrol Ulusal 

Toplantısı TOK 2017, 21 – 23 Eylül 2017 tarihleri arasında Yıldız 

Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kongre Merkezinde düzenlenecektir. 

Yaklaşık altmış yıl önce kurulan ülkemizin en kıdemli ve 

saygın meslekî oluşumlarından Otomatik Kontrol Türk Millî 

Komitesinin en önemli faaliyeti olan TOK toplantılarına 

üniversitelerden, kamu kuruluşu ve özel sektörden araştırmacılar ve 

yöneticiler katılmaktadır. Bir asrı aşan mühendislik eğitimi 

tecrübesiyle, güçlü kadrosu, zengin altyapısı ve araştırma gruplarıyla, 

Teknopark ve Sosyal İnovasyon Merkezi'yle, kamuda ve özel 

sektörde çok çeşitli mühendislik alanlarında ve önemli mevkilerde 

yetkin mezunlarıyla tanınan Yıldız Teknik Üniversitesi bu yıl TOK 

2017 Toplantısına ve bu kapsamda yer alacak sergi, panel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. 

TOK 2017 Ulusal Toplantısında sunulmak üzere gönderilen 160’dan fazla bildiri, Ulusal Bilim 

Kurulu’ndaki hakemlerimiz tarafından değerlendirilmiş ve bunlardan 125’i sözlü olarak sunulmak üzere 

kabul edilmiştir. Kabul edilen bildiriler 21 – 23 Eylül 2017 tarihlerinde iki buçuk gün boyunca, 

Davutpaşa Kongre Merkezi’nde birisi ana salon olmak üzere dört salonda yürütülecek paralel 

oturumlarda sunulacaktır. Ayrıca özellikle endüstriden ilgili şirketlerin üst düzey yöneticilerinin 

katılacağı Endüstri 4.0: Sanayinin Dijitalleşmesi ile Otonom Araç Kontrol Teknolojileri panelleri, 

otonom araçlar ve biyomekatronik sistemlerle ilgili özel oturumları ve ASELSAN, TAI, AVL, FESTO, 

OMRON, ACROME gibi kontrol teknolojisi geliştirme ve uygulamalarıyla tanınan kuruluşların 

sergileyecekleri ürün ve projelerin tanıtıldığı sergi alanıyla TOK 2017’nin çok değerli bir buluşma, 

tanışma, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunma ortamı sağlayacağına inanıyoruz. Davetli 

konuşmacılarımızdan yeni dönem IFAC Başkanı Prof. Dr. Prof. Frank Allgöwer son derece ilgi çekici 

bir konuyla karşımızda olacak: Networked and optimization-based control for the Smart 

Manufacturing of the Future. Diğer misafirimiz Prof. Dr. Lorenzo Marconi’nin Nonlinear robust 

regulation: the challenges of multivariable systems başlıklı konuşmasının ise sadece araştırmacılar 

için değil karmaşık kontrol algoritmaları geliştirebilen uygulamacılar için de oldukça ufuk açıcı bir 

sunum olacağına inanıyoruz. 

Bu teknik ve akademik faaliyetlerin yanı sıra Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 

değerli desteğiyle Açılış Töreni, Kokteyli ve Gala Yemeğinde sizlere zengin, seviyeli ve nitelikli canlı 

müzik dinletileri eşliğinde beğeneceğinizi umduğumuz ikramlarımızla Otağ-ı Hümayun gibi bir tarihî 

mekânın sıcaklığını, İstanbul Boğazı gibi bir dünya incisinin güzelliğini yaşatmak istiyoruz.   

Öncelikle bütün bu organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Bahri Şahin’e şükranlarımızı arz ederiz. Daha en başta TOK 2017’yi 

düzenleme görevini tarafımıza tevdi eden TOK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Eksin’e, 

Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip Cansever’e, her 

zaman nazik tavsiyeleriyle yanımızda olan TOK Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Turan Söylemez’e 

bize bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederiz. Sahip oldukları bütün tecrübelerini bizimle paylaşan 

geçen ve önceki yılın TOK Ulusal Toplantı Başkanları Prof. Dr. Osman Parlaktuna ve Prof. Dr. Serdar 

İplikçi’ye takdir ve teşekkürlerimizi sunarız. 

Bu değerli, daha çok dayanışma nitelikli desteklerin yanı sıra etkinliğimizin maddi olarak 

gerçekleşmesinde çok önemli rol oynayan kuruluşları ve yöneticilerini de burada şükran ve minnetle 

anmak istiyoruz. Öncelikle TOK 2017 Ana Sponsoru ASELSAN’a ve bu desteği almamızda esas rolü 

oynayan başta Yönetim Kurulu Başkanı, İTÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. İbrahim Özkol’a kalbî 

teşekkürlerimizi takdim ederiz. Ayrıca Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümümüzün 

kurucularından ve ilk başkanı, GTÜ Rektörü ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk 

Görgün hocamıza her zamanki destekleri için çok teşekkür ediyoruz. ASELSAN desteği için bizi 
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gönülden cesaretlendiren bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi, Kontrol Mühendisliği alanında hocalık da 

yapan Tuğgeneral (E) Dr. Murat Üçüncü Paşaya şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Sponsorluk için yaptığımız görüşmelerin daha hemen başında yanımızda olduklarının güvenini 

veren MT Bilgi Teknolojileri Ar-Ge Merkezine ve MT Holding Yöneticisi Sayın Nusret Sancak’a en 

içten şükranlarımızı sunarız. Bir diğer Altın Sponsorumuz AVL Türkiye’ye TOK 2017’ye verdikleri 

maddi katkının yanı sıra Otonom Araçlar üzerine düzenledikleri panel ve özel oturum için de ayrıca çok 

teşekkür ederiz. Gn. Md. Dr. Umut Genç ve Mühendislik Direktörü Dr. Serkan T. İmpram’ın bu çok 

değerli katkıları her zaman takdirle anılacaktır.  

Yıldız Teknopark’a, başta Gn. Md. Prof. Dr. Mesut Güner hocamız olmak üzere tüm Yönetim 

Kuruluna özellikle kaliteli canlı müzik sunabilmemiz için verdikleri katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz. 

Gümüş sponsorlarımızdan TAI’ye maddi destekleri ve sergi alanına yaptıkları katkıları için, 

FESTO ve OMRON Türkiye şirketleri ve yöneticilerine ise sponsorluklarının yanı sıra sergileyecekleri 

son derece ilgi çekici, ilham verici ve son teknolojiyi yansıtan kontrol ve otomasyon uygulamaları için 

çok teşekkür ederiz. Bir diğer sponsorumuz ACROME’a sergileyecekleri kontrol deney düzenekleri ile 

TOK 2017’ye ve sonrasında Bölümümüze bulunacakları değerli katkıları için teşekkürü bir borç biliriz. 

Böylesine geniş katılımlı bir etkinliğin tertiplenmesinde elinden geldiğince çaba gösteren, 

destek veren tüm TOK 2017 Düzenleme Kurulu üyelerine candan teşekkürlerimi takdim ederim. 

TOK 2017 Düzenleme Kurulu olarak, ülkemizde otomatik kontrol, robotik ve otomasyon 

alanlarında çalışmakta olan akademisyen, mühendis ve araştırmacıları bir araya getirmekten büyük 

memnuniyet duyuyoruz. TOK 2017 toplantısının yararlı, verimli, keyifli ve eğlenceli geçmesi 

temennisiyle tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum.  

Saygılarımla, 

Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN 

TOK 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı 
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TOK BAŞKANININ MESAJI 

Her yıl ülkemizin bir başka üniversitesinde düzenlenmesine 

dikkat edilen Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı bu yıl İstanbul’da 

Yıldız Teknik Üniversitesinin önderliğinde gerçekleşmektedir. Bu 

tür bilimsel toplantıların düzenleyen ve düzenlenmesini destekleyen 

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi-TOK bu yıl 59. yaşını idrak 

etmektedir. Ulusal toplantıların yanı sıra üyesi olduğu “International 

Federation of Automatic Control - IFAC” adına uluslararası bilimsel 

toplantıların ülkemizde düzenlenmesinde öncülük görevini 

sürdürmektedir. 

Günümüzde, bilim ve teknoloji büyük bir hızla ilerlerken 

otomatik kontrol uygulama alanları ve ona olan gereksinim son 

derece artmıştır. Öyle ki, 1956 yılının Eylül ayında Almanya’nın 

Heidelberg şehrinde toplanıp, uluslararası bir federasyon olarak 

IFAC’ın kurulmasına karar veren otomatik kontrolün öncü bilim 

adamlarının tahmin ve hayalleri her halde çoktan aşılmıştır. 

Ülkemizde de bu konunun önemi oldukça erken fark edilmiştir. Prof. M. Münir Ülgür, 1953 

yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi bünyesinde “Servomekanizmalar” 

dersini vermeye başlamıştır. Benzer biçimde yine İTÜ bünyesinde Prof. Dr. Mehmet Nimet Özdaş da 

Makine Fakültesi’nde “Otomatik Kontrol” dersini açmıştır. Bilahare, bu iki değerli profesörün 

gayretleri ile 1958 yılında Türk Otomatik Kontrol Kurumu-TOK, IFAC’a üye olarak ve IFAC 

statüsünde kurulmuştur. Daha sonra, 02 Mayıs 1990 günlü ve 20506 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan yönetmeliği ile Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi-TOK adını alarak milli bir 

kimlikle daha kapsamlı bir kurum haline gelmiştir. 

TOK kurumunun amacı, otomatik kontrol bilim ve teknolojisinin bütün sistemlerde kurumsal ve 

uygulamalı olarak ilerlemesini teşvik etmek, ulusal ve uluslararası ilgili tüm kuruluşlarla bu alanda 

ortak çalışmalar yürütmektir. TOK, bu amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası konferans, 

sempozyum, çalıştay gibi toplantılar düzenler ve düzenlenmesine destek verir. TOK ticari bir kuruluş 

değildir ve siyasetle uğraşmaz. 

Her geçen yıl genç bilim insanlarının, mühendislerin, tıp doktorlarının ve diğer ilgili araştırıcı 

ve uygulamacıların kontrol konularına artan ilgisi sevindiricidir. Bu arkadaşlarımızın, zaman içinde 

TOK ve IFAC bünyesinde daha katılımcı ve güçlü bir konuma gelmelerini ve de daha etkin çalışmalar 

yapabilmelerini arzu etmekteyiz. Bu konuda üzerine düşen görev ne ise yapmaya hazır olduğumuzun 

bilinmesini isteriz. Böylece ülkemizi uluslararası ölçekte daha etkin bir konuma getirmeyi ve daha 

geniş çaplı uluslararası konferansları ve/veya bir IFAC Dünya Kongresini ülkemizde gerçekleştirmeyi 

hedefliyoruz. 

Sayın katılımcılar; öncelikle, TOK 2017 toplantısının düzenlendiği Yıldız Teknik Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne teşekkürlerimi sunuyorum. TOK 2017’yi gerçekleştirmek için büyük gayret gösteren 

Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Şeref Naci Engin ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca, program kuruluna, davetli konuşmacılara, bildiri sunanlara, destek veren kuruluşlara ve de 

katkı sağlayan herkese, şahsım ve TOK adına, müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Verimli ve 

etkileşimi yüksek bir toplantı olması dileklerimle herkese başarılar dilerim. 

Saygılarımla, 

Prof. Dr. İbrahim EKSİN 

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi-TOK Başkanı 
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DAVETLİ KONUŞMACI: Prof. Dr. Frank Allgöwer 

Institute for Systems Theory and Automatic Control 

Department of Mechanical Engineering 

University of Stuttgart, Germany 

Konu: Networked and Optimization-Based Control for the 

Smart Manufacturing of the Future 

With the vision of the smart factory of the future, termed 

Industry 4.0 in Germany, the manufacturing industries are 

currently undergoing a fundamental new orientation on the 

basis of the Cyber-Physical Systems and Internet of Things and 

Services paradigms. All parts along the manufacturing chain are nowadays equipped with 

embedded computing, communication and networking capabilities and are expected to interact 

in an optimal way towards the goal of an energy and resource efficient, save and reliable 

production process. Through decentralized optimal decision-making and an appropriate 

communication among the networked individual parts, the whole production process of the 

future is expected to operate optimally. In this presentation the challenges and opportunities of 

Industry 4.0 for the field of automatic control are discussed. We will in particular investigate 

the potential impact of networked and optimization-based control for the fourth industrial 

revolution and will argue that some new developments in the control field, especially connected 

to distributed economic model predictive control, appear to be ideally suited to have a potential 

impact in the new Industry 4.0 environment. 
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Konu: Nonlinear robust regulation: the challenges of 

multivariable systems 

This talk deals with the problem of output regulation for 

nonlinear systems. In the first part of the talk we present key 

notions and tools governing the design of internal model-based 

regulators for nonlinear systems. We overview the main results presented in literature in the 

last decade for single-input single-error systems with a special emphasis toward high gain-based 

methods and to recently introduced approaches based on identification. Then, in the second part 

of the talk, the problem in question is approached for multivariable systems. The main goal is 

to show the main obstructions that prevent one to extend straightforwardly results reviewed in 

the first part and why design principles that hold for linear multivariable systems have not a 

direct nonlinear counterpart. Preliminary results of robust multivariable output regulation for 

specific classes of nonlinear systems are finally presented. 
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Özetçe
Bu çalışma ara girdisinde bilinen bir zaman gecikmesi olan

ve bilinen bir DZD (doğrusal ve zamanla değişmeyen) sistemde
ayrık sinüzoidal bozucuların engellenmesini ele almaktadır. İlk
olarak bilinmeyen bozucu parametrize edilmekte ve modellen-
mektedir. İkinci adımda ise durum gecikmesi taşınım kısmi di-
feransiyel denklem olarak yazılmaktadır. Daha sonra problem,
belirsiz adi diferansiyel-kısmi diferansiyel çifti için uyarlamalı
kontrolcü tasarımı olarak ele alınmaktadır. Bozucunun önlen-
mesi ve gecikmenin telafi edilmesi için, iki geri adımlama me-
todu uygulanmaktadır. İkincisi sonsuz boyutlu bir yöntem içer-
mektedir. En son olarak, bir uyarlamalı kontrol algoritması ta-
sarlanmakta ve kapalı döngü sistem dengesinin kararlılığı gös-
terilmektedir. Zaman sonsuza gittikçe sistem durumlarının sıfıra
yakınsadığı ve bozucunun kusursuz bir şekilde tahmin edildiği
kanıtlanmaktadır. Kontrolcü performansı üçüncü dereceden bir
sistem için benzetim yapılarak doğrulanmaktadır.

Abstract
The focus of this paper is cancellation of unmatched sinu-

soidal disturbances in a known LTI system with the presence of
a known delay on its virtual input. First, the unknown distur-
bance has to be parameterized and modeled. The second step is
to reproduce the state delay as a transport PDE. From there on,
the problem can be treated as an adaptive controller design for
an uncertain ODE-PDE couple. To cancel the disturbance and
compensate the delay, two backstepping methods are applied,
with the latter being an infinite-dimensional procedure. Finally,
an adaptive control algorithm is designed and stability of the
closed loop system equilibrium is confirmed. Convergence of
system states to zero as t → ∞ and the perfect estimation of
the disturbance are proven. Controller performance is validated
by simulating a sample third order system.

1. Giriş
Sinüzoidal bozucular bir çok dinamik sistemde gözlemlenen bir
mesele olmakla birlikte bu etkinin bastırılması de kontrol teorisi

için temel bir problemdir. En yaygın uygulamalar süspansiyon
sistemleri [1], aktif gürültü kontrolü [2] ve deniz araçlarıdır [3],
[4]. İç model ilkesi bu probleme yaklaşımda yaygın olarak kul-
lanılan bir metottur ve doğrusal sistemler için çözümler de mev-
cuttur [5]. İç model metodu ile doğrusal bir dinamik sistem (bi-
linen adıyla ekzosistem) sunulur öyle ki bozucu bu ekzosiste-
min çıktısı olarak modellenir. Daha sonra bu ekzosistem geri
beslemeye dahil edilir ve bozucu sistem cevabında tamamen en-
gellenebilir.

Bozucu yok etme problemi hem sürekli [6] hem de ayrık
zamanlı [7] DZD sistemler için çözülmüştür. Çoğu bozucu yok
etme problemi, çıktı regülasyonu problemi ile benzerlik içerir
ve aynı şekilde ifade edilebilir. Bu probleme ait çözümler mi-
nimum faz ve belirsizlik içeren doğrusal olmayan sistemler için
mevcuttur [8]. Sistem durum türevlerinin ölçülebildiği sistem-
ler için yok etme algoritmaları [9] ve [10]’da verilmiştir. Fakat
şimdiye kadar bahsedilen hiçbir çalışmada girdi ya da durum
kanalı gecikmesi kontrolcü tasarımında ele alınmamıştır.

Birçok dinamik sistemin kararlılık özellikleri gecikme içer-
mesi durumunda ciddi bir şekilde etkilenebilmektedir. Bahse-
dilen sistemler şu an kullanılan sistemlerin önemli bir oranını
oluşturduğundan dolayı, gecikmeli sistemler için kararlılık ve
kontrolcü tasarımı aktif bir araştırma konusu olarak durmak-
tadır. Bu tür araştırmaların sonuçları bazı kimya tesisleri, hid-
rolik tahrikli sistemler ve yanma sistemleri gibi uygulamalar
için yarar sağlayacaktır. Literatürde, zaman gecikmeli doğrusal
[11], [12] ve doğrusal olmayan sistemler [13] için birçok kont-
rolcü tasarımı mevcuttur. Bu kontrolcülerin önemli bir kısmı ön-
görücü benzeri teknikleri kullanmaktadır. Değişken gecikmeli
doğrusal olmayan sistemler için sunulan çözümler de bulun-
maktadır. [14]’te zamanla değişen gecikme ve [15]’te sistem
durumuna bağlı girdi gecikmesi ele alınmıştır. Girdi kanalında
zaman gecikmesi içeren ve belirsiz parametrelerin olduğu sis-
temlerde uyarlamalı geri adımlama tasarımlarının güvenilirliği
[16]’da çalışılmıştır. [17]’de girdi gecikmeli bir DZD sistemde
sinüzoidal bozucu etkisinin bastırılması için kontrolcü tasarımı
verilmiştir. Belirsiz ve gecikmeli doğrusal sistemde eşlenmiş
sinüzoidal bozucu etkinin giderilmesi için yapılan bir çalışma
da mevcuttur [18]. Bununla birlikte [17] ve [18] referanslarında
bozucu etkinin önlenmeye çalışıldığı sistemler hem durum ge-
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cikmesiz hem de eşlenmiş tek frekans bozucu içermektedir.
Bu sebeple bu çalışmada, bir öteleme terimi ve çoklu fre-

kans içeren sinüzoidal bozucunun ayrık olduğu DZD sistemde,
ara kontrolcünün bir zaman gecikmesi içerdiği problem ele
alındı. Bu bilinmeyen ayrık bozucuyu tahmin etmek ve yok
etmek için uyarlamalı geri adımlama metodu kullanılarak bir
kontrolcü tasarlandı. [22]’de verilen teknik kullanılarak bozucu
parametrize bir formda ifade edildi. Tasarım için iki geri adım-
lama uygulandı. Gecikmenin telafisi için bir tanesinde sonsuz
boyutlu geri adımlama yapıldı. Bu yaklaşımın arkasındaki ana
fikir öngörücü geri beslemedir [25]. Bu metod aslında [21]’de
belirtildiği gibi kısmi diferansiyel denklemlerin geri adımlamalı
sınır kontrolünün bir varyasyonudur. Diğer geri adımlama ise
sistem girdisi ve bozucunun ayrık olmasından dolayıdır. Doğ-
rusal olmayan ve uyarlamalı kontrol tasarımı için uygulanan bi-
lindik bir metottur [26].

Bu bildirinin içeriği özetle şöyledir: Bölüm 2’de problem
tanımı ifade edilmiştir. Bölüm 3’te bilinmeyen sinüzoidal bozu-
cunun nasıl parametrize edildiği gösterilmiştir. Daha sonra bö-
lüm 4’te kararlılık teoremi ve kontrolcü tasarımı verilmiştir. Bu
kararlılık teoremi Bölüm 5’te kanıtlanmıştır. En son olarak da
Bölüm 6’da benzetim yapılarak bu kontrolcünün başarısı göste-
rilmiştir.

2. Problem Tanımı
Aşağıdaki tek girdili DZD sistem ele alınmıştır

Ẋ(t) =AX(t) +B (ν(t) + P (t−D)) , (1)

Ṗ (t) =aTX(t) + bP (t) + U(t). (2)

D ∈ R bilinen durum gecikmesini,X = [X1, . . . , Xn]T ∈ Rn

ve P ∈ R sistem durumlarını, U ∈ R sistem girdisini ifade
eder. Bilinmeyen ve ötelemeli sinüzoidal bozucu ν(t) ∈ R ise

ν(t) = d+

q∑
i=1

gi sin(ωit+ φi), (3)

şeklinde ifade edilir ve ω, g, d, φ ∈ R.
Bozucu ν(t) doğrusal bir ekzosistemin çıktısı olarak ifade

edilebilir,

Ẇ (t) = SW (t), (4)

ν(t) = hTW (t), (5)

ve matris W (t) ∈ R(2q+1). S matrisi sinüzoidal bozucunun,
ν(t), bilinmeyen frekanslarınu içerir. Belirsiz genlik, sabit öte-
leme terimi ve faz (4)’ün bilinmeyen ilk durumlarıyla ilgilidir.
Terimler d, ωi, gi, φi bilinmediği için S de bilinmezdir. Fakat
genelliği kaybetmeden çıktı vektörü hT öyle bir seçilir ki (bu
yüzden de bilinirdir) (hT , S) çifti gözlemlenebilir olur.

Durum gecikmesi D ve sistem parametreleri A,B, a, b bi-
linen alınmıştır. Bozucu ν(t) ise ölçülememektedir.X ve P du-
rumları ölçülebilir alınmıştır.

Sistem (1) ve ekzosistem (4)–(5) ile ilgili aşağıdaki varsa-
yımlar yapılmıştır:
Varsayım 1: (A,B) çifti kontrol edilebilirdir.
Varsayım 2: Her i = 1, . . . , q için |gi|, |d| ∈ [0, g] ve g is bili-
nirdir.
Varsayım 3: Her i = 1, . . . , q için ωi ∈ [ω, ω] ve ω ile ω bili-

nirdir.
Varsayım 3: Maksimum farklı frekans sayısı, q, bilinmektedir.

Temel amaç, kapalı çevrim sisteminin dengesinin kararlı-
lığını sağlamak için uyarlamalı bir kontrolcü tasarlanmasıdır.
Girdi gecikmesi ve ölçülemeyen ötelemeli sinüzoidal bozucu
etkisindeki sistem durumlarının zaman sonsuza gittikçe sıfıra
yakınsaması hedeflenmiştir.

3. Bozucu Temsili
Denklem (4)’te ifade edildiği şekliyle bir bozucu, gözlemleyici
tasarımı için uygun değildir. Bunun sebebi S matrisinin özde-
ğerlerinin sanal eksende olmasıdır. Bozucu için gözlemleyici ta-
sarımında ilk adım onu kararlı bir DZD sistemin çıktısı olarak
ifade etmektir. Bu amaçla biz [22]’de verilen yaklaşımı esas al-
dık. Aşağıdaki Sylvester denklemini ele aldık

MS −GM = lhT . (6)

Burada M ∈ R(2q+1)×(2q+1) denklemin bir çözümüdür.
[23]’te belirtildiği üzere eğer (hT , S) gözlemlenebilir, (G, l)

kontrol edilebilir bir çift ve S ile G’nin özdeğer seti ayrıksa,
bu denklemin çözümü M tek ve tersinirdir.

Bu sebeple G ∈ R(2q+1)×(2q+1) Hurwitz matris ve l ∈
R(2q+1) ise (G, l) kontrol edilebilir bir çift olacak şekilde se-
çilirse denklem çözümünün M tek ve tersinir olacağını garanti
edebiliriz.

Koordinat değişimi Z(t) = MW (t) ile ekzosistem (4)–(5)

Ż(t) = GZ(t) + lν(t), (7)

formuna dönüştürülür. Sistemde gecikme olduğu için bozucu
ν(t) gecikmeli Z(t) sinyali ile ifade edilmelidir. Bir sonraki
önsav bu sonucu ortaya koymaktadır.

Önsav 1. Bozucu etki ν(t)

ν(t) = θTZ(t−D) (8)

şeklinde ifade edilebilir ve θ = hT eSDM−1.

İspat 1. Denklem (4) çözülüp durum dönüşümüne
Z(t) = MW (t) koyulursa

Z(t−D) = MeS(t−D)W (0) =Me−SDeStW (0)

=Me−SDW (t) (9)

elde edilir. Denklem (9) kullanılarak W (t) = eSDM−1Z(t −
D) eşitliği elde edilir. W (t), (5) yerine koyulursa (8) elde edi-
lir.

Bozucunun ν(t) gecikmeli Z(t) sinyali ile ifade edilmesi
uyarlamalı kontrolcü tasarlamamıza olanak sağlar. Bozucu
sinyal ile onun türevi, bilinen ve kararlı DZD sistemin çıktısı
olarak ifade edilir. Bu sistemin girdisi ise kendisidir ve
bilinmemektedir. Z(t)’yi tahmin etmek için bir gözlemleyici
tasarımı mümkündür. Bunun sebebi üssel kararlı DZD sistemin
bir durum sinyali olmasıdır. Bir sonraki önsavda geliştirilen bu
gözlemleyici sunulmuştur.

Önsav 2. Bilinmeyen bozucu sinyali şu formda ifade edi-
lebilir

ν(t) =θTΞ(t−D) + θTδ δ(t) (10)
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ve θδ = e−GDθ.
Gözlemleyici filtresi

Ξ(t) = Ξ0(t) +NX(t) (11)

şeklindedir ve

Ξ̇0(t) = G (Ξ0(t) +NX(t))−N (AX(t) +BP (t−D)) .

(12)

Burada (2q + 1) × n N matrisi N = 1
BTB

lBT eşitliğine sa-
hiptir veN matrisine ait çözümlerden biri deNB = l’dir. Göz-
lemleyicinin tahmin hatası

δ(t) = Z(t)− Ξ(t), (13)

aşağıdaki dinamiğe sahiptir

δ̇(t) = Gδ(t). (14)

İspat 2. NB = l eşitliği ile (1) ve (12) kullanılarak (13)’ün
türevi (14)’ü verir. Z(t−D) sinyalinin (13) kullanılarak ifade
edilmesi ve (8)’e sokulması ile (10) elde edilir.

Bilinmeyen frekanstan ω oluşan M matrisinin paramet-
rik çözümü Sylvester denkleminin, (6), aşağıdaki şekilde ifade
edilmesi ise elde edilir(
I2q+1 ⊗ (−G) + ST ⊗ I2q+1

)
vec(M) = vec(lhT ). (15)

Burada ⊗ kronecker çarpımını temsil eder ve vec(.) ise bir
matrisin sütunlarından bir vektör elde etmek için kulanılır. Üs-
sel matris eS(ω)D göz önüne alınırsa bilinmeyen θ, ω cinsin-
den θT (ω) = [θ1(ω), . . . , θ2q+1(ω)] şekliyle ifade edilir. Her
bir θi(ω) elemanının (i = 1, . . . , 2q + 1) uç değerleri için
ω ∈ [ωmin, ωmax] değerleri ω’ya göre türev alınıp kökleri-
nin bulunması ile elde edilir. Her i = 1, . . . , 2q + 1 için
Ωi = {ω ∈ R|ωmin ≥ ω ≥ ωmax and dθi(ω)

dω
= 0} seti ta-

nımlanabilir. Eğer Ωi = 0 ise Ωi = {ωmin, ωmax} şeklinde ya-
zılabilir. Bilinmeyen |θ1|, . . . , |θ2q+1|’in maksimum değerleri
şu şekilde ifade edilir

θ =

[
max
ω∈Ω1

|θ1(ω)|, . . . , max
ω∈Ω2q+1

|θ2q+1(ω)|
]T

. (16)

Sonraki bölümde kontrolcü ve sistemin kararlılık teoremi sunu-
lacaktır.

4. Temel Sonuç–Tasarım and Kararlılık
İfadesi

Gecikmeli P (t − D) ve Ξ(t − D) sinyalleri kontrolcü tasa-
rımı için bir taşınım kısmi diferansiyel denklemin sınırları ola-
rak ifade edilmiştir. Gecikmeli sistemlerde kullanılan bu fikir
[21]’de sunulmuştur. (10)’un (1) içine koyulması ve gecikmeli
sinyalin bahsedilen şekilde ifade edilmesi ile adi-kısmi diferan-
siyel denklem çifti elde edilir

Ẋ(t) =AX(t) +B
(
θT ξ(0, t) + p(0, t) + θTδ δ(t)

)
,

(17)

pt(x, t) =px(x, t), (18)

p(D, t) =P (t), (19)

ξt(x, t) =ξx(x, t), (20)

ξ(D, t) =Ξ(t), (21)

ve Ṗ (t) (2)’de verilmiştir. Bu kısmi diferansiyel denklemlerin
çözümü p(x, t) = P (t+x−D), ξ(x, t) = Ξ(t+x−D) olarak
verilir. Sistem (2), (17)–(21) için kontrolcü aşağıda verilmiştir

U(t) =− (c+ cw (1 +D))E(t)− aX(t)− bP (t)

+

(
˙̂
θ(t)T

(∫ D

0

ξ(y, t)KeA(D−y)B dy − Ξ(t)

)
− θ̂(t)T Ξ̇0(t) +KB

(
P (t) + θ̂T (t)Ξ(t)

)
−KeADB

(
P (t−D) + θ̂T (t)Ξ(t−D)

)
+KA

∫ D

0

eA(D−y)B
(
p(y, t) + θ̂T (t)ξ(y, t)

)
dy

+
(
KeAD − θ̂(t)TN

) (
(A+BK)X(t)

+Bw(0, t)
))

(22)

ile

E(t) =P (t)−
(
− θ̂(t)TΞ(t) +KeADX(t)

+K

∫ D

0

eA(D−y)B
(
p(y, t) + θ̂T (t)ξ(y, t)

))
,

(23)

w(x, t) =p(x, t) + θ̂(t)T ξ(x, t)−KeAxX(t)

−K
∫ x

0

eA(x−y)B
(
p(y, t) + θ̂T (t)ξ(y, t)

)
dy.

(24)

Kontrol kazancı K ∈ R1×n seçimi (A+BK) matrisini Hur-
witz yapacak şekildedir. P ise pozitif tanımlı ve aşağıdaki denk-
lemi sağlayan bir matristir

(A+BK)TP + P (A+BK) = −Q, (25)

Q > 0 ve cw = max
[

4
λmin(Q)

, D
2

]
+ c, tasarım parametresi

c > 0. Parametre güncelleme kuralı

˙̂
θ(t) =κProjΠ {Ξ(t−D)τ(t)} , (26)

κ ∈ [0, κ∗[ (κ∗ analizde verilmiştir). Burada

τ =
2BTPX(t)

NL(t)
− cw

2K
∫ D

0
(1 + x)eAxBw(x, t) dx

NL(t)

−
E(t)

(
KeADB − θ̂T (t)l

)
NL(t)

(27)

ile

NL(t) =1 +X(t)TPX(t) + E(t)2

+

∫ D

0

(1 + x) cww(x, t)2 dx. (28)

Varsayım 1–4 kullanılıp (16) göz önüne alınırsa parametre seti

Π =
{
θ =

[
θ1, . . . , θ(2q+1)

]T ∈ R(2q+1)|

θi > θi > −θi, i = 1, . . . , 2q + 1
}
, (29)
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şeklinde ifade edilir. Standart izdüşüm operatörü

ProjΠ{fi} =


0, θ̂i = θi ve fi > 0

0, θ̂i = −θi ve fi < 0

fi, değilse
, (30)

şeklindedir ve i = 1, . . . , 2q + 1 için fi = Ξi(t−D)τ(t). Bu
ifadede Ξi, Ξ vektörünün i’ninci elemanını temsil eder.

Ana teorem aşağıda belirtilmiştir.
Teorem 1. Varsayım 1–4’ün olduğu (2), (17)–(21)’den oluşan
kapalı çevrim sistemini, kontrolcüyü (22) ve parametre gün-
cellemesini (26) ele alalım. Herhangi bir κ ∈ (0, κ∗[ için
κ∗ > 0 ve başlangıç koşullarından bağımsız pozitif R ile ρ
sabitleri mevcuttur. Bu sabitler ile bütün başlangıç koşulları
(X0, P 0,Ξ0, δ0, p0, ξ0, θ̂0) ∈ Rn×R×R(2q+1)×R(2q+1)×
L2(0, D)× L2(0, D)×Π için aşağıdaki eşitsizlik sağlanır

Υ(t) ≤ R
(
eρΥ(0) − 1

)
, ∀t ≥ 0 (31)

ve

Υ(t) =|X(t)|2 + |E(t)|2 +

∫ D

0

(
p(x, t) + θ̂(t)T ξ(x, t)

)2
dx

+ θ̃T (t)θ̃(t) + δ(t)T δ(t). (32)

Bununla birlikte

lim
t→∞

X(t) = 0, lim
t→∞

E(t) = 0, lim
t→∞

P (t) + θ̂T (t)Ξ(t) = 0,

(33)

ve zaman sonsuza gittikçe θ̂(t − D)TΞ(t − D) → ν(t). Bir
diğer ifadeyle bozucunun mutlak tahmini başarılır.

5. Kararlılık İspatı
Dönüştürülmüş kapalı çevrim sistemi şu şekilde ifade edilir

Ẋ(t) = (A+BK)X(t) +B
(
θ̃T (t)ξ(0, t) + w(0, t)

+ θTδ δ(t)
)
, (34)

wt =wx +
˙̂
θT (t)

(
ξ(x, t)−

∫ x

0

ξ(y, t)KeA(x−y)B dy

)
− θ̃T (t)ξ(0, t)KeAxB −KeAxBθTδ δ(t), (35)

w(D, t) =E(t), (36)

Ė(t) =− (c+ cw(1 +D))E(t)−
(
KeADB + θ̂T (t)l

)
×
(
θ̃T (t)ξ(0, t) + θTδ δ(t)

)
, (37)

ξ(x, t) ve onun sınırı sırasıyla (20) ve (11), (21)’de verilmişitir.

δ(t) dinamiği ve ˙̃
θ(t) = − ˙̂

θ(t) sırasıyla (14) ve (26)’da veril-
miştir. Teoremin ana ispatına geçmeden önce aşağıda bir önsav
ifade edilmiştir.
Önsav 3. Öyle bir Mc vardır ki aşağıdaki durum sağlanır

θ̇(t)T
∫ D

0

(1 + x)w(x, t)
(
ξ(x, t)

−
∫ x

0

ξ(y, t)KeA(x−y)B dy
)
dx ≤ κMc

×
(
|X(t)|2 + |E(t)|2 + ||w(t)||2

)
(38)

ve

Mc = MΞ

(
1 + |KeADB|

)
Md. (39)

Burada

MΞ = 2 (dmax + qgmax)2 max
ω∈[ωmin,ωmax]

λmax

{
M(ω)TM(ω)

}
,

(40)

Md = max
[
λmax

(
PBBTP

)
, (1 +D)

(
2 + cw|KeADB|

)
,

Mθ] , (41)

Mθ = max
θ∈Π
|KeADB + θT l|. (42)

İspat 3. Varsayım 1–4 ile denklem (13), (14), (20), (21) ve
Z(t) = MW (t) dönüşümü kullanılarak

|Ξ(t)|2 ≤MΞ (43)

elde edilir. Bu denklem kullanılır, çarpım terimleri ile(∫ D
0
w(x, t) dx

)2

terimi için Young’s ve Cauchy–Schwarz eşit-
sizlikleri uygulanırsa (38) elde edilir.

Önceki bölümde sunulan teoremin ispatı aşağıda verilmiş-
tir.
Teorem İspatı. Aşağıdaki Lyapunov fonksiyonu ele alınmıştır

V (t) = ln(NL(t)) +
1

κ
θ̃T θ̃ + εδTPGδ (44)

ve

GTPG + PGG =− I(2q+1), (45)

ε = max
θ∈Π

(θT θ)e2D
(

2c2w(1 +D)2
(
KeADB

)2

+
2

c
max
θ∈Π

(
KeADB + θT l

)2

+
4

λmin(Q)
BTPPB

)
+ c. (46)

Denklem (11), (14), (20), (21), (26), (34)–(37) ile (44)’ün za-
mana bağlı türevi alınır, Önsav 1 kullanılır ve çarpım terimleri
için Young’s eşitsizliği kullanılırsa

V̇ (t) =− (Ms − κMc)

NL(t)

(
|X(t)|2 + |E(t)|2

+ ||w(t)||2
)
− c|δ(t)|, (47)

ve

Ms =
1

2
min [λmin(Q), c] (48)

elde edilir. Eğer κ∗ = Ms
Mc

ve κ ∈ [0;κ∗[ seçilirse V̇ (t) ≤ 0

elde ederiz. Böylece

V (t) ≤ V (0) (49)

sağlanır. Dönüşüm (24)’ün tersi

p(x, t) + θ̂(t)T ξ(x, t) =K

∫ x

0

e(A+BK)(x−y)Bw(y, t) dy

+Ke(A+BK)xX(t) (50)

şeklinde ifade edilir. Dönüşüm (24) ve onun tersi (50) ile du-
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rumlar arasındaki eşitsizlik

||w(t)||2 ≤ r1||p(t) + θ̂(t)T ξ(t)||2 + r2|X(t)|2,
(51)

||p(t)− θ̂T (t)ξ(t)||2 ≤ s1||w(t)||2 + s2|X(t)|2, (52)

şeklinde yazılır. Burada r1, r2, s1, s2 yeteri kadar büyük pozitif
sabitlerdir. Denklem (44) ve (52) ile aşağıdakiler sağlanır

|X(t)|2 ≤ 1

λmin{P}

(
eV (t) − 1

)
, (53)

|E(t)|2 ≤
(
eV (t) − 1

)
, (54)

θ̃T θ̃ + δT δ ≤
(
κ∗ +

ε

λmin{PG}

)
V (t), (55)

‖p(t) + θ̂T (t)ξ(t)‖2 ≤
(
s1

cw
+

s2

λmin{P}

)(
eV (t) − 1

)
.

(56)

Herhangi bir cc > −1 için ln(1 + cc) ≤ cc eşitsizliği mevcut-
tur. Bu kullanılarak V (t) ≤ eV (t) − 1 olduğu söylenebilir. Bu
nedenle, Υ(t)’un tanımı gereği

Υ(t) ≤ R
(
eV (t) − 1

)
, (57)

eşitsizliği mevcuttur ve R = 1 + s1
cw

+ s2+1
λmin{P}

. Tekrar, ln(1 +

cc) ≤ cc eşitsizliği ve (51) kullanılarak

V (0) ≤ ρΥ(0), (58)

elde edilir ve ρ =
(
cw
(
r1 + r2

)
+ 1

κ
+ 1 + λmax{P} +

λmax{PG}
)
. Böylece Teorem’e ait kararlılık sonucuna ulaşıl-

mış olur. Şimdi sistem durumlarının yakınsaklığı kanıtlanacak-
tır. Denklem (49) ile |X(t)|, |E(t)|, |θ̃(t)|, ‖w(t)‖ ve |δ(t)| sin-
yallerinin düzgün sınırlılığı elde edilir. Denklem (7), (13) kulla-
nılıp ve ξ(x, t) = Ξ(t+x−D) olduğu hatırlanırsa |Ξ|, ‖ξ(t)‖
sınırlı olduğu söylenebilir. Denklem (34) ve (37) ile dX(t)2/dt

ve dE(t)2/dt, t ≥ D için düzgün sınırlıdır. |X(t)| ve |E(t)|,
denklem (49)’dan çift integrallenebilir olduğu için Barbalat’s
lemma [24] ile t → ∞ oldukça |X(t)| and |E(t)| → 0 göste-
rilir. Son olarak da |P (t) + θ̂(t)TΞ(t)| sinyalinin yakınsaklığı-
nın gösterilmesi gerekir. Bu nedenle, d|P (t) + θ̂(t)TΞ(t)|2/dt
sinyalinin çift integrallenebilir ve sınırlılı olduğu gösterilme-
lidir. Denklem (49) ile ‖w(t)‖, |X(t)| ile çift integrallene-
bilirdir. (52)’den, ‖p(t) + θ̃T (t)ξ(t)‖ çift integrallenebilirdir.
(49)’dan |E(t)|’nin sınırlılığı ve çift integrallenebilir olduğu
hatırlanırsa (23)’ten |P (t) + θ̂(t)TΞ(t)| çift integrallenebilir-
dir. (52)’den, ‖p(t) + θ̃T (t)ξ(t)‖ sınırlıdır. (23)’ten |P (t)| sı-
nırlıdır. (11)’den,|Ξ0(t)| sınırlıdır. (22) ve (26)’dan U(t) ve
˙̂
θ(t) sınırlıdır. Böylece, d|P (t) + θ̂(t)TΞ(t)|2/dt terimi açı-
lırsa sınırlı sinyallerden oluştuğu ve sınırlı olduğu gösterilir.
Barbalat’s lemma [24] ile şunu söyleyebiliriz: t → ∞ ol-
dukça |P (t) + θ̂(t)TΞ(t)| → 0. Önsav 2 ile (17) dikkate alınır,(
P (t) + θ̂(t)TΞ(t)

)
→ 0 gerçeği göz önüne alınırsa t → ∞

oldukça θ̂(t−D)TΞ(t−D)→ ν(t) ifadesi elde edilir.

6. Sayısal Benzetim Sonuçları
Kontrolcümüzün performansı üçüncü dereceden bir sistem ile

test edilmiştir. Bu sistemde A =

[
0 1

−0.5 −0.5

]
, aT =

0 20 40 60 80 100 120 140
Zaman (sn)

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

x1(t)

x2(t)

Şekil 1: Benzetime ait sistem cevabı.

100 105 110 115 120 125 130 135 140
Zaman (sn)

-1

0

1

2

3

4

5

Bozucu

Tahmin

Şekil 2: Bozucu ile tahmininin sürekli hal görüntüsü.

[
1 0.5

]
, b = 1, the bozucu etki ν(t) = 2 + 2 sin(2t +

π/5) + 0.2 sin(0.2t), bilinen gecikme D = 1.3, and baş-
langıç koşulları x(0) =

[
1 −1

]T
. Bozucuda dmax =

gmax = 5, ωmax = 5 ve ωmin = 0.1 olduğu var-
sayılmıştır. Parametrelerdeki sınırlar göz önüne alınarak κ∗,
0.0053 olarak alınmıştır. Kontrol kazancı K, A + BK’nın
özdeğerleri −1.4,−1.5 olacak şekilde ve c = 0.1 ola-
rak seçilmiştir. Parametre güncelleme kazancı 0.005 belir-
lenmiştir. Son olarak, kontrol edilebilir (G, l) çifti l =

[
0, 0, 0, 0, 1

]T
, G =


0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

 +

l
[
−3.60 −14.02 −21.77 −16.85 −6.50

]
şeklinde

seçilmiştir. Teorem 1’de öngörüldüğü gibi Şekil 1’de sistem du-
rumlarının X(t) sıfıra yakınsadığı görülmektedir. Bununla bir-
likte Şekil 2’de bozucu sinyali ν(t) ile bozucu tahmini θ̂T (t −
D)Ξ(t − D) üst üste çizdirilerek tasarlanan gözlemleyicinin
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performansı gösterilmiştir. Görüldüğü üzere sürekli halde bo-
zucu ile tahmin arasındaki fark git gide küçülmektedir. Teorem
1’de belirtildiği gibi θ̂T (t−D)Ξ(t−D)− ν(t) sıfıra yakınsa-
maktadır.

7. Sonuçlar
Bu çalışmada ele alınan problem, durum gecikmesi içeren bir
DZD sistemde bozucu etkinin bastırılmasıdır. Bu problemi adi-
kısmi diferansyel denklem çifti sistemler için uyarlamalı kont-
rol problemine çevirmek amacıyla burada iki aşama uygulan-
mıştır. Birincisinde bozucu, bilinen bir regresör ile bilinmeyen
bir sabit ve üssel küçülen hata teriminin toplamıyla çarpılarak
yazılmıştır. İkinci olarak taşınım kısmi diferansiyel denklem
gösterimi ile gecikme ifade edilmiştir. Daha sonra problemin
adi diferansiyel denklemi için geri adımlama yöntemi ile kesin-
lik eşdeğer teoremi uygulanmıştır. Kısmi diferansiyel denklem
kısmı için geri adımlamalı sınır kontrol yöntemi uygulanmıştır.
Bu ikisine ait sonuçları birleştirerek uyarlamalı bir kontrolcü
tasarlanmıştır. Kapalı sistem çevrim dengesinin kararlılığı ka-
nıtlanmıştır. Bunun yanında durum X(t) ve bozucu tahmin ha-
tasının t→∞ oldukça sıfıra yakınsadığı gösterilmiştir. En son
olarak da sayısal bir örnek ile kontrolcünün performansı test
edilmiştir.
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Özetçe
Bu bildiride doğrusal ve zamanla periyodik olarak deği-

şen (DZPD) sistemler için kararlılık analizi ve kontrolcü geliş-
tirilmesi üzerine çalışmalarımızı sunmaktayız. Doğrusal ve za-
manla değişmeyen (DZD) sistemler için kararlılık analizi Nyqu-
ist kararlılık testi kullanılarak yapılabilmektedir. Aynı zamanda
DZD sistemlerin kontrolü için literatürde oldukça fazla sayıda
çalışma yer almaktadır. Biz, bu çalışmada öncelikle harmonik
transfer fonksiyonları (HTF) kullanarak DZPD sistemlerin as-
lında birden fazla modüle edilmiş DZD sistemin süper pozis-
yonu şeklinde ifade edilebileceğini ve dolayısıyla Nyquist ka-
rarlılık testinin bu sistemlere de uygulanabileceğini göstermek-
teyiz. Ayrıca, DZPD sistemlerinin kararsız oldukları bölgelerde
sistemleri kararlı hale getirecek ve performansını iyileştirecek
bir oransal-türevsel (PD) denetleyicinin Nyquist grafikleri ara-
cılığıyla nasıl tasarlanabileceği de gösterilmektedir. Önerilen
yöntem DZPD özelliği gösteren kayıplı Mathieu denklemi üze-
rinde test edilmiş ve kararsız bölgede bulunan sistemi kararlı
hale getirecek ve de performansını iyileştirecek P ve PD kont-
rolcüler tasarlanmıştır. Ayrıca, Nyquist grafikleri üzerinden ta-
sarlanan kontrolcülerin sistem performansına etkisi benzetim
ortamı testleriyle sunulmuştur.

Abstract
This paper presents our studies on investigating the stability

characteristics and designing controllers for linear time periodic
(LTP) systems. Stability analysis of LTI systems can be simply
performed via Nyquist stability criterion. Also, there are exten-
sive studies on the control of LTI systems in the literature. In
this study, we first show how LTP systems can be represented
as the superposition of multiple modulated LTI systems. Hence,
we show the usability of Nyquist stability criterion to assess the
stability characteristics of LTP systems. Besides, we also pre-
sent how simple proportional-derivative (PD) controllers can be
utilized to ensure stability of unstable LTP systems as well as to
increase system performance. The proposed method has been
applied to lossy Mathieu equation and P, PD controllers are de-
signed to stabilize the system and enhance the performance. In
addition, we present the system performance with the PD cont-
roller, which is designed based on Nyquist graphs.

1. Giriş
Zamana bağlı periyodik sistem dinamikleri doğada ve mühen-
dislik uygulamalarında sık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Rüzgar türbinleri [1], rotor yataklama sistemleri [2], güç da-
ğıtım ağları [3] ve canlı yürüme/koşma davranışları [4] günü-
müzde sıklıkla karşımıza çıkan ve kullanım alanı gittikçe ar-
tan periyodik sistem örnekleridir. Periyodik sistemlerin kulla-
nım oranındaki bu artış aynı zamanda bu tip sistemlerin analizi,
sistem tanılaması ve kontrolü konusunda da ilginin artmasına
neden olmuştur [5, 6, 7, 8].

DZPD sistemlerin analizi Wereley tarafından sunulan HTF
konseptinin ortaya atılmasıyla büyük bir ivme kazanmıştır [5].
Bu bağlamda, DZPD sistemlerin periyodik sistem matrisleri Fo-
urier serisi açılımı kullanarak genişletilmiş ve harmonik denge
prensibi kullanılarak DZPD sistemlerin giriş çıkış transfer fonk-
siyonları türetilmiştir. Bu yöntem aslında DZPD sistemleri bir-
den fazla DZD sistemin süper pozisyonu şekline taşıyan bir
boyut yükseltme metodu olarak da kullanılmaktadır. Böylece,
DZD sistemler için geliştirilen sistem tanılama ve kararlılık ana-
lizi yöntemleri bazı uyarlamaların ardından kolaylıkla DZPD
sistemler için de kullanılabilmektedir [9, 10].

Periyodik sistemlerin kararlılık analizi ile ilgili olarak or-
taya çıkan öncü ve en önemli çalışmalardan birisi Floquet teori-
sidir [11]. Bu teoriye göre periyodik sistemler için sistem mat-
risinin zamandan bağımsız olarak ifade edilebileceği bir ben-
zerlik dönüşü her zaman mevcuttur. Böylece zamandan bağım-
sız bu sistem matrisinin özdeğerleri incelenerek sistem karar-
lılığı hakkında yorum yapılabilmektedir. Ancak bu yöntem ve
bu yöntemi baz alan çeşitli varyasyonları sadece tek bir ka-
zanç değeri için sistem kararlılığı hakkında fikir vermektedir.
Oysa, periyodik bir sistemi kararlı hale getirebilecek kazanç de-
ğeri aralıklarının ortaya çıkarılabilmesi ve bunlar arasından sis-
tem performansını en iyileştirecek değerlerin kontrolcü tasarı-
mında kullanılabilmesi şüphesiz periyodik sistemlerin kontrolü
alanına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Nyquist kararlılık testi kapalı döngü sistemlerde geri bes-
leme kazancına bağlı olarak sistemin kararlılığının tespit edi-
lebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda sistemin açık
döngü özdeğer gezingelerinin çizilmesi ve geri besleme ka-
zancına bağlı olarak belirli noktaların etrafını sarması basit bir
şekilde sistemin kararlılığı konusunda fikir elde edebilmemizi
sağlamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız temel olarak DZD sis-
temler için geliştirilmiş Nyquist kararlılık testinin DZPD sis-
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temleri için nasıl kullanılabileceğini ortaya koymaktır. Bu bağ-
lamda temel hareket noktamız literatürde daha önce gösterildiği
üzere DZPD sistemlerin aslında boyutları yükseltilerek eşlenik
bir DZD sistem ile ifade edilebilmesidir [8]. Böylece DZD sis-
temler için kullanılan Nyquist kararlılık testinin DZPD sistem-
lerinin kararlılık analizi konusunda fikir verebileceği öngörül-
mektedir.

Bu bildiri öncelikli olarak DZPD sistemlerin durum uzay
denklemleri yoluyla tanımını yaparak sistemin girişinden çıkı-
şına tanımlanan HTF ile alakalı ön bilgi içermektedir. İkinci
olarak DZD sistemlere uygulanabilen Nyquist kararlılık testinin
açık döngü ve kontrolcü varlığında kapalı döngü DZPD sistem-
ler için nasıl kullanılabileceği gösterilmiştir. Ardından DZPD
sistemleri kararsız oldukları bölgeden kararlı hale getirecek P ve
PD kontrolcülerin Nyquist testi kullanarak nasıl tasarlanacağı
anlatılmıştır. Son olarak kayıplı Mathieu denklemi üzerinde Ny-
quist kararlılık testi kullanarak sistemi kararlı hale getirecek P
ve PD kontrolcüler tasarlanıp zaman bölgesinde kontrolcülü sis-
temin performansları incelenmiştir.

2. Doğrusal ve Zamanla Periyodik Olarak
Değişen Sistemler

Çoğu DZPD sistem aşağıdaki durum uzay denklemleri ile ifade
edilebilir

ẋ(t) = A(t)x(t) +B(t)u(t)

y(t) = C(t)x(t) +D(t)u(t)
(1)

öyle ki x(t) ∈ Rn, y(t) ∈ Rm, u(t) ∈ Rm ve
A(.), B(.), C(.), D(.) ortak bir T periyodu ile periyodik mat-
rislerdir. Örneğin diğer sistem matrisleri için de geçerli olacak
şekilde;

A(t+NT ) = A(t). (2)

eşitliği sağlanır. Burada T sabiti bu eşitliği sağlayan en küçük
T > 0 değeridir. Periyodik sistem matrisleri aşağıdaki karma-
şık Fourier serisi açılımıyla da ifade edilebilmektedir:

A(t) =
∑
m∈Z

Ame
jmwpt, (3)

Ayrıca, uyarma sinyali, u(t), çıkış sinyali, y(t), ve x(t) durum
vektörü kompleks üssel olarak modüle edilmiş periyodik sin-
yaller olarak ifade edilebilmektedir:

u(t) =
∑
n∈Z

une
snt,

y(t) =
∑
n∈Z

yne
snt,

x(t) =
∑
n∈Z

xne
snt,

(4)

öyle ki burada sn = s+ jnwp; ∀n ∈ Z; s ∈ C olarak veril-
mektedir. Denklem 4’te yer alan harmonik bileşenler doğrusal
olarak bağımsız oldukları için sinyaller sonsuz boyutlu vektör-
ler ile verilebilir. Böylece giriş, çıkış ve durum vektörleri fre-
kans bölgesinde aşağıdaki şekli alır

U(s) = [...,UT
−1 (s),U

T
0 (s),UT

1 (s), ...]T , (5)

Y(s) = [...,Y T
−1 (s),Y

T
0 (s),Y T

1 (s), ...]T , (6)

X (s) = [...,XT
−1 (s),X

T
0 (s),XT

1 (s), ...]T . (7)

T ile periyodik olan A(t) matrisi de kendi harmonik bile-
şenleri cinsinden aşağıda verilen çift katlı sonsuz blok Toeplitz
matrisi olarak ifade edilebilir

A =



. . .
...

...
...

...
. . . A0 A−1 A−2 A−3 . . .

. . . A1 A0 A−1 A−2 . . .

. . . A2 A1 A0 A−1 . . .

. . . A3 A2 A1 A0 . . .
...

...
...

...
. . .


(8)

ve aynı açılım B, C, D matrisleri için de kendi harmonik bi-
leşenleri üzerinden yapılabilir. Bu açılımlara dayanarak Denk-
lem 1’de yer alan DZPD sistemin Harmonik Durum Uzay mo-
deli, harmonik denge ilkesi kullanılarak aşağıdaki şekilde elde
edilebilir:

sX = (A−N )X + BU ,
Y = CX +DU .

(9)

Giriş frekansını farklı harmonik sinyallere modüle edebilmek
içinN := blokdiag {jnwpI} , ∀n ∈ Z matrisi tanımlanmıştır.
Burada I , Denklem 1’de yer alan A(t) durum matrisi ile aynı
boyutlarda birim matristir. harmonic transfer fonksiyonu (HTF)
H(s); giriş harmonikleri, U(s), ile çıkış harmonikleri, Y(s),
arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır

Y(s) = H(s)U(s). (10)

Bu noktada harmonik transfer fonksiyonları,H(s), sistem mat-
risleri cinsinden aşağıdaki şekilde bulunabilir

H(s) = C[sI − (A−N )]−1B +D, (11)

öyle ki elde edilen harmonik transfer fonksiyonları çift yönde
sonsuz boyutlu olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilmektedir:

H(s) =



. . .
...

...
...

. . . H0 (s − jω0 ) H−1 (s) H−2 (s + jω0 ) . . .

. . . H1 (s − jω0 ) H0 (s) H−1 (s + jω0 ) . . .

. . . H2 (s − jω0 ) H1 (s) H0 (s + jω0 ) . . .
...

...
...

. . .


.

(12)

3. Nyquist Kriteri ile Kararlılık Analizi
Bu bölümde Şekil 1’de verilen DPZD kapalı döngü sistemi-
nin kararlılık analizinin Nyquist kriteri kullanılarak nasıl yapı-
labileceğini göstermekteyiz. DZD sistemlerin kararlılık analizi
transfer fonksiyonunun, H0 (jw), −∞ < ω < ∞ frekans ara-
lığında Nyquist kontorunun incelenmesiyle yapılabilir. Benzer
bir mantığın DPZD sistemlere uygulanabilmesi amacıyla önce-
likle bu sistemler harmonik transfer fonksiyonları kullanılarak
Çok Girişli Çok Çıkışlı (MIMO) DZD sistemler haline çevril-
mektedir [3]. Bu bağlamda Wereley DZPD sistemlerin kararlı-
lık analizlerinin açık döngü sistem HTF’leri,H(s), kullanılarak
yapılabileceğini göstermiştir [12].
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Şekil 1: Geri beslemeli sistem.

Teorem 1. [12] Şekil 2’de gösterilen kontur boyunca değişen s
için Denklem 12’de yer alan çift katlı sonsuz matrixH(s)’in öz-
değerlerini {λi(s)}∞i=−∞ olarak ifade edelim. Kompleks düz-
lemde kapalı doğrular oluşturan özdeğerler HTF’lerin eigen-
loci’si olarak adlandırılır. Şekil 1’de yer alan kapalı döngü sis-
temi ancak ve ancak −1/k noktasının saat yönü tersindeki top-
lam kuşatılma sayısı Denklem 12’de yer alan H(s)’in sağ yarı
düzlemdeki kutuplarının sayısına eşit olursa r’dan y’ye kararlı
olabilir. �

AncakH(s) sonsuz boyutlu bir matris olduğu için özdeğer
probleminin bilgisayar yoluyla benzetimi oldukça zordur. Bil-
gisayar üzerindeH(s)’in eigen-loci’sinin elde edilebilmesi için
HTF’lerin kesilmesi benzetim açısından daha uygundur. Burada
kesik matrisin sırası orijinal DZPD sistemin özelliklerini koru-
yacak şekilde seçilmelidir [13].

3.1. DZPD Sistemlerin Kutuplarının Hesaplanması

DZPD sistemlerin kutupları kompleks s düzlemde HTF’lerin
analitik olmadığı yerleri ifade eder. Denklem 12’den de anla-

 

  

  

  

  

 

 

Imag 

Real 

Şekil 2: Nyquist kriterinde yer alan kontur.

şılacağı üzere HTF’in kutupları HTF formunun içerisinde yer
alan DZD transfer fonksiyonlarının, Hk (s), kutuplarına aittir.
Bu kutuplar Denklem 13’te yer alan özdeğer probleminin çö-
zümü ile aşağıdaki gibi elde edilebilir:

{sI − (A−N )}V = 0. (13)

3.2. Kontrolcünün HTF Gösterimi ve Kontrolcülü Sistemin
Kararlılık Analizi

Kontrolcülü sistemin kararlılık analizinin yapılabilmesi için ta-
sarlanan kontrolcülerin Denklem 12’de olduğu gibi çift yönde
sonsuz Toeplitz matrisler şeklinde yazılması gerekmektedir.
Ancak tasarlanan kontrolcüler DZD yapısında olmasından
ötürü DZPD sistemlerde olduğu gibi harmonikler içermez [14].
Bu nedenle DZD yapısına sahip kontrolcülerin HTF gösterimi
aşağıda gösterildiği gibi yapılabilmektedir:

HC(s) =



. . .
...

...
...

. . . C (s − jω0 ) 0 0 . . .

. . . 0 C (s) 0 . . .

. . . 0 0 C (s + jω0 ) . . .
...

...
...

. . .


(14)

Burada C(s) DZD formundaki kontrolcünün transfer fonksi-
yonunu ifade etmektedir. Teorem 1’de yer alan Nyquist ka-
rarlılık analizini kontrolcülü sisteme uygulayabilmek için Şe-
kil 1’de yer alan kontrolcü ve sistem HTF’inin çarpımlarının
özdeğerlerine bakmak gerekmektedir. Yani kapalı döngü karar-
lılık analizini yapabilmek için kontrolcülü açık döngü sistemi-
nin,H(s) = HC(s)HP (s), özdeğerleri incelenir. Sistem ancak
ve ancak−1/k noktasının saat yönü tersindeki toplam dolanma
sayısı HC(s)HP (s)’in sağ yarı düzlemdeki kutuplarının sayı-
sına eşit olursa r’dan y’ye kararlı olabilir.

4. Örnek Uygulama
Bu bölümde DZPD kayıplı Mathieu denkleminin kararlılığı in-
celenip Nyquist kriteri kullanılarak P ve PD kontrolcülü kapalı
döngü sistemin kararlılık analizi yapılacaktır. Ayrıca P ve PD
kontrolcülerin parametrelerine göre kazanç ve faz payları elde
edilecektir. Çalışmamızda kullanılan Mathieu denklemine ait
sistem matrisleri aşağıdaki gibidir.

A(t) =

[
0 1

−(5− 2qcosω0t) −2ζ

]

B =

[
0

1

]
C =

[
1 0

]
(15)

Parametre değerleri ω0 = 2, q = 4 ve ζ = 0.2 olarak se-
çilmiştir. Açık döngü sistemin s-düzlem kutupları (A − N )’in
özdeğerlerine bakılarak s1 = 0.3931 ve s2 = −0.7931 olarak
hesaplanmıştır.

4.1. Nyquist Kriteri Kullanarak P Kontrolcü Tasarımı

Denklem 15’te yer alan sistemin sağ yarı düzlemde bir adet
kutbu bulunmaktadır, bu nedenle sistem kararlı değildir. Sis-
temi kararlı hale getirmek amacıyla Nyquist kriteri kullana-
rak ilk etapta bir P tipi kontrolcü tasarlanabilir. Teorem 1’e
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Şekil 3: Kayıplı Mathieu denklemine ait Nyquist diyagramı.

göre sistem sağ yarı düzlemde bir adet kutba sahip olduğu için
ancak ve ancak −1/k noktası saat yönünün tersinde bir defa
dolaşılırsa kararlı hale gelebilir. Sistemi kararlı hale getirecek
Kp kazancını hesaplayabilmek için Denklem 11’de tanımla-
nan HTF,HP (s), hesaplanmış veHP (s)’in Nyquist diyagramı
Şekil 3’teki gibi elde edilmiştir. Şekil 3’te, negatif reel eksen,
−1/k ∈ [−0.58, 0] değerleri için saat yönünün tersinde bir defa
kuşatılmıştır. Böylece, kapalı döngü sistemini kararlı hale geti-
recek Kp değer aralığı [1.71,∞] olarak hesaplanmıştır.

Sistemi kararlı hale getirecek Kp değerlerine göre sistemin
kazanç ve faz pay grafikleri Şekil 4’te verilmiştir. Kp değerine
göre kazanç payı kapalı döngü sistemini kararsız hale getirme-
den ne kadar kazanç sağlayabilineceğini göz önünde bulundu-
rarak hesaplanmaktadır. Faz payını hesaplamak içinse öncelikli
olarak orijin merkezli ve −1/Kp yarı çaplı bir çember çizi-
lir. Açık döngü sistemine ait Nyquist diyagramı (Şekil 3) üze-
rinde bu çemberin kesiştiği nokta bulunur. Negatif reel eksen-
den kesişme noktasına olan açı değeri faz payını vermektedir.
Şekil 4’te yer alan Kp değerlerine göre kazanç ve faz pay gra-
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Şekil 4: Sistemi kararlı hale getirecek Kp değerlerine göre ka-
palı döngü sisteminin Kazanç (A) ve Faz Pay (B) değerleri.

fiklerine bakıldığında kazanç payı (0.01, 1] arasında değişirken
faz payı (2◦, 13◦] arasında değişiklik göstermektedir. Ancak ka-
palı döngü sistemi için faz payı oldukça yetersiz olabilir. Bu se-
beple sistemin performansını artırmak amacıyla alternatif kont-
rolcü tasarımları yapılarak bu kontrolcülerin sistem üzerindeki
performansları incelenecektir.

4.2. Nyquist Kriteri Kullanarak PD Kontrolcü Tasarımı

Bu bölümün esas amacı kararsız bir DZPD örneğini kararlı hale
getirecek ve de kazanç ve faz pay değerleri açısından sistemin
performansını artıracak bir PD kontrolcü tasarlamaktır. Önce-
likle PD kontrolcü yapısının Şekil 1’de yer alan geri beslemeli
sisteme nasıl uyarlanacağı gösterilecektir.

PD Kontrolcü Yapısı:

Cpd(s) = Kp +Kds

= Kp (1 + αs)︸ ︷︷ ︸
C(s)

(16)

öyle ki burada α = Kd/Kp olarak belirlenmiştir.
DZD özelliği gösteren kısım, C(s), kullanılarak kontrolcünün
HTF formu Denklem 14’te gösterildiği gibi elde edilir. Burada
Kp parametresini HTF formunun dışında kullanmamızın sebebi
Şekil 1’de gösterildiği üzereKp değerini sistemde geri besleme
kazancı olarak tasarlamak ve böylece her farklı α değeri için
kontrolcülü açık döngü sistemini, H(s) = HC(s)HP (s), elde
ederek Nyquist kararlılık testini uygulamak ve de kapalı döngü
sistemini kararlı hale getirecek Kp değer aralığını elde etmek-
tir. PD kontrolcüye ait Kp parametresini geri besleme kazancı
olarak tasarlayıp Nyquist kararlılık testi uygulamak her farklı
(Kp,Kd) değeri için kararlılık analizi yapmak yerine bir testle
α = Kd/Kp doğrusu boyunca kararlılık analizi yapmamızı
sağlamıştır. Böylece (Kp,Kd) değerlerine bağlı iki boyutlu ka-
rarlılık analizi problemini Kd/Kp doğrusu üzerinde inceleye-
rek tek boyuta indirmeyi başarmış bulunmaktayız.

4.2.1. Kp ve Kd Değerlerine göre Kararlılık Analizi ve Sistem
Performansı

Bu bölümde Bölüm 4’te yer alan kararsız DZPD örneğinin Ny-
quist testi ile PD kontrolcüye ait (Kp,Kd) değerlerine göre ka-
rarlılık analizi yapılarak sistemi kararlı hale getiren (Kp,Kd)

değerlerine bağlı kazanç ve faz pay grafikleri elde edilmiştir.
[0.01, 100] arasında 0.01 adımlarla değişen α, Kd/Kp, doğ-
ruları için kontrolcülü açık döngü sistemine Nyquist kararlılık
testi uygulanarak kapalı döngü sistemini kararlı hale getirecek
Kp değer aralığı bulunmuştur. Kd = αKp eşitliği kullanıla-
rak da Kd değer aralığı hesaplanmıştır. Buna göre Şekil 5’teki
kararlı ve kararsız bölgeleri içeren grafik elde edilmiştir. Kır-
mızı renkle gösterilen kısım kapalı döngü sistemini kararsız ya-
pan (Kp,Kd) değer aralığını gösterirken mavi renk ile gösteri-
len bölge ise kapalı döngü sistemini kararlı hale getirecek PD
kontrolcü parametrelerinin değerlerini içermektedir. Buradaki
önemli nokta, PD kontrolcülü kapalı döngü sisteminin karar-
lılık analizi, belirli bir bölgede her (Kp,Kd) noktası için ya-
pılmak yerine PD kontrolcüye ait Kp parametresini geri bes-
leme kazancı olarak tasarlayarak [0.01, 100] arasında değişen
α = Kd/Kp doğrusu boyunca yapılmıştır. PD kontrolcülü
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Şekil 5: PD kontrolcülü kapalı döngü sistemininKp veKd de-
ğerlerine göre kararlı ve kararsız olduğu bölgeler. Kırmızı yatay
çizgilerden oluşan kısım kararsız bölgeleri ifade ederken mavi
dikey çizgilerle gösterilen kısım kararlı bölgeleri içermektedir.

kapalı döngü sistemini kararlı hale getirecek (Kp,Kd) değer-
leri bulunduktan sonra DZPD sistemin performansını incelemek
amacıyla bu değerlere göre kontrolcülü kapalı döngü sisteminin
kazanç ve faz pay değerleri hesaplanmıştır. Böylece sistemin
kararlı ve kazanç ve faz payları açısından da performansının iyi
olmasını sağlayan (Kp,Kd) değerlerine sahip PD kontrolcü-
lerin sistem üzerinde denenmesi hedeflenmektedir. Buna göre
Şekil 6 ve Şekil 7 sistemi kararlı hale getiren Kp ve Kd de-
ğerlerine göre kapalı döngü sisteminin sırasıyla kazanç ve faz
paylarının üç boyutlu grafiklerini içermektedir. x ekseni PD
kontrolcüye ait Kd değerlerini gösterirken y ekseni Kp değer-
lerini göstermektedir. Sisteme ait kazanç ve faz pay değerleri
ise renk haritası aracılığıyla gösterilmiştir. Şekil 6 ve Şekil 7’de
bulunan kırmızı bölgeler Şekil 5’te kırmızı ile gösterilmiş olan
kararsız bölgeye aittir. Şekil 6’ya bakıldığında kazanç payı Kp

ve Kd’nin orijine yakın olduğu yerlerde yüksek değerlere sa-

Şekil 6: Kp ve Kd değerlerine göre PD kontrolcülü sistemin
kazanç payı.

Şekil 7: Kp ve Kd değerlerine göre PD kontrolcülü sistemin
faz payı.

hiptir ancak faz payı Kd’nin arttığı bölgelerde yükselmektedir.
Buna göre kazanç ve faz pay değerleri arasında bir ödünleşim
olduğu söylenebilir. Kazanç ve faz pay grafikleri göz önünde
bulundurulup kazanç payı [0.25, 0.6] ve faz payı [40◦, 70◦] ara-
sında olacak iki farklı PD kontrolcü tasarlanmıştır. Bu kontrol-
cüler aşağıdaki gibidir.

CPD1(s) = 2.3 + 0.75s (17)

Kazanç Payı:(GM) 0.55 Faz Payı:(PM) 43◦

CPD2(s) = 1.6 + 3s (18)

Kazanç Payı:(GM) 0.27 Faz Payı:(PM) 87◦

4.2.2. Zaman Bölgesi Benzetimi

Bu bölümde Denklem 17 ve Denklem 18’de tasarlanmış olan
PD kontrolcülerin zaman bölgesindeki performansları maksi-
mum aşma yüzdesi (PO), yükselme süresi (Tr) ve yerleşme
süresi (Ts) gibi kriterler açısından değerlendirilecektir. Şekil 6
ve Şekil 7’de yer alan kazanç ve faz pay grafiklerine göre elde

Kontrolcü (PD) GM PM(◦) PO (%) Tr(sn) Ts(sn)

2.3 + 0.75s 0.55 43 29 1.5 9.33
1.6 + 3s 0.25 87 2 1.7 2.38

Tablo 1: PD kontrolcülerin zaman bölgesindeki performansları

edilen iki farklı PD kontrolcünün zaman bölgesindeki benze-
tim sonuçları Şekil 8’de gösterilmiştir. Buna göre PD kontrol-
cünün türevsel katsayısı arttıkça sistemin faz payı ve zaman böl-
gesindeki performansı PO ve Ts kriterleri açısından arttığı an-
cak buna bağlı olarak kazanç payının azaldığı gözlemlenmiştir.

5. Sonuç
Bu bildiride öncelikli olarak DZPD sistemlerin birden fazla mo-
düle edilmiş DZD sistemin süper pozisyonu şeklinde ifade edi-
lebileceğini ve DZD sistemler için uygulunan Nyquist karar-
lılık testinin bu sistemlere de uygulanabileceği gösterilmiştir.
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Şekil 8: Zaman bölgesinde PD kontrolcülerin benzetimi.

Kararsız olan bir DZPD sistemi kararlı hale getirecek ve de per-
formansını artıracak DZD özelliğe sahip bir PD kontrolcünün
frekans bölgesinde nasıl tasarlanacağı gösterilmiştir. PD kont-
rolcülü sisteme Nyquist kararlılık testini uygulayabilmek ama-
cıyla yapılan değişiklik sonucunda her farklı (Kp,Kd) değeri
için kararlılık analizi yapmak yerine bir testle α = Kd/Kp

doğrusu boyunca kararlılık analizinin yapılması sağlanmıştır.
Böylece (Kp,Kd) değerlerine bağlı iki boyutlu kararlılık ana-
lizi problemi Kd/Kp doğrusu üzerinde incelenerek tek boyuta
indirilmiştir.

Ayrıca önerilen yöntem kayıplı Mathieu denklemi üzerinde
test edilerek kararsız halde bulunan DZPD sistemini kararlı hale
getirecek P ve PD kontrolcüler tasarlanmıştır. Kontrolcülerin
parametrelerine bağlı olarak sistem üzerinde kazanç ve faz pay-
ları incelenerek sistemin performansını artıracak bir kontrolcü
tasarlanması amaçlanmıştır. Son olarak tasarlanan kontrolcüle-
rin zaman bölgesindeki performansları PO ve Ts açısından in-
celenmiştir. Sonuç olarak bu bildiri DZPD sistemlerin kararlılık
analizlerinin yapılması ve DZD özelliği gösteren kontrolcülerin
uygun bir hale getirilerek kontrolcülü sisteme de Nyquist ka-
rarlılık testinin uygulanabilmesi ve de sistemin performansını
artıracak kontrolcü tasarımlarının kolaylaştırılması konularında
başarılı sonuçlar ortaya koyabilmiştir.

Gelecekteki bir çalışma olarak, bu makalede sunulan tek-
niklerin, bacaklı robotlar ve biyolojik ritmik lokomotor sistem-
ler gibi bazı fiziksel sistemleri de içeren farklı DZPD sistem-
lerin tanımlanması ve kontrol edilmesi için kullanabileceğine
inanmaktayız. Giriş çıkış sinyalleri kullanılarak DZPD sistem-
lerin harmonik transfer fonksiyonları tahmin edilebilir ve bu
tahmin edilen HTF’lerden elde edilen Nyquist diyagramları kul-
lanılarak kontrolcüler tasarlanabilir. Bu metodoloji sayesinde
bilinmeyen kararlı DZPD sistemlerin performansını geliştirmek
ve gürbüzlüğünü artırımak için kontrolcüler tasarlanabilir.

6. Teşekkür
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Özetçe
Sistemlerin merkezi olmayan denetleyiciler ile geribesle-

meli kararlılaştırılabilirliğinin belirlenmesinde merkezi olma-
yan sabit mod kavramı önem taşımaktadır. Merkezi olmayan
sabit modlar, merkezi olmayan düzgün doğrusal zamanla de-
ğişmeyen denetleyiciler tarafından karmaşık düzlem üzerinde
yerleri değiştirilemeyen modlardır. Ancak bazı modlar merkezi
olmayan sabit mod olmamalarına rağmen buna çok yakın ola-
bilmektedirler. Yaklaşık merkezi olmayan sabit modlar olarak
adlandırılan bu modların, ilgili sınıftaki denetleyiciler ile yer-
leri değiştirilebiliyor olsa da bu modları karmaşık düzlem üze-
rinde istenilen bölgelere taşımak (denetleyici çabası, çıktı per-
formansı ve denetleyicilerin gerçeklenmesi açısından) oldukça
güç olabilmektedir. Bu nedenle literatürde merkezi olmayan sa-
bit modların ve yaklaşık merkezi olmayan sabit modların karak-
terizasyonu üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalış-
mada zaman gecikmeli sistemler için yeni bir nicel karakteri-
zasyon yöntemi önerilmiştir. Ayrıca bir örnek ile bu yöntemin
etkinliği gösterilmiştir.

Abstract
The concept of the decentralized fixed mode is crucial in de-

termining the feedback stabilizability of the systems by decen-
tralized controllers. Decentralized fixed modes are the modes
that can not be shifted on the complex plane by decentral-
ized proper linear time-invariant controllers. However, although
some modes are not decentralized fixed modes, they can be very
close to being one. Although these modes, which are called as
approximate decentralized fixed modes, can be shifted by the
controllers in this class, it can be quite difficult (in regard to con-
troller effort, output performance, and implementation of con-
trollers) to place them in desired areas on the complex plane.
For this reason, there are many studies on the characterization of
decentralized fixed modes and approximate decentralized fixed
modes in the literature. In this study, a new quantitative char-
acterization method for time-delay systems is proposed. An ex-
ample also demonstrates the effectiveness of this method.

Bu çalışma kısmen 115E379 sayılı proje kapsamında TÜBİTAK
tarafından, kısmen de 1603F119 sayılı proje kapsamında Anadolu Üni-
versitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklen-
miştir.

1. Giriş
Büyük ölçekli birçok sistemin merkezi bir noktadan denetimi,
gerekli tüm bilginin bir merkezde toplanmasını ve tüm dene-
tim komutlarının bir noktadan dağıtılmasını gerektirdiğinden
maliyetli veya imkansızdır. Bu nedenle bu sistemlerin denetlen-
mesinde tek bir merkezi denetleyici yapısı yerine birden çok
bağımsız yerel denetleyiciden oluşmuş merkezi olmayan de-
netleyici yapıları kullanılmaktadır. Merkezi olmayan denetleme
sistemlerinde denetleme ve kutup yerleştirmede merkezi olma-
yan sabit mod (mosm, decentralized fixed mode) kavramı önem
taşımaktadır. Sabit modlar denetleyicideki bilgi akışı kısıtla-
maları altında karmaşık düzlem üzerinde yerleri değiştirileme-
yen sistem modlarıdır. Merkezi olmayan sabit mod kavramı ilk
olarak sonlu boyutlu (durumu sonlu sayıda durum değişkeniyle
tanımlanabilen) doğrusal zamandan bağımsız (DZB) merkezi
olmayan denetleme sistemleri için [1]’de tanımlanmıştır. Bu
modların çıktı geri beslemeli DZB statik veya dinamik denetle-
yiciler ile taşınamayacağı gösterilmiştir (bkz. [1, 2]). Bilindiği
üzere, zaman gecikmeli sistemlerin durumu sonlu sayıda durum
değişkeniyle tanımlanamadığından, bu sistemler sonsuz boyut-
ludur [3]. Bu sistemler sonsuz sayıda mod içerdiğinden, bu sis-
temler için gerçel kısmı µ’ye eşit veya büyük mosm’ları kap-
sayacak µ-mosm tanımı [4]’te yapılmıştır. Burada µ, karmaşık
düzlemde göreceli kararlılık sınırını ifade etmektedir.

Sabit mod kavramı, ele alınan sistemin belirlenen bilgi akış
kısıtlamaları altındaki denetleyiciler ile kararlı kılınıp kılına-
mayacağının belirlenmesinde esastır. Merkezi olmayan sonlu
boyutlu DZB dinamik sistemlerin sonlu boyutlu DZB denetleyi-
cilerle kararlılaştırılması için gerek ve yeter koşulun, sistemin
kapalı sağ yarı düzlemde her hangi bir sabit moda sahip olma-
ması olduğu uzun süreden beri bilinmektedir [1, 2]. Bu sonu-
cun geri-tipli orantılı (commensurate) zaman gecikmeli mer-
kezi olmayan DZB dinamik sistemlere genişletilmesi [4]’de
yapılmıştır. Orantısız (incommensurate) zaman gecikmeli sis-
temlere genişletilmesi ise [5]’de yapılmıştır. Tarafsız zaman ge-
cikmeli sistemler için ise bu sonucun, belli şartlar altında, yine
geçerli olduğu da [6]’da gösterilmiştir. Ancak bazı sistemler
herhangi bir sabit moda sahip olmamalarına rağmen bazı mod-
larının belirlenen bilgi akış kısıtlamaları altındaki denetleyiciler
ile taşınması (denetleyici çabası, çıktı performansı ve denetleyi-
cilerin gerçeklenmesi açısından) oldukça güç olabilmektedir.
Bu modları karakterize etmek için kullanılan yaklaşık sabit mod
(approximate fixed mode) kavramı merkezi olmayan denetleyi-
ciler için [7]’de, sistem modlarının bu tip denetleyiciler ile
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taşınabilirliğini karakterize etmek için tanımlanmıştır. Yaklaşık
merkezi olmayan sabit modların belirlenmesi için birçok ni-
cel ölçüm önerilmiştir (bkz. [7, 8, 9, 10]). Öte yandan, [9]’da
belirtildiği gibi yaklaşık merkezi sabit modların karakterize
edilmesinde ise Hankel norm kullanılabilmektedir. Buna göre
büyük norma sahip modlar sabit mod olmaktan oldukça uzak ol-
maktadırlar. Kararsız bir yaklaşık sabit moda sahip sistem pren-
sipte bir düzgün DZB denetleyici ile kararlı kılınabilse de tasar-
lanacak denetleyicinin gerçeklenmesi güç ve performansı kötü
olabilecektir. Bu çalışmada zaman gecikmeli sistemlerde sabit
modların ve yaklaşık sabit modların karakterizasyonu için yeni
bir nicel karakterizasyon yöntemi önerilecektir.

Bildiri boyunca, C, R ve N, sırasıyla, karmaşık sayıları,
gerçel sayıları ve negatif olmayan tam sayıları göstermektedir.
s ∈ C için Re(s), s’in gerçel kısmını göstermektedir. µ ∈ R
için, C+

µ := {s ∈ C | Re(s) ≥ µ} şeklindedir. k, l ∈ N
için, Rk ve Rk×l, sırasıyla, k boyutlu gerçel vektörlerin uzayını
ve k × l boyutlu gerçel matrislerin uzayını göstermektedir. Ik,
k × k boyutlu birim matrisi, 0k ve 0k×l ise, sırasıyla, k × k

boyutlu ve k × l boyutlu sıfır matrisini göstermektedir. Boyut-
lar belirgin olduğunda birim ve sıfır matrisleri, sırasıyla, I ve 0

ile gösterilmiştir. ẋ, x vektör fonksiyonunun zamana göre türe-
vini, (·)T , (·)∗, det(·) ve rank(·), sırasıyla (·)’nın transpozunu,
karmaşık-eşlenik transpozunu, determinantını ve rankını, ‘i’ ise
sanal birimi göstermektedir.

2. Merkezi Olmayan Denetim ile İlgili Ön
Tanımlar

Merkezi olmayan ν adet denetlemeciye (control agent) sahip
DZB tarafsız zaman gecikmeli bir Σ sistemi
σ∑
i=0

(
Eiẋ(t− hi)

)
=

σ∑
i=0

(
Aix(t− hi)

+

ν∑
j=1

Bj,iuj(t− hi)
)

yj(t) =

σ∑
i=0

(
Cj,ix(t− hi) +

ν∑
k=1

Dj,k,iuk(t− hi)
)
,

j = 1, . . . , ν ,

(1)

şeklinde gösterilebilir. Burada, x(t) ∈ Rn, t zamanındaki du-
rum vektörü, sırasıyla uj(t) ∈ Rpj ve yj(t) ∈ Rqj , j’ninci
denetlemeci (j = 1, . . . , ν) tarafından erişilebilen, t zamanın-
daki, girdi ve çıktı vektörleridir. Ei, Ai, Bj,i, Cj,i ve Dj,k,i
(i = 0, . . . , σ, j, k = 1, . . . , ν) matrisleri sabit değerli gerçel
matrislerdir. Notasyon kolaylığı için h0 := 0 olarak tanım-
lanmıştır. σ, sistemin sahip olduğu ayrık zaman gecikmele-
rinin sayısı olmak üzere, i = 1, . . . , σ için, hi > 0 zaman
gecikmelerini göstermektedir. Dahası, alışılmış varsayımın ak-
sine, burada rank(E0) = n gereksinimine ihtiyaç duymadan
tanımlayıcı-tip (descriptor-type) sistemler de göz önüne alın-
mıştır. Bununla birlikte, ele alınan tanımlayıcı-tip sistemler
dürtüsel olmayan (non-impulsive) tanımlayıcı-tip sistemler, bir
başka deyişle sınırlı bir başlangıç koşuluna bir dürtüsel yanıt
vermeyen tanımlayıcı-tip sistemler ile sınırlandırılmıştır. Bu tip
sistemler, (1)’de verilen şekilde, E0 ve A0 matrisleri (uygun bir

durum dönüşümüyle)

E0 =

[
E11

0 0

0 0n2

]
ve A0 =

[
A11

0 A12
0

A21
0 A22

0

]
şeklinde yazılarak, n1, n2 ∈ N, n1+n2 = n, rank

(
E11

0

)
= n1

ve rank
(
A22

0

)
= n2 olmak üzere, gösterilebilirler [11].

Σ sistemi ile ilgili, [6]’dan alınmış olan aşağıdaki tanımları
verelim.

Tanım 1: Verilen bir µ ∈ R için Σ sisteminin µ-modlarının
kümesi

Ωµ(Σ) :=
{
s ∈ C+

µ | φΣ(s) = 0
}

(2)

şeklinde tanımlanır. Burada, Ā(s) :=
∑σ
i=0 Aie

−shi ve
Ē(s) :=

∑σ
i=0 Eie

−shi olmak üzere, φΣ(s) := det
(
sĒ(s)−

Ā(s)
)
, Σ sisteminin karakteristik fonksiyonudur.

Tanım 2: Verilen bir µ ∈ R için, Ωµ−ε(Σ) = ∅ olacak
şekilde bir ε > 0 var ise Σ sistemi için µ-kararlıdır denir.
Ayrıca, Σ sistemine bir K denetleyicisinin uygulanmasıyla elde
edilen kapalı çevrim sistem µ-kararlı ise bu K denetleyicisine
Σ sistemini µ-kararlılaştırır denir.

Tanım 3: Ele alacağımız farklı denetleyici sınıflarını aşağı-
daki şekilde tanımlayalım;

(1) Kc : p :=
∑ν
j=1 pj , q :=

∑ν
j=1 qj , u(t) := [uT1 (t)

. . . uTν (t)]T ve y(t) = [yT1 (t) . . . yTν (t)]T olacak şe-
kilde

u(t) = Ky(t) , (3)

K ∈ Rp×q , denetim kuralıyla tanımlanan, merkezi sta-
tik DZB denetleyicilerin sınıfıdır.

(2) Ks : Kj ∈ Rpj×qj olacak şekilde
uj(t) = Kjyj(t) , j = 1, . . . , ν , (4)

denetim kuralıyla tanımlanan, merkezi olmayan statik
DZB denetleyicilerin sınıfıdır.

(3) Kf : Fj , Gj , Hj ve Kj matrisleri gerçel sabit matrisler
ve zj ∈ Rmj , mj ∈ N, j’ninci denetleyicinin durum
vektörü olacak şekilde
żj(t) =Fjzj(t) +Gjyj(t)

uj(t) =Hjzj(t) +Kjyj(t)
, j = 1, . . . , ν , (5)

denetim kuralıyla tanımlanan, sonlu boyutlu merkezi ol-
mayan dinamik DZB denetleyicilerin sınıfıdır.

Şimdi, tanımlanan farklı denetleyici sınıflarında sabit mod
kavramına değinelim. Belirlenen bir denetleyici yapısına göre
Σ sisteminin sabit modlarının kümesi aşağıdaki şekilde tanım-
lanmaktadır.

Tanım 4: Verilen herhangi bir µ ∈ R için, Σ sisteminin K
denetleyici sınıfına göre µ-sabit modlarının kümesi

Λµ (Σ,K) := {s ∈ C | Re(s) ≥ µ ve

φΣ,K(s) = 0, ∀K ∈ K}

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada φΣ,K(·), K denetleyicisin
Σ sistemine uygulanmasıyla elde edilen kapalı döngü sistemin
karakteristik fonksiyonudur. Bu modlar, Kc denetleyici sınıfı
göz önüne alındığında, µ-merkezi sabit mod (µ-msm), Ks ve
Kf denetleyici sınıfları göz önüne alındığında ise µ-merkezi ol-
mayan sabit mod (µ-mosm) olarak adlandırılmaktadırlar.

Sabit mod kavramı ilk olarak zaman gecikmesi içermeyen
merkezi olmayan denetleme sistemleri için Ks denetleyici sınıfı
göz önüne alınarak [1]’de öne sürülmüştür ve merkezi olmayan
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sabit mod kavramı tanımlanmıştır. Bu modların Kf denetleyici
sınıfından denetleyiciler ile de taşınamayacağı da gösterilmiştir
(bkz. [1, 2]). Orantılı zaman gecikmeli sistemlerde, Kc denet-
leyici sınıfı için, µ-msm tanımı ve Ks ve Kf denetleyici sınıf-
ları göz önüne alınarak µ-mosm tanımı [4]’te yapılmıştır. Bu
tanımların orantısız zaman gecikmeli sistemlere genişletilmesi
ise [5]’de yapılmıştır.

Merkezi denetim ele alındığında, [12]’de yapılan spektral
denetlenebilirlik ve gözlemlenebilirlik tanımlamaları temel alı-
narak, bir µ ∈ R için, s0 ∈ Ωµ(Σ) modunun eğer ve ancak
hem spektral denetlenebilir hem de spektral gözlemlenebilir ol-
duğunda s0 /∈ Λµ(Σ,Kc) olduğu [5]’de gösterilmiştir. Kesin
düzgün DZB sonlu boyutlu sistemlerde Λµ(Σ,Ks)’nin belir-
lenmesi için bir cebirsel yöntem ilk kez [13]’de önerilmiştir. Bu
yöntemin kesin düzgün olmayan düzgün DZB sonlu boyutlu
sistemlerde geçerliliği [2]’de, geri-tipli DZB zaman gecikmeli
sistemler için geçerliliği [5]’de, tanımlayıcı-tip tarafsız DZB za-
man gecikmeli sistemler için geçerliliği ise [6]’da gösterilmiştir.
Bu yöntem aşağıda Lemma 1’de verilmiştir.

Lemma 1 [6]: Re(s0) ≥ µ olmak üzere, s0 ∈ Λµ (Σ,Ks)

için gerek ve yeter koşul,

rank


L̄(s0) B̄i1(s0) · · · B̄ik (s0)

C̄ik+1(s0) D̄ik+1,i1(s0) · · · D̄ik+1,ik (s0)
...

...
. . .

...
C̄iν (s0) D̄iν ,i1(s0) · · · D̄iν ,ik (s0)

 < n

olacak şekilde k ∈ {0, . . . , ν} ve {i1, . . . , ik} ⊂ {1, . . . , ν}
(i1, . . . , ik ayrı elemanlar olmak üzere) var olmasıdır.1 Bu-
rada {ik+1, . . . , iν} := {1, . . . , ν} \ {i1, . . . , ik}, L̄(s) :=∑σ
i=0(Ai − sEi)e−shi ve j, k = 1, . . . , ν için

B̄j(s) :=

σ∑
i=0

Bj,ie
−shi , C̄j(s) :=

σ∑
i=0

Cj,ie
−shi ,

D̄j,k(s) :=

σ∑
i=0

Dj,k,ie
−shi ,

şeklindedir.
Λµ(Σ,Ks) ⊂ Ωµ(Σ) olduğundan bu testin sadece s0 ∈

Ωµ(Σ) için uygulanması yeterlidir. Fakat test ancak Ωµ(Σ)’nın
sonlu bir küme olması durumunda uygulanabilirdir. Aksi tak-
dirde test sonsuz sayıda mod için uygulanmak durumundadır.
Dikkat çekmek gereken bir nokta da, yukarıda verilen testin
k = ν için ilgili modun spektral denetlenebilirliğini, k = 0

için de ilgili modun spektral gözlemlenebilirliğini test ettiğidir.
Λµ(Σ,Ks) = Λµ(Σ,Kf ) olduğu [6]’da gösterilmiştir.

Buna göre Lemma 1’de verilen rank testleri ile bulunabilecek
Λµ(Σ,Ks) kümesi, Λµ(Σ,Kf ) kümesini de verecektir. Ayrıca
Λµ(Σ,Ks) kümesindeki sabit modların zaman gecikmeli DZB
denetleyiciler ile de taşınamayacakları [6]’da gösterilmiştir.

Lemma 1’de verilen türde bir karakterizasyon sayısal hesap-
lamalardaki sınırlı doğruluklara ve kötü koşullandırılmış mat-
rislere karşı duyarlıdır. Ayrıca, sistem matrislerinin eleman-
larında olabilecek küçük değişimler bir mosm’un rank testleri
ile belirlenememesine de neden olabilir. Bu da doğal olarak bir
sistem modunun sabit mod olmaktan ne kadar uzakta olduğu-

1k = 0 olduğu zaman, {i1, . . . , ik} = ∅ ve {ik+1, . . . , iν} =
{1, . . . , ν} olmaktadır; k = ν olduğu zaman, {i1, . . . , ik} =
{1, . . . , ν} ve {ik+1, . . . , iν} = ∅ olmaktadır.

nun belirlenmesi için bir nicel ölçüm aranmasına yol açmak-
tadır [14].

3. Mod Hareketliliği

Bir modun hareketliliği, bir denetleyici tarafından taşınabileceği
komşuluğun, böyle bir taşımayı gerçekleştirmek için kullanılan
denetleyici kazancına oranıdır [14]. Buna göre, merkezi olma-
yan denetleyiciler göz önüne alındığında, bir merkezi olmayan
sabit mod hiç hareketliliğe sahip değilken, bir yaklaşık merkezi
olmayan sabit mod ise göreceli düşük bir hareketliliğe sahiptir.

Σ sistemine yapısal olarak kısıtlandırılmış bir denetleyici
tasarlanacağını varsayalım. Denetleyicilerdeki yapısal kısıtla-
malar, hangi yj(t), j = 1, . . . , ν, çıkışlarının sistemin bir ul(t),
l = 1, . . . , ν, girişini oluşturmasına izin verileceğini belirler.
Merkezi denetlemede böyle bir kısıtlandırma yokken merkezi
olmayan denetlemede sadece yl(t) çıktılarından ul(t) girdiler-
ine (l = 1, . . . , ν) geri besleme yapılabilmektedir. Bu kısıtla-
maları belirtmek için, birler ve sıfırlar matrislerini içeren p× q
boyutlu Φ matrisini tanımlayalım. Bu matris bilgi akışı matrisi
(information flow matrix) olarak adlandırılmaktadır (bkz. [2]).
[15]’de tanımlandığı gibi, i, j = 1, . . . , ν için, eğer yj(t) çıktısı
ui(t) girdisinin oluşturulmasına katkıda bulunabilirse, Φ matri-
sinin (i, j)’inci blok girişi, pj × qj boyutlu birler matrisi (tüm
elemanları 1 olan matris) olmaktadır. Aksi halde, bu blok girişi
pj × qj boyutlu bir sıfırlar matrisi (tüm elemanları 0 olan mat-
ris) olmaktadır. Eğer Φ matrisinin girdilerinin tümü 1 ise ilgili
denetleyici merkezidir. Matris blok köşegen yapıdaysa da ilgili
denetleyici merkezi olmayan bir yapıdadır. Buna göre, merkezi
olmayan sabit mod kavramı, blok köşegen yapıda bir bilgi akış
matrisine göre karmaşık düzlem üzerinde taşınamayan sistem
modlarına karşılık gelmektedir.

Mod hareketliliğini hesaplayabilmek amacıyla;

Ci :=

 C1,i

...
Cν,i

 , Di :=

 D1,1,i · · · D1,ν,i

...
. . .

...
Dν,1,i · · · Dν,ν,i

 ,
Bi :=

[
B1,i · · · Bν,i

]
,

ve v(t) :=
∑σ
i=0 Eix(t − hi) tanımlamalarını yapalım. Buna

göre, η(t) :=
[
v(t)T x(t)T y(t)T u(t)T

]T ∈ Rn̂,
n̂ := 2n+ q+ p olmak üzere, (3) denetleyicisi ile Σ sisteminin
kapatılması ile elde edilen Σc kapalı döngü sistemi

Êη̇(t) =

σ∑
i=0

Âiη(t− hi) (6)

olarak yazılabilmektedir. Burada Ê =

[
In 0

0 0n+p+q

]
,

Â0 =


0 A0 0 B0

−In E0 0 0

0 C0 −Iq D0

0 0 K −Ip

 ,
ve i = 1, . . . , σ için,

Âi =


0 Ai 0 Bi
0 Ei 0 0

0 Ci 0 Di
0 0 0 0

 ,
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şeklindedir. Böylece, (6) ile verilen Σc sisteminin karakteristik
matrisi, ¯̂

A(s) :=
∑σ
i=0 Âie

−shi olmak üzere,

Γ(s) := sÊ − ¯̂
A(s), (7)

ile verilebilir.

Bilgi akış matrisi Φ’ye göre, (3) denetleyicisinin serbest
parametrelerini ~k vektörü içerisinde toplayalım. Ayrıca, Φ mat-
risinde sıfırdan farklı elemanların sayısını m̂ ile gösterelim.
si ∈ C, Σc sisteminin tek katlı bir µ-modu olsun. Bu durumda,
Γ(si)~vi = 0 ve ~u∗iΓ(si) = 0 olacak şekilde ~ui, ~vi ∈ Cn̂

vektörleri vardır. Γ(si)~vi = 0 denkleminin ~k vektörünün bir
kj , (j = 1, . . . , m̂) elemanına göre kısmi türevlenmesiyle ve
~u∗iΓ(si) = 0 denklemini de göz önüne alarak, si modunun kj
parametresine göre kısmi türevi

∂si
∂kj

= −
~u∗i

(
∂Γ(si)
∂kj

)
~vi

~u∗i

(
∂Γ(s)
∂s

∣∣∣
s=si

)
~vi

, (8)

şeklinde hesaplanabilmektedir [16]. Burada

∂Γ(si)

∂kj
= −∂

¯̂
A(si)

∂kj

olacak şekilde sıfırdan farklı bir elemana sahip bir ikili (binary)
matristir ve si’den bağımsızdır, ayrıca

∂Γ(s)

∂s

∣∣∣∣
s=si

=

(
Ê − ∂

¯̂
A(s)

∂s

)∣∣∣∣∣
s=si

şeklinde hesaplanmaktadır. Böylece, verilen bir bilgi akış mat-
risi Φ’ye göre si modunun hareketliliğini

MΦ(si) := max
j ∈ {1, ..., m̂}

{∣∣∣∣ ∂si∂kj

∣∣∣∣} (9)

ile tanımlanabilmektedir. Buna göre, MΦ(si) ne kadar düşük
ise si modunun hareketliliği o oranda düşüktür ve mod bir
sabit mod olmaya o oranda yakındır. Örneğin Φ matrisi blok
köşegen formda ise, si ∈ Λµ(Σ,Ks) için gerek ve yeter
koşul MΦ(si) = 0 olmaktadır. Eğer MΦ(si) göreceli küçük
ise de si moduna MΦ(si) hareketliliğinde yaklaşık mosm de-
nilebilir. Öte yandan, Kc denetleyici sınıfındaki denetleyiciler
için bakıldığında (Φ matrisinin dolu bir birler matrisi olması du-
rumunda) MΦ(si) = 0 olması si modunun bir msm olduğunu
gösterirken, göreceli küçük birMΦ(si) ise si modunun bir yak-
laşık msm olduğunu göstermektedir. Bilgi akış matrisinin başka
bir yapıda olması durumunda da yine benzer bir yaklaşık sabit
mod tanımı yapılabilmektedir.

4. Örnek

ν = 2, σ = 5, h1 = 0.1, h2 = 0.3, h3 = 0.7, h4 = 1,
h5 = 1.7,

E0 =

 1 0 0

0 1 0

0 0 0

 , E3 =

 −0.3 0 0

−0.2 −0.5 0

0 0 0

 ,
A0 =

 −3 0 −1.4

−1 −4 1.4

0 0 1

 , A3 =

 0.9 0 0

1.1 2 0

0 0 −0.1

 ,

A4 =

 4 0 0

1 5 0

0 0 −0.7

 , A5 =

 −1.2 0 0

−1.3 −2.5 0

0 0 0.07

 ,
B1,1 =

 6

α1

−2

 , B2,1 =

 −2

2

−5

 ,
C1,2 =

[
−1 α2 −0.8

]
,

C2,2 =
[

2.25 4 −5
]
,

D1,1,3 = −1 , D2,2,4 = 8 ,

ve diğer matrisler sıfır olmak üzere (1) ile tanımlanmış olan Σ

sistemini µ = −0.3 göreceli kararlılık sınırı için ele alalım.
[17]’de önerilen yöntem kullanılarak Ω−0.3(Σ) = {0.2176,

0.1793, −0.2631 ± 5.3243i} olarak elde edilmektedir. Bu-
rada α1 = −6 ve α2 = 0 için bilgi akış matrisi Φ =[

1 1

1 1

]
olarak seçilirse, yani merkezi denetleyici yapıları

ele alınırsa, 0.1793 ve −0.2631± 5.3243i modlarının spektral
denetlenebilir olmadıkları Lemma 1’de k = ν için yapılacak
rank testinde görülebilmektedir. −0.3-modlarının tanımlanan
Φ matrisi için hareketlilikleri ise MΦ(0.2176) = 10.0034,
MΦ(0.1793) = 4.8261× 10−13, MΦ(−0.2631± 5.3243i) =

7.0131 × 10−14 olarak hesaplanmaktadır. Burada rank test-
leri ile msm olarak belirlenen modların tanımlanan Φ matrisine
göre hareketliliklerinin sıfır olmaması kullanılan hesaplama
yazılımının göreceli doğruluğuna bağlı sayısal sapmalardan
kaynaklıdır. Ancak görülebileceği gibi Lemma 1 ile msm olarak
belirlenen modların tanımlanan Φ matrisine göre hesaplanan
hareketlilikleri oldukça düşüktür.

α1 ve α2’nin 0.01’lik bir sapma ile, sırasıyla, −6.01

ve 0.01 olması durumunda tüm −0.3-modlarının spektral
denetlenebilir ve gözlemlenebilir oldukları yapılacak rank testi
ile görülebilmektedir. Bu durumda, −0.3-modlarının tanım-
lanan Φ matrisi için hareketlilikleri MΦ(0.2176) = 10.0034,
MΦ(0.1793) = 1.286 × 10−2, MΦ(−0.2631 ± 5.3243i) =

4.0563×10−3 olarak hesaplanmaktadır. Buradan da görülebile-
ceği gibi 0.2176 modu msm olmaya uzakken, 0.1793 ve
−0.2631 ± 5.3243i modları msm olmaya göreceli olarak daha
yakındır.

α1 = −6.01 ve α2 = 0.01 için bilgi akış matrisi Φ =

I2 olarak seçilirse, yani merkezi olmayan denetleyici yapıla-
rı ele alınırsa, Lemma 1’deki rank testlerine göre −0.3-mod-
larından hiçbiri mosm değildir. Ancak, tanımlanan Φ matrisi
için bu modların hareketlilikleri MΦ(0.2176) = 10.0034,
MΦ(0.1793) = 3.2151 × 10−5, MΦ(−0.2631 ± 5.3243i) =

1.0141×10−5 olarak bulunmaktadır. Burada görülebildiği gibi
Lemma 1 tarafından mosm olarak belirlenmeyen 0.1793 ve
−0.2631 ± 5.3243i modlarının tanımlanan Φ matrisine göre
hareketlilikleri merkezi olmayan denetleyici yapıları için göre-
celi olarak düşüktür. Bu durumda, bu modların merkezi olma-
yan bir denetleyici ile karmaşık düzlem üzerinde yerleri değiş-
tirilebilse de, bunun için göreceli olarak daha büyük kazanca
sahip denetleyiciler gerekecektir. Bu nedenle bu modlar yak-
laşık merkezi olmayan sabit mod olarak kabul edilebilirler.

Φ = I2 kalmak üzere, α1 ve α2, sırasıyla, −6.1 ve
0.1 olarak yenilendiğinde yaklaşık merkezi olmayan sabit
mod olarak kabul edilebilecek bu modların hareketlilikleri
MΦ(0.1793) = 0.0032 ve MΦ(−0.2631± 5.3243i) = 0.001
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olarak bulunmaktadır. Bu durumda 0.1793 ve −0.2631 ±
5.3243i modlarının hareketlilikleri göreceli olarak bir önceki
duruma göre arttığından yaklaşık merkezi olmayan sabit mod
olarak kabul edilmeyebilirler.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada zaman gecikmeli sistemlerde sabit modların ve
yaklaşık sabit modların karakterizasyonu için yeni bir nicel
yöntem önerilmiştir. Bu yöntem, göz önüne alınan denetleyici
yapısına bağlı olarak belirlenecek bir bilgi akış matrisi altında
sabit veya yaklaşık sabit kabul edilecek modların belirlenme-
sinde kullanılabilmektedir. Bu noktadaki yaklaşıklık mod ha-
reketliliğine bağlı olarak belirtilmiş ve göz önüne alınan de-
netleyici yapısına bağlı olarak hareketliliği hiç olmayan mod-
lar sabit mod olarak tanımlanırken, göreceli olarak hareket-
liliği az olan modlar ise yaklaşık sabit mod olarak belirtil-
miştir. Buradaki hareketliliğin göreceli karşılaştırılması denet-
leyicinin çabası, arzu edilen çıktı performansı veya denetleyi-
cinin gerçeklenebilirliği gibi birçok farklı kritere bağlı olarak
değişmektedir. Bu çalışmada ele alınan yöntem sadece tek katlı
sistem modlarının karakterizasyonu için kullanılabilmektedir.
Bu yöntemin çok katlı sistem modlarına genişletilmesi üzerine
çalışmalar sürmektedir.
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Özetçe
Bu çalışmada, kaotik sistemlerde OGY kontrol yönteminin

yol açtığı periyodik davranış ile, ayrıştırmaya dayalı bağlaşım
yönteminin yol açtığı senkronize kaotik davranış arasındaki re-
kabet incelenmektedir. Bu amaçla, her iki yöntemde de bazı
değişiklikler yapılmış, ayrıca kaotik sistemlerin dinamik olarak
bağlanıp ayrılmasını sağlayan özgün bir bağlaşım stratejisi ge-
liştirilmiştir. Farklı kararsız periyodik yörüngelerde kararlılaş-
tırılmış iki özdeş kaotik sistemin geliştirilen bağlaşım stratejisi
ile bağlanması durumunda ortaya çıkan farklı rejimler incelen-
miştir.

Abstract
In this study, the competition between the periodic beha-

vior achieved through OGY control and the synchronized cha-
otic behavior resulting from decomposition-based coupling is
investigated. For this purpose, some modifications are made in
both methods, and a novel coupling strategy is developed for
the dynamic coupling of chaotic systems. The different regimes
are studied which result when two identical chaotic systems that
are stabilized at distinct unstable periodic orbits are coupled ac-
cording to the developed coupling strategy.

1. Giriş
Kaotik sistemlerin kontrolü ve bağlantılı kaotik sistemlerin
senkronizasyonu 1990’ların başından bu yana kaotik dinamik
alanının yaygın araştırılan konularından ikisidir. Kaotik bir sis-
temin kontrolü için önerilen en popüler yöntemlerden biri Ott,
Grebogi ve Yorke tarafından geliştirilen ve onların adı ile anı-
lan OGY yöntemidir [1]. Bu yöntemde, dışarıdan bir referans
davranışı vermek yerine, sistemin kaotik çekicisinin içinde bu-
lunan sonsuz sayıdaki kararsız periyodik yörüngeden biri hedef
davranış olarak seçilir ve sistem parametrelerinden bir veya bir-
kaçı üzerinde yapılan küçük oynamalarla bu periyodik yörünge
kararlı hale getirilir.

Öte yandan, çok kapsamlı bir konu olan senkronizasyon ol-
gusunun kaotik sistemlere ilk uygulanışı 1990 yılında Pecora ve

Carroll tarafından gerçekleştirilmiştir [2]. Önerdikleri yöntem,
ayrıştırılabilirlik (dekompoze edilebilirlik) özelliği taşıyan öz-
deş iki kaotik sistemden birinin diğerini sürmesi suretiyle, ka-
otik çekici üzerinde iki sistemin eş zamanlı olarak hareket et-
mesini sağlamaktadır. Pecora ve Carroll’ın açtığı yoldan devam
ederek, farklı bağlanma şekilleri ve yöntemleri kullanan kaos
senkronizasyonu çalışmalarına ilişki ayrıntılı bir literatür tara-
ması için [4]’e başvurulabilir.

Bu bildiride, OGY türü kaos kontrolü ile ayrıştırmaya da-
yalı kaos senkronizasyonu yöntemlerinin birleştirilmesine yö-
nelik özgün bir çalışma sunulmaktadır. Bu amaçla, iki yön-
temde de bazı ufak değişiklikler yapılmış, ayrıca özgün bir se-
çici bağlaşım stratejisi geliştirilmiştir. Farklı hedef yörüngeler
üzerinde kararlılaştırılan iki özdeş kaotik sistemin önerilen öz-
gün bağlaşım stratejisi ile bağlanması durumunda, OGY kontro-
lünün yol açtığı periyodik davranış ile ayrıştırmaya dayalı bağ-
laşımın yol açtığı senkronize kaotik davranış arasında nasıl bir
rekabet oluştuğu ve ne tür rejimler ortaya çıkabileceği araştırıl-
mıştır.

Bu bildirinin içeriği şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci bö-
lümde klasik OGY yöntemi ve onun üzerinde yapılan deği-
şiklik, üçüncü bölümde ise ayrıştırmaya dayalı senkronizasyon
yöntemi ve üzerinde yapılan değişiklik anlatılmıştır. Dördüncü
bölümde kontrol benzerliğine dayalı özgün bağlaşım stratejisi
açıklanmıştır. Beşinci bölümde kontrol ve senkronizasyon ol-
gularının rekabetinden doğan farklı rejimler benzetim sonuçla-
rıyla birlikte incelenmiştir. Son bölümde ise elde edilen bulgular
yorumlanarak bazı genel sonuçlara varılmıştır.

2. OGY Yöntemi ve Değiştirilmiş Sürümü
2.1. Klasik OGY Yöntemi

Klasik OGY yönteminde, kaotik bir sistemin çekicisine gömülü
sonsuz sayıdaki kararsız periyodik yörüngeden (KPY) uygun
görülen biri hedef seçilir ve sistemin parametrelerinden biri
veya bir kaçı (pi, i = 1, . . .m) üzerinde ufak oynamalar yap-
mak suretiyle kararlı hale getirilir. Bu oynamalara mutlak de-
ğer olarak bir üst sınır (δi) koyarak parametre vektörü p’nin
parametre uzayının Π = {p ∈ Rm : pi,nom − δi ≤ pi ≤
pi,nom + δi, ∀i = 1, . . . ,m} bölgesinde kalmasını sağlamak,
çatallanmaları engellemek ve nominal sistemin kaotik rejimde
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kalmasını garanti etmek açısından gereklidir. Dolayısıyla, kont-
rol girdi vektörü u’nun bileşenlerinin sağlaması gereken kısıt
şöyle ifade edilebilir:

|ui| = |pi − pi,nom| ≤ δi i = 1, . . . ,m (1)

OGY kontrolünü uygulamak için, n boyutlu durum uzayına
kaotik çekiciyi ve hedeflenen KPY’yi kesecek şekilde, (n − 1)
boyutlu bir Poincaré Kesim Yüzeyi (Sp) yerleştirilir ve bununla
bağlantılı bir geçiş yönü seçilir. Sistemin Sp’den geçen her-
hangi bir periyodik yörüngesi, yüzeyi belirlenen yönde ya hep
aynı noktadan delecektir ya da deldiği noktalar belirli bir sıra-
lamayla değişen bir halka oluşturacaklardır. Herhangi bir yö-
rüngenin Sp’yi belirlenen yönde ardışık olarak deldiği ζζζ(k) ve
ζζζ(k + 1) noktaları arasındaki ilişkiyi (2)’deki Poincaré Eşlemi,
P(ζζζ(k)), ile ifade edersek,

ζζζ(k + 1) = P(ζζζ(k)) (2)

kaotik sistemin periyodik bir yörüngesinin Sp’yi belirlenen
yönde deldiği noktalar, Poincaré Eşlemi’nin periyodik nokta-
larına denk düşecektir. Ele alınan KPY Sp’yi belirlenen yönde
T kere deldikten sonra kapanıyorsa, bu delme noktaları Poin-
caré Eşlemi’nin T -periyodik noktalarıdır. Buradan itibaren ko-
laylık açısından OGY yöntemi tek delmeden sonra kapanan bir
KPY için anlatılacak, dolayısıyla Poincaré Eşlemi’nin denge
noktası (ζζζ∗) kararlılaştırılmaya çalışılacaktır. T -periyodik nok-
taların kararlılaştırılması için yapılması gereken genelleme ile
ilgili ayrıntılar için [5]’e bakılabilir.

OGY yönteminin öngördüğü kontrol kuralı, Poincaré Eş-
lemi’nin ζζζ∗ civarındaki yerel doğrusal bir yaklaşımına dayanır.
Doğrusal yaklaşımın geçerli kabul edilebileceği bu dar bölgeye
OGY Bölgesi (ΩOGY) adı verilir.

ζζζ(k + 1) = P(ζζζ(k)) ∼=Aζζζ(k) + Bp(k)

∀ζζζ ∈ ΩOGY, ∀p ∈ Π
(3)

Bu denklemde ζζζ(k) sistem yörüngesinin Poincaré Yüzeyi’ni k.
kere deldiği nokta ve p(k), kontrol parametresinin k. delme
anından başlayarak (k + 1). delme anına kadarki değeridir. A
ve B matrislerinin Poincaré Eşlemi ile ilişkisi şöyledir:

A =
∂P(ζζζ,p)

∂ζζζ
|ζζζ=ζζζ∗,p=pnom

B =
∂P(ζζζ,p)

∂p
|ζζζ=ζζζ∗,p=pnom

(4)

Ancak, pratikte, önce Poincaré Eşlemi’ni kestirip sonra A

ve B matrislerini türetmek yerine, ζζζ ∈ ΩOGY ve p ∈ Π koşul-
larında toplanan verileri doğrusal bir modele oturtacak şekilde
A ve B matrisleri kestirilir.

Denklem (3)’teki doğrusallaştırılmış sistem, kontrol edile-
bilirlik özelliğine sahipse, ulin doğrusal kontrol kuralı herhangi
bir standart yöntemle tasarlanabilir:

ulin(ζζζ) = −K(ζζζ − ζ∗ζ∗ζ∗) (5)

Bu kontrol kuralının ζζζ∗ noktasından geçen KPY’yi kararlı kıla-
bilmesi için, kontrol matrisi K, (A −BK)’nin özdeğerlerinin
birim çember içinde kalmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Aynı zamanda bu K matrisi ile (5) denkleminden ∀ζζζ ∈ ΩOGY

için elde edilecek kontrol girdilerinin (1)’deki kısıtı sağlaması

garanti edilmelidir. Bu ikinci koşul, ΩOGY’ı yeterince küçük
seçmek suretiyle sağlanabilir. K ve ΩOGY uygun bir şekilde se-
çildikten sonra, OGY kontrol kuralı sistem yörüngesinin Sp’yi
son deldiği ζζζ noktasına bağlı olarak şöyle ifade edilebilir:

uOGY(ζζζ) =

{
ulin(ζζζ) eğer ζζζ ∈ ΩOGY

0 eğer ζζζ /∈ ΩOGY
(6)

2.2. Kontrol Doyumlu OGY Yöntemi

Bu çalışmada, senkronizasyonla birlikte çalışmaya elverişli hale
getirmek amacıyla, OGY yönteminde bazı değişiklikler yapıl-
mıştır. Bu değişiklik iki unsurdan oluşmaktadır:

• Doğrusal kontrol kuralı ulin’in ne zaman uygulanaca-
ğını ζζζ ∈ ΩOGY koşulu yerine, (1)’deki |[ulin(ζζζ)]i| ≤ δi
koşulu üzerinden belirlemek,

• |[ulin(ζζζ)]i| > δi olduğu durumda kontrol işaretini do-
yuma sokmak.

Birinci unsur, sistem yörüngesi hedef KPY’ye yeterince ya-
kınken klasik OGY yönteminden farksız bir sonuç verecektir.
Ancak, KPY’den uzaklaşınca, OGY’daki gibi sıfır kontrol ye-
rine doyum uygulanacaktır. Kontrol Doyumlu OGY (KD-OGY)
adını verdiğimiz bu yönteme göre, i. kontrol parametresini dü-
zenleyen kontrol kuralı [uKD-OGY(ζζζ)]i şu şekilde yazılabilir:

[uKD-OGY(ζζζ)]i =


−δi eğer [ulin(ζζζ)]i < −δi
[ulin(ζζζ)]i eğer |[ulin(ζζζ)]i| ≤ δi
δi eğer [ulin(ζζζ)]i > δi

(7)

Kolaylık açısından tek kontrol parametresi kullanılan bir
sistemi inceleyecek olursak, KD-OGY kontrol kuralının du-
rum uzayını üç farklı bölgeye ayırdığını görebiliriz: Hedeflenen
KPY civarında doğrusal kontrol kuralının uygulandığı dar bir
bölge ve +δ ve−δ’nın uygulandığı iki geniş bölge. δ değerinin
zaten oldukça küçük seçilmesi gerektiği göz önüne alınırsa, do-
yum değerlerinin kaotik çekici üzerindeki harekette OGY yön-
temine oranla çok büyük bir değişiklik yaratamayacağı ve OGY
yönteminin işleyiş prensibinin korunmuş olacağı görülecektir.

3. Ayrıştırmaya Dayalı Senkronizasyon
3.1. Efendi-Köle Bağlaşım Şemasına Göre Senkronizasyon

Pecora ve Carroll, 1990 tarihli yayınlarında [2] efendi-köle şe-
masına göre bağlanmış özdeş iki kaotik osilatörün belli koşul-
larda tam senkronizasyonu yakalayabileceğini gösterdiler. Buna
göre, n boyutlu iki özdeş kaotik sistemin

ẇ1 = f(w1) ve ẇ2 = f(w2) w1,w2 ∈ Rn (8)

senkronize olmasını garanti edebilmek için, f(w)’nın k boyutlu
bir sürücü alt sistemine ve l boyutlu kararlı bir tepki alt sis-
temine ayrıştırılabilmesi gerekir.

sürücü alt sistem: q̇ = g(q,v) q ∈ Rk (9)

kararlı tepki alt sistemi: v̇ = h(q,v) v ∈ Rl (10)

Burada w = [q,v]T ve f = [g,h]T ’dir.
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Bu koşulların sağlandığını varsayarak birinci sistemi efendi
(we= w1) ve ikincisini de köle (wk= w2) kabul edelim. Bu
durumda, bağlaşım değişkenleri vektörü,µµµ, qe olarak seçilecek

µµµ(we) = qe (11)

ve kölenin tepki alt sistemine tam ikame yöntemi ile, yani qk =

µµµ = qe olacak şekilde yerleştirilecektir.
Şekil 1’de gösterilen bu bağlaşım şeması, kölenin efendiye

gürbüz bir şekilde senkronize olmasını garanti eder.

Şekil 1: Ayrıştırmaya dayalı efendi-köle bağlaşımı.

3.2. Ortak-Alan Bağlaşımlı Senkronizasyon

Bu çalışmada, µµµ bağlaşım değişkeninin seçiminde, sadece tek
yönlü efendi-köle şemasına elverişli µµµ = qe yerine, çift yönlü
bağlaşıma da izin veren ortak-alan ikamesi denenmiştir:

µµµ =
q1 + q2

2
(12)

Şekil 2: Çift yönlü ortak-alan tam ikamesi.

Bağlaşım vektörü µµµ’nün (12)’deki yapıda seçilmesi, Şe-
kil 2’de görülen çift yönlü bağlaşıma izin verdiği gibi, tek yönlü
bağlaşıma, yani sistemlerden sadece birinin sürülmesine de el-
verişlidir.

Ortak-alan ikamesine dayalı bu bağlaşım şemasının Lorenz
sistemi üzerinde hem tek yönlü hem de çift yönlü uygulama-
sında kararlı senkronizasyon sağladığı analitik olarak ve benze-
tim sonuçları ile ortaya konulmuştur.

4. Kontrol Benzerliğine Dayalı
Bağlaşım Stratejisi

Ayrıştırmaya elverişli iki özdeş kaotik sistem, Bölüm 3.2’de
açıklanan ortak-alanının tam ikamesi yöntemiyle birbirlerine
sabit olarak bağlandıkları takdirde, senkronizasyon eğilimi,
OGY yönteminin farklı KPY’leri kararlılaştırma eğilimine ağır

basmaktadır. Öte yandan, farklı dinamik sistemlerin etkileşimi-
nin söz konusu olduğu çeşitli alanlarda, bağlaşım durumunun
sabit kabul edilmesi çok gerçekçi değildir. Bu açıdan, bağlaşım
dinamiğinin gerçekçi bir şekilde modellenmesi önem taşımak-
tadır.

Aynı ortamdaki iki dinamik sistemin birbirlerine bağlan-
ması için en yaygın kullanılan kriterlerden biri (mesela kab-
losuz iletişimde olduğu gibi) fiziksel mesafedir. Ancak, bu ça-
lışmada, bağlaşım kriteri olarak konum yakınlığı değil, kontrol
benzerliği önerilmiştir.

Kontrol Benzerliğine dayalı (KB) bağlaşım adı verilen bu
özgün strateji, kolaylık açısından sadece tek kontrol paramet-
resi bulunan, yani tek boyutlu bir kontrol girdisi ile denetlenen
kaotik sistemler üzerinden açıklanacaktır.

KD-OGY yöntemi ile KPY1 ve KPY2’de kararlılaştırılan
iki özdeş kaotik sisteme D1 ve D2 adını verelim. u1 ve u2

bu sistemlerin KD-OGY yöntemiyle ürettikleri kontrol işaret-
leri olsun. Kontrol benzerliği eşiği θKB << δ olarak seçilirse,
|u1 − u2| ≤ θKB olması, bu iki sistemin anlık olarak kontrol
benzerliğine sahip olduğuna işaret eder. Bunu kontrol benzerliği
matrisi, C, ile ifade edecek olursak, c12 ve c21 şöyle yazılabilir:

c12 = c21 =

{
1 eğer |u1 − u2| ≤ θKB
0 aksi halde

(13)

Tanım gereği c11 = c22 = 1’dir. (13)’e göre C simetrik gibi gö-
rünse de, bu varsayımdan kaçınmak gerekir. Çünkü, matrisin cij
elemanı Di sistemi Poincaré Yüzeyi’ni belirlenmiş yönde geç-
tiğinde güncellenmektedir, halbuki Di ve Dj sistemleri Sp’den
eş zamanlı olarak geçmek zorunda değildirler. Dolayısıyla, c12
ile c21 arasında farklılıklar oluşabilir.

Bağlaşım durumunun çok sık değişmesini engellemek ve
bağlaşım dinamiğine bir ölçüde atalet kazandırmak için, anlık
kontrol benzerliği yerine, belli bir zaman dilimi boyunca sağla-
nan ortalama kontrol benzerliğini esas almak daha uygun ola-
caktır. Bu amaçla, bellek uzunluğu (κ) ve benzerlik oranı (α)
parametreleri tanımlanmıştır. Böylece, bağlaşım matrisinin ij.
elemanı (γij) şöyle ifade edilebilir:

γij =

1 eğer 1
κ

κ∑
l=1

cij(k − l) > α

0 aksi halde
(14)

Burada, yine tanım gereği γii = 1’dir.

5. KB Bağlaşım Stratejisi Altında
Kontrol ve Senkronizasyonun Rekabeti

Birbirinden farklı KPY’ler (KPY1 ve KPY2) üzerinde kararlı-
laştırılmak üzere, KD-OGY yöntemi ile denetlenen iki özdeş
kaotik sistem, KB bağlaşım stratejisine göre, ortak-alan tam
ikameli ayrıştırmaya dayalı senkronizasyon yöntemiyle birbi-
rine bağlandığında, ilgili parametrelerin uygun seçilmesi kay-
dıyla, sistem dinamiği ve modelleme açısından anlamlı farklı
rejimler gözlemlenebilir. Senkronizasyon veya periyodik yö-
rüngede kararlılaştırılması sağlanıncaya kadar geçen ara rejim-
leri saymazsak, dört farklı rejimden söz edilebilir (Şekil 3):

Bağımsız Kaotik Davranış: İki sistem arasında yeterli kont-
rol benzerliği ve bağlantı sağlanamamış ise ve iki sistem de

21

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Şekil 3: KD-OGY yöntemi ile farklı hedef KPY’lere kararlılaş-
tırılan özdeş kaotik sistemlerin KB bağlaşım stratejisi altında
girdikleri farklı rejimler ve bozucu etki veya sayısal gürültü ol-
madığı durumlar için aralarındaki olası geçişler.

kendi hedef KPY’lerinden uzakta bulunuyorsa, sistemler bir-
birlerinden bağımsız olarak kaotik hareket sergileyecekler, bu
arada kontrol işaretleri bazen minimum bazen maksimum do-
yumda bulunacaktır.

Bu rejimden iki türlü çıkılabilir: (i) Sistemlerden biri kendi
hedef KPY’sinin yakınından geçerken orada kararlı olur. Bu du-
rumda artık kontrol benzerliği olasılığı kalmamıştır, bir süre
sonra diğer sistem de kendi KPY’sinin yakınından geçerken
kararlı hale geçecek, böylece iki sistem birbirinden bağım-
sız periyodik davranışa geçecektir. (ii) Sistemlerden biri kendi
KPY’sine yakalanmadan önce iki sistem yeterince uzun süre
aynı doyum statüsünde kalırsa, bağlaşım koşulu sağlanır (büyük
olasılıkla önce tek yönlü sonra çift yönlü bağlaşım gerçekleşe-
cektir) ve sistemler kısa süre sonra senkronize kaotik davranış
sergilemeye başlarlar.

Senkronize Kaotik Davranış: Yukarıda açıklanan senaryo
ile bu rejime girildiğinde, kontrol benzerliği devam ettiği sürece
bu rejim devam edecektir. Rejimden çıkmanın en olası senar-
yosu, sistemlerden birinin kendi hedef KPY’sinin yakınından
geçerken kararlı hale gelmesidir.

Kaotik ve Periyodik Davranışlar: Bu rejim yukarıda bahse-
dilen senaryo ile sistemlerden biri kendi hedef KPY’sinin yakı-
nından geçerken kararlı hale geçtiğinde gerçekleşir. Diğer sis-
tem kaotik davranışı bir süre devam ettirse dahi, er ya da geç
kendi KPY’sine yakalanacaktır.

Bağımsız Periyodik Davranış: Bağlaşım parametreleri bağ-
lantıların görece kolay kopmasını sağlayacak şekilde seçildiği
takdirde, bu rejim uzun vadede yakınsanması en olası rejimdir.
(KPY1 = KPY2 özel durumunda, bu rejim senkronize peri-
yodik davranış şeklinde gerçekleşir.) İki sistemin kendi hedef
KPY’leri üzerinde bağımsız olarak periyodik davranış sergile-
diği bu rejimin terk edilmesi kaos kontrolünün sayısal gürültü-
ler veya dışarıdan gelecek bozucu bir etki sonucunda yetersiz
kalmasına bağlıdır.

Özellikle dışsal bozunumun etkisini incelemek için, iki sis-
temi birden aynı şekilde etkileyen statik bir bozunum (örn. bir
parametrenin değerinde sabit bir kayma) düşünelim. Eğer bo-
zunumun miktarı, kontrol kuralının varsaydığı sistem modelini
yeterince değiştiriyorsa, KPY’ler kararlılıklarını kaybedecek ve
sistemler kaotik davranışa geçeceklerdir. Bozunum devam ettiği
sürece, KD-OGY kontrolü KPY’leri kararlılaştırma işlevini ye-
rine getiremeyeceğinden, kaotik davranış devam edecektir. Öte
yandan, sistemlerin hedef KPY’leri kontrol benzerliği açısından

birbirlerine çok aykırı değilse, bir süre sonra sistemlerin kaotik
davranışı senkronize hale gelecektir. Yukarıda sözü edilen aykı-
rılığın en uç örneği KPY1 ve KPY2’nin birbirlerinin simetriği
olması durumudur. Bu durumda KD-OGY yönteminin kaotik
rejimde üreteceği kontrol işaretleri iki sistem için zıt doyumda
bulunacak, dolayısıyla bağlaşım ve senkronizasyon asla gerçek-
leşmeyecektir.

Önerilen kombinasyonu denemek için iki özdeş Lorenz sis-
temi [3] üzerinde benzetim çalışmaları yapılmıştır.

ẋ = σ(y − x)

ẏ = ρx− y − xz
ż = xy − βz

(15)

Burada w = [x, y, z]T Lorenz sisteminin durumları ve σ,
ρ ve β sistem parametreleridir. Kaotik davranış sağlayan para-
metre değerlerinin en iyi incelenmiş değerleri olan σ = 10,
ρ = 28 ve β = 8/3 kullanılmıştır. Burada, kontrol paramet-
resi olarak seçilen ρ, [28− δ, 28 + δ] aralığında değiştirilmek-
tedir. Poincaré Yüzeyi Sp = {[x, y, z]T ∈ R3 : z = 27} ve
Tablo 1’de verilen ve Şekil 4’te gösterilen KPY’ler hedef olarak
kullanılmıştır. Ayrıştırma yönteminde sistemin sürücü alt sis-
temi olarak x bileşeni seçilmiştir. Diğer parametre değerleri ise
Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 1: Benzetim örneği olarak kullanılan Lorenz sistemi için
seçilen KPY’ler ve ilgili bilgiler

Kararlılaştırılan ζζζ∗ ζζζ∗’ın periyodu
KPY1 [−13.7636,−19.5788, 27]T 2

KPY2 [−12.5951,−16.9705, 27]T 3

Tablo 2: Kullanılan parametre değerleri

κ α θKB δ K1 K2

6 0.6 0.0001 0.5 [1.17, 3.15] [2.15, 6.05]

Şekil 4: Tablo 1’de verilen KPY1 ve KPY2’nin durum uzayında
gösterimi.
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Şekil 5: Tablo 1’deki KPY’ler ve Tablo 2’deki parametre değer-
leri ile yapılan benzetimin, 0-90 s aralığındaki sonuçları.
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Şekil 6: Tablo 1’deki KPY’ler ve Tablo 2’deki parametre değer-
leri ile yapılan benzetimin, 425-470 s aralığındaki sonuçları.
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Şekil 7: Tablo 1’deki KPY’ler ve Tablo 2’deki parametre değer-
leri ile yapılan benzetimin, 1180-1305 s aralığındaki sonuçları.
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Şekil 8: Tablo 1’deki KPY’ler ve Tablo 2’deki parametre değer-
leri ile yapılan benzetimde, sistemler bağımsız periyodik davra-
nış gösterirken 20. saniyede başlayan statik bir bozunumun (β
parametresi 8/3’ten 3’e çıkarılmıştır) yarattığı sonuçlar.
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Şekil 5, 6 ve 7’de, Tablo 1’deki KPY’ler ve Tablo 2’deki
parametre değerleri ile yapılan bir benzetimin, farklı zaman di-
limlerindeki sonuçları gösterilmiştir. Şekil 8’de ise bağımsız pe-
riyodik davranışa kilitlenmiş sistemlere aynı şekilde etki eden
statik bir bozunum uygulandığında, önce bağımsız kaotik sonra
senkronize kaotik rejime geçildiği görülmektedir. Bozunumun
kalkmasıyla birlikte sistemler uzun vadede bağımsız periyodik
davranışa geri dönecektir.

6. Sonuçlar
Bu bildiride, OGY türü kaos kontrolü ile ayrıştırmaya dayalı
kaos senkronizasyonu yöntemlerinin seçici bir bağlaşım strate-
jisi aracılığıyla birleştirilmesine yönelik özgün bir çalışma su-
nulmuştur. Bu amaçla, OGY yönteminde kontrol doyumuna da-
yalı bir değişiklik yapılmış ve ayrıştırmaya dayalı senkronizas-
yon yöntemi ortak-alan bağlaşımına uyarlanmıştır. Kaos çalış-
malarının en yaygın model sistemlerinden biri olan Lorenz sis-
temi üzerinde yapılan benzetimden elde edilen sonuçlar, teorik
olarak beklenen davranışlarla uyumlu çıkmıştır.

KD-OGY yöntemi ile farklı KPY’lerde kararlılaştırılan iki
özdeş kaotik sistem, ayrıştırmaya dayalı ortak-alan ikamesi ile
KB bağlaşım stratejisine göre bağlandıklarında, eğer bağlaşım
parametreleri bağlanma-kopma dinamiğine makul ölçüde es-
neklik sağlayacak şekilde seçilmişse, şu genel olgular ortaya
çıkmaktadır:

• KD-OGY kontrolünün dayandığı sistem modeli (yerel
olarak) yeterince doğruysa ve sayısal gürültüler yete-
rince düşükse, iki sistemin bağımsız periyodik davranış
sergilediği rejim kalıcı olmaktadır.

• KD-OGY kontrolünün dayandığı sistem modeli (yerel
olarak bile) yeterince doğru değilse, iki sistemin de ka-
otik davrandığı rejim kalıcı olmaktadır. Daha da ötesi,
sistemlerin hedef KPY’leri kontrol açısında birbirlerine
çok aykırı değilse, bu kalıcı rejim senkronize kaotik dav-
ranış şeklinde gerçeklenmektedir.

İleride, aynı yöntemin çoklu kaotik ağ yapılarındaki etkile-
şimleri modellemede kullanılmaası amaçlanmaktadır.

Dinamik sistemlerde gözlemlenen bazı olguları başarıyla
modelleme potansiyeli taşıyan kaos kontrolü ve kaos senkro-
nizasyonu yöntemlerinin, önerilen gerçekçi bir bağlanma stra-
tejisine göre birleştirilmesi sonucunda, daha karmaşık dinamik
davranışları başarıyla modellemesi beklenen bir yapı oluşturul-
muştur. Bu yapının özellikle canlı sistemlerin modellenmesinde
ilginç uygulama alanları bulabileceği düşünülmektedir.

7. Teşekkür
Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği Bölümü’ne bağlı Dinamik Sistemler Laboratuarı’nda
gerçekleştirilmiştir.
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Özetçe 

Günümüzde tekstil endüstrisinden doku mühendisliğe kadar 

birçok uygulama alanında nano boyutlu polimerik liflerin 

üretiminin araştırılması büyük önem taşımaktadır. 

Nanoteknoloji yapay organ üretiminden, her türlü kimyasala 

dayanıklı koruyucu giysi üretimine kadar pek çok alanda 

gelişmelerin önünü açacaktır.  Bu kapsamda farklı üretim 

teknikleri üzerinde yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

yürütülmektedir. Elektrostatik eğirme tekniği bunların içinde 

ümit vaat eden bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.  

Elektrostatik eğirme tekniği temelde yüksek gerilim ile 

yüklenen polimer çözeltisinin belirli bir mesafeden şırınga 

yardımı ile toplayıcı plakaya aktarılması esasına 

dayanmaktadır. Üretilen nano lif yapılarının kontrollü 

oluşumundaki en önemli engel polimer jetinin elektrik alan 

boyunca gösterdiği kaotik hareket yapısıdır. Çalışma 

kapsamında önceki araştırmalarda tasarlanan özgün 

elektrostatik eğirme sistemi ve matematiksel modeli 

özetlenerek yeniden oluşturulmuştur. Ayrıca şırınga ile 

toplayıcı plaka arasındaki elektrik alan dağılımı irdelenerek 

matematiksel model güncellenmiştir.      

 

Abstract 

In today’s world, various methods for fabricating nanoscale 

polymeric fibers are investigated in many areas from textile 

industry to tissue engineering. Nano technology emerges as a 

promising approach that will overcome the obstacles preventing 

the manufacturing of chemical resistant apparels or even 

artificial organs. Electrospinning is one the most versatile 

process among them.  In principle electrospinning, process 

based on producing unstructured fiber mats at the collector 

under an external electric field. Electrospinning systems have 

several problems, e.g. chaotic oscillation of polymer solvent. In 

this research, mathematical model of custom designed 

electrospinning system reviewed and updated.   

 

1. Giriş 

Fiber yapıların keşfi tarih öncesi çağlarda gerçekleşmesine 

rağmen endüstri alanında yaygın kullanımı teknolojik kısıtlar 

nedeniyle çok uzun dönemler boyunca mümkün olamamıştır. 

Fiber yapıların kullanılabilir hale gelmesi dokuma kavramının 

endüstriyelleşmesinde önemli bir yer teşkil etmiştir. Erken 

çağlarda fiber eldesi ipek böceği gibi doğal kaynaklar 

kullanılarak yapılmış fakat bu da üretim kapasite kısıtlarını 

beraberinde getirmiştir. Sanayi devrimi ve sonrasında ortaya 

teknolojik gelişmeler ile birlikte sentetik lifler üretilebilir hale 

gelmiştir.  Bugün endüstride kullanılan fiber yapılar organik 

veyahut inorganik malzemelerden elde edilebilmektedir. 

Sentetik fiber yapıları kullanım esneklikleri ve farklı tür 

maddelerle birlikte kullanılabilmeleri nedeniyle yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Fiber liflerinin uygulama alanlarının 

genişlemesinin önündeki başlıca engel bu yapıların mikron altı 

boyutlara indirgenmesindeki güçlüklerdir. Bugün mevcut 

üretim teknolojileri, çapı mikron seviyesinin altındaki fiber 

liflerinin sentezlenmesine imkân vermemektedir. Günümüzde 

bu alandaki sınırların aşılması amacıyla farklı üretim teknikleri 

üzerinde yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

yürütülmektedir. Bu aktif çalışma alanlarından bir tanesi olan 

Elektrostatik Eğirme (Electrospinning) yöntemi, sıvıların 

yüksek gerilim altında gösterdikleri davranış farklılıklarının 

gözlemlenmesi sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Yapılan ilk 

çalışmada elektrik alana maruz bırakılan su damlacıklarının 

spiral bir yörüngeyi takip ederek saçıldığı görülmüştür [1]. 

Takip eden yıllardaki incelemelerde farklı akışkanların benzer 

davranışları incelenerek ortaya çıkan kaotik davranışın 

matematiksel modeli araştırılmıştır [2;3]. Elektrostatik Eğirme 

yönteminin nano lif üretimde kullanılması ancak 1990'lı yılların 

başlarında gerçekleşebilmiştir. Reneker ve ekibi çalışmalarında 

yüksek gerilimin altında saçılan polimer çözeltisinin toplayıcı 

plakada oluşturduğu kümenin nano yapıdaki liflerden 

oluşturduğunu göstermişlerdir [4].  

Elektrostatik eğirme düzeneği, uygun bir çözücüde hazırlanan 

polimer eriğinin bir pipetin içine yerleştirilerek metal iğne 

üzerinden yüksek bir gerilim kaynağı ile yüklenmesi  (1kV-
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30kV) ile oluşturulmaktadır.  Yüksek gerilim ile kutuplanan 

polimer çözeltisi iğne ucunda önce “Taylor Cone” olarak 

tanımlanan konik bir yapı oluşturur [5].  Daha sonrasında 

polimer çözeltisine uygulanan elektrik alan şiddeti belirli bir 

eşik değerini aştıktan (1kV- 5kV) sonra polimer jeti Taylor 

Konisi yapısından ayrılarak toplayıcı plakaya doğru ilkin 

doğrusal bir yörüngeyi takip ederek harekete başlamaktadır. Jet 

toplayıcı plakaya doğru ilerledikçe eşlenik olarak yüklenmeyen 

polimer molekülleri arasındaki etkileşimler, akışkanı bir arada 

tutan yüzey gerilim kuvvetini aşmasıyla birlikte, jet gövdesinde 

hareket ekseninden farklı yönlere doğru bükülmeleri 

tetiklemektedir. Oluşan bükülmüş jet bölümleri kısa zaman 

içinde ikincil ve üçüncül bükülmeleri de tetikleyerek, jetin 

spiral hareket eden bir yörüngeyi takip etmesine yol 

açmaktadır. Bu şekilde çapı genişleyerek ilerleyen polimer jeti 

hareketini  nano boyutlarda fiber liflerinden oluşan karmaşık bir 

yığın oluşturarak tamamlamaktadır. Oluşan ağ yapısındaki 

fiber çapları şırınga ucundaki gerilim değerine ve kullanılan 

polimer çeşidine bağlı olarak geniş bir ölçekte (30 nm –1 µm) 

olabilmektedir. Elektrostatik Eğirme yöntemi ile ulaşılan bu 

fiber boyutlarının dikkat çekici olması çok sayıda araştırmanın 

bu alana yönelmesini tetiklemiştir. 

Literatürde yer alan birçok çalışmada sentezlenen fiber 

yapıların üretimi kontrolsüz olarak gerçekleştirilmiştir [6]. Bu 

durum endüstriyel ölçekte nano lif üretiminin Elektrostatik 

eğirme tekniği ile yapılmasını engel olmaktadır.  

Toplayıcı plakalarda yığın halinde üretilebilen fiber liflerinin 

önceden belirlenen belirli deseni oluşturacak şekilde 

geliştirilmesi, elektrik alan kuvveti ile tetiklenen çoklu bükülme 

yapısının bastırılmasına bağlıdır.  Bu kapsamda gerçekleştirilen 

birçok çalışma literatürde yer almaktadır. Bunlardan bazıları 

toplayıcı plakanın hareketli bir makine yardımıyla 

oluşturulması ya da toplayıcı plakada ikincil elektrotlar 

kullanılarak fiber jet diziliminin denetim altına alınması 

yönündeki çalışmalardır [7]-[9]. Her ne kadar bazı 

iyileştirilmeler elde edilsede polimer molekülleri üzerindeki 

elektriksel yük, doğrusal ağ yapılarının üretilmesinin önündeki 

engel olmaya devam etmiştir. Bunun yanı sıra hareketli 

toplayıcıların hızları ile polimer moleküllerinin hızları 

arasındaki uyumsuzluklar yine istenen çok boyutlu düzgün 

dizilimli ağ yapılarının eldesini engellemiştir.  

Başka bir yöntem ise yüklü polimer moleküllerinin hareket 

ekseni boyunca oluşturulan ikincil elektrik alan yardımı ile 

kontrol edilmesi düşüncesine dayanmaktadır [10]. Alternatif 

yöntemlere oranlara daha hızlı ve çok boyutlu yönlendirme 

yapma potansiyeli taşımasına rağmen bu yöntem kullanılarak 

yapılan çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır. Bunlardan bir tanesi, 

çoklu halka şeklinde tasarlanan, iletken elektrotların polimer 

jeti yörüngesini kapsayacak şekilde elektrostatik eğirme 

düzeneğine eklendiğini çalışmadır [9]. Yapılan çalışma her ne 

kadar ağ saçılımını önemli oranda azaltsa da fiber liflerinin 

karmaşık yapıyı koruduğu görülmüştür. Bir başka çalışmada 

polimer çözeltisinin bulunduğu pipetin etrafına silindirik 

iletken bir elektrot yerleştirilerek Taylor konisi yapısından 

ayrılan jette oluşan bükülme davranışının bastırılması 

amaçlanmıştır [8]. Elde edilen sonuçlar toplayıcı plakada tek 

boyutta belirli bir doğrusallığa fiber yapılarının oluştuğunu 

göstermiştir. 

Bu çalışmada literatürde az sayıda araştırmada yer alan ikincil 

elektrik alanlar yardımıyla polimer jetinin kaotik hareketinin 

bastırılmasına yönelik oluşturulan elektrostatik eğirme 

düzeneğine ait matematiksel model, sonlu elemanlar yaklaşımı 

kullanılarak, yeniden oluşturulmuştur [12].   

2. Matematiksel Model 

Elektrostatik eğirme yönteminde kullanılan polimer jetinin 

hareket yörüngesi boyunca gösterdiği davranış, uygulanan 

elektrik alan şiddeti, yer çekimi, yüzey gerilimi ve hava 

sürtünmesi gibi kuvvetlere bağlı olarak, kaotik bir yapıda 

olmaktadır. Literatürde bu karmaşık davranışı modellemek 

amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir 

tanesi Reneker ve ekibi tarafından ortaya atılan polimer jetinin 

ayrık visko-elastik parçacıklar olarak modellendiği araştırmadır 

[11]. Çalışmada jet yörüngesi ve hızı, her bir parçacık üzerine 

düşen kuvvetlerin Newton’un ikinci kanuna göre 

çözümlenmesi ile modellenmiştir. 

Başka bir araştırmada Hohman ve ekibi polimer jetini ince bir 

cisimcik olarak modellemişlerdir [6]. Yakınsama, jet 

gövdesindeki bozulma ve salınım ifadesinin türevinin kütle, 

moment ve yük korunumu kanunlarına göre çözümlenmesi ile 

elde edilmiştir. Elde edilen çıkarımlar, oluşturulan türev 

denklemlerinin bükülme kararsızlığı ve jet yörüngesini belirli 

bir yaklaşıklıkla modelleyebildiğini göstermiştir.  

Bu bölümde, kaotik davranış gösteren jet yörüngesinin teorik 

modeli sonlu uzunluktaki silindirik elektrot ve paralel 

elektrotlar aracılığıyla oluşturulan ikincil elektrik alanlara ait 

eşitlikler de kullanılarak oluşturulmuştur. Çözümlemelerde 

ayrık parçacık yaklaşımı referans alınmıştır. Hesaplamalarda 

polimer çözeltisinin buharlaşması ve jetin şırınga ucundaki 

davranışı ihmal edilmiştir. Özgün olarak oluşturulan sisteme ait 

şematik çizim Şekil 1.’de verilmiştir. 

2.1. Polimer Jetinin Visko-Elastik Parçacık Modeli 

Parçacık yaklaşımı toplayıcı plakaya doğru hareket eden yüklü 

polimer çözeltisinin birbirine seri bağlı visko-elastik birimler 

olarak modellenmesi temeline dayanmaktadır. Her bir 

parçacığın belirli bir yüke (e) ve kütleye (m) sahip olduğundan 

yola çıkarak Newton’un ikinci hareket kanunu (F=ma). 

Polimer jet’i için Newton kanunu ifadesi yazılırsa; 

 

f
dt

Pd
m 

2

2

    (1) 

 

olmak üzere ∑f kuvvetler ifadesi, 

 

 AGsVEC fffffff  (2) 

 

C: Coulomb, E: Elektrik alan, V: Visco-elastik, S:Yüzey 

gerilimi, A:Hava sürtünmesi, G: Yer çekimi olmak üzere 

gösterilebilir. 

Elektrostatik eğirme sisteminde hareket yörüngesi boyunca 

ilerleyen polimer jetleri için oluşan hava sürtünmesi ve yer 

çekimi kuvveti elektrik alan, visko-elastik ve Coulomb 

kuvvetleri ile karşılaştırıldıklarında ihmal edilir derece küçük 

olmaktadır [11].  

Jeti oluşturan her bir parçacık i ifadesi ile tanımlanırsa, 

(i+1).inci parçacık ui ile (i-1). inci parçacık ise di ile 

betimlenebilir.  l herhangi bir parçacık için uzunluk ifadesi 

olarak tanımlanırsa parçacıklar arası visko-elastik kuvvet; 

 

,
1

)(

)(

)(

)(

diui

diui

diui

diui G

dt

dl

l
G

dt

d





  (3) 

26

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



şeklinde ifade edilir. 

 

 

Şekil 1. Elektrostatik eğirme düzeneği  

Coulomb kuvveti ise tüm parçacıkların aralarındaki etkileşime 

bağlı olduğu düşünülürse aşağıdaki gibi oluşturulabilir ( ijR

herhangi iki parçacık arasındaki mesafe olmak üzere); 
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Parçacıklar arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan net visko-

elastik kuvvet (5) nolu denklemdeki gibi ifade edilebilir (R 

parçacık yarıçapı); 
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i.’nci parçacık üzerinde oluşan yüzey geriliminin kuvvet ifadesi 

ise; 
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(α yüzey gerilim katsayısı ki parçacıklar arasındaki jet eğriliği, 

    4/
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diuiav aaa  ,olmak üzere) şeklinde verilir.   

Şırınga ile toplayıcı plaka arasındaki elektrik alan ve ona bağlı 

olarak oluşan kuvvet ifadesi ise sonlu eleman yaklaşımı 

kullanılarak oluşturulabilir [12]. Polimer jetini oluşturan yapı 

üçlü parçacıklardan oluşan birimlerden (e) oluşacak şekilde 

modellendiğinde her bir parçacık için potansiyel işlevi (φ) 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 

 

𝜑 = 𝛼1 + 𝛼2𝑟 + 𝛼3𝑧  (7) 

 

( 𝛼 ’lar katsayılar, r ve z ise her bir birim merkezi için 

koordinatlar üzere).       

Potansiyel ifadesi her birim (i,j,m parçacıkları tanımlamak 

üzere) için yeniden inşa edilerek, katsayılar çözümlendiğinde 

aşağıdaki potansiyel eşitliği elde edilir;  

                𝛼1 =
1

2𝑆𝑒
(𝛼𝑖𝜑𝑖 + 𝛼𝑗𝜑𝑖 + 𝛼𝑚𝜑𝑚)  

𝛼2 =
1

2𝑆𝑒
(𝑏𝑖𝜑𝑖 + 𝑏𝑗𝜑𝑖 + 𝑏𝑚𝜑𝑚)  (8) 

                𝛼3 =
1

2𝑆𝑒
(𝑐𝑖𝜑𝑖 + 𝑐𝑗𝜑𝑖 + 𝑐𝑚𝜑𝑚)   

𝑆𝑒 ise her birime ait alan ifade eder; 

𝑆𝑒 =
1

2
|

1 𝑟𝑖 𝑧𝑖
1 𝑟𝑗 𝑧𝑗
1 𝑟𝑚 𝑧𝑚

| =
1

2
(𝑏𝑖𝑐𝑗 − 𝑏𝑗𝑐𝑖)  (9) 

 

Bu eşitliklerden yola çıkarak şırınga-toplayıcı plaka arasındaki 

elektrik alan eşitliği; 

 

𝐸 = −∇𝜑 = −
𝑑𝜑

𝑑𝑟
𝑒𝑟 −

𝑑𝜑

𝑑𝑧
𝑒𝑧 = 𝐸𝑟𝑒𝑒𝑟 + 𝐸𝑧𝑒𝑒𝑟  (10) 

 

olmak üzere aşağıdaki eşitlik ile gösterilebilir; 

 

𝐸𝑟𝑒 = −
1

2𝑆𝑒
(∑ 𝑏𝑠𝜑𝑠),𝑠=𝑖,𝑗,𝑚 𝐸𝑧𝑒 = −

1

2𝑆𝑒
(∑ 𝑐𝑠𝜑𝑠),𝑠=𝑖,𝑗,𝑚 (11) 

 

Elektrik alan kuvveti ifadesi 𝑓 = 𝑄𝑇𝐸 olmak üzere; 

 

𝑓𝐸 = 𝑄𝑇(𝐸𝑟𝑒𝑒𝑟 + 𝐸𝑧𝑒𝑒𝑟)  (12) 

şeklinde ifade edilir (𝑄𝑇, toplam yük). 
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2.2 Silindirik Elektrot Üzerinde Oluşan Elektrik Alan  

Özgün tasarlanan elektrostatik eğirme düzeneğinde polimer 

jetinin hareket ekseni boyuna saçılımının bastırılması amacıyla 

sonlu uzunluktaki silindirik iletken elektrot yardımıyla ikincil 

bir elektrik alan oluşturulmuştur. İkincil elektrotlar üzerinde 

oluşan elektrik alanın çözümlenmesinin matematiksel 

çıkarımının güçlüğü nedeniyle Galerkin metodu kullanılarak 

yakınsak bir çözüm elde edilmiştir [13,15]. 

Polimer jet ekseni boyunca oluşan potansiyel değişimine ait 

Green fonksiyonu; 

 

𝜑(𝜌, 𝑧) =
1

4𝜋𝑒
∬ 𝜎(𝑟′)/|𝑟 − 𝑟′|𝑑𝑠′

.

𝑆
  (13) 

 

olmak üzere yüklü iletken silindirik levha için gerilim ifadesi 

aşağıda şekilde oluşturulur; 

 

𝜑(𝜌, 𝑧) =
𝑎

4𝜋𝜀0
∫ 𝜎(𝑧′) ∫

𝑑
'

√𝜌2+𝑎2−2𝑎𝜌𝑐𝑜𝑠
' +(z−𝑧′)

2

𝑑𝑧′
𝜋

−𝜋

𝑑

−𝑑
(14) 

d silindirin yüksekliği ve a çapı olmak üzere. 

Elektrik alan ifadesi ise; 

𝐸 = −
∇𝑉0

𝜋
∫ [𝑐0 +

𝑐1

√1−𝑧′2
] ∫ [(

𝜌

𝑎
)
2
+ 1 − 2

𝜌

𝑎
𝑐𝑜𝑠

'𝜋

−𝜋

1

−1

+ (
𝑧−𝑧′

𝛼
)]

−1/2

𝑑
' d𝑧′ (15) 

c’ler yakınsama ifadesine ait silindirik elektrot boyutlarına 

bağımlı katsayılar olmak üzere, verilebilir.  

2.3. Paralel Elektrotlar Üzerinde Oluşan Elektrik Alan 

Polimer jetinin kaotik hareketinin kontrol edilebilmesi 

amacıyla tasarım modelinde paralel elektrotlar kullanılmıştır 

(Şekil 1.). İletken bakır plakalardan oluşan paralel elektrotların 

içindeki elektrik alan, plakalar arası mesafenin levha boyutuna 

oranla yeterince küçük olduğu durumda, düzgün dağılımlı 

kabul edilebilir [14].  

Zamana bağlı değişen bir gerilim ile yüklenen plakalar 

arasındaki elektrik alan ifadesi, değişken işaretin tetiklediği 

manyetik alanın etkileri ve sınır değer koşulları ihmal edilerek 

açısal sıklığı, 𝜔 , genliği A olan testere dişi dalgası için 

yazılırsa; 

 

 
 

h

k

tk
A

h

tV
tE k

k








 1

sin
1

2

)(
)(



   (16) 

 

şeklinde tanımlanır. 

2.3. Tasarlanan Elektrostatik Eğirme Düzeneğinin 

Matematiksel Modeli 

Önceki bölümlerde parçacık modeline için verilen Newton’un 

ikinci hareket kanunu eşitliği tasarım modeline ait ikincil 

kuvvetler de dahil edilerek yeniden oluşturulursa [16]; 

 

PESESVEC

i ffffff
dt

rd
m 

2

2
  (17) 

 

(SE: silindirik elektrot, PE: paralel elektrot olmak üzere.) 

eşitliği elde edilir.  

 

 Paralel plakalar arasında oluşan elektrik alan kuvveti; 
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    (18) 

 

 Silindirik elektrot tarafından oluşan elektrik alan 

kuvveti; 

 

𝑓𝑆𝐸 = 𝑄𝑇𝐸 = −𝑄𝑇∇𝜑(𝜌, 𝑧)   (19) 

3. Sonuçlar 

Yürütülen çalışmada öncelikli olarak elektrostatik eğirme 

sisteminin kaotik davranışının ortaya çıkışı literatür 

araştırmaları incelenerek verilmiş ve sonrasında polimer jetinin 

hareket yörüngesine ilişkin matematiksel çıkarımlar 

gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde benzetim ve 

deneysel çalışmalar gerçekleştirilerek modelin gözlemsel 

davranışlarla olan ilişkisi araştırılacak ve alternatif tasarım 

çözümleri denenecektir. 
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Özetçe 

Anahtarlamalı sistemlerin kararlılık analizinde, sistem 

durumlarının zamanla sıfıra yaklaşması istenir. Anahtarlamalı 

sistemlerin kararlılığı konusunda literatürde birçok problem 

mevcuttur. Bu çalışmada, anahtarlamalı sistemlerin 

kararlılığını garanti altına almak üzere yapılan çalışmalar 

sonucu ortaya çıkan ortalama bekleme zamanı yaklaşımı 

incelenecektir. Ortalama bekleme zamanı yaklaşımında, 

anahtarlamalı bir sistemin kararlılığını garanti altına almak 

amacıyla, ardışık anahtarlamalar arasında geçen sürelerin 

ortalamalarına bir alt sınır öngörülür. Bu çalışmada, ortalama 

bekleme zamanı ve sonrasında geliştirilen moda bağlı ortalama 

bekleme zamanı yöntemleri için iki yeni koşul sunulmuştur. Bu 

koşullar, örneklerle desteklenerek daha önceden literatürde yer 

alan diğer yöntemlerdeki koşullarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca 

sunulan koşulların sistem dinamiklerine olan bağlılıkları da 

okuyucuya aktarılmıştır. 

Abstract 

In the stability analysis of switched systems, it is usually desired 

that the system states approach to zero. There are various 

problems about the stability of switched systems. In this study, 

the average dwell time approach, which arises in studies to 

guarantee the stability of switched systems, will be examined. 

In the average dwell time approach, a lower bound on the 

average of the time periods between consecutive switching 

instants is assumed, in order to guarantee the stability of a 

switched system. In this study, two new conditions are proposed 

for the average dwell time and mode dependent average dwell 

time methods. The given conditions are supported by examples 

and compared with other methods previously described in 

literature. In addition, the relationship between the conditions 
and the system dynamics is also explained.

1. Giriş

Halen aktif bir çalışma alanı olan anahtarlamalı sistemler; güç 

elektroniği [1], uçuş kontrol sistemleri [2] gibi birçok alanda 

kendine yer bulmakta; anahtarlamalı sistem olarak kontrolör 

tasarımları gerçekleştirilebilmektedir. 

Altsistem karakteristiklerine bağlı olarak, anahtarlamalı bir 

sistem, keyfi anahtarlama altında kararsız davranış 

sergileyebilir. Bu istenmeyen durumun önüne geçmek 

maksadıyla, kontrolör tasarımı esnasında bazı kısıtlar göz 

önünde bulundurulmalıdır. Zamana bağlı anahtarlamalı 

sistemlerde göz önüne alınabilecek kısıtlardan biri, bu 

çalışmanın da konusunu oluşturan ortalama bekleme zamanı 
koşuludur. 

Daha önceden literatürde yer alan yöntemler her ne kadar 

kararlılığı garanti eden sonuçlar verse de, sistem dinamiklerinin 

kararlılığa olan etkisi net bir şekilde görülememektedir. 

Dolayısıyla bu yöntemler, Haimovich ve Braslavsky'nin 

deyimiyle kör bir uygulama (blind application) olarak 
kalmaktadır [3]. 

Bu çalışmada, [4]’te önerilen yöntemden esinlenerek 

ortalama bekleme zamanı ve moda bağlı ortalama bekleme 

zamanı yöntemleri için yeni koşullar önerilmiştir. Bu koşullar 

literatürde yer alan diğer yöntemlerden farklı olarak, sistem 

dinamiklerinin kararlılığa olan etkisini ortaya koymaları 

nedeniyle okuyucuya farklı bir bakış açışı sunmaktadır. 

2. Anahtarlamalı Sistemler

Anahtarlamalı sistemler, sonlu sayıda altsistem ve bu 

altsistemler arasındaki geçişleri düzenleyen mantıksal bir 

kuraldan oluşan dinamik sistemlerdir [5]. Bu mantıksal kurala 

ise anahtarlama işareti denir. Zamana bağlı olarak anahtarlanan 

sürekli zamanlı bir anahtarlamalı sistem denklem (1)’de olduğu 
gibi ifade edilebilir. 

�̇�(𝑡) = 𝐴𝜎(𝑡)𝑥(𝑡), 𝜎(𝑡): ℝ → {1, 2, … , 𝑁},  𝜎(𝑡) ∈ 𝑆 (1)
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Burada; anahtarlama işareti (𝜎(𝑡)), sonlu zaman aralığında 

sonlu sayıda süreksizlik içeren, parça parça sabit bir 

fonksiyondur. 𝜎(𝑡)  fonksiyonunun alabileceği değerler 

({1, 2, … , 𝑁}) , 𝑃  kümesini oluşturur. 𝑃 , aynı zamanda 

altsistemler kümesidir ve anahtarlamalı bir sistemin tüm 

altsistemlerini içerir. Bir sistemdeki tüm 𝜎(𝑡)’ler anahtarlama 

işaretleri kümesini (𝑆) oluşturur. 

2.1. Anahtarlamalı Sistemlerin Çözümü 

Anahtarlamalı bir sistemin 𝑡0 anındaki başlangıç durumu 𝑥(𝑡0) 

olmak üzere, bir 𝜎 anahtarlama işareti için, sistemin herhangi 

bir 𝑡 anındaki durumu, aşağıdaki gibi ifade edilebilir:  

𝑥(𝑡) = 𝑒𝐴𝜎𝑛(𝑡−𝑡𝑛)𝑒𝐴𝜎𝑛−1∆𝑛−1 ⋯ 𝑒𝐴𝜎1∆1𝑒𝐴𝜎0∆0𝑥(𝑡0) (2) 

Burada ∆𝑖 ; 𝑡𝑖  ve 𝑡𝑖+1  ardışık süreksizlikleri arasındaki 

zaman farkıdır. Bu süre zarfında aktif olan altsistem ise 𝐴𝜎𝑖
 ile 

sembolize edilmiştir. 

2.2. Anahtarlamalı Sistemlerde Kararlılık Problemi 

Anahtarlamalı sistemler konusunda farklı kararlılık tanımları 

bulunmaktadır (bkz. [6,7,8]). Bu çalışmada anahtarlamalı 

sistemlerin asimptotik kararlılığı incelenecektir. İzin verilen 

tüm anahtarlama işaretleri için, (1) ile verilen sistemin bütün 

çözümleri zamanla sıfıra yaklaşıyorsa, diğer bir deyişle her 

𝑥(0) başlangıç koşulu için 

lim
𝑡→∞

‖𝑥(𝑡)‖ = 0 (4) 

koşulu sağlanıyorsa, sistem asimptotik kararlıdır denir. Burada, 
‖⋅‖, 2-normunu temsil eder. 

Tamamı kararsız altsistemlerden oluşan bir sistem, uygun 

anahtarlama altında kararlı davranış sergileyebileceği gibi; 

kararlı altsistemlerden oluşan bir sistem, rastgele anahtarlama 

altında kararsız davranış sergileyebilir. Bu da göstermektedir 

ki, anahtarlamalı sistemlerin kararlılığı altsistemlerin 

dinamiklerinin yanı sıra bu altsistemler arasındaki geçişleri 
yöneten anahtarlama işaretinin özelliklerine de bağlıdır. 

Yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı, mümkün olan tüm 

anahtarlama işaretleri kümesi ile tanımlanan bir anahtarlamalı 

sistemin kararlılığını garanti etmek çok güçtür. Bu yüzden, 

birçok durumda, sistemin kararlılığının sağlanabilmesi için 
anahtarlama işaretleri kümesine bazı kısıtlamalar getirilmelidir. 

2.3. Kısıtlanmış Anahtarlamalı Sistemlerde Kararlılık 

Problemleri 

Anahtarlamalı sistemlerde her bir anahtarlamadan itibaren bir 

sonraki anahtarlamaya kadar geçen süre yeteri kadar uzun 

tutularak her 𝜎 ∈ 𝑆𝜏  için kararlılık garanti edilebilir. Böylece 

ele alınan sistemin keyfi anahtarlama altında değil, belirli 
özellikleri taşıyan anahtarlama altında kararlılığı incelenir. 

Her bir altsistemde ne kadar bekleneceği, bu sürenin 

altsistem dinamikleri ve anahtarlama sırası ile nasıl değiştiği, 

bekleme süresinin her ardışık anahtarlama anları (en az 

bekleme zamanı) için mi yoksa belirli bir zaman aralığındaki 

ardışık anahtarlama anları arasındaki sürenin ortalaması 

(ortalama bekleme zamanı) için mi belirleneceği bekleme 

zamanı yaklaşımının konusunu oluşturur (bkz. [9,10,11]). 

2.3.1. En az bekleme zamanı yöntemi 

𝜏  pozitif bir sabit olmak üzere; 𝑆min[𝜏] kümesi, ardışık 

süreksizlikleri arasındaki süre 𝜏 ’dan küçük olmayan tüm 

anahtarlama işaretlerinin kümesi olsun. 𝜏  sabitine en az 

bekleme zamanı denir. 𝑆min[𝜏]  kümesi (5)’te olduğu gibi 

tanımlanır. 

𝑆min[𝜏] = {𝜎 ∈ 𝑆|𝑡𝑖(𝜎) − 𝑡𝑖−1(𝜎) > 𝜏, 𝑖 = 1,2,3, … } (5) 

2.3.2. Ortalama bekleme zamanı yöntemi 

Her 𝑡 ≥ 𝑡0 ≥ 0 için; 𝑁𝜎(𝑡, 𝑡0), 𝜎 anahtarlama işaretinin (𝑡0, 𝑡) 

açık aralığındaki anahtarlamaların sayısı olsun. 𝜏ort > 0 için (6) 

ile tanımlanan tüm anahtarlama işaretlerinin kümesi 𝑆ort[𝜏ort] 
olarak adlandırılır. 

𝑆ort[𝜏ort] = {𝜎 ∈ 𝑆|
𝑡−𝑡0

𝑁𝜎(𝑡,𝑡0)
≥ 𝜏ort, ∀𝑡 > 0} (6) 

Ortalama bekleme zamanı yaklaşımında, en az bekleme 

zamanı yaklaşımından farklı olarak 𝑆ort[𝜏ort] kümesindeki 

anahtarlama işaretlerinin ardışık süreksizlikleri arasındaki süre 

𝜏ort ’tan küçük olabilmektedir. Burada kararlılığı sağlayan 

kriter, ardışık süreksizlikler arasındaki aralıkların zaman 

boyunca ortalamasının 𝜏ort’tan küçük olmamasıdır. 

2.3.3. Moda bağlı ortalama bekleme zamanı yöntemi 

Her 𝑡 ≥ 𝑡0 ≥ 0  için; 𝑁𝜎,𝑖(𝑡, 𝑡0) , 𝜎  anahtarlama işaretinin 

(𝑡0, 𝑡)  açık aralığında 𝑖.  altsistemin aktif olma sayısı ve 

𝑇𝑖(𝑡, 𝑡0), 𝑖. altsistemin (𝑡0, 𝑡) açık aralığındaki toplam çalışma 

süresi olsun. Her mod için ayrı ayrı verilen 𝜏ort,𝑖 > 0 için (7) ile 

tanımlanan tüm anahtarlama işaretlerinin kümesi  

𝑆ort,m[𝜏ort,1, … , 𝜏ort,𝑁] 

= {𝜎 ∈ 𝑆|
𝑇𝑖(𝑡,𝑡0)

𝑁𝜎,𝑖(𝑡,𝑡0)
≥ 𝜏ort,𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁} (7) 

olarak verilir. 

Moda bağlı ortalama bekleme zamanı yaklaşımında da, 

ortalama bekleme zamanı yaklaşımına benzer şekilde; her bir 

altsistemin aktif olduğu süre, o altsistem için belirlenen 

bekleme zamanından küçük olabilmektedir. Burada kararlılığı 

sağlayan kriter ise, 𝑖.’nci altsistemin aktif olduğu sürenin zaman 

boyunca ortalamasının 𝜏𝑖’den küçük olmamasıdır. 

3. Ortalama Bekleme Zamanı Yöntemi İçin 

Önerilen Koşul 

Bu bölümde ortalama bekleme zamanı yöntemi ile anahtarlanan 

sistemler için bir koşul önerilmiştir. Bu koşulda temel prensip 

Bölüm 2.1.’deki çözüm formuna özdeğer-özvektör ayrışımı 
uygulanmasıdır. 

Teorem 1:  

(1) ile verilen sistemin 𝐴𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑃  ile gösterilen her altsistem 

matrisinin özdeğerleri katsız ve gerçek kısımları negatif olsun. 

𝜏ort ≥ −
max

𝑖,𝑗
(ln‖𝑉𝑖

−1𝑉𝑗‖)

max
𝑖

(max(Re(eig(𝐴𝑖))))
 (8) 

koşulunu sağlayan her 𝜏ort sayısı için (1) sistemi 𝑆 = 𝑆ort[𝜏ort] 
için asimptotik kararlıdır. 

İspat: 

(2) ile verilen çözümde, her bir altsistem matrisi özdeğer-

özvektör ayrışımına (𝐴𝑖 = 𝑉𝑖𝐷𝑖𝑉𝑖
−1) tabi tutulursa, 𝑡 anındaki 

sistem durumu 

𝑥(𝑡) = 𝑉𝜎𝑛
𝑒𝐷𝜎𝑛(𝑡−𝑡𝑛)𝑉𝜎𝑛

−1 ⋯ 𝑉𝜎0
𝑒𝐷𝜎0∆0𝑉𝜎0

−1𝑥(𝑡0)  

olarak elde edilir. Her iki tarafın 2-normu alınıp, 2-normun alt-
çarpımsallık özelliği kullanılırsa 

‖𝑥(𝑡)‖ ≤ ‖𝑉𝜎𝑛
‖‖𝑒𝐷𝜎𝑛(𝑡−𝑡𝑛)‖‖𝑉𝜎𝑛

−1𝑉𝜎𝑛−1
‖ ⋯ ‖𝑉𝜎1

−1𝑉𝜎0
‖‖𝑒𝐷𝜎0∆0‖‖𝑉𝜎0

−1‖‖𝑥(𝑡0)‖ 

= ‖𝑉𝜎𝑛
‖‖𝑉𝜎0

−1‖‖𝑒𝐷𝜎𝑛(𝑡−𝑡𝑛)‖ ∏ (‖𝑉𝜎𝑘+1
−1 𝑉𝜎𝑘

‖‖𝑒𝐷𝜎𝑘
∆𝑘‖)𝑛−1

𝑘=0 ‖𝑥(𝑡0)‖ (9) 

eşitsizliği elde edilir. Burada bazı tanımlamalar yapalım: 
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𝑐 =̂ max
𝑖,𝑗

(‖𝑉𝑖‖‖𝑉𝑗
−1‖), 𝑖, 𝑗 ∈ 1, ⋯ , 𝑁 (10) 

𝑑 =̂ max
𝑖,𝑗

(ln‖𝑉𝑖
−1𝑉𝑗‖), 𝑖, 𝑗 ∈ 1, ⋯ , 𝑁 (11) 

𝜆 =̂ max
𝑖

(max(Re(eig(𝐴𝑖)))), 𝑖 ∈ 1, ⋯ , 𝑁 (12) 

Bu değerleri kullanarak, yukarıdaki (9) eşitsizliğini aşağıdaki 
gibi yazabiliriz: 

‖𝑥(𝑡)‖ ≤ 𝑐𝑒𝜆(𝑡−𝑡𝑛) ∏ (𝑒𝑑𝑒𝜆∆𝑘)𝑛−1
𝑘=0 ‖𝑥(𝑡0)‖  

              = 𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒∑ 𝜆∆𝑘
𝑛−1
𝑘=0 𝑒𝜆(𝑡−𝑡𝑛)‖𝑥(𝑡0)‖  

              = 𝑐𝑒𝑛𝑑+𝜆(𝑡−𝑡0)‖𝑥(𝑡0)‖  

𝑡0 = 0, 𝑥(0) = 𝑥0 kabul edilirse, 

‖𝑥(𝑡)‖ ≤ 𝑐𝑒𝑛𝑑+𝜆𝑡‖𝑥0‖ (13) 

elde edilir. Herhangi bir [𝑡0, 𝑡]  aralığındaki yapılan 

anahtarlama sayısı (𝑛) ile bu altsistemlerin ortalama bekleme 

zamanları (𝜏ort) arasında 𝑡 ≥ 𝜏ort ⋅ 𝑛 şeklinde bir bağıntı vardır 

[7]. 𝑛 ≤
𝑡

𝜏ort
 eşitsizliği (13)’te kullanılırsa; 

‖𝑥(𝑡)‖ ≤ 𝑐𝑒
(

𝑑

𝜏ort
+𝜆)𝑡

‖𝑥0‖ (14) 

elde edilir. Dolayısıyla sistemin kararlı olabilmesi için 
𝑑

𝜏ort
+ 𝜆 ≤ 0 şartı sağlanmalıdır. Bu durumda ortalama bekleme 

zamanı 

𝜏ort = −
𝑑

𝜆
= −

𝑚𝑎𝑥
𝑖,𝑗

(ln‖𝑉𝑖
−1𝑉𝑗‖)

𝑚𝑎𝑥
𝑖

(𝑚𝑎𝑥(Re(eig(𝐴𝑖))))
 (15) 

olarak elde edilir. Ortalama bekleme zamanının 𝜏ort’tan büyük 
olması koşuluyla sistem (1)’in kararlılığı garanti edilir. 

Örnek 1: 

𝐴1 = [
−3 5
−2 2

]  ve 𝐴2 = [
−2 −6
4 1

]  altsistemleri için, [7] ve 

Teorem 1’de verilen yöntemler kullanılarak ortalama bekleme 

zamanı değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen değerler Tablo 
1’de olduğu gibidir.  

Tablo 1: 𝐴1 ve 𝐴2 altsistemleri için hesaplanan ortalama 

bekleme zamanı değerleri (sn) 

[7]’ye göre hesaplanan 

𝜏ort değeri 

Teorem 1’e göre 

hesaplanan 𝜏ort değeri 

(önerilen yöntem) 

2.3957 1.9409 

 

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere, bu çalışmada önerilen 

yöntem, literatürde daha önceden var olan yönteme [7] göre 
daha iyi sayısal sonuç verebilmektedir. 

𝐴1  ve 𝐴2  altsistemleri, başlangıç noktası (1,1)  olacak 

şekilde 𝜏ort  ortalama bekleme zamanı ile anahtarlanmış, bu 

anahtarlama sonucunda elde edilen sistem durumları zamana 

bağlı olarak farklı 𝜏ort  değerleri için Şekil 1 ve Şekil 2’de 

çizdirilmiştir. Tablo 1’de; Teorem 1 kullanılarak, sistemin 

kararlılığını garanti eden ortalama bekleme zamanının 

𝜏ort = 1.9409 olarak hesaplandığı belirtilmişti. Şekil 1 ve Şekil 

2’deki sistemlerin anahtarlama işaretleri, ardışık 

süreksizliklerin ortalamaları sırasıyla 𝜏ort = 1  ve 𝜏ort = 2 

olacak şekilde üretilmiştir. Şekil 1’de sistemin kararsız davranış 

sergilediği, Şekil 2’de ise kararlılığın garanti edildiği ve 
sistemin kararlı davranış sergilediği görülmektedir. 

 

Şekil 1: 𝜏ort = 1 ile anahtarlanan 𝐴1 ve 𝐴2 altsistemleri için 

sistem durumları 

 

Şekil 2: 𝜏ort = 2 ile anahtarlanan 𝐴1 ve 𝐴2 altsistemleri için 

sistem durumları 

4. Moda Bağlı Ortalama Bekleme Zamanı 

Yöntemi İçin Önerilen Koşul 

Moda bağlı ortalama bekleme zamanı yöntemi için önerilen 

koşulda, ortalama bekleme zamanı yöntemi için önerilen 

koşuldan farklı olarak her bir altsistem karakteristiği ayrı ayrı 

ele alınmıştır. Her bir altsistemin kendine has bir ortalama 

bekleme zamanı olmasından dolayı, diğer altsistem 

karakteristiklerinin kötü olması, hesaplanan moda bağlı 

ortalama bekleme zamanını daha az etkilemektedir. Ayrıca bu 

yöntem, sistem durumları ile altsistem karakteristikleri 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından çok daha 

açıklayıcıdır. 

Teorem 2:  

(1) ile verilen sistemin 𝐴𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑃  ile gösterilen her altsistem 

matrisinin özdeğerleri katsız ve gerçek kısımları negatif olsun. 

𝜏𝑜𝑟𝑡,𝑖 ≥ −
max

𝑗
(ln‖𝑉𝑗

−1𝑉𝑖‖)

max(Re(eig(𝐴𝑖)))
   ,    𝑖 = 1, … , 𝑁 (16) 

koşullarını sağlayan her 𝜏𝑜𝑟𝑡,1, … , 𝜏𝑜𝑟𝑡,𝑁 sayıları için (1) sistemi 

𝑆 = 𝑆ort,m[𝜏𝑜𝑟𝑡,1, … , 𝜏𝑜𝑟𝑡,𝑁 ] için asimptotik kararlıdır. 

İspat:  

Aşağıdaki tanımları yapalım: 

𝑐 =̂ max
𝑖,𝑗

(‖𝑉𝑖‖‖𝑉𝑗
−1‖), 𝑖, 𝑗 ∈ 1, ⋯ , 𝑁 (17) 

𝑑𝑖 =̂ max
𝑗

(ln‖𝑉𝑗
−1𝑉𝑖‖), 𝑖, 𝑗 ∈ 1, ⋯ , 𝑁 (18) 

𝜆𝑖 =̂ max(Re(𝑒𝑖𝑔(𝐴𝑖))), 𝑖 ∈ 1, ⋯ , 𝑁 (19) 

𝜆 =̂ max
𝑖

(𝜆𝑖), 𝑖 ∈ 1, ⋯ , 𝑁 (20) 

𝑇𝑖 =̂ 𝑡0 anından 𝑡𝑛 anına kadar geçen sürede 𝑖. altsistemin aktif 

olduğu toplam süre 
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𝑛𝑖  =̂ 𝑡0  anından 𝑡𝑛  anına kadar geçen sürede 𝑖.  altsistemden 

yapılan toplam anahtarlama sayısı 

Bu tanımları kullanarak (9) eşitsizliğini aşağıdaki gibi 
yazabiliriz:  

‖𝑥(𝑡)‖ ≤ 𝑐𝑒𝜆(𝑡−𝑡𝑛)𝑒∑ 𝜆𝑖𝑇𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑒∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖

𝑁
𝑖=1 ‖𝑥(𝑡0)‖  

𝑒𝜆(𝑡−𝑡𝑛) ≤ 1 olması nedeniyle 

‖𝑥(𝑡)‖ ≤ 𝑐𝑒∑ 𝜆𝑖𝑇𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑒∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖

𝑁
𝑖=1 ‖𝑥(𝑡0)‖  

‖𝑥(𝑡)‖ ≤ 𝑐𝑒∑ (𝜆𝑖𝑇𝑖+𝑛𝑖𝑑𝑖)𝑁
𝑖=1 ‖𝑥(𝑡0)‖  

elde edilir. Burada normun sıfıra yakınsaması için  

∑ (𝜆𝑖𝑇𝑖 + 𝑛𝑖𝑑𝑖)𝑁
𝑖=1 ≤ 0 (21) 

eşitsizliği sağlanmalıdır. Herhangi bir [𝑡0, 𝑡𝑛]  aralığında 𝑖. 
altsistemden yapılan anahtarlama sayısı (𝑛𝑖) ile bu altsistemin 

ortalama bekleme zamanı (𝜏𝑖) arasında 𝑇𝑖 ≥ 𝜏𝑖 ⋅ 𝑛𝑖 şeklinde bir 

bağıntı vardır [8]. 𝑛𝑖 ≤
𝑇𝑖

𝜏𝑖
 eşitsizliği (21)’de kullanılırsa; 

∑ (𝑇𝑖 (𝜆𝑖 +
𝑑𝑖

𝜏𝑖
))𝑁

𝑖=1 ≤ 0 (22) 

elde edilir. Dolayısıyla sistemin kararlı olabilmesi için 

𝜆𝑖 +
𝑑𝑖

𝜏𝑖
≤ 0 şartı sağlanmalıdır. Bu durumda her bir altsistem 

için moda bağlı ortalama bekleme zamanı 

𝜏ort,𝑖 = −
𝑑𝑖

𝜆𝑖
= −

max
𝑗

(ln‖𝑉𝑗
−1𝑉𝑖‖)

max(Re(eig(𝐴𝑖)))
 (23) 

olarak elde edilir. Her mod için ortalama bekleme zamanının 

𝜏ort,𝑖 ’den büyük olması koşuluyla sistem (1)’in kararlılığı 

garanti edilir. 

Örnek 2: 

Örnek 1’de yer alan 𝐴1 ve 𝐴2 altsistemleri için, [8] ve Teorem 

2’de verilen yöntemler kullanılarak moda bağlı ortalama 

bekleme zamanı değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen değerler 
Tablo 2’de olduğu gibidir. 

Tablo 2: 𝐴1 ve 𝐴2 altsistemleri için hesaplanan moda 

bağlı ortalama bekleme zamanı değerleri (sn) 

 

[8]’e göre hesaplanan 𝜏1 ve 

𝜏2 değerleri 

Teorem 2’ye göre 

hesaplanan 𝜏1 ve 𝜏2 

değeri 

(önerilen yöntem) 

𝜏1 2.3957  0.8964 

𝜏2 0.7550 1.9409 

 

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere, bu çalışmada önerilen 

yöntem, literatürde daha önceden var olan yönteme [8] göre 

daha iyi sonuç verebilmektedir. Ayrıca [8]’e göre hesaplanan 𝜏 

değerlerinin; kararlılığın garanti edilebilmesi için ilk 

altsistemde daha fazla beklenmesini öngörmesine rağmen, 

önerilen yöntemle hesaplanan 𝜏  değerleri, ikinci altsistemde 

daha fazla beklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu 

farklılık, karşılaşılması normal bir durumdur ve 𝜏 

hesaplamalarında kullanılan yöntemlerin farklı olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

𝐴1  ve 𝐴2  altsistemleri, başlangıç noktası (1,1)  olacak 

şekilde 𝜏1  ve 𝜏2  moda bağlı ortalama bekleme zamanları ile 

anahtarlanmış, bu anahtarlama sonucunda elde edilen sistem 

durumları zamana bağlı olarak farklı 𝜏1  ve 𝜏2  değerleri için 

Şekil 3 ve Şekil 4’te çizdirilmiştir. Tablo 2’de; Teorem 2 

kullanılarak, sistemin kararlılığını garanti eden moda bağlı 

ortalama bekleme zamanlarının 𝜏1 = 0.8964 ve 𝜏2 = 1.9409 

olarak hesaplandığı belirtilmişti. Şekil 3 ve Şekil 4’teki 

sistemlerin anahtarlama işaretleri, her bir altsistemin aktif 

olduğu sürelerin ortalamaları sırasıyla 𝜏1 = 0.5 ve 𝜏2 = 1 ile 

𝜏1 = 1  ve 𝜏2 = 2  olacak şekilde üretilmiştir. Şekil 3’te 

sistemin kararsız davranış sergilediği, Şekil 4’te ise kararlılığın 

garanti edildiği ve sistemin kararlı davranış sergilediği 

görülmektedir. 

Örnek 1 ve Örnek 2’de; altsistemlerde kalınan sürenin 

önerilen ortalama bekleme zamanı ve moda bağlı ortalama 

bekleme zamanı değerlerinden daha küçük olmadığı 

durumlarda anahtarlamalı sistemlerin kararlılığı garanti edilir. 

Dolayısıyla, verilen başlangıç koşulunun (1,1) dışında farklı bir 
başlangıç koşulu için de sistemin kararlılığı aynı olacaktır. 

 

 

Şekil 3: 𝜏1 = 0.5 ve 𝜏2 = 1 ile anahtarlanan 𝐴1 ve 𝐴2 

altsistemleri için sistem durumları 

 

Şekil 4: 𝜏1 = 1 ve 𝜏2 = 2 ile anahtarlanan 𝐴1 ve 𝐴2 

altsistemleri için sistem durumları 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, daha önce literatürde tanımlaması yapılan 

ortalama bekleme zamanı ve moda bağlı ortalama bekleme 

zamanı kavramlarının belirlenmesi için iki yeni koşul 

önerilmiştir. Önerilen koşullar, bazı öneklerde literatürde yer 

alan yöntemler ile kıyaslandığında daha iyi sayısal sonuçlar 

verebilmektedir. Elde edilen sayısal değerlerin yanı sıra, 

önerilen koşulların önemli bir başka özelliği de, koşulların 

altsistem özelliklerine bağlı olarak verilmesidir. Bu sayede, 

sistem dinamiklerinin (altsistemlerin özdeğerleri, özvektörleri, 

vb.) sistemin davranışı üzerindeki etkileri görülebilmekte ve 

okuyucuya anahtarlamalı sistemlerin yapısı ve çalışma prensibi 

hakkında bakış açısı kazandırılmaktadır. Ayrıca önerilen 

koşullar, diğer koşullara kıyasla nümerik işlem kolaylığı 

sağlamaktadır. Öyle ki, küçük boyutlu (2-3 boyutlu) ve az 

sayıda (2-3) altsistemden oluşan anahtarlamalı sistemler için 

bekleme zamanı hesaplamalarının elle yapılması dahi 

mümkündür. 
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Özetçe 

Bu çalışma, zaman gecikmeli sistemler için parametre uzayı 

yaklaşımını kullanarak oransal-integral (PI) kontrolör 

parametrelerinin kararlı kılan değerlerini hesaplamak için bir 

yöntem önermektedir. Bu yöntem, PI kontrolör parametre 

uzayındaki kararlılık sınırları üzerine kuruludur. Kökleri sol 

yarı düzlemde bulunan kararlı bir karakteristik polinomun 

kararsız olması için gerek ve yeter koşul, en az bir kökünün 

sanal eksenden geçmesidir. Bu kök geçişleri, parametre 

uzayında üç tip kararlılık sınırı oluşturur ki bunlar reel kök 

sınırı, sonsuz kök sınırı ve kompleks kök sınırıdır. Bu 

kararlılık sınırları, parametre uzayını kararsız kapalı çevrim 

kutup sayısının değişmediği bölgelere ayırır. 

Abstract 

This paper proposes a method to compute the stabilizing 

values of proportional-integral (PI) controller parameters by 

using the parameter space approach for time delay systems. 

The method is based on the stability boundaries in PI 

controller parameter space. A stable characteristic polynomial, 

whose roots are in the left half plane, becomes unstable if and 

only if at least one root crosses the imaginary axis. The 

parameter values of the root crossing form the stability 

boundaries in the parameter space, which can be classified 

into three cases: the real root boundary, the infinite root 

boundary, and the complex root boundary. These stability 

boundaries seperate regions in which the number of closed 

loop system unstable poles do not change in the parameter 

space 

1. Giriş

Sistemleri kapalı çevrimde kararlı yapacak P, PI ve PID 

kontrolörler gibi düşük dereceli kontrolörlerin tasarımı için 

literatürdeki yöntemlerden üç tanesi sıklıkla kullanılır. 

Bunlardan ilki Hermite-Biehler teoreminin bir 

genelleştirilmesine dayanan yöntemlerdir (örneğin [1] ve [2]). 

İkincisi [3] ve [4]’deki gibi Nyquist eğrisinin reel ekseni 

kestiği yerlerin ve yönlerinin bulunmasıyla Nyquist teoreminin 

bir genelleştirilmesine dayanan yöntemdir. Sonuncusu ise [5]-

[8]’da ki gibi parametre uzayı ve tekil frekans kavramları 

üzerine kuruludur. 

Bu çalışmada kullanılan parametre uzayı yaklaşımında 

zaman gecikmeli sistemler için kararsız kapalı çevrim kutup 

sayısının aynı kaldığı PI düzlemindeki bölgeler bulunarak 

kararlılık sınırları oluşturulmuştur. PI kontrolörün oransal ve 

integral kazanç parametrelerinden oluşan frekans tanım 

bölgesindeki bu uzayda, kararsız kutup sayısının sıfır olduğu 

bölgeler sistemi kararlı yapan PI kontrolörler bölgesini verir. 

Frekans tanım bölgesinde kararlılık sınırları frekansın sıfıra 

eşit olmasına, sonsuza gitmesine ve sıfır ile sonsuz arasında 

değer almasına göre sırasıyla reel kök sınırı, sonsuz kök sınırı 

ve kompleks kök sınırı adı verilen üç tip sınırdan oluşur. 

Parametre uzayı yaklaşımı, yapısal olmayan belirsizlik içeren 

zaman gecikmesiz sistemleri kapalı çevrimde dayanıklı kararlı 

yapacak PI kontrolörler bölgesinin bulunmasında da 

kullanılabilir [9]. Parametre uzayı yöntemini kullanarak zaman 

gecikmeli sistemleri kararlı yapan ve konveks poligonlardan 

oluşan PID kontrolör bölgelerin hesabına ilişkin bir çalışma, 

[10]’da yapılmıştır. 

2. Parametre Uzayı Yaklaşımı İle PI Kontrolör

İçin Kararlı Kılan Bölgelerin Belirlenmesi

Şekil 1’de PI kontrolör ile kontrol edilen tek girişli-tek çıkışlı 

kontrol sistemi görülmektedir.   

  r     + y         

         -       

Şekil 1:  Zaman Gecikmesiz Bir Sistemin PI Kontrolü 

Şekil 1’de görülen ( )sF , zaman gecikmesiz sistemi kontrol

etmek için kullanılan PI kontrolörüdür ve yapısı 

 ( ) ( )
piF s KK s  (1) 

biçimindedir. Burada pK ve iK sırasıyla kontrolörün 

oransal ve integral kazanç parametreleridir. Şekil 1’deki 

zaman gecikmesiz 
0 ( )G s sistemi, 

 )(0 sG

)

( )F s
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n

a s a s a s aN s
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       (2)  

biçimindedir. 
0 ( )G s ’de s jw  yazarsak,  

              
0

( )
( )

( )
i

re im

re m

N jNN jw
G jw

D jw D jD


 


                  (3)           (Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı..3) 

bulunur. Burada  )(Reˆ jwDDre  ,  Im ( )ˆimD D jw  

biçiminde olup;
reN  ve 

imN ’de benzer olarak 

tanımlanmıştır. Dikkat edilirse,  

      wwDDwDD oimere )()( 22                 (4) 

      wwNNwNN oimere )()( 22                (5) 

olarak yazılabilir. Bu durumda 
0( )G jw ’i aşağıdaki 

biçimlerde yazabiliriz: 

 

0

2

2

2 2 2

2 2

2 2 2 2
6

( )

( ) ( )

( ) ( )

e o e e o o

e o e o

o o

e o

e e

N jwN D N D N w
G jw

D jwD D D w

D N D N X w Y w
jw jw

D D w Z w Z w

 
  

 

 
 

 

 

      Parametre uzayında kararsız kapalı çevrim kutup sayısı 

 ’nın aynı kaldığı bölgeye, P-bölgesi denilir ve ℙ ile 

gösterilir. P-bölgelerinin sınırlarına, kararlılık sınırları denilir. 

Parametre uzayında kararlı kılan bölgeleri bulmak için uygun 

bir yöntem, kararlılık sınırlarını bulmaktır. Şekil 1 ile verilen 

sistemin PI kontrolör parametreleri cinsinden bulunan kapalı 

çevrim karakteristik polinomunda s jw  yazılmasıyla, 

   
0 ( ) ( ) ( )( ) 0c i pp jw jwD jw N jw K jwK         (7) 

elde edilir. 
0 ( ) 0cp jw   olmasını sağlayan pK  ve iK  

değerleri, kararlılık sınırını oluşturur. w  değiştirilerek 

p iK K  düzleminde 
p iK K  eğrisi çizdirilir ve kararlılık 

sınırları belirlenir ve kararlı kılan bölgeler bulunur. ( )N jw  

ile ( )D jw  polinomlarının (6)’daki gibi reel ve sanal 

kısımlarına ayrılmasıyla elde edilen bağıntılarının (7)’de 

yazılıp elde edilen 
0 ( )cp jw  polinomunun reel ve sanal 

kısımlarına ayrılmasıyla sırasıyla 

     
 

0

8

( ) ( ) ( )

( ) 0

Re c reim i

pim

jw w w

w w

p wD N K

N K

 



 
       

     
 

 

0

9

Im ( ) ( ) ( )

( ) 0

c ire im

re p

p jw wD w N w K

wN w K

  


                                        

elde edilir. Son iki denklem, vektör-matris biçiminde  

   
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

ire im im

pim re re

KN w wN w wD w

KN w wN w wD w





    
    

    

       (10) 

olarak yazılabilir. Burada  

( ) ( )
( )

( ) ( )
,

re im

im re

N w wN w
w

N w wN w




 
 
 

( )
( )

( )

im

re

wD w
h w

wD w

 
 
 

  (11) 

tanımlarının (10)’da yazılmasıyla, pK  ve iK   için: 

                        1( ) ( )
i

p

K
w h w

K


 

  
 

                              (12) 

elde edilir. Böylece  w0  için, parametre uzayında 

p iK K  eğrisi çizdirilebilir. Çizdirilen bu eğri, parametre 

uzayını alt bölgelere böler. Her alt bölge için kapalı çevrim 

sistemin kararsız kutup sayısı sabittir. (8) ve (9), parametre 

uzayında doğrular gösterir [5]. (12)’de verilen çözüm, bu 

doğruların kesişimidir. sw w  tekil frekansı için bu 

doğrular birbirine paraleldir ve bu durumda ( )w ’nın 

determinantı için,  

        2 2( ) ( ) ( ) 0s s re s im sw w N w N w                 (13) 

yazılabilir. O zaman bir çözümün olmasının gerek ve yeter 

koşulu, bu doğruların birbirine özdeş olması yani tekil 

frekanslar ( sw ) için 

      
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

im s re s im s

re s im s re s

D w N w N w

D w N w N w

 
                    (14) 

koşulunun sağlanmasıdır. Dikkat edilirse bu durumda çözüm, 

bir noktada olmak yerine parametre uzayında bir doğrudur. Bu 

doğru boyunca reel bir kök, sanal eksenden geçer. (12)’de 

verilen çözümün olabilmesi için ( )w ’nın determinantı 

( )w ’nın sıfırdan farklı olması gerekir. Diğer yandan bu 

determinantın sıfıra eşit olması 0w   veya 
2 2( ) ( ) 0re imN w N w   olması ile gerçekleşir. İkinci şartın 

sağlanabilmesi için ( ) 0reN w   ve ( ) 0imN w   olması 

gerekir. Bu şart altında sw w  noktasında (8) ve (9)’dan 

bulunan ( ) 0s im sw D w   ve ( ) 0s re sw D w   ifadelerinin 

sağlanması için ( ) 0re sD w   ve ( ) 0im sD w   olmalıdır. 

Bu durumda sistemde sıfır kutup götürmesi olacağından  (14) 

gerçeklenemez. Bu nedenle PI kontrol kullanıldığında; 

sw w  tekil frekansı için inceleme yapmaya gerek yoktur. 

    0w  için, (9) ile verilen bağıntı, sıfırdır. Bu nedenle 

kararlılık sınırı, (8) ile tanımlanmış bir doğrudur. Böylece 

0w  için (8)’den 

                        (0) 0re iN K                                           (15) 

elde edilir. (0) 0reN   yani 00 a  ise; 0iK  doğrusu 

bir kararlılık sınırıdır ve reel kök sınırı (real root boundary) 

adını alır.   

0 0
( ) 1 ( ) ( ) 0

c
p s G s F s    denkleminde (1) ve (2)’nin 

yazılmasıyla bulunan  

 
1

1 1 0

1

1 1 0

1 0 16
m m

m m i

pn n

n

a s a s a s a K
K

ss b s b s b









       
              

                                              

bağıntısından hareketle w  için, 
0 ( )G s  sistemi tersi de 

nedensel ( m n ) ise 

                        1/p mK a                                              (17)                    

doğrusu, bir kararlılık sınırıdır ve sonsuz kök sınırı (infinite 

root boundary) adını alır. 
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       w0  için, (11)’deki ifadeleri kullanarak (12)’yi    

( ) ( ) ( )1

( ) ( ) ( )

i re im im

p im re re

K wN w wN w wD w

K N w N w wD w 

     
     
     

(18) 

biçiminde yazabiliriz. (18)’den iK  ve 
pK  için sırasıyla 

      
2 2

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

re im im re
i

re im

w w w w w

w w

wN D N D
K

N N





           (19) 

      
2 2

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

im im re re
p

re im

w w w w

w w

N D N D
K

N N

 



             (20) 

yazılır. (4) ve (5)’in (19) ve (20)’de yazılıp düzenlenmesi ile, 

  
 2

2 2

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

o e e o

i

re im

w w w w

w w

w N D N D
K

N N

 



              (21) 

   
 2

2 2

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

e e o o

p

re im

w w w w

w w

N D w N D
K

N N

 



           (22) 

bulunur. Burada  

       2 2 2( ) ( )re imM w N N w w                      (23) 

tanımı ile bulunan polinomun ve (6)’daki 
2

( )X w ve 

2
( )Y w ’nin, (21) ve (22)’de yazılmasıyla 

                      
2 2 2

( ) ( )iK w Y w M w                       (24) 

                     
2 2

( ) ( )pK X w M w                            (25) 

bulunur. (24) ve (25)’deki iki denklemle verilen 
p iK K   

uzayındaki parametrik eğriye, kompleks kök sınırı (complex 

root boundary) adı verilir. Dikkat edilecek olursa kompleks 

kök sınırı, 0w  için 0iK  olan bir noktadan 

başlamaktadır ve parametre uzayında 
p

K  eksenini 

2
( )Y w ’nin kökleri olan 1 2, , , pw w w  frekansları için 

kesmektedir. Ayrıca 
i

K  ekseni de 
2

( )X w ’nin köklerinde 

kesilmektedir.      

Örnek 1: Aşağıda verilen birinci mertebeden sistemi kapalı 

çevrimde kararlı yapacak PI kontrolörler bölgesini ve 

p iK K  parametre uzayında kararsız kapalı çevrim kutup 

sayısının aynı kaldığı P-bölgelerini belirleyelim. 

                   
0
( ) ( ) ( ) 1 ( 1)s N s D s sG                 (26) 

Kesin nedensel olan bu sistem için karakteristik polinomunun 

reel ve sanal kısımlarına ayrılmasıyla sırasıyla 

                2

0Re ( ) 0c ip jw w K                           (27) 

               0Im ( ) (1 ) 0c pp jw w K                        (28) 

elde edilir. Böylece (11)’deki bağıntılardan hareketle bulunan   

 
01

( )
0

w
w

 
   

 

,  
2

( )
w

h w
w

 
  
 

     ( )w w          (29) 

ifadelerinden yararlanarak (12)’den,  w0  için, 

             2

iK w   ,                1pK                                (30) 

bulunur. 1pK    doğrusunun üst kısmı, kompleks kök 

sınırınıdır. 0w  için, (27)’den bulunan 0iK  doğrusu reel 

kök sınırıdır. Bu iki sınırın 
p iK K  düzleminde oluşturduğu 

ve kararsız kapalı çevrim kutup sayısının aynı kaldığı P-

bölgeleri Şekil 2’de gösterilmiştir. 0   olan bölge, sistemi 

kapalı çevrimde kararlı kılan PI kontrolörleri bölgesidir. 

 

Şekil 2: 
p iK K  Düzlemde P-bölgeleri ve Kararsız Kutup Sayıları 

Örnek 2: Tersi de nedensel olan  

   

4 3 2

0 4 3 2

2 6 14.75 55.5 72
( )

21 58 104 96

s s s s
s

s s s s
G

   


   
        (31) 

sistemini kapalı çevrimde kararlı yapacak PI kontrolörler 

bölgesini ve 
p iK K  parametre uzayında kararsız kapalı 

çevrim kutup sayısının aynı kaldığı P-bölgelerini belirleyelim. 

     w0  için, (8)-(12) ifadelerini kullanarak bulunan 

8 6 4 2

8 6 4 2

2 4.75 670 180 6912

4 23 160.437 956.25 5184
i

w w w w
K

w w w w

   

    

   (32) 

8 6 4 2

8 6 4 2

36 114.25 749 2160

4 23 160.437 956.25 5184
p

w w w w
K

w w w w

  

    

    (33) 

denklemlerinden 
p iK K  uzayında parametrik kompleks kök 

sınırı eğrisi elde edilir. 0w  için  0
( )Re

c
jwp ’dan 

bulunan 0iK  doğrusu, reel kök sınırı verir. 
0 ( )G s  

sistemi, tersi de nedensel olduğu için; (17)’den bulunan                              

0.5
p

K    doğrusu, sonsuz kök sınırı verir. 
p iK K  

düzleminde kararsız kapalı çevrim kutup sayısının aynı kaldığı 

P-bölgeleri Şekil 3’de verilmiştir.  

 

Şekil 3:
p iK K  Düzlemde  P-bölgeleri ve Kararsız Kutup Sayıları 

    Gölgeli bölge, sistemi kapalı çevrimde kararlı kılan PI 

kontrolörlerinin bölgesidir. 
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3. Zaman Gecikmeli Sistemlerde Parametre 

Uzayı Yaklaşımı Kullanılarak PI Kontrolörler 

İçin Kararlı Kılan Bölgelerin Belirlenmesi 

Zaman gecikmeli G(s) sistemine PI kontrolör ilave edilerek 

Şekil 4’deki geri beslemeli kontrol sistemi elde edilebilir.  

 r    +                                                          y             

        -                

         Şekil 4:  Zaman Gecikmeli Bir Sistemin PI Kontrolü 

    Şekildeki ( )sF , bir PI kontrolörüdür. Şekil 4 ile verilen 

sistemin kapalı çevrim sistem transfer fonksiyonu 

( ) ( )( ) ( )
( )

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

sL

i p

c sL

i p

N s K K s eG s F s
G s

G s F s sD s N s K K s e






 

  
  (34)                   

olur ve buradan kapalı çevrim karakteristik polinomu, 

    ( ) ( ) ( ) ( ) 0sL

c i pp s sD s N s K K s e               (35)                                      

olarak polinomsu biçimindedir. ( )G s sisteminin zaman 

gecikmesinden bağımsız kısımı (2)’de verildiği gibidir. 

(35)’de verilen karakteristik polinomunda s jw  yazılırsa  

( ) ( ) ( )( ) 0jwL

c i pp jw jwD jw N jw K jwK e      (36) 

elde edilir. w’yi negatif olmayan reel sabit w  değerine 

sabitleyip ( ) 1 ( ) ( )
c

p jw G jw F jw  karakteristik denkleminde 

yazıp reel ve sanal kısımlarına ayırırsak 

 Re ( ) ( ) 1G jw F jw    ,     Im ( ) ( ) 0G jw F jw     (37) 

buluruz. 
pK  ve iK  kontrolör parametrelerine bağlı 

(37)’deki denklemler çözülerek w  frekansında kapalı çevrim 

sistemin kutuplarının olmasını sağlayan 
pK  ve iK  değerleri 

hesaplabilir. 
p iK K  düzlemindeki kararlılık sınırlarını 

bulmak için Bölüm 1’de verilen sonuçlardan yararlanılabilir. 

Buradan hareketle 
p iK K  düzleminde oluşan P-bölgelerini 

belirlemek için aşağıdaki teorem verilebilir.  

Teorem 1:  Tam uygun transfer fonksiyonu ile tanımlanmış 

(2)’deki )(0 sG  sistemi verildiğinde ve Şekil 4’deki zaman 

gecikmeli sistem bir PI kontrolör ile kontrol edilmek 

istenildiğinde; kararlılık sınırları aşağıdaki gibi belirlenir:  

a.) 0w  için, 00 a  ( (0) 0N  ) ise; 0iK  doğrusu 

bir kararlılık sınırı olan reel kök sınırıdır.  

b.) w  için, kararlılık sınırı yoktur. 

c.)  w0  için, (36)’nın reel ve sanal kısımlarından 

hareketle kararlılık sınırları  

   2 2 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 38pK Cos Lw X w wSin Lw Y w M w 

   2 2 2 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 39iK wSin Lw X w w Cos Lw Y w M w

denklemlerinden elde edilen parametre düzlemindeki 

p iK K  eğrisi ile bulunur. Bu eğri, parametre uzayını  

P-bölgelerine bölen kompleks kök sınırıdır. Her bir  

P-bölgesi için ( )cp s ’nin kararsız kök sayısı  , sabittir.  

Teorem 1’in İspatı:  
a.) 0w   için (36) ile verilen karakteristik polinom,                

(0) 0iN K  ifadesine eş değer olur. Burada (2)’den 

hareketle 0w   için; 
0 0ia K   biçimine gelir. Böylece eğer 

00 a  ise, 0iK  için bir kararlılık sınırı vardır.   

b.) w  için, (36)’dan lim ( ) 0c
w

p jw


 bulunacağından; 

sonsuz kök sınırı bulunmaz. 

c.)  w0  için, zaman gecikmesi terimi için  

                   cos( ) sin( )jwLe Lw j Lw                        (40) 

bağıntısının ve ( )N jw  ile ( )D jw  polinomlarının reel ve 

sanal kısımlarının (36)’da yazılmasıyla elde edilen ifade 

düzenlenip; reel ve sanal kısımları ayrı ayrı sıfıra eşitlenirse; 

   
 

   410

cos( ) sin( )

cos( ) sin( )

im re im i

im re p

wD N Lw N Lw K

w N Lw N Lw K
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cos( ) sin( )

cos( ) sin( )

re im re i

re im p

wD N Lw N Lw K

w N Lw N Lw K

  

 

     

denklemleri bulunur. Bu iki denklem, vektör-matris biçiminde  

 

 

 

cos( ) sin( ) cos( ) sin( )

cos( ) sin( ) cos( ) sin( )
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 olarak yazılabilir. Burada  

 

 

cos( ) sin( ) cos( ) sin( )
( )

cos( ) sin( ) cos( ) sin( )

re im im re

im re re im

N Lw N Lw w N Lw N Lw
w

N Lw N Lw w N Lw N Lw

  

 

 
 
 

(44) 

olarak tanımlanan matrisin ve (11)’de verilen ( )h w  

vektörünün (43)’de yazılmasıyla, 
pK  ve iK   katsayıları için 

                           1( ) ( )
i

p

K
w h w

K


 

 
 

                          (45) 

bulunur. Çözümün olabilmesi için ( )w ’nin determinantının, 

           2 2( ) ( ) ( ) 0re imw w N w N w                (46) 

koşulunu sağlanması gerekir. Bu determinantın sıfıra eşit 

olabilmesi için 0w   veya 
2 2( ) ( ) 0re imN w N w   olması 

gerekir. 0w   için teoremin ilk koşulundan reel kök sınırı 

çözümü yapılır. 
2 2( ) ( ) 0re imN w N w   olması için 

( ) 0reN w   ve ( ) 0imN w   olması gerekir. Bu durumda 

( ) 0N jw   olacağından; ( ) / ( )N s D s ’nin s jw ’da 

sıfırı olduğunu ima eder. Ancak verilen bir 
fixw w  frekansı 

için ( ) 0fixN jw   olursa; (41) ve (42) denklemleri sırasıyla, 

   ( ) 0fix im fixw D w      ve      ( ) 0fix re fixw D w       (47) 

biçimine gelir. Bu durum ancak 
fixs jw  için 

( ) / ( )N s D s ’nin bir kutubu olması halinde mümkün 

olacağından; böyle bir durumda bir kararlılık sınırından söz 

sLe

 

( )F s

 
0
( )G s

 

38

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



edilemez. O halde her zaman ( ) 0w   ifadesi sağlanır. 

(43)’ü daha açık biçimde yazarsak   
  

   

 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

cos sin cos sin

cos sin cos sin

1
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elde ederiz. (48)’de (46) ve önceki bölümdeki tanımlar 

yazılırsa, PI kontrolör parametreleri için sırasıyla 

   

 
 

2 23
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ve eş değer olarak (38) ve (39)’daki bağıntılar bulunur ve ispat 

tamamlanmış olur.                                                             

Uyarı 1:  0L   için (38) ve (39)’da verilen iki denklem, 

(24) ve (25)’de verilen iki denkleme dönüşür. 

    
0 ( )G s  tersi de nedensel bir sistem ise, w  için 

zaman gecikmeli sistemin kararlılığına ilişkin aşağıdaki 

Lemma verilebilir.   

Lemma 1: 
0 ( )G s  sisteminin tersi de nedensel olması 

durumunda, w  için zaman gecikmeli sistemin 

kararlılığına ilişkin gerek koşul 

           1 , 1p m mK a a                                    (51) 

ile verilir. Burada ma , (2)’de görülen ( )N s ’nin en yüksek 

dereceli teriminin baş katsayısıdır.     

Lemma 1’in İspatı:  

(36)’da, PI kontrolörün 
pK  parametresi hesaplanırsa  

         ( ) ( ) jwL
p iK D jw N jw e K jw                  (52) 

elde edilir. (52)’de (2)’nin yazılmasıyla oluşturulan 

 
1

1 1 0

1

1 1 0

( ) ( )
53

( ) ( )

n n

n i

p m m

m m

jwLjw b jw jwb b K
K e

jwa jw a jw jwa a









   
  

   

bağıntısından hareketle    Re lim 1, 1
w

jwLe


    kullanılarak 

0ma   ve m n  olmak üzere w  için,                      

1/p mK a  elde edilir. 0ma   olması durumunda elde 

edilen 1/p mK a   bağıntısını ifade eden (51), bulunur ve 

ispat tamamlanmış olur.                                    ■                                                           

Uyarı 2: Zaman gecikmeli sistemin Padé eş değeri 

kullanılarak kararlılık sınırlarının oluşturduğu P-bölgelerinin 

tespit edilmesinde ve bu bölgelere ilişkin kararsız kutup 

sayılarının hesaplanmasında, Bölüm 1’de verilen sonuçlar 

kullanılır. Verilen zaman gecikmeli ( )G s  sisteminin zaman 

gecikmesinden bağımsız kısmı 
0 ( )G s  tersi de nedensel ise; 

( )G s  sisteminin Padé eş değeri olan ˆ ( )G s  sistemi de tersi 

de nedensel olacağından, Padé yaklaşımının mertebesine göre 

w  için, 1/p mK a  veya 1/p mK a   doğrularında 

sonsuz kök sınırı vardır.                                              

Örnek 3: Örnek 1’de verilen sisteme 1L  sn kadar zaman 

gecikmesi ekleyerek bulunan 

                 
0( ) /( 1)( ) s ss e e sG s G                    (54) 

sistemini kapalı çevrimde kararlı yapacak PI kontrolörler 

bölgesini ve 
p iK K  parametre uzayında kararsız kapalı 

çevrim kutup sayısının aynı kaldığı P-bölgelerini belirleyelim. 

     Teorem 1a’dan 0w   için 0iK  doğrusunda reel kök 

sınırı vardır. Teorem 1c’den  w0  için (38) ve (39)’dan 

p iK K  eğrisi çizdirilerek kompleks kök sınırı belirlenir. 

Böylece 
max 5.2w   için, parametre uzayında kararsız kapalı 

çevrim kutup sayısının aynı kaldığı P-bölgeleri Şekil 5’deki 

gibi oluşur. Şekildeki gölgeli bölge, zaman gecikmeli sistemi 

kapalı çevrimde kararlı kılan PI kontrolörlerinin bölgesidir. 

 
Şekil 5: 

max 5.2w   için P-bölgeleri ve kararsız kutup sayıları 

w ’a giderken 
p iK K  eğrisi, orijin etrafında spiral 

şeklinde dönecektir. Buna örnek olması amacıyla 
max 30.3w   

için parametre uzayında kararsız kapalı çevrim kutup sayısının 

aynı kaldığı P-bölgeleri, Şekil.6’da gösterilmiştir.  

      
Şekil 6: 

max 30.3w   için P-bölgeleri ve kararsız kutup sayıları  

     Şekil 6’dan da görüldüğü gibi frekans yükseldikçe, eğri 

orijin etrafında spiraller çizer ve bu spirallerin dışında kalan  

P-bölgeleri için zaman gecikmesinden dolayı sonsuz sayıda 

kararsız kutup vardır. 

Örnek 4: Örnek 2’de verilen tersi de nedensel sistemine 

0.07L  sn kadar zaman gecikmesi ekleyerek bulunan 
4 3 2

4 3 2

0.072 6 14.75 55.5 72

21 58 104 96
( ) ss s s s

e
s s s s

G s    

   
    (55) 

sistemini kapalı çevrimde kararlı yapacak PI kontrolörler 

bölgesini ve 
p iK K  uzayındaki P-bölgelerini belirleyelim. 

0w   için bulunan 0iK   doğrusu ve 
max 100w   için 

parametre uzayındaki 
p iK K  eğrisi yardımıyla oluşturulan 

P-bölgeleri ile bunlar içinde kararsız kutup sayısının sıfır 

olduğu gölgeli bölge de dahil, Şekil 7’de verilmiştir. 
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Şekil 7: 

max 100w   için P-bölgeleri ve kararsız kutup sayıları 

 (55)’de verilen zaman gecikmeli sistemin Padé eşdeğerleri 

bulunursa; w  için Uyarı 2’den hareketle Şekil 7’de 

olmayan sonsuz kök sınırlarının var olduğu görülür. Sistemin 

1., 2. ve 3. derecelerden Padé eş değerleri için sırasıyla  

0.5pK  , 0.5pK    ve 0.5pK  ’de olan sonsuz kök 

sınırları ve P-bölgelerindeki kararsız kutup sayıları, 

max 100w   için Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 8: 1. dereceden Padé yaklaşımıyla bulunan P-bölgeleri 

 
Şekil 9: 2. dereceden Padé yaklaşımıyla bulunan P-bölgeleri  

    
Şekil 10: 3. dereceden Padé yaklaşımıyla bulunan P-bölgeleri 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, parametre uzayı yaklaşımı kullanılarak zaman 

gecikmesiz ve zaman gecikmeli sistemler için 
p iK K  

parametre uzayında kararsız kapalı çevrim kutup sayısının 

aynı kaldığı P-bölgeleri bulunup kararlılık sınırları 

oluşturulmuş ve böylece sistemleri kapalı çevrimde kararlı 

yapacak PI kontrolörler hesaplanmıştır. Frekans tanım bölgesi 

uzayında, kararsız kutup sayısının sıfır olduğu bölgeler sistemi 

kararlı yapan PI kontrolörler bölgesini vermektedir. Kararlılık 

sınırları frekansın sıfıra eşit olmasına, sonsuza gitmesine ve 

sıfır ile sonsuz arasında değer almasına göre sırasıyla reel kök 

sınırı, sonsuz kök sınırı ve ve kompleks kök sınırı adı verilen 

üç tip sınırdan oluşmaktadır. Zaman gecikmeli sistemlerde 

frekans yükseldikçe; 
p iK K  parametre uzayındaki eğrinin, 

orijin etrafında spiraller çizdiği ve bu spirallerin dışında kalan 

P-bölgeleri için zaman gecikmesinden dolayı sonsuz sayıda 

kararsız kutup olduğu örneklerde gösterilmiştir. Zaman 

gecikmeli bir sistemin zaman gecikmesinden bağımsız kısmı 

tersi de nedensel sistem ise; sisteminin Padé eş değeri olan 

sistem de tersi de nedensel olacağından, Padé yaklaşımının 

mertebesine göre 1/p mK a  veya 1/p mK a   doğrularında 

sonsuz kök sınırı olduğu da bu çalışmada gösterilmiştir.                                               
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Özetçe 

Bu çalışmada, sürekliliği gerekli olmayan Düzlemsel, Konik 

Doğrusal Sistemlerde (DKDS) çözümlerin varlığı ve tekliği 

(iyi tanımlılığı) için gerek ve yeter koşullar verilmektedir. Bu 

şartlar bazı koşullar altında DKDS’lerin düzlemin herhangi bir 

konik ayrışımında dahi iyi tanımlı olabileceğini 
göstermektedir. 

Abstract 

In this study, we give well-posedness conditions for 

Planar Conewise Linear Systems where the vector field is not 

necessarily continuous. It turns out that for a certain class of 

Planar Conewise Linear Systems, well posedness is 

independent of the conic partition of ℝ2. More specifically,the

system is well posed for any conic partition of ℝ2

1. Giriş

Konik Doğrusal Sistemler bütün ℝ𝑛  uzayının

polihedral konilere ya da modlara bölündüğü anahtarlamalı 

doğrusal sistemlerdir. Bu bölünme sınırlama matrisleri 𝐶𝑖‘ler

yardımı ile yapılır. Dolayısıyla 𝑥(𝑡) yörüngesi için 𝐶𝑖𝑥(𝑡)’nin

işaretine bağlı olarak, yörünge ilgili koni ’ye (ilgili moda) giriş 

veya çıkış yapar. Farkas-Minkowski-Weyl teoremi ile 

bilinmektedir ki (bakınız Schrijver A. (1986) ) bir koni aynı 

zamanda {𝑣1, 𝑣2, 𝑣𝑛} üreteçleri ya da Polihedral Kombinatorik

Literatürü’ndeki diğer tabiri ile “sınır ışınları” yardımı ile de 

ifade edilebilir. Ayrıca alternatif bir bakış açısı olarak DKDS 

doğrusal hibrit otomataların bir özel sınıfı, (bakınız Shen vd. 

(2009), Lygeros vd. (2003) ) ya da en genel tabirle bir parçalı 

doğrusal sistem olarak değerlendirilebilir. 

DKDS son yıllarda birçok farklı yönleriyle 

incelenmiştir, İyi Tanımlılık, Imura ve Van der Schaft (2000), 

Xia (2002), Thuan ve Çamlibel (2014), Şahan ve Eldem 

(2015); Kararlılık, Pachter ve Jacobson, (1981), Araposthatis 

ve Broucke, (2007), Zhendong ve Shuzhi, (2011), Shen vd. 

(2009), Eldem ve Şahan (2014), Eldem ve Şahan (2016); 

Kontrol, Çamlibel vd. (2008), Heemels vd. (2010) ve 

Gözlenebilirlik, Çamlibel vd. (2006), Shen J. (2010) bunlara 

örnek olarak verilebilir. Bu çalışmaların birçoğunda sistemin 

geçiş sınırında sürekli bir vektör alanına sahip olduğu kabul 

edilerek çözümün iyi tanımlılığı problemi aşılmaya 
çalışılmıştır. 

İyi tanımlılık en basit anlamda DKDS’de 

öngördüğümüz çözümün varlığı ve tekliği anlamına gelir.  

Koninin iç bölgesi için iyi tanımlılık zaten aşikâr iken süreksiz 

bir vektör alanı göz önüne alındığında geçiş sınırında 

çözümün varlık ve tekliği önemli bir problem haline gelir. 

Şimdiye kadar DKDS’deki bu sorunun çözümü adına, 

Carathédory, Filippov, Krasovskii, Euler ...vb gibi farklı 

çözüm türleri önerilmiştir. Bunların arasında en popüler 

olanları Carathédory ve Filippov çözüm yapılarıdır, (bakınız 

[Cortes, 2008], [Filippov, 1998] ve bu kaynaklardaki 

referanslar). Bu çalışmada ise Carathédory tipi çözümler 

kullanılacak ve dolayısıyla geçiş sınırlarında ilgili vektör 

alanlarının işaret ettiği modların aynı olmasına çalışılacaktır, 

(detaylar için [Van der Schaft ve Schumacher, 2000] – sf:57 

incelenebilir ). 

Literatür’de DKDS’deki süreksizlik problemi ile 

ilgili ilk sonuçlardan birisi Pachter ve Jacobson (1981)‘de 

verilen “Akış Sürekliliği Koşulu” ‘dur. Araposthatis ve 

Broucke (2007), bu kavramı kullanarak DKDS’nin kararlılığı 

ile ilgili bir takım sonuçlar vermişlerdir. Imura ve Van der 

Schaft (2000) literatüre “Düzgün Süreklilik Kümeleri” (𝑆𝑖’ler)

kavramını kazandırmışlar ve tüm uzayın ayrık 𝑆𝑖’lere ayrışımı

yoluyla iki modlu sistemlerde iyi tanımlılık koşulunu 

vermişlerdir. Xia (2002) ise bu sonucun çok modlu ve çok 

kriterli parçalı doğrusal sistemlere genellemesini 
gerçekleştirmiştir. 

Bu çalışmada DKDS’deki çözümlerin varlık ve 

tekliği için kolayca gerçeklenebilen koşullar verilecektir. Bu 

amaçla, bir sonraki çalışmada n-boyutlu uzaya genellemede 

yardımcı olacağı düşünülen “Akış Sürekliliği koşulu” benzeri 

bir koşul ve tanımlamalar kullanılacaktır. Ayrıca bu koşul 

geliştirilerek, uzayın keyfi ayrışımlarında yani 𝐶𝑖’lerin rasgele

seçimlerinde dahi genel sistemin iyi tanımlı olmasına olanak 

sağlayan gerek ve yeter bir şart verilecektir. 

Çalışma şu şekilde bölümlenmiştir. Bölüm II göz 

önünde bulundurduğumuz DKDS ve onun hakkındaki 

detayları içerir. Bölüm III’te ise DKDS’deki iyi tanımlılık 
problemini anlatan örnekler ve ana sonuçlar verilmektedir. 

Ayrıca bir 𝑥  sayısının işaretini belirtmek için 

𝑠𝑔𝑛(𝑥)  ve bir Ω  kümesinin iç bölgesini göstermek için Ω0

notasyonları kullanılacaktır. 

2. Konik Doğrusal Sistemler
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Tanım 1 : ⋃ 𝜒𝑖
𝑙
𝑖=1 = ℝ𝑛  olacak şekilde sonlu sayıdaki 

konveks polihedral 𝜒𝑖  konisi ve 𝑛 × 𝑛  şeklindeki 𝐴𝑖  matrisi 

için  (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑙)  

�̇� = 𝑓(𝑥) = 𝐴𝑖𝑥,        𝑥 ∈ 𝜒𝑖                  (1) 

şeklinde tanımlanan parçalı diferansiyel sisteme Konik 

Doğrusal Sistem (KDS) adı verilir. 

 Burada vektör alanı olan 𝑓(𝑥),  bir fonksiyon 

olabildiği gibi daha genel anlamda küme değerli bir bağıntı da 

olabilir. Benzer şekilde 𝑓(𝑥) sürekli ya da süreksiz; doğrusal 

ya da doğrusal olmayan şekillerde de tanımlanabilmektedir.  

 Yapının karmaşıklığından dolayı, literatürde 

öncelikle 𝑓(𝑥) ’in sürekli ve doğrusal bir fonksiyon olduğu 

durumlar için kararlılık analizi yapılmış, kontrol edilebilirlik 

ve gözlenebilirlik koşulları çalışılmıştır. Sistemdeki polihedral 
konilerin tanımlanması konvansiyonel olarak 

𝜒𝑖 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛:  𝐶𝑖𝑥 ≥ 0   𝐶𝑖 ∈ ℝ𝑙𝑖×𝑛}  𝑖 = 1,2, … 𝑙       (2) 

şeklinde 𝐶𝑖  matrisleri kullanılarak yapılırken, eşitsizlik sayısı 

𝑙𝑖 ‘lerin de gerekli olan minumum sayıda olduğu kabul edilir. 

3. Konik Doğrusal Sistemlerin İyi Tanımlılığı 

 Kompleks yapılara sahip yüksek boyutlu KDS’lerin 

aksine DKDS’ler her bir koninin merkezcil doğrularla 

sınırlandırıldığı (dolayısıyla 𝑙𝑖 = 2,   ∀𝑖 ) daha basit 

formasyonlara sahiptirler. Sınırlama matrisleri 𝐶𝑖’ler aşağıdaki 

gibi tanımlanabilirler. 

 𝐶𝑖: = [
𝑛𝑖

−𝑛𝑖+1
] , 𝑖 = 1,2, … 𝑙,    0 ≠ 𝑛𝑖 ∈  ℝ1×2      (3) 

öyle ki  𝑛𝑙+1 = 𝑛1. Böylece döngü tamamlanır ve ℝ2 formal 

bir konik ayrışıma sahip olur. Bu ayrışım kullanılarak, 

polihedral konilerin sınırları 𝐾𝑒𝑟(𝑛𝑖) ve 𝐾𝑒𝑟(𝑛𝑖+1) 

doğrularına yerleşirler. Literatürde 𝐶𝑖  matrislerinin yapısına 

dair (2) yapısında bir formal tanımlama verilmese de, 

örneklerin birçoğunda bu kurala uyulduğu görülmektedir. 

(bakınız Shen J. (2010) – örnek 2 ve Zhendong ve Shuzhi 

(2011) – örnek 3.47 ). Literatür ile uyumlu olmak adına, 

Araposthatis ve Broucke, (2007), Pachter ve Jacobson, (1981), 

her bir 𝜒𝑖  konisini sınırlayan vektörler olarak 𝑣𝑖 ’leri 

tanımlayacağız.  Bu bağlamda {𝑣1, 𝑣2, 𝑣𝑙} , saatin ters 

yönünde 𝑛𝑖𝑣𝑖+1 ≥ 0 ; 𝑣𝑙+1 ≡ 𝑣1  olacak şekilde sıralanmış 

vektörler kümesi olsun. Dikkat edilirse buradaki 𝑛𝑖𝑣𝑖+1 ≥ 0 

koşulu aslında Θ(. )  iki vektör arasındaki açıyı göstermek 

üzere Θ(𝑣𝑖 , 𝑣𝑖+1) ≤ 𝜋  koşuluna denktir. Bunun neticesinde 

her bir mod birer konveks konidir ve basit bir kriterle, yani her 

bir mod için tek bir 𝐶𝑖 matrisi ile ifade edilebilir. 

 Bu bölünme neticesinde ℝ2 ’deki bu polihedral 

konilerin sınırları 𝑣𝑖 = 𝜒𝑖 ∩ 𝜒𝑖−1  şeklinde tanımlanırlar, öyle 

ki 𝜒𝑙+1 = 𝜒1. Dolayısıyla 𝑣𝑖  sınırında her iki komşu mod da 

aktiftir ve sonuç olarak buradaki çözümün varlığı ve tekliği 

sorunu vardır. Literatürdeki çalışmaların çoğu bu problemin 

üstesinden gelmek için sistemin sağ yanındaki 𝑓(𝑥) vektör 

alanını sürekli kabul eder, bakınız Çamlıbel vd (2006), Shen 
vd (2009), Shen (2010), yani denk olarak  

𝑥 ∈ 𝜒𝑖 ∩ 𝜒𝑗 ⟹ 𝐴𝑖𝑥 = 𝐴𝑗𝑥.                    (4) 

 KDS’de karşılaşılan bir diğer sorun da çoklu konik 

ayrışımı yani bir bölgenin (içte ya da sınırda) birden fazla mod 

tarafından kullanılması problemidir. Bunun için literatürde 

sürekli ve süreksiz vektör alanları durumları için Basit KDS -  

Shen (2010) ((4) numaralı koşulun aksi yönü olarak 

tanımlanan) ve Belleksiz KDS - Iwatani ve Hara (2006) 

tanımları verilmiştir. Biz sonrakini tercih edeceğiz ve 𝕊𝑖 =

{𝑥 ∈ ℝ𝑛:   𝐶𝑖𝑥 ≥ 0} kümesini tanımlayarak aşağıdaki şartların 

sağlanması halinde KDS’ye Belleksiz KDS adını vereceğiz. 

 𝕊𝑖 ≠ ℝ𝑛, ∀𝑖, 
 (𝕊𝑖)0 ≠ ∅,  ∀𝑖, 

 ⋃ 𝕊𝑖
𝑙
𝑖=1 = ℝ𝑛, 

 (𝕊𝑖 ∩ 𝕊𝑗)
0

= ∅,  ∀(𝑖, 𝑗), (𝑖 ≠ 𝑗). 

Iwatani ve Hara (2016) çalışmasında da 

vurgulandığı üzere yukarıdaki kabuller doğal ve kısıtlayıcı 

olmayan kabullerdir. Aksi iddia edilmedikçe biz de yukarıdaki 

şartların her zaman sağlandığını yani sistemin Belleksiz 

olduğunu kabul edeceğiz. Her bir alt mod zaten doğrusal 

olduğundan polihedral konilerin iç bölgelerinde, yani (𝜒𝑖)0‘da  

Diferansiyel Denklemler Teorisi gereği çözümün varlığı ve 

tekliği aşikârdır. Fakat süreksiz bir vektör alanına sahip KDS 

için modlar arası geçiş sınırındaki başlangıç koşulları 

düşünüldüğünde var olmayan ya da tek olmayan çözümlerle 

karşılaşılabilir. Biraz daha açacak olursak, bir parçalı 

diferansiyel sistemin ortak sınırda var olan tek bir çözüme 

sahip olması için (Carathedory anlamında) Van der Schaft ve 

Schumacher (2000)‘de belirtildiği gibi vektör alanlarının aynı 

yönü işaret etmesi gerekir. Detaylar için Van der Schaft ve 

Schumacher (2000) ya da Şahan ve Eldem (2015) çalışmaları 

incelenebilir. Bu fikir, Şahan ve Eldem (2015) ‘de, iki modlu 

parçalı afin sistemlerdeki iyi tanımlılık probleminin çözümü 

için kullanılmıştır. 𝑙 ≥ 2, fakat 𝑛 = 2 durumundaki sürekliliği 

gerekli olmayan KDS için ise Pachter ve Jacobson (1981) 

aşağıdaki Akış Sürekliliği koşulunu vermişlerdir. 

𝑠𝑔𝑛 (𝑣𝑖+1
′ (

0 1
−1 0

) 𝐴𝑖𝑣𝑖+1) =

𝑠𝑔𝑛 (𝑣𝑖+1
′ (

0 1
−1 0

) 𝐴𝑖+1𝑣𝑖+1) , ∀𝑖 = 1,2, … , 𝑙                    (5) 

Bu koşulun altında yatan temel fikir Van der Schaft 

ve Schumacher (2000)‘de açıklandığı üzere aynı sınırı 

paylaşan vektör alanlarının bir uzlaşıma sahip olmalarıdır. Bu 

çalışmada bu ortak fikir birliğinin sistem matrisleri üzerinde 

getirdiği kısıtlamalar tartışılacak ve Şahan ve Eldem 

(2015)‘de, iki modlu parçalı afin sistemlerdeki iyi tanımlılık 

probleminin çözümü için gerekli yapısal ilişkilerin benzerinin 

ℝ2 ’deki çok modlu sistemlere genellenebilirliği ile ilgili 

sonuçlar verilecektir. Şimdi ℝ2’de çözümün varlığı ile ilgili ne 

tür problemlerle karşılaşılabileceği üzerine aşağıdaki örnekleri 
verelim. 

Örnek 1: Aşağıdaki 4 modlu �̇� = 𝑓(𝑥) = 𝐴𝑖𝑥  DKDS’yi 

gözönüne alalım: 

𝐴𝑖 = [
𝑎11

𝑖 𝑎12
𝑖

𝑎21
𝑖 𝑎22

𝑖
],   𝑖 = 1,2,3,4; 

 

𝐶1 = [
0 1
1 0

] , 𝐶2 = [
−1 0
−1 1

] , 𝐶3 = [
1 −1

−1 −1
] ve 

𝐶4 = [
1 1
0 −1

]. 

Daha önce bahsettiğimiz kurgu ile ifade edersek:  

𝐶1 = [
𝑛1

−𝑛2
] , 𝐶2 = [

𝑛2

−𝑛3
] , 𝐶3 = [

𝑛3

−𝑛4
] ve 𝐶4 = [

𝑛4

−𝑛1
]. 

Buna karşılık gelen geometri ise Şekil 1’deki gibidir. 

𝑥0 ∈ 𝑣1 şeklindeki başlangıç koşulları 𝑥0 = [
𝛾1

0
], 

𝛾1 > 0 şeklindedir ve burada hem 1. hem de 4. modlar aktiftir, 

yani 𝐶1𝑥 ve 𝐶4𝑥 ≥ 0. Eğer 𝐴1 = [
−1 ×
1 ×

] ve 𝐴4 = [
−1 ×
1 ×

] 

seçersek, o zaman ∀𝑥 ∈ 𝑣1  için 𝐴1𝑥 = 𝐴4𝑥  olur. Eğer 

𝑥 ∈ 𝜒1 ∩ 𝜒4 için 𝐴1𝑥 ≠ 𝐴4𝑥  alırsak çözümün varlık ve teklik 

koşulları nasıl oluşur ? 
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Şekil 1. 

 

Eğer 𝑥 ∈ 𝜒1 ∩ 𝜒4  için 𝐴1𝑥 ≠ 𝐴4𝑥  alınırsa, iyi 

tanımlılık için her iki vektör alanının da aynı modu işaret 

etmesi gerekeceği aşikardır. 𝐴1 = [
−1 ×
2 ×

] ve 𝐴4 = [
−3 ×
1 ×

] 

olsun. Bu durumda 𝐴1𝑥 ≠ 𝐴4𝑥 olur ve  her iki vektör alanı da 

1. modu işaret ettiğinden bu ışın üzerinde iyi tanımlılık 

sağlanır. Hatta 𝐴1 = [
1 ×
2 ×

] ve 𝐴4 = [
−3 ×
1 ×

] gibi farklı 

seçimler de bunu gerçekler. Fakat 𝑣3  ya da 𝑣4  üzerindeki 

başlangıç koşulları düşünüldüğünde 𝐴𝑖𝑣𝑖  ve 𝐴𝑖−1𝑣𝑖  (𝑖 = 3,4) 

her bileşen için aynı işaretlere sahip olsalar da, ışın üzerindeki 

aktif olan bu alt sistemler farklı modları işaret edebilirler ya da 

sınır üzerinde kalarak kayan mod olabilirler. Söz gelimi,  4. 

sistem matrisini revize edelim ve 𝐴4 = [
−2 1
−1 −2

]  haine 

getirelim. Ayrıca 𝐴3 = [
1 2
1 0

] olsun. Bu takdirde, 𝐴3𝑣4 =

[
−𝛾1

𝛾1
]  ve  𝐴4𝑣4 = [

−3𝛾1

𝛾1
]  , yani karşılıklı aynı sıradaki 

bileşenler aynı işaretli olur. Fakat 3. moda göre çözüm 𝑣4 

üzerinde kalırken, 4. moda göre çözüm 3. modu işaret eder. 

(bk. Şekil 2.). Bu durum ise 𝑣4 ‘ün mod 3‘e göre bir öz vektör 

olmasından kaynaklanır.  

 

Şekil 2 

 

Şekil 2’den de anlaşılacağı üzere eğer i. modu 

sınırlayan 𝑣𝑖 (veya 𝑣𝑖+1) sistem matrisi 𝐴𝑖’ye ait bir özvektör 

ise, o zaman yörünge sınır üzerinde kalır ve 𝐴𝑖𝑣𝑖 = 𝜆𝑣𝑖 

olduğundan kayan mod haline gelir. Alt sistemler reel öz 

değerlere sahip olduğunda karşılaşılan bu sorunu ortadan 

kaldırmak için gözlenebilirlik kabulü yapılabilir.  

    Şimdi Araposthatis ve Broucke (2007)’dekine 

benzer olarak  

𝛼𝑖
+ ≔ 𝑛𝑖𝐴𝑖𝑣𝑖 ve 𝛼𝑖

− ≔ 𝑛𝑖+1𝐴𝑖𝑣𝑖+1değişkenlerini 

tanımlayalım ve DKDS için aşağıdaki iyi tanımlılık koşulunu 

verelim. Bu koşul Pachter ve Jacobson (1981)’deki Akım 

Süreklilik koşuluna denk bir koşuldur. 

 

Teorem 1:  

�̇� = 𝑓(𝑥) = 𝐴𝑖𝑥, 𝐴𝑖 ∈ ℝ2×2

𝑥 ∈ 𝜒𝑖 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛:   𝐶𝑖𝑥 ≥ 0}  𝑖 = 1,2, … 𝑙

, 𝐶𝑖 ∈ ℝ𝑙𝑖×2, 1 ≤ 𝑙𝑖 ≤ 2

                (6) 

şeklinde tanımlanmış, vektör alanı 𝑓(𝑥) için süreklilik koşulu 

bulunmayan DKDS’yi alalım. Bu takdirde, 

DKDS iyi tanımlıdır ancak ve ancak  𝛼𝑖
+𝛼𝑖−1

− > 0, 

∀𝑖 = 1,2, … , 𝑙. 

İspat 1:  0 ≠ 𝑥0 ∈ 𝑣𝑖  şeklindeki başlangıç koşulunu 

gözönünde bulunduralım. Hem 𝑖. ve hem de (𝑖 − 1). modlar 

bu ışın üzerinde aktif durumdadır. Ayrıca dikkat edilecek 

olursa  𝐴𝑖𝑣𝑖  ve 𝐴𝑖−1𝑣𝑖  vektörleri sırasıyla 𝑖.  ve (𝑖 − 1). 
modlara ait yörüngelerin başlangıç anındaki türev 

vektörleridir. Eğer 〈𝑛𝑖 , 𝐴𝑖𝑣𝑖〉  ve 〈𝑛𝑖 , 𝐴𝑖−1𝑣𝑖〉  iç çarpımlarının 

her ikisi de pozitif ise, bu takdirde her iki moda ait türev 

vektörü de aralarındaki açının 𝜋’den küçük olması nedeni ile 𝑖. 
modu işaret ederler. Eğer 〈𝑛𝑖 , 𝐴𝑖𝑣𝑖〉 ve 〈𝑛𝑖 , 𝐴𝑖−1𝑣𝑖〉  iç 

çarpımlarının her ikisi de negatif ise,  o zaman da her ikisi 

birden (𝑖 − 1).  modu işaret ederler.  〈𝑛𝑖 , 𝐴𝑖𝑣𝑖〉 ile 〈𝑛𝑖 , 𝐴𝑖−1𝑣𝑖〉 
iç çarpımlarının farklı işaretlere sahip olması durumunda ise 

ya 2 çözüm vardır ve biri 𝑖. biri de (𝑖 − 1). modlara giderler, 

ya da bu noktada Carathédory anlamında bir çözüm mevcut 

değildir. (detaylar için bk. Şahan ve Eldem (2015) – sf 11 ). 

Kabul 1’den dolayı ayrıca ne 𝛼𝑖
+  ne de 𝛼𝑖−1

− sayılarının 0 

olamayacağı aşikârdır. Dolayısıyla 𝛼𝑖
+𝛼𝑖−1

− > 0  ise sistem iyi 

tanımlıdır. 

İspatın yeterlilik kısmı da benzer yollar takip 

edilerek kolayca yapılabilir. Bu da ispatı tamamlar.  

 

 
Şekil 3. 

 

Teorem 2: (6) ifadesi ile verilmiş bir DKDS’yi alalım. Sistem 

ℝ2’nin herhangi bir keyfi polihedral konik ayrışımında daima 

iyi tanımlıdır ancak ve ancak 

1. 𝐴𝑖’nin  öz değerleri karmaşık sayılardır, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑙. 

2. 𝐴𝑖  sistem matrislerinin 𝑎21
𝑖  öğeleri her 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑙 

için sıfırdan farklı ve aynı işaretlidir. (ya da denk 

olarak 𝑎12
𝑖  öğeleri sıfırdan farklı ve aynı işaretlidir.) 

 

İspat 2: Kabul edelim ki (6) formundaki DKDS, ℝ2 ’nin 

herhangi bir keyfi polihedral konik ayrışımı için iyi tanımlı 

olsun. O halde keyfi seçilen bir 𝑣𝑖 ve üzerindeki herhangi bir 

başlangıç koşulu için 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖
+) ve 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖−1

− ) aynı olmalıdır.. 

Şimdi herhangi bir 𝑖. moda ait sınır ışını 𝑣𝑖 , ona karşılık gelen 

satır vektörü 𝑛𝑖, bu ışın üzerindeki iki aktif mod 𝑖 ve 𝑖 − 1’e 

ait sistem matrisleri 𝐴𝑖  ve 𝐴𝑖−1 ’i düşünelim. Kolayca 
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gösterilebilir ki 𝑛𝑖 = [𝑥1 𝑥2]  için 𝑣𝑖 = [
𝑥2

−𝑥1
]  saatin ters 

yönü pozitif yön olarak düşünüldüğünde ondan önce gelen ona 

dik vektör 𝑣𝑖 sınır ışınını temsil eder. Böylece, 

 

𝛼𝑖
+ = 𝑛𝑖𝐴𝑖𝑣𝑖 = [𝑥1 𝑥2] [

𝑎11
𝑖 𝑎12

𝑖

𝑎21
𝑖 𝑎22

𝑖
] [

𝑥2

−𝑥1
]

= 𝑎21
𝑖 𝑥2

2 + (𝑎11
𝑖 − 𝑎22

𝑖 )𝑥1𝑥2 − 𝑎12
𝑖 𝑥1

2 

 

olur. Burada eğer 𝑥1 = 0 ise, o zaman 𝛼𝑖
+ = 𝑎21

𝑖 𝑥2
2  olur ki bu 

da 𝛼𝑖
+ ‘nın işaretinin 𝑎21

𝑖  tarafından belirlendiğini gösterir. 

(Benzer şekilde eğer 𝑥2 = 0  ise, o zaman da 𝛼𝑖
+ = −𝑎12

𝑖 𝑥1
2  

olur, yani 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖
+), 𝑎12

𝑖  tarafından belirlenir.) O zaman 𝑥1 ≠

0 kabul edelim. Bu takdirde,  

 

𝛼𝑖
+ = 𝑥1

2 [𝑎21
𝑖 (

𝑥2

𝑥1
)

2
+ (𝑎11

𝑖 − 𝑎22
𝑖 )

𝑥2

𝑥1
− 𝑎12

𝑖 ]           (7) 

 

𝛼𝑖−1
− = 𝑥1

2 [𝑎21
𝑖−1 (

𝑥2

𝑥1
)

2
+ (𝑎11

𝑖−1 − 𝑎22
𝑖−1)

𝑥2

𝑥1
− 𝑎12

𝑖−1]. 

 

şeklinde yazılabilirler. Dikkat edilirse bu ifadeler  
𝑥2

𝑥1
 ‘e bağlı 

2. derece ifadelerdir. Burada, her keyfi 𝑛𝑖 = [𝑥1 𝑥2] seçimi 

için 𝛼𝑖
+ > 0  (< 0 ) şartı sağlanır ancak ve ancak 

 

∆𝑖= (𝑎11
𝑖 − 𝑎22

𝑖 )
2

+ 4𝑎12
𝑖 𝑎21

𝑖 < 0

𝑎21
𝑖 > 0   ( < 0 )

}                  (8)  

 

Bu koşuldaki 2. maddeye denk olarak 𝑎12
𝑖 < 0   ( >

0 ) da yazılabilir. Aynı şey 𝛼𝑖−1
−  ve onu teşkil eden 𝐴𝑖−1  ‘in 

bileşenleri için de doğrudur. ( 𝑥1 = 0  durumunda yine 

𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 ) ’e bakmak gerekir). Burada, 𝛼𝑖

+ = 0 ’ın ve 𝐴𝑖 

matrisinin karakteristik denkleminin katsayıları farklı olsa da 

𝐴𝑖’nin özdeğerlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan ∆𝑖 her 

ikisi için de aynıdır. Daha net bir tabirle, eğer (8) 

denklemindeki ∆𝑖  negatif ise, o zaman 𝐴𝑖  ‘nin özdeğerleri 

karmaşık sayı olur. O halde 𝛼𝑖
+ ve 𝛼𝑖−1

−  sayılarının ikisininde 

daima pozitif (ya da negatif) olması ancak ∆𝑖 , ∆𝑖−1< 0  ve 

𝑎21
𝑖 , 𝑎21

𝑖−1 > 0   ( ya da < 0)  (Denk olarak ∆𝑖 , ∆𝑖−1< 0  ve 

𝑎12
𝑖 , 𝑎12

𝑖−1 < 0   ( ya da > 0) ) olması ile mümkün olur. Bu da 

teoremin 1. ve 2 şartlarının sağlandığını gösterir. 

  Aynı zamanda, eğer 𝐴𝑖’nin özdeğerlerinin karmaşık 

sayı, 𝑎21
𝑖 ’lerin tüm modlar için aynı işaretli olduğunu kabul 

edersek, o zaman karakteristik denklemde 𝑎12
𝑖 𝑎21

𝑖 < 0 

sağlanması gerekeceğinden 𝑎12
𝑖 ’ler de aynı işaretli olurlar. Bu 

da 2. maddedeki ek koşulun sağlanması anlamına gelmektedir. 

Teorem 1 ve (7) ile (8) arasındaki geçiş gerek ve yeter şartlar 

olarak ifade edildiğinden ispat yeterlilik koşulu için de 

geçerlidir. Bu da ispatı tamamlar. 

 Teorem 2’de verilen keyfi konik ayrışımı kabulü 

kaldırılır,  aşağıdaki Kabul alınırsa Teorem 3 verilebilir. 

 

Kabul 1: (𝑛𝑖 , 𝐴𝑖)  ve (𝑛𝑖+1, 𝐴𝑖) ikilileri, her 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑙  için 

daima gözlenebilirdir. 

 

Teorem 3: (6) ifadesi ile verilen DKDS’i ele alalım. Kabul 1 

geçerli, 𝐴𝑖 sistem matrislerinin özdeğerleri karmaşık sayı veya 

katlı & reel sayı olsun. 

Bu takdirde sistem iyi tanımlıdır ancak ve ancak 

 𝑎21
𝑖 ≠ 0  olan tüm modlar için, 𝑠𝑔𝑛(𝑎21

𝑖 )  ifadesi 

daima aynıdır (ya da denk olarak 𝑎12
𝑖 ≠ 0  olan 

modlar için, 𝑠𝑔𝑛(𝑎12
𝑖 ) ifadesi aynıdır) öyle ki 1 ≤

𝑖 ≤ 𝑙 ve |𝑎12
𝑖 | + |𝑎21

𝑖 | ≠ 0.  

 

İspat 3:  Kabul edelim ki teoremin ön koşulları sağlansın ve 

sistem iyi tanımlı olsun. Bu takdirde Teorem 1’den dolayı 

herhangi iki ardışık 𝑖  ve 𝑖 − 1  modları ve aralarındaki sınır 

ışını 𝑣𝑖  için 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖
+)  ve 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖−1

− )  aynı olmalıdır. Burada 

hatırlanacağı üzere,  

𝛼𝑖
+ = 𝑎21

𝑖 𝑥2
2 + (𝑎11

𝑖 − 𝑎22
𝑖 )𝑥1𝑥2 − 𝑎12

𝑖 𝑥1
2  

şeklinde olduğundan 𝑥1 = 0 ⟹   𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖
+)  ve 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖−1

− ) 

ifadelerini belirleyenler sırayla 𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 ) ve 𝑠𝑔𝑛(𝑎21

𝑖−1) ’dir. 

Dolayısıyla da bu durumda 𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 )  ve 𝑠𝑔𝑛(𝑎21

𝑖−1)  aynı 

olmalıdır. Eğer ek olarak 𝑎21
𝑖 = 0 ise bunun anlamı 𝑣 = [

𝑥2

0
] 

vektörünün, 𝑖. modun bir özvektörü olduğudur ki bu da Kabul 

1 ile çelişir. O zaman 𝑎21
𝑖  bu durumda sıfırdan farklı olmalıdır, 

yani  |𝑎12
𝑖 | + |𝑎21

𝑖 | ≠ 0 olur. Eğer 𝑥2 = 0 ⟹ bu durumda da 

𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖
+)  ve 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖−1

− )  ifadeleri sırayla 𝑠𝑔𝑛(𝑎12
𝑖 ) ve 

𝑠𝑔𝑛(𝑎12
𝑖−1 ) tarafından belirlenir. 

Şimdi 𝑥1 ≠ 0 olsun. O zaman 𝛼𝑖
+ = 𝑥1

2 [𝑎21
𝑖 (

𝑥2

𝑥1
)

2
+

(𝑎11
𝑖 − 𝑎22

𝑖 )
𝑥2

𝑥1
− 𝑎12

𝑖 ] şeklinde yazılabilir ve 𝛼𝑖
+ = 0 

denkleminin kökleri şu şekildedir:   

𝑚1,2 =
−(𝑎11

𝑖 −𝑎22
𝑖 )∓√(𝑎11

𝑖 −𝑎22
𝑖 )

2
+4𝑎12

𝑖 𝑎21
𝑖

2𝑎21
𝑖 .  

Şimdi de 𝐴𝑖 matrisinin karakteristik polinomunu 

düşünelim. Bu kökler ise şu şekilde tanımlanabilir:  

𝜆1,2 =
−(𝑎11

𝑖 +𝑎22
𝑖 )∓√(𝑎11

𝑖 −𝑎22
𝑖 )

2
+4𝑎12

𝑖 𝑎21
𝑖

2
 . 

Dikkat edersek ∆𝑖= (𝑎11
𝑖 − 𝑎22

𝑖 )
2

+ 4𝑎12
𝑖 𝑎21

𝑖 ifadesi her 

iki denklem için de aynıdır. Sonuç olarak eğer 𝐴𝑖  karmaşık 

özdeğerlere sahipse o zaman bunun anlamı  ∆𝑖< 0 demektir ve 

𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖
+), herhangi bir 

𝑥2

𝑥1
 sayısı için dolayısıyla 𝑣𝑖 vektörünün 

herhangi bir keyfi seçimi için 𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 )  tarafından 

belirlenmektedir. (Aynı zamanda  𝑥1 → 0  limit durumu için 

de). Hatta  ∆𝑖< 0  için 𝑎12
𝑖 𝑎21

𝑖 < 0  sağlanacağından aynı 

zamanda 𝑠𝑔𝑛(𝑎12
𝑖 ) = −𝑠𝑔𝑛(𝑎21

𝑖 )  tarafından da 

belirlenmekte, |𝑎12
𝑖 | + |𝑎21

𝑖 | ≠ 0 koşulu sağlanmaktdadır.  

Şimdi de kabul edelim ki ∆𝑖= 0  olsun. O zaman 𝐴𝑖 

matrisinin öz değerleri katlı ve reeldir. Yani 𝑎12
𝑖 𝑎21

𝑖 ≤ 0 . 

Öncelikle kabul edelim ki 𝑎12
𝑖 𝑎21

𝑖 ≠ 0 olsun. Benzer şekilde 

𝛼𝑖
+ = 0 denkleminin de kökleri katlı ve reeldir:  𝑚1 = 𝑚2 =

−
𝑎11

𝑖 −𝑎22
𝑖

2𝑎21
𝑖  . Bununla birlikte,  

 

 
𝑥2

𝑥1
< −

𝑎11
𝑖 +𝑎22

𝑖

2𝑎21
𝑖   veya  

𝑥2

𝑥1
> −

𝑎11
𝑖 +𝑎22

𝑖

2𝑎21
𝑖   (𝑥1 → 0 limit 

durumu da dahil olmak üzere) ⟹ 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖
+) =

𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 ) 

 
𝑥2

𝑥1
= −

𝑎11
𝑖 +𝑎22

𝑖

2𝑎21
𝑖 ⟹ 𝛼𝑖

+ = 0. Fakat bu durumda 𝑣𝑖 =

[
𝑥2

−𝑥1
]  olur. O zaman 𝑣𝑖 ,  𝐴𝑖  matrisinin bir 

özvektörüdür ki bu da Kabul 1 ile çelişir. 
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Sonuç olarak, sadece ilk durum geçerli olur. 𝛼𝑖
+ = 0 

denklemi başkatsayısı 𝑎21
𝑖  olan bir ikinci derece denklem ve  

𝑥2

𝑥1
  bu denklemin bir kökü olmadığından, yani 𝑣𝑖 bir özvektöre 

denk gelemeyeceğinden; 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖
+),  𝑠𝑔𝑛(𝑎21

𝑖 ) = −𝑠𝑔𝑛(𝑎12
𝑖 ) 

tarafından belirlenmektedir. Eğer 𝑎21
𝑖 = 𝑎12

𝑖 = 0 fakat 𝑎11
𝑖 ≠

𝑎22
𝑖  ise 𝐴𝑖  reel ve farklı köklere sahiptir ki bu teoremin ön 

kabulü ile çelişir. Eğer 𝑎21
𝑖 = 𝑎12

𝑖 = 0 fakat 𝑎11
𝑖 = 𝑎22

𝑖  olursa 

bu durumda 𝑣𝑖  her keyfi seçim için bir özvektör teşkil 

edeceğinden Kabul 1 ile çelişki oluşur. Dolayısıyla 𝑎21
𝑖 =

𝑎12
𝑖 = 0  hiçbir şekilde sağlanamaz, yani |𝑎12

𝑖 | + |𝑎21
𝑖 | ≠ 0 

olur.  

Yukarıdaki işlemler neticesinde görülüyor ki 𝑎12
𝑖 𝑎21

𝑖 ≠ 0 

ve ∆𝑖≤ 0 ⟹  𝑠𝑔𝑛(𝑎12
𝑖 ) = −𝑠𝑔𝑛(𝑎21

𝑖 ) ⟹  𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 ) =

𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖−1) bu da 𝑠𝑔𝑛(𝑎12

𝑖 ) = 𝑠𝑔𝑛(𝑎12
𝑖−1) anlamına gelir.  

Bu işlemler sonucunda geriye bir tek  𝑥2 ≠ 0   ve  

𝑎12
𝑖 𝑎21

𝑖 = 0   koşulu kalmaktadır. Bu durumda ∆𝑖  negatif 

olamayacağı için teoremin ön kabulü gereği  ∆𝑖= 0  olmalı 

ayrıca  𝑎11
𝑖 = 𝑎22

𝑖  sağlanmalıdır. O halde 3 farklı koşul oluşur. 

1. Hem 𝑎12
𝑖  hem de 𝑎21

𝑖  sıfırdır, 

2. 𝑎12
𝑖 = 0 fakat 𝑎21

𝑖 ≠ 0, 

3. 𝑎21
𝑖 = 0 fakat 𝑎12

𝑖 ≠ 0. 

1. Eğer hem 𝑎12
𝑖  hem de 𝑎21

𝑖  sıfırsa,  𝜆1 = 𝜆2  nin 

geometrik katlılığı 2 ve ayrıca 𝑣𝑖 bir öz vektör olur 

ki bu durum yine Kabul 1 ile çelişir. O zaman 

|𝑎12
𝑖 | + |𝑎21

𝑖 | ≠ 0 şeklindedir. 

2. 𝛼𝑖
+ = 𝑎21

𝑖 𝑥2
2  olur dolayısıyla 𝑠𝑔𝑛(𝑎21

𝑖 )  tarafından 

belirlenir. İyi tanımlılık ve teorem 1 ile  𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 ) =

𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖−1) . Ama ayrıca 𝑎12

𝑖−1 ≠ 0 de olabilir. Bu 

durumda ise 𝑠𝑔𝑛(𝑎12
𝑖−1) = −𝑠𝑔𝑛(𝑎21

𝑖−1) =

−𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 ). Sonrasında, iyi tanımlılık gereği, aynı 

kuralların (𝑖 − 2).  mod için de geçerli olduğu 

düşünüldüğünde, 𝑠𝑔𝑛(𝑎12
𝑖−2) = −𝑠𝑔𝑛(𝑎21

𝑖−2) =

−𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖−1)  ⟹ 𝑠𝑔𝑛(𝑎12

𝑖−1) =  𝑠𝑔𝑛(𝑎12
𝑖−2). 

3. 𝛼𝑖
+ = −𝑎12

𝑖 𝑥1
2  olur, dolayısıyla işareti 𝑠𝑔𝑛(𝑎12

𝑖 ) 

tarafından belirlenir. Ayrıca 𝑥1 = 0 olamaz. Çünkü 

bu Kabul 1 ile çelişir 𝑣𝑖 = [
𝑥2

0
]bir özvektör olur. 

Ayrıca 𝑎21
𝑖−1 ≠ 0 olduğunda ise yukarıdaki prosedür 

tekrarlanır. 

Aynı süreç tekrarlanırsa yeterlilik koşulu da ispatlanabilir  

 

Örnek 2 : �̇� = 𝐴𝑖𝑥  ile belirlenen 3-modlu bir DKDS alalım 
öyle ki  
 

𝐴1 = [
1 2

−2 1
] , 𝐴2 = [

1 −6
1 0

] ve 𝐴3 = [
−4 −4
1 0

]; 

 

𝐶1 = [
1 1
1 −1

] , 𝐶2 = [
−1 1
0 1

] ve 𝐶3 = [
0 −1

−1 −1
] olsun. 

 

Bölgeler Şekil 4’teki gibi belirlenir. 

Sistemde 1.ve 2. modlar karmaşık, 3. mod ise reel ve 

katlı öz değerlere sahiptir. Sistem iyi tanımlı değildir, çünkü 

𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 )’ler farklıdır: 𝑎21

1 < 0 fakat 𝑎21
2  ve 𝑎21

3 > 0. Kolayca 

kontrol edilebilir ki, 𝑥0 = [
1

−1
] ⟹ 1.moda göre çözüm için, 

𝐴1𝑥 = [
−1
−3

] olur. (Yani 3. modu işaret eder). Fakat 3. moda 

göre çözüm için ise 𝐴3𝑥 = [
0
1

]  olur. (Yani 1. modu işaret 

eder.).  

 

 
Şekil 4 

 

Bu farklılık 𝑠𝑔𝑛(𝑎21
1 ) ≠ 𝑠𝑔𝑛(𝑎21

3 ) olmasından 

kaynaklanmaktadır. 𝐴1  sistem matrisinin öz değerleri 1 ± 2𝑖 
şeklindedir. Eğer bu sistem matrisinin bazı elemanlarını  𝐴1 =

[
1 −2
2 1

] şeklinde değiştirirsek, 𝐴1 matrisinin özdeğerleri yine  

1 ± 2𝑖  olur. Fakat bu durumda artık 𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 ) , ∀𝑖 = 1,2,3 ,  

için aynı olduğundan sistem iyi tanımlı olur.. ( 𝑎21
𝑖 > 0 

olduğunda saatin tersi yönünde dönen yörüngeler oluşur) 

Şimdi 𝑛1satır vektörünü değiştirelim ve Kabul 1’in 

önemini vurgulayalım. Kabul edelim ki  

𝐶1 = [
1 2
1 −1

] , 𝐶2 = [
−1 1
0 1

] ve 𝐶3 = [
0 −1

−1 −2
];   

𝐴1 = [
1 −2
2 1

] ve 𝐴2, 𝐴3 aynı olsun.  

Dikkat edilirse 𝑣1 = [
2

−1
]  şeklindedir ve 𝐴3 

matrisinin bir özvektörüdür. Eğer 𝑥0 = [
2

−1
] ⟹  𝐴1𝑥0 = [

4
1

] 

olur ve 1. modu işaret eder. Fakat 3.moda göre çözüm için ise 

𝐴3𝑥 = [
−4
2

] elde edilir ki bu da kayan mod anlamına gelir. 

 

Örnek 3 :  �̇� = 𝐴𝑖𝑥  ile belirlenen 3-modlu bir DKDS alalım 
öyle ki  

𝐴1 = [
1 −2
2 1

] , 𝐴2 = [
2 −8
1 0

] ve 𝐴3 = [
1 4
1 1

] 

 

𝐶1 = [
1 1
1 −1

] , 𝐶2 = [
−1 1
0 1

] ve 𝐶3 = [
0 −1

−1 −1
] olsun. 

 

 Tüm bölgeler örnek 2’deki gibidir, 𝑠𝑔𝑛(𝑎21
𝑖 ), ∀𝑖 =

1,2,3, için aynı ama sistem iyi tanımlı değildir..  

𝑥0 = [
1

−1
] ⟹1.moda göre çözüm için 𝐴1𝑥 = [

3
1

] 

gerçeklenir. (1.modu işaret eder). Ama 3.moda göre çözüm 

düşünüldüğünde 𝐴3𝑥 = [
−3
0

]  olur ki bu da 3.modun işaret 

edilmesi anlamına gelir. Bu sorun 3.modun sistem matrisinin 

reel ve ayrık öz değerlere sahip olmasından ve bu modun öz 

vektörlerinden birinin 3.koni 𝜒3  içinde yer almasından 

kaynaklanmaktadır.. 

 Burada reel ve farklı öz değerlere sahip bir mod için 

öz vektörün koni içinde yer almaması durumunda iyi 

tanımlılığın sağlanıp sağlanamayacağı sorusu da önemlidir. 

Gerçekten de böyle bir durumda iyi tanımlı sistem örnekleri 
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elde edilebilse de bunu Teorem 2 ya da 3’teki gibi genellemek 

mümkün değildir.   

Örnek 4 : �̇� = 𝐴𝑖𝑥  ile belirlenen 3-modlu bir DKDS alalım 
öyle ki  

𝐴1 = [
1 −2
0 1

] , 𝐴2 = [
−2 0
1 −2

] ve 𝐴3 = [
1 −4
4 1

] 

 

𝐶1 = [
1 1
1 −1

] , 𝐶2 = [
−1 1
0 1

] ve 𝐶3 = [
0 −1

−1 −1
] olsun. 

 

 Yine örnek 2’deki gibi bir ayrışım elde edilir. 

Burada 𝑎21
1  ve 𝑎12

2  sıfır, 𝑠𝑔𝑛(𝑎21
2 ) = 𝑠𝑔𝑛(𝑎21

3 )  ve  

𝑠𝑔𝑛(𝑎12
1 ) = 𝑠𝑔𝑛(𝑎12

3 )  şeklindedir. Sonuç olarak sistem iyi 

tanımlıdır. 

𝑥0 = [
1

−1
] ⟹  1.moda göre çözüm için 𝐴1𝑥 =

[
3

−1
] gerçeklenir (Çözüm 1.modu işaret eder). Benzer şekilde, 

3.moda göre çözüm için, 𝐴3𝑥 = [
5
3

]  olur. (Çözüm yine 1. 

modu işaret eder). Aynı hesaplamalar diğer sınır ışınları için 

de gerçeklenebilir. 

 

Sonuç 1: [Şahan ve Eldem, 2015] çalışması ℝ𝑛  uzayında 

tanımlanan iki modlu parçalı doğrusal sistemlerde iyi 

tanımlılık koşullarını vermektedir. Bu koşullar 𝑛 = 2  için 

verildiğinde 𝑎21
𝑖 > 0 gerekliliği ortaya çıkar. Dolayısıyla Bu 

çalışmada verilen Teorem 2 ve 3, [Şahan ve Eldem, 2015] bu 

çalışmanın 2 boyutlu uzayda bir genellemesini teşkil 

etmektedir 

 

Değerlendirmeler ve Planlanan Çalışmalar: 

 Bu çalışma 2 boyutlu uzayda tanımlanan basit 

kriterli çok modlu düzlemsel konik sistemlerde Carathedory 

anlamında çözümlerin varlık ve tekliğine dair bir takım 

sonuçlar içermektedir. Bunların biri düzlemin keyfi bir konik 

ayrışımı için verilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçların, n 

boyutlu uzaya genelleme probleminde kullanılabileceği 

düşünülmektedir.  
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Özetçe 

Bu çalışmada kesirli dereceli zaman gecikmeli sistemler için 

cebirsel bir kararlılık testi sunulmuştur. Bu metot zaman 

gecikmesinin elimine edilmesi prensibine dayanmaktadır. 

Kesirli dereceli sistemlerin kararlılık testi analitik olarak çözüm 

yöntemleri henüz bulunmadığından Routh-Hurwitz gibi 

metotlarla doğrudan incelenememektedir. Bu tür sistemlerin 

kararlılığını incelemede kolay olması sebebiyle daha çok 

frekans tabanlı metotlar tercih edilmektedir. Bu çalışmada, 

farklı dereceden kesir derecelerine sahip sistemler için bir 

kararlılık testi sunulmuştur. Bunun için öncelikle kesirli 

dereceli ifadenin tam sayı dereceli eşdeğer transfer 

fonksiyonları kullanılmış daha sonra zaman gecikmesi elimine 

ederek gecikmeden bağımsız olarak bir kararlılık testi 

önerilmiştir. Kullanılan metot sayesinde kararlılık testi için 

zaman gecikmesinin eşdeğer transfer fonksiyonlarını 

kullanmaya gerek duyulmamış böylelikle yüksek mertebeden 

denklemlerin çözümüne gerek kalmamıştır. 

Abstract 

In this study, an algebraic stability test has been presented for 

fractional order systems with time delay. This method is based 

on the principle of eliminating time delay in the characteristic 

equation. The stability test of fractional order systems (FOS) 

cannot be directly examined by algebraic methods such as 

Routh-Hurwitz since there is no any analytical solution for such 

systems. But, stability analysis and time domain behaviors of 

FOS can be investigated by using integer order approximations. 

For this purpose, firstly, integer order equivalent transfer 

functions are used instead of fractional order terms, then a 

stability test procedure is proposed by eliminating time delay. 

Thanks to the proposed method, it is not necessary to use 

equivalent transfer functions such as Padé approximation for 

time delay systems. Since the necessity of solving high-order 

equations is eliminated, the mathematical operations that are 

already complex for FOS will be easier without using the time 

delay.  

1. Giriş

Türev dereceleri tamsayı yerine herhangi bir reel sayı olan 

diferansiyel denklemlerle gösterilen sistemler kesirli dereceli 

sistemler olarak adlandırılabilir [1]. Kesirli dereceli sistemler 

(KDS) günümüzün en popüler araştırma konularından biridir. 

Bu tür sistemlerin matematiksel olarak analizi çok eski 

dönemlere kadar dayanmasına rağmen karmaşık yapısı ve ileri 

düzey matematiksel analiz teknikleri gerektirmesi sebebiyle 

uzunca bir süre matematikçilerin üzerinde durduğu bir konu 

olarak kalmıştır [2], [3]. Bu konuyu cazip kılan en önemli 

özelliği gerçek sistemleri tamsayı dereceli yaklaşımlara göre 

daha iyi ifade etmesidir [3]. Kesirli dereceli sistemlerle ilgili 

olarak birçok çalışma yapılmıştır [4]–[10]. Bu konu, 

matematik, kimya, biyoloji, genel anlamda tüm mühendislik 

dalları ve özel alanda otomatik kontrol gibi tüm bilim dallarını 

kapsayan disiplinler arası bir konu olarak görülebilen oldukça 

geniş kapsamlı bir araştırma konusudur.  

Kesirli dereceli sistemlerin incelenmesi için analitik 

metotlar hala bir araştırma konusudur ve bu sebeple Routh-

Hurwitz gibi analitik kararlılık kriterleri bu tür sistemlere 

doğrudan uygulanamamaktadır. Literatürde, KDS kararlılığı 

üzerine bazı çalışmalar mevcuttur [1], [4], [11]–[16]. [1]’de 

lineer ve nonlineer KDS’ler için kararlılık çalışmaları 

yapılmıştır. [4]’de zaman gecikmeli dağılımlı parametreli 

sistemlerin kararlılık analizi için bir metot sunulmuştur. Bu 

metot KDS için de uygulanabilir. [11]’de Nyquist kararlılık 

kriterine dayalı bir test prosedürü yer almaktadır. [12]’de 

orantılı kesir dereceli lineer zamanla değişmeyen (Linear Time 

Invariant-LTI) sistemler için bir kararlılık analizi sunulmuştur. 

Kesirli dereceli zaman gecikmeli sistemler için yapılan bazı 

önemli çalışmalar için [14], [17]–[24] incelenebilir. Fakat KDS 

kararlılığına yönelik araştırmalar devam etmektedir ve genel bir 

cebirsel test tekniği henüz bulunmamaktadır.  

Literatürde KDS ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında 

bu tür sistemlerin incelenmesi için en çok tercih edilen 

yöntemlerden biri tamsayı dereceli yaklaşımları kullanmaktır 

[25]. Yani bu tür sistemlere klasik kontroldeki metotların 

uygulanabilmesi için sistemin eşdeğeri olarak görülen tamsayı 

dereceli transfer fonksiyonları kullanılabilmektedir. Bunun için 

de pek çok metot bulunmaktadır. Bunlardan bazıları sürekli 

kesir açılımı metodu (CFE-Continued Fraction Expansion), 

Oustaloup, Carlson ve Matsuda metodu, Maclaurin serilerine 

dayalı yaklaşımlar olarak sıralanabilir [26]. Bu çalışmada 
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sürekli kesir açılımı metodu tercih edilmiştir. Böylece bu tür 

sistemlere cebirsel kararlılık testleri uygulanabilmekte ve birim 

basamak cevapları incelenebilmektedir. Sürekli kesir açılımı 

metodunu ile ilgili daha detaylı bilgi için [25] incelenebilir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi KDS’nin analitik kararlılık testi 

mevcut bilgilerle henüz doğrudan yapılamamaktadır. Bu 

sebeple bu çalışmada incelenen kesirli dereceli zaman 

gecikmeli sistemlerin kararlılık testi için sistem öncelikle 

tamsayı dereceli eşdeğer transfer fonksiyonu ile bilinen forma 

dönüştürülmüş daha sonra zaman gecikmesi de elimine edilerek 

bir kararlılık testi sunulmuştur. Yapılan bu çalışma [27] ve [28] 

temel alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma şu şekilde düzenlenmiştir: birinci bölümde, 

kesirli dereceli sistemlerle ilgili olarak kısa bir bilgi verilmiştir. 

İkinci bölümde, kesirli dereceli zaman gecikmeli sistemler ele 

alınmış, üçüncü bölümde, kesirli dereceli zaman gecikmeli 

sistemler için gecikmeden bağımsız olarak cebirsel bir 

kararlılık testi sunulmuştur. Son olarak sonuçlar ve tartışma 

kısmı yer almaktadır. 
 

2. Kesirli dereceli zaman gecikmeli sistemler 

 
Şekil 1: Birim geri beslemeli bir sistem 

 

Türev ve/veya integralin tamsayı derece yerine kesirli derece 

olarak ifade edildiği sistemler kesirli dereceli sistemler olarak 

adlandırılır. Şekil 1’de verilen birim geri beslemeli sistemde K 

ayarlanabilir parametreyi, ( )G s  zaman gecikmeli kesirli 

dereceden bir sistemi ifade etmektedir. ( )G s  aşağıdaki gibi 

tanımlanır. 

1 0

1 0

1 0

1 0

( ) ...
( )

( ) ...

m m

n n

hs hsm m

n n

N s b s b s b s
G s e e

D s a s a s a s

  

  





 



  
 

  
    (1) 

Burada h zaman gecikmesini, ka  ( 0,...,k n ) ve kb  (

0,...,k m ) sabitleri, k  ( 0,...,k n ) and k  ( 0,..., )k m  

herhangi bir gerçel sayıyı ifade etmektedir [29]. 

Zaman gecikmesi, kimyasal ve ısıtma işlemleri, rafineri 

işleme, ilaç imalatı gibi birçok endüstriyel süreçte, elektrik 

şebekelerinde ve uzun iletim hatlarında yaygın olarak görülen 

bir durumdur [27]. Sistemin kendi iç dinamiklerinden 

kaynalanabilen bu durum sistem cevabında zayıf performansa 

ve hatta kararsızlığa yol açabilmektedir [30].  

Kesirli dereceli sistemler gibi zaman gecikmesine sahip 

sistemlerin de kararlılık testi analitik olarak doğrudan 

yapılamamaktadır. Hatta bunun için Padé gibi zaman gecikmesi 

için kullanılan bazı yaklaşım metotları bulunmaktadır. Fakat 

bazı durumlarda birinci dereceden Padé yaklaşımı sistem 

kararlılığı için doğru sonuç vermeyebilmektedir [30]. Bu da 

kullanılan yaklaşımın derecesini artırmak gerektiği anlamına 

gelir ki bu durum işlemleri matematiksel olarak karmaşık bir 

hale getirmektedir. Bu sebeple zaman gecikmesinin elimine 

edilerek kararlılık testi yapılması hem işlem karmaşasının 

önlenmesi hem de güvenilir sonuç elde edilmesi açısından 

önemli olacaktır. 

3. Zaman Gecikmeli Kesirli Dereceli Sistemler 

İçin Kararlılık Testi 

Zaman gecikmesi ℎ ve ayarlanabilir parametre K olmak üzere 

üzere tek zaman gecikmesine sahip lineer sistemler için 

karakteristik denklem aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [27], 

[28]. 

( , , ) ( , ) ( , ) 0hsF s h K P s K Q s K e                     (1) 

Zaman gecikmesine sahip olmayan sistemler için 

asimptotik kararlılığın gerek ve yeter koşulu karakteristik 

denklemin tüm köklerinin karmaşık s düzleminin sol yarı 

tarafında yer alması olarak bilinir. Zaman gecikmesine sahip 

sistemler içinse bu durum h ’ın bazı değerleri için kararlı bazı 

değerleri içinse karasız olabilmektedir [28]. Zaman gecikmesi 

h ’ın negatif olmayan tüm pozitif değerlerinin söz konusu 

olduğu özel bir durum için sistemin gecikmeden bağımsız 

olarak asimptotik kararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır [28]. 

Burada temel problem, ( , , ) ( , ) ( , ) 0hsF s h K P s K Q s K e  

’ın karmaşık eksen üzerinde herhangi bir kök veya köklerinin 

olması durumundaki h  değerlerini belirlemektir. Burada, 

( , , ) 0F s h K  , s ve h ’ın kapalı bir fonksiyonudur. Varsayalım 

ki ( ,0, ) 0F s K  ’ın tüm kökleri sol yarı s düzleminde yer 

almaktadır. Yani sıfır zaman gecikmesi için sistem kararlıdır. 

Eğer bazı h  ve K değerleri için ( , , ) 0F s h K  ’ın, s j  için 

sanal eksen üzerinde bir kökü varsa bu durumda aynı h , K ve 

  değeri için ( , , ) 0F s h K  ’ın da vardır  [27], [28]. 

Böylelikle aynı ortak köke sahip ( , , ) 0F s h K   ve 

( , , ) 0F s h K   için sanal eksen üzerindeki köklerin 

belirlenmesi ile h  değerlerinin bulunmasına gerek 

kalmamaktadır. Yani zaman gecikmesinden bağımsız bir yapı 

elde edilmektedir. Şöyle ki 

( , , ) ( , ) ( , ) 0j hF j h K P j K Q j K e                        (2) 

( , , ) ( , ) ( , ) 0j hF j h K P j K Q j K e                           (3) 

2 ve 3 nolu denklemlerden zaman gecikmesi h  elimine 

edilerek  

2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0M K P j K P j K Q j K Q j K          

         (4) 

elde edilir. Burada 2( , )M K , 
2 2s    formunda bir 

polinomdur. Ayarlanabilir parametre 𝐾 ’ya göre kararlılık 

aralığını belirleyebilmek için 𝐾’nın değeri ya da değerleri için, 

𝑀(𝜔2, 𝐾)’nin herhangi bir pozitif çözümünün olup olmadığı 

(ki varsa en az bir tane) belirlenmelidir [27]. Eğer herhangi bir 

𝐾  değeri ve ℎ = 0  için sistem kararlı ise ve 𝑀(𝜔2, 𝐾) ’nin 

herhangi bir pozitif çözüm yoksa sistem kararlıdır [27]. Aksi 

halde aynı 𝐾 değeri ve ℎ ≥ 0 için kararsızdır. 𝐾’nın belirli bir 

değeri ve ℎ = 0 için sistem kararlı ise fakat 4 nolu denklemi 

sağlayan bazı pozitif çözümler varsa o zaman 𝐾’nın aynı değeri 

için ℎ’ın belirli bir aralığında sistem kararlıdır [27]. Öte yandan 

4 nolu denklemin 𝐾’nın belirli değerleri için pozitif çözümü 

varsa ve sistem ℎ = 0’da bazı sanal köklere sahipse o zaman 

ayarlanabilir parametre 𝐾 ’nın aynı değeriyle birlikte ℎ ’ın 

belirli bir aralığı için sistem yine kararlıdır [27]. Sistemin 

kararlı olduğu aralık ya 

𝑠𝑔𝑛 𝑅𝑒(𝑑𝑠 𝑑ℎ⁄ )     (5) 

+ _ 
G(s)   K 
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ya da 

𝑠𝑔𝑛 𝐼𝑚 [
𝑄′(𝑗𝜔,𝐾)

𝑄(𝑗𝜔,𝐾)
−

𝑃′(𝑗𝜔,𝐾)

𝑃(𝑗𝜔,𝐾)
]    (6) 

ile belirlenir [27], [28]. Eğer sistem belirli bir h aralığı için 
kararlı ise bu aralık şu şekilde belirlenir [27], [28]. 

ℎ = ℎ0(𝜔, 𝐾) +
2𝜋𝑛

𝜔
, 𝑛 = 0,1,2, …   (7) 

Burada ℎ0(𝜔, 𝐾)  denklem 8’i sağlayan en küçük pozitif ℎ 
değerini ifade etmektedir [27], [28]. 

ℎ0(𝜔, 𝐾) =
1

𝜔
{𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [𝐼𝑚 (

𝑃(𝑗𝜔,𝐾)

𝑄(𝑗𝜔,𝐾)
) /𝑅𝑒 (

−𝑃(𝑗𝜔,𝐾)

𝑄(𝑗𝜔,𝐾)
)]} (8) 

Bunun yanı sıra 𝐾 ’nın bazı değerleri için 𝑀(𝜔2, 𝐾)  pozitif 

çözüme sahip ve zaman gecikmesiz sistem kararsız olabilir. Bu 

durumda sanal eksene dokunan kök olup olmadığını belirlemek 

gerekir. Eğer sanal eksene dokunan kök yoksa sistem ℎ = 0 

için karasızdır fakat ℎ’ın sonsuz küçük değeri için kararlıdır 

[27] yani 0 < ℎ < ℎ0(𝜔, 𝐾) için kararlıdır. Eğer sanal eksene 

dokunan kök varsa sistem ℎ ≥ 0  için ve 𝐾 ’nın söz konusu 

değeri için kararsızdır. 

3.1. Örnekler 

Konunun daha iyi anlaşılması için örnekler üzerinden 
açıklamak daha yerinde olur. 

 

3.1.1. Örnek 1 

Şekil 1’de verilen birim geri beslemeli sistem için sistemin 

transfer fonksiyonunun aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım. 

𝐺(𝑠) =
𝑒−ℎ𝑠

𝑠3+𝑠2+2𝑠+1
                   (9) 

Sistemin karakteristik denklemi aşağıdaki gibi elde edilir. 

𝐹(𝑠, ℎ, 𝐾) = 𝑠3 + 𝑠2 + 2𝑠 + 1 + 𝐾𝑒−ℎ𝑠 = 0               (10) 

Kararlılık aralıklarını belirlemek için aşağıdaki prosedür izlenir 

[27], [28]. 

 

a) zaman gecikmesinin sıfır olduğu durum için karakteristik 

denklem  

𝐹(𝑠, 0, 𝐾) = 𝑠3 + 𝑠2 + 2𝑠 + 1 + 𝐾 = 0               (11) 

şeklindedir. Bu denklemden zaman gecikmesiz sistemin K<1 

için kararlı, K>1 için karasız olduğu görülmektedir. K=1 içinse 

𝜔 = √2’de sanal kökü vardır. 

 

Daha sonra ikinci aşamaya geçilir. Yani 𝑀(𝜔2, 𝐾)’nin pozitif 

çözümlerinin olup olmadığı araştırılır. Denklem 4 kullanılarak 

b) 𝑀(𝜔2, 𝐾) = 𝜔6 − 3𝜔4 + 2𝜔2 + 1 − 𝐾2 = 0               (12) 

elde edilir.  

 

K<1 için 𝑀(𝜔2, 𝐾)’nin herhangi bir pozitif çözümü yoktur. 

K=1 için 𝜔 = √2 ve 𝜔 = 1’de iki pozitif çözümü vardır. K>1 

için ise sadece bir pozitif çözümü vardır [27], [28]  

Yani 

1. K<1 için sistem zaman gecikmesinden bağımsız olarak 
kararlıdır [27]. 

 

2. K=1 için zaman gecikmesiz (yani h=0) sistem kararlıdır. 

𝑀(𝜔2, 𝐾)’nin kökleri elde edildiğinde iki pozitif çözümünün 

olduğu görülür. Bunlar 𝜔 = √2 ve 𝜔 = 1’dir. 𝜔 = √2 için (8) 

nolu denklem kullanılarak ℎ0(√2, 1) = 0  ve ℎ0(1,1) = 𝜋 2⁄  

olarak elde edilir. 𝑠 = 𝑗√2  için 𝑅𝑒(𝑑𝑠 𝑑ℎ⁄ ) > 0  olduğundan 

kökler sanal ekseni soldan sağa geçer ve bu ℎ = 𝑛𝜋√2 

olduğunda gerçekleşir (n=0,1,2). 𝑠 = 𝑗  için 𝑅𝑒(𝑑𝑠 𝑑ℎ⁄ ) < 0 

olduğundan kökler sanal ekseni sağdan sola geçer ve bu ℎ =
𝜋 2⁄ + 2𝑛𝜋  olduğunda gerçekleşir (n=0,1,2). Sonuç olarak 

K=1 için kararlılık aralıkları 
𝜋

2
< ℎ < 𝜋√2 ve 

5𝜋

2
< ℎ < 2𝜋√2 

olarak elde edilir [27], [28]. 

 

3. K>1 için sistem h=0’da kararsızdır ve sağ yarı düzlemde iki 

kökü vardır. Denklem 12’nin pozitif çözümü 𝜔𝑘 için 𝑠 = 𝑗𝜔𝑘, 

ℎ = ℎ0(𝜔𝑘 , 𝐾)’da 𝑅𝑒(𝑑𝑠 𝑑ℎ⁄ ) > 0 olduğundan kökler soldan 

sağa doğru geçer. Bu da sadece 0 < ℎ < ℎ0(𝜔𝑘 , 𝐾)  olması 

durumunda mümkündür çünkü sistem h=0’da zaten kararsızdır. 

Yani h=0’da kararsız bile olsa sonsuz küçük h değerinde kararlı 

olabilmektedir. Sonuç olarak K>1 için kararlılık aralığı 0 <

ℎ < ℎ0(𝜔𝑘 , 𝐾)  olarak belirlenir. Örneğin 𝐾 = √2  için 

kararlılık aralığı 0 < ℎ < 3.886 olarak bulunur [27]. 

 

3.1.2. Örnek 2 

Şekil 1’de verilen sistemin transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi 

tanımlanmış olsun. 

𝐺(𝑠) =
𝑒−ℎ𝑠

𝑠1.5+1
                 (13) 

𝑠0.5  için birinci dereceden tamsayı dereceli yaklaşımı 

kullandığımızda [25]  

𝐺(𝑠) =
𝐾(𝑠+3)𝑒−ℎ𝑠

3𝑠2+2𝑠+3
                 (14) 

olarak elde edilir. Sistemin karakteristik denklemi ise aşağıdaki 

gibidir. 

𝐹(𝑠, ℎ, 𝐾) = 3𝑠2 + 2𝑠 + 3 + 𝐾(𝑠 + 3)𝑒−ℎ𝑠 = 0               (15) 

Burada 𝑃(𝑠, 𝐾) = 3𝑠2 + 2𝑠 + 3  ve 𝑄(𝑠, 𝐾) = 𝐾(𝑠 + 3) 

olarak elde edilir. ℎ = 0 için yani zaman gecikmesiz sistem için 

karakteristik denklem aşağıdaki gibidir. 

𝐹(𝑠, 0, 𝐾) = 3𝑠2 + 𝑠(2 + 𝐾) + (3 + 3𝐾) = 0               (16) 

𝐾 > 0 için zaman gecikmesiz sistem kararlıdır. Örneğin 𝐾 = 1 

için 𝐹(𝑠, 0,1)’in kökleri −0.5 ± 1.3229𝑗 olarak elde edilir yani 

zaman gecikmesiz sistem kararlıdır. Bu durumda ikinci 

aşamaya geçilir. 𝑀(𝜔2, 𝐾) fonksiyonu Denklem 17’deki gibi 

elde edilir. 

𝑀(𝜔2, 𝐾) = 9𝜔4 − (14 + 𝐾2)𝜔2 + 9(1 − 𝐾2) = 0            (17) 

𝐾 = 1 için 𝑀(𝜔2, 1) aşağıdaki gibidir. 

𝑀(𝜔2, 1) = 9𝜔4 − 15𝜔2 = 0                (18) 

Burada 𝜔2 = 1.667 olmak üzere bir tane pozitif çözüm vardır. 

Bu durumda ℎ için kararlılık aralığını belirlemek gerekir. 𝜔 =
1.291 için (8) nolu denklem kullanılarak ℎ0(1.291,1) = 1.021 

olarak elde edilir. 𝑠 = 𝑗1.291  için 𝑅𝑒(𝑑𝑠 𝑑ℎ⁄ ) > 0 

olduğundan kök sanal ekseni soldan sağa geçer ve ℎ  için 

kararlılık aralığı 𝐾 = 1  için 0 < ℎ < 1.021  olarak belirlenir. 

Şekil 2’de K=1 için h=0.1, h=0.5 ve h=1.021 değerlerine göre 

sistemin birim basamak tepkisi görülmektedir. Şekilden de 

görüldüğü gibi kritik değer h=1.021 sistem cevabını osilasyona 

götürmektedir. Şekil 3’de ise bu değerlere ek olarak kritik 

değeri aşan h=1.1 için sistemin birim basamak tepkileri bir 
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arada gösterilmiştir. Şekil 3’de görüldüğü gibi kritik değeri aşan 

h değeri için sistem karasız hale gelmiştir. 

𝐾 = 5 için sistemi kararlı yapan ℎ aralığı 0 < ℎ < 0.3697 

olarak belirlenir. K=5 için h=0, h=0.2 ve kritik değer 

h=0.3697’ye göre sistemin birim basamak cevabı Şekil 4’de 

verilmiştir. Beklenildiği gibi kritik h=0.3697 değeri osilasyonlu 

bir cevaba neden olmaktadır. Şekil 5 ve 6’da ise kritik değeri 

aşan h=0.38 ve h=0.4’e göre sistemin birim basamak tepkileri 

verilmiştir ve şekillerden de görüldüğü gibi kritik h değerinden 

sonra sistem kararsız hale gelmektedir. 

 

Şekil 2: K=1 için h=0.1, h=0.5 ve kritik değer h=1.021’e göre 

sistemin birim basamak cevabı 

 

Şekil 3: K=1 için h’ın farklı değerlerine göre sistemin birim 

basamak cevabı. 

  

Şekil 4: K=5 için h=0, h=0.2 ve kritik değer h=0.3697’ye 

göre sistemin birim basamak cevabı 

 

Şekil 5: K=5 için h=0.38’e göre sistemin birim basamak 

tepkisi 

 

Şekil 6: K=5 için h=0.4’e göre sistemin birim basamak 

tepkisi. 
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4. Sonuçlar 

Bu çalışmada kesirli dereceli zaman gecikmesine sahip 

sistemler için cebirsel bir kararlılık testi sunulmuştur. Metot 

zaman gecikmesinin elimine edilmesi prensibine 

dayanmaktadır. Böylece KDS için zaten karmaşık olan 

matematiksel işlemler zaman gecikmesinin elimine edilmesi ile 

daha kolay bir hale gelmiştir. Verilen örnekler metodun makul 

ve güvenilir sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bunun için 

öncelikle KDS için tamsayı dereceli yaklaşımlar kullanılmıştır. 

Böylece denklemler bilinen formda tamsayı dereceli yapıya 

dönüştürülmüş daha sonra zaman gecikmesinden bağımsız 

olarak oluşturulmuş olan kararlılık testi sisteme uygulanmıştır. 

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri hesaplamalar 

yapılırken KDS için tamsayı dereceli yaklaşımlar 

kullanıldığından orijinal sisteme yakınlık açısından yaklaşımın 

derecesine göre bir farklılık olacaktır. Çünkü yapılan çalışmalar 

bir KDS için en iyi yaklaşım sonuçlarının üçüncü veya 

dördüncü dereceden yaklaşımlar kullanıldığında elde edildiğini 

göstermiştir. Dolayısı ile kararlılık aralığı belirlenirken bu 

durum hesaplamalarda bazı farklılıklara sebep olacaktır. Ancak 

yüksek mertebeden yaklaşımlar matematiksel olarak işlemleri 

oldukça karmaşık bir hale getirdiğinden bir sistemin karlı mı 

yoksa kararsız mı olduğunu belirlemede birinci mertebeden 

yaklaşımın yeterli olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra zaman 

gecikmesi için çok büyük değerlerin yer alması sistem 

performansı açısından istemeyen sonuçlar oluşturabilir. Bu 

sebeple bu değerin de makul sınırlar içerisinde tutulmasında 

yarar bulunmaktadır.  

 İleriye yönelik olarak parametre belirsizliğine veya farklı 

zaman gecikmelerine sahip KDS için kararlılık analizleri 

yapılabilir. Ayrıca denetleyici içeren KDS için analitik 

kararlılık testi ayrı bir araştırma konusu olabilir. 
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Özetçe 

Bu makale, esnek bir robot kolun temas algılamasına ilişkin 
çalışmaları sunmaktadır. Bir kontrol sistemi kompozit bir 
malzemeden yapılmış olan esnek bir kolu aktif olarak sürer ve 
titreşimsel davranışını sönümler. Bu durum, hızlı hareketler 
için çubuk referansı takip etmek zorunda olduğunda gerekli 
olan uzun süreyi minimize eder ve en az hesaplanan zaman 
diliminde sensör bilgisini elde ederek bir nesneye dokunur. 
Anten nesneye dokunduğundaki algılama bilgisine ulaşmayı 
içeren basit bir temas tanımlama metodu önerilmiştir. Normal 
kuvvetin elde edilmesi zaman ve temas noktası, tork, kuvvet 
ve enkoder ölçümlerinin işlenmesiyle gerçekleştirilir. Bu 
sistem günümüz pek çok yapay dokunma sistemlerinin pasif 
ikili çarpma-algılama durumlarından farklıdır.  

Abstract 

This article presents studies on contact sensing of a flexible 
robot arm. A control system actively drives a flexible arm 
made of a composite material and damps its vibrational 
behaviour. This allows for fast movements minimising the 
long time needed when the beam has to follow a trajectory 
and touches an object, obtaining the sensory information in 
the least amount of computational time. A simple contact 
identification method is proposed which consists on attaining 
the sensing information when the antenna touches an object. 
The contact point, time and normal force are obtained by 
processing force, torque and encoder measurements. This 
system differs from the passive binary collision-detection of 
many contemporary artificial tactile systems. 

1. Giriş

Kalite kontrol için yapılandırma ve sınıflandırma ile parçaları 
sıralama fikrine esnek çubuklu robot kol kullanarak 
yaklaşılabilir. Örneğin, otonom off-road araçları, tırmanıcı 
robotlar, kurtarıcı robotlar ve gezegen kaşifleri aktif algılama 
stratejilerinden faydalanabilirler. Benzer şekilde binaların 
veya madenlerin çöküşünden sonraki arama ve kurtarma 
operasyonları boyunca kaba bir arazi keşfedildiğinde yer ve 
yüzey yapılarının doğru algılanmasına mobil robotların 
kontrolünde yardımcı olabilir [1]. Kapalı ortamlarda ve kanal 
sistemlerinde yapılan incelemelerde, engeller veya hasar 
aramak için anten sensörleri kullanılabilir. Buna ek olarak, 

mühendislik bakış açısından, bu sensörler ışık yokluğunda 
robotikte algılama ve navigasyon problemine faydalı bir 
çözüm önerebilir.   

Kuvvet veya tork ölçümleri için faydalanılan temas algılama 
uygulamaları algılama ve kontrole ek olarak [2,3], cerrahi 
uygulamalar [4], mikro manipülasyon sistemleri [5], 
rehabilitasyon ve servis robotları [6] için de incelenmektedir. 
Diğer yandan, anten ve kıl gibi biyo-mimetik sistemler aktif 
algılama ve manipülasyonu entegre eder [7, 8].  

Bu çalışmada, iki serbestlik dereceli esnek çubuklu kontrol 
edilen bir robotik mekanizma kullanılmıştır. Bu sistem, iki 
eksenli bir robot, geleneksel geniş menzilli sensör hareketi ve 
kontrollü mini DC servo motorlardan oluşur. Donanım ve 
yazılım ile birlikte, bir yük hücresi sensörü ve esnek bir çubuk 
gerçek zamanlı uygulamalar için gereklidir. Bu robot ilk 
olarak laboratuvarımızda tasarlanmıştır [9]. Çok sayıda 
çalışmalarda mekatronik uygulama, model ve kontrol 
performansı ile ilgili kapsamlı bir çalışma test edilmektedir [9, 
10, 11]. Titreşimsiz konum kontrolü ve içerisinde aktivatör 
konumlama ve uç titreşimi bastırmanın olduğu bir hareket 
stratejisi sunulmuştur [10]. Çoklu referanslara dayanan bir 
başka çalışma ve uç referansını izlemek için PD kapalı döngü 
kontrolü ile temas bozukluğunun kesin ve sağlam olduğu 
gösterilmiştir [11]. 

Sözü edilen çalışmalarda, serbest hava hareketi olarak 
adlandırılan bir kontrol stratejisi sunulmuştur. Bütün 
mekanizmanın hareketleri kontrol edilir ve her bir hareketten 
kaynaklanan titreşim sönümlenir. Dahası, bu durum esnek 
çubuğu özel nesnenin menzili içerisinde olmayan temas 
noktalarına gitmesini engeller. Çubuk dokunduğunda, sistem 
titreşimi sönümler, yolunu modifiye eder ve farklı bir arama 
noktasına hareket eder.  

Bu çalışma, üç boyutlu bir çevrede temas tanımlaması için 
esnek çubuklu anten kullanma ihtimaline göre bazı fikirler 
sağlayacaktır. Bu makale, kontrol metodumuzun esnek çubuk 
tabanlı kollar ve haptiklerin algılanışı konusundaki kontrol 
yöntemimizin uygulanabilirliğini göstermeyi amaçlamaktadır. 
Temas amacıyla kullanılan yeni algoritmalar, deneysel 
doğrulama ile birlikte, sönümleme kontrolünü açık tutarak 
süre, çarpışma noktası ve normal kuvvet yönü elde etmek için 
erken bir çalışma olarak kabul edilir.  
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Bu yazı şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2, esnek kirişler için 
çarpışma algılama uygulamalarının bazı örneklerini 
sunmaktadır. Bazı anten genellemeleri ve varsayımları Bölüm 
3'te açıklanmaktadır. Bölüm 4, bir çarpışma algılama 
algoritması önermektedir. Bölüm 5'te, platform yazılımı ve 
gerçek çarpışma deneyleri gösterilmektedir. Son olarak ilgili 
sonuçlar Bölüm 6'da rapor edilmiştir. 

2. Esnek Çubuklar İçin Çarpışma Algılama

Algılamadaki ana zorluk, bir nesnenin temas noktalarını elde 
etmek için yeterli veri toplamaktır. Söz konusu veri 1) hassas 
dokunma noktaları elde etmek için kullanılabilen fakat yüksek 
çözünürlüklü algılama için zaman alabilen belirli aralıklarla 
tekrarlanan kontak veya 2) esnek çubuğu kayma esnasında 
dokunma kuvvetinin doğru bir şekilde ayarlanmasını 
gerektiren nesne yüzeyi boyunca kaydırarak toplanabilir. 

Bir esnek çubuğun avantajlarından birisi çarpışmanın etkisini 
sönümleyen esnekliktir. Çubuk dinamiği çarpışma zamanının 
anında algılanmasına izin verecek şekilde değişir [12, 13]. Bu 
durumda, esnek çubuğun sertlik sabiti en uygun parametredir. 
Sertlik sabitinin bir cebirsel kestirimci ile tanımlanması, hızlı 
ve net bir kestirimin motor konumu ve bağlantı torku 
ölçümleri ile elde edildiği geliştirilmiştir [14]. Bu metod, 
sistemin tam bir bilgisini gerektirir ve burada gürültü 
istatistikleri için ya da sistem için giriş ve çıkışlara bağlı 
olmasına gerek yoktur.  

Esnek kolların ölçülen bazı değişkenlerin mutlak değeri eşik 
değerini aştığı durumda rijit cisimlerle çarpışmaları 
belirlenmiştir [15, 16]. Bir robot kolun genel bir momentumu 
çalışılmış ve hesaplanan ve ölçülen momentum arasındaki fark 
ile kalan değeri tanımlanmıştır. Dezavantajı ise gürültü 
varlığında eklem ivmesinin hesaplanması gerektiğidir.Son 
çalışma kırılgan nesneler ile çarpışmanın algılanması 
tekniğine dayalı genel bir momentum kullanarak deneysel 
sonuçları sunmuştur [17].   

Çarpışma varlığındaki esnek kollar ve esnek kollar için kuvvet 
kontrol metodları laboratuvarımızda çalışılmıştır. Konum 
kontrol metodları ve referans sinyallerinin çalışması, bir 
kuvvet kontrol yöntemi ile uğraşmadan önce çarpışma süresini 
doğru bir şekilde saptamak için kullanılır [18, 19]. Üç 
serbestlik dereceli esnek robot için konum kontrolcüsünü 
geliştirdikten sonra, bir çarpışma algılama algoritması elde 
edilmiştir [19]. [20]’ teki yazarlar, çevrimiçi bir çarpışma 
algılama algoritması tarafından komut verilen bir hibrit 
kontrol yasası sunar. Geri beslemeli kuvvet kontrollü altı 
serbestlik dereceli bir manipülatördeki iki esnek parmaklı 
tutucunun olduğu bir diğer uygulama tasarlanmıştır [21]. Bu 
uygulama, rijit bir nesne ile temas halindeki tutucuyu göz 
önüne alan bir yay-amortisör modeli kullanır. Uygun bir temas 
algılama algoritması ile esnek parmağın yüksek esnekliği 
nesne ve tutucunun hasar görmesine izin verir.  

3. Deneysel platform

3.1 Mekanizma 
Deneysel anten temel olarak iki servo motorlu bir eksen, bir 
yük sensörü ve esnek çubuk kullanan küçük bir laboratuvar 
platformudur. Yük sensörü yüksek bilgi yoğunluğu 
sağlayabilen çubuğun tabanına yerleştirilmiş bir kuvvet-tork 
sensörüdür.    

Şekil 1(a) deneysel platformu gösterirken, Şekil 1(b)’ de 
antenin şematik diyagramı gösterilir. Sensörü sürmek için iki 
servo motor seti (motor, dişli kutusu, enkoder) kullanılır ve 
çubuğun tabanındaki başlangıç noktası her iki motor şaftına da 
uyan sensörün üst kısmında esnek bir çubuk bulunur. Çubuğun 
eşdeğer uzunluğu l’dir. 

tP  esnek çubuğun ucu ve 
rP , çubuk 

rijit çubuk olarak kabul edildiğinde çubuk ucunun kendisidir. 
∆P çubuk sapmasını tanımlayan üç boyutlu bir vektör, E 
Young modülü, I esnek çubuğun enine kesitindeki atalet 
momenti, g yerçekimi sabiti (9.81 m/s2) ve M  uç kütlesidir.  
“i” alt indisi belirli bir serbestlik derecesini verirken, açı alt 
indisinde istikamet açısını süren motor için i=1 ve kaldırma 
açısından sorumlu motor için i=2’dir. Uç konumu mutlak 
Kartezyen çerçeveye göre (X,Y,Z) küresel koordinatlarda φ1 
ve φ2  ile ifade edilir ve esnek çubuk ucunun açısal konumunu 
temsil eder. Motor açıları olan 

1 ,  
2  değerlerini döndüren 

sistemin rijit kısmı kuvvet-tork sensörünü ve parça 
kenarlarından birine eklenen esnek çubuğu tutar. Bu durum, 
Kartezyen kavrama kuvveti  , ,s x y zF F F F  ve torkları

 , ,s x y z      nın ölçümüne izin verir. Bu kuvvetler ve 

torklar, kuvvet-tork sensörü kullanarak ölçülen anten 
tabanındaki reaksiyon yüklerini temsil eder. Uç pozisyon 
orijin olarak adlandırılan (X,Y,Z) çerçevesinde ifade edilir. 
Sonuçta rijit mekanizma dönmeleri 

1  ve 
2 ’ den kaynaklanan 

çerçeve ise (X’,Y’,Z’)’dir. 

Bu çalışmada, uç konumu çubuğun tabanındaki ölçülen torklar 
ve uç konum kestirimcisi aracılığıyla enkoder bilgisi 
kullanarak değerlendirilir. [9], [10] ve [11]’ teki çalışmalarda, 
antenin mekanik tasarım karakteristikleri modellemesi ve 
kontrolü açıklanmıştır.  

3.2 Sensör sistemi 
Kuvvet-tork sensörü kullanarak temas (veya çarpışma) nokta 
bilgisinin edinilmesi, aşağıdaki kabuller ışığında esnek 
çubuğun tam bir modeline ihtiyaç duyar: Esnek çubuğun bir 
ucu sıkıştırılır ve diğer ucu bir nesneye dokunur (bu dokunuş 
çubuğun ucu üzerinde gerçekleşmez ve esnek çubuğun 
herhangi bir yerinde oluşabilir). Statik sapmayı -lineer 
moment eğrisi ilişkisini ifade eden küçük bir sapma- ifade 
eden kütlesiz çubuk ihmal edilebilir bir makaslama ve 
genişletilemez merkez eksenidir. Hareketler üç boyutlu bir 
çalışma uzayında uygulanır. Enkoder ve tork hareketleri X’Y’ 
ve X’Z’ düzlemlerinde ayrı ayrı ölçülebildiği için her bir 
düzlemin hareketleri ayrılmış olabilir.   

Kuvvet-tork sensörü ile ölçülen 
s  momenti ile 

nF  normal 

reaksiyon kuvveti arasındaki statik ilişki, rijit bir nesne ile 
temas ettiğinde, eşitlik koşulları ve sensör ile çubuk eklenti 
noktası arasındaki devamlılık göz önüne alınarak yazılabilir. 
Şematik bir diyagram Şekil 2’de gösterilmiştir, burada 

 , ,n nx ny nzF F F F  normal kuvvet vaya sensörün tabanında

ölçülen kuvvet kullanılarak elde edilen ancak ters işaretlisi 

n sF F   olan kontak noktasındaki reaksiyon kuvvetidir. 

 , ,e x y zr r r r başlangıçtaki Kuvvet-tork sensör noktasındaki 

sensör referansından temas noktasına (X’,Y’,Z’ çerçevesinde) 
tahmini bir yatay mesafeyi temsil eder.   
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Bir kez dokunulduğunda reaksiyon yükleri 
s  ve 

nF kesin 

dokunma zamanında temas mesafe genliği 
er  nin yaklaşık bir 

değerini elde etmek için kullanılabilir. Bu temas mesafesini 
elde etmek amacıyla şu kabuller yapılmaktadır: 1) sistemin 
momentumu ve kinetik enerjisinin korunduğu elastik bir 
çarpışma göz önüne alınır, 2) kuvvetler doğada ölçülüdür ve 
anten çubuğuna dik olduğu kabul edilir (teğetsel kuvvet ihmal 
edilir), 3) eğer kontak yüzeyi ile çubuk arasındaki sürtünme 
katsayısı ihmal edilebilir ise ikinci kabul doğrudur ve 4) 
dokunma algılamadaki yan kayma ve onun etkisi göz önüne 

alınmaz. Temas mesafesi er nin genliği bu yüzden

s e nr F    kullanarak tahmin edilebilir. 

s
e

n

r
F




 (1) 

(a) 

(b) 
Şekil 1. İki serbestlik dereceli esnek çubuklu kol: (a) 
mekanizma tasarımı ve (b) şematik diyagram. 

Şekil 2. Esnek çubuk, bir cisimle temasa girer 

2. Çarpışma Algılama Algoritması

Temas noktasından başlangıç noktasına olan mesafeyi 
(referans noktası olarak kullanılan sensörün merkeziyle) elde 
etmek için işlenecek anlık temas kuvveti ve torku ölçmek için 
doğru zamanı keşfetmek için çarpışma algılama algoritması 
kullanılır. Bu algoritma değişken olarak uç referansi, konum, 
hız ve onların türevlerini kullanır. Her bir koşul (2) nolu 
denklemi kullanarak uç konumun kestirilmesine izin veren 

enkoder ve Kuvvet-tork sensör aracılığıyla ölçülebilen veya 
kestirilebilen bir değişkenden faydalanır.  

1 1
2Ccos( )

e z 



   , 

2 2
ye

C
 


   (2) 

Bu eşitlikte, C esnek çubuk esnekliğini verir 3EI
C

l
 , çubuğun 

uzunluğu l, E Young modülü ve I esnek çubuk kesitinden 
kaynaklanan atalet momentini verir. Çubuğun bir nesneye 
dokunduğundaki reaksiyon kuvveti ve torku yük sensörü 
kullanarak ölçülür.   

Bu algoritma küresel koordinatlarda ifade edilebilen üç koşula 
dayalıdır ve bu yüzden iki serbestlik derecesi için 
kullanılabilir. Tüm koşulların aynı anda karşılanması gerekir. 
Bu eşik değerleri özel bir referansa bağlıdır ve serbest hava 
hareketleri uygulayarak tasarlanabilir. Uç konum sapması ve 
hızın maksimum değerleri ölçülür ve eşik değeri olarak 
kullanılabilir. Ek olarak, çubuk bir nesneye çarptığındaki 
anten hareketleri ile ilgili deneyler en iyi eşik değerlerini 
oluşturmaya yardımcı olur. Bunları kullanmak için koşullar ve 
sebepler aşağıdaki gibidir:  

1) Temas koşullarında sıfıra yaklaşan uç hızını tahmin etmek;
Uç hızı değişkeni aynı zamanda anlık değişimler ve hareket
yönü hakkında bilgi sağlar. Burada, hız modülü kullanılır ve
bu değişkenin işareti göz önüne alınmaz, ama ileriki bir bilgiyi
elde etmek için kullanılabilir. Uç hızı modülü eşik değerinden
daha küçüktür 

i i   . 

2) Esnek çubuğun uç konumu 
i arzu edilen uç konumu ya da

referans r
i  ile kıyaslanır. Çarpma r

i i i     koşulunun 

kullanımı ile algılanabilir. Uç konumu referans değerinden 
i

eşik değeri daha farklılık gösterir. Platformumuzun takip 
hatası her zaman kontrol edildiği ve en düşük değerini 
koruduğu için (bu anten uygulamasının özel bir 
karakteristiğidir) bu koşul göz önüne alınır. Bu değerdeki 
anlık fark bir çarpmayı belirtebilir.  
3) İlk torkun türevi bir eşik değer olarak kullanılabilir, çünkü
tork değeri bir çarpma sonrasında daha büyüktür. Çubuk rijit 
bir nesneye çarptığında, reaksiyon torku çarpmanın yer 
almadığı normal bir referansın maksimum değerinden çok 
farklıdır. Bu değişkendeki ani bir değişimin çarpma olduğu 
kabul edilebilir. tork türevinin mutlak değeri bir çarpmayı 
tanımlamak amacıyla 

ci eşik değerinden daha büyük olması 

gereken 
i ei    ile temsil edilir.

1  ve 
2  ayrılmış olabilir ve 

sırasıyla ölçülen 
z ve 

y değerlerine çok benzerdir. 

4. Deneysel Gerçekleme

Servo motorları çalıştırmaya başlamadan önce, ısınması için 
bir dakikalığına iki servo motoru da ileri ve geri hareket 
ettirmek için başlangıçta LabVIEWTM’ de bir algoritma 
programlanmıştır. Yerçekiminden dolayı anten saptığı için, 
çubuğun ucu bizim sıfır referans değerimize ayarlanmış olan 
başlangıç konumuna yerleştirilmiştir. Yani, antenin ucu (Z 
ekseninde) bizim referans sistemimizin sıfırı ile çakışmıştır.  

Anten mekanizmasının tüm hareketlerinin kontrol edilmesi 
gerekir ve uçtaki titreşimler engellenmelidir. Önceki 

[ , , ]s x y z    

[ , , ]s x y zF F F F

[ , , ]n nx ny nzF F F F

[r , r , r ]e x y zr 

yF'Y y

zFZ' z

xFX' x

X

Y

Y

Z
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çalışmalarda, 
serbest hava 
hareket tarzına
tasarlama üze
referanslar (tek
programlanabi

Gerçekte, uç k
konumunu iy
çarpmadan ka
bu da gerçek u
değişir ve bu 
önemli deney
algılama test 
hareketler uyg
dokunmuştur. 

Aşağıdaki çub
koşulları deney

Çub

Kes

Y

Tüm sınır ko
zamanı tespit 
normal kuvvet

En önemli d
algılama test e
gerçekleştirild
değerlerinin y
değişkenlerin 
pozisyonu (F-
ve durum tahm

Uç hızı Şekil
karşılaştırıldığ
Son olarak, Şe
ilk türevini gö

Örneğin [10], 
hareketi olara

a yerleşmesine 
erine yoğunlaş
k bir hareket) v
ilir.   

kestirimci bir ç
yi bir şekilde
aynaklanan ani 
uç konumu değ
 değişim 0.004
ysel şekilleri 
edildiğinde, y

gulanmış ve ç

buk parametrel
ysel kurulumum

Tablo1. Kuru

buk  Parametrele

Esnek Çubuk 

Uzunluk l 

sit Atalet Momen

Young modulü E 

Genlik 

Koşul 1 

Koşul 2 

Koşul 3  

Eğim 

1 condition 

2 condition 

3 condition  

oşulları ile bi
edilir. Bu zam

t vektörünü eld

deneysel figür
edildiğinde azim
di. Aşağıdaki
yatay çizgiler ku

örnekleri ve
-T) sensörü ve 
mini (2) kullanıl

l 3'te gösterili
ğında mutlak h
ekil 5, çarpışma
stermektedir. 

bütün deneme
ak adlandırılm
izin verecek b
şmıştır. Arama
veya çoklu uzun

çarpma meydan
e ölçer. Onda

değişimin bir 
ğildir. Yine de, 
4 s’lik örnekle

göstermek a
yatay ve düşey
ubuk bir nesn

leri ve temas 
muzda kullanılm

ulum Parametre

eri Değer

0.505 

nti I 7.85 × 10
−1

116 × 10
9

Sınır 

0.1 

0.125 

0.37 

Sınır 

0.1 

0.06 

0.41 

ir kez karşılaş
man çarpma za
e etmek için ku

rleri gösterme
muthal düzlemd
şekillerde, 

ullanılarak gös
erilmektedir. 
enkoder ölçüm
larak hesapland

irken, uç konu
hatası Şekil 4'te
a zamanında tem

eler anten ucu
mış olan kesin 
bir kontrol strate
a hareketleri b
n referanslar ola

na gelene kadar
an sonra, ger
değeri elde ed
sistem dinamik

erle kaydedilir.
amacıyla, çarp
 düzlemdeki b
eye şekildeki 

algılayıcıların 
mıştır (Tablo 1)

leri 

r Birim

m 

3
 m4 

N/m4

Birim

rad/ s 

rad 

N m /s 

Birim

rad /s 

rad 

N m/ s 

şıldığında, çarp
manındaki tork

ullanılacaktır.  

ek için, çarpı
de basit bir hare
eşik koşullar
terildiği en öne
Bu deneyde 

mleri ile elde ed
dı. 

umunun refera
e gösterilmekte
msili tork değer

unun 
bir 

ejisi 
basit 
arak 

ar uç 
rçek 
dilir, 
kleri 
 En 
pma 
basit 
gibi 

eşik 
). 

pma 
k ve 

ışma 
reket 
rının 
emli 

uç 
dildi 

ansla 
edir. 
rinin 

Şek

Şek

Şek

Şek
sür
çub

Şek
alg

He
kes
ölç
çar
day

gen
Tab

den
çar

kes

kil 3. Bir çarpış

kil 4. Uç referan

kil 5. Tork türev

kil 6, arzu 
resindeki çubuk
buk çarpıştığı

kil 6. Uç refera
gılama deneyi 

r bir deneyin
stirilmiştir. Kuv
çümleri aracılığ
rpma zamanınd
yalı olarak, çarp

nellemelerini k
blo 2’ de göst

ney için Kuvv
rpma noktasına

stirilen temas m

ma denemesind

nsının mutlak h

vinin mutlak de

edilen referan
k uç konumunu
nda ilk tem

ansı, enkoder ve

temas mesafes
vvet ve tork d
ğıyla Kartezyen
da ölçülür. Bu
pma mesafesi r
kullanarak kest
terilir (İkinci d

vet-tork sensö
a olan gerçek

mesafesini temsi

de uç hızı. 

hatası. 

eğeri. 

ns, kodlayıcı 
u göstermekted

mas süresi gö

e çubuk uç kon

si (1) denklem
değerleri Kuvv
n koordinatlard
u kuvvet ve to

er  kuvvet ve tor

tirilebilir. Bu 
deneysel durum

örünün referan
k mesafeyi te

il eder.  

ve çarpışma
dir. Bu şemada,
österilmektedir.

numu, çarpışma

mini kullanarak
vet-tork sensör
daki (X’,Y’,Z’)
ork değerlerine
rk vektörlerinin

mesafe bilgisi
m). 

mr  her bir

ns noktasından
emsil eder. 

er

a 
, 
.

a 

k 
r 
) 
e 
n 

i 
r 

n 
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Yukarıda tanımlanan deneyin kopyaları farklı çarpma 
noktaları için çalıştırılmıştır, dört azimuthal ve iki kaldırma 
hareketleri uygulanmıştır. Tablo 2 bu deneysel çalışmayı 
gerçekleyen sonuçları özetler. Her bir deneyin kuvvet vektörü 

nF  ölçülmüş ve aynı zamanda vektör bileşenleri gösterilmiştir. 

Her bir deneyde meydana gelen çarpma zamanları tespit 
edilmiş ve burada gösterilmiştir. Daha önce belirtilen 
değerlere dayalı olarak, çarpma vektörü 

er  elde edilmiş ve 

gerçek mesafe 
mr  ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar göstermiştir

ki, kestirilen çarpma mesafesi gerçek mesafeye 0.014errorr   

m’lik bir ortalama hata değeri kadar yakındır.  

Tablo 2: Temas Deneyleri 

Zaman er mr errorr nxF nyF nzF

Azimuthal s m m m N N N 

1 0.900 0.101 0.098 0.003 0.0122 -0.0447 -0.0020

2 0.840 0.135 0.148 0.013 0.0019 -0.0424 0.0030

3 0.777 0.226 0.245 0.019 -0.0037 -0.0344 -0.0009

4 0.733 0.380 0.400 0.020 0.0022 -0.0240 -0.0031

Kaldırma s m m m N N N 

5 0.620 0.338 0.347 0.009 -0.0076 0.0026 0.0111

6 0.716 0.375 0.397 0.022 -0.0175 0.0048 0.0017

5. Sonuçlar

Bu çalışma aktif olarak kontrol edilen bir antenin bir temas 
sensörü olarak kullanımının mümkün olduğunu göstermeyi 
amaçlar. Bu çalışma her arama manevrası için gerekli tam 
zamanı minimize etmeyi amaçlayan bir referansı hassas bir 
şekilde izlemek için önceden tasarlanmış bir kontrol metodunu 
içerir. Esnek çubuğun rijit bir nesneye çarptığındaki doğru 
zamanını elde etmek için bu çalışmada temel etki tespit 
algoritması gösterilmiş ve gerçeklenmiştir ve yan kayma 
yoktur. Çok sayıda temas yapılmış iken, titreşim bastırma 
kontrolü bir arama referansını izlemiştir. Bir kuvvet-tork 
sensörü ve enkoderden gelen titreşim sinyalleri temas bilgisi, 
zamanı ve konumunu elde etmek için ve çarpma noktasının 
normal kuvvetini ölçmek için analiz edilmiştir.  

Tasarlanan algoritmaların basitliği kolay bir gösterime izin 
verir. İleriki çalışma hassas temas görevleri için daha iyi 
algotirmaların kullanımını içermelidir, bu yüzden platformun 
örnek zamanını geliştirmeli ve gelişmiş çarpma zamanını, 
temas noktalarını ve üç boyutlu şekil tanımlaması için 
kullanılan kuvvetlerin yönünü elde etmelidir.  
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Özetçe 

Günümüzde yüz bulma, tanıma ve takip sistemleri gelişen 

teknoloji ile hızla ilerlemektedir. Burdan yola çıkarak, bu 

çalışma kapsamında, hareketli kamera kullanılarak 

yakalanılan görüntülerde Viola Jones algoritması ile yüz 

tespitin sürekliliğini sağlamak amacıyla Kalman filtresi ve 

PID kontrolör tasarlanmıştır. Kalman  Filtresinde, önsel ve 

sonsal olasılıkların hata ifadeleri Gauss olasılık yoğunluk 

fonksiyonu ile tanımlanmıştır. Piksel hata vektörü 

hesaplanarak uygun PID kontrol parametreleri ile servo 

motorların yönlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Hızlı ve 

hareketli yüz takibi deneyler yapılarak sonuçlar grafiksel 

olarak gösterilmiştir. 

Abstract 

Nowadays, face detection, recognition and tracking systems 

are progressing rapidly with developing technology. In this 

study, Kalman Filter and PID controller were designed in 

order to provide continuity of face detection using by Viola 

Jones algorithm in images captured with a moving camera. In 

Kalman Filter, error expressions of prior and posterior 

probabilities were defined by Gaussian probability density 

function. The error vector of image pixel was calculated and 

the desired motion of the servo motors was controlled by the 

PID controllers with the appropriate parameters. Many 

experiments were conducted according to faster moving faces 

and also, the results were shown graphically. 

1. Giriş

Yüz takibi, insan yüzlerinin bir kamera çerçevesinde diğer 

nesnelerden ayırt edilip, kameranın görüş alanına otomatik 

yönlerildiği bir bilgisayar teknolojisidir. Yüz takibi için 

öncelikle görüntüleme cihazından alınan (örneğin kamera) 

imgelerin içinde yüz tespiti yapılması gerekmektedir. Viola-

Jones tekniği diğer yüz tespit teknikleri gibi dijital resimler 

içinde nesne, özellikle yüz bulmayı hedefler. Bu tekniğin 

girişi kameradan alınan resimler ve çıkışı yüzü içeren bir 

sınırlayıcı karedir. Bu tekniğin bilişim teknolojileri açısından 

bir önemli noktası da ilk defa makina öğrenmesi teknikleri 

kullanılarak dijital resimlerde nesne tespit problemini 

başarıyla çözebilmiş olmasıdır [1]. Viola-Jones yüz takip 

algoritması ile elektronik tabanlı geliştirme kartları üzerinde 

gerçek zamanlı olarak görüntüde renk değiştirme, nesne 

takibi ve ten rengi tanıma gibi bir takım tasarımlar 

geliştirilmiştir  [2-4]. 

      Takip sistemlerinde sistemin takip ettiği nesneyi sürekli 

bulmaya devam etmesi çok zordur. Bu süreklilik çevresel 

etmenlerle, sistemsel sebeplerle bozulabilir. Örneğin 

kameradan nesne tespit eden bir sistemde, kamera ile nesne 

arasına giren bir cisim bozucu etki yaparak takip hareketinin 

önüne geçebilir. Bu gibi durumlar gerçekleştiğinde sistemin 

takip ettiği nesneyi doğru şekilde araması için istatiksel 

yöntemler kullanılır. İstatistiksel yöntemler, nesnenin 

pozisyon, hız ve ivmesinin tahmini boyunca ölçüm 

değerlerini kullanarak nesne takibi problemini çözmeye 

çalışır. Buradaki ölçümler genellikle imgelerdeki nesne 

pozisyonlarıdır. İmge içerisindeki nesnelere ait durum tahmin 

bilgi probleminin tanımı için Kalman filtreleme yöntemi ve 

parçacık filtreleme yöntemi kullanılır [5]. 
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        Kalman Filtresi takip algoritmalarında kullanılabilen 

başarılı bir tahmin edicidir [6]. Filtre temel olarak Bayes 

Teoremini optimal olarak çözümleyen bir formülasyona 

sahiptir. Kalman filtresinin, yüksek hızı Bayes teoremini 

Gauss fonksiyonunun özelliklerini kullanarak kapalı formda 

çözmesine borçludur. 

        Otomatik kontrol, günümüzde pek çok sisteme 

uygulanmaktadır. Kontrol sistemleri gelişen teknoloji ve 

artan nufüs ile üretim hayatına hızlıca yerleşmiştir. Kontrol 

sistemlerinin şüphesiz en önemli kısımları, kontrolör 

kısmıdır.  Kontrolörün yapısı, karmaşıklığı ve işlevi; kontrol 

sistemlerinin ve kontrol edilen sistemin karmaşıklığına göre 

değişir. Kontrol sistemleri doğru ve  düzgün ölçümlerin 

gerektiği sistemlerde ortaya çıkan ve bir ihtiyaç halini alan 

bir denetim yoludur. Basit yapısı ve güvenilir olması 

nedeniyle endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan 

PID (Proportional-Integral-Derivative) kontrolör, en temel 

kontrol edici sistemlerdendir. Bir çok kapalı çevirim sistemin 

kontrolünde iyi performans göstermelerinden dolayı PID 

kontol algoritması uygulanmaktadır. 

      Bu çalışmada, ucuzluğu ve kolay programlanabilirliği 

sayesinde her alanda dikkat çeken Arduino, geliştirilen 

donanım kontrol kartı olarak kullanılmıştır. Ayrıca, 

imgelerde yüz tespitinin olmadığı durumlarda Kalman 

Filtre’si kullanılarak tahmini pikseller ile yüz tespitinin 

edildiği pikseller birleştirilmiştir. Hesaplanan bu pikseller ve 

piksel hata vektörü göz önünde bulundurularak servo motor 

kontrolü için bu çalışma kapsamında geliştirilen gerekli 

yazılım PID kontrol tekniği Arduino yazılım dili ile 

geliştirilmiştir. Böylece ilgili parametrelerin kontrolü 

yapılmış ve anlık veriler MATLAB programı kullanılarak yüz 

takip görüntüsü ve hata grafikleri şeklinde sürekli 

gözlemlenmiştir.  

2. PID Kontrolör

Servo motorların kontrolünde PID kontrol yöntemi 

kullanılmıştır. PID kontrol, basit yapısı ve kullanışlığı 

açısından endüstriyel sistemlerin kontrolünde halen yaygın 

olarak kullanılan geri beslemeli bir kontrol yöntemidir. PID 

kontrolör, ölçülen süreç değişkenlerinin değerleri ile arzu 

edilen değerler arasındaki farkı alarak bir "hata sinyal" 

değerini hesaplar. Bu hata sinyal değerini belirli parametreler 

ile işleme sokarak bir kontrol sinyali üretir. PID kontrolör, bu 

kontrol giriş sinyalini ayarlayarak bu "hata sinyali" ni en aza 

indirmeye çalışır. Geri beslemeli PID kontrol sisteminin blok 

diyagramı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1: PID kontrollü kapalı döngü sistemi 

3. Gerçek Zamanlı Yüz Tespiti ve Takip

Düzeneği 

Bu çalışmada, Şekil 2’de verilen deney düzeneğinin 

gerçeklenmesi aşamasında, öncelikle takip hareketi için iki 

servo motor kullanılmıştır. 

Şekil 2: Kamera takip sistemi 

      Şekilde görüldüğü gibi geliştirilen Arduino donanım 

kontrol kartı sayesinde usb kablo üzerinden seri haberleşme 

ile gönderilen veri paketleri alınarak MATLAB programına 

aktarılması sağlanılmıştır. Bu paketlerde kontrol byte’ları 

arasına X ve Y hareketi için servo motorlara açılar 

gönderilmiştir. İmgelerde yüz tespit edilebildiği zaman tespit 

sonucu bulunan pikseller Kalman Filtresin’in tahmin sonucu 

ile birleştirilir. Bu Kalman Filtresi’ne daha sonraki 

tahminlerinde doğru sonuç verebilmesi için gereklidir. 

Kalman Filtresi’nde sürekli olarak bu işlem yapılır. Eğer yüz 

tespiti var ise Kalman Filtresi’nin tahmin sonucu ile tespit 

sonucu birleştirilerek bu sonuç üzerinden hesaplanan 

pikseller kullanılır. Yüz tespiti yok ise Kalman Filtresi’nin 

tahmin sonucu oluşan pikseller kullanılır.  

      Buradaki amaç, hedef yüzü kameradan alınan imgede 

ortaya yerleştirmek olduğundan Servo motorların kontrolünde 

kullanılmak üzere iki PID kontrolör tasarlanır. Bunun için 

yüzün tespit edildiği veya tahmin edildiği piksellere 

başvurulur. Daha sonra, X ve Y düzlemleri için bulunan iki 

merkez pikseller, doğrusal olarak açılara çevrilir. Seri 

haberleşme ile servo motorlara hesaplanan açılar gönderilir. 

Böylece, servo motorlara verilmesi gereken referans açılar, 

geliştirilen geri beslemeli PID kontrollü  donanım sistemine 

giriş olarak verilir. Geliştirilen bu adımların akışı Şekil 3’te 

blok diyagramı olarak gösterilmektedir. 
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Şekil 3: Deney blok diyagramı 

4. Viola-Jones Algoritması

Viola-Jones tekniği diğer yüz tespit teknikleri gibi dijital 

resimler içinde nesne, özellikle yüz bulmayı hedefler. Bu 

tekniğin girişi kameradan alınan resimler ve çıkışı yüzü 

içeren bir sınırlayıcı karedir. Bu tekniğin bilişim teknolojileri 

açısından bir önemli noktası da ilk defa makina öğrenmesi 

teknikleri kullanılarak dijital resimlerde nesne tespit 

problemini başarıyla çözebilmiş olmasıdır  [1].  

      Teknik temel olarak dört aşamada gerçekleştirilir. İlk 

aşama içerisinde insan yüzünü en iyi şekilde ifade edebilecek 

Haar dalgacık özniteliklerinin seçimi yapılır. Daha sonra 

ikinci aşamada dijital imge, integral imgeye dönüştürülür. 

İmgenin integral formda ifade edilmesinin sebebi, 

algoritmanın çalışma hızını artırmaktır. Üçüncü aşama 

dahilinde nice-likce birçok sınıflandırıcı (classifier) eğitilir. 

Eğitilen her sınıflandırıcı, zayıf birer sınıflandırıcıdır öyle ki; 

her sınıflandırıcı sadece yüz olmadığını tespit ettiği örnekleri 

elerken, geriye kalan örnekleri bir sonraki sınıflandırıcıya 

aktarmaktadır. Böylelikle kaskat olarak kullanılan bu 

sınıflandırıcılar sadece yüz içermediğine emin olduğu 

örnekleri eleyerek bir sonraki sınıflandırıcıya aktarır. 

Sınıflandırıcıların kaskat olarak kullanılması, Viola-Jones 

tekniğinin dördüncü ve final aşamasını oluşturmaktadır [1]. 

Sınıflandırıcıların kaskat olarak kullanılması sayesinde bir 

sonraki sınıflandırıcının sonuçlarının bir önceki 

sınıflandırıcının sonuçlarına göre yüz içerme ihtimali daha 

yüksektir. 

5. Kalman Filtresi Tasarımı

Kalman filtresi Rudolf  Kalman tarafından bulunan özyineli 

bir kestirim algoritmasıdır [6]. Filtre temel olarak Bayes 

Teoremini optimal olarak çözümleyen bir formülasyona 

sahiptir. Ancak filtrenin çalışabilmesi için bazı varsayımların 

geçerliliği sağlanmalıdır. Önsel, sonsal olasılıkların ve sistem 

üzerinde tanımlanan hata ifadelerinin Gauss fonksiyonu ile 

tanımlanmış bir olasılık yoğunluk fonksiyonu olması 

gerekmektedir [7]. 

      Daha önceden bahsedilen varsayımlar geçerli olduğu 

sürece, sürekli değişen sistemlerde kullanılmaya çok 

uygundur ve  sistemin ölçüm alınamayan durumları için iyi 

bir tahmin edicidir [6]. Şekil 4, Kalman Filtresinin algoritma 

şemasını göstermektedir. 

Şekil 4: Kalman Filtresi algoritma şeması 

Bu çalışmada Kalman Filtresi tasarlanırken, sabit hız 

varsayımı kullanılmıştır 

      Kalman Filtresi temelde tahmin  ve düzeltme olarak iki 

adımda çalışır. Aşağıda özyineli Kalman Filtresi aşamaları 

anlatılmıştır. 

5.1. Tahmin Aşaması 

Tahmin aşamasında sistemin hareket modeli ve önsel olasılık 

kullanılarak yüzün bir sonraki zaman diliminde imgenin 

neresinde olabileceğini gösteren tahmin üretilir. Yüz takibi 

uygulamalarında yüzün imge üzerindeki hareketi genellikle 

sabit hız modeli ile ifade edilir. Sabit hız modelinin 

matetiksel ifadesi Denklem 1’de verilmektedir. 

(1) 

Sabit hız modeli, nesnenin (yüzün) x- ve y- eksenindeki 

hızlarının sabit kabul ederken ve bu eksenlerdeki pozisyonun 

zamana bağlı olarak değişimini ifade eder. Oluşturulan model 

tamamen doğru olmak zorunda değildir ancak, model ne 

kadar iyi tanımlanırsa gürültü etkisinin varlığında ve yüz 

tespit edilemediğinde sistemin kayıp nesneyi bulması daha 

kolay olacaktır.  

      Önsel olasılık P(p) yüzün ilk adımda framede ne tarafta 

olduğunu gösteren adımdır.  

(2) 

P vektorü ile tanımlanan yüzün durum uzayı degişkenlerini 

gösteren rastgele degişkendir. 
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alfax = (((cx+320)/640)*-60)+120; 

alfay = ((cy+240)/16)+30; 

      Sistem ilk çalıştırıldığında, yüzün imge üzerindeki hızı ve 

pozisyonunu ifade eden önsel olasılık P(p) tekduze dağılım 

ile ifade edilir. Yüz tespiti yapıldıkça bu dağılımın kovaryans 

minimize edilmesi hedeflenir. İlerleyen zaman örneklerinde 

ise, önsel olasılık bir önceki zaman örneğinde tamamlanan 

düzeltme aşamasının sonucu ile eşitlenir. Böylelikle Kalman 

Filtresi tespit sonuçlarının zaman ekseninde sürekliliğini 

sağlamış olur.  

      Tahmin aşaması sonucunda, Kalman Filtresi nesnenin bir 

sonraki zaman örneğinde imgenin neresinde olabileceğine 

dair yeni bir sav üretir. Bu sav, bir sonraki aşama olan 

düzeltme aşamasında yeni yapılan tespit ile düzeltilerek 

sistemin girişine özyineli bir şekilde eklenir. 

5.2. Düzeltme Aşaması 

Tahmin aşamasında üretilen yüzün imge üzerindeki 

konumunu ve hızını gösteren tahmin ile  gözlem olabilirliği 

birleştirilerek düzeltme yapılır. Yüz takip uygulamalarında 

gözlem olabilirliği, yüz  tespit algoritmasının olasılıksal 

olarak ifade edilmesiyle elde edilir. 

Şekil 5: Kalman Filtresi örnek çıktı 

Şekil 5’te Kalman Filtresi’nin tahmini sonuçlar diğer bir 

ifadeyle hesaplanan kovaryans noktaları renkli yuvarlakla 

çizdirilmiştir. Şekil 5 gözlemlendiğinde sistem bir sonraki 

adımda yüzü tespit etmeden önce Kalman Filtresi, arada 

engel olması ya da imgede yüz bulunmaması durumunda 

yüzün konumuna yakın tahmini konumu başarılı bir şekilde 

üretebilmiştir. 

Şekil 6: Viola-Jones ile tespit edilen yüz 

Kalman Filtresi yüzün tespit edilmeye başlandığı andan 

itibaren tahmin etmeye başlar. Tespit sonuçları filtrede 

tahmin sonuçları ile birleştirilerek filtre çıkışını düzeltir. Bu 

işlem sürekli devam eder.  

       Şekil 6’da örnek bir çıktı gösterilmektedir. Bu örnek 

çıktıda Viola-Jones algoritması ile tespit edilen yüzün, 

Kalman Filtresi’nin tahmin sonucu ile örtüştüğü 

gösterilmiştir. 

      Bu çalışma kapsamında, tespit edilen yüzün etrafına 

kırmızı sınırlayıcı bir kutu çizilmiştir. Yapılan deneylerde bu 

sınırlayıcı kutunun merkez pixelleri baz alınmıştır. Şekil 6’da  

merkez pixeller renkli olarak çizdirilmiştir.  

6. Deneysel Sonuçlar

Bu çalışma kapsamında piksel hatası; tespit edilen yüzün 

merkezinin, kamerada alınan imgenin merkezine olan Öklid 

uzaklığı olarak tanımlanmıştır. Şekil 7’de örnek piksel hata 

vektörü gösterilmektedir. 

Şekil 7: Örnek piksel hata vektörü 

Takip hareketi X ve Y düzleminde iki eksenli olacağı için 

ayrı ayrı iki PID Konrolör tasarlanmıştır. Öncelikle hata 

vektörü ile kameranın merkezi kullanılarak, piksel farkı 

üzerinden servo motorların yönlendirilmesi için gereken açı 

bulunmuştur. Şekil 8, Piksel hata vektörü ile açı hata vektörü 

arasındaki lineer ilişki gösterilmektedir.  

Şekil 8: Piksel- hata vektör ilişkisi 

Servo motorların yönlendirileceği açılar, Şekil 9’da verilen 

kod fonksiyon yardımı ile piksel hata vektörü kullanılarak 

hesaplanmaktadır. 

Şekil 9:Piksel-Açı dönüşüm fonksiyonu 
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      Bu aşamadan sonra PID kontrolör için giriş sinyali olan 

hata, sistemin o anki açıları ile yönlendirileceği açılar 

arasındaki fark olarak belirlenmiştir. X ve Y düzlemi için 

farklı katsayılar kullanılarak tasarlanan PID kontrolörlerden 

üretilen kontrol sinyalleri geliştirilen Arduino  donanım kartı 

yardımı ile gönderilmiştir. 

      PID parametreleri, deneysel sonuçlar yorumlanarak 

ayarlanmıştır. PID parametreleri belirlenirken deney 

aşamasında önce sabit bir yüzün bulunup, merkeze 

yerleştirilmesi üzerine deneyler yapılmış daha sonrasında 

hareketli bir yüz için deneyler yapılmıştır. 

      Deneyler sonucunda sistem için belirlenen en uygun PID 

parametreleri Tablo 1’de gösterildiği gibi ayarlanmıştır.  

Tablo 1: Deneyler sonucunda elde edilen PID parametreleri 

Eksenler 

X 0.3 0.01 0.001 

Y 0.6 0.02 0.002 

      Şekil 10, Tablo 1’de verilen PID parametrelerine göre 

kontrol edilen sistemde ekranın bir yerinde sabit  duran insan 

için tespit edilen yüz örnek deneyi gösterilmektedir. 

Şekil 10: Tespit edilen sabit yüz 

Şekil 11: Sabit yüz piksel hata grafiği 

Tablo 1’de verilen PID parametrelerine göre test edilen 

sistemin piksel hata grafiği Şekil 11‘de gösterildiği gibidir. 

Şekil 11’de çizdirilen grafikte X ekseni; örnekleme sayısı, Y 

ekseni X ve Y yönündeki piksel hatalarını ifade etmektedir. 

Burada örnekler kameradan alınan her bir framedir. Şekil 

11’deki grafikte kamera görüş alanında sabit duran bir yüz 

tespit edildikten sonra, sistemin hatayı sıfıra yakınsadığı 

gösterilmiştir. Sonuçta, önerilen sistem yüzü kameranın 

ortasına yerleştirebilmeyi başarabilmiştir. 

Şekil 12: Hareketli yüz için piksel hata grafiği 

Şekilde 12’de çizdirilen grafikteki eksenler Şekil 11’deki 

eksenlerle aynı şekilde gösterilmiştir. Sisteme bozucu etki 

olarak hareketli bir insan yüzü olduğu durumda Tablo 1’de 

verilen PID parametrelerin kullanılması sonucu sistemin 

vermiş olduğu cevap, Şekil 12’de piksel hata grafiği olarak 

gösterilmektedir. Şekle bakıldığında önerilen sistem hareket 

eden insanı takip ederken, piksel hatalarını sıfıra 

yakınsayabildiği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla takip edilen 

kişinin yüzü sürekli görüş alanında tutulabilmesi 

sağlanmıştır. Tabloda verilen her bir eksen için servo 

motorları kontrol eden PID’lere göre yapılan hareketli yüz 

deneyin video görüntüsü referans [8]’de verilmektedir. 

Şekil 13: Hesaplanan kovaryans noktaları 
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Hızlı ve ani hareketler sebebiyle yüz tespit edilemediği 

durumlarda çizdirilen tahmini sonuçlar diğer bir ifadeyle 

hesaplanan kovaryans noktaları Şekil 13’de gösterildiği gibi 

renkli yuvarlaklar şeklindedir. 

6. Sonuçlar

      Bu çalışmada Viola-Jones yüz bulma algoritması ile 

tespit edilen yüzün takibi için PID kontrolör tasarlanmıştır. 

Ayrıca takip işleminin sürekliliğini sağlamak amacıyla 

Kalman Filtresi tasarlanmıştır. Tespit edilen yüz görüş 

alanından kaybedilmemesi hedeflenerek üretilen kontrol 

sinyali ile yüzün kameradan alınan imgenin ortasına 

yerleştirilmesi sağlanmıştır. 

      XY düzleminde, yüzün takibini sağlayacak PID 

kontrolörlere ait parametrelerin en uygun değerleri deneyler 

yapılarak elde edilmiştir. Bu değerlere göre yapılan sabit ve 

hareketli yüz deneylerine ait piksel hata grafikleri 

çizdirilmiştir. Grafiklere bakıldığında önerilen sistemin tespit 

edilen sabit ve hareketli yüzü, kırmızı sınırlayıcı kutu 

içerisinde göstererek başarılı bir şekilde takip ettiği 

görülmüştür.   

      Frameden alınan imgede yüz bulunmadığı durumlarda 

Viola-Jones algoritmasının sistemi yavaşlatacak kadar 

etkilediği gözlemlenmiştir. Ayrıca ışık yönü,yüzün açısı gibi 

durumlar Viola-Jones’un performansını büyük ölçüde 

etkilemektedir. Bunun yanında; durum kestirim amacıyla 

kullanılan Kalman Filtresi’nin takip edilen kişinin 

hareketinin doğrusal olmadığı durumlarda  zaman zaman 

hatalı kestirimler yaptığı gözlemlenmiştir. Bu problemler 

ışığında, bir sonraki çalışmalarda daha iyi sonuçlar 

alınabilmesi için yapay sinir ağları temelli nesne tespit 

algoritmaları ve doğrusallık varsayımlarının yapılmadığı 

kestirim algoritmalarından kullanılması ile daha doğru 

sonuçlar elde edilebilir. Örneğin bayes teoreminin bir 

uygulaması olan parçacık filtresi veya EKF (Genişletilmiş 

Kalman Filtresi) veya UKF(Kokusuz Kalman Filtresi) 

filtreleri kullanılabilir. 
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Özetçe

Bu çalışmada, birden fazla gemiden oluşan sistemde pozis-
yon senkronizasyonu çıkış geri beslemeli denetim metodu kul-
lanılarak gerçekleştirilmiştir. Hız bilgisini içeren sinyalin oluş-
turulmasında yararlanılan, model tabanlı olmayan filtre yapısı
ile hız hatası benzeri sinyal elde edilmiş, bilinmeyen dış et-
kenlerin değerleri uyarlamalı denetim algoritması ile tahmin
edilmiştir. Lyapunov ve Lyapunov-Kraskovskii benzeri karar-
lılık analizleri yardımıyla zamanla değişen gecikmeye sahip tek
yönlü haberleşme yapısı ile sistem içerisindeki senkronizasyon
pozisyon hatasının yarı küresel asimptotik olarak sıfıra yakınsa-
dığı gösterilmiştir. Önerilen filtre-denetleyici mekanizmasının
uygulanabilirliği, dört adet gemi modeli üzerinde elde edilen
benzetim çalışmaları ile desteklenmiştir.

Abstract

In this paper, we proposed a novel cooperative control sc-
heme that solves the position synchronization problem of mul-
tiple ships, in the case when only position measurements are
available. The synchronization controller, adaptation law for
unknown disturbance effects and the filter that generates a velo-
city related signal from the position tracking error are designed
via a Lyapunov and Lyapunov-Krasovskii-based stability analy-
sis, under the assumption that there exist time-varying delays
on the directed communication topology. The purposed method
guarantees semi-global asymptotic convergence of the position
synchronization error. The simulation results on four ships en-
sure the feasibility of the control/filter mechanism.

1. Giriş

Elektromekanik sistemlerin senkronizasyonu son yıllarda ol-
dukça ilgi gören bir çalışma alanı haline gelmiştir. Tek bir ele-
man kullanmak yerine birden fazla elemanın koordineli çalış-
masıyla zaman ve maliyetin azaltılmasının amaçlandığı günü-
müzde, senkronizasyon yardımıyla işin kesinlikli olarak doğru
ve hassas yapılmasını sağlamak için çeşitli denetim yapıları
önerilmektedir ([1], [2], [3], [4] [5]).
Literatürde, senkronizasyonun deniz araçları ile ilgili uygula-
malar da bulumaktadır ([6],[7]). Gemiler ile ilgili çalışmalar ge-
nel olarak lider-izleyici ya da birden fazla gemiden oluşan bir

sistemin takım halinde hareketi olarak ele alınmaktadır. Sadece
liderin referans yörüngeye sahip olduğu, izleyicinin ise liderin
pozisyon ve/veya hız bilgisini takip ettiği lider-izleyici prob-
lemi [8], [9] ve [10]’da çeşitli yönleriyle ele alınmıştır.
Bu çalışmada, sistemdeki tüm takım elemanlarının referans yö-
rüngeyi bildiği ve bu yörüngeyi kendi aralarında belli bir me-
safeyi koruyarak takip ettiği çoklu gemi sistemlerinin senk-
ronizasyonu ele alınmıştır. Gemilerin kendilerine ait yörün-
geye oturana kadar geçen sürede veya gemilerden birinde ger-
çekleşebilecek bir arıza sonrasında yörüngesinden sapması so-
nucu, çarpışmalarını veya tehlike yaratacak kadar birbirle-
rine yaklaşmalarını önlemek amacıyla senkronizasyon yapısı
kullanılmaktadır[11]. Tam durum geribeslemesi gerektiren de-
netim sistemlerinin önerildiği [12],[13] ve [14]’te gemiler ara-
sında yönlü veya yönsüz haberleşme ağ yapılarından yararla-
nılarak senkronizasyon sağlanmıştır. Ayrıca, [14]’te bilinmeyen
dış etkenlerin bastırılması konusunda çalışma yapılmıştır. Bu
bildiri kapsamında üzerinde çalışılan probleme en yakın yayın-
lar olarak, sadece pozisyon bilgisinin ölçümüne ihtiyaç duyan
denetim yapılarını öneren [15] ve [16] ele alınabilir. [15]’te tek
yönlü haberleşme ağı ile senkronizasyon sağlanırken, tasarla-
nan gözlemci tabanlı denetim yapısı, bilinmeyen dış etkilerin
varlığı altında kararlılığı sağlamaktadır. [16]’da ise tam durum
geribeslemeli denetleyici yapısı, parametrik belirsizlik ve sa-
bit değerli zaman gecikmeli, yönlü haberleşme ağı ile senk-
ronizasyonu gerçekleştirmektedir. [17]’de Euler-Lagrange for-
munda ifade edilebilen bir başka elektromekanik sistem olan
robot kolları için sadece pozisyon bilgilerinin ölçülmesi duru-
munda yönsüz (çift yönlü) haberleşme yardımıyla senkronizas-
yon durumu ele alınmış, zaman gecikmesi konusunda çözüm
önerilmemiştir.
Bu bildiride, birden fazla gemiden oluşan sistemin senkroni-
zasyonu sadece pozisyon bilgisinin ölçülmesi durumunda, za-
manla değişen gecikmeli, tek yönlü haberleşme ağı ile ele-
manlar arası senkronizasyon gerçekleştirilmiştir. [18]’den esin-
lenerek her bir eleman için tasarlanan filtre benzeri yapı, po-
zisyon hatasını kullanarak hız hatası benzeri sinyal üretmek-
tedir. Tasarlanan filtre benzeri yapı, sistem elemanlarının di-
namik modeline ihtiyaç duymamaktadır. Önerilen denetleyici
yapısı, her bir elemanın kendisine verilen referans yörüngeyi,
senkronizasyon yapısı yardımıyla bilgisini aldığı elemanla ara-
sında belli bir mesafeyi koruyarak takip etmesini sağlamakta-
dır. Ayrıca, sistem içerisindeki her bir gemiye etki eden dış
kuvvetlerin (dalga, rüzgar vb) olduğu varsayılmış, tasarlanan
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uyarlamalı yapı yardımıyla değerleri tahmin edilmiştir. Bu ça-
lışmada, belirtilen konulara tek bir çözüm önerisi olarak ortaya
konan filtre tabanlı denetleyici yapısı [17]’den farklıdır. Lya-
punov ve Lyapunov-Krasovskii benzeri yöntemler kullanılarak
yapılan kararlılık analizi sonucu her bir elemanın referans ta-
kip ve senkronizasyon hatalarının zaman sonsuza ıraksadıkça
yarı-küresel asimptotik olarak sıfıra yakınsayacağı gösterilmiş-
tir. Sunulan filtre-tabanlı denetim yapısının uygulanabilirliğini
sınamak amacıyla yapılan simulasyon çalışmasında gemilerin
senkron bir şekilde kendilerine verilen referans yörüngeyi takip
ettiği gösterilmiştir.

2. Matematiksel Tanımlar

2.1. Sistem Dinamik Modeli ve Özellikleri

Üç serbestlik dereceli gemi dinamik modeli,

η̇i = Ri(ψi)νi

M∗
i ν̇i +C∗

i νi +D∗
i νi = τ∗i +RT

i (ψi)bi (1)

şeklinde ifade edilir. Burada η̇i , [xi, yi, ψi] sırasıyla, sabit
eksen üzerinde geminin ilerleme ve yanal öteleme hareketleri
ile yalpa açısı, νi , [ui, vi, ψ̇i] gemi gövdesinin hızlarını ve
Ri(ψi),

Ri(ψi) =





cos(ψi) −sin(ψi) 0

sin(ψi) cos(ψi) 0

0 0 1



 (2)

yapısına sahip eksen dönüşüm matrisini temsil etmektedir. Ge-
rekli dönüşümler yapılarak gemi dinamik modeli sabit eksen-
lere göre,

Mi(ηi)η̈i + Ci(ηi, η̇i)η̇i +Di(ηi, η̇i)η̇i = τi + bi (3)

olup,

Mi(ηi) = Ri(ψi)M
∗
i R

T
i (ψi)

Ci(ηi, η̇i) = Ri(ψi)[C
∗

i −M∗

i R
T
i (ψi)Ṙi(ψ)]R

T
i (ψi)

Di(ηi, η̇i) = Ri(ψi)D
∗
iR

T
i (ψi)

τi = Ri(ψi)τ
∗
i (4)

ifadelerine sahiptir. (3)’te yer alan Mi(ηi) atalet matrisi,
Ci(ηi, η̇i) merkezcil-Coriolis kuvvetler matrisi,Di(ηi, η̇i) hid-
rodinamik sönümleme matrisi ve τi kontrol girişidir. Düşük
hızda seyrettiği kabul edilen gemiler için Di(ηi, η̇i) = Di(ηi)

biçiminde kabul edilebilir [9]. Ayrıca (3)’te yer alan bi modelle-
nemeyen, sabit veya zamanla yavaş değişen değerli dış etkenleri
(rüzgar, akıntı, dalga vb) içeren vektördür [19]. (3), aşağıda ve-
rilen özelliklere sahiptir[20]:
Özellik 1: Simetrik, pozitif tanımlı atalet matrisi Mi(ηi),
m1‖ς‖

2 ≤ ςTMi(ηi)ς ≤ m2‖ς‖
2,∀ς ∈ R

n şeklinde veri-
len eşitsizliği sağlar. Burada m1,m2 pozitif katsayılar, ‖ · ‖ ise
standart Öklid normudur.
Özellik 2: Atalet matrisi ile merkezcil-Coriolis kuvvetler mat-
risi arasında ςT

(

1
2
Ṁi(ηi)−Ci(ηi, η̇i)

)

ς = 0,∀ς ∈ R
n eşit-

liğiyle ifade edilebilen çarpık simetri ilişkisi vardır. Ṁi(ηi), ata-
let matrisinin zamana göre türevini temsil etmektedir.
Özellik 3: Merkezcil-Coriolis kuvvetler matrisi, Ci(ηi, ςi)ξi =

Ci(ηi, ξi)ςi ve ‖Ci(ηi, ςi)‖ ≤ ζCi‖ςi‖ özelliklerine sahiptir.

3. Problem Tanımı

(3)’te verilen matematiksel modele sahip N adet geminin, ken-
dilerine verilen referans yörünge sinyallerini izlemesi için ta-
sarlanan denetleyicide ei(t) ∈ R

3 (i = 1, .., N) pozisyon hata
terimi

ei(t) = ηi − ηdi (5)

olarak tasarlanmıştır. ηdi her bir gemiye ait referans yörünge
olup, zamana göre en az iki kez türevlenebilir ve türevleri
sınırlıdır(‖η̇di‖ ≤ ζdi).

4. Filtre-Denetleyici Tasarımı ve Hata
Dinamiği

4.1. Filtre Tasarımı

İlerleyen bölümlerdeki kararlılık analizine bağlı olarak, efi ∈

R
3 filtre çıkışı ve k1i ∈ R

3x3 pozitif kazanç olmak üzere

efi = −k1iei + pi (6)

şeklinde doğrusal bir filtre tasarlanmıştır. İfadede yer alan
pi(t) ∈ R

3 yardımcı sinyal olup

ṗi = −(k1i+α)pi+(k21i−k1i+k1iα+1)ei, p(0) = k1iei(0)

(7)
biçimindeki dinamiğe sahiptir. (7)’deki α ∈ R

1 pozitif kazanç
olup sistem içerisinde yer alan tüm elemanlar için eşit alınmış-
tır. Filtre çıkışına ait dinamiği elde etmek amacıyla (6)’daki ifa-
denin zamana göre türevi alınıp (7) yerine yerleştirilerek düzen-
lenirse

ėfi = −αefi − k1iµi + ei (8)

olur. Burada µi(t) ∈ R
3 filtelenmiş izleme hatası benzeri terim

olup
µi = ėi + efi + ei (9)

eşitliğine sahiptir. Ayrıca (9)’dan yararlanılarak her bir gemiye
ait pozisyon hata dinamiği ve hız ifadesi

ėi = −ei + µi − efi (10)

η̇i = η̇di − ei + µi − efi (11)

şeklinde elde edilir.

4.2. Hata Dinamiği ve Denetleyici Tasarımı

(9) ifadesinin türevi alınıp, eşitliğin her iki tarafı Mi(ηi) ile çar-
pıldığında, (3)’teki matematiksel modelin, (8), (10) ve (11) eşit-
liklerinin de yardımıyla sistem içerisindeki her bir gemi için

Mi(ηi)µ̇i = τi −Ci(ηi, η̇i)(µi + η̇di − efi − ei)

−Di(ηi)(µi + η̇di − efi − ei)−Mi(ηi)η̈di + bi

−Mi(ηi)k1iµi +Mi(ηi)(−αefi + ei)

+Mi(ηi)(µi − efi − ei) (12)

ifadesi elde edilir. Özellik 3 kullanılarak açık çevrim hata dina-
miği,

Mi(ηi)µ̇i = τi − Ci(ηi, η̇i)µi −Di(ηi)µi −Mi(ηi)k1iµi + bi

−Ci(ηi, η̇di)(η̇di − efi − ei)−Di(ηi)(η̇di − efi − ei)

−Mi(ηi)(η̈di + efi + ei) + χi (13)
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biçiminde yazılabilir. Burada χi ∈ R
3,

χi =Mi(ηi)(µi − αefi + ei) (14)

− Ci(ηi, µi − efi − ei)(η̇di − efi − ei)

eşitliğine sahip olup,

ρ1i(ei, efi) = m2i + ζci(ζdi + ‖efi‖+ ‖ei‖)

ρ2i(ei, efi) = m2iα+ ζci(ζdi + ‖efi‖+ ‖ei‖) (15)

olmak üzere,

χi ≤ ρ1i(ei, efi)(‖µi‖+ ‖ei‖) + ρ2i(ei, efi)‖efi‖ (16)

biçiminde sınırlandırılabilir. Hata dinamiği ve ileriki bölümde
ele alınan kararlılık analizine bağlı olarak (13)’teki τi denetle-
yici sinyal

τi =Mi(ηi)(η̈di + efi + ei) +Ci(ηi, η̇di)(η̇di − efi − ei)

+Di(ηi)(η̇di − efi − ei)− b̂i + k1ik2iefi − k2iei

−
∑

j∈Si

δijk3ij(ei(t)− ej(t− Tij(t)))

+ k1i
∑

j∈Si

δijk4ij(efi(t)− efj (t− Tij(t))) (17)

şeklinde tasarlanmıştır. İfadede yer alan k2i, k3ij , k4ij ∈ R
3x3

pozitif denetleyici kazançları ve b̂i gemiye etki eden dış kuvvet-
lerin tahmini olup, Γi ∈ R

3x3 uyarlama kazançlarından oluşan
pozitif köşegen matris olmak üzere

˙̂
bi = Γiµi (18)

fonksiyonu yardımıyla hesaplanır. Ayrıca (17)’deki son iki te-
rim senkronizasyon hataları olup, içlerinde yer alan Tij(t),
Ṫij(t) = dij < 1 şartına sahip değişken zaman gecikmesi,
δij ise haberleşmeyi gösteren katsayı olup, j. elemandan i. ele-
mana bilgi geliyor ise δij = 1, diğer durumlarda δij = 0’dır.
(17)’de bulunan denetim kuralı, (13)’teki hata dinamiği içeri-
sine yerleştirilirse, sistemdeki her bir eleman için kapalı çevrim
hata dinamiği

Mi(ηi)µ̇i = −Ci(ηi, η̇i)µi −Di(ηi)µi −Mi(ηi)k1iµi + b̃i

+ χi + k1ik2iefi − k2iei

−
∑

j∈Si

δijk3ij(ei(t)− ej(t− Tij(t)))

+ k1i
∑

j∈Si

δijk4ij(efi(t)− efj (t− Tij(t))) (19)

olur. Dinamikte yer alan b̃i ∈ R
3 sisteme etkiyen gerçek dış

etkenler ile zamanla değişen tahmini etken değerlerinin farkı
olup b̃i = bi − b̂i şeklindedir.

5. Kararlılık Analizi

Teorem 1: (3)’te verilen sistem dinamiği için (17)’de sunu-
lan denetim kuralı, (8)’deki filtre yapısı ile (18)’deki uyarlama

fonksiyonu, pozitif kazançlar

α =
k6ij

λmin{k4ij}
+
λ2
max{k1j}(1− dij)

4λmin{k4ij}

+
(λmax{k3ij}+ λmax{k4ij})

2

4λmin{k4ij}

λmin{k1i}m1i + λmin{Di} > ρ1i +
1

ρ22i
+

1

ρ21iα
2

+
∑

l∈S

δliβ1li

k2i = k5i +
ρ21iρ

2
2i

4
(20)

λmin{k3ij} > 1 +
(1− dij) + 2

4
, k6ij >

1

2

k5i > max{
∑

l∈S

δliβ1li
d2li

1− dli
,
∑

l∈S

δli
β2li
α

d2li
1− dli

}

şeklinde seçildiği takdirde, kapalı çevrim sistem içerisindeki
tüm sinyallerin sınırlı kalmasını, her bir elemanın kendisine ve-
rilen referans yörüngeyi takip etmesini ve tüm sistemin senkro-
nizasyonunu garanti eder;

lim
t→∞

µi(t), efi(t), ei(t),δij(ei(t)− ej(t− Tij(t))),

δij(efi(t)− efj(t− Tij(t))) = 0.

(21)

Bu durumda pozisyon hata sinyallerinin yarı küresel asimpto-
tik olarak sıfıra gitmesi sağlanmış olur. Kazanç ifadeleri içeri-
sinde yer alan sabitler, β1li = λ2

max{k3li} + λ2
max{k4li} ve

β2li = λ2
max{k3li} + λ2

max{k4li}α
2 şeklinde olup, alt in-

dis l, i. elemanın bilgi gönderdiği elemanı temsil etmektedir.
Ayrıca, elemanlar arasındaki pozisyon senkronizasyonun de-
ğişken zaman gecikmesi altında, kendilerine verilen referans
yörüngeler aynı ise limt→∞ ηi(t) − ηj(t) = 0, farklı ise
limt→∞ ηi(t) − ηj(t) = ηdi(t) − ηdj(t) olacağı söylenebi-
lir.
İspat 1: Pozitif tanımlı Vi fonksiyonu

V1(t) =
∑

i∈S

Vi(t) =
1

2

∑

i∈S

{

µT
i Mi(ηi)µi + eTi k2iei + eTfik2iefi

+
∑

j∈Si

δij(ei(t) − ej(t − Tij(t)))
T k3ij(ei(t) − ej(t− Tij(t)))

+
∑

j∈Si

δij(efi(t) − efj(t− Tij(t)))
T k4ij(efi(t) − efj(t − Tij(t)))

+ b̃Ti Γ−1
i b̃i

}

(22)

şeklinde alınmıştır. Verilen pozitif tanımlı fonksiyon,

yi(t) =
[

µT
i eTfi eTi δij(ei(t)− ej(t− Tij(t)))

T

δij(efi(t)− efj(t− Tij(t)))
T
]T

xi(t) =
[

yTi b̃Ti

]T
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ve

λ1i =
1

2
min{m1i, λmin{k2i}, λmin{k3ij}, λmin{k4ij}, λmin{Γi}}

λ2i =
1

2
max{m2i, λmax{k2i}, λmax{k3ij}, λmax{k4ij}, λmax{Γi}}

(23)

olmak üzere

λi1‖yi‖
2 ≤ λi1‖xi‖

2 ≤ Vi(t) ≤ λi2‖xi‖
2 (24)

biçiminde alttan ve üstten sınırlandırılabilir. (22)’deki eşitliğin
zamana göre türevi alınıp, (8)’de verilen filtre çıkış dinamiği
ile (10)’daki hata dinamiği ifadesi, (19)’daki kapalı çevrim hata
dinamiği ve (18)’deki uyarlama fonksiyonu yardımıyla, mate-
matiksel ara işlemler sonrasında

V̇1(t) ≤
∑

i∈S

{

−

(

[

λmin{Di}+m1iλmin{k1i}
]

−
[

ρ1i +
1

ρ22i
+

1

ρ21iα
2

]

)

‖µi(t)‖
2

− k5i‖ei(t)‖
2 − k5iα‖efi (t)‖

2

−
∑

j∈Si

δij

[

λmin{k3ij} − 1−
(1− dij) + 2

4

]

‖ei(t) − ej(t− Tij(t))‖
2

−
∑

j∈Si

δij

[

k6ij −
1

2

]

‖efi(t) − efj(t− Tij(t))‖

+
∑

j∈Si

δijβ1ij(1− dij)‖µj (t− Tij(t))‖
2

+
∑

j∈Si

δijβ1ijd
2
ij‖ej(t − Tij(t))‖

2

+
∑

j∈Si

δijβ2ijd
2
ij‖efj (t − Tij(t))‖

2

}

(25)

elde edilir. Son üç terim için (22) ile beraber kullanılacak olan
aday Lyapunov-Krasovskii fonksiyoneli

V2(t) = V1(t) +
∑

i∈S

∑

j∈Si

VKij
(t)

= V1(t) +
∑

i∈S

∑

j∈Si

δijβ1ij

∫ t

t−Tij(t)

µT
j (ω)µj(ω)dω

+
∑

i∈S

∑

j∈Si

δijβ1ij
d2ij

1− dij

∫ t

t−Tij(t)

eTj (ω)ej(ω)dω

+
∑

i∈S

∑

j∈Si

δijβ2ij
d2ij

1− dij

∫ t

t−Tij(t)

eTfj(ω)efj(ω)dω

(26)

şeklinde tanımlanır. (26) ifadesinin zamana göre türevi alınıp
(25) yerine yerleştirildiğinde,

V̇2(t) ≤
∑

i∈S

{

−

(

[

λmin{Di}+m1iλmin{k1i}
]

−
[

ρ1i +
1

ρ22i
+

1

ρ21iα
2
+
∑

l∈S

δliβ1li

]

)

‖µi(t)‖
2

−
[

k5i −
∑

l∈S

δliβ1li

d2
li

1− dli

]

‖ei(t)‖
2

−
[

k5iα−
∑

l∈S

δliβ2li
d2
li

1− dli
}
]

‖efi (t)‖
2

−
∑

j∈Si

δij

[

λmin{k3ij} − 1

−
(1− dij) + 2

4

]

‖ei(t) − ej(t − Tij(t))‖
2

−
∑

j∈Si

δij

[

k6ij −
1

2

]

‖efi(t) − efj(t− Tij(t))‖

}

(27)

olarak yazılabilir. Elde edilen sonuca göre, Teorem 1’de pozitif
kazançlar için belirtilen şartlar sağlandığı takdirde,

V̇2 ≤ −κ‖y(t)‖2 (28)

(κ ∈ R
+) olur ve y(t) =

[

yT1 (t) yT2 (t) .... yTN(t)
]T

ol-

mak üzere y(t) ∈ L∞ olduğu söylenebilir. Standart sinyal iz-
leme yönteminden yararlanılarak diğer tüm kapalı çevrim sin-
yallerin de sınırlı olduğu gösterilebilir. Ayrıca (28)’deki ifade-
nin iki tarafının integralinin karekökü alınarak y(t) ∈ L2 ol-
duğu sonucuna varılabilir ve Barbalat Önermesi’nin doğal so-
nuçlarına göre Teorem 1’de verilen sonuç elde edilir.
(28) sonucundan limt→∞ ei(t) − ej(t − Tij(t)) = 0 ol-
duğu açıktır. Bu durumda, limt→∞ ei(t) − ej(t − Tij(t)) =

ηi(t) − ηdi(t) − ηj(t − Tij(t)) + ηdj(t − Tij(t)) = 0 ifa-
desi yazılabilir. Sağ tarafa, ηj(t) ve ηdj(t) eklenip çıkartılırsa
limt→∞ ei(t) − ej(t − Tij(t)) = ηi(t) − ηj(t) + ej(t) +

ηdj(t) − ηdi(t) − ej(t − Tij(t)) = 0 elde edilir. Kararlı-
lık analizi sonucunda limt→∞ ej(t), ej(t − Tij(t)) = 0 ol-
duğu gösterilebildiği için, zaman gecikmesi etkisine rağmen
elemanlar arasındaki pozisyon farkları, kendilerine verilen re-
ferans yörüngeler aynı ise limt→∞ ηi(t)− ηj(t) = 0, farklı ise
limt→∞ ηi(t)− ηj(t) = ηdi(t)− ηdj(t) olacaktır. �

6. Benzetim Sonuçları

Bu bölümde, (17)’de önerilen denetim kuralının ve (6)’da veri-
len doğrusal filtre yapısının uygulanabilirliğini göstermek ama-
cıyla MATLABTM/SIMULINKTM üzerinde 4 adet Cybership
II [9] gemi modeli kullanılarak yapılmış olan benzetim çalış-
masına yer verilmiştir. Sistem içerisindeki gemilerin haber-
leşme şeması Şekil 1’de verilmiştir. Pozisyon başlangıç değer-
leri, η1(0) = [20 − 10 − 0.5]T , η2(0) = [18 − 10 0]T ,
η3(0) = [16 − 10 1.2]T , η4(0) = [14 − 10 − 2]T , refe-
rans yörüngeler, ηd1(t) = [10+ t 17.5+5sin(0.05t) ψd1]

T ,
ηd2(t) = [10 + t 12.5 + 5sin(0.05t) ψd2]

T , ηd3(t) =

[10 + t 7.5 + 5sin(0.05t) ψd3]
T , ηd4(t) = [10 + t 2.5 +

5sin(0.05t) ψd4]
T olarak alınmıştır. Her bir gemi için ψdi =

arctan( ẏdi
ẋdi

) şeklinde hesaplanmıştır. Haberleşme sistemi üze-
rindeki zamanla değişen gecikmenin, T1,2, T2,3 = 0.1 +
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Tablo 1: Denetim Kazançları

Kazançlar Gemi 1 Gemi 2 Gemi 3 Gemi 4
k1 3, 4, 3 3, 3, 3 3, 3, 3 3, 3, 3
k2 10, 10, 10 10, 10, 10 10, 10, 10 10, 10, 10
k3 5, 5, 5 5, 5, 2 3, 2, 3 3, 3, 5
k4 4, 4, 1 7, 7, 3 5, 5,3 3, 3, 2
Γ 5, 3, 0.5 15, 10, 1 15, 5, 0.5 5, 2, 0.5

Şekil 1: Bağlantı şeması.

0.06sin(0.5t), T3,4, T4,1 = 0.12+0.08sin(0.5t) ve dış etken-
lerin sayısal büyüklüğünün, b1 = [5 −4 0]T , b2 = [4 3 0]T ,
b3 = [−2 − 4 0]T , b4 = [−2 4 0]T olduğu varsayılmıştır.
(17)’de verilen denetim kuralı içerisinde bulunan kazanç değer-
leri Tablo 1’de sunulmuş, α = 1 alınmıştır. Şekil 2’de, senk-
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S4(t)

Şekil 2: Senkronizasyon olmadan gemilerin referans yörüngeye
yaklaşma durumu.

ronizasyon terimleri olmadan gemilerin pozisyonları verilmiş-
tir. Yuvarlaklar içerisinde gösterilmiş olan yerlere dikkat edildi-
ğinde Gemi 2’nin 9. saniyede Gemi 3’e, 15. saniyede Gemi 1’e
tehlike yaratacak şekilde yaklaştığı görülmektedir. Buna karşı-
lık, Şekil 3’te sonuçları verilmiş olan, senkronizasyon terimleri
kullanılarak yapılan çalışmada, gemilerin yörüngelerine gitme-
leri sırasında aralarında sürekli olarak belli bir mesafenin korun-
duğu açıktır. Şekil 4’te ve Şekil 5’te, sırasıyla, senkronizasyon
terimleri aktifken pozisyon hataları ve dış etkenlerin (18)’de ve-
rilen kural yardımıyla tahmin edilen değerleri verilmiştir. Gemi-
lerin kendilerine verilen referans yörüngeye oturduktan sonra da
senkronizasyonun etkisini göstermek amacıyla Gemi 3’ün 60.
ve 70. saniyeler arasında denetim sinyalinin kesildiği (τ3 = 0)

varsayılmıştır. Şekil 6’da gemiler arasında haberleşme olmadan
yapılan denetimde 80. saniyede Gemi 3, Gemi 2’yle aynı anda
aynı noktadan geçerken, senkronizasyonun etkisiyle Şekil 7’de
aynı saniyede gemiler arasında gerekli mesafenin korunduğu
gözlenmiştir.
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Şekil 3: Senkronizasyon etkisiyle gemilerin referans yörüngeye
yaklaşma durumu.
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Şekil 4: Senkronizasyon etkisi altında gemilerin pozisyon hata-
ları.

7. Sonuçlar

Euler-Lagrange metodu ile ifade edilebilen, doğrusal olmayan
modele sahip gemilerin senkronizasyonu, sadece pozisyon bil-
gileri ölçülebilen gemiler için ele alınmıştır. Tasarlanan model
tabanlı olmayan filtre yapısı, bilinmeyen dış etkiler için sunulan
uyarlamalı algoritma ve senkronizasyon hatalarını içeren denet-
leyici, senkronizasyon hatasının yarı-küresel asimptotik olarak
sıfıra yakınsamasını sağlarken, tüm kapalı çevrim sinyallerinin
de sınırlı kalmasını garanti eder. Önerilen denetim yapısının
tüm gemiler arasında birebir haberleşme kısıtlaması olmadan ve
değişken zaman gecikmesi etkisi altında senkronizasyonu sağ-
layabildiği benzetim çalışmasıyla gösterilmiştir. Ayrıca her bir
geminin kendi denetim mekanizması olması sebebiyle hedefle-
nen senkronizasyonun farklı başlangıç koşulları ve farklı para-
metrik değerlere sahip gemilerle de sağlanabileceği açıktır.
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Özetçe

Son yıllarda memeli beyninin çalışma ilkelerini kavrayabil-
mek için, beynin temel birimlerinden birisi olan sinir hücreleri-
nin birbiriyle olan iletişimini ele alan birçok çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmaların bazılarında, sinir hücresinin davranışını ifade
eden dinamik modeller ele alınarak teorik ve kısmen uygula-
malı sonuçlar elde edilmiştir. Literatürde farklı dinamik model-
ler mevcuttur, fakat, Hindmarsh-Rose nöron modelinin gerçek
sinir hücresinde gözlenen periyodik patlama (periodic busting)
ve kaotik patlama (chaotic bursting) gibi önemli davranışları
ifade edebilmesinden dolayı bir çok çalışmada ele alınmaktadır.
Fakat, bu çalışmaların bir çoğunda elde edilen sonuçlar, nöron-
ların kaotik davranış sergilemelerinden dolayı ki bu deneysel bir
kurulumu oldukça zor kılmaktadır, benzetim çalışmaları ile sı-
nırlıdır. Bu bildiri de, Hindmarsh-Rose nöron modelinin analog
elektronik devresinin tasarımı ele alınacaktır. Sistemin kaotik
ve karmaşık olmasından dolayı, olabildiğince düşük maliyetli
ve kolay gerçekleştirilebilir bir devre tasarımı sunulacaktır.

Abstract

In recent years, numerous studies on the communication of
the nerve cells, which are one of the fundamental units of the
brain, have done to grasp the working principles of the mam-
malian brain. In some of these studies, theoretical and partially
practical results obtained by considering the dynamic models
describing the behaviour of neuron. There exists different dy-
namic models in the literature, however, since Hindmarsh-Rose
neuron model describes the most important behaviours of a ne-
uron such as periodic and chaotic bursting behaviours, it is wi-
dely considered in many works. However, due to the chaotic
behaviour of neuron, since it is really difficult to obtain an ex-
perimental setup, results in most of those works are limited by

simulation studies. In this work, we will present an analog cir-
cuit realization of Hindmarsh-Rose neuron. Due to its comple-
xity and chaotic behavior, we will present construction of a low
cost and easily realizable circuit model.

1. Giriş
Sinir hücreleri diğer bir deyişle nöronlar sinir sistemini oluş-
turan ana bileşenlerdir. Bu bileşenler akson ve dendrit denilen
uzantılara sahiptir. Eğer bir nöronda herhangi bir uyartı mey-
dana gelirse, bu durum aksiyon (membrane) potansiyeli yani bir
elektriksel ileti meydana getirir. Bu ileti akson boyunca hızlı bir
şekilde dendritlere iletilir. Dendrit denilen dallanan yapıda bu-
lunan uzantılar ise bu iletinin bir nörondan başka bir nörona ile-
timi noktasında önemli yer tutarlar. Burada nöronlar arasındaki
bağlantı ise sinaps adı verilen boşluklar ile sağlanır. İleti, nö-
ronların arasındaki mesafeye bağlı olarak kimyasal ya da elekt-
riksel sinapslar ile gönderilmektir [1]. Başka bir deyişle; sinaps
öncesi (Presinaptik) nöron tarafından tetiklenen aksiyon potan-
siyeli, akson boyunca sinir terminallerine yayılarak nörotrans-
mitter salınımını tetiklemekte ve sonuçta sinaps sonrası (postsi-
naptik) nöronun depolarizasyonuna veya hiperpolarizasyonuna
neden olmaktadır. Öyle ki sinir sistemi üzerindeki nöronlar be-
lirli bir mantık çerçevesinde birbirleriyle haberleşerek, senkro-
nize bir şekilde hareket etmektedirler.

Suzana Herculano-Houzel tarafından 2016 yılında yapılan
bir araştırmaya göre sadece insan beyninde 86 milyar civarında
nöron bulunduğu ortaya konulmuştur [2]. Bu denli büyük ve
kompleks bir yapının oluşturduğu sinirsel bağlantılar, elektrik-
sel iletiler ve bunların birbiriyle olan haberleşmesi düşünüldü-
ğünde sadece onlarca nörondan oluşan küçük bir sinir ağın-
daki nöronlar arasındaki iletimin bile salt biyolojik yöntemlerle
incelenmesi oldukça zordur. Buradan yola çıkarak, nöronların
matematiksel olarak analizinin gerekliliği konusu ortaya çıkmş
ve 19. yy. başlarında Louis Lapicque tarafından ilk nöron mo-
deli matematiksel olarak tanımlanmıştır [3]. Bunlara ek olarak,
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günümüzde halen beynin nasıl çalıştığının tam olarak bilinme-
mesi, ALS, Epilepsi, Alzheimer gibi nörolojik bozuklukların te-
davisinin bulunamayışı gibi durumlar birçok matematiksel mo-
delin geliştirilmesine yol açmıştır.

Nöronların matematiksel modeli ele alındığında, özellikle
memeli canlılarda, sinir sisteminin kaotik bir davranış sergile-
mesi önemli bir özelliktir. Öyle ki kaotik sistemlerin başlangıç
şartlarına, sistemde var olan belirsizliklere olan hassasiyeti, bu
şartlardaki en ufak bir değişimde bile çok kısa zaman aralığında
büyük farklılıklara sebep olabilmektedir. Yetişkin bir insanın si-
nir sistemi ele alınacak olursa, bu kaotik sistem vücut sıcaklığı,
hormonlar, salgılar, hastalıklar vb. sayısız etkene maruz kal-
maktadır. Böylece sistemde ortaya çıkan karmaşıklığın derecesi
ve davranışlarının tahmin edilebilirliğinin zorluğu matematiksel
modellemelerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

1.1. Nöron Modelleri

Nöron modellemeleri sinir hücrelerinin vuru ve patlama olarak
adlandırılan sinyal tipleri gibi elektriksel özelliklerini ve hücre-
nin iç ve dış iyon dengesi, polarize, depolarize, hiperpolarize,
dinlenme durumu ve eşik değeri gibi biyolojik özelliklerini ba-
şarılı bir şekilde yansıtmaktadır [4]. Fakat her modelleme si-
nir hücresinin bütün bu özelliklerini bütünüyle yansıtamamak-
tadır. Her modelin kendi içerisinde yansıtabildiği ve yansıtama-
dığı özellikler bulunmaktad?r. Belirli bir zaman aralığında ger-
çekleşen bu olaylar doğrusal ve doğrusal olmayan diferansiyel
denklemler kullanılarak tanımlanmaktadır. Bu modellemeler-
den başlıcaları Hodgkin-Huxley, Morris-Lecar, Wilson-Cowan,
Izhikevich, FitzHugh-Nagumo ve Hindmarsh-Rose nöron mo-
delidir.

• Hodgkin-Huxley Nöron Modeli: Hodgkin-Huxley sinir
bilimdeki en önemli nöron modellerinin başında gelmek-
tedir. Bu model ile hücre zarı (membrane) potansiyeli, ve
Ca iyonu akımlarının aktivasyonu ve Na akımının inak-
tivasyonu gözlemlenebilir. Nöronun biyolojik özellikle-
rini başarılı bir şekilde yansıtmaktadır [5].

• Morris-Lecar modeli büyük kas liflerini ele alarak bu-
rada oluan çeşitli osilasyonların ve iletkenleriyle ilişki-
sini yansıtmaktadır. İki boyutlu olan bu model biyolojik
olarak anlamlıdır [6]. Ayrıca model ile spiking ve tonic
bursting sinyal çeşitleri de gözlemlenebilir.

• Wilson-Cowan Nöron Modeli Bu model nöron toplu-
luklarının dinamiklerini inceleyerek, popülasyon içinde
uyarıcı ve inhibe edici durumları ölçmektedir. Senkroni-
zasyon konusunu anlamlandırma konusunda önemli mo-
dellerden birisidir. özellikle Epilepsi hastalığı ile ilgili
araştırmalarda kullanılmaktadır [7].

• Izhikevich (2003) Nöron Modeli Izhikevich nöron mo-
deli ile iki boyutlu diferansiyel denklemler ile sinir hüc-
resinin aksiyon potansiyeli, uyarımdan sonra hücrenin
eski haline geri dönme durumu, iyonik akımının aktivas-
yonu, iyonik akımının inaktivasyonu ve eşik değeri biyo-
lojik olarak anlamlı bir şekilde tanımlanmıştır [8] Tanım-
lanan bu parametreler ile spiking sinyali oluşturulmuştur.

• FitzHugh-Nagumo Nöron Modeli İki boyutlu bu mo-
del sinir hücresinin spiking dinamiklerini yansıtmakta-
dır. Ayrıca eşik değeri ve sinir hücresinin dinlenme du-

rumu parametrelerle tanımlanarak sinir hücresinin spi-
king sinyal tipi gerçeğe yakın bir şekilde ifade edilmiş-
tir. Fakat FitzHugh-Nagumo modeli patlama sinyal tipini
tanımlamaya elverişli değildir [9].

• Bu model temel olarak FitzHugh-Nagumo modelinin ge-
liştirilmics halidir. Sinir hücresinin firing, spiking, pe-
riyodik ve kaotik patlama davranışlarını başarılı bir şe-
kilde yansıtmaktadır. Model, aksiyon potansiyelini, geri
dönüşüm değişkeni (recovery variable) ve uyaran akımın
hücreden geçi; zamanı biyolojik nörona yakın bir şekilde
parametrelerle tanımlanmıştır [10]. Bu sebeple öne çıkan
Hindmarsh-Rose nöron modeli, bu özellikleri ile nöron-
ların haberleşmesi, senkronizasyonu gibi araştırma ko-
nularında en çok tercih edilen modellerdendir. Ayrıca bu
model sinir hücresinin kaotik patlama davranışının ol-
dukça başarılı bir şekilde yansıtarak, kaotik bir şekilde
çalışan sinir sistemini anlamlandırma ve Epilepsi, Alz-
heimer gibi hastalıkların sebeplerini tespit etme ve tedavi
yöntemleri geliştirmede önemli yer tutmaktadır.

2. Hindmarsh-rose nöron modelinin
asimptotik kararlılık analizi

Hindmarsh-Rose nöron modelinin dinamik davranışını ifade
eden diferansiyel denklemler aşağıda verildiği gibidir [10]

ẋ(t) = y(t)− ax(t)3 + bx(t)2 + I − z(t) (1)

ẏ(t) = c− dx(t)2 − y(t) (2)

ż(t) = r(s(x(t)− x1)− z(t)) (3)

Buradaki, (1) ve (2)’de doğrusal olmayan diferansiyel denk-
lemler olarak tanımlanarak nöronun kaotik patlama davranı-
şını matematiksel olarak yansıtmaktadır. Buradaki x(t) değiş-
keni, nöron üzerinde oluşan aksiyon potansiyelini, y(t) değiş-
keni, geri dönüşüm değişkeni, karşi li k gelmektedir. (3)’deki
z(t) değişkeni de uyartı akımının (I) bir sinir hücresinden geçiş
süresini ayarlayarak patlama davranışının modelleme yansıtıla-
bilmesini sağlayan diğer bir değişkendir. Diğer parametreler ise
sabit parametreler olup, biyolojik araştırmalar sonucunda belir-
lenmiştir.

J. L. Hindmarsh ve R. M. Rose tarafından yapılan çalışma
baz alınarak [10] kaotik patlama davranışı için parametre de-
ğerleri a = 1, b = 3, c = 1, d = 5, r = 0.005, s = 4 ola-
rak alınmıştır. Son olarak modelde parametresi patlama davra-
nışını gözlemlemek için önemli yer tutmaktadır. Hücreye uyartı
akımı geldiğinde ateşleme (firing) gerçekleşir yani aksiyon po-
tansiyeli hücre içerisinde üretilir. Fakat x1 parametresi uygun
bir değer alınmadığında hücre dinlenme durumuna, kararlı hale
geçemeyerek ve uyartı akımının geçiş süresi ayarlanamaz böy-
lece patlama davranışı oluşmayabilir. Bu sebeple x1 asimptotik
davranışının analizi yapılarak hesaplanmalıdır.

x1 değerinin bulunabilmesi için öncelikle (1) ve (2). eşit-
liklerdeki doğrusal olmayan denklemlerin denge noktaları be-
lirlenerek hangi denge noktası veya noktalarında kararlı du-
rumda oldukları belirlenmelidir. Bunun için denklemlerin doğ-
rusallaşttırılarak asimptotik kararlılık analizinin yapılması ge-
rekmektedir. Denge noktalarını hesaplamak için, sisteme dı-
şardan etki eden tüm girdilerin etkisi olmaması gerektiği için,
I = 0 alınmalıdır. Denklemdeki x1, z(t)’nin davranışını tayin
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edeceğinden, z(t) = 0 için, (1) ve (2). eşitlikteki denklem-
lerin çözümünden, denge noktaları bulunabilir. Bu durumda,
(x∗, y∗) bir denge noktası ise

y∗ − x∗3 + 3x∗
2
= 0

1− 5x∗
2 − y∗ = 0

denklemlerinin çözümü aşağıdaki denge noktaları çiftlerini ve-
rir:

(x∗1, y
∗
1) = (−1,−4),

(x∗2, y
∗
2) = (−

√
5

2
− 1

2
,−5

√
5

2
− 13

2
)

(x∗3, y
∗
3) = (

√
5

2
− 1

2
,
5
√
5

2
− 13

2
).

Bu durumda, x̂i(t) := x(t) − x∗i , ŷi(t) := y(t) − y∗i ,
zi(t) :=

[
x̂i(t) ŷi(t)

]T
, i = 1, 2, 3 olsun. Bu durumda,

(1) ve (2) denklemlerinin, I(t) = 0 ve z(t) = 0 için (x∗i , y
∗
i ),

i = 1, 2, 3, etrafında doğrusallaştırılması sonucu her bir denge
noktası çifti için,

ż1(t) =

(
−9 1

10 −1

)
z1(t) (4)

ż2(t) =

(
−17.561 1

16.18 −1

)
z2(t) (5)

ż3(t) =

(
2.562 1

6.18 −1

)
z3(t) (6)

olarak elde edilir. Denklemlerin denge noktalarına göre doğ-
rusallaştırılmasından sonra, Hurwitz kararlılık analizine göre
hangi denge noktasının veya noktalarının kararlı olduğunun bu-
lunması gerekmektedir. Bu yönteme göre,

A2 :=

(
−17.561 1

16.18 −1

)
,

matrisinin karekteristik denkleminin kökleri sol yarı düzlemde
bulunduğu için, x1 parametresi olarak x1 = x∗2 olarak alırsak,
(1–2) denklemleri aşağıda verildiği gibidir:

ẋ(t) = y(t)− x(t)3 + 3x(t)2 + I − z(t) (7)

ẏ(t) = 1− 5x(t)2 − y(t) (8)

ż(t) = 0.02x(t) + 0.032− 0.005z(t) (9)

3. Deneysel Kurulum
Bu çalışmada (7, 8) ve (9), eşitliklerine göre analog gerçek-
leme tasarımından bahsedilecektir Analog gerçekleme aşama-
sında integral alan yükseltici (integrator op-amp), toplayıcı yük-
seltici (summing op-amp) ve tersini alan yükseltici (inverting
op-amp) ile analog çarpıcılar (analog multipliers) kullanılmış-
tır.

Şekil 1’de örnek integral alan yükseltici devresi gösteril-
miştir. Devredeki, yükseltici direnci ve C kapasitörü üzerinden
geçen akım miktarları eşittir ve ideal yükseltici olduğu var sa-
yılırsa devredeki arasındaki ilişki aşağıdaki eşitlikteki gibi ol-
maktadır.

Vo(t) := −1/RC
∫ t

0

Vin(τ)dτ.

Şekil 1: İntegral alan yükseltici

Şekil 2: Toplayıcı yükseltici

Burada Vin(τ) = −RCẋ(t) olursa, Vo(t) = x(t) olacağından,
bu ilişki ile, (7,8,9) ifadeleri çözülebilir. Ayrıca toplayıcı yüksel-
tici kullanılarak modeldeki her bir diferansiyel denklemin para-
metrelerinin analog devre üzerinde gösterimi sağlanmıştır.

Vo(t) := −1/R1C

∫ t

0

V1(τ)dτ − 1/R2C

∫ t

0

V2(τ)dτ

−1/R3C

∫ t

0

V3(τ)dτ (10)

Şekil 3: Tersini alan yükseltici

Şekil 2’de örnek bir integral alan toplayıcı yükseltici dev-
resi gösterilmiştir. Devredeki giriş voltajları ve çıkış voltajıara-
sındaki ilişki ideal yükseltici olduğu varsayılarak eşitlik (5)’da
gösterilmiştir. Burada toplayıcı yükseltici, integral alan yüksel-
tici ile birleştirilerek tek bir yükseltici üzerinde hem toplama
hem diferansiyel alma işlemi yapılmıştır. Böylece daha az devre
elemanı kullanarak maliyet azaltılmıştır. Ayrıca devrede kulla-
nılan integral alan yükselticinin yapısından kaynaklı çıkış vol-
tajını tersleyerek verdiğinden tersleyen yükseltici kullanılması
gerekmektedir. Şekil 3’de örnek bir tersleyen yükseltici devresi
gösterilmiştir. Giriş voltajı ve direnç değerleri oranında ideal
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yükseltici olduğu varsayılarak aşağıdaki eşitlikteki gibi terslen-
miştir:

Vout(t)

Vin(t)
= − Rf

Rin
.

Tasarlanan devrede kullanılan yükselticiler, giriş voltajında
değşikliğe çıkış voltajında yüksek hız ve verimde tepki ve-
rebilecek şekilde seçilmiştir. Ayrıca yükselticilerde kullanılan
direnç ve kapasitör değerleri devreden geçen akım değerini
çok duşürmeyecek ve yükseltici doyuma (saturation) ulaşmaya-
cak şekilde seçilmiştir. Bunlara ek olarak devrede kapasitörün
dolma ve boşalma süresinin ayarlanması gerekmektedir. Bunun
için, τ := RC olarak tanımlarsak, kapasitörün dolma süre-
sinin direnç ve kapasitör değerine bağlı olarak değişmektedir.
Tasarlanan devrede bu süre ayarlanmazsa kapasitörler mili sa-
niye (ms) mertebesinde dolup boşalmaktadır. Bu süre devrenin
kaotik davranışını gözlemeyebilmek ve gerçeğe yakın sonuçlar
elde etmek için oldukça kısadır. Bu yüzden zaman ölçekleme
(time scaling) yapılması gerekmektedir. Ts zaman ölçekleme
parametresi olarak tanımlansın ve

τ := tTs,

olarak tanımlarsak,

ẋ(τ) = 1/Ts(y(t)− x(τ)3 + 3x(τ)2 + I − z(τ))(11)

ẏ(τ) = 1/Ts(1− 5x(τ)2 − y(τ)) (12)

ż(τ) = 1/Ts(0.02x(τ) + 0.032− 0.005z(τ)), (13)

eşitlikleri elde edilmektedir. Tasarlanan devrede Ts = 1000 alı-
narak kapasitörün dolum süresi mili saniye mertebesinden sani-
yeye çevrilmiştir. Ayrıca devredeki sabit voltaj değerleri yüksel-
tici ve analog çarpıcı beslemeleri olan 15V ve -15V olarak sa-
bitlenmiştir. Direnç ile voltaj arasındaki doğru orantıdan fayda-
lanılarak voltaja bağlı olan yoldaki direnç değerlerini orantılı bir
şekilde değiştirilerek elde edilmiştir. Son olarak modellemenin
diferansiyel denklemlerindeki üssel işlemler için ise ADJ633
analog çarpıcılar kullanılmıştır. Bu ilişkiler pencerisinde, tasar-
lanan devre Şekil 4’de görüldügü gibidir.

Şekil 4: HR-neuron modelinin Analog Elektronik Devresi [11]

4. Deneysel Sonuçlar
Tasarlanan devreden beklenen H-R nöron modelinin en önemli
dinamik davranışlarını sergileyebilmesi. H-R nöron modelinin
(7–9)’daki denklemlerdeki uyartı akımı I olarak %50 kullanım
oranlı ve büyüklüğü 3.25 olan darbe sinyalleri alınırsa, nümerik
çözüm Şekil 5’de gösterilmektedir. Aynı uyartı akımını, tasarla-

Şekil 5: MATLAB-SIMULINK nümerik Çözüm [11].

dığımız devrenin LTspice programındaki benzetim sonuçlarıda,
Şekil 6’da verilmiştir. Her iki sonuç’da kalitatif anlamda çok iyi

Şekil 6: Ltspice ümerik Çözüm [11].

eşleşmektedir. Benzetim sonuçlarında, tüm parametreler tama-
men biliniyor diye kabullenilmektedir, fakat, devrenin kaotik ol-
ması nedeniyle, gerçek sonuçlar farklı çıkabilir. Bu yüzden, ilk
olarak, devredeki dirençlerin toleranslarındaki pertüsbasyonun
kaotik davranışı bozmayacak bir sınırı bulmak adına, ilk ola-
rak, (1)’daki a katsayısı için kullanılan direncin farklı tolerans
değeri için aynı uyartı akımındaki tepkileri Şekil 7’da görül-
mektedir. Benzer benzetim çalışmaları, diğer parametrelere’de
uygulandığı zaman görülmektedir ki, direnç toleranslarını ka-
otik davranışı korumak adına maksimum %1 alınmalıdır [11].
Bu durumda, tasarlanan devrenin, aynı uyartı akımındaki tep-
kisi Şekil 8’de verildiği gibidir. Hindmarsh-Rose nöron modeli-
nin ve karşılık gelen analog devresinin, [10]’da belirtilen uyartı
akımı belli eşik değerleri altında ve üstünde iken elde edilen
sonuçlarda Şekil 9’de verildiği gibidir.

5. Sonuçlar
Tasarlanan devrenin benzetim sonuçları ile deney ortamında
elde edilen sonuçlar birbirleri ile kalitatif anlamda eşleşmek-
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(Tolerans %0.1)

(Tolerans %1 )

(Tolerans %5)

Şekil 7: Farklı tolerans değerleri için, Ltspice kullanılarak elde
edilen ümerik Çözüm [11].

Şekil 8: Analog Devre Çıktısı [11].

tedir (Bkz [11]). Böylece bir nöronun kaotik patlama davranışı
tasarlanan devre ile başarılı bir şekilde ifade edilmiştir. Dev-
renin benzetim şalışmaları için ücretsiz olmasından LTspice
devre benzetim-analiz programı tercih edilmiştir. Sonuç olarak
bu bildiride Hindmarsh-Rose nöron modelinin analog gerçek-
lemsi elektrik devre elemanları ile gerçekleştirilmiştir. Dijital

(a)

(a’)

(b)

(b’)

Şekil 9: (a)I < 0.4 A için nümerik çözüm (a’) I < 0.4 A için
deneysel çıktı, (b)I = 0.4 A için nümerik çözüm (b’) I = 0.4

A için deneysel çıktı [11].

ortamda FPGA kullanılarak benzer çalışmalar mevcuttur [12].
Fakat, analog devre tasarımı var olan belirsizlikler açısından
daha gerçekcidir.
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Özetçe
Bu çalışmada manyetik top-askı sistemi için dayanıklı

geri adımlamalı kontrolcü tasarımı sunulmaktadır. Birçok
belirsiz ve yüksek mertebeli doğrusal olmayan terim içeren
manyetik top-askı sisteminin matematiksel modeli oldukça
karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu çalışmanın temel amacı, bu
belirsizliklere rağmen topun önceden belirlenmiş erişilebilir
bir yörünge izlemesini sağlamaktır. Manyetik top-askı sistemi
için tasarlanan doğrusal olmayan kontrolcü doğrusal olmayan
sönüm terimleriyle dayanıklılığın sağlandığı dayanıklı geri
adımlamalı kontrol tekniğine dayanmaktadır. Bu yöntem
ile izleme hatasının sınırlandırılmasını garanti edilmektedir.
Sistemdeki belirsizlikler nedeni ile oluşan kararlı hal hatasını
yok edebilmek amacı ile kontrolcü yapısına izleme hatası için
integral terimi eklenmiştir. Önerilen kontrol yapısının başarı ve
performansını sınamak amacı ile farklı referans işaretler için
benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sunulmuştur.

Abstract
A robust backstepping controller design for magnetic

levitation system is presented. The mathematical model of
magnetic levitation system containing several uncertain and
high order nonlinear terms has a quite complex structure. The
principle aim of this study is to drive the tracking error of the
ball position to zero in the presence of these uncertainties. The
designed nonlinear controller for magnetic levitation system
is based on the robust backstepping technique in which the
robustness is provided via nonlinear damping terms. The
boundedness of the tracking error is guaranteed with this
method. In order to eliminate steady-state error caused by the
constant uncertainties, the integral term of the tracking error is
added to the controller structure. Numerical simulation studies
are performed and presented for different reference signals to
test the success and the performance of the proposed controller.

1. Giriş
Manyetik askı sistemleri genel olarak bir cismin manyetik alan
etkisi altında istenilen şekilde hareket ettirildiği sistemler olarak

tanımlanabilmektedir. Bu sistemlerde hareketli ve sabit parçalar
arasındaki mekanik teması ortadan kalkmaktadır. Manyetik
askı sistemleri için günümüzde Japonya ve Almanya’daki
yüksek hızlı tren uygulamaları [1], manyetik rulmanlar [2],
titreşim yalıtımılı sistemler [3], hava tünellerinde askıya
alma [4], düzlemsel pozisyon sistemleri [5] gibi başlıca
örnekler verilebilir. Akademik çalışmaların laboratuvar
ortamında deneysel yürütülmesi amacı ile manyetik top-askı
olarak isimlendirilen bir sistem bulunmaktadır. Bu sistemde
manyetik alan bir sargı aracılıyla oluşturularak bir top askıda
tutulabilmekte ve sargıdan geçen akım değiştirilerek topun
konumu ayarlanabilmektedir. Bu sistemdeki esas amaç,
manyetik alanın şiddetini ayarlayarak topu bir yükseklikte sabit
tutmak ya da topa önceden belirlenmiş bir yörüngeyi takip
ettirmek olarak verilmektedir.

Manyetik askı sisteminin bazı bileşenleri belirsizlikler
de içeren karmaşık davranışlara sahip olduğu için, sistemin
modelini tam olarak elde etmek oldukça zor olmaktadır.
Bununla birlikte manyetik askı sistemlerinin kontrolünde
karşılaşılan bir başka zorluk, sargının top üzerinde oluşturduğu
kuvvetin, diğer etkenlerle beraber, askıda tutulan metal
cismin konumu ile de değişmesidir. Bahsedilen problemin
yüksek mertebeli doğrusal olmayan terimlerle beraber
belirsizlikler içermesi, kontrol problemini daha da zor
bir hale getirmektedir. Manyetik top-askı sistemi için, bu
doğrusal olmayan fonksiyonların yaklaşık olarak elde edilerek
matematiksel modelin oluşturulması amacıyla literatürde
çalışmalar bulunmaktadır [5–8].

Manyetik top-askı sisteminin kontrolünün araştırmacılar
tarafından oldukça fazla ilgi çekmesinin başlıca sebebi,
matematiksel modelin fazlaca belirsizlik ve yüksek
mertebeli doğrusal olmayan terimler içeriyor olmasıdır.
Model belirsizlikleri olması durumunda kararlılığı sağlamak
üzere birçok farklı kontrolcü yapısı manyetik top-askı sistemi
için uyarlanmış ve laboratuvar ortamında test edilmiştir. [9]
ile bulanık mantık kontrolcü ve [10] ile doğrusal olmayan
H∞ kontrolcü ile performans karşılaştırılarak uyarlamalı
bulanık mantık kontrolcü topun konum kontrolü için
başarı ile uygulanmıştır. Doğrusal olmayan bir yöntem ve
elektromanyetik parametrenin tahmini için bir sinir ağı
kombine edilerek top konumu kontrolü yapılmıştır [11].
Manyetik top-askı sistemi için matematiksel modele bağlı
olarak parametrik belirsizlikler ile baş edebilen dayanıklı
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kontrolcü yapıları doğrusal olmayan sönüm [12] ve iç
model temelli tasarım [13] teknikleri ile tasarlanmıştır.
Geri besleme ile doğrusallaştırma sonucunda dayanıklı
kararlılığın başarılması için optimal kayan kipli kontrol
yapısı [14] ile verilmektedir. Sistem modelindeki belirsiz olan
sabitler için uyarlama kuralları oluşturularak gerçekleştirilen
uyarlamalı kontrol [15] ve uyarlamalı PID [16] yapıları da
manyetik top-askı sistemleri için literatürde bulunmaktadır.
Bu bahsi geçen kontrol yapılarına ek olarak doğrusal olmayan
model öngörülü kontrol de manyetik top-askı sistemine
uygulanmıştır [17]. Diğer taraftan, gerek sistemdeki bozucu
etkileri gerekse ölçülemeyen durumları kestirmek veya
gözlemek amacı ile çeşitli yapılar oluşturulmuştur [18–21].

Manyetik top askı sisteminin kontrolü için geri adımalama
yöntemi model yapısından dolayı öne çıkmaktadır. Bunun
başlıca sebebi doğrusal olmayan sistem modelinin kesin geri
besleme yapısında ve üçüncü mertebe bir sistem olmasıdır.
Bu çalışmada manyetik top askı sistemi için [6] çalışmasında
verilen üçüncü dereceden model tercih edilmiştir. Akım
dinamiklerinin ihmal edilip modelin geri kalan kısmı için
bir geri adımlama uygulaması [22] ile verilmektedir. [6]
ile verilen çalışmada ise geri-adımlama yöntemi topu
zamanla değişmeyen bir referans noktasına taşımak amacı ile
uygulanmıştır. Geri-adımlama yöntemi model belirsizlikleriyle
ve dış bozucularla baş edebilmek için yetersiz olduğundan
diğer yöntemler ile birleştirilerek kullanılmaktadır. Model
belirsizlikleri için uyarmalı geri-adımlamalı kontrol [23], ve
bahsedilen problemlerin üstesinden gelmek için manyetik top
askı sistemine modifiye edilmiş dayanıklı geri adımlamalı
kontrol algoritmasi sunulmuştur [24]. Ayrıca çalışma [24],
bu çalışmadan farklı olarak, önerilen algoritmada manyetik
top askı sisteminin alt sistemlerinin kararlılık analizi için
yardımcı kontrol kulları önerilmiş, bu kuralların türevleri
birinci dereceden gözleyiciler yardımıyla elde edilmiştir.
Yine parametrik belirsizliklerin etkisini azaltmak için geri
adımlama tabanlı doğrusal olmayan sönüm kontrolcüsü ve
pozisyon hatasını ortadan kaldırmak için PI kontrolcüsü,
bu çalışmadan farklı olarak, ikinci derece bir model tercihi
ve kararlılık gösterilimi durum-giriş kararlılık yöntemi
önerilmiştir [25]. Parametrik belirsizliklerde dayanıklılığı
sağlamak üzere bilişsel (cognitive) bir yapının kontrolcüye
eklenmesi [26] ile ve kontrolcü k-filtre yaklaşımının dayanıklı
kılıcı bir modifikasyonu ile geri adımlama yöntemi uyarlamalı
olarak tasarımı [27] ile verilmiştir. [28] ile, geri adımlama
teknolojisine dayanan dayanıklı doğrusal olmayan bir kontrol
stratejisi, kuvvetli doğrusal olmayan kontrol problemi sınıfı
için araştırılmaktadır.

Bu çalışmada, manyetik top-askı sisteminde topun zamanla
değişen erişilebilir bir yörüngeyi takip etmesini sağlamak üzere
dayanıklı geri adımlamalı kontrolcü tasarlanmıştır. Bunun için
öncelikle doğrusal olmayan bir dönüşüm ile sistem modeli daha
sade bir yapıya getirilmiş ve bunun sonrasında hata dinamikleri
oluşturulmuştur.Daha sonra ise yörünge takibini sağlamak
üzere dayanıklı geri adımlama ile kontrolcü tasarımı yapılmıştır.
Sistemin fiziksel yapısına bağlı olarak değişebilen model
sabitlerinin neredeyse tamamı ve yer çekimi ivmesi belirsiz
olarak kabul edilmiş ve belirsizliklerin üstesinden gelmek için,
kontrol sinyali içerisinde bilinmeyen sabit ifadeleri doğrusal
olmayan sönüm ve geri adımlama yöntemi birleştirilerek

Şekil 1: Manyetik top-askı sistemi.

sınırlı hale getirilmiştir. Tasarlanan dinamik kontrolcünün
başarımını test etmek amacı ile çeşitli benzetim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

2. Manyetik Top-Askı Sistemi
Manyetik top-askı sisteminde bir sargıdan akım geçirilerek
manyetik alan oluşturulmaktadır. Bu sayede oluşan manyetik
kuvvet yolu ile metal bir top askıda kalabilmekte ve manyetik
kuvvetin şiddeti ile topun konumu ayarlanabilmektedir.
Manyetik top-askı sisteminin bileşenleri Şekil 1 ile
verilmektedir. Bu sistem için dinamik denklemler

ẏ = v (1)

v̇ = g − 1

m
Fem (2)

i̇ =
−R
L
i+

1

L
u (3)

biçiminde verilmektedir [6]. Burada, y, v, i sırası ile top
ile sargı arasındaki mesafeyi, topun düşey eksendeki hızını
ve sargı akımını, R sargı direncini, L sargı endüktansını,
m topun kütlesini, g yer çekimi ivmesini, Fem sargı
tarafından oluşturulan elektromanyetik kuvveti, u ise sargının
gerilim girişini göstermektedir. Sargıdan akım geçirilmesi
ile oluşan manyetik kuvvet, topun konumuna bağlı olarak
değişebilmektedir ve bu değişim doğrusal değildir. Manyetik
kuvvet ifadesinin elde edilmesine yönelik olarak literatürde
farklı yaklaşımlar bulunmaktadır [5–8]. Bu çalışmada, sargı
tarafından oluşturulan kuvvet

Fem =
ai2

(b+ y)2
(4)

olarak kabul edilmektedir. Burada a ve b sargı özelliklerine
bağlı pozitif sistem sabitlerini göstermektedir. Modelleme ile
ilgili detaylar için [6] çalışmasından faydalanılabilir. (1)-(3) ile
verilen model, x1 = y, x2 = v ve x3 = i2 tanımlamaları ile ve
θ1 = gθ2, θ2 = m

a
, θ3 = R, θ4 = L

2
ve

λ(x1) =
1

(x1 + b)2
(5)

olmak üzere

ẋ1 = x2 (6)

ẋ2 =
θ1
θ2
− 1

θ2
λ(x1)x3 (7)

θ4ẋ3 = −θ3x3 +
√
x3u (8)
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haline getirilebilir.
Bu çalışmanın temel amacı, θi, i = 1, 2, 3, 4 bilinmeyen

sabitler olmak üzere, topun önceden belirlenmiş zamanla
değişen ve uygun bir yörüngeyi takip etmesini sağlamak olarak
tanımlanmaktadır.

3. Kontrolcü Tasarımı
Topun hareketi için istenilen zamanla değişen yörünge x1d ile
gösterildiğinde, topun hızı için istenilen yörünge x2d = ẋ1d
biçiminde elde edilebilir. Bu ifadeler kullanılarak topun düşey
eksendeki konumu ve hızı için hata ifadeleri

e1 = x1 − x1d (9)

e2 = x2 − x2d (10)

biçiminde oluşturulabilir. Bu ifadelere ait dinamikler (6)-(8)
ile verilen sistem modeli kullanılarak elde edildiğinde, hata
dinamikleri için model

ė1 = e2 (11)

ė2 =
θ1
θ2
− 1

θ2
λ(x1)x3 − ẋ2d (12)

θ4ẋ3 = −θ3x3 +
√
x3u (13)

şeklinde elde edilebilir. Bu model için kontrolcü tasarımını
gerçekleştirmek üzere öncelikle geri-adımlama yöntemi
uygulanacaktır. Bunun için, k1 ∈ R+ olmak üzere

φ2 = −k1e1 (14)

ve
z2 = e2 − φ2 (15)

tanımlamaları kullanılarak (11) ile verilen konum hatası
dinamiği

ė1 = −k1e1 + z2 (16)

biçimine getirilebilir. Burada z2 = 0 olduğunda e1 → 0

ifadesinin sağlandığı görülmektedir. (15) ile tanımlanan z2
ifadesinin türevi alınıp ė2 ve φ̇2 kullanıldığında

ρ1 = −k21e1 + k1z2 − ẋ2d (17)

olmak üzere
θ2ż2 = θ1 + θ2ρ1 − λx3 (18)

elde edilebilir. Geri adımlamanın bir sonraki adımında
x3 sinyali kullanılacaktır. Fakat z2 dinamikleri içerisinde
bilinmeyen sabitler bulunmaktadır. Burada belirsizlikler
kontrol sinyali ile doğrudan eşleşmemektedir. Bu
belirsizliğin üstesinden gelmek için, kontrol sinyali içerisinde
bilinmeyen sabit ifadeleri doğrusal olmayan sönüm ve geri
adımlama yöntemi birleştirilerek sınırlı hale getirilecektir.
k2, κ1, κ2 ∈ R+ olmak üzere

φ3 =
1

λ
(k2z2 + κ1z2 + κ2ρ

2
1z2 + e1) (19)

ve
z3 = x3 − φ3 (20)

tanımlamaları yapalım. Geri-adımlamanın son adımı için de z3
dinamiği, (20) eşitliğinin türevi alınıp (13) ve

θ4φ̇3 = −θ4
λ̇

λ2
ρ2 + θ4

1

λ
ρ3 +

1

λ
ρ4(θ5 − θ6λx3 + θ4ρ1)

(21)

kullanılarak

θ4ż3 = −θ3x3 − θ4φ̇3 +
√
x3u (22)

biçimine getirilebilir. Burada

ρ2 = k2z2 + κ1z2 + κ2ρ
2
1z2 + e1, (23)

ρ3 = 2κ2ρ
2
1z2(−k21e2 − ẍ2d) + e2, (24)

ρ4 = k2 + κ1 + 2k1κ2ρ1z2 + κ2ρ
2
3 (25)

ve θ5 = θ1θ4
θ2

, θ6 = θ4
θ2

biçiminde tanımlanmaktadır.
Başlangıçta verilen sistem, hata sinyali, z2 ve z3 için

ė1 = −k1e1 + z2 (26)

θ2ż2 = θ1 + θ2ρ1 − λx3 (27)

θ4ż3 = −θ3x3 − θ4φ̇3 +
√
x3u (28)

halini almaktadır. Dinamik sistemin küresel sınırlı olmasını
sağlayan kontrol sinyalini elde etmek üzere aday Lyapunov
foksiyonu

V =
1

2
e21 +

1

2
θ2z

2
2 +

1

2
θ4z

2
3 (29)

olarak seçilebilir. Aday Lyapunov fonksisyonun türevi
alındığında

V̇ =− k1e21 + z2(e1 + θ1 + θ2ρ1 − λφ3 − λz3)

+ z3(−θ3x3 +
√
x3u− θ4φ̇3) (30)

ifadesi elde edilebilir. Bu eşitlikte, daha önceden elde edilmiş
olan φ3, θ4, φ̇3 ve diğer tanımlanmış ifadelerle birlikte gerekli
sadeleştirmeler yapıldığında

V̇ =− k1e21 − k2z22 + z2(θ1 + θ2ρ1 − κ1z2 − κ2ρ
2
1)

+ z3 [−λz2 +
√
x3u− θ3x3 (31)

+θ4

(
λ̇

λ2
ρ2 −

1

λ
ρ3 −

1

λ
ρ1ρ4

)
− θ5

1

λ
ρ4 + θ6x3ρ4

]
oluşturulabilir. ψ sonradan tanımlanmak üzere kontrol işareti

u =
1√
x3

(λz2 − k3z3 + ψ) (32)

biçiminde oluşturulduğunda aday Lyapunov fonksiyonun türevi

V̇ =− k1e21 − k2z22 + z2(θ1 + θ2ρ1 − κ1z2 − κ2ρ
2
1)

− k3z23 + ψz3 − θ3x3z3 + θ4z3

(
λ̇

λ2
ρ2 −

1

λ
ρ3

− 1

λ
ρ1ρ4

)
− θ5

1

λ
ρ4z3 + θ6x3ρ4z3 (33)

halini almaktadır. Diğer taraftan, κi, i = 1, . . . , 6 pozitif
sabitleri olmak üzere

ψ = −z3

[
κ3x

2
3 + κ4

(
λ̇

λ2
ρ2 −

1

λ
ρ3 −

1

λ
ρ1ρ4

)2

+
κ5ρ

2
4

λ2
+ κ6x

2
3ρ

2
6

]
(34)
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seçildiğinde ve (33) ifadesinin sağ tarafında 1
4

∑6
i=1

θ2i
κi

terimleri eklenip çıkartıldığında ilgili düzenlemeler ile (33)
ifadesi

V̇ =− k1e21 − k2z22 − k3z23 − κ1

(
z2 −

θ1
2κ1

)2

− κ3

(
x3z3 +

θ3
2κ3

)2

− κ2

(
ρ1z2 −

θ2
2κ2

)2

− κ4

((
λ̇

λ2
ρ2 −

1

λ
ρ3 −

1

λ
ρ1ρ4
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≤− k1e21 − k2z22 − k3z23 +
1

4

6∑
i=1

θ2i
κi

(36)

haline getirilebilmektedir. O halde, (29) ve (36) göz önüne
alındaığında, e1, z2 ve z3 sinyallerinin küresel düzgün sınırlı
olmaları garanti edilmektedir [29]. Dolayısı ile (15) ve (20)
ifadelerine göre e2 ve x3 de küresel düzgün sınırlıdır.

Tasarlanan doğrusal olmayan dayanıklı kontrolcü
ile dinamik sistem yörüngelerinin sınırlı olduğu garanti
edilmektedir, fakat amaç olan topun konum hatasının sıfıra
yakınsaması sağlanamamaktadır. Ayrıca dinamik sistemdeki
fiziksel niceliklerin sabit olması durumunda oluşacak kararlı
hal hatası da sabit olacaktır. Bu durumda hatanın giderilmesi
ve topun konum hatasının sıfıra götürülmesini sağlamak için
tasarlanan kontrolcüye

ki

∫ t

0

e1(t)dt (37)

biçiminde verilen integral terimi eklenmiştir. Burada ki pozitif
integral kazancını göstermektedir.

4. Benzetim Çalışmaları
Sunulan kontrolcünün test edilmesi amacı ile farklı referans
işaretleri için benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Benzetim çalışmalarında kullanılan manyetik top-askı
sistemine ait fiziksel nicelikler Tablo 1 ile sunulmaktadır.
Buna ek olarak giriş geriliminin (u) 0 − 30 V aralığında değer
almasına müsade edilmiştir. Sistem durumlarının başlangıç
değerleri

[
x1 x2 x3

]T
=

[
0.02 0 0.001

]T
olarak

atanmıştır. Kontrolcü kazançları k1 = 50, k2 = 2000,
k3 = 500, κi = 0.1, i = 1, . . . , 5, κ6 = 0.5 × 10−3, integral
işlemi kazancı ki ise 0.05 olarak alınmıştır. Model için çözücü
adımı süresi 1µs, kontrolcü örnekleme süresi ise 100µs olarak
ayarlanmıştır.

İlk olarak topun sabit bir noktaya taşınması problemi
için bir benzetim çalışması gerçekleştirilmiştir. Referans giriş
başlangıçta x1d = 0.02 m olarak atanmış, sonrasında ise
adım cevabını daha iyi analiz edebilmek için 0.02 m ile 0.025
m arasında değiştirilmiştir.Bu benzetime için top konumu ve
hızı ile sargı akımı ve gerilimine ait değişimler Şekil 2 ile
sunulmaktadır. Benzetim başlangıcında manyetik alan kuvveti

Tablo 1: Dinamik modelin fiziksel nicelikleri
Model sabiti Değer Birim

m 0.055 kg

R 22 Ω

L 0.5 H

g 9.81 m/s2

a 0.003

b 0.041

sıfıra çok yakın olduğundan top hareketinin yer çekimi yönünde
olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Diğer taraftan, sargı akımı ile
birlikte hızla manyetik kuvvet oluşturularak top konumunun
istenilen değere gelmesi sağlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde,
yerleşme zamanının yaklaşık olarak 0.25 s, yüzde üst aşım
değerinin ise yaklaşık olarak %20 olduğu görülmektedir.

Bir diğer benzetim çalışması da sinüsoidal referans girişi
için gerçekleştirilmiş olup x1d = 0.02 + 0.01sin(2πt)

olarak alınmıştır. Bu benzetim çalışmasına ilişkin sonuçlar
Şekil 3 ile verilmektedir. Benzetim sonucunda top konumunun
kısa bir geçici rejim sonrasında referans işarete yakınsadığı
görülmektedir.

5. Sonuçlar
Bu çalışma ile manyetik top-askı sistemi için top konumunun
zamanla değişen, erişilebilir bir yörüngeyi takip etmesini
sağlamak üzere dayanıklı geri adımlamalı kontrolcü tasarlanmış
ve sunulmuştur. Sistemin hata dinamikleri elde edilip, tasarım
yapıldıktan sonra oluşturulan kontrol kuralı için benzetim
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu benzetim çalışmaları
farklı referans işaretlerin takibi için elde edilmiş ve benzetim
çalışmaları bölümünde verilmiştir. Deney çalışmalarının
yapılarak benzetim sonuçları ile karşılaştırılması bu çalışmanın
devamı olarak planlanmaktadır.
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Şekil 2: Basamak referans için top konumu ve hızı, sargı akımı
ve geriliminin değişimi.
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Özetçe

Süspansiyonlar yol yüzeyindeki bozuklukların araç üzerine
olan etkisini minimize etmek için üretilmiş sistemlerdir ve pa-
sif, yarı aktif ve aktif olmak üzere üçe ayrılırlar. Bu çalışmada
aktif süspansiyon sistemi sırasıyla gecikmeli rezonatör (GR),
doğrusal kuadratik regülatör (LQR) ve model öngörülü kont-
rolör (MPC) tarafından kontrol edilmiştir. Deneysel sonuçların
elde edilebilmesi için Quanser aktif süspansiyon deney seti kul-
lanılmıştır. Uygulanan ilk yöntem olan GR, klasik kontrol yön-
temlerinden farklı olarak kontrol sinyalini ölü zaman kullana-
rak üretir. Ardından durumlara ve giriş işaretlerine bağlı perfor-
mans ölçütünü minimize eden ve optimal bir kontrol yöntemi
olan LQR kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, kontrolörün
hem benzetim hem de gerçek zamanlı sistem cevapları için bo-
zucu bastırma oranı açısından tatmin edici olduğu gözlemlen-
miştir. Sistemin kontrolünde son olarak endüstride oldukça po-
püler olan MPC yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında
aktif süspansiyon modeli için MPC’nin LQR’a benzer şekilde
salınımları en aza indirme açısından uygun bir yöntem olduğu
gözlemlenmiştir.

Abstract

Suspensions are systems produced to minimize the effect of
road surface defects on the vehicle, and are divided into three as
passive, semi-active and active suspensions. In this study, qu-
arter car suspension model is examined with delayed resonator
(DR), linear quadratic regulator (LQR) and system predictive
controller (MPC), respectively. Quanser active suspension ex-
periment set is used to obtain experimental results. Different
from the conventional control methods, DR generates a cont-
rol signal by using dead time. Then, LQR which is an optimal
control method and minimizes the performance criteria related
to state and input signals is used to control the system. When the
results are examined, it is observed that the controller is satis-
factory for disturbance rejection rate both in terms of simulation

and real-time system responses. Finally, MPC method which is
very popular in the industry is used to control the system. In this
study, it is observed that MPC is also an appropriate method in
terms of diminishing oscillations for the active suspension mo-
del as LQR.

1. Giriş
Süspansiyon sistemi en genel haliyle yay, damper ve aks meka-
nizmasından meydana gelir ve temel amacı yoldan kaynaklanan
bozucuların etkisini azaltmaktır. Süspansiyon sistemleri pasif,
yarı aktif ve aktif süspansiyon olmak üzere üç farklı alt kate-
goriye ayrılabilir. Aktif süspansiyon, içerdiği eyleyici ile diğer
süspansiyon türlerinden ayrılır. Aktif süspansiyon sistemi ula-
şımda, özellikle karayolu ve demiryolu taşımacılığında yol bo-
zucularının yol açtığı rahatsızlıkları en aza indirgemek için kul-
lanılabilir.

Aktif süspansiyon sisteminin kontrolü için literatürde çe-
şitli kontrol yöntemleri önerilmiştir. Bu kontrol yöntemlerinden
bazıları Skyhook, Doğrusal Kuadratik Gaussian (LQG), Doğru-
sal Kuadratik Regülatör (LQR), Gecikmeli Rezonatör (GR) ve
H∞’dir [1-2].

Bu çalışma kapsamında, çeyrek araç süspansiyon modeli-
nin incelenerek aktif süspansiyon sisteminin farklı yöntemlerle
kontrol edilmesi, ardından da hem benzetimsel hem de deney-
sel sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultu-
sunda, sistem sırasıyla gecikmeli rezonatör, doğrusal kuadratik
regülatör ve model öngörülü kontrolör ile kontrol edilmiştir.

İlk olarak, sistem GR ile kontrol edilmiştir. Bu yöntem, sis-
temin doğal frekansına yakın titreşimleri bastırmak için kulla-
nılan farklı bir kontrol yaklaşımı olduğu için seçilmiştir. Kla-
sik kontrol yöntemlerinin yanı sıra, GR geribesleme sinyalini
bir kazanç yardımı ile büyütür ve ölü zaman ekleyerek kontrol
sinyali olarak kullanır. GR’nin demir yollarında sıklıkla karşı-
laşılan sinüzodial yol bozulmalarını bastırmak için uygun bir
yöntem olduğu görülmüştür.

İkinci olarak sistem, hem optimal bir kontrol yöntemi ol-
ması hem de literatürde hakkında çok sayıda detaylı araştırma-
nın olması nedeniyle LQR ile kontrol edilmiştir.
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Son olarak ise, son zamanlarda endüstride oldukça popü-
ler olan MPC yöntemi kullanılmıştır. MPC, her bir örnekleme
zamanında optimal kontrol sinyalini hesaplar. MPC’nin dina-
mik bir yapıya sahip olması, onu statik bir yapıya sahip olan
LQR’dan ayıran en önemli özelliğidir.

Gecikmeli rezonatörün aksine LQR ve MPC, aktif süspan-
siyonu yoldaki kasisleri temsil eden kare dalga bozucusuna
karşı kontrol etmek için kullanılmıştır.

Literatürde birden fazla yöntemin deneysel olarak uygula-
nıp sonuçlarının karşılaştırıldığı yayınların az olması bu çalış-
manın başlıca motivasyon sebeplerindendir.

2. Aktif Süspansiyon Sistemi
Temel olarak yay, amortisör ve aks mekanizmalarından oluşan
süspansiyon sistemi yol yüzeyindeki çukur, tümsek ve engebe-
leri sönümlemek için tasarlanmıştır. İçerdiği yay ve sönümleme
elemanlarının yardımı ile yol bozucularının etkisini azaltır ve
bu sayede sürüş konforunu, yol tutuşunu ve sistem dayanıklılı-
ğını artırır. Süspansiyonlar yapısal özelliklerine göre pasif, yarı
aktif ve aktif olmak üzere 3 temel sınıfa ayrılırlar. Pasif süspan-
siyonun karakteristiği sabitken, yarı aktif süspansiyonun karak-
teristiği yay ve damper katsayıları değiştirilerek ayarlanabilir.
Bu çalışmada incelenen aktif süspansiyon sistemi ise, sisteme
doğrudan enerji aktararak yol bozucularının etkisini bastırmaya
çalışan eyleyiciye sahip olması ile diğer türlerden ayrılır [3].

Bu çalışmada, sistemin kararlı ve kalibre edilmiş olması ve
deneylerin diğer araştırmacılar için de tekrar edilebilir olması
sebepleriyle Quanser aktif süspansiyon deney seti kullanılmış-
tır. Sistem, Şekil 1’de görüldüğü üzere temel olarak yolu (gü-
müş), tekerleği (kırmızı) ve araç gövdesini (mavi) temsil eden
üç plakadan oluşur.

Şekil 1: Aktif süspansiyon sistemi ve plakaların temsilleri.

Bu sistemde farklı çalışma durumları olmakla beraber, ey-
leyici kuvveti sistemin kontrol edilebilen bir büyüklüğü oldu-
ğundan giriştir. Ayrıca sensörlerden alınan ölçümler göz önünde
bulundurulduğunda kırmızı ve mavi plakalar arası mesafe ile
gövdenin ivmesi çıkış olarak düşünülebilir. Bu seçimler siste-
min nihai özellikleri değildir, farklı çalışma modları için farklı
çıkışlar kullanılabilir. Son olarak yol bozucuları, ölçülemeyen
giriş bozucusu olarak kabul edilmiştir. Bu bozucu profilleri,
MATLAB/Simulink arayüzü kullanılarak sisteme uygulanmış-
tır. Daha önceki çalışmalarda sistem modeli çıkarıldığından bu
çalışma kapsamında modelleme üzerinde detaylı olarak durul-
mamıştır [2]. Durum, giriş ve çıkış matrisleri ile durum uzayı

gösterimi aşağıda verilmiştir.
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3. Kullanılan Kontrol Yöntemleri
Bu çalışmada aktif süspansiyon sisteminin kontrolü için üç
farklı yöntem kullanılmıştır. İlk olarak titreşim bastırmada farklı
bir yaklaşım ile geribesleme sinyalini ölü zaman ile geciktirip
kuvvetlendirerek sisteme kontrol işareti olarak veren GR yön-
temi, ardından optimal kontrol çözümleri sunan LQR yöntemi
ve son olarak da giderek yaygınlaşan ve dinamik bir optimal
kontrol yaklaşımı olan MPC yöntemi kullanılmıştır. Yol bozucu
profilleri göz önünde bulundurulduğunda sinüzoidal bozucular
ve titreşim bastırma problemleri için GR yöntemi, özellikle kare
dalga türündeki bozucular başta olmak üzere diğer yol profille-
rinde ise ise LQR ve MPC yöntemleri önerilmiştir.

3.1. Gecikmeli Rezonatör

GR yönteminde amaç yol kaynaklı bozucuları ek bir kütle ve
eyleyici kullanarak bastırmaktır. Şekil 2’de görüldüğü üzere sis-
tem temel olarak ana kütle (mp), yol ve sisteme sonradan ek-
lenen gecikmeli rezonatör kütlesinden (ma) meydana gelir. Bu
yöntemde ana kütleden alınan geribesleme sinyali kazanç ve ölü
zaman kullanarak rezonatör kütlesi için bir kontrol sinyali ha-
line getirilir. Burada amaç rezonatör kütlesini rezonansa soka-
rak yol bozucuların ana kütleye etkisini en aza indirmektir.

Quanser sisteminin asıl yapısı bu yöntem için uyumlu olma-
dığından, öncelikle sistem GR yöntemine uygun olarak değişti-
rilmiştir. Şekil 2’de görülüğü gibi bu yöntem için asıl sistemden
farklı olarak kırmızı plaka sistem gövdesini, mavi plaka ise re-
zonatörü temsil eder. Asıl sistemde mavi plaka üstünde bulunan
altın rengi silindirler kırmızı plaka altına sabitlendi ve mavi pla-
kanın üzerine ek bir kütle konulmuştur.

GR yöntemiyle kontrol edilirken, sistemden ölçülen geri-
besleme hesaplanan kazanç (K) ile çarpılıp ölü zaman (τ ) ile
geciktirilerek sisteme kontrol sinyali olarak verilir. Bu yön-
temde konum, hız ve ivme olmak üzere üç farklı geribes-
leme kullanılabilir. Kazanç ve ölü zaman değerleri, xivme =

2, xhiz = 1 ve n = 0, 1, 2, ... olmak üzere aşağıdaki denklem-
ler kullanılarak elde edilmiştir [1][4].

ωnatural =

√(
Ka

Ma

)
; fnatural =

ωn
2 π

(3)
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Şekil 2: GR için plakaların temsilleri.

K =

√(
(Baω)

2 + (−Ma ω2 +Ka)
2)

ωx
(4)

τivme =
atan2

(
(Baω),

(
Maω

2 −Ka

))
+ 2nπ

ω
(5)

τhiz =
atan2

(
(−Maω

2 +Ka), (Baω)
)
+ 2nπ

ω
(6)

Değiştirlen yapı için sistem parametre değerleri Tablo
1’deki gibidir.

Tablo 1: Aktif Süspansiyon için Sistem Parametreleri [5].

Parametre Parametre İsmi Parametre Değeri
Ma Rezonatör Kütlesi 2 kg
Mu Ana Kütle 1.95 kg
Ka Süspansiyon Sertliği 900 N/m
Ku Lastik Sertliği 2500 N/m
Ba Süspansiyon Doğal Sönümleme Katsayısı 5.8 Nsec/m
Bu Tekerlek Doğal Sönümleme Katsayısı 5 Nsec/m

3.2. LQR

Kontrol teorisinde bir sistem için kontroledilebilirlik, sistemin
herhangi bir başlangıç durumundan istenilen bir son duruma
getirilebilme yeteneğidir. Bu çalışma kapsamında ele alınan ak-
tif süspansiyon sistemi de kontrol edilebilir bir sistem olduğun-
dan literatürde sıklıkla önerilen durum geri beslemesi ile kutup
atama yöntemi kullanılabilir [2]. Durum geri beslemesi ile ku-
tup atama yöntemi önceki çalışmalarda detaylı olarak incelen-
miştir [6-7]. Öncelikle istenilen karakteristiklere uygun olarak
dominant kutuplar ve bunlara ek olarak rezidü kökler belirlene-
rek sistemin kutup sayısına ulaşılır. Ardından Ackerman algo-
ritmasıyla kökleri istenilen yere getirecek durum geri besleme
kazancı hesaplanır [8]. Bu yöntemin en önemli noktası, siste-
min yerleştirilmek istendiği kutupların yerinin belirlenmesidir.
Bu çalışmada, seçimin optimal olarak yapılmasına olanak veren

bir kontrol yöntemi olan LQR kullanılmıştır. LQR yöntemin-
deki kontrolör türünün yapısı, durum geri besleme kontrolün-
deki kontrolorün yapısı ile aynıdır. Aralarındaki temel fark ise
kazanç matrisi K’nin hesaplanmasıdır. Hesaplama yapılırken
sistemin durum uzay modeline ihtiyaç duyulur. Optimal sonuç
üreten LQR yöntemi temel olarak durum matrisi (A), giriş mat-
risi (B), durumların hatasını cezalandıran matris (Q) ve kontrol
işaretini düzenleyen matris (R) olmak üzere dört farklı değiş-
kene ihtiyaç duyar. LQR algoritması, aşağıdaki karesel mali-
yet fonksiyonunu en aza indirgeyen optimum bir kazanç matrisi
bulmak için aşağıdaki denklemleri çözer [8-9].

J =

∫ ∞
0

(xTQx+ uTRu)dt (7)

K = R−1BTP (8)

Burada P matrisi sabit simektrik kesin-pozitif matris olup aşa-
ğıda verilen Cebirsel Ricatti denkleminin çözümünden elde edi-
lir [9].

ATP + PA− PBR−1BTP +Q = 0 (9)

Bu çalışmada Q ve R matrisleri aşağıdaki gibi seçilmiştir.

Q =


450 0 0 0

0 30 0 0

0 0 5 0

0 0 0 0.1

 ;
R1 = 0.01

R2 = 0.001
(10)

Q matrisinden anlaşılacağı üzere sistem durumları birbirinden
bağımsız olarak kabul edilmiş ve matris diyagonal olarak seçil-
miştir [10]. Ayrıca katsayı seçimleri göz önüne alındığında, sis-
temin ilk durumunun diğer durumlara göre daha önemli olduğu
görülmektedir. R için iki farklı değer seçilerek, R’nin sistemin
kontrol sinyali üzerine olan etkisi gözlemlenmiştir. Daha sonra
R=0.01 için kazanç matrisi aşağıdaki gibi hesaplanarak, siste-
min kontrol yapısı durum geri beslemesi şeklinde kurulmuştur.

K1 = [ 24.6621 49.2526 68.6037 5.0940] (11)

Şekil 3: LQR Simulink diyagramı.

Şekil 3’te görüldüğü gibi sistemin tüm durumlarından alı-
nan geribesleme LQR algoritmasıyla elde edilen optimal durum
geribesleme kazancı ile sistem için kontrol sinyali olan eyleyici
kuvvetine dönüştürülmüştür. Bu yöntemin uygulanması için ge-
reken şart sistemin kontrol edilebilir olmasıdır [7]. Tasarlanan
kontrolörler ile elde edilen benzetim ve deney sonuçları Bölüm
4’te ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
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3.3. MPC

Model öngörülü kontrolün temel amacı, sistem modelini kulla-
narak sistemin gelecekteki değişimlerini tahmin etmek ve ister-
lere uygun bir kontrol işareti üretmektir [11]. MPC bu süreci uy-
gularken geriye dönük ufuk statejisini kullanır (Receding hori-
zon strategy). Her örnekleme zamanında sistemden alınan geri-
besleme bilgileri ve sistem modeli kullanılarak, sistemi istenilen
karakteristiklere getirecek optimal kontrol sinyali hesaplanır ve
genellikle 1 örnekleme zamanı boyunca bu sinyal sisteme uygu-
lanır. Ardından bir sonraki örnekleme zamanında bu işlem tek-
rar edilir [12]. MPC yüksek hesaplama gücü gerektirdiğinden,
ilk ortaya çıktığında süreç kontrolü gibi daha yavaş işleyen sis-
temlerin kontrolünde kullanılmıştır. Ancak gelişen teknolojiyle
birlikte, daha düşük maliyete daha yüksek hesaplama gücü sağ-
layan işlemcilerin üretilmesiyle bu yöntem bir çok alanda kul-
lanılmaya başlanmıştır ve kullanıldığı en önemli alanlardan biri
de otomotivdir [13]. MPC algoritmasının sistem modeli, ger-
çek sistem kısıtları ve ağırlıkların belirlenmesi olmak üzere 3
anahtar noktası vardır [14]. Aşağıdaki denklemlerde genel ola-
rak MPC probleminin formülasyonu verilmiştir.

minu f(x, u) =

n−1∑
i=0

{(xi)TQ(xi) + (ui)
TP (ui)

T (12)

x0 = verilen

UL ≤ ui ≤ Uu , 0 ≤ i ≤ n− 1

YL ≤ Hxi ≤ Yu , 0 ≤ i ≤ n+ j

(13)

Bu çalışmada model öngörülü kontrolör için MATLAB
MPC Toolbox kullanılmıştır. Öncelikle sistem modeli, eyleyici
kuvveti manipule edilebilen değişken, tüm durumlar (4 farklı
durum) çıkış ve yol bozucusu ölçülemeyen giriş bozucusu ola-
cak şekilde tanıtılmıştır. Ardından eyleyici kuvvetinin ve diğer
durumların gerçek sistem kısıtları belirlenmiştir. Son olarak da,
sistem çıkışlarının ağırlıkları LQR’a benzer şekilde belirlenmiş
ve üretilen senaryo ile benzetim yapılarak bu değerler tekrar
ayarlanmıştır [14-16].

Kontrolör üretildikten sonra simulink diagramı oluşturul-
muş ve sistem ilk önce açık sonra kapalı sistemde çalışırılarak
benzetimsel ve deneysel sonuçlar elde edilmiştir.

4. Benzetim ve Deney Sonuçları

4.1. Benzetim Sonuçları

GR için benzetim sonuçları incelenmemiş, deneysel sonuçlar
üzerinde durulmuştur. LQR ve MPC için ise sonuçlar incelenir-
ken 20 mm lik kare dalga bozucu olarak uygulanmış ve sistem
ilk 6 saniye açık çevrimde çalıştırlıp daha sonra kapalı çevrime
geçilmiştir.

Şekil 4: LQR için benzetim sistem cevapları.

Şekil 5: LQR için benzetim kontrol sinyalleri.

Şekil 6: MPC için benzetim sistem cevabı.

Şekil 7: MPC için benzetim kontrol sinyali.
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4.2. Deney Sonuçları

GR, LQR ve MPC ile kontrol edilen sistemin deneysel sonuç-
ları aşağıda sırasıyla verilmiştir. GR için açık çevrim, ivme geri
beslemeli ve hız geri beslemeli kapalı çevrimler için deneysel
sistem cevabı verilmiştir. LQR ve MPC için deneysel sonuçlar
simulasyondaki gibi üretilmiş olup, sistem ilk 6 saniye açık çev-
rimde, daha sonra kapalı çevrimdedir. Son olarak kontrol sinyal-
leri sadece kontrolörlerin çalıştığı kısım olan 6. saniyeden sonra
beraber çizlmiştir.

Şekil 8: Açık çevrim deneysel sistem cevabı.

Şekil 9: İvme geri beslemeli GR için deneysel sonuçlar.

Şekil 10: Hız geri beslemeli GR için deneysel sonuçlar.

GR sistemin doğal frekansına yakın bozucuları bastırabil-
mesi ve tasarımının nispeten kolay olması ile bozucu bastır-
mada öne çıkar. Bununla birlikte Şekil 11, Şekil 12 ve Şekil
13 göz önüne alındığında, GR’nin bozucu bastırma performan-
sının başarılı olduğuna ulaşmak mümkündür. Ayrıca ivme ve
hız geribeslemeleriyle oluşturulan GR yapılarının farklı sonuç-
lar verdiği de görülmektedir. Bunun sebebi GR parametrelerinin
bozucunun frekansına göre hesaplanması ve farklı geribesleme-
ler için farklı çalışma aralıklarının olmasıdır [4]. Sistemin hız
geri beslemesiyle daha iyi bastırabileceği farklı frekansta bozu-
cular bulunabilir.

Şekil 11: LQR için deneysel sistem cevapları.

LQR için deneysel sonuçlar incelendiğinde simülasyon so-
nuçlarından farklı olduğu görülmektedir. Bunun sebebi sistemin
çalışma bölgelerinin lineerliğinin birbirinden farklı olmasıdır.
Diğer bir deyişle, sistemin başlangıç konumundaki ve kare dal-
ganın etkisi sonucu yükseldiği durumlardaki modelleri farklılık
göstermektedir. Ancak kontrolün amacı sistemdeki salınımları
en aza indirmek olduğundan bu problemin çözümüne büyük bir
etkisi yoktur.

Ayrıca, seçilen iki farklı R değeri için beklendiği üzere
farklı kontrol sinyalleri üretilmiş ve farklı sistem cevapları or-
taya çıkmıştır. Bölüm 3.2’de anlatıldığı üzere küçük seçilen R
değeri daha büyük kontrol sinyallerine izin vereceğinden daha
etkili bir kontrol oluşturmuş ve daha yumuşak bir sistem cevabı
ortaya çıkmıştır.

Sistemin deneysel sonuçları göz önüne alındığında benze-
timsel ve deneysel sonuçların farklılık gösterdiği gözlenmiştir.
Bu durum LQR’a benzer olarak lineerleştirme farklılıklarıyla
açıklanabilir. Ayrıca sistem cevabı ve kontrol işareti incelendi-
ğinde MPC’nin beklendiği gibi dinamik olarak farklı formda
kontrol işaretleri ürettiği gözlenmiştir. Bunun sonucunda hem
kontrol işareti hem de sistem cevabı şekillerinde tırtıklı bir yapı
ortaya çıkmıştır.

Şekil 12: MPC için deneysel sistem cevabı.
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Şekil 13: LQR ve MPC için deneysel kontrol sinyalleri.

5. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar
Bu çalışmada aktif süspansiyon sistemi göz önünde bulundu-
rularak 3 farklı kontrol yöntemi uygulanmıştır ve hem benze-
timsel hem de deneysel sonuçlar incelenmiştir. GR’nin ivme
geri beslemesiyle % 92.26 bastırma oranı elde ederek başarılı
bir yöntem olduğu gözlemlenmiştir. İvme geri beslemesi, hız
geri beslemesine göre daha başarılı olmuştur; ancak bunun se-
bebi GR’nin farklı geri beslemeler için farklı frekans bantla-
rıyla daha iyi çalışmasıdır. Bir diğer deyişle hız geribeslemesi-
nin daha başarılı çalışabileceği farklı bir frekans aralığı vardır
[4]. Bu sonuçlar doğrultusunda GR yönteminin bastırdığı bo-
zucu tipi göz önünde bulundurulduğunda, raylı sistemler için
uygulanabilir bir kontrol metodu olduğu söyelenebilir.

LQR ve MPC yöntemleri ise kare dalgaya karşı salınımı
azaltmayı amaçladıklarından kara yollarının çukur-tümsek yü-
zey bozucuları için daha uygun yöntemlerdir. LQR ve MPC
ile kontrol edilen sistemin sonuçları beklendiği gibi birbirine
yakındır. Ancak deneysel sonuçlar incelendiğinde beklendiği
üzere MPC’nin dinamik yapısı sistem cevabında ve kontrol sin-
yalinde tırtıklı bir görünüme yol açmıştır. Bunun sebebi her ör-
nekleme zamanında yeni bir kontrol sinyali üreten MPC’nin sis-
temin farklı çalışma noktalarında farklı çözümler üretmesidir.
Özellikle LQR ve MPC’nin yapısal ve çözümsel benzerliklerin-
den dolayı karşılaştırılması daha uygun 2 yöntem oldukları göz-
lemlenmiştir. Takip eden çalışmalarda bu yöntemlerin bozucu
bastırma performansı, parametre belirsizliği ve kontrol maliyeti
açılarından karşılaştırılması önerilebilir.
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Özetçe

Fırçasız doğru akım motorları (FDAM) avantajlı
özellikleri nedeni ile endüstriyel uygulamalarda sıklıkla
tercih edilmektedir. Diğer taraftan, FDAM’nin en büyük
dezavantajlarından bir tanesi ise çıkış momentinde oluşan
dalgalanmalardır. Bunun başlıca nedeni ise sistem durumlarına
bağlı olarak değişen periyodik belirsizliklerdir. Bu çalışmada,
özellikle zıt-elektromotor kuvvet (EMK) işaretlerinde ve
model parametrelerinde bulunan belirsizliklerin neden olduğu
moment hataları ve dalgalanmalarının indirgenmesi amacı ile
yinelemeli öğrenme temelli kontrolcü önerilmektedir. Önerilen
kontrol yapısının başarı ve performansını sınamak amacı ile
pratik bir uygulamadaki bir çok özelliği barındıran benzetim
çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sonuçlar sunulmuştur.

Abstract

Brushless direct current motors (BLDCM) are often
preferred in industrial applications for their advantageous
characteristics. On the other hand, one of the main
disadvantages of BLDCM is the output torque ripples. The
main reason for that is the periodic uncertainties that change
depending on the system states. In order to reduce the error
and the ripples on the output torque caused especially by
the uncertainties on the back electromotive force signals and
model parameters, an iterative learning controller is applied
to BLDCM in this study. Numerical simulations having many
characteristics in a practical application are performed to test
the viability and the performance of the proposed controller and
the results are presented.

1. Giriş

Sabit mıknatıslı motorların (SMM) çeşitli alanlarda kullanımı
doğru akım motorları ve asenkron motorlara göre yüksek
verime ve güç yoğunluğuna sahip olmaları sebebi ile
günden güne artmaktadır [1]. SMM özellikle küçük boyut,
sabit moment ve hızlı cevap gerektiren uygulamalarda

tercih edilmektedir. SMM zıt elektromotor kuvvet (zıt-EMK)
işaretleri ya da sürme tekniklerine göre sabit mıknatıslı senkron
motorlar (SMSM) ve fırçasız doğru akım motorları (FDAM)
olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Teorik olarak SMSM’de
zıt-EMK işaretleri sinüs biçiminde değişmekte iken FDAM’de
zıt-EMK işaretleri yamuk biçiminde değişmektedir. Diğer
taraftan, SMM özellikle endüstriyel kullanım alanlarında 3-faz
ya da 2 faz sürme yapısına göre sırası ile SMSM ve
FDAM olarak isimlendirilebilmektedir. Genel olarak, SMSM
sabit moment-hız karakteristiği ve düzgün anlık moment
üretmesi, FDAM ise dayanıklı yapısı, ucuz algılayıcılarla
kullanılabilmesi ve sürücü basitliği sebepleri ile tercih
edilmektedir [1].

FDAM’lerde zıt-EMK işaretleri teorik olarak yamuk
biçimindedir ve sabit moment çıkışı için faz akımları dikdörtgen
yörüngeleri takip ettirilmektedir. Fakat pratik bir uygulamada
gerek motor tasarımında bulunan gerekse sürücü kaynaklı
kısıtlar sebebi ile momentte dalgalanmalar oluşmaktadır.
Motor tasarımına bağlı olarak vuruntu momenti ve zıt-EMK
işaretlerinin idealden farklı yapıda olması sebebi ile çıkış
momentinde dalgalanmalar oluşmaktadır. Sürücü kaynaklı
oluşan dalgalanmalar ise darbe genişlik modülasyonuna
(DGM) bağlı (yüksek frekanslı) ve komütasyona bağlı (düşük
frekanslı) dalgalanmalar olarak ikiye ayrılmaktadır [2].
Moment dalgalanmaları yüksek rotor hızlarında genellikle
sistemde atalet tarafından filtrelenmektedir ve etkileri böylelikle
indirgenebilmektedir. Fakat moment dalgalanmalarının etkileri
düşük hızlarda daha fazla ortaya çıkabilmekte ve özellikle
hassas konumlama ya da hız kontrolü gerektiren uygulamalarda
bu etkiler istenmeyen durumlar oluşturabilmektedir [3].
Moment dalgalanmalarının indirgenebilmesi için motor
tasarımı aşamasında ve kontrol aşamasında olmak üzere
iki farklı araştırma kolu bulunmaktadır. Fakat, moment
dalgalanmalarının indirgenmesi amacı ile motor tasarımı
aşamasında gerçekleştirilen teknikler geniş bir alanda
buluyor olsa da, çalışma esnasında istenilen iyileştirmenin
başarılması noktasında yetersiz kalabilmekte ya da uygun
olmayabilmektedir [4].

FDAM’nin en büyük dezavantajlarından birisi komütasyon
moment dalgalanmalarıdır. Sürücü kaynaklı olması nedeni
ile motorun tasarımı esnasında indirgenme şansı bulunmayan
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bu dalgalanma, rotorun her bir elektriksel periyodunda
altı defa meydana gelmektedir. Komütasyon moment
dalgalanmasının negatif etkisi özellikle hassas konumlama
ve hız uygulamalarında ortaya çıkmaktadır. Literatürde
komütasyon moment dalgalanmasının indirgenmesi amaçlı bir
çok farklı çalışma önerilmektedir (örneğin bkz [5–16]).

Diğer taraftan, FDAM’de moment dalgalanmalarına sebep
olan etkenlerden bir tanesi de zıt-EMK işaretlerinde bulunan
harmoniklerdir. FDAM’nin moment çıkışı eşitliği elde edilerek,
her bir harmoniğin yok edilmesi için gerekli eşitliklerin
ortaya konulduğu bir çalışmada [17], tüm harmonikleri
yok etmek için gerekli inverter anahtarlama açıları nümerik
olarak hesaplanarak uygulanmıştır. Bu yöntem ile zıt-EMK
işaretlerinin tüm karakteristiğinin çalışma öncesinde çevrim
dışı olarak elde edilmesi gerekmektedir. Bu sorunun önüne
geçmek üzere, [18] ile moment dalgalanmalarının indirgenmesi
amacı ile zıt-EMK işaretlerinin harmoniklerinin uyarlamalı
olarak belirlenebilmesi için ölçümler ışığında kendiliğinden
uyarlamalı bir kontrol yapısı önerilmektedir. Harmonikler
ile benzer etkilere sahip olan ve FDAM için bir nevi
genellenmiş halleri olan periyodik bozucu problemi de
moment dalgalanmalarının indirgenmesi için ele alınmış
yöntemlerden bir tanesidir. [19] ile verilen çalışmada, moment
dalgalanmalarına sebep olan periyodik bozucular modelden
bağımsız olarak Laplace tanım bölgesinde kestirilmekte ve
kapalı çevrim sistemin kararlılığı kesirli dereceli kontrolcü ile
sağlanmaktadır.

Yinelemeli öğrenme temelli kontrol yapısının periyodik
belirsizlikler ve bozucular için etkinliği bilinmektedir. Bu
yapıdaki kontrolcüler ideal olmayan hava boşluğu etrafındaki
akı yoğunluğu nedeniyle oluşan moment dalgalanmalarını
indirgemek üzere sabit mıknatıslı senkron motorlara
uygulaması literatürde bulunmaktadır [20–23]. Fakat,
özellikle sistem belirsizlikleri nedeni ile oluşan moment
dalgalanmalarının indirgenmesi için elverişli olan bu yöntem
fırçasız doğru akım motorlarına uygulanmamıştır. Diğer
taraftan doğrusal olmayan ayrık zamanlı sistemler için öğrenme
temelli kontrol yapıları kontrol teorisi literatüründe işlenmiş ve
iyi bilinen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır [24–29].

Bu çalışmada [29] ile verilen ve doğrusal olmayan sistemler
için önerilmiş dayanıklı yinelemeli öğrenme temelli kontrol
yapısı FDAM akım dinamikleri için gerekli uyarlamalar
gerçekleştirilerek uygulanmıştır. Böylece, sistem durumlarına
göre doğrusal olmayan bir şekilde değişen, ideal olmayan ve
belirsiz zıt-EMK işaretlerine sahip bir FDAM’de kaçınılmaz
olan moment dalgalanmalarının indirgenmesi sağlanmıştır.
Moment dalgalanmalarının indirgenmesi amacı ile oluşturulan
kontrol yapısında sistem dinamiğine bağlı neredeyse hiç
bir bilgi gerekmemektedir. Oluşturulan kontrol yapısı gerçek
uygulamadaki bir çok özelliği içerisinde barındıran detaylı
bir benzetim çalışması ile sınanmış ve başarılı sonuçlar elde
edilmiştir.

2. FDAM Sürücü Modeli

Fırçasız doğru akım motoru sürücüsünün eşdeğer devresi
Şekil 1 ile verilmektedir. Bu eşdeğer devrede, faz direnç ve
endüktanslarının eşit değerli oldukları, zıt-EMK işaretlerinin
özdeş oldukları, her bir sargı için karşıt endüktansların sıfır

Şekil 1: FDAM sürücü elektriksel eşdeğer devresi.

olduğu kabul edilmektedir. Bu durumda, FDAM elektriksel
eşdeğer devresinin dinamik denklemleri

ia + ib + ic = 0 (1)

olmak üzere

L
dia
dt

= Va −Ria − ea (2)

L
dib
dt

= Vb −Rib − eb (3)

L
dic
dt

= Vc −Ric − ec (4)

biçiminde verilebilmektedir. Burada ia, ib, ic faz akımlarını, va,
vb, vc faz gerilimlerini, ea, eb, ec faz zıt-EMK’lerini, R ve L ise
sırası ile faz dirençleri ve endüktanslarını göstermektedir. Diğer
taraftan, FDAM’nin mekanik eşdeğeri için dinamik denklemler
de

dθ

dt
= ω (5)

J
dω

dt
= Te − TL − bω (6)

ile verilebilmektedir ki burada J eşdeğer ataleti, Te elektriksel
güç ile üretilen momenti, TL yük momentini, b viskoz sürtünme
katsayısını, θ ve ω ise sırası ile rotor açısı ve açısal hızını
göstermektedir. FDAM tarafından üretilen elektromanyetik
moment ifadesi ise

Te =
eaia + ebib + ecic

ω
(7)

biçiminde verilmektedir.

FDAM’lerde zıt-EMK işaretlerinin yapısı teorik olarak
yamuk biçimindedir. Zıt-EMK işaretlerinin frekans ve
genlikleri rotor hızı ile doğru orantılı olarak değişmekte ve
fazların zıt-EMK işaretleri arasında elektriksel 120◦ faz farkı
bulunmaktadır. Zıt-EMK işaretlerinin gerilim değerleri

ea(θe) = kefa(θe)ω (8)

eb(θe) = kefb(θe)ω (9)

ec(θe) = kefc(θe)ω (10)

biçiminde verilebilir. Burada ke zıt-EMK sabitini, fa(θe),
fb(θe), fc(θe) ise zıt-EMK işaretlerinin tepe değerleri [−1, 1]

aralığında olan normalize edilmiş fonksiyonları göstermektedir.
Ayrıca P kutup çifti sayısı olmak üzere elektriksel rotor açısı da

θe = Pθ (11)
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ile tanımlanmaktadır. Dolayısı ile (8)-(10) ifadeleri kullanılarak
(7) düzenlendiğinde

Te = ke (fa(θe)ia + fb(θe)ib + fc(θe)ic) (12)

elde edilebilmektedir. (2)-(6) ile verilen FDAM elektriksel ve
mekanik dinamikleri Euler yöntemi ile ayrıklaştırılarak ayrık
model

ia(k + 1) = ia(k) +
Ts

L
(Va(k)−Ria(k)− ea(k)) (13)

ib(k + 1) = ib(k) +
Ts

L
(Vb(k)−Rib(k)− eb(k)) (14)

ic(k + 1) = ic(k) +
Ts

L
(Vc(k)−Ric(k)− ec(k)) (15)

θ(k + 1) = θ(k) + Tsω(k) (16)

ω(k + 1) = ω(k) +
Ts

J
(Te(k)− TL(k)− bω(k)) (17)

biçiminde elde edilebilir. Burada k ayrık değişkeni, Ts ise
örnekleme periyodunu göstermektedir.

Zıt-EMK işaretlerinin yapısı yamuk biçiminde olduğunda,
fa, fb, fc fonksiyonlarının her biri her elektriksel turda
elektriksel olarak 120◦ boyunca maksimum değer olan
1’e, elektriksel olarak 120◦ boyunca minimum değer
olan −1’e eşit olmaktadır. Ayrıca, elektriksel olarak her
60◦’de bu fonksiyonlardan biri 1, biri −1 olarak sabit
değerler almaktadırlar ve bu 60◦’lik parçalar sektör olarak
adlandırılmaktadır. Dolayısı ile sadece bu iki fazdan sabit
bir akım geçirilmesi sabit bir moment üretilmesi anlamına
gelmektedir. Buradan hareket ile, ideal bir FDAM sürücüde
sabit moment çıkışı için gerekli faz akımları dikdörtgen
biçiminde olmalıdır.

Diğer taraftan, her ne kadar yakın bir biçimde olsa da,
FDAM zıt-EMK işaretlerinin yamuk biçiminde değişmesi
mümkün değildir. Gerçekte de zıt-EMK işaretleri yamuk
şekline benzemekle beraber, sargılardan dolayı fonksiyon
olarak sürekli türevlenebilir ve farklı frekanslardaki
harmonikleri içeren bir yapıdadır. İdeal olmayan zıt-EMK
denilen bu fonksiyonların bir örneği Şekil 2 ile verilmektedir.
Ayrıca, her bir sektörde iki fazın beslenmesi durumunda sabit
çıkış momenti üretilebilmesi için istenilen akım yörüngelerinin
zıt-EMK işaretlerine göre değişimi de aynı Şekil 2’de
görülmektedir.

3. Moment Dalgalanmalarının
İndirgenmesi

Teorik olarak sabit moment çıkışı elde edebilmek mümkün
gibi görünse de, motorun elektriksel eşdeğerinin dinamiği
ve kaynağın sınırlı olması sebebi ile faz akımları ani
değişemeyeceği için bu mümkün değildir. Her bir sektör
başlangıcında fazlardan birisinin istenilen akımı sıfırdan sabit
bir değere değişirken bir diğeri ise bu sabit değerden sıfıra
değişmekte, üçüncü faz için istenilen akım ise sabit kalmaktadır.
Bu fazlara sırası ile gelen (incoming), giden (outgoing) ve
anahtarlanmayan (uncommutating) fazlar denilmektedir.

Faz akımları için istenilen formları sağlayabilmek üzere
her bir sektör başlangıcında komütasyon gerçekleştirilmektedir.
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a
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i∗ a
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Şekil 2: İdeal olmayan zıt-EMK işaretleri ve akım yörüngeleri.

Komütasyon ile birlikte iletimde olması gereken iki faz
(gelen ve anahtarlanmayan fazlar) inverterin ilgili anahtarları
ile beslenirken, üçüncü (giden) faz ise üzerindeki gücü ters
diyot üzerinden kaynağa aktarmaktadır. Giden faz akımının
sıfıra erişmesine dek süren bu periyoda komütasyon periyodu

denilmektedir. Komütasyon periyodu sonrasında, bir sonraki
sektör değişimine dek iki fazdan akım geçmektedir ki bu
periyoda ise iletim periyodu denilmektedir. İletim periyodunda
iki faz, komütasyon periyodunda ise üç fazdan akım geçtiği için
dinamik sistemin modeli değişmektedir.

Komütasyon periyodunda istenilen ani değişen akım
yörüngelerinin izlenememesi sebebi ile çıkış momentinde
ani bir dalgalanma meydana gelmektedir buna komütasyon

moment dalgalanması denilmektedir. Bu dalgalanmanın süresi
ve şiddeti motor modeli parametreleri, motor hızı ve istenilen
çıkış momenti gibi etkenler ile değişmektedir. Buna ek olarak,
model tabanlı kontrol gerçekleştiğinde, zıt-EMK işaretlerindeki
belirsizlikler nedeni ile de referans akım mükemmel bir
biçimde takip edilemeyebilmektedir ki bu da moment çıkışında
dalgalanmalara sebep olmaktadır.

FDAM sürücüde moment dalgalanmalarının indirgenmesi
için [29] çalışması ile verilen dayanıklı öğrenme yapısı
uyarlanarak kullanılmıştır. İlgili çalışmada verilen yapının bu
çalışmadaki FDAM akım kontrolü problemine uyarlanmış hali

uilc(i, j + 1) = uilc(i, j) + γ [e(i+ 1, j) + re(i, j)] (18)

biçiminde verilebilir. Burada i elektriksel açı indisini, j

elektriksel periyod indisini, γ ve r sabit kazançları, e

istenilen moment çıkışına karşılık gelecek şekilde akım
hatasını, uilc ise kontrolcünün öğrenme ile gelen bileşenini
göstermektedir. (18) ile verilen yapı periyodik olarak değişen
belirsizlikler için bir periyodluk hafıza gibi davranmaktadır. Bu
kurala göre güncelleme farklı periyodlar için aynı elektriksel
açıda gerçekleştirilmektedir. (18) ile verilen güncelleme,
bir elektriksel periyotta açılara göre indekslenmiş integral
işlemi gibi çalışmaktadır. Elektriksel periyodun farklı açı
değerleri için oluşan hata değerinin kullanımı ile elde edilen
güncelleme yapısı, kontrolcü tasarımı ile elde edilen kontrol
kuralı içerisinde barındırılarak belirsizlikler sonucu oluşan
hatanın yok edilmesi sağlanmaktadır. FDAM’de moment
dalgalanmalarının indirgenmesi düşünüldüğünde ise özellikle
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zıt-EMK işaretlerinde bulunan belirsizlik ve düzensizliklerin
moment üzerindeki etkilerinin indirgenmesi amacı ile (18) ile
verilen güncelleme kuralı kullanılabilmektedir.

4. Benzetim Çalışmaları

FDAM’de moment dalgalanmalarının indirgenmesi için
önerilen yinelemeli öğrenme temelli kontrol yapısının
başarımını test etmek üzere benzetim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Pratik bir uygulamaya olabildiğince
yakın benzetimler yapmak üzere MATLAB ’te bir benzetim
ortamı oluşturulmuştur. Oluşturulan benzetim ortamında,
inverter anahtarlama, faz akımları ve diğer değişkenler için
ölçümler ve dinamik modelin nümerik çözümü ayrı ayrı
hesaba katılmıştır. İnverter anahtarları ideal kabul edilmiş ve
kontrolcü 100 µs olan her bir inverter anahtarlama periyodunda
bir kez çalıştırılmıştır. Pratik bir uygulamada analog-sayısal
dönüştürücü belirli bir frekansta çalışacağından, benzetimlerde
de geri besleme için kullanılacak sinyaller 5 µs örnekleme
periyodları ile elde edilmiş ve bu sinyallerin ortalama değerleri
kullanılmıştır.

Benzetim çalışmalarında kullanılan motora ait parametreler
Tablo 1 ile normalize edilmiş zıt-EMK işaretleri ise Şekil 1
ile verilmektedir. Dolayısı ile sabit moment elde edebilmek
için gerekli akım değişimleri de kare dalga sinyalden farklı
olmak durumundadır. Benzetim çalışmalarında yinelemeli
öğrenme temelli kontrol yapısının başarımını test etmek üzere,
FDAM modelinde orjinal zıt-EMK işaretleri kullanılmış fakat
moment çıkışı yamuk biçiminde değişen zıt-EMK kullanılarak
hesaplanmıştır. Başka bir deyişle zıt-EMK işaretlerinin
değişimi kontrolcü tarafında bilinmemektedir. Buna ek olarak,
kontrolcü vasıtası ile hesaplanan ve uygulanan referans gerilim
ifadesi de, ei akım referansı ile gerçek akım arasındaki fark
olmak üzere

v∗(k) =
1

250
ω + uilc(·, j) + ei (19)

biçiminde oluşturulmuştur. Dikkat edilirse, referans gerilim
ifadesinde zıt-EMK işaretlerinin değişimlerinin yanı sıra
genliklerinin de tam olarak bilinmediği varsayılmıştır.
Benzetimlerde r ile verilen kazanç 0.8 değerinde alınmış,
γ ile tanımlanan kazancın 0.5 ve 0.8 olması durumları
için benzetimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, rotor hızı
500d/d değerinde sabit tutulurken, 0.35Nm ve 0.5Nm
moment referansları için farklı benzetim çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Benzetim çalışmasına ilişkin sonuçlar
Şekil 4-7 ile verilmektedir. Her bir sonuç grafiğinde faz
akımları, moment çıkışı, öğrenme temelli yapının kontrolcü
içerisindeki katkısı ve referans gerilim işareti 3 elektriksel
periyod için görüntülenmektedir. 1. elektriksel periyotta henüz
öğrenme evresinde bulunduğundan dolayı, öğrenme temelli
kontrolcünün bir katkısı bulunmamaktadır. 2. periyod başlar
başlamaz öğrenme temelli yapının kontrolcü içerisindeki
katkısı açıkça belli olmaktadır ve bu noktadan sonra faz
akımlarındaki ve dolayısı ile moment çıkışındaki hatalar
gittikçe azalmaktadır.

İkinci elektriksel periyottan itibaren başlangıçta iletim
periyodunda görülen faz akımı ve moment dalgalanmalarının
da azaldığı görülebilmektedir. Diğer taraftan, her ne kadar bazı

Tablo 1: Benzetim için kullanılan FDAM parametreleri

Sembol Açıklama
Mekanik

düzenek - 1
Birim

Anma gücü 500 W
Anma hızı 3000 d/dk
Anma akımı 25 A
Anma gerilimi 24 V

L Faz endüktansı 0.06 mH
R Faz direnci 0.038 Ω
P Kutup çifti sayısı 4
ke Zıt-EMK sabiti 0.005 V dk/d
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Şekil 3: Benzetim için kullanılan motora ait normalize edilmiş
zıt-EMK işaretleri.

noktalarda komütasyon moment dalgalanması genlik olarak
azalıyor olsa da, tam olarak yok edilememektedir. Bunun
başlıca nedeni kontrolcünün ayrık olarak uygulanması ve
öğrenme yapısının da dolayısı ile parçalı olarak çalışıyor
olmasıdır. Her bir komütasyon sonucunda akım, moment ve
referans gerilimde oluşan ani değişimler Şekil 4-7’de açıkça
gözlenebilmektedir.

Tablo 2: Benzetim sonuçları: Çıkış momentinin elektriksel
periyodlar için ortalama değerleri

Referans
moment (Nm)

γ
Elektriksel periyod

#1 #2 #3

0.35 0.5 0.2833 0.3150 0.3153

0.5 0.5 0.4301 0.4667 0.4669

0.35 0.8 0.2833 0.3469 0.3476

0.5 0.8 0.4301 0.4886 0.4892

Tablo 3: Benzetim sonuçları: Çıkış momentindeki hatanın
elektriksel periyodlar için karekök ortalama değerleri

Referans
moment (Nm)

γ
Elektriksel periyod

#1 #2 #3

0.35 0.5 0.0841 0.0619 0.0614

0.5 0.5 0.0900 0.0652 0.0645

0.35 0.8 0.0841 0.0525 0.0517

0.5 0.8 0.0900 0.0580 0.0570
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Şekil 4: 0.35 mNm moment referansı ve γ = 0.5 için benzetim
sonuçları.
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Şekil 5: 0.5 mNm moment referansı ve γ = 0.5 için benzetim
sonuçları.

Tablo 2 ve Tablo 3 her bir benzetim çalışmasında farklı
elektriksel periyotta moment çıkışı için elde edilen ortalama
değerleri ve moment hatasının ortalama karekök değerlerini
göstermektedir. Bu nümerik değerlerden de yinelemeli öğrenme
temelli kontrolün katkısı açık olup ayrıca farklı kazanç değerleri
ile elde edilen sonuçların da iyileştirilebildiği görülmektedir.

5. Sonuçlar

Sistem parametreleri, zıt-EMK işaretleri ve sistem
modelinde bulunan belirsizlikler nedeni ile oluşan moment
dalgalanmalarının indirgenmesi amacı ile literatürde önerilmiş
bir dayanıklı yinelemeli öğrenme temelli kontrolcü yapısı
uyarlanarak FDAM sürücüye uygulanmıştır. Oluşturulan
kontrol yapısını sınamak amacı ile de benzetim çalışmaları
gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Önerilen
yapının uygulanması ile birlikte çıkış momentinde oluşan hata
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Şekil 6: 0.35 mNm moment referansı ve γ = 0.8 için benzetim
sonuçları.
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Şekil 7: 0.5 mNm moment referansı ve γ = 0.8 için benzetim
sonuçları.

ve dalgalanmaların başarı ile indirgendiği gözlenmiştir.
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Özetçe
Bu çalışmada, aktif süspansiyon sistemleri için yoldan ge-

len bozucu etkinin bilinmediği kabulü yapılarak, uyarlamalı
kontrolcü tasarlanmıştır. Bozucu girişi için frekans, genlik ve
faz değerleri bilinmeyen farklı sinusodiallerin toplamı olarak
modellenmiş ve gözlemci tasarımı yapılmıştır. Böylece bozucu
parametrize edilmiş ve geri adımlama yöntemi kullanılarak
uyarlamalı kontrolcü tasarımı yapılmıştır. Kapalı çevrim siste-
min kararlılığı kanıtlanmış ve yol bozucusu etkisi altında taşıt
gövde ivmesinin 0’a gittiği gösterilmiştir. Kontrolcünün perfor-
mansı simulasyon ile test edilmiştir.

Abstract
In this paper, an adaptive backstepping controller is desig-

ned where the road disturbance is assumed that it is not measu-
red. Therefore, the disturbance is modelled as a sum of sinuso-
idals where amplitude, phase and frequency are considered as
unknown. Then, the observer is parametrized. After the design
of the observer, an adaptive controller is designed with using
backstepping technique. It is proven that the closed loop system
is stable and the acceleration of the body converges to zero un-
der the effect of the road disturbance. To reveal the performance
of the controller, a simulation is illustrated with road test.

1. Giriş
Süspansiyon sistemleri, taşıt dinamiğinin en önemli parçala-
rından biridir [1]. Taşıt gövdesi ve tekerlek arasında bulunma-
sından dolayı sürüş dinamiğine doğrudan etkisi vardır. Günü-
müzde, üç farklı tip süspansiyon tasarımı araştırmacılar ve tasa-
rımcılar tarafından önerilmiştir. Bunlar; pasif, yarı-aktif ve aktif

süspansiyonlardır. Günlük hayatımızda kullanığımız otomobil-
lerde yarı-aktif ve aktif süspansiyonların yüksek maliyetleri se-
bebi ile, üreticiler en çok pasif süspansiyon sistemlerini tercih
etmektedirler. Ancak, pasif süspansiyonların iç yapısından kay-
naklanan limitlerden dolayı, konfor veya yol tutuş performan-
sından ödün verilmesi gerekmektedir. Eğer, süspansiyon stroğu
uzun olarak ayarlanır ise, yoldan kaynaklanan bozuklukların ta-
şıt gövdesine iletilmesi engellenir. Ancak sürüş performansında
bozulma gözlemlenir. Tam aksi durumda ise, süspansiyon stro-
ğunun kısaltılması sonucunda taşıtın yol tutuş performansında
artış meydana gelir. Ancak, bozucunun etkisi sönümlenemeye-
rek taşıt gövdesine iletilmesi engellenemez ve konforda düşüşe
sebep olur [2].

Literatürde, aynı anda hem konfor hem de gereken yol tutuş
performansı sağlamak için yarı aktif ve aktif süspansiyon sis-
temleri araştırmacılar tarafından önerilmiştir. Yarı aktif sistem-
lerde, yol şartlarına göre ayarlanabilen değişken sönüm kullanı-
larak bozucuların etkisi engellenmek istenmiştir. Burada, siste-
min ihtiyacı olan güç az olmasına rağmen, yarı aktif süspansi-
yon sistemlerinde kullanılan sönüm oranı değişebilen damper-
ler düşük frekans aralığında çalışması sebebi (0 − 1 Hz) ile is-
tenilen konfora ulaşılamamaktadır. Bu durumu aşmak için, ak-
tif süspansiyon sistemleri kullanılmaktadır. Burada, uyarlamalı
damper yerine tahrik elemanları kullanılarak bozucu etkisinin
taşıt gövdesine iletmemesi hedeflenmiştir. Sistemin dezavantajı,
yarı aktif sistemlere göre enerji ihtiyacının fazla olmasıdır. An-
cak kullanılan tahrik elemanı yaklaşık olarak (0− 10 Hz) aralı-
ğındaki bozucuların etkisini taşıt gövdesine yansıtmamaktadır.
[3]. Bu çalışmada çeyrek taşıt modeli üzerinde aktif süspansi-
yonun uyarlamalı kontrolü gerçekleştirilecektir.

Aktif süspansiyon sistemleri için araştırmacılar, yaklaşık 40
yıldır farklı kontrol stratejileri üzerinde çalışmaktadırlar. Ör-
nek olarak, LQR [4], bulanık mantık [5] ve kayan kip kont-
rolü [6] verilebilir. Bu çalışmada kullanılan geri adımlama yön-
temi farklı araştırmacılar tarafından taşıt modeline uygulanmış-
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Şekil 1: Çeyrek Taşıt Modeli

tır. Hrovat [7] geri adımlama yöntemi ile süspansiyon boşluğu-
nun belirli bir sınırda çalıştığını kanıtlayan yöntem önermiştir.
Parametrik belirsizlik dikkate alınmamıştır. Kontrolcü perfor-
mansı LQ kontrolcü yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Lin [8] ça-
lışmasında kuvvet oluşturan tahrik elemanı dinamiğini modele
dahil etmiştir. Geri adımlama yöntemi kullanılarak doğrusal ol-
mayan sistemin kontrolü gerçekleştirilmiştir. Huang ve Lin [9],
yarım taşıt modeline geri adımlama yöntemi uygulayarak, ta-
şıtın dikey ivmelenmesini kontrol etmişlerdir. Yağız [10], tam
taşıt modeline geri adımlama yöntemi uygulamıştır. Burada ya-
yın doğrusal olmayan davranışı dikkate alınmıştır.

Literatürde kontrolcü tasarımına ek olarak, ISO 2631-1
standardı ile insan konforunun değerlendirilmesi için method-
lar verilmiştir. Bu standartta, hareket bulantısı için 1 Hz civarı,
kafa vurma hareketi için 2−8 Hz civarı titreşimler insanın kon-
for algısını kötü yönde etkilediği belirtilmiştir [11]. Buradan
yola çıkarak, bozucu girişinin kontrolcü tarafından ölçüleme-
mesine rağmen, tasarlanacak gözlemci ile hareket bulantısı ve
kafa vurma hareketleri için verilen frekans aralıklarının etkisi-
nin yok edilmesi gerçekleştirilecektir.

Bu bildiride, geri adımlama yöntemini kullanarak eyleyi-
cinin üreteceği kuvvet için kontrolcü oluşturulmuştur. Litera-
türde verilen örneklerden farklı olarak kontrolcü, eyleyici kuv-
vetinin regüle edilerek taşıt gövde ivmesinin 0’a gitmesi için
tasarlanmıştır. Ayrıca yol bozucusunun ölçülemediği kabulu al-
tında, gözlenci tasarımı yapılmıştır. Bölüm 2’de, taşıtın mate-
matiksel modeli çıkartılmış ve yapılacak kabullerden bahsedil-
miştir. 3. Bölüm’de, ölçülemeyen yol bozucusu için gözlemci
oluşturulmuştur. 4. Bölüm’de, taşıt gövde ivmesinin 0’a gitmesi
için gereken eyleyici kuvveti, geri adımlama yöntemi ile tasar-
lanmıştır. 5. Bölüm’de, tasarlanan kontrolcünün kararlılığı gös-
terilmiştir. 6. Bölüm’de tasarlanan kontrolcünün simulasyonu
yapılmıştır.

2. Problemin Tanımı
Aktif süspansiyon sistemleri için çeyrek taşıt modeli kullanıl-
maktadır. Bu model Şekil 1’de gösterilmiştir. Sistemin hareket
denklemleri aşağıdaki gibidir.

msẍ(t) = −cs
(
ẋ(t)− ẋt(t)

)
−ks

(
x(t)−xt(t)

)
+F (t) (1)

mtẍt = cs
(
ẋ(t)− ẋt(t)

)
+ ks

(
x(t)− xt(t)

)
− ct

(
ẋt(t)− ẋd(t)

)
− kt

(
xt(t)− xd(t)

)
− F (t)

(2)

Burada ms taşıt kütlesini, mt tekerlek kütlesini, ks ve kt, süs-
pansiyon ve tekerlek için yay katsayılarını, cs ve ct süspansiyon
ve tekerlek sönüm katsayılarını, x(t), ẋ(t), ẍ(t) ve xt(t), ẋt(t),
ẍt(t) sırası ile gövde ve tekerlek için deplasman, hız ve ivmele-
rini, xd(t) ve ẋd(t) ise bozucu girişini göstermektedir. Ayrıca,
F (t) eyleyici kuvvetini temsil etmektedir. Matematiksel işlem
yükünü azaltmak için sistem durum uzay formunda aşağıdaki
gibi yazılmıştır.

Ẋ = A0X +B
(
αT
(
X −Xt

)
+
F (t)

ms

)
(3)

Ẋt = A0Xt +B
(
γT
(
Xt −X

)
+ µTXt + ν − F (t)

mt

)
(4)

Burada;

X =

[
x(t)

ẋ(t)

]
(5)

Xt =

[
xt(t)

ẋt(t)

]
(6)

αT =
[
− ks
ms

− cs
ms

]
(7)

µT =
[
− kt
mt

− ct
mt

]
(8)

γT =
[
− ks
mt

− cs
mt

]
(9)

ν =
[
− kt
mt

− ct
mt

] [xd
ẋd

]
. (10)

Kullanılan model için aşağıdaki kabuller yapılmıştır.

• Kabul 1: Tüm taşıt parametrelerinin bilindiği ve yol bo-
zucusu hariç tüm durumların ölçüldüğü varsayımı yapıl-
mıştır.

• Kabul 2: Ölçülkemeyen yol bozukluğu profilinin farklı
frekanslardaki sinusodial dalgalardan oluştuğu kabul
edilmiştir. Bu durumun üstesinden gelebilmek için göz-
lemci tasarlanmıştır.

Aktif süspansiyonun amacı, yoldan gelen bozucu etkinin taşıt
gövdesine iletilmemesini sağlamaktır. Bu maksatla, eyleyici ta-
rafından uygulanacak olan F (t), taşıt gövdesinde oluşan ivmeyi
yok edecek sinyali üretecek şekilde tasarlanacaktır.

3. Gözlemci Tasarımı
Kabul 2’yi dikkate alarak, yol bozucu girişi aşağıdaki gibi gös-
terilmiştir.

ν =

n∑
i=1

Aisin(wit+ φi) (11)

Burada, n bilinen frekans sayısı, Ai genliği , wi frekansı ve φi
ise fazı göstermektedir. n hariç, bu parametrelerin bilinmediği
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kabulü yapılmıştır. ISO 2631-1 standartında belirtilen hareket
bulantısı (0.5− 2 Hz.) ve kafa vurma (4− 8 Hz.) dikkate alın-
dığınd, n, 2 olarak seçilmiştir. Böylece yol bozucu girişi lineer
eksosistemin çıkışı olarak aşağıdaki gibi modellenebilir.

Ṗ = SP ν = hTP (12)

Burada, P ∈ R2q ve S matrisi yol bozucusunun (ν) başlangıç
koşullarına bağlı iken belirsiz faz ve genlik (12)’nin başlangıç
koşullarına bağlıdır.

Yol bozucusu aşağıdaki yöntem ile parametrize edilmiştir.
Burada G ∈ R2qX2q ayrık özdeğerleri ile Hurwitz bir matris ,
(G, l) ise kontrol edilebilir bir çift olsun. (hT , S) gözlemlene-
bilir ve S ve G’ nin spektrumları ayrık olduğundan, Sylvester
denkleminin bir değerli çözümü (M ∈ R2qX2q olduğunu dik-
kate alarak)

MS −GM = lhT (13)

tersi alınabilen bir matristir. w = MP ile koordinat transfor-
masyonu (12)’e uygulandığında aşağıdaki sistem elde edilmiş-
tir.

ẇ = Gw + lν (14)

ν = θTw. (15)

Burada θT = hTM−1.

Önsav 1 Ölçülemediği kabul edilen yol bozucusu aşağıdaki
gibi önerilmiştir.

ν = θT δ + θT ξ. (16)

Burada;

ξ =η +NXt (17)

η̇ =Gξ −N(A0Xt +B(γT (Xt −X) + µTXt

− F (t)

mt
)) (18)

N = lB ve tahmin hatası δ ∈ R2q ve zamana göre türevi
aşağıdaki gibidir

δ̇ = Gδ. (19)

İspat 1 Tahmin hatası aşağıdaki gibi tanımlanacak olur ise;

δ = w − ξ (20)

δ’nın zamana göre türevinin alınması ve ayrıca (4) (19) ve
(14)’in kullanılmasıyla (19) elde edilir.

4. Kontrolcü Tasarımı
Taşıt gövde ivmesinin gereken konfor koşulunu sağlaması için,
eyleyicinin oluşturduğu kuvvet geri adımlama yöntemi ile kont-
rol edilecektir. İlk olarak, sadece taşıt gövde dinamiği (3) dik-
kate alınacak ve ivmenin 0’a gitmesi için gerekli F tasarlana-
caktır. Ardından, sistem hata fonksiyonu ile ifade edilecek Bö-
lüm 3’te tasarlanan gözlemci sistem içine entegre edilecektir.
Böylece problem uyarlamalı kontrol uygulanabilecek hale geti-
relecektir. Sonrasında, kontrolcü tasarlanacak ve kapalı sistem
kararlılığı kanıtlanacaktır.

Taşıt gövdesinin hareket denklemi (3) dikkate alarak, taşıt
gövde ivmesinin 0’a gitmesi için gerekli F (t) kuvveti aşağıdaki
gibi tasarlanmıştır.

Fd(t) = ms

(
KX − αT

(
X −Xt

))
(21)

İstenen eyleyici kuvveti ve gerçek eyleyici kuvveti arasındaki
hata;

e(t) = F (t)− Fd(t). (22)

Hata teriminin zamana göre türevini aldığımızda,

ė = Ḟ (t)−msα
TB

F (t)

mt
−msα

TB
(
θ̃ξ+θT δ

)
+H(t). (23)

Burada;

H(t) = −ms

((
K − αT

)(
A0 +BK

)
X + αT

(
A0Xt

+B
(
γT (Xt −X) + µTXt + θ̂T ξ

)))
(24)

(23)’ü dikkate aldığımızda Ḟ (t)−mαTB F (t)
mt

kontrolcü girdisi
olarak seçilebilir. Buradan eyleyici kuvvetinin dinamiği aşağı-
daki gibi seçilmiştir.

Ḟ =
(msα

TB

mt
− c
)
F (t)−H(t)− c

(
KX −αT (X −Xt)

)
(25)

Burada c > 0.
Yol bozucusu parametrizasyon işleminde bilinmeyen θ be-

lirlik eşdeğerliğine dayanarak aşağıda verildiği gibidir.

θ̃︸︷︷︸
tahmin hatası

= θ − θ̂︸︷︷︸
tahmin

. (26)

Tahmin edilen parametrenin güncelleme kanunu aşağıdaki gibi
bulunmuştur.

˙̂
θ = −γθe(t)msα

TBξ. (27)

Burada kontrolcü kazancı γθ > 0.

5. Kararlılık Analizi
Teorem 2 Kapalı çevrim sistem, taşıtın hareket denklemleri (3)
ve (4), genliği, fazı ve frekansı bilinmeyen yol bozucusu (11),
gözlemci (17), uyarlamalı kontrolcü (25) ve güncelleme kanunu
(27)’den oluşmuştur. Problemin tanımında verilen kabul 1 ve
2’yi dikkate alarak;

• Denge noktasında X = δ = θ̃ =

[
0

0

]
ve e = 0 karar-

lıdır. Ayrıca x, ẋ, ẍ, e, δ sinyalleri zaman sonsuza gider-
ken sıfıra yakınsar.

• Süspansiyon boşluğu (X −Xt) strok boyu ile sınırlıdır .

• Uygulanan eyleyici kuvveti sınırlıdır.

İspat 2 Denklem (3)’in içine (22) yazıldığında (28), (23) içine
(25) yazıldığında (29) ve (4)’in içine parametrize edilen yol bo-
zucu gözlemcisi (17) yazıldığında aşağıdaki kapalı çevrim sis-
tem elde edilmiştir.

Ẋ = (A0 +BK)X +mse (28)

ė = −ce−msα
TB(θ̃T ξ + θT δ) (29)

Ẋt =A0Xt +B
(
γT
(
Xt −X

)
+ µTXt + θT δ

+ (θ̃T + θ̂T )ξ − F (t)

mt

)
(30)
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Oluşturulan kapalı sistemin kararlılığını kanıtlamak için aşağı-
daki Lyapunov fonksiyonu önerilmiştir.

V =
1

2
(XTPX + e2 + θ̃T θ̃ + δTPGδ) (31)

Burada

P (A0 +BK) + (A0 +BK)TP = −2κI

GTPG + PGG = −2εI (32)

Denklem (19), (27) (28), (29) ve (32) dikkate alarak, (31)’nin
zamana göre türevi alındığında;

V̇ = −κXTX − ce2 − emαTBθT δ︸ ︷︷ ︸
çapraz terim

−εδT δ (33)

elde edilir. Çapraz terim için Young’s Eşitsizliği kullanıldığında
ve c = 1 + 1

2a
, ε = 1 + λmax(am2αTBθT θBTα)

2
seçildiğinde,

(33) aşağıdaki hale dönüşür.

V̇ ≤ −XTX − e2 − δT δ (34)

Böylece, aşağıdaki eşitsizliğe ulaşılmıştır.

V (t) ≤ V (0) (35)

Tanımlanacak olursa

ρ =
[
X e θ̃ δ

]T
(36)

(31) ve (34)’i kullanarak aşağıdaki sonuca ulaşılır.

|ρ|2 ≤M1 |ρ(0)|2 (37)

Burada M1 > 0 alınmıştır. ∀ρ için, δ̇, ˙̂
θ, θ̃, Ẋ ve ė’nin sağ

tarafı zamana ve ρ’ya göre süreklidir. Dolayısıyla, (34)’in sağ
tarafı ρ = 0 olduğunda 0’a eşittir. Lasalle-Yoshisawa teoremi
dikkate alındığında, X , e ve δ 0’a yakınsar. ρ’nun sınırlılığı, X
ve e’nin 0’a yakınsaması dikkate alındığında, (28) kullanılarak
Ẋ’nünde 0’a gideceği çıkarımı yapılabilir [12]. (5)’in türevi
alındığında. Ẋ 0’a gittiğinden dolayı, ẍ’de 0’a yakınsayacaktır.
Böylece, kontrolcü hedefimiz olan taşıt gövde ivmesinin (ẍ) 0’a
gitmesi kanıtlanmıştır.

Tasarımsal sınırlardan dolayı, süspansiyon stroğu (X−Xt)
belirli bir mesafede hareket etmektedir.Xt’nin sınırlılığı içi, yol
bozucu gözlemcisinin sınırlılığından faydalanılmıştır. Yol bozu-
cusu (11) için sinusodial dalgaların toplamından meydana gel-
diği kabulunden faydalanılarak, (22)’in sınırlı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu denklemin sağ tarafını dikkate aldığımızda, θ̂
bilinmeyen sabit parametre olduğu için sınırlıdır. (22)’nın sağ
tarafında bulunan δ ise önerilen Lyapunov fonksiyonu ile 0’a
gittiği yukarıda belirtilmişti. Geriye kalan ξ ise, yol bozucusu
sınırlı olduğu için, sınırlı olmak zorundadır. (37)’yi dikkate ala-
rak, ξ’nin türevi alınıp yerine, (18) ve (30) yazıldığında, mate-
matiksel olarakXt ve F ’in sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

6. Simulasyon
Tasarlanan kapalı sistem çevrimin performansını görmek için
aşağıda verilen yol testi uygulanmıştır. Sistem parametreleri;
ms = 320 kg, ks = 18000 N

m
, cs = 1000 Ns

m
, mt = 40

kg, kt = 200000 N
m

, ct = 60 Ns
m

olarak alınmıştır. Kontrolcü

Zaman (s)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

İv
m
e
(
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2
)
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Şekil 2: Taşıt gövdesinin ivme cevabı

kazancı c = 10 ve güncelleme kazancı γθ = 10−5tir. ISO 2631
standardı dikkate alınarak insan konforuna etki eden iki belirgin
frekans alınmıştır. Gözlemci parametreleri (G, l) aşağıdaki gibi
seçilmiştir.

G =


−1 0 0 0

0 −2 0 0

0 0 −3 0

0 0 0 −4


lT =

[
4 3 2 1

]
(38)

Yol bozucu etkisini simulasyona katabilmek için aşağıdaki fon-
kisyon kullanılmıştır.

Xd =


0 0 ≤ t ≤ 1.5

Xd1 1.5 < t ≤ 7.5

0 7.5 < t ≤ 13

Xd2 13 < t ≤ 17.5

0 17.5 < t ≤ 20

(39)

Burada;

Xd1 = 0.03 sin(2πt) + 0.02 sin(1.5πt+
π

6
)

Xd2 = 0.03 sin(15πt) + 0.02 sin(10πt+
π

6
) (40)

Burada Xd1 düşük frekans içeren yol profilini, Xd2 ise yüksek
frekans değerleri içeren yol profilini temsil etmektedir. Grafik-
ler, aktif süspansiyon (kapalı çevrim) ve pasif süspansiyon (açık
çevrim) için aynı grafikte simule edilmiştir.

Şekil 2’den de görüldüğü gibi, tasarlanan adaptif kontrolcü
ile taşıt içerisinde bulunan sürücü ve yolcular, yol bozukluğu-
nun etkisinden izole edilmiş ve dikey ivmelenmenin 0’a gitmesi
ile istenen konfor şartı sağlanmıştır. Şekil 4’te eyleyici kuvveti
verilmiştir. Grafikten açıkça görüldüğü üzere, yüksek frekans-
larda daha fazla eyleyici kuvveti gerekmektedir. Şekil 3’te taşıt
gövdesinin zamana göre yer değiştirme cevabı verilmiştir. Pasif
sistem ile gözlemlenen yer değşitirmeler, aktif süspansiyonun
kullanılması ile 0’a indirilmiştir. Eyleyicinin oluşturduğu kuv-
vet, Şekil 5’te verilmiştir. Her iki bozucunun da genlikleri aynı
olmasına karşın, yüksek frekans cevabını bastırmak için eyle-
yici tarafından daha fazla kuvvet oluşturulması gereklidir. Eyle-
yici limitinin 10000N olduğu dikkate alınır ise, yüksek frekans
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Zaman (s)
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iş
ti
rm

e
(m

)

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1
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Şekil 3: Taşıt Gövdesinin Yer Değiştirme Cevabı

Zaman (s)
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Şekil 4: Eyleyicinin oluşturduğu kuvvet

cevabının da rahatlık ile bastırılabilecektir. Şekil 5’te süspansi-
yon stroğunun hareket grafiği verilmiştir. Aktif süspansiyonun
devreye girmesi ile yüksek frekanslarda süspansiyon boşluğu
hareketi pasif süspansiyondan kötü cevap vermektedir. Ancak,
bu cevabın süspansiyon limitleri içinde olduğu ve kontrolcünün
ana hedefi oolan taşıt gövde ivmesinin aktif süspansiyon cevabı
dikkate alındığında, süspansiyon boşluğundan ödün verilebilir.

7. Sonuçlar

Bu bildiride, aktif süspansiyon sistemleri için geri adımlama
yöntemi kullanılarak kontrolcü tasarlanmıştır. Burada, yol bo-
zucusunun ölçülemediği kabul edilmiştir. Bu durumun üste-
sinden gelmek için gözlemci tasarımı yapılmıştır. Yol bozu-
cusunun profili dikkate alındığında, sonlu sayıda sinüs dalga-
larından oluştuğu ve bu dalgaların genlik, frekans ve fazları-
nın bilinmediği kabul edilmişitr. Bozucu parametrize edilmiş
ve geri adımlama yöntemi kullanılarak, aktif süspansiyon ey-
leyicisi için kontrolcü tasarımı yapılmıştır. Simulasyon oluştu-
rulmuş ve tasarlanan kontrolcünün pasif sisteme karşı başarımı
gösterilmiştir.

Zaman (s)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

S
ü
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Şekil 5: Süspansiyon Boşluğunun Hareketi
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Özetçe 

Bu çalışmada endüstrideki DC-DC dönüştürücülerde sıkça 

kullanılan ve günümüzde oldukça yaygınlaşan PV 

(Photovoltaic) uygulamalarındaki güç çevrimlerinde de 

yer alarak önemi artan SEPIC (Single-Ended Primary-

Inductor Converter) sistemi için kontrolcü tasarımı 

yapılmaktadır. Bunun için gerekli sisteme ait matematiksel 

modelin elde edilmesi için burada devre ortalama yöntemi 

(Circuit Averaging Method) kullanılmaktadır. Bu metot 

aracılığı ile elde edilen sisteme ait küçük sinyal modeli 

üzerinden kontrolcü tasarımı yapılmaktadır. Kontrolcü 

performanslarını gözlemlemek için LQR (Linear 

Quadratic Regulator) ve PID (Proportional Integral 

Derivative) kontrolcüleri kullanılmaktadır. LQR 

denetleyicinin kullanımında gerekli sistem durumlarının 

elde edilmesi için gözleyici tasarlanmaktadır. Gözleyici 

olarak Kalman Filtresi kullanılmaktadır. Kullanılan 

gözleyici elde edilen küçük sinyal model üzerinden 

tasarlanmaktadır. Sistemin kontrolcüler altındaki 

performansının analizi MATLAB/SIMULINK ortamında 

gerçekleştirilen benzetimlerle sağlanmaktadır. 

Abstract 

The goal of this research is to build an LQR controller for 

the SEPIC (Single-Ended Primary-Inductor Converter) 

converter. These systems are widely utilized in industrial 

DC-DC conversion in various applications such as PV 

(Photovoltaic) systems. Circuit-Averaging-Method is 

employed to obtain the mathematical model of the 

converter system. PID and LQR controllers are built 

according to the Small-Signal Model and their 

performances are analyzed. A Kalman Filter serves as an 

observer to predict system states that are necessary for the 

LQR approach. Analysis of the system performance and 

robustness using numerical simulations indicate that that 

the LQR controller is superior to PID with regards to these 
measures.  

1.Giriş 

Güç kaynağı devrelerinde çıkış gerilimini belirlenen 

değerde tutması için DC-DC dönüştürücüler 

kullanılmaktadır. SEPIC dönüştürücü, dördüncü 

dereceden lineer olmayan bir sistem yapısına sahiptir. 

Buck-Boost dönüştürücü aksine evirmeyen çıkış gerilimi 

sağlaması, az giriş akım dalgalılık faktörü (current ripple), 

gerilimi alçaltma ve yükseltme yapabilmesi, çok çıkış 

verebilecek şekilde kolayca adapte edilebilmesi, seri 

kapasitör kullanarak giriş ve çıkış arasında izolasyon 

sağlaması gibi istenen özelliklerinden dolayı endüstrideki 

PFC (Power Factor Correction)[1] ve yenilenebilir enerji 

alanında MPPT (Maximum Power Point Tracking) 

uygulamalarında kullanılmaktadır [2]. 

Bu çalışmada SEPIC performansını arttırmak ve 

bozuculara karşı sistem duyarlılığını azaltmak için LQR 

sistem matematiksel modeli üzerinden tasarlanmakta ve 

analiz için konvansiyonel PID denetleyici ile kapalı 

çevrim sistem karakteristikleri kıyaslanmaktadır.  

Çalışma 4 ana başlık altında toplanmaktadır, ilk olarak 

SEPIC matematiksel modelinin elde edilmesi üzerinde 

durularak karşılaşılan zorluklar açıklanmış, ardından 

denetleyici tasarımları anlatılmış son bölümde de 

MATLAB/SIMULINK ortamında elde edilen benzetim 

sonuçları sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

2. Sistem Tanıtımı ve Modellenmesi 

SEPIC dönüştürücü Buck-Boost ve Cuk dönüştürücülerde 

olduğu gibi giriş DC gerilimine belirli bir alçaltma veya 

yükseltme uygulayarak DC bir çıkış gerilimini elde 

etmektedir. Bu işlemi yaparken devrede bulunan kontrol 

edilen anahtarlama elemanına uygulanan PWM(Pulse 

Width Modulation) sinyalleri ile bu işlem sağlanmaktadır 

[3]. Sistemin elektriksel yapısı Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: SEPIC dönüştürücü devre yapısı. 

Bir sisteme denetleyici tasarımı için gerekli matematiksel 

model elde edilmelidir. Devre görüldüğü gibi mevcut olan 

anahtar elemanı, PWM sinyalinin durumuna göre, her 

konum değiştirdiğinde devre yapısı değişmektedir. Devre 

yapıları anahtar-iletim ve anahtar-kesim olarak 

adlandırılmaktadır. Anahtar iletimde iken 𝐿1’de enerji 

depolanır. Bu sürede indüktör gerilimi, giriş gerilimine 

eşittir, ve 𝐶1’de depolanmış enerji 𝐿2’ye transfer edilir. 

𝐶2’den yüke gerilim sağlanır. Bu çalışmadaki devre yapısı 

Şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2: Anahtar iletim durumunda iken devre yapısı. 

Anahtar kesim durumunda ise, 𝐿1’de depo edilmiş enerji 

𝐶1’e transfer edilir. 𝐿2 enerjisini diyot üzerinden 𝐶2’ye ve 

𝐶2’den de 𝑅 yüküne enerji aktarılır [4]. Bu durumdaki 

devre yapısı Şekil 3’te gösterilmektedir. 

 

Şekil 3: Anahtar kesim durumunda iken devre yapısı. 

Sistem lineer durum uzay modelinin elde edilmesi için 

öncelikle verilen devre çalışma durumlarına ait 

diferansiyel denklemler elde edilmektedir. Anahtar iletim 

durumundayken elde edilen diferansiyel denklemler, 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝐿1 =

𝑉𝑔

𝐿1
 

(1) 

 𝑑
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𝑣𝐶1

𝐿2
 

(2) 

 𝑑

𝑑𝑡
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𝑖𝐿2
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 𝑑
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1

𝐶2
𝑖𝐿𝑜𝑎𝑑 

(4) 

 

olarak verilmektedir.  

Anahtar kesim durumundayken elde edilen diferansiyel 

denklemler, 

 𝑑

𝑑𝑡
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𝑉𝑔
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(8) 

 

olarak verilmektedir [5]. Bu diferansiyel denklemlerde 

bulunan değişkenler Tablo 1’de açıklanmaktadır. 

 

 

Tablo 1: Sistem parametreleri 

𝑣𝑔 Giriş gerilimi 𝑖𝐿1 𝐿1 üzerindeki akım 

𝑣𝑜 Çıkış gerilimi 𝑖𝐿2 𝐿2 üzerindeki akım 

𝑣𝐶1 𝐶1 gerilimi 𝑖𝐿𝑜𝑎𝑑 Direncin dışında 

çekilen ek akım 

𝑣𝐶2 𝐶2 gerilimi 𝐷 Kalıcı durum doluluk 

oranı(duty cycle) 

𝐿1 𝐿1 endüktansı 𝐶1 𝐶1 kapasitörü 

𝐿2 𝐿2 endüktansı 𝐶2 𝐶2 kapasitörü 

 

Sistem modellenmesinde birçok yaklaşım bulunmaktadır. 

Bu çalışmada devre ortalama yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar iletim durumundayken elde edilen durum uzay 

modeli, 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑥𝐿𝑆1 = 𝐴𝐿𝑆1𝑥𝐿𝑆1 + 𝐵𝐿𝑆1𝑢𝐿𝑆1 

(9) 

 𝑦𝐿𝑆1 = 𝐶𝐿𝑆1𝑥𝐿𝑆1 + 𝐷𝐿𝑆1𝑢𝐿𝑆1 (10) 

 

formunda, 

 

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑖𝐿1

𝑖𝐿2

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0

0 0
1

𝐿2
0

0 −
1

𝐶1
0 0

0 0 0 −
1

𝑅𝐶2]
 
 
 
 
 
 
 

[

𝑖𝐿1

𝑖𝐿2

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2

]

+

[
 
 
 
 
 
1

𝐿1
0

0 0
0 0

0 −
1

𝐶2]
 
 
 
 
 

[
𝑣𝑔

𝑖𝐿𝑜𝑎𝑑
] 

(11) 

 

𝑣𝑜 = [0 0 0 1] [

𝑖𝐿1

𝑖𝐿2

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2

] 

(12) 

 

olarak elde edilmektedir. Bu gösterim büyük sinyal 

modeli-I ( Large-Signal-Model-I ) olarak adlandırılır.  

Anahtar kesim durumundayken elde edilen durum uzay 

modeli aşağıdaki gibidir 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑥𝐿𝑆2 = 𝐴𝐿𝑆2𝑥𝐿𝑆2 + 𝐵𝐿𝑆2𝑢𝐿𝑆2 

(13) 

 𝑦𝐿𝑆2 = 𝐶𝐿𝑆2𝑥𝐿𝑆2 + 𝐷𝐿𝑆2𝑢𝐿𝑆2 (14) 

 

Açık formda yazılırsa 
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𝑑

𝑑𝑡
[

𝑖𝐿1

𝑖𝐿2

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 0 0 −

1

𝐿1
−

1

𝐿1

0 0 0 −
1

𝐿2

1

𝐶1
0 0 0

1

𝐶2

1

𝐶2
0 −

1

𝑅𝐶2]
 
 
 
 
 
 
 
 

[

𝑖𝐿1

𝑖𝐿2

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2

]

+

[
 
 
 
 
 
1

𝐿1
0

0 0
0 0

0 −
1

𝐶2]
 
 
 
 
 

[
𝑣𝑔

𝑖𝐿𝑜𝑎𝑑
]  

(15) 

 

𝑣𝑜 = [0 0 0 1] [

𝑖𝐿1

𝑖𝐿2

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2

] 

(16) 

elde edilmektedir. Bulunan bu gösterim büyük sinyal 

model-II (Large-Signal-Model-II) olarak adlandırılır.  

Elde edilen 2 büyük sinyal modeli kullanılarak doluluk 

oranı d değişkeni ile bu iki sistemin ortalaması alınarak 

Şekil 4.’te verilen ortalama büyük sinyal modeli (average-

large-signal-model)  bulunur. 

 

Şekil 4: Ortalama Büyük Sinyal Modelinin elde edilmesi. 

Yapılan ağırlıklı ortalama işleminden sonra sistemin 

ortalama büyük sinyal modeli, 

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑖𝐿1

𝑖𝐿2

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 0 0

−(1 − 𝑑)

𝐿1

−(1 − 𝑑)

𝐿1

0 0
𝑑

𝐿2

−(1 − 𝑑)

𝐿2

(1 − 𝑑)

𝐶1

−𝑑

𝐶1
0 0

(1 − 𝑑)

𝐶2

(1 − 𝑑)

𝐶2
0

−1

𝑅𝐶2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

[

𝑖𝐿1

𝑖𝐿2

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2

]

+

[
 
 
 
 
 
1

𝐿1
0

0 0
0 0

0 −
1

𝐶2]
 
 
 
 
 

[
𝑣𝑔

𝑖𝐿𝑜𝑎𝑑
]

 

 

(17) 

 

𝑣𝑜 = [0 0 0 1] [

𝑖𝐿1

𝑖𝐿2

𝑣𝐶1

𝑣𝐶2

] 

(18) 

 

olarak elde edilir.  

Fakat bulunan modelde 𝑖𝐿1, 𝑖𝐿2, 𝑣𝐶1, 𝑣𝑐2, 𝑣𝑔, 𝑖𝐿𝑜𝑎𝑑 ve 𝑑 

büyük sinyal değişkenleri, küçük sinyal ve kalıcı durum 

(Steady State) sinyallerinin toplamı, 

 𝑥 = 𝑋 + Δ𝑥;        𝑑 = 𝐷 + Δ𝑑 (19) 

 𝑢 = 𝑈 + Δ𝑢;      𝑦 = 𝑌 + Δ𝑦 (20) 

 

olarak elde edilmektedir. 

Bu eşitlik kullanılarak büyük sinyal modelinden kalıcı 

durum çıkartılarak küçük sinyal modeli Şekil 5’te 

gösterildiği gibi çıkartılır [6]. 

 

Şekil 5: Küçük Sinyal model elde edilmesi. 

Elde edilen sistem ait küçük sinyal modelinin durum uzay 

gösterimi, 

 

𝑑

𝑑𝑡
[

∆𝑖𝐿1

∆𝑖𝐿2

∆𝑣𝐶1

∆𝑣𝐶2

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 0 0 −

(1 − 𝐷)

𝐿1

−
(1 − 𝐷)

𝐿1

0 0
𝐷

𝐿2

−
(1 − 𝐷)

𝐿2

(1 − 𝐷)

𝐶1

−
𝐷

𝐶1

0 0

(1 − 𝐷)

𝐶2

(1 − 𝐷)

𝐶2

0
−1

𝑅𝐶2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

[

∆𝑖𝐿1

∆𝑖𝐿2

∆𝑣𝐶1

∆𝑣𝐶2

]

+

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1

𝐿1

0 (
𝑉1

𝐿1

+
𝑉2

𝐿1

)

0 0 (
𝑉1

𝐿2

+
𝑉2

𝐿2

)

0 0 (−
𝐼1
𝐶1

−
𝐼2
𝐶1

)

0 −
1

𝐶2

(−
𝐼1
𝐶2

−
𝐼2
𝐶2

)
]
 
 
 
 
 
 
 
 

[
∆𝑣𝑔

Δ𝑖𝐿𝑜𝑎𝑑

∆𝑑

]

 

(21) 

 

[∆𝑣𝑜] = [0 0 0 1] [

∆𝑖𝐿1

∆𝑖𝐿2

∆𝑣𝐶1

∆𝑣𝐶2

] 

(22) 

3. Kontrolcü Tasarımı 

Sistemin kontrolü için LQR tasarımı yapılmaktadır ve 

performans analizi için klasik PID tasarlanmıştır.  

3.1. LQR Tasarımı 

Elde edilen küçük sinyal modeli göz önünde 

bulundurularak sisteme LQR denetleyici tasarımı 

yapılmaktadır. LQR, dinamik sistem durumlarını ve sistem 

çıkışını göz önünde bulundurarak sisteme uygulanacak 

optimal giriş sinyalini belirleyen bir optimal kontrol 

tekniğidir [7]. LQR denetleyicisi kullanılarak elde edilen 

kapalı çevrimin blok diyagramı Şekil 6’da 
gösterilmektedir.  
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Şekil 6: LQR ile kontrol edilen sistem blok diyagramı.

Şekil 6’daki Δ𝑣0
∗ ifadesi referansı, Δ𝑣𝑜 çıkışı ile 

karşılaştırılarak elde edilen hata değerinin entegre edilmesi 

ile optimal kontrolde kullanılan durumlardan biri olan 𝑥𝑖 

elde edilir. Bu ifade Kalman Filtre çıkışında tahmin 

edilmiş sistem durumları Δ𝑖𝐿1
̂ ,Δ𝑖𝐿2

̂ ,Δ𝑣𝐶1̂, Δ𝑣𝐶2̂ ile birlikte 

LQR kazanç vektörü 𝐾 ‘dan geçerek sisteme uygulanacak 

Δ𝑑 bulunur. Bulunan Δ𝑑 küçük sinyal değeri, Durağan 

durum 𝐷 değeri ile toplanarak elde edilen büyük sinyal 𝑑 

sinyal’i modüle edilerek anahtarlama elemanına PWM 

sinyali olarak uygulanmaktadır. Sistemdeki diğer giriş 

elemanları Δ𝑣𝑔 ve Δ𝑖𝐿𝑜𝑎𝑑 değişkenleri bozucu faktörler 

olarak gösterilmektedir. 

3.1.1. LQR Parametrelerinin Belirlenmesi 

Kullanılan durum geri beslemeli kontrol stratejisinde, 

sistem girişi 𝑢 = −𝐾𝑥𝑎 ile elde edilmektedir. Buradaki 

𝑥𝑎 = [𝑥 𝑥𝑖]𝑇 olarak verilen arttırılmış sistem durum 

vektörünü ve 𝐾 vektörü ise maliyet fonksiyonunun 

minimize edilmesi ile elde edilen LQR kazancıdır. Maliyet 

fonksiyonu, 

 

𝐽 = ∫(𝑥𝑇(𝑡)𝑄𝑥(𝑡) + 𝑢𝑇(𝑡)𝑅𝑢(𝑡))𝑑𝑡

∞

0

 

(23) 

olarak ifade edilmektedir. Eşitlikteki Q pozitif yarı tanımlı, 

R pozitif tanımlı simetrik sabit matrislerini ifade 

etmektedir. Bu matrislerin, sistem durumlarının çıkışa olan 

katkılarının dikkate alarak belirlenmesinden sonra verilen 

maliyet fonksiyonunun minimizasyonu  

 𝐾 = 𝑅−1𝐵𝑇𝑃 (24) 

Denkleminin çözümü ile elde edilir. Eşitlikteki 𝑃 matrisi 

ise,  

 𝐴𝑇𝑃 + 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝑄 = 0 (25) 

Eşitliği ile verilen ARE (Algebraic Ricatti Equation) ile 

elde edilir [8]. 

3.2. Kalman Filtre Tasarımı 

Yapılan çalışmada kullanılmış olan kontrol yaklaşımında 

ilgilenilen sistemin durumlarının bilinmesi gerekmektedir. 

Bu bazen kolay olmamakla beraber maliyet açısından da 

bazı problemler oluşturmaktadır. Bu faktörlerden dolayı 

sistemin durumlarına erişim sağlanabilecek bir gözleyici 

tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Gözleyici tasarımından 

önce sistemin gözlenebilir olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. Bunun için,  

 𝑃𝑜𝑏𝑠 = [𝐶 𝐶𝐴 ⋯ 𝐶𝐴𝑛−1]𝑇 (26) 

olarak verilen gözlenebilirlik matrisi elde edilir. 

Gözlenebilirlik kriteri için gözlenebilirlik matrisinin 

rankının sistemin derecesine eşit olmalıdır (𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑃𝑜𝑏𝑠) =
𝑛) Ele alınan sistemin için kontrolcü tasarımı küçük sinyal 

model üzerinden yapıldığı için elde edilen 𝑃𝑜𝑏𝑠 matrisinin 

bu kriteri sağladığı için gözleyici tasarımı 
yapılabilmektedir [9]. 

Çalışmamızda gözleyici olarak Kalman filtresi 
kullanılmaktadır. Kalman filtresi,  

 𝐸{‖𝑥𝑎 − 𝑥�̂�‖2
2} (27) 

Olarak verilen tahmin hatalarının karesel toplamının 

beklenen değerini minimum değerde tutarak optimal 
tahmin üreten bir durum tahmin edicidir. 

Kalman filtresi sisteme uygulanan girişi ve sistem 

çıktılarını alarak sistemin durumlarını tahmin etmeye 
çalışmaktadır. Kalman filtresi, 

 d

𝑑𝑡
Δ𝑥 = 𝐴Δ𝑥 + 𝐵Δ𝑢 + 𝐺Δ𝑤 

(28) 

 Δ𝑦 = 𝐶Δ𝑥 + 𝐷Δ𝑢 + 𝐻Δ𝑤 + Δ𝑣 (29) 

dinamik denkleriyle ifade edilmektedir. Verilen dinamik 

denklemdeki w proses gürültüsünü temsil etmektedir. 

Burada amaç sistemi modellerken oluşan modelleme 

hatası gibi de düşünülebilir. v ise kullanılmış olan 

sensörlerin hassasiyetinden dolayı oluşan ölçüm hatalarını 

temsil eden ölçüm gürültüsüdür. G matrisi ise proses 

gürültüsüyle ilgili olan proses gürültü kazanç matrisidir ve 

genellikle birim matris olarak alınır. H matrisi ise ölçüm 

gürültüleriyle ilgili olan ölçüm gürültüsü kazanç matrisidir 
[10].  

3.3. PID Tasarımı 

PID denetleyici, endüstride yaygın olarak kullanılan geri 

besleme mekanizması ile sisteme atanan referansı takip 

etmeye çalışan geleneksel bir kontrol yöntemidir. PID 

denetleyici ölçülen çıkış değeri ile referans arasındaki hata 

değerini, sisteme verilen girişi manipüle ederek minimize 

etmektedir [11]. PID denetleyici kullanılarak elde edilen  
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Şekil 7: PID ile kontrol edilen sistem blok diyagramı.

kapalı çevrimin blok diyagramı Şekil 7’de 

gösterilmektedir. 

Şekil 7’deki Δ𝑣0
∗ referansı, Δ𝑣𝑜 çıkışı ile karşılaştırılarak 

elde edilen hata değerinin, 

 

𝑃𝐼𝐷(𝑠) = 𝐾𝑃 + 𝐾𝐼

1

𝑠
+ 𝐾𝐷 (

𝑁

1 + 𝑁
1
𝑠

)  

(30) 

geçerek sisteme uygulanacak Δ𝑑 bulunur. Bulunan Δ𝑑 

küçük sinyal değeri, Durağan durum 𝐷 değeri ile 

toplanarak elde edilen büyük sinyal 𝑑 sinyali modüle 

edilerek anahtarlama elemanına PWM sinyali olarak 

uygulanmaktadır. Sistemdeki diğer giriş elemanları Δ𝑣𝑔 ve 

Δ𝑖𝐿𝑜𝑎𝑑 değişkenleri bozucu faktörler olarak 

gösterilmektedir. 

4. Benzetim Sonuçları 

Matematiksel modeli çıkarılan SEPIC dönüştürücü devre 

parametreleri olarak Tablo 2’de gösterilen değerler 

kullanılarak MATLAB/SIMULINK ortamında 

tasarlanmıştır. 

Tablo 2: SEPIC dönüştürücü devre parametreleri 

𝑉𝑔 12𝑉 𝐿1 = 𝐿2 264.6𝜇𝐻 

𝑉𝑜 15𝑉 𝐶1 10𝜇𝐹 

𝑅 11.25Ω 𝐶2 4.389𝑚𝐹 

Bu değerler için LQR denetleyiciye ait elde edilen kazanç 

vektörü, durumların sistem cevabına etkisi göze alınarak 

belirlenen, 

 𝑄 = diag(3, 2, 2, 1.4, 450),   𝑅 = [1] (31) 

matrisleri için,  

𝐾 = [4.24  − 2.68  − 1.12    0.71  − 21.21] (32) 

olarak bulunmaktadır. 

Aynı sistem için tasarlanan PID denetleyiciye ait 

katsayılar Ziegler-Nichols yöntemi ile, 

𝐾𝑃 = 0.006, 𝐾𝐼 = 0.2 

𝐾𝐷 = 0.0001, 𝑁 = 1600 

(33) 

olarak bulunmaktadır. 

Bu denetleyicilerin performanslarının analizi için 

MATLAB/SIMULINK ortamında gerçekleştirilen 

benzetim sonuçları elde edilmiştir. Devre kaynak voltajı 

12 V olarak dizayn edilmektedir. Fakat kaynak 

voltajındaki değişimleri test etmek için giriş voltajına 

Şekil 8’de gösterilen 9-14 V arası değişen gerilimler 

uygulanmaktadır. Ayrıca yük tarafında oluşacak 

değişimlerin de dikkate alınması amaçlanmıştır ve bunun 

için Şekil 9’da gösterilen 8,1–15,2 Ω arası değişen yük 

dirençleri uygulanmaktadır. Kaynak voltajı ve yük direnci 

altında her iki kontrolcünün sistem cevapları Şekil 10’da 

gösterilmektedir. Tablo 3’ de kontrolcü performansları 

oturma zamanı ve aşım açısında değerlendirilmektedir. 

Oluşan değerler göz önüne alındığında hem oturma 

zamanı hem de aşım açısından LQR kontrolcüsü PID’ye 
göre daha üstün olduğu görülmektedir. 

5. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar 

Bu çalışmada ilk olarak SEPIC dönüştürücüye ait 

matematiksel model devre ortalama yöntemi ile elde 

edildi. Ardından LQR ve PID denetleyiciler kullanılarak 

kapalı çevrim sistem cevapları gerçekleştirilen 

benzetimlerle belirtilen girişler için elde edildi.  

 

Şekil 8: SEPIC dönüştürücüye uygulanan giriş gerilimi. 

 

Şekil 9: SEPIC dönüştürücüye uygulanan yük değişimi. 
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Tasarlanan denetleyicilerin referans takibini kalıcı durum 

hatası olmadan gerçekleştirdiği, ancak LQR denetleyicinin 

PID denetleyiciye kıyasla daha iyi bir performans 

sergilediği ve sistem bozucularına duyarlılığının az olduğu 

görülmüştür.  

Araştırma ekibimiz şu an PV sistemlerde DC-DC 

dönüştürücüler için yeni kontrol tasarım yaklaşımları [12-

14] üzerine çalışmaktadır. İleriye dönük çalışmalarda bu 

metotların SEPIC dönüştürücüye uygulanması ve 

sonuçların elde edilen LQR ve PID performansları ile 

karşılaştırılması planlanmaktadır.  

 

Şekil 10: Kontrolcüler altında sistem çıktısı. 

Tablo 3: Kontrolcü Performansları 

Kontrolcü Yüzde Aşım Oturma Zamanı 

LQR % 5.8 210 ms 

PID % 10 390 ms 
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Özetçe 

Bu çalışmada, hidrolik bir test sistemi için Model Öngörülü 

Kontrolör (MPC) tasarımı gerçekleştirilmiştir. Hidrolik test 

sistemleri, bir ürünün gerekli performans ve dayanıklılığı 

sağlayıp sağlamadığının tespitinde kullanılmaktadır. Bu 

amaçla matematiksel modeli elde edilen test sistemi denge 

noktası etrafında doğrusallaştırılarak durum uzayı modeli 

oluşturulmuştur ve MPC uygulamak için ayrık zamanlı bir 

sisteme dönüştürülmüştür. Elde edilen model kullanılarak 

MPC tasarımı Batch yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Önerilen kontrol algoritmasının gerçek sistem parametreleri 

kullanılarak oluşturulan modele uygulanmasıyla elde edilen 

benzetim sonuçları LQR yönteminin sonuçlarıyla 

karşılaştırmalı olarak sunulmuştur ve sonuçlar irdelenmiştir.  

 

 

Abstract 

In this study, Model Predictive Controller (MPC) is designed 

for a hydraulic test system. Hydraulic test systems are used to 

observe products, which satisfies (or not) necessary 

performance and durability criteria. For this purpose, firstly, 

state- space model of test system is constructed and linearized 

around equilibrium point, and then discretized to use in MPC. 

Mathematical model is used in MPC, which is designed via 

Batch approach. Control algorithm is applied to simulation 

model, in which numerical values of real system are used, and 

simulation results are presented comparatively with LQR. 

 

 

1. Giriş 

Test sistemleri bir ürünün dayanımını, ömrünü ve 

performansını belirlemek için kullanılırlar. Yüksek güç 

ihtiyacını görece doğrusal olarak karşıladıkları için hidrolik 

eyleyiciler bu sistemlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Hidrolik 

test sistemleri, kalite standartlarında belirtilen veya çalışma 

koşullarında elde edilen konum, kuvvet veya ivme verilerini 

laboratuvar ortamında ürüne uygularlar.  

Hidrolik yol/yük simülatörleri, test sistemlerinin bir türü 

olarak, ürünün çalışma koşullarında elde edilmiş yüklerin 

laboratuvar ortamında ürüne minimum hata ile uygulanmasını 

sağlayarak ürün dayanımının test edilmesini sağlar. Hidrolik 

simülatörlerin kontrolünde en temel problemlerin başında test 

edilecek ürüne ait modelin bilinmemesi ve/veya belirsiz 

olması gelmektedir. Ayrıca testi yapacak personelin genellikle 

kontrol konusunda uzman olmaması sebebi ile önerilecek 

kontrol algoritmasının kullanımının kolay olması 

gerekmektedir. Sistem yapısında bulunan servo valfin, test 

edilecek numunenin doğrusal olmayan yapısı sebebi ile 

geliştirilecek kontrol yönteminin ya bu hususları kompanze 

edecek yapıda olması ya da kabul edilebilir sınırlar içerisinde 
kalmasını sağlaması gereklidir. 

Sistemin modelinin bilinmemesi sebebi ile literatürde sıklıkla 

sistem tanıma (system identification) kullanılarak geliştirilen, 

model tabanlı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde 

sistemin matematik modeli sistem tanıma algoritmaları 

yardımı ile elde edilmekte ve bu model kontrol algoritmasının 

içerisinde kullanılarak sistemin istenilen referansı takip etmesi 

sağlanmaya çalışılmaktadır. [1]’de test sistemlerinin kontrolü 

ile ilgili mevcut algoritmalar üzerine bir derleme çalışması 

mevcuttur. Literatürde ve sektörde konu ile ilgili en üzerinde 

durulan kontrol yöntemlerinden biri Model Tabanlı 

Yineleyerek Öğrenmeli Kontrol’dür (Model-based Iterative 

Learning Control), bu yöntemde sistem modeli, sistem tanıma 

ile elde edilerek, ters model kontrolör oluşturulur. Sınırlı 

zaman aralığında tanımlı referans işareti, her çevrim sonunda 

optimize edilerek hata işareti düşürülür. [2-4]’de frekans 

düzleminde modelleme yapılmıştır. [5]’deki çalışmada ivme 

geri beslemesi kapalı çevrime alınarak gürbüz kontrolör 

tasarımı yapılmış, takip performansı ILC (Iterative Learning 

Control) ile iyileştirilmiştir. [6]’daki çalışmada servo valfe 

ilişkin doğrusal olmayan dinamikler geri besleme ile 
doğrusallaştırılarak ILC uygulaması yapılmıştır. 

İlerleyen bölümlerde ele alınacak olan kontrol yönteminin 

hidrolik test sistemlerine uygulanmasına yönelik bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte hidrolik eyleyici 

kontrolüne ilişkin [7] doğrusal olmayan MPC uygulaması 

mevcuttur.  
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Bu çalışmada, test sistemlerinin alt türü olan simülatörler baz 

alınarak model öngörülü kontrolör tasarımı yapılmıştır. Bu 

amaçla ilk olarak sistemin matematiksel modeli çıkarılmıştır. 

İvme, durum değişkeni olacak şekilde sistemin durum uzayı 

modeli 2. Bölüm’de oluşturulmuştur. Gerçek sistem verileri ve 

belirlenen örnekleme zamanı kullanılarak ayrık durum uzayı 

modeli elde edilmiştir. Elde edilen model, sistemin detaylı 

sayısal benzetimi ile karşılaştırılarak model doğrulaması 

yapılmıştır. 3. Bölüm’de, sistem modeli kullanılarak MPC 

tasarımı yapılmıştır. Her kontrol çevrimi için, belirlenen 

kontrol ufkunda, sistem kısıtları gözetilerek maliyet 

fonksiyonunu minimize edecek kontrol işaretinin elde 

edilmesi sağlanmıştır. Tasarlanan kontrol algoritmasının 

sayısal benzetime uygulanması ve sonuçların aktarılması 4. 

Bölüm’de yapılmıştır. Son olarak yapılan çalışma ile ilgili 
çıkarımlar ve öneriler aktarılmıştır.  

 

2. Matematik Model 

Bu bölümde sisteme ait dinamik denklemler oluşturulmuştur. 

Sistemin prensip şeması Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1: Sistemin Prensip Şeması. 

Modelleme aşamasında sistemin baskın dinamikleri ele 

alınacaktır. Sistem üç ana yapıdan oluşmaktadır; servo valf, 

silindir ve yük. Servo valf sıfır açıklıklı yapıda olup, valf 

sürgüsüne ait dinamikler ihmal edilmiştir. Bu durumda, servo 

valfe ait orifis denklemi (1) ile verilmiştir. 

𝑄𝐿(𝑡) = 𝐾𝑉 . 𝑢(𝑡).√
𝑃𝑆 − 𝑃𝑡 − |𝑃𝐿(𝑡)|

2
                (1) 

Burada 𝑄𝐿(𝑡)  yük debisini,  𝐾𝑉  valf katsayısını, 𝑢(𝑡)  giriş 

işaretini, 𝑃𝑆  besleme basıncını, 𝑃𝑡  tank basıncını ifade 

etmektedir. Piston odaları özdeş ise, silindirin oluşturacağı 

kuvvet (𝐹𝐿) 

𝐹𝐿(𝑡) = 𝐴𝐴 . 𝑃𝐿(𝑡)                     (2) 

şeklinde ifade edilir. Burada 𝐴𝐴 piston alanını, 𝑃𝐿(𝑡) ise yük 

basıncını göstermektedir. Silindir hareketine bağlı dinamik 

denklem (3) ile verilmiştir. Silindir hareketinin yatay yönde 
olduğu kabul edilmiş ve yerçekiminin etkisi elimine edilmiştir. 

𝐹𝐿(𝑡) = 𝑚 . �̈�(𝑡) + 𝑏. �̇�(𝑡) + 𝑘 . 𝑦(𝑡)                (3) 

 

İfadede verilen 𝑚 , piston ve test numunesine ait toplam 

kütleyi, 𝑏  sürtünme ve 𝑘  yay sabitini göstermektedir. 

Silindirin yapısal esnekliği ihmal edilirse ve hidrolik yağın 

sıkıştırılabilirliği hesaba katılırsa, yük debisi 𝑄𝐿(𝑡)’ için, 

 

𝑄𝐿 = 𝐴𝐴. �̇� + 𝛼. �̇�𝐿 + 𝐶𝑝. 𝑃𝐿                      (4) 

 

ifadesi yazılır, burada �̇�(𝑡)  piston hızını,   𝑣𝑡  sıkıştırılan yağ 

hacmini ve  𝛽   bulk modülünü, 𝐶𝑝  sızıntı katsayısını ifade 

etmektedir. 𝛼 için (5) ile verilen eşitlik kullanılmıştır. 

𝛼 =
𝑣𝑡
2. 𝛽

                                          (5) 

 

 (2), (3) ve (4) birleştirilerek yük debisi aşağıdaki gibi ifade 

edilir. 

𝑄𝐿(𝑡) =
1

2
(
𝑣𝑡
𝛽
)
𝑚

𝐴𝐴
 𝑦(𝑡) + (

𝑏

𝐴𝐴
+ 𝐶𝑝

𝑚

𝐴𝐴
) �̈�(𝑡)

+ (
𝑘

𝐴𝐴
+ 𝐴𝐴 + 𝐶𝑝

𝑏

𝐴𝐴
) �̇�(𝑡)

+ 𝐶𝑝
𝑘

𝐴𝐴
 𝑦(𝑡)                                                   (6) 

(1), (2) ve (3) kullanılarak yük debisi tekrar, 

𝑄𝐿(𝑡)

=
𝐾𝑉

√2
. 𝑢(𝑡). √𝑃𝑆 − 𝑃𝑡 − |

𝑚

𝐴𝐴
 �̈�(𝑡) +

𝐵

𝐴𝐴
�̇�(𝑡) +

𝑘

𝐴𝐴
 𝑦(𝑡)|      (7) 

şeklinde oluşturulur. (6) ve (7) kullanılarak ivmenin türevi, 

 

𝑦(𝑡) =
𝐾𝑉

𝑍√2
. 𝑢(𝑡).√𝑃𝑆 − 𝑃𝑡 − |

𝑚

𝐴𝐴
 �̈�(𝑡) +

𝑏

𝐴𝐴
�̇�(𝑡) +

𝑘

𝐴𝐴
 𝑦(𝑡)|

− 
𝑋

𝑍
 �̈�(𝑡) −

𝑌

𝑍
 �̇�(𝑡)

−
𝐶𝑝𝑘

𝐴𝐴. 𝑍
𝑦(𝑡)   ,                                                 (8) 

olarak elde edilir. İfadede verilen X, Y ve Z için gerekli 

eşitlikler aşağıdaki gibi verilmiştir. 

 

𝑋 =
𝑏+𝐶𝑝𝑚

𝐴𝐴
 , 𝑌 =

𝑘 + 𝐶𝑝𝑏

𝐴𝐴
+ 𝐴𝐴 , 𝑍 =

𝑣𝑡𝑚

2𝛽𝐴𝐴
      (9) 

 Sistemin durum vektörü 𝑥 = [𝑦 �̇� �̈� ]𝑇  olmak üzere (8) ile 

verilen ifade 𝑢 = 0  ve 𝑥 = 0  denge noktası etrafında 

doğrusallaştırılarak sisteme ait durum uzayı modeli (10)’daki 
gibi oluşturulmuştur. 

 

�̇� = 𝐴. 𝑥 + 𝐵. 𝑢  ,                           (10) 

 

𝐴 = [

0 1 0
0 0 1

−
𝐶𝑝𝑘

𝛼𝑚
−
𝐶𝑝𝑏 + 𝑘𝛼 + 𝐴𝐴

2

𝛼𝑚
− 
𝐶𝑝𝑚+ 𝑏𝛼

𝛼𝑚

] ,  
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𝐵 =

[
 
 
 
 

0
0

𝐴𝐴. 𝐾𝑉
𝛼𝑚

.√
𝑃𝑆 − 𝑃𝑡
2 ]

 
 
 
 

 . 

Elde edilen doğrusal durum uzayı modeli Tablo 1’de verilen 

gerçek sisteme ait parametre değerleri kullanılarak 
ayrıklaştırılmıştır. 

Tablo 1: Model parametrelerine ait sayısal değerler 

Sembol Sayısal Değer Birim 

𝑃𝑆 21 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝑡 0.1 𝑀𝑃𝑎 

𝐾𝑉 106900 𝑚𝑚3/𝑠. 𝑉 

𝐴𝐴 3063.1 𝑚𝑚2 

𝑚 0.1 𝑡𝑜𝑛 

      K 5 N/mm 

      B 15 N.s/mm 

𝛽 1800 𝑀𝑃𝑎 

𝑣𝑇 6.5973 𝑚𝑚3 

𝐶𝑝 1190 𝑚𝑚3/𝑠.𝑀𝑃𝑎 

 

Örnekleme zamanı 1ms seçilerek oluşturulan ayrık zamanlı 
durum uzayı modeli (11)’de verilmiştir.  

 

𝑥(𝑘 + 1) = [
0 1 3,468. 10−7

−0.0007825 −0.2358  0.0004576
   −1.032 −1630 −0.3251

] . 𝑥(𝑘)

+ [
0.05346
 139.2

1,836. 105
] . 𝑢(𝑘)                             (11) 

 

(11) ile verilen doğrusal durum uzayı modeli kontrol yapısının 

içerisinde kullanılacaktır. Kontrolör tasarımını kolaylaştırmak 

için matematiksel modelin elde edilme aşamasında valf sürgü 

dinamiği, kuru sürtünme, yapısal esneklik, ölü zaman ihmal 

edilmiştir. İhmal edilen model parametreleri, MATLAB-

SIMULINK ortamında oluşturulan sayısal benzetimde 

kullanılmıştır. (11) ile verilen matematiksel model ve sayısal 

benzetim karşılaştırması yapılmıştır ve sonuçlar Şekil 2’de 
verilmiştir. 

 

Şekil 2: Sayısal Benzetim ve Matematiksel Model 

Karşılaştırması. 

Sistemin doyma değerleri (12) ve (13)’de verilmiştir. Doyma 

değerleri bir sonraki bölümde aktarılacak olan optimizasyon 

aşamasında arama algoritması içerisinde kullanılmıştır. 

Kontrol işareti ve konuma ait doyma değerleri teknik 

dökümanlardan, hız ve ivmeye ait doyma değerleri deneysel 

olarak elde edilmiştir. 𝑢𝑚𝑎𝑥 = 10 ve 

 𝑥𝑚𝑎𝑥 = [50 1000 130000]
𝑇  olmak üzere sistemin doyma 

değerleri (veya optimizasyon kısıtları) aşağıdaki gibidir.  

−𝑢𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑢 ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥                               (12)  

−𝑥𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑥 ≤  𝑥𝑚𝑎𝑥                              (13) 

3. Model Öngörülü Kontrol 

Bu çalışmada sistemin kontrolü için MPC yöntemi 

kullanılmıştır. Kontrol yönteminde hedeflenen, gerçekleşen 

ivmenin referans işaretini minimum hata ile takip etmesinin 

sağlanmasıdır. Kontrol problemi regülatör problemi olarak ele 

alınarak sistem durumlarının denge noktasına ulaşmaları 

sağlanmıştır. Sisteme ait tüm durumların ölçüldüğü 

varsayılmıştır.  

MPC tasarımında, Batch metodu kullanılmıştır. [8]’de konu ile 

ilgili detaylı bilgi mevcuttur. Batch metodunda, MPC’ye ait 

gerekli sonlu ufuk optimizasyon problemi için kullanılacak 

değerler, matris formunda oluşturularak, performans ölçütünü 

minimize edecek kontrol ufku, verili kısıt koşulları altında 

elde edilir. Her kontrol çevrimi içerisinde aşağıdaki 

optimizasyon probleminin çözülmesi gerekmektedir.  

min
𝑈
𝐽 =  𝑥𝑁

𝑇  𝑃 𝑥𝑁 +∑ 𝑥𝑘
𝑇𝑄𝑥𝑘

𝑁−1

𝑘=0

+ 𝑢𝑘
𝑇𝑅𝑢𝑘       (14) 

Optimizasyon problemine ait kısıtlar (12) ve (13)’te 

verilmiştir. Ufuk uzunluğu (𝑁 ) 5 olarak seçilmiştir.  Bu 

durumda 5 adım için sistemin giriş ve çıkışına ait gösterim  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑋0

𝑋1

𝑋2

𝑋3

𝑋4

𝑋5]
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟
𝑋

=

[
 
 
 
 
 
 
 
𝐼

𝐴

𝐴2

𝐴3

𝐴4

𝐴5]
 
 
 
 
 
 
 

⏟
𝑆𝑥

𝑋0 +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
∅3𝑥1 ∅3𝑥1 ∅3𝑥1 ∅3𝑥1 ∅3𝑥1

𝐵 ∅3𝑥1 ∅3𝑥1 ∅3𝑥1 ∅3𝑥1

𝐴𝐵 𝐵 ∅3𝑥1 ∅3𝑥1 ∅3𝑥1

𝐴2𝐵 𝐴𝐵 𝐵 ∅3𝑥1 ∅3𝑥1

𝐴3𝐵 𝐴2𝐵 𝐴𝐵 𝐵 ∅3𝑥1

𝐴4𝐵 𝐴3𝐵 𝐴2𝐵 𝐴𝐵 𝐵 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟                        
𝑆𝑈

[
 
 
 
 
 
 
𝑢0

𝑢1

𝑢2

𝑢3

𝑢4]
 
 
 
 
 
 

⏟
𝑈0

  (15)    

şeklindedir, ifadedeki 𝑋  vektörü sistem durum vektörünün 

öngörülen değerlerini, 𝑋0  sistemin optimizasyon işlemi için 

ölçülen durum vektörünü, 𝑈0  kontrol işareti vektörünü 

göstermektedir. Kontrol ufku boyunca maliyet fonksiyonunun 

alacağı değer 

𝐽 = 𝑋𝑇�̅�𝑋 + 𝑈0
𝑇�̅�𝑈0                            (16) 

 

olarak elde edilir. �̅� = 𝑑𝑖𝑎𝑔 {𝑄, … , 𝑄, 𝑃} ve 

�̅� = 𝑑𝑖𝑎𝑔 {𝑅, … , 𝑅} . (15) ve (16) birleştirilerek (17) 

oluşturulur. 

 

𝐽 = 𝑋𝑇�̅�𝑋 + 𝑈0
𝑇 (𝑆𝑈

𝑇𝑄𝑆𝑈 + �̅�)⏟        
𝑯

𝑈0 + 2𝑥0
𝑇 (𝑆𝑋

𝑇𝑄𝑆𝑈)⏟      
𝑭

𝑈0

+ 𝑥0
𝑇 (𝑆𝑋

𝑇𝑄𝑆𝑋)⏟      
𝒀

𝑥0   ,                               (17) 
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ve optimizasyonun gerek koşulu kullanılarak, 

 

∇𝑢 𝐽 = 2𝐻𝑈0 + 2𝐹𝑥 = 0   ,              (18) 

 

eşitliği elde edilir. Bu durumda sınırlamasız optimal kontrol 
işareti vektörü, 

 

𝑈0
∗ = −𝐻−1. 𝐹𝑇 .  𝑋                      (19) 

 

şeklinde oluşturulur. Optimize kontrol işareti vektörünün (13) 

ile verilen sınırlamaları sağlaması için sınırlama vektörleri 
aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  

[
𝑆𝑈
−𝑆𝑈

] . 𝑈0 < [
𝑆𝑋
𝑆𝑋
] . 𝑋0 + [

 𝑥𝑚𝑎𝑥
 𝑥𝑚𝑎𝑥
−𝑥𝑚𝑎𝑥
−𝑥𝑚𝑎𝑥

]            (20) 

 

[
 
 
 
 
−𝑢𝑚𝑎𝑥
−𝑢𝑚𝑎𝑥
−𝑢𝑚𝑎𝑥
−𝑢𝑚𝑎𝑥
−𝑢𝑚𝑎𝑥]

 
 
 
 

≤ 𝑈0 ≤

[
 
 
 
 
𝑢𝑚𝑎𝑥
𝑢𝑚𝑎𝑥
𝑢𝑚𝑎𝑥
𝑢𝑚𝑎𝑥
𝑢𝑚𝑎𝑥]

 
 
 
 

               (21) 

 

Çok değişkenli, sınırlamalı ve kuadratik optimal kontrol 

probleminin çözümü için MATLAB quadprog komutu 

kullanılmıştır. 𝑈0
∗ , her kontrol çevriminde ölçülen 𝑋0  durum 

vektörü kullanılarak hesaplanır. Sisteme uygulanacak kontrol 

işareti, 𝑈0
∗ vektörünün ilk elemanıdır.  

 

𝑢∗ = [1 0 0 0 0]. 𝑈0
∗                        (22)  

 

Optimizasyon problemine ait ağırlıklandırma katsayıları, 

sistemin doyma değerleri gözetilerek normalize edilmiştir ve 

sistem özellikleri gözetilerek ağırlıklandırılmıştır. Aşağıda 

kontrol yöntemine ait optimizasyon ağırlıklandırma matrisleri 
verilmiştir. 

𝑄 = 𝑃 =

[
 
 
 
 
 
 
10

𝑥𝑚𝑎𝑥1
0 0

0
0.001

𝑥𝑚𝑎𝑥2
0

0 0
0.001

𝑥𝑚𝑎𝑥3]
 
 
 
 
 
 

            (23)   

 

𝑅 =
1

𝑢𝑚𝑎𝑥
 

 

4. Sayısal Benzetim Sonuçları 

Bu bölümde, geliştirilen model öngörülü kontrolör gerçek 

sistem verileri kullanılarak optimize edilmiştir ve sayısal 

benzetim üzerinde denenerek elde edilen sonuçlar 

aktarılmıştır. Karşılaştırma amacı ile aynı optimizasyon 

problemi için LQR tasarlanarak sisteme uygulanmıştır. 

Denemelerde sistemin başlangıç noktası 𝑥0 = [50 500 500]
𝑇 

olarak belirlenmiştir.  

İlk denemede, sistemin durumlarının ve kontrol işaretinin 

doyuma gitmediği durum gözetilmiştir. Bu durumda, ideal 

şartlar altında LQR ve MPC performanslarının eşit olması 
gerekir. Yapılan denemeye ait grafikler Şekil 3’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 3: Kontrol Performansı- Deneme 1. 

Yapılan deneme sonucunda her iki yöntemin de sistemi denge 

noktasına ulaştırdıkları görülmektedir. Bir önceki bölümde 

detayları verilen, modellemede ihmal edilen fakat sayısal 

benzetimde kullanılmış olan dinamikler sistem 

performanslarında farklılaşmaya yol açmıştır. Konumda LQR 

daha iyi performans sergilese de, öncelikli olarak ilgilenilen 

parametre olan ivme kontrolünde MPC performansının daha 

iyi olduğu görülmektedir. 

İkinci denemede, bu sefer, sistemin durumlarının ve kontrol 

işaretinin doyuma gittiği durum göz önüne alınmıştır. Sistem 

durumlarına ait doyma değerleri  𝑥𝑚𝑎𝑥 = [50 700 50000]
𝑇 

olarak revize edilerek kontrol işlemi tekrar edilmiştir.  Bu 

durumda MPC performansının daha iyi olması 

beklenmektedir. Arama algoritmasının sistemin doyuma 

gittiği durumları gözeterek optimal çözümü üretmesi LQR 

karşısında avantaj sağlamaktadır. Yapılan denemeye ait 
grafikler Şekil 4’de verilmiştir. 

 

 

 Şekil 4: Kontrol Performansı- Deneme 2. 

Yapılan denemede sistem durumlarına ait doyma değerlerinin 

değiştirilmesi ile MPC’nin sahip olduğu avantajlar ön plana 
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çıkmıştır. Her adımda sistem çıkışının öngörülen değerlerinin 

doymaya yol açıp açmadığı kontrolör tarafından gözlenerek, 

kontrol işareti iyileştirilmektedir. 

Bu bölümde tasarımı yapılan MPC, ihmal edilen sistem 

dinamiklerini de barındıracak şekilde hazırlanan sayısal 

benzetim üzerinde denenmiştir. Karşılaştırma amacı ile aynı 

optimizasyon problemi için LQR tasarımı yapılmıştır ve 

uygulanmıştır. İlk denemede sistemin doyuma ulaşmadığı 

çalışma bölgesinde çalışılmıştır ve MPC daha iyi sonuçlar 

vermiştir. İkinci denemede bu sefer sisteme ait doyma bölgesi 

daraltılmıştır ve MPC performansının bu çalışma aralığında, 

LQR’a göre daha da ön plana çıktığı gözlenmiştir. 

 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, hidrolik bir test sistemi için MPC tasarımı 

yapılmıştır. Tasarlanan kontrolör sayısal benzetime 

uygulanarak performans testleri gerçekleştirilmiştir. 

Kontrolörün avantajlarının, özellikle sistemin doyma bölgesi 
daraldıkça ön plana çıktığı gözlenmiştir.  

Bu çalışmada, literatüre katkı olabilecek iki adet uygulama 

yapılmıştır. Bunlardan ilki, literatürde modelleme aşamasında 

genellikle durum türevi olarak ifade edilen ivmenin bu 

çalışmada sistem durum değişkeni olarak ifade edilmesidir. 

İkincisi ise, literatürde uygulaması yer almayan hidrolik test 
sistemlerine yönelik MPC uygulamasıdır.  

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak model tabanlı 

kontrol algoritmalarına dayanmaktadır. Bunun sebebi giriş 

kısmında da belirtildiği üzere sistem modelinin test edilen 

numuneye bağlı olması ve bu modelin çoğunlukla 

bilinememesinden kaynaklanmaktadır. Bu hususlar göz önüne 

alındığında sistem tanıma ile MPC’nin sentezlenmesi ile 

oluşturulacak bir kontrol yapısı daha gerçekçi ve uygulanabilir 

olacaktır.  

MPC’nin temel problemlerinden olan gerçekleme sorunu test 

sistemleri için oldukça önemlidir. Çalışmada belirlenen 

örnekleme zamanı içerisinde optimizasyon işleminin 

gerçekleştirilmesi için yüksek performanslı ve gerçek zamanlı 

çalışan işlemcilere ihtiyaç vardır.  
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Özetçe

Bu çalışmada yüksek mertebeli sinüzoidal giriş tanımlama
fonksiyonları (YMSGTF) yaklaşımı kullanılarak çift tank se-
viye kontrol sistemi için ileri beslemeli kontrolör tasarımı yapıl-
mıştır. Çalışmada YMSGTF yapısı ele alınan sistemde bulunan
eyleyici doyumu gibi dŏgrusal olmayan yapıların sistem çıkı-
şına olan etkisinin analiz edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Ça-
lışmada yapılan bu analiz sonucunda belirlenen maliyet fonksi-
yonu kullanılarak sözü edilen doğrusal olmayan yapıların sis-
tem çıkışına olan etkisini azaltarak sistem çıkışının, uygulanan
referans sinyalini izleme performansını iyileştirmek amacıyla
ileri beslemeli kontrolör katsayıları belirlenerek sisteme uygu-
lanmıştır. Çalışmanın sonunda frekans ve zaman domeninde ve-
rilen sistem cevapları ile elde edilen ileri besleme kontrolör kat-
sayılarının sistemin referans izleme performansını iyileştirdiği
gösterilmiştir.

Abstract

This study deals with the design of feedforward controller
for the couple tank system via Higher Order Sinusoidal Input
Describing Functions (HOSIDFs). In this study, HOSIDFs are
used to analyze the effects of nonlinear terms such as actuator
saturation to the output of the system. The study consists of
implementation and design of feedforward controller whose co-
efficients are calculated via HOSIDF based cost function given
in the study. The study also involves frequency and time domain
plots of the system output in order to illustrate the effect of the
proposed feedforward controller which improves the reference
tracking performance of the overall system.

1. Giriş

Fiziksel sistemler için ileri beslemeli kontrolör tasarımı litera-
türde pekçok farklı çalışmada ele alınan bir konudur. Litera-
türde dŏgrusal sistemler için ileri beslemeli kontrolör tasarımı
yapılmasının birçok farklı amacı ve sebebi bulunmaktadır. Bu
amaçların en önemlilerinden biri, ele alınan doğrusal sistem çı-
kışının geçici hal cevabının iyileştirilmesi ve gerektiğinde hız-
landırılmasıdır. Literatürde yapılan çalışmalarda ileri beslemeli
kontrolör tasarımı genellikle sistemde hali hazırda bulunan ve
sistemi kararlı kılan klasik bir geri beslemeli kontrolör yapısına
ek olarak tasarlanarak uygulanır.

İleri beslemeli kontrolör tasarımı ile ilgili literatürde farklı
algoritmalar kullanan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu ça-
lışmalara örnek olarak, genelleştirilmiş en küçük varyans kont-
rol kuralı kulllanılarak referans izleme problemi için ileri bes-
lemeli kontrolör tasarımının ele alındığı çalışma verilebilir [1].
Ayrıca dŏgrusal olmayan sistemler için sınır değer probleminin
çözümü kullanılarak tasarımı yapılan ileri beslemeli kontrolör
yapısının ele alındığı araştırma da literatürde önemli bir çalış-
madır [2].İleri beslemeli kontrolör tasarımının bir elektrik mo-
torunun pozisyon kontrolü için kullanıldığı ve aynı zamanda bo-
zucu bastırma problemini de içeren çalışmalar da literatürde bu-
lunmaktadır [3]. Bu çalışmalardan farklı olarak ileri beslemeli
kontrolör yapısının özellikle endüstriyel uygulamalarda kullanı-
mına yönelik model tabanlı ileri beslemeli kontrolör tasarımını
içeren çalışmalar da literatürde önemli bir yer kaplamaktadır
[4],[5].

Literatürde var olan çalışmalardan farklı olarak bu ça-
lışmada tasarımı yapılan ileri beslemeli kontrolör katsayıları
YMSGTFler kullanılarak elde edilen bir maliyet fonksiyonu
yardımıyla belirlenerek dŏgrusal bir sistemdeki eyleyici do-
yumu gibi dŏgrusal olmayan bir yapının çıkışa olan etkisini
azaltarak sistem çıkışının referans sinyalini takip performansı-
nın arttırılması hedeflenmiştir.

Bu çalışmada da yararlanılan YMSGTFler üzerine li-
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teratürde yakın zamanda önemli çalışmalar bulunmaktadır.
YMSGTF yaklaşımının ele alındığı ve detaylı olarak ince-
lendiği çalışmalarda öncelikli olarak yaklaşımın sistem anali-
zinde kullanılması üzerine yoğunlaşılmıştır [6]. Bu çalışmada
YMSGTF yaklaşımı detaylı olarak açıklanırken Fourier dönü-
şümünün ele alınan bu yaklaşımda kullanımı ile ilgili olarak
da detaylı bilgi verilmektedir. Bu yaklaşımın farklı sistemler
ve dŏgrusal olmayan yapılar için kullanımı ile ilgili de litera-
türde önemli araştırmalar bulunmaktadır. YMSGTF yaklaşımı
yakın zamanlı bazı çalışmalarda Lur’e tipi sistemlerin anali-
zinde, sürtünme etkisi içeren sistemlerde sürtünme etkisinin
özellikle hava araçlarında kullanılan kamera platformu gibi dü-
şük hızlı çalışma noktalarına sahip sistemlerde çıkışa olan etki-
sini azaltmak üzere tasarlanan kontrolör sentezinde ve elektron
mikroskobu gibi fiziksel sistem uygulamalarında kullanılmış-
tır [7], [8], [9], [10]. Bu çalışmalara ek olarak, son dönemlerde
YMSGTF yaklaşımı ile beraber diğer frekans domeni tabanlı
analiz metotlarının karşılaştırmasının yapıldığı ve ele alınan bu
konuda kapsamlı bir literatür taraması içeren çalışmalar da öne
çıkmaktadır [11]. Bu çalışmalarda YMSGTF yaklaşımı ile be-
raber Volterra tabanlı analiz modelleri ile Bode grafikleri ve ta-
nım fonksiyonları kullanılarak oluşturulan analiz yöntemlerinin
birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları açıklanmıştır.

YMSGTF konusunda literatürde son yıllarda yapılan bir-
çok önemli araştırma olmasına rağmen bu çalışmalarda eyleyici
doyumlu sistemler ele alınmamıştır. Literatürdeki YMSGTF ça-
lışmalarından farklı olarak frekans tabanlı matematiksel analiz
yöntemi eyleyici doyumlu bir sistem olan çift tank seviye kont-
rol sistemi üzerinde uygulanmış ve ileri beslemeli kontrolör kat-
sayıları YMSGTF tabanlı maliyet fonksiyonunun en küçük de-
ğerinin bulunması problemi çözülerek elde edilmiştir.

Çalışmanın bundan sonraki bölümleri şu şekilde oluşturul-
muştur.İkinci bölümde, çalışmada kullanılan YMSGTF yakla-
şımı ile ilgili matematiksel önbilgi verilmiştir, üçüncü bölümde
ise çalışmada önerilen ileri beslemeli kontrolör tasarımı detaylı
olarak açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, çalışmada ele alınan
çift tank seviye kontrol sistemi anlatılarak beşinci bölümde çift
tank seviye kontrol sistemine önerilen ileri besleme kontrolör
yapısının uygulanması ile elde edilen zaman ve frekans domeni
sonuçları verilmiş ve yorumlanmıştır. Son olarak, altıncı bö-
lümde çalışmanın sonuçları değerlendirilmiştir.

2. Matematiksel Önbilgi
Bu bölümde, çalışmanın devamında maliyet fonsiyonu ve kont-
rolör tasarımında kullanılmak üzere gerekli olan matematiksel
ifadeler verilmektedir.

Yüksek Mertebeli Sinüzoidal Giriş Tanımlama Fonksiyon-
ları (YMSGTF) yaklaşımında temel amaç, ele alınan sistemde
bulunan dŏgrusal olmayan bir etkiyi, kazanç ifadesi uygulanan
giriş sinyalinin genlĭginin bir fonksiyonu olmak üzere yarı doğ-
rusal bir yapı ile ifade etmektir. Bu yaklaşımı detaylı açıklaya-
bilmek için tek girişli tek çıkışlı, nedensel, zamanla değişme-
yen, kararlı ve girişine

u(t) = γ cos(w0t+ ϕ0) (1)

şeklinde bir sinüzoidal sinyal uygulandığında elde edilen peri-
yodik çıkış sinyalinin periyodu uygulanan giriş sinyalinin peri-
yodu ile yakından ilişkili olan bir dŏgrusal olmayan sistem ele

alınsın. Bu tip bir sisteme, (1)’de verilen yapıda bir giriş sinyali
uygulandı̆gında, sistemin çıkış sinyali

y(t) =
K
∑

k=0

|Hk(w0, γ)|γ
k cos(k(w0t+ ϕ0) + ∠Hk(w0, γ))

(2)
olarak tanımlanmaktadır. Verilen çıkış ifadesindeHk(ω0, γ), k
dereceden yüksek mertebeli sinüzoidal giriş tanımlama fonksi-
yonu (YMSGTF) olarak ifade edilmektedir. Giriş ve çıkış sin-
yalinin tek taraflı spektrumu sırasıylaU(ω), Y (ω) olarak veril-
miştir. Tek taraflı spektrum tanımı,Utek(ω) = 0 ∀ω < 0 olmak
üzereUtek(ω) = 2Ucift(ω), ω ∈ R > 0, Utek(0) = Ucift(0)

olarak ifade edilmektedir. Ayrıca, k dereceden YMSGTF fonk-
siyonuUk(ω0) =

∏k

l=1 U(w0) ifadesi ile beraber

Hk(w0, γ) =
Y (kw0)

Uk(w0)
(3)

olarak hesaplanır [8].
YMSGTF yaklaşımının blok diyagramı gösterimi Şekil

1’de verilmiştir. Ele alınan sisteme (1)’de verilen yapıda bir gi-
riş sinyali uygulanarak sanal harmonik üretecinin çıkış sinya-
linin her bir harmonĭgi uygulanan giriş sinyalinin genlik,γ ve
frekans,ω0 dĕgerleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Şekilde de
belirtildiği üzere sistemin giriş ve çıkışına FFT algoritması uy-
gulanarak her harmonik için YMSGTF fonksiyonunun genlik
ve fazı hesaplanmaktadır [6].

Bu çalışmada sistem çıkışı ele alınırken ölçümlerdeki gü-
rültü sinyalinin çıkışa olan etkisi de dikkate alınmıştır. Bu se-
beple YMSGTF yaklaşımına ek olarak maliyet fonksiyonunda
kullanılan bazı istatistiksel özellikler de bu bölümde özetlen-
miştir. Sistemin çıkış ifadesinin beklenen değeri

Ȳ (kw0) =
1

N

N
∑

n=1

Yn(kw0) (4)

olarak hesaplanmaktadır. Burada,N uygulanan giriş sinyalinin
periyot sayısıdır.Ayrıca, ortalama üzerindeki varyans değeri

σ2
Ȳ (kw0) =

1

N(N − 1)

N
∑

n=1

(Yn(kw0)− Ȳ (kw0))
2 (5)

ve varyansın ortalama değeri

σ̄2
Ȳ =

1

K − 1

K
∑

k=1

σ2
Ȳ (kw0) (6)

olarak hesaplanarak varyansın varyansı ise

ς2σ =
1

K − 1

K
∑

k=1

(σȲ (kw0)− σ̄Ȳ )2 (7)

şeklinde elde edilir [10]. Burada,k = 0, 1, ..., K ifadesi sis-
temde etkin olan ve hesaplamaya katılan harmonik sayısını gös-
termektedir. Bu noktada kullanılan istatistiksel yaklaşımdaki te-
mel amaç, gürültülü bir çıkış sinyalinde elde edilen harmonikle-
rin tamamının dĕgil sadece etki düzeyi belli bir değerin üzerinde
olan harmoniklerin hesaplamaya katılarak elde edilen sonucun
iyileştirilmesidir.
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Şekil 1: Yüksek Mertebeli Sinüzoidal Giriş Tanımlama Fonksiyonu

3. İleri Beslemeli Kontrolör Tasarımı

Bu bölümde YMSTGF yaklaşımı kullanılarak tasarlanan bir
maliyet fonksiyonu yardımıyla ileri beslemeli kontrolör sentezi
üzerinde durulacaktır. Çalışmada önerilen ileri beslemeli kont-
rolör katsayıları, elde edilen maliyet fonksiyonunun minimizas-
yonu üzerinden bulunarak sisteme uygulanmaktadır.

Çalışmada tasarımı yapılan ileri beslemeli kontrolör ile he-
deflenen temel amaç, bu çalışmada ele alınan çift tank seviye
kontrol sisteminde eyleyici doyumu olarak ifade edilen doğru-
sal olmayan yapıların sistemin çıkışına olan etkisini azaltmak-
tır. Bu amaç dŏgrultusunda, sisteme sinüzoidal bir giriş sin-
yali uygulandı̆gında elde edilen çıkış sinyalinin spektrum ifa-
desiY(ω), sistemde yer alan eyleyici doyumu gibi doğrusal ol-
mayan ifadeler sebebiyle giriş sinyalinin spektral çizgisi dışında
bazı farklı harmoniklere de sahip olacaktır. YMSTGF yaklaşımı
kullanılarak, çıkış sinyalinde istenmeyen ve sistemdeki doğru-
sal olmayan yapılardan dolayı ortaya çıkan bu harmoniklerin
çıkış sinyaline olan etkisini azaltmak için

FF = argmin
1

NK

∑

kǫK
|E{Y (kwo, FF )}|

|E{Y (wo, FF )}|
(8)

maliyet fonksiyonu tanımlanmaktadır. Bu aşamada maliyet
fonksiyonun en küçük dĕgerini veren ileri besleme kontro-
lör katsayıları bulunarak sisteme uygulanmaktadır. Tanımla-
nan maliyet fonksiyonu ifadesindeE{Y (kwo, FF )} ifadesi
Y (kwo, FF ) ifadesinin beklenen değeridir ve (4)’de verilen
eşitlik kullanarak hesaplanmaktadır. Aynı zamandaFF olarak
gösterilen ileri beslemeli kontrolör katsayısı vektörel bir ifade-
dir ve iki farklı ileri beslemeli kontrolör bulunan çift tank seviye
kontrol sistemi içinFF = [FF1 FF2] olarak ifade edilmek-
tedir.

Ayrıca çalışmada önerilen kontrol yapısının fiziksel sistem-
lerde kullanılmaya uygun olması amacıyla sistemdeki ölçümle-
rin gürültülü bir ortamda yapıldığı kabul edilerek sisteme etki-
yen gürültü sinyalinin etkisi de ihmal edilmemiştir. Bu sebeple,
ikinci bölümde denklemleri verilen istatiktiksel ifadeler ve "gü-
venirlilik seviyesi" olarak ifade edilen terim kullanılarak mali-
yet fonksiyonunun dĕgerinin hesaplanmasında elde edilen tüm

harmoniklerin yerine sadece güvenirlilik seviyesinin üzerinde
kalan harmonikler göz önüne alınarak hesaplamaya katılmış-
tır. Böylece sisteme etkiyen gürültü sinyalinden dolayı oluşan
harmonik etkilerin elde edilen ileribesleme kontrolör katsayı-
ları üzerine etkisi azaltılarak daha doğru kontrolör katsayıları
bulunması săglanmıştır.

4. Çift Tank Seviye Kontrol Sistemi

Bu bölümde çalışmada önerilen kontrol yapısının uygulandığı
çift tank seviye kontrol sistemi hakkında kısaca gerekli para-
metreler açıklanmıştır. Çalışmada ele alınan çift tank seviye
kontrol sisteminin şematik gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. Ele
alınan sistem temel olarak iki adet sıvı tankı, tanklara sıvıyı
hortumlar sayesinde aktarmak üzere kullanılan pompa motoru,
tanklardaki sıvı seviyesini ölçmek için basınç sensörleri ve çe-
şitli bağlantı hortumları ile musluk ve vanalardan oluşmaktadır.

Çift tank seviye kontrol sisteminin literatürde özellikle
kontrol problemi uygulamalarında farklı konfigürasyonları var-
dır. Bu çalışmada kullanılan ve Şekil 2’de verilen sistem konfi-
gürasyonun temel çalışma prensibi kısaca açıklanmaktadır. Sis-
temin alt kısmında bulunan hazneden sıvı, pompa motoru ve
hortumlar yardımıyla en üstte bulunan tanka aktarılır. Sisteme
uygulanan kontrol sinyali pompa motoruna uygulanan gerilim
dĕgeridir ve pompanın sisteme aktardığı sıvı ile uygulanan ge-
rilim değeri arasındaki ilişki transfer fonksiyonu olarak siste-
min matematiksel modelinde bulunmaktadır. Üst tanka aktarı-
lan sıvı, üst tankın altında bulunan conta yardımıyla dolaylı ola-
rak altta bulunan sıvı tankına dolmaktadır. Bu çalışmada ele alı-
nan sistem konfigürasyonundaki temel amaç, motora uygulanan
gerilim dĕgeri kontrol sinyali olmak üzere, alt sıvı tankındaki
sıvı seviyesinin sisteme referans sinyali olarak verilen istenen
sıvı seviye dĕgerini en az hata ile izlemesidir. Bu çalışmada sis-
teme verilen referans sinyali zamanla değişen bir sinyal olarak
ele alınmıştır. Ele alınan sistem konfigürasyonunda, geri bes-
leme sinyali her iki sıvı tankından basınç sensörleri yardımıyla
okunan anlık sıvı seviyesi değerleridir. Ele alınan konfigüras-
yonun kontrol problemini zorlaştıran özelliklerinden en önem-
lisi, sıvı pompasının üst tankı doldurması sebebiyle atta bulunan
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Şekil 2: Çift Tank Sistemi Şematik Gösterimi

tanktaki sıvı seviyesinin dŏgrudan dĕgil dolaylı olarak kontrol
edilebiliyor olmasıdır. Sözü edilen bu zorluk sebebiyle sistemin
kontrol konfigürasyonu Şekil 3’de verildiği şekilde oluşturul-
muştur.

Ele alınan çift tank seviye kontrol sistemi, ileri seviye kont-
rol algoritmalarının uygulanmasında farklı konfigürasyonlar
olarak literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur [12], [13].
Bu sebeple çift tank seviye sisteminde kullanılan parametre ta-
nımları ve kullanımları bu çalışmada detaylı olarak verilmemiş-
tir. Şekil 3’teki blok diyagramda görüldü̆gü üzere literatürde bir-
çok araştırmaya benzer olarak, bu çalışmada önerilen YMSTGF
tabanlı ileri besleme kontrolörler sistemde hali hazırda bulunan
PI kontrolörler ile birlikte kullanılmıştır. YMSGTF tabanlı ma-
liyet fonksiyonu kullanılarak belirlenen ileri besleme kontrolör
katsayılarıFF1 veFF2, özellikle geçici hal cevabını iyileştir-
mek ve hızlandırmak amacıyla kullanılmıştır. Çift tank siste-
minde kullanılan üst ve alt sıvı tanklarının motora uygulanan
gerilim dĕgerinden sıvı seviyelerine olan açık çevrim transfer
fonksiyonları sırasıyla

G1(s) =
Kdc1

τ1s+ 1
(9)

G2(s) =
Kdc2

τ2s+ 1
(10)

olarak bulunmuştur. Transfer fonksiyonları hesaplanırken sis-
temde yapılan bazı kabuller altında sistemin doğrusal olma-
yan hareket denklemlerinde doğrusallaştırma yapılmıştır. Ay-
rıcaKdc1 , τ1 ile Kdc2 , τ2 dĕgerleri kullanılan sistemin fizik-
sel parametreleri göz önüne alınarak elde edilmiştir. Kullanılan
parametrelerin sayısal değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Çift Tank Seviye Kontrol Sistemi Parametreleri

Parametre Sayısal Dĕger
Kdc1 3.2
Kdc2 1
τ1 0.1592
τ2 0.4823
Kp1 7.2152
Kp2 5.0934
Ki1 9.1061
Ki2 1.7436

5. Benzetim Çalışmaları
Bu bölümde önerilen kontrolör yapısının çift tank seviye kont-
rol sistemine uygulanması sonucunda elde edilen zaman do-
meni ve harmonik grafikleri verilerek elde edilen sonuçlar yo-
rumlanmıştır. Blok diyagramı Şekil 3’te verilen çift tank seviye
kontrol sisteminde alttaki sıvı tankının referans takip perfor-
mansını iyileştirmek amacıyla sistemde bulunan doyum fonk-
siyonlarının çıkış dĕgeri üzerindeki etkisini azaltmak için sis-
temde bulunan her iki sıvı tankının seviye kontrolünü iyileştir-
mek üzere iki farklı ileri beslemeli kontrolör sisteme eklenmiş-
tir. Sisteme eklenen ileri besleme kontrolörlerin optimal kat-
sayılarının belirlenmesi için (8)’de verilen maliyet fonksiyonu
kullanılarak belli dĕger aralıklarında tarama algoritması kul-
lanılmıştır. Bu algoritma sonucunda Şekil 4’te verilen mali-
yet fonksiyonunun ileri besleme kontrolör katsayılarıFF1 ve
FF2’ye göre dĕgişimi üç boyutlu olarak verilmiştir. Şekil 4 de-
taylı olarak incelendĭginde maliyet fonksiyonunun değerini en
küçük yapan ileri beslemeli kontrolör katsayılarıFF1 = 0.4,
FF2 = 0.9 olarak belirlenmiştir.
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Şekil 4: Maliyet fonksiyonunun üç boyutlu grafiği.

Maliyet fonsiyonu kullanılarak elde edilen ileri besleme
kontrolörün çift tank seviye kontrol sistemine uygulanması so-
nucunda sistemin elde edilen çıkış grafiği Şekil 5’te verilmiş-
tir. Daha önce de ifade edildiği üzere ele alınan konfigüras-
yonda sistemin çıkışı altta bulunan sıvı tankının seviyesidir. Şe-
kil 5’te sisteme uygulanan referans sinyali, sistemde ileri bes-
lemeli kontrolör yapısı olmadığı durumdaki çıkış grafĭgi, sis-
temde literatürde daha önceki çalışmalarda kullanılmış olan
ileri beslemeli kontrolör katsayıları kullanıldığı durumdaki çı-
kış grafĭgi ve sistemde bu çalışmada önerilen YMSGTF tabanlı
ileri beslemeli kontrolör uygulandığında elde edilen sistem çı-
kışı olmak üzere dört farklı sinyal verilmiştir. Şekil 5’teki re-

117

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



+ +
+

−

+ ++

−

FF2 FF1

G1(s)PI2 Sat2 Sat1PI1

r(t)

+
+

y(t)

n(t)

G2(s)

Tank 2 için tasarlanan PI+ileribeslemeli kontrolör Tank 1 için tasarlanan PI+ileribeslemeli kontrolör
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Şekil 3: Çift tank seviye kontrol sisteminin PI ve ileribeslemelikontrolörü ile gösterimi

ferans sinyali ve sistemdeki sıvı seviyesi olan çıkış grafikleri
incelendĭginde referans izleme performansı açısından en iyi so-
nucun bu çalışmada önerilen YMSGTF tabanlı ileri beslemeli
kontrolör uygulanarak elde edildiği görülmektedir.
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Şekil 5: Çift tank sistemi çıkış cevabı (Tank 2 sıvı seviyesi)

Çalı̧smada kullanılan YMSGTF yaklaşımının temel amacı
sistem çıkışında istenmeyen harmoniklerin genliklerinin azal-
tılmasıdır. Bu sebeple, çalışmada önerilen ileri beslemeli kont-
rolör yapısının sistemin çıkışındaki harmonikler üzerindeki et-
kisi de karşılaştırmalı olarak Şekil 6’da verilmiştir. Grafikte çı-
kış sinyalinink = 1, ..., 7 harmonikleri için genlik dĕgerleri
verilmektedir. Şekil 6’da her harmonik ifadesi ileri beslemeli
kontrolör olmadı̆gı durumda, literatürde kullanılan ileri besle-
meli kontrolör yapısı ve bu çalışmada önerilen kontrolör yapısı
sisteme uygulandığında olmak üzere üç farklı durum için çizdi-
rilmiştir. Şekil 6 incelendĭginde sistem çıkışında fazlasıyla etkin
olan özellikle ikinci ve üçüncü harmoniklerde YMSGTF yak-
laşımı kullanılarak tasarlanan kontrolörün diğer yapılarla kar-
şılaştırıldı̆gında harmonik etkisini belli oranda azalttığı görül-
mektedir. Bu sonuç, Şekil 5’de verilen sistem çıkışının zaman
cevabı ile de örtüşmektedir.

6. Sonuçlar

Bu çalışmada çift tank seviye kontrol sistemi için yüksek mer-
tebeli sinüzoidal giriş tanımlama fonksiyonları yaklaşımı kul-
lanılarak optimal ileri beslemeli kontrolör tasarımı yapılmış-
tır. Önerilen kontrolörün optimal katsayıları maliyet fonksiyo-
nunun minimize edilmesi ile elde edilmiştir. Elde edilen ileri
besleme kontrolör katsayıları sistemde hali hazırda bulunan PI
kontrolör yapısına ek olarak uygulanarak zaman ve frekans do-

k [harmonikler]
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Şekil 6: Sistemin çıkış sinyalinin harmonik değerleri.

meni cevapları incelenmiştir. Elde edilen sistemin zaman cevabı
ve baskın harmonik değerleri göz önüne alındığında çalışmada
önerilen kontrolör yapısı özellikle sistemin uygulanan referans
sinyalini izleme performansı anlamında başarılı sonuçlar ver-
miştir.
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Özetçe 

Bu çalışmada, manyetik kaldırma sistemi ele alınmıştır. 

Sistem, mekanik ve elektriksel olarak iki kısma ayrılmış ve 

kaskad bir denetim yapısı kullanılarak denetlenmiştir. 

Mekanik kısmın denetimi HİDT (Hatanın işaretinin dayanıklı 

tümlevi) denetleyici ile, elektriksel kısmın denetimi ise OT 

(Oran-tümlev) denetleyici ile sağlanmıştır. Bilimsel yazından 

farklı olarak, bu çalışma ile, ilk defa, manyetik kaldırma 

sisteminin denetiminde, HİDT denetleyici kullanılmıştır. 

Denetleyicinin performansı, benzetim çalışmaları ile denenmiş 

ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Abstract 

In this paper, magnetic levitation system is considered. The 

system is separated into two parts as mechanical and 

electrical, and controlled with a cascade control structure. The 

control of mechanical part is provided with RISE (Robust 

integral of sign of error) controller while PI (Proportional-

integral) controller is used for electrical part. Different from 

the literature, RISE controller is firstly applied to magnetic 

levitation system with this study. The performance of the 

controller is evaluated by conducting numerical simulations 

and successful results are obtained. 

1. Giriş 

Manyetik kaldırma sistemleri, ferromanyetik bir nesneyi, 

elektromıknatıs yardımı ile kaldırma ve/veya havada belirli bir 

konumda tutabilmeyi sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler, 

sürtünme sorununu ortadan kaldırdıkları için, manyetik 

trenler, elektromanyetik vinçler, hassas düzeneklerde titreşim 

yalıtımı, fotolitografide yonga plakalarının yüksek 

hassasiyette konumlandırılması gibi birçok endüstriyel alanda 

kullanılmaktadırlar[1]. Bununla birlikte, bu sistemlerin, 

kararsız denge noktasına ve yüksek dereceden doğrusal 

olmayan dinamik yapıya sahip olmaları, denetimlerini 

zorlaştırmaktadır [1]. 

Bilimsel yazında, bu sistemlerin denetimleri üzerine 

birçok çalışma bulunmaktadır. Eroğlu ve Günyaz, kaskat 

yapıda bir kayan kip denetleyicisi kullanmış ve bu denetim 

yöntemini kaskat yapıda bir oran-tümlev-hız (OTH) artı oran-

tümlev (OT) denetim yapısı ile deneysel olarak 

karşılaştırmışlardır [1]. Bachle vd. bir hızlı doğrusal olmayan 

model öngörü denetim şeması sunmuşlardır [2]. Kaynak 

[3]’de, Al-Araji, bilişsel çevrimiçi kendinden ayarlama 

algoritması tabanlı geri-adımlama yönteminden yararlanarak 

konum takibi denetim algoritması geliştirmiştir. Lim ve Chen, 

kendi kendini örgütleyen geliştirilmiş karınca kolonisi 

eniyileme algoritması tabanlı bir tekrarlı sinirsel bulanık 

denetleyici kullanmışlardır [4]. Tran ve Kang, isteğe bağlı 

sonlu-zaman takip denetim yöntemi geliştirmişlerdir [5]. 

[6]’da, Zhang vd. yörünge takibi için üssel kararlılık sağlayan 

bir gürbüz denetim şeması sunmuşlardır. Nayak ve Subudhi, 

doğrusal olmayan geri adımlama denetleyici tasarlamışlar ve 

hareketli cismin hız bilgisini K-süzgeci ile kestirerek 

kullanmışlardır [7]. Rubio vd. yörünge takibi için sinir ağı 

denetleyicisi önermişlerdir [8]. Baig ve Mahmood, H∞ gürbüz 

denetleyici tasarlamışlardır [9]. Benomair vd. elde edilemeyen 

durum değişkenleri için doğrusal olmayan gözlemci kullanan 

bulanık kayan-kip denetleyicisi sunmuşlardır [10]. Fatih vd. 

uyarlamalı geri adımlamalı kontrolcü kullanmışlardır [11]. 

Bu çalışmada, manyetik kaldırma sistemi, mekanik ve 

elektriksel olarak, iki kısma ayrılarak ele alınmıştır. Bu iki 

kısım kaskat bir denetim yapısı kullanılarak denetlenmiştir. 

Mekanik kısmın denetimi, HİDT denetleyici kullanılarak 

sağlanmıştır. Elektriksel kısım ise OT denetleyici ile 

denetlenmiştir. HİDT denetleyici ile elde edilen denetim 

sinyali, elektriksel kısmın denetiminde referans sinyal olarak 

kullanılmıştır. Yöntemin etkinliğini sınamak için sayısal 

benzetim çalışmaları yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. 

2. Sistem Modeli 

Manyetik kaldırma sistemi, metal bir nesnenin elektromıknatıs 

yardımı ile kaldırılmasını ve/veya boşlukta istenen bir 

konumda durmasını sağlayan sistemdir. Sistemin, mekanik 

kısmı, Şekil 1’de görüldüğü gibi, elektromıknatıs, 

elektromıknatısın altına yerleştirilmiş, içerisinde konum 

sensörü bulunan plastik bir ayak ve elektromıknatıs ile plastik 

ayak arasında hareket edebilen bir metal bilyeden 

oluşmaktadır. Metal bilyenin hareketi Newton’un hareket 

yasaları ile modellenebilmektedir. 

Sistemin elektronik kısmı ise, Şekil 1’de görüldüğü gibi, 

elektromıknatısı oluşturan bobin, devre üzerindeki dirençler ve 

gerilim kaynağından oluşmaktadır. Devre modeli, devre analiz 

yöntemleri kullanılarak elde edilmektedir. 

2.1. Mekanik Kısmın Modeli 

Mekanik kısmın modeli, Newton’un ikinci kanunundan 

yararlanılarak 
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𝑀�̈� = 𝐹𝑐 − 𝑀𝑔 (1) 

olarak elde edilir. Burada M topun kütlesini, x metal bilyenin 

konumunu, g yerçekimi ivmesini, Fc elektromıknatısın metal 

bilyeye uygulamış olduğu kuvveti ifade etmektedir. 

 

Şekil 1. Manyetik kaldırma sistemi.  

 
Fc, kuvvet bağıntısı aşağıdaki gibi verilebilir [1],   

𝐹𝑐 = − 
𝐼2

2

𝑑𝐿(𝑥)

𝑑𝑥
    (2) 

burada L(x), elektromıknatıs endüktansıdır. Bobinin 

endüktansı metal cismin konumuna göre değişmektedir. 

Bobinin endüktansı, metal cismin elektromıknatısla teması 

durumunda L0+L1, metal cismin sistemden çıkarılması 

durumunda ise L1 olur. Bu iki uç nokta arasındaki değişken 

endüktans denklemi 

𝐿(𝑥) = 𝐿1 + 
𝑘

𝑥
  (3) 

formülü ile ifade edilir [1]. Burada x0, çalışma noktası ve L0, 

cisim x0 çalışma noktasında iken, bobinin endüktansı olmak 

üzere, 𝑘 = 𝑥0𝐿0 olarak tanımlanır. L(x) değeri çekim kuvveti 

formülünde yerine yazılıp gerekli matematiksel işlemler 

yapıldığında, elektromıknatıs tarafından üretilen çekim 

kuvveti 

𝐹𝑐 =
𝑘

2
(

𝐼

𝑥
)

2
  (4) 

olarak bulunur [1]. 

Çekim kuvveti, (1) denkleminde yerine konursa, sistem 

denklemi, 

𝑚(𝑥)�̈� + 𝑓(𝑥) =  𝑢  (5) 

olarak elde edilir. Burada, 𝑥 = [𝑥  �̇�]𝑇 ve 

𝑚(𝑥) =
2M𝑥2

𝑘
  (6) 

𝑓(𝑥) =
2M𝑔𝑥2

𝑘
 (7) 

𝑢 = 𝐼2  (8) 

olarak tanımlanmıştır. 

Not 1: Sistemde hareket etmekte olan metal bilye, Şekil 1’de 

görüldüğü gibi sınırlı bir alanda hareket ettiği için, bilye 

konumu, x, sınırlıdır. Bu sebeple 𝑚(∙) ve 𝑓(∙) fonksiyonları, 

pozitif değerli, sınırlı, ikinci dereceye kadar türevlenebilir, 

doğrusal olmayan fonksiyonlardır. 

Ayrıca, x=0 durumunun fiziksel olarak engellendiği ve 

elektromanyetik kuvvetin sınırlandırıldığı varsayılmaktadır. 

Bu durumda, metal bilyenin hızı ve ivmesi de sınırlıdır. 

2.2 Elektriksel Kısmın Modeli 

Elektriksel sistemde, elektromıknatısın bobin endüktansı 

hareketli cismin konumuna göre değişmektedir. Bu durumda 

devre denklemi aşağıdaki gibi verilebilir [1] 

𝑉 =  𝐼𝑅 +  𝐼𝑅𝑠  + 𝐿 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
 +  𝐼  

𝑑𝐿

𝑑𝑡
   . (9) 

Burada V gerilim değerini, I akım değerini, L bobin 

endüktansını, R ve Rs, sırasıyla, elektromıknatıs ve akım 

sensörü devrelerindeki dirençleri ifade etmektedirler. (9) 

eşitliğinde, (3) eşitliğindeki bobin ifadesi yerine yazılır ve 

gerekli işlemler yapılırsa, elektriksel kısmın modeli 

𝑑𝐼

𝑑𝑡
=

1

𝐿
 𝑉 −  

(𝑅+𝑅𝑠)

𝐿
 𝐼 +  

𝑘

𝐿

�̇�

𝑥2
 𝐼  (10)                  

olarak elde edilir [1]. 

3. Manyetik Kaldırma Sisteminin Denetimi 

Manyetik kaldırma sisteminin denetimi, Şekil 2’de görüldüğü 

gibi, iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, mekanik 

kısım için giriş sinyali olan bobin akımı elde edilmiştir. İkinci 

kısımda, bu bobin akımı elektriksel kısmın denetiminde 

referans akım olarak kullanılmış ve devre akımının bu referans 

akımı takip etmesi sağlanmıştır. 

Denetleyici tasarımında, metal bilyenin konumunun ve hızının 

ve devre akımının elde edilebilir olduğu varsayılmıştır. 

 

 

Şekil 2. Manyetik kaldırma sisteminin denetim şeması. 

3.1 Mekanik Kısmın Denetimi 

Mekanik kısmın denetiminde amaç, metal topun konumu, 

x’in, istenen referans konumunu takip etmesi için gerekli I, 

akım sinyalini hesaplamaktır.  

Bu böllümde kullanılan HİDT denetim yöntemi [12]’den 

alınmıştır. [12]’de genel formda verilen yöntem, manyetik 

kaldırma sisteminin mekanik kısmı için ikinci dereceden 

sisteme indirgenerek verilmiştir. [12]’den farklı olarak, (12) 

eşitliğinde, e2 sinyali içerisine α1 kazancı eklenmiştir. Bu 

durum kararlılık analizini etkilememektedir. 

Sistemin hata sinyali 

 𝑒1 = 𝑥𝑟 − 𝑥                  (11)                                                                                       

olarak tanımlanmıştır. Burada xr(t) ∈ R, referans yörüngedir 

ve kendisi ve türevleri sınırlıdır. 

süzgeçlenmiş hata sinyalleri 

𝑒2 =  𝑒1̇ +  𝛼1𝑒1   (12) 

𝑟 =  𝑒2̇ + 𝛼2𝑒2   (13) 

olarak tasarlanmıştır. Burada α1 ve α2 pozitif sabitlerdir. 
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(13) eşitliğinin türevi 

�̇� =  𝑒2̈ + 𝛼2𝑒2̇  (14) 

olarak elde edilir. (14) eşitliğinin her iki tarafı m ile çarpılır ve 

(12) eşitliğinin birinci ve ikinci türevleri alınarak yerine 

konursa 

𝑚�̇� = 𝑚(  𝑥�⃛� − 𝑥 + 𝛼1𝑒1̈ +  𝛼2𝑒2̇)  (15) 

eşitliği elde edilir. (5) eşitliğinin türevi alınır ve (15) 

eşitliğinde yerine konursa 

𝑚�̇� =  −
1

2
 �̇�𝑟 − 𝑒2 − �̇� + 𝑁   (16) 

elde edilir. Burada 

𝑁(𝑥, �̇�, �̈�, t) = 𝑓̇ + 𝑒2 + �̇� (�̈� +
1

2
 𝑟 ) + 𝑚(x⃛r + 𝛼1𝑒1̈         

                           +𝛼2�̇�2)  

  (17) 

olarak tanımlanmıştır. (16) eşitliğindeki, denetim işareti  

�̇� = (𝑘𝑠 +  1)𝑟 + 𝛽𝑠𝑔𝑛(𝑒2)  (18) 

olarak tasarlanmıştır [12].  

Not 2: (18) eşitliğindeki ifadenin tümlevi alınırsa giriş işareti 

𝑢 = (𝑘𝑠 +  1)(𝑒2(𝑡) − 𝑒2(0)) + ∫ [(𝑘𝑠 +  1)𝛼2𝑒2(𝑡)
𝑡

0
+

        𝛽𝑠𝑔𝑛(𝑒2(𝑡))]𝑑𝑡                  (19) 

olarak elde edilir. (19) eşitliğinden görüleceği gibi denetim 

sinyali, elde edilemeyen herhangi bir sinyal içermemektedir.  

Not 3: (8) eşitliğinde, denetim işareti, akımın karesi olarak 

verilmiştir. Denetim işlemi kaskat olarak yapıldığı ve burada 

bulunan akım değeri elektriksel kısmın denetiminde referans 

işareti olarak kullanılacağı için, denetim işareti 

  𝑢 = Ir
2  (20) 

olarak alınacaktır. 

Not 4: (20) eşitliğinden, referans akım değeri 

𝐼𝑟 = √𝑢  (21) 

olarak bulunur. Giriş işaretinin negatif değerleri için akım 

değeri gerçel olamayacağı için, u, işareti, aşağıda verilen 

doyum fonksiyonuna tabi tutulmuştur 

𝑠𝑎𝑡(𝑎) = {
𝑎 𝑎 ≥ 0
0 𝑎 < 0

  . (22) 

 (18) eşitliği, (16) eşitliğinde yerine yazılırsa 

𝑚�̇� = −
1

2
 �̇�𝑟 −  𝑒2 + (𝑘𝑠 +  1)𝑟 + 𝛽𝑠𝑔𝑛(𝑒2) + �̃� + 𝑁𝑑(23) 

elde edilir. Burada 

𝑁𝑑(𝑡) = 𝑁|𝑥=𝑥𝑑

�̇�=�̇�𝑑

�̈�=�̈�𝑑

       

           = 𝑓̇(𝑥𝑟 , �̇�𝑟) + �̇�(𝑥𝑟 , �̇�𝑟)�̈�𝑟 + 𝑚(𝑥𝑟 , �̇�𝑟)𝑥𝑟   (24) 

ve 

�̃�(𝑥, �̇�, �̈�, 𝑡) = 𝑁 − 𝑁𝑑  (25) 

olarak tanımlanmaktadır. 

Kararlılık Analizi 

Kullanılan denetleyici, Not 1’de verilen koşullar altında, 

𝛼1, 𝛼2 > 1/2, ks, sistem başlangıç koşullarına göre yeterince 

büyük, 

𝛽 > ‖𝑁𝑑(𝑡)‖ℒ∞
+

1

𝛼
‖�̇�𝑑(𝑡)‖

ℒ∞
        (26) 

,burada ‖∙‖ℒ∞
, ℒ∞  normudur, olacak şekilde seçilirse, tüm 

sistem sinyallerinin sınırlı olmasını ve (11) eşitliğindeki hata 

sinyali ve bu sinyalin birinci ve ikinci türevlerinin zamanla 

sıfıra gitmesini garanti eder [12]. Kararlılık analizi için, 

[12]’deki kaynağa bakılabilir. 

3.2 Elektriksel Kısmın Denetimi 

Elekriksel kısmın denetiminde amaç, bobin akımının, referans 

akımı takip etmesidir. Bu kısmın denetiminde OT denetleyici 

kullanılmıştır. Mekanik kısmın denetiminde elde edilen akım 

değeri, Ir, referans akım olarak alınmıştır.  

Hata sinyali 

𝑒𝐼 = 𝐼𝑟 − 𝐼  (27) 

olarak tanımlanmıştır. (10) eşitliğinde verilen sistem modeli 

için, giriş gerilimi V,  

 𝑉(𝑡) = 𝑘𝑝𝑒𝐼(𝑡) + 𝑘𝐼 ∫ 𝑒𝐼(𝑡)  (28) 

olarak tasarlanmıştır. Giriş gerilimi, aşağıdaki doyum 

fonksiyonuna tabi tutulmuştur 

𝑠𝑎𝑡(𝑎) =  {
𝑎 0 ≤ 𝑎 ≤ 30
0 𝑎 < 0

30 𝑎 > 30
  .  (29) 

4. Benzetim Çalışmaları 

Sayısal benzetim çalışmaları, MATLAB Simulink programı 

ile yapılmıştır. Benzetim çalışmalarında, (1) ve (10) 

eşitliklerinde verilen sistem modelleri ve (19) ve (28) 

eşitliklerinde verilen denetim işaretleri kullanılmıştır. Model 

parametreleri ve denetleyici kazançları,sırasıyla, Tablo 1 ve 

2’de verilmiştir. Denetleyici kazançları, deneme yanılma 

yöntemi ile belirlenmiştir. 

Benzetim çalışmaları, sabit referans ve yörünge takibi olmak 

üzere iki durum için yapılmıştır. Denetleyicilerin etkinliğini 

göstermek amacıyla, her iki durum için, durum sinyallerine 

gürültü eklenmiş ve eklenmemiş benzetim çalışmalarının 

sonuçları verilmiştir. Gürültü eklenmiş durumda, konum, hız 

ve akım sinyallerine sinyal-gürültü oranı 20 dB olan ek-beyaz-

Gauss gürültüsü eklenmiştir. Tüm durumlar için aynı kazanç 

değerleri kullanılmıştır. Tüm durumlar için başlangıç 

değerleri, konum için 0.006 m, hız, akım ve gerilim için 0’dır. 

Gerilim değeri 30 V ile sınırlandırılmıştır. 

4.1 Sabit Referans Takibi 

Sabit referans takibi durumunda, referans değeri xr=0.01 m 

olarak alınmıştır. Şekil 3, 4 ve 5’te gürültüsüz, Şekil 6, 7 ve 

8’de gürültülü durum için, sırasıyla, konum, akım ve gerilim 

grafikleri görülmektedir. Şekil 3 ve 6’dan görülebileceği gibi 
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hem gürültüsüz hem de gürültülü durumda, denetim amacına 

ulaşılmıştır. 

 

Tablo 1. Model parametre değerleri [1]. 

Parametre Değer 

L 412,5mH 

R 10 𝛺 

Rs 1 𝛺 

k 6,53*10-5 Nm2/A2 

M 0,068 kg 

 

 

Tablo 2. Kazanç değerleri. 

Kazanç Değer 

kp 150 

ki 150 

α1 5 

α2 5 

β 20 

ks 30 

 

 

 

Şekil 3. Sabit referans için gürültüsüz durumda konum grafiği. 

4.2 Yörünge Takibi 

Yörünge takibi takibi durumda, referans değeri  

𝑥𝑟 = 0.01(1 + 𝑠𝑖 𝑛(2𝜋𝑓𝑡)) (30) 

olarak alınmıştır. Burada f=0.5 Hz’dir. Şekil 9, 10 ve 11’de 

gürültüsüz, Şekil 12, 13 ve 14’de gürültülü durum için, 

sırasıyla, konum, akım ve gerilim grafikleri görülmektedir. 

Şekil 9 ve 12’den görülebileceği gibi hem gürültüsüz hem de 

gürültülü durumda, denetim amacına ulaşılmıştır. 

 

 

Şekil 4. Sabit referans için gürültüsüz durumda akım grafiği. 

 

 

Şekil 5. Sabit referans için gürültüsüz durumda gerilim grafiği. 

 

 

Şekil 6. Sabit referans için gürültü durumda konum grafiği. 
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Şekil 7. Sabit referans için gürültü durumda akım grafiği. 

 

 

 

Şekil 8. Sabit referans için gürültü durumda gerilim grafiği. 

 

 

 

Şekil 9. Yörünge takibi için gürültüsüz durumda konum 

grafiği. 

 

Şekil 10. Yörünge takibi için gürültüsüz durumda akım grafiği. 

 

 

Şekil 11. Yörünge takibi için gürültüsüz durumda gerilim 

grafiği. 

 

 

Şekil 12. Yörünge takibi için gürültülü durumda konum 

grafiği. 
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Şekil 13. Yörünge takibi için gürültülü durumda akım grafiği. 

 

 

Şekil 14. Yörünge takibi için gürültülü durumda gerilim 

grafiği. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, manyetik kaldırma sistemi ele alınmıştır. 

Sistem, mekanik ve elektriksel olarak iki kısma ayrılmış ve 

kaskat bir denetim yapısı kullanılarak denetlenmiştir. Kaskat 

denetim yapısı olarak HİDT+OT denetleyiciler kullanılmıştır. 

Mekanik kısım HİDT denetleyici ile denetlenirken, elektriksel 

kısım için OT denetleyici tercih edilmiştir. HİDT denetleyici 

ile elde edilen denetim işareti elektriksel kısmın referans 

sinyali olarak kullanılmıştır. 

Denetim sisteminin performansı, MATLAB Simulink 

programı kullanılarak sayısal benzetim çalışmaları ile 

sınanmıştır. Benzetim çalışmaları, sırasıyla, gürültü eklenmiş 

ve eklenmemiş durum sinyalleri kullanılarak, sabit referans ve 

yörünge takibi durumları için yapılmış, elde edilen sonuçlar 

grafikler ile ortaya konulmuştur. Tüm benzetim çalışmaları 

sonuçlarında, istenen denetim amacına başarılı bir şekilde 

ulaşıldığı görülmüştür. 

Teknik eksikliklerden ötürü, denetim sistemi, deneysel olarak 

sınanamamıştır. Bununla birlikte, benzetim çalışmaları ile elde 

edilen sonuçlar, deneysel çalışmalar için, sağlam bir temel 

oluşturmuştur. Teknik eksikliklerin giderilmesinin ardından, 

denetim siteminin deneysel sonuçlarının alınması ve bilimsel 

yazına kazandırılması hedeflenmektedir. 
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Özetçe 
Bu çalışmada, kesir dereceli PI (KDPI) ve geleneksel PI 
kontrolcüler ile doğrusal olmayan ikili tank sisteminin sıvı 
seviyesinin kontrolü gerçek zamanlı olarak 
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, tank 1 ve tank 2 sistemi için 
matematiksel modeller elde edilmiş, daha sonra bu iki ayrı 
konfigürasyon için kontrolcü performansları çeşitli referans 
işaretleri için kıyaslanmıştır. KDPI kontrolcü, sabit 
parametreli PI kontrolcüye oranla, sistemin ihtiyacı olan 
esnekliği sağlaması ve parametre değişimlerine karşı daha iyi 
performans göstermesi amacıyla tasarlanmış ve her iki 
kontrolcü referans takip başarısı, yükselme ve yerleşme 
zamanı, hata eliminasyon performansları açısından 
karşılaştırılmıştır.  

Abstract 
In this study, the control of a nonlinear-coupled tank liquid 
level system has been realized via fractional order PI (FOPI) 
and classical PI controllers in real time. Firstly, the 
mathematical model of the system has been derived for both 
configurations that are tank 1 and tank 2, then the responses of 
controllers against to various reference signals have been 
compared. When the FOPI controller compared with the PI 
controller, it has been designed for providing more flexibility 
needed for the system and expected more robustness to 
parameter variations than the PI controller and, both 
controllers have been compared in terms of performances such 
as reference tracking, rising and settling time, error 
elimination capability.   

1. Giriş
Sıvı seviye kontrolü endüstriyel ve araştırma-geliştirme 
faaliyetleri içerisinde yaygın olarak kullanılan proses 
adımlarından biridir. İlaç endüstrisinden kazanlara, su arıtma 
sistemlerinden dolum cihazlarına kadar birçok alanda 
kullanılıyor olmaları, bu tür sistemlerin kontrolünün de son 
derece önemli olmasına neden olmaktadır. Sıvı seviye 
sistemlerinde karşılaşılan en önemli problem ise tank 
çıkışındaki sıvı miktarının zamana bağlı olarak düzensiz 
değişmesiyle birlikte sistemin doğrusal olmayan bir yapı 
kazanmasıdır. Bu nedenle, tank sistemlerinde gerçekleştirilen 
sıvı seviye kontrolünde karşılaşılan bu tür problemleri ortadan 
kaldırmak için çeşitli kontrol metotları geliştirilmiştir.  

     İlk olarak basit yapıları, doğrusal kontrol yöntemleri 
olmaları ve sabit parametre değerlerine sahip P, PI ve PID 
kontrol yöntemleri ikili tank sistemine uygulanmıştır.  
    Soumya Ranjan ve diğerleri, PI kontrolcüsünün 
parametrelerini ayarlamak için doğrusal matris eşitsizliği 
yaklaşımını kullanmışlardır. Elde edilen sonuçlar bu yaklaşım 
metodunun Ziegler-Nichols yaklaşım metoduna göre daha 
verimli olduğunu göstermiştir [2]. Chaoraingern ve diğerleri, 
ikili tank sıvı seviye sistemi için karakteristik oran atama 
temeline dayanan PID kontrolcü tasarlamışlardır [3]. 
Simülasyon sonuçları, bu teknik sayesinde yalnız bir 
parametre ayarlanarak istenilen sonuçların elde edilebileceğini 
göstermiştir. Ayrıca, son yıllarda, hesaplama sistemlerinin 
gelişme kaydetmesiyle birlikte, kesirli dereceden hesaplamaya 
olan ilgi de artmış ve çeşitli kontrol metotları ile birlikte 
sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılan parametre 
sayısının artması işlem karmaşası getirmesine rağmen, 
kontrolcülerin performansının artmasını sağlamıştır. Divya ve 
Anbumalar, ikili tank sistemi için KDPI ve klasik PI 
kontrolcüler tasarlamışlardır. Simülasyon ve deneysel 
çalışmalar, KDPI kontrolcüsünün referans takibi ve hataları 
elimine etme başarısı açısından daha iyi sonuçlar verdiğini 
göstermiştir [4]. Sekban ve diğerleri, kesir dereceli hesaplama 
yöntemini dörtlü tank sıvı seviye sistemine uygulamışlardır. 
Kesir dereceli olarak tasarlanan PI kontrolcüsünün 
esnekliğinin arttırılması sağlanmış ve sistemin daha başarılı 
bir referans takibi gerçekleştirdiği simülasyon sonuçlarında 
gösterilmiştir [5]. Sundaravadivu ve diğerleri, küresel tankın 
sıvı seviyesini kontrol etmek için KDPID kontrolcüsünü klasik 
PI kontrolcüsü ile kıyaslamışlardır. Simülasyon ve deneysel 
sonuçlar, KDPID kontrolcüsünün PID kontrolcüye göre daha 
az aşım yaptığını, daha az hataya sahip olduğunu göstererek 
niceliksel olarak daha verimli olduğu ispatlamıştır [6]. 

Bu çalışmada, sabit parametreli PI kontrolcü kesir dereceli 
olarak tasarlanmış ve doğrusal olmayan ikili tank sıvı seviye 
sistemine farklı referans işaretleri altında deneysel olarak 
uygulanmıştır. KDPI kontrolcü, klasik PI kontrolcüsünün 
sağlayamadığı ve sistemin ihtiyacı olan esnekliği sağlaması 
amaçlanmış, bu nedenle doğrusal olmayan bir sistem üzerinde 
denenmiştir. Deneysel sonuçlar incelendiğinde, KDPI 
kontrolcüsünün PI kontrolcüye oranla daha iyi referans takibi 
gerçekleştirdiği, sistemde meydana gelen hataları daha iyi 
elimine ettiği ve parametre değişimlerine karşı daha hızlı tepki 
verdiği gözlemlenmiştir.  
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2. İkili Tank Sisteminin Matematiksel Modeli  
Sıvı seviye kontrol sistemi; bir pompa, su havuzu ve iki adet 
su tankının yer aldığı bir düzenekten oluşmaktadır. Tanklar 
şeffaf bir zemin üzerine dikey olarak konumlandırılmıştır. 
Üstte yer alan tank 1 pompa vasıtasıyla doldurulurken, altta 
yer alan tank 2’in doldurulması tank 1 aracılığıyla olmaktadır. 
Sadece tank 1’in hesaba katıldığı ve tank 1 ile tank 2’in 
birlikte hesaba katıldığı iki durum mevcuttur. Sıvı seviye 
kontrolü iki aşamalı olarak yapılabileceği gibi tek aşamalı 
olarak da yapılabilir. 
 
2.1 Tek Tank Modeli 
 
Tek tank modeli Şekil 1’de gösterilen ikili tank sisteminde 
üstte yer alan tank için geçerlidir. Tank 1’in içerisindeki sıvı 
seviyesi sadece pompa aracılığıyla kontrol edilir. Tek tank 
modelinde tank 2 hesaba katılmaz. Proses girişi pompa voltajı 
iken, çıkışı tank 1’in sıvı seviyesidir. Tek tank sisteminin 
matematiksel modeli tank 1’e giren sıvının hacimsel akış oranı 
1if  ve tank 1’den çıkan sıvının hacimsel akış oranına 

01f  bağlı 
olarak elde edilir. Tank 1’e giren ve çıkan sıvının hacimsel 
akış oranı aşağıdaki eşitliklerde belirtildiği gibidir [7]. 

 )(1 tuf i h=                                                  (1)                  

 111 ooo VAf =                                                     (2) 

01A  sıvı akış yolunun kesit alanı )( 2cm , 01V  suyun tank 1 

dışına çıkış hızı )/( scm , pK=h ; pK pompa debi sabiti 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
V

s
cm /

2 , pVtu =)( , )(tu  pompaya uygulanan gerçek 

gerilimdir. Çıkış akış hızı Bernoulli denklemi kullanılarak 
aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 
11 2 gLV o =                                                  (3) 

Yukarıda yer alan g   yerçekimi sabitidir. Tank 1 için sıvı 
çıkış yolunun kesit alanı ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

 2
11 4

1
oo DA p=                                                        (4) 

01D  tank 1 sıvı çıkış yolu çapını göstermektedir. Bu ifadeler 

denklemlerde yerine yazılırsa sıvı akış oranı aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir. 

 
111 2 gLAf oo =                                              (5) 

Kütle korunum prensibi kullanılarak 1L  için birinci dereceden 
diferansiyel denklem aşağıdaki gibi elde edilir. 

 
11

1
1 oit ff
dt
dLA -=÷

ø
ö

ç
è
æ                                        (6) 

1tA  tank 1 iç kesit alanı olup denklemdeki ifadeler tekrar  

 

                            Şekil 1: Tek Tank Modeli 

toparlanacak olursa, tank 1 sistemi aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir. 

 
1

111 2

t

o

A
gLAKpVp

dt
dL -

=                             (7) 

2.2 İkili Tank Modeli 

İkili tank modelinde sistem durumları tank 1 için 1L  ve tank 2 

için 2L  sıvı seviyeleridir. Tank 2 için sıvı çıkış akış oranı, 

 222 ooo VAf =                                   (8)              

ile gösterilebilir. Tank 2 için sıvı çıkış akış hızı Bernoulli 
denklemi kullanılarak hesaplanırsa, 

 22 2 gLVo =                                      (9)                     

şeklinde yazılabilir. Tank 2 için sıvı çıkış yolu kesit alanı,  

 2
22 4

1
oo DA p=                                                    (10) 

denklemi ile hesaplanır ve bu denklemler sıvı çıkış akış 
oranını denkleminde yeniden yazılırsa, 

 222 2 gLAf oo =                               (11)          

denklemi elde edilir. Tank 2 ‘ye giren sıvı akış oranı aşağıdaki 
gibi yeniden yazılabilir. 

 112 2 gLAf oi =                                            (12) 

Kütle korunumu prensibi tank 2 için yazılırsa, 2L  için birinci 
dereceden diferansiyel denklem aşağıdaki gibi elde edilir.  

 
22

2
2 oit ff
dt
dLA -=÷

ø
ö

ç
è
æ                                      (13) 

 

127

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Elde edilen ifadeler tekrar toparlanacak olursa,  

 
2

11222 22

t

oo

A
gLAgLA

dt
dL +-

=            (14) 

yazılabilir ve tank 2 sistemi için denklem (14) ifadesi elde 
edilebilir.  

 

 
                      Şekil 2: İkili Tank Modeli 

3. Kesir Dereceli PI Kontrolcü Tasarımı 
3.1 Kesir Dereceli Hesaplama 

Kesirli dereceden hesaplamanın tarihi oldukça eskilere 
dayanmaktadır. 1695 yılında L’Hospital ve Leibniz arasındaki 
mektuplaşma ile kesirli dereceden hesaplamanın temeli 
atılmıştır. Tarihinin bu kadar eski olmasına rağmen 
kontrolcülerle birlikte kullanımı o kadar eski değildir. 1990’lı 
yıllara kadar kesirli dereceden kontrol çalışmalarına olan ilgi 
istenilen düzeyde olmamıştır. Son zamanlarda gelişen 
teknoloji ve hesaplama gücünden dolayı kesir derece kontrol 
ve modellemeye olan ilgi artmıştır. 

Kesirli dereceden hesaplamada türev ve integralin tamsayı 
olmayan dereceleri için r

ta D  gibi genel bir gösterim 

mevcuttur. Bu gösterimde a  ve t  işlemin sınırları 
Rr Î ’dir. Bu işlemin sürekli integro-diferansiyel gösterimi 

aşağıdaki belirtildiği gibidir. 
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                               (15) 

Grünwald-Letnikov (GL),  Riemann-Louville (RL) ve Caputo 
kesir dereceli integro diferansiyel tanımlamalar içerisinde en 
sık kullanılan yöntemlerdir [8]. Bu tanımlamalar aşağıda 
sunulmuştur [9]. 

• GL Tanımlaması; 

 )()1(lim)(
0

0 jhtf
j
r

htfD
h
at

j
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r
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è
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-= å
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        (16) 

şeklindedir ve 
úû
ù

êë
é -
h
at  terimi tam sayıdır.  

• RL Tanımlaması nrn áá-1  için; 

 t
t
t d

t
f

dt
d

rn
tfD

t

a
nrn

n
r
ta ò +---G

= 1)(
)(

)(
1)(           (17) 

şeklindedir. Denklemde yer alan (.)G  ifadesi Gamma 
fonksiyonudur. 

• Caputo Tanımlaması için  nrn áá-1 ; 

 t
t
t d

t
f

rn
tfD

t

a
nr

n
r
ta ò +---G

= 1)(
)(

)(
1)(              (18) 

şeklinde yazılabilir. Caputo kesir dereceli türev denklemleri 
için başlangıç şartları, tam sayı dereceli türev denklemleri ile 
aynı yapıdadır. Kesir dereceli ifadelerin, tam çözüm yöntemi 
olmadığı için çözümü yaklaşımlar yapılarak elde edilir. Bunu 
yapmaktaki ana amaç kesir dereceli sistemlerin yaklaşık 
tamsayı dereceli modellerini elde ederek, fiziksel olarak 
gerçeklenebilmelerini sağlamaktır [10]. Laplace dönüşümü 
yapılan sistemlerin çözümü için çeşitli yaklaşım yöntemleri 
mevcuttur. Bunlar: Carlson, Matsuda, Tustin, Simpson, Crone 
yaklaşımlarıdır [11-12]. Bu yaklaşımlar Laplace operatörünün 
seri açılım mantığına dayanır. Bu çalışmada Oustaloup’un 
kesir dereceden hesaplama yapabilmek için geliştirdiği ve 
literatür de sıklıkla kullanılan Crone yaklaşımını kullanacağız. 
Bu yaklaşım denklemi aşağıdaki gibi olan fonksiyonlar için 
geçerlidir. 

 [ ]1,1,,)( -ÎÎ= ggg RssH                               (19) 

Frekans aralığı ),( hb ww olarak seçilen 
Ù

H  yaklaşım fonksiyonu 

aşağıdaki gibi tanımlanır. 
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Sistemin kutup ve sıfırları ile kazanç değeri için aşağıdaki 
denklem grupları kullanılır. 
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),( hb ww  =Yaklaşıklığın geçerli olduğu frekans bandının alt 

ve üst limitleridir. 
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),( hb wwK =  değerlerine bağlı bir sabittir. 

N = yaklaştırma derecesi; 

olarak ifade edilir. Burada, K kazancı öyle ayarlanır ki w = 1 
rad / sn frekansında ifadenin genliği 0 dB değerinde tutulur. 
Bu yöntem sistemin hangi frekans bandına yaklaştırma 
yapılacağını ve yaklaştırmanın derecesini kullanarak kutup ve 
sıfırları en uygun biçimde hesaplar. Ayrıca buradaki N 
yaklaştırma derecesi arttıkça yaklaştırma başarımı artmakta, 
buna karşılık karmaşıklık da artmaktadır. 

Deneysel çalışmalar esnasında kullanılan lPI  kontrolcü için 
parametre değerleri çizelge 1’de gösterildiği gibidir. 

 

Çizelge 1: KDPI ve PI kontrolcülerine ait sayısal değerler 

Sistemin kontrol blok diyagramı ve deneysel düzeneğe ait bir 
resim Şekil 3 ve Şekil 4’te sırasıyla verilmiştir.  

 
Şekil 3: İkili tank sisteminin kontrol blok diyagramı 

 

 

Şekil 4: İkili tank deney düzeneği (Quanser 2005) 

 

 

3. Deneysel Sonuçlar 
Bu bölümde, ikili tank sisteminde iki ayrı konfigürasyon için 
deneysel olarak elde edilen sonuçlar verilmiş ve çeşitli 
referans işaretlerinde kontrolcülerin performansları 
kıyaslanmıştır.   

İlk olarak tank 1 konfigürasyonu için sisteme sabit + kare 
referansı uygulanmış, Şekil 4 ve 5’te sırasıyla KDPI ve PI 
kontrolcüleri için elde edilen sonuçlar verilmiştir. Şekil 4 
incelendiğinde, KDPI kontrolcü PI kontrolcü ile hemen hemen 
aynı yükselme zamanına sahip olmasına rağmen, KDPI 
kontrolcü neredeyse hiç aşım yapmadan referans işareti 
yakaladığı ancak, PI kontrolcüsünün hafif aşım yaparak 
referans işareti yakaladığı görülmüştür. Ayrıca, sabit referans 
süresince PI kontrolcü referans takibinde hafif sapmalar 
göstermiş KDPI kontrolcü ise daha başarılı bir referans takibi 
gerçekleştirmiştir. Daha sonra referans işaretin zamanla 
değişim içeren kare referansı uygulandığında KDPI kontrolcü 
PI kontrolcüye göre daha kısa bir yükselme zamanına sahip 
olduğu ve neredeyse aşım yapmayarak referans işareti 
yakaladığı gözlemlenmiştir. Ancak, PI kontrolcü kare 
referansın ani değişim içeren kısmında belirgin bir aşım 
yaparak referans işareti daha geç yakalamıştır. Aynı zamanda, 
her iki kontrolcünün aynı genlik ve formda kontrol işareti 
üretmesine rağmen, KDPI kontrolcünün daha iyi referans 
takibi gerçekleştirdiği ve hata eliminasyonu açısından daha iyi 
performans gösterdiği gözlemlenmiştir.      

Şekil 6 ve Şekil 7’de sabit + testere referans işareti için 
sisteme sırasıyla KDPI ve PI kontrolcüleri uygulanmıştır.  
Sabit referans işareti için her iki kontrolcünün benzer 
yükselme zamanına sahip olduğu ancak, PI kontrolcüsünün 
hafif aşım yaparak referans işareti daha geç yakaladığı 
gözlemlenmiştir. Daha sonra, sisteme ani değişim içeren ve 
devamında sürekli bir değişim içeren testere referans işareti 
uygulanmıştır. KDPI kontrolcü PI kontrolcüsüne nazaran daha 
hızlı bir şekilde yükseldiği ve devamında daha az bir aşım 
yaparak referans takibini gerçekleştirdiği görülmektedir. 
Ayrıca, KDPI kontrolcüsünün sistemde meydana gelen 
parametre değişimlerine ve hatalara daha hızlı müdahale 
etmek için daha anahtarlamalı bir kontrol işareti ürettiği, PI 
kontrolcüsüne oranla daha esnek çalıştığı gözlemlenmiştir. 

Şekil 8 ve Şekil 9’da konfigürasyon 2 için sabit + sinüzoidal 
referans işareti altında sisteme sırasıyla KDPI ve PI 
kontrolcüleri uygulanmıştır.  Bu konfigürasyonda, tank 2 
doğrudan pompa aracılığıyla değil, tank 1’in çıkışı ile 
beslendiği için sistem daha kompleks hale gelmektedir. Sabit 
referans işareti için KDPI kontrolcü kısa sürede yükselerek 
referans işareti yakalamayı başardığı, devamında çok az aşım 
ile referans işareti yakaladığı görülmüştür. Ancak, PI 
kontrolcü kısa sürede yükselerek referans işareti yakalamasına 
rağmen, belirgin bir şekilde aşım yaptığı ve KDPI 
kontrolcüsüne oranla daha uzun bir yerleşme zamanına sahip 
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Şekil 4: Tek tank KDPI kontrolcü için sabit + kare referans 
sonuçları 
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Şekil 5: Tek tank PI kontrolcü için sabit + kare referans 
onuçları 

olduğu görülmektedir. Daha sonra, sisteme yumuşak ve 
sürekli bir değişim içeren sinüzoidal referans işareti 
uygulanmıştır. KDPI kontrolcü sinüzoidal işaretin tepe 
noktalarından sonraki değişimlerde meydana gelen hataları 
daha iyi elimine ettiği ve devamında referans işareti  
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Şekil 6: Tek tank KDPI kontrolcü için sabit + testere referans 

sonuçları 
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Şekil 7: Tek tank PI kontrolcü için sabit + testere referans 
sonuçları 

 
yakalamayı başardığı görülmüştür. Ancak, PI kontrolcü tepe 
noktalarından sonraki referans takibinde zorlandığı, sapmalar 
meydana geldiği ve meydana gelen parametre değişimlerine 
ve hatalara karşı KDPI kontrolcüsüne oranla yetersiz kaldığı 
görülmüştür. 
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Şekil 8: İkili tank KDPI kontrolcü için sabit + sinüzoidal 

referans sonuçları  
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Şekil 9: İkili tank PI kontrolcü için sabit + sinüzoidal referans 
sonuçları 

4. Sonuçlar 
Bu çalışmada, proses sisteminin bir benzeri olan ikili tank sıvı 
seviye sisteminin iki farklı konfigürasyonu için çeşitli referans 
işaretleri altında seviye kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Kontrol 
adımları için sisteme sırasıyla KDPI ve klasik PI kontrolcüleri 
uygulanmış ve kontrolcülerin performansları yükselme 
zamanı, yerleşme zamanı, referans takip başarısı, parametre 
değişimlerine karşı gösterdikleri tepki ve hata eliminasyonu 
açısından kıyaslanmıştır. Deneysel sonuçlar incelendiğinde, 
KDPI kontrolcüsünün PI kontrolcüsü ile hemen hemen aynı 
yükselme zamanına sahip olduğu ancak, daha kısa sürede 

referans işareti yakaladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, sisteme 
uygulanan referans işaretlerin zamanla değişim içeren 
kısımlarında KDPI kontrolcü PI kontrolcüsüne oranla daha iyi 
referans takibi gerçekleştirdiği, ani değişimlere karşı daha 
hızlı tepki verdiği ve daha esnek çalışarak sistemin meydana 
gelen parametre değişimlerinden daha az etkilenmesini 
sağladığı görülmüştür. Sonuç olarak, KDPI kontrolcü PI 
kontrolcüsüne göre daha başarılı bir performans gösterdiği ve 
sistemin daha esnek çalışmasını sağladığı gözlemlenmiştir. 
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Özetçe 

Bu doküman, Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar 

(PMSM) için bir  uyarlamalı kontrol stratejisi sunmayı 

amaçlamaktadır. Bu çalışmadaki uyarlamalı kontrol, Alan 

Yönlendirmeli Kontrol (FOC) şemasındaki Oransal-İntegral 

(PI) kontrolörlerin, farklı referans değerleri için sıralanmış 

kazanç değerleri tablosu kullanması tekniğine dayanır. Yaygın 

kullanılan FOC stratejisinde, kontrolörler tek bir hız referans 

değerine göre ayarlanmaktadırlar. Bununla birlikte, bu tip 

kontrolörler farklı referans değerleri için bir takım 

dezavantajlara sahiptirler. Sıralanmış kazanç değerleri tablosu 

kullanan Oransal-İntegral kontrolörler özellikle farklı çalışma 

aralıklarında ve değişik çalışma durumları altında da sistemin 

optimize kontrol edilebilmesine imkan tanımaktadırlar. Bu 

teknik, dokümanda, kazanç tablolama olarak anlatılacaktır. Bu 

çalışmada, farklı referans hız değerleri için kazanç tablolama 

kullanan kontrolörler ve kazanç tablolama kullanmayan 

kontrolörlerin performansları deneysel sonuçlarla 

karşılaştırılacaktır. Kazanç tablolamanın kontrolör üzerinde 

gerçeklenmesi ve deneyde kullanılan elektronik donanımda 

koşmasına yönelik yöntemler de tanımlanacaktır. Deney ve 

kontrolör detayında, kalıcı mıknatıslı senkron motorların Alan 

Yönlendirmeli Kontrolü için gerekli rotor pozisyon bilgisi ise 

Kayan Kipli Gözleyici (SMO) kullanılarak elde edilecektir.  

Anahtar PMSM,FOC, Kazanç Tablolama, PI,SMO 

Abstract 

The main purpose of this paper is to present an adaptive control 

strategy for permanent magnet synchronous motor(PMSM). 

The adaptive control used in this study is based on gain 

scheduling technique for gain values of PI controller in Field 

Oriented Control (FOC) scheme. The most prevalent FOC 

strategy is to use for single speed operation region. However, 

this type of controller has some drawbacks on different 

operating points. Gain-Scheduled PI is designed specifically 

for each operating points separately to force plant to perform 

wide range of working conditions. To analyze the performance 

of the PI another PI without Gain-Scheduling technique is 

going to be demonstrated with experimental results The results 

are presented to verify the effectiveness of the control scheme 

and there are going to be some recommendations to be used in 

Gain-Scheduling and implementation to the experiment. Rotor 

electrical position angle is estimated with utilizing designed 

Sliding Mode Observer(SMO). 

Keywords—PMSM,FOC, Gain scheduling, PI,SMO” 

1. Giriş

Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar, yüksek tork-

hacim oranı ve hacimsel gücü dolasıyla  endüstriyel olarak, 

elektrikli araç uygulamalarında ve dar kullanım alanını zorunlu 

kılan uygulamalarda avantaj sağlamaktadırlar.[1,2] 

Son yıllarda artan çevresel farkındalık, Kalıcı Mıknatıslı 

Senkron Motorları enerji verimliliği manasında da geleneksel 

fırçalı doğru akım motorlara, asenkron motorlara ve adım 

motorına kıyasla yenilenebilir enerji uygulamalarında, 

dayanıklı ev aletlerinde kullanımını desteklemektedir. Ayrıca 

verimlilik esasına dayalı olarak havacılık uygulamalarında da 

sıklıkla yer almaktadır. [3, 4, 5, 6]. 

Öte yandan, Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar doğrusal 

olmayan yapısından dolayı karmaşık kontrol algoritmalarına 

ihtiyaç duyarlar. [7] Alan Yönlendirmeli Kontrol algoritması, 

sistemdeki doğrusal olmayan etkileri ayrıklaştırmak için Kalıcı 

Mıknatıslı Senkron Motorlarda kullanılır. [8]  Geleneksel 

Oransal-İntegral kontrolörler farklı hız referansları ve çalışma 

noktalarını bütünüyle hesaba katmayan Alan Yönlendirmeli 

Kontrol algoritmalarında çalıştırılır. Bu problemi saf dışı 

bırakmak için, bu çalışmada, kazanç tablolamalı İntegral 

kontrolörlere Alan Yönlendirmeli Kontrol yapısında yer 

verilecektir. [9] 

Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor kontrolünde farklı hız 

referansları söz konusu olduğunda sistem dinamiklerinde 

etkileyici değişiklikler ortaya çıktığından, geleneksel Oransal-

İntegral kontrol kazanç değerlerinin kullanıldığı stratejide 

istenen gürbüz kontrol sağlanamayabilir. Buna rağmen, kazanç 

tablolamalı Oransal-İntegral kontrolör yapısı, belirlenmiş farklı 

hız referansları için istenmeyen etkileri gidermeye yarayan 

taramalı tablolar yardımıyla gerçeklenebilecektir. Sıralanmış 

kazan değerleri tablosu, genel manasıyla, verilmiş girdilere 

karşılık bir çıktı üreten fonksiyonlar olarak açıklanmaktadır. Bu 

çalışmada, önceden karar verilmiş farklı hız referansları 

verilmiş girdiler olarak ve karşılık gelen oransal kazanç ve 

integral kazancı ise kazanç tablosu tarafından üretilen çıktılar 

olacaktır.[10] 

Rotor pozisyonuna, sinyal referans düzlem dönüşümünün 

gerçeklenebilmesi için gerek duyulmaktadır. Rotor pozisyon 

sinyalini tahmin etmek için yüksek-frekans enjeksiyonu(high 

frequency injection) ve Kalman filtreye kıyasla buradaki yaygın 
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teknik Kayan Kipli Gözleyici tekniği sensörsüz uygulamaların 

olduğu yerde rotor pozisyon tahmini olarak kullanılır. Kayan 

Kipli Gözleyici içerdiği anahtarlama kanunlarıyla doğrusal 

olmayan bir gözleyicidir. Kayan Kipli Gözleyici bir gürbüz 

kontrol stratejisidir ve bazı ölçümlerden ve hata modellerinden 

sonuç çıkarmak üzerine kuruludur.[11] 

Bu doküman, şu şekilde organize edilmiştir; sistemin 

matematiksel modelinin türetilmesi, ki bu ikinci bölümde tarif 

edilmektedir. Üçüncü bölüm, kontrolör tasarım prosedürünü 

türetilmiş modeli esas alarak tarif etmektedir. Dördüncü bölüm 

deney ve deney sonuç grafiklerini içermekte olup beşinci 
bölüme sonuç bölümü olarak yer verilmiştir.  

2. Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorun 

Matematiksel Modeli 

Herhangi bir sistemi kontrol etmek için o sisteme karşılık 

gelen matematiksel modele ihtiyaç duyulur. Kontrolör, 

matematiksel modellenen sistemin durum-uzayı gösteriminde 

tarif edilen sistem dinamiklerine göre tasarlanır. 

Kalıcı mıknatıslı senkron motorun matematiksel 

modelinde, sistemi üç boyuttan iki boyuta indirgemede, 

literatürde de detayıyla karşılaşılan Clarke ve Park 

dönüşümleri üç boyutlu sistem denklemlerine uygulanır. 

Clarke ve Park dönüşümleri yardımıyla motorun d ve q eksen 

değişkenleri elde edilir. [12]  Kalıcı Mıknatıslı Senkron 

Motora ait lineer olmayan dinamik denklemleri aşağıdaki 

gibidir. 
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Burada, 𝑖𝑑 , 𝑖𝑞  sırasıyla d ve q eksen stator akımlarını; 𝑢𝑑, 𝑢𝑞 d 

ve q eksen stator gerilimlerini;𝐿𝑑 , 𝐿𝑞 sırasıyla d ve q 

eksenstator sarımlarının endüktanslarını, 𝑅𝑠 stator sarım 

direnci, 𝜓𝑓 kalıcı mıknatısa ait akı, 𝑃 çift kutup sayısı, 𝜔 rotor 

radyal hızı, 𝐽 rotor atalet momenti, 𝑓𝑐 viskoz sürtünme 

katsayısı, 𝑇𝐿  yük torkunu ifade etmektedir. 

Bu denklemler vektör formda ayrıca, 

𝑑

𝑑𝑡
𝒙 = 𝒇(𝒙, 𝒖,𝒘) 

(4) 

𝒚 = 𝒈(𝒙, 𝒖,𝒘) (5) 

 

ifade edilirler ve durum uzayı gösterimi aşağıdaki gibidir. 

𝒙 = [
𝑖𝑑
𝑖𝑞
𝜔

] , 𝒖 = [
𝑢𝑑

𝑢𝑞
] ,𝒘 = [𝑇𝐿], 𝒚 = [𝜔] 
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Burada,  𝒙, durum; 𝒖, giriş; 𝒘,bozucu, 𝒚, çıkış 

vektörleridir ve Denklem 1-3’den görülebileceği gibi, sistem 

dinamikleri sistem durumları ayrık olmadığından doğrusal 

değildir. Doğrusallaştırılmayan sistemi kontrol etmek sistemin 

istenmeyen ve tahmin edilemeyen karakteristiklerinden dolayı 

karmaşık bir prosedür. Doğrusallaştırılmış durum uzayı modeli 

dinamikleri Denklem 1-3’de verilen doğrusal olmayan sistem 

için elde edilecektir.[13] 

𝑥∗ ve 𝑢∗ noktaları etrafında lineerleştirilmiş sisteme ait 

durum-uzay gösterimindeki matrisler, 
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Olarak belirlenir. Burada, 𝑥∗ ve 𝑢∗ belirlenen denge noktasında 

sisteme ait durum ve giriş vektörleridir. Bu noktada sistemin 

lineerleştirme işleminin uygulanması ile durum uzay 

gösterimine ait matrisler, 

𝑑

𝑑𝑡
𝒙 =

[
 
 
 
 
 
 −

𝑅𝑠

𝐿𝑑

𝐿𝑞

𝐿𝑑

𝑝𝜔∗
𝐿𝑞

𝐿𝑑

𝑝𝑖𝑞
∗

−
𝐿𝑑

𝐿𝑞

𝑝𝜔∗ −
𝑅𝑠

𝐿𝑞

(−
𝐿𝑑

𝐿𝑞

𝑝𝑖𝑑
∗ −

𝑝𝜓𝑓

𝐿𝑞

)

(
3

2

𝑝

𝐽
(𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)𝑖𝑞

∗) (
3

2

𝑝

𝐽
𝜓𝑓 +

3

2

𝑝

𝐽
(𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)𝑖𝑑

∗) −
𝑓𝑐
𝐽 ]

 
 
 
 
 
 

𝒙

+

[
 
 
 
 
1

𝐿𝑑

0

0
1

𝐿𝑞

0 0 ]
 
 
 
 

𝒖 

𝑦 = [
1 0 0
0 0 1

] 𝒙 + [
0 0
0 0

]𝒖 

(11) 

 

Olarak elde edilir. Kazanç tablolamalı kontrolör, bulunan 

lineerleştirilmiş durum-uzay gösterimi ile belirtilen modelde 

farklı çalışma bölgelerine göre tasarlanır. Kazanç tablolamalı 

kontrolör doğrusallaştırılmış Denklem 11’de verilen durum 

uzayı üzerine geliştirilecektir. 

3. Kontrolör Tasarımı 

Kazanç tablolamalı kontrolör Denklem 11’de verilen 

doğrusallaştırılmış model üzerine kurulacaktır. Kazanç 

tablolamalı FOC, sistemi gelen farklı giriş referans değeriyle 

kontrol geribeslemesi arasındaki hata değerine bağlı olarak 

kontrol eder. PMSM için kazanç tablolamalı FOC şeması Şekil-

1’de gösterildiği gibidir. 

 

133

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



 

Şekil 1: Çizgelendirilmiş PI ile denetlenen PMSM kapalı 

çevrim blok diyagramı 

 

Burada, referans hız değeri, sistem geribeslemesi 

olarak gelen rotor hızı ile karşılaştırılarak hata sinyali elde 

edilir. Dış taraf döngüsündeki geleneksel PI, bu hata değerini 

kullanarak gerekli motor tork değeri ile de ilişkili olan, q-eksen 

akım referans sinyalini üretir. Akım çevrimi olarak da bilinen 

iç çevrimde kazanç tablolamalı PI denetleyiciler kullanılır. Bu 

iki denetleyicinin belirlenen hız aralıklarındaki oransal integral 

kazanç değerleri sistem dinamikleri birbirine denk olduğundan 

aynıdır. Bu denetleyiciler sırasıyla q ve d eksen akım 

değerlerini kullanarak, referans q ve d gerilim sinyallerini 

üretirler. Üretilen q ve d gerilim referans sinyalleri üç faz 

gerilimlerin sinyallerine, rotor pozisyon sinyali kullanılarak, 

belirtilen referans koordinat dönüşümleri ile dönüştürülür. 

Referans üç faz gerilim sinyalleri, inverter kullanılarak elde 

edilen gerilim fazları motor stator sarımlarına uygulanır. 

Sistemde rotor akı pozisyon bilgisi Clarke ve Park referans 

koordinat dönüşümlerinin gerçekleştirilebilmesi bakımından 

önemlidir. Rotor pozisyon sinyali kayan kipli gözleyici(SMO)  

kullanılarak tahmin edilir.  

D-eksen akımı motorun, sabit hava boşluğu akısı 

çalışma bölgesinde(constant air gap flux mode of operation) 

çalıştırılmak istendiği için sıfırda sabit tutulur. Böylece hava 

boşluğu akı değeri sabittir ve gerekli akı motor kalıcı mıknatısı 

tarafından sağlanır. 𝑖𝑑 sinyalinin sıfır olduğu varsayımı altında 

sistem matematiksel olarak doğrusallaştırılmıştır. Böylece, 

Alan Yönlendirmeli Kontrol, sistemi doğrusal olan bir bölgede 

ifade edebilme olanağı verdiğinden, tasarım sürecini 

kolaylaştırır.[14] 

Hız çevriminde yer verilen sistem iç döngüsündeki 

kazanç tablolamalı PI, denetleyiciye ait kazanç değerlerini bu 

lineer model göz önüne alınarak kullanır. Geleneksel PID 

denetleyiciye ait kontrol kuralı, 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃 + 𝐾𝐼 ∫𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 + 𝐾𝐷

𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡) 

(12) 

 

olarak verilir. Burada, 𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷 sırasıyla oransal,türev ve 

integral kazançlarıdır ve 𝑢(𝑡) denetleyici çıkış sinyalini ifade 

eder. Denetleyici kazançları her belirlenen hız aralık değeri için 

sistem lineer modeli kullanılarak belirlenir. Sistemin belirtilen 

hız aralığındaki lineer dinamikleri Denklem 11 kullanılarak 

bulunur. 

PMSM için Parametre değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1- Motor Paremetreleri Tablosu 

Robot Parametresi En Büyük İzleme Hatası 

Kutup Sayısı 8 

Motor Rezistans 0.8±10%ohms 

Motor İndüktans 1.2 ± 20% mH 

Nominal Gerilim 24V 

Noload Speed 6000 ± 10% RPM 

Rated Tork 0,125Nm 

Rated Hız 4000 ± %10 RPM 

Tepe Tork 0.38 Nm 

Tork Sabiti 0.0355Nm/A 

Geri EMK 2.71 ± 10 % / Krpm 

Rotor Atalet 48g.cm2 

Ağırlık 0.45kg 
.  

Tasarım yapılacak hız aralıkları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 - Referans Hız Değerleri Tablosu 

Referans Hız 

300 rpm 

400 rpm 

500 rpm 

600 rpm 

700 rpm 

 

Tablo 3’de her referans hız değerlerine karşılık gelen ITAE 

performans indeksi ile belirlenen, denetleyici sıralanmış kazanç 

değerleri verilmiştir. 

Tablo 3- Oransal İntegral Kontrolörün Sıralanmış 

Kazanç Değerleri Tablosu 

Referans 

Hız 

Oransal Kazanç 

(Kp) 

Integral Kazanç  

(Ki) 

400 rpm 0.04 0.01 

500 rpm 0.03 0.009 

600 rpm 0.05 0.04 

700 rpm 0.045 0.045 

 

ITAE performans indeksi denetleyicinin özellikle 

oturma zamanını göz önünde bulunduran bir çeşit ölçüm 

ifadesidir. [15] ITAE performans indeksi: 

𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡|𝑒(𝑡)|𝑑𝑡

∞

0

 

(13) 

 

olarak verilir. Bu perfomans indeksi kullanılarak Tablo 2 de 

belirtilen hız aralıklarıda kullanılan PI denetleyici kazanç 

değerleri, o bölgedeki sistem lineer modeli ile belirlenir. 

3.1. Kayan Kipli Gözleyici  (SMO) tasarımı 

Sliding Mode Observer (SMO) durağan referans 

koordinatındaki stator akımlarını, tahmin değerleri ve ölçülen 

gerçek akım değerlerini göze alarak belirlenen bir  anahtarlama 

fonksiyonunun mevcut olduğu kontrol stratejisi ile tahmin eder. 

Stator akım tahmininde, geri-EMK gerilimleri elde edilir. Bu 

geri-EMK sinyalleri Clarke ve Park dönüşümleri için gerekli, 
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rotor pozisyon bilgisini taşırlar. SMO, Denklem 11’de verilen 

lineer modele göre tasarlanır. 

Motor dinamiklerini 𝛼 − 𝛽 referans koordinatında iade eden 

diferansiyel denklemler, 

𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝛼 = −

𝑅𝑠

𝐿𝑠

𝑖𝛼 −
1

𝐿𝑠

𝑒𝛼 +
1

𝐿𝑠

𝑢𝛼 
(14) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝛽 = −

𝑅𝑠

𝐿𝑠

𝑖𝛽 −
1

𝐿𝑠

𝑒𝛽 +
1

𝐿𝑠

𝑢𝛽 
(15) 

 

olarak verilir. Burada, 𝑖𝛼 ve 𝑖𝛽  ,sırasıyla 𝛼 ve 𝛽 eksenindeki 

stator akımlarını; 𝑅𝑆, 𝐿𝑆 stator sarımlarına ait direnç ve 

endüktans değerlerlerini; 𝑢𝛼 , 𝑢𝛽 sırasıyla 𝛼 ve 𝛽 eksenindeki 

stator gerilimlerini ve 𝑒𝛼 , 𝑒𝛽  geri-EMK sinyalleri, 

𝑒𝛼 = −𝜓𝑓𝜔 sin(𝜃) (16) 

𝑒𝛽 = −𝜓𝑓𝜔 cos(𝜃) (17) 

 

olarak verilir. Burada, 𝜓𝑓 motora ait kalıcı mıknatıs akı 

değeridir. 

Stator akım tahminine ait gözlemleyici dinamikleri, 

𝐿𝑆

𝑑

𝑑𝑡
𝑖 �̂� = −𝑅𝑆𝑖 �̂� + 𝑢𝛼 − 𝑒𝛼 − 𝑘𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑖 �̂� − 𝑖 𝛼) 

(18) 

𝐿𝑆

𝑑

𝑑𝑡
𝑖 �̂� = −𝑅𝑆𝑖�̂� + 𝑢𝛽 − 𝑒𝛽 − 𝑘𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑖�̂� − 𝑖𝛽) 

(19) 

 

olarak verilir. Burada 𝑖 �̂� , 𝑖�̂�  tahmin edilen stator akımları ve 𝑘 

SMO kazanç değeridir. 𝑘 kazanç değeri, 

𝑘 > max(|𝑒𝛼||𝑒𝛽|) (20) 

 

ile verilir. Buradaki 𝑘𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑖 �̂� − 𝑖 𝛼) terimi , tahmin edilen ve 

ölçülen stator akım sinyalleri arasındaki hata değerini sıfır 

yapmaya çalışır. Bu terim bir alçak geçiren filtreden geçirilerek, 

durağan referans koordinattaki geri-EMK sinyalleri elde 

edilir.[16] Rotor akı pozisyonu buradan, 

�̂� = arctan (
𝑒�̂�

𝑒�̂�

) 
(21) 

 

olarak bulunur. Bu tahmin edilen rotor pozisyon sinyali Şekil 

1’de gösterildiği gibi referans koordinatlarının dönüşümünde 

kullanılır. 

4. Deney ve Karşılaştırmalı Sonuçlar 

 Tablo 1 de özellikleri verilen PMSM için FOC 

algoritması Texas Instruments 12Kb RAM’e sahip 32 bit 

60Mhz çevrim süresine sahip TMS320F28027 

mikrodenetleyici üzerinde gerçeklenmiştir. Deneyde 

elektronik kart üzerindeki analog- dijital çeviriciler yardımıyla 

akım ve gerilim değerleri okunmuştur. Okunan gerilim ve 

akım değerleri SMO yardımıyla rotor pozisyonunu tahmin 

etmede ve motorun yüksüz durumda çektiği akım değerlerini 

gözlemleme de kullanılmıştır. SMO yardımıyla rotor 

pozisyonu elde edildiğinden FOC için gerekli olan bu bilgiyi 

almak için enkoder kullanılmamış ve sensörsüz olarak deney 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de deneyin gerçekleştirildiği 

düzeneğe ait görseller bulunmaktadır. 

 

Şekil 2 Texas Insrument TMS320F28027 

Mikrodenetleyici ve Sürücü Kiti ile Gerçekleştirilmiş 

Deney Düzeneği 

FOC iç döngüsünde bulunan Oransal-İntegral 

kontrolörlerin kazanç tablolarını kullanmadığı duruma ait 

farklı hız referanslarına karşı deneyle elde edilen verilerin 

sonucu olarak ortaya çıkan hız-zaman grafiğindeki motorun 

davranışı Şekil-3’de görülmektedir. FOC iç döngüsünde 

bulunan Oransal-İntegral kontrolörlerin Tablo 3’de verilen 

sıralanmış kazanç tablo değerlerini sırasıyla farklı hız 

referanslarına karşılık gelecek şekilde sistemin oto-

kontrolünde kullanması sonucu ortaya çıkan hız-zaman 

grafiğindeki motorun davranışı ise Şekil 4’de görülmektedir. 

 

Şekil 3 Akım çevriminde geleneksel PI kullanılan FOC 

kontrol ile elde edilen farklı referanslardaki rotor 

mekanik hız grafiği. 

 

Şekil 4 Akım çevriminde GS-PI kullanılan FOC 

kontrol ile elde edilen farklı referanslardaki rotor 

mekanik hız grafiği. 
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5. Sonuçlar 

 Sonuç olarak, yüksek tork-hacim oranına sahip olan 

PMSM‘ler günümüzde çevresel farkındalık, hassas ve 

titreşimsiz kontrol gerektiren uygulamalar ve alan kıstasının 

zorlu olduğu alanlarda kullanımının diğer fırçalı doğru akım 

motorları ve adım motorlarına karşı avantajlar sunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, karşılaştırıldığı motor tiplerine göre 

PMSM’ler doğrusal olmayan yapılarından dolayı diğer motor 

tiplerinden daha karmaşık kontrol algoritmalarına ihtiyaç 

duyarlar. Bu çalışmada, PMSM’ler için Alan Yönlendirmeli 

Kontrol algoritması içerisinde bulunan iç döngülerdeki 

Oransal-İntegral kontrolörlerin tek bir kazanç değeri 

kullanmasıyla farklı hız referanslarına sürekli halde iken aynı 

hassasiyette cevap veremeyeceği göz önüne alınarak, bu 

kontrolörlerin sıralanmış bir kazanç tablosunu devreye alarak 

kullanması çalışılmıştır. Sistemin tanımlanmasındaki zorluklar 

sebebiyle bazen optimize tek bir kazanç değeri bulmak ve 

kontrolü bunun üzerinden sağlamak zor olabilir veya mümkün 

olmayabilir. Bu noktada, kazanç tablolaması yönteminin 

kullanılması, sistemin optimize kontrolünü tek bir optimize 

kazanç değerine bırakmaksızın istenen kontrol optimizasyonun 

farklı referanslara göre sağlanabilmesi amaçlanmıştır. 

Dördüncü bölümdeki Şekil 3 ve Şekil 4’de FOC içerisinde 

bulunan Oransal-İntegral kontrölerlere uygulanan kazanç 

tablolarının kullanıldığı ve kullanılmadığı durumda elde edilen 

grafikler görülmekte ve kullanıldığı durumdaki kontrolün 

sürekli haller dikkate alındığında daha optimize olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 4: Sakarya 1999 deprem kaydı (Türkiye) için ivme, hız 
ve deplasman zaman geçmişi 

 
Kalıcı şekil değiştirme oranın hesaplamak için analizler 

en az 20 saniyelik kuvvetli deprem hareketlerinin bitişinden 
sonra devam ettirilmelidir. Bu şekilde nihai yer değiştirme 
arasındaki farkların elde edilmesiyle, kalıcı şekil 
değiştirmeler hesaplanabilmektedir [7]. 

Sakarya depremi için çatı katı yer değiştirmesi, ek 
amortisörü olan ve olmayan yapı modeli için kıyaslanmıştır. 
(Şekil 6). Görüldüğü gibi çatı katı yer değiştirme zaman 
serisi, viskoz amortisörü olan ve olmayan çerçeveleri için 
çizilmiştir. 
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Şekil 5: Sakarya deprem kaydı için DBYBHY 2007 tasarım 

spektrumu ve ivme spektrumu (Zemin türü III ve% 5 
sönümleme) 

 
Viskoz amortisörlerin kullanımı sönümlemeyi artırmış, bu 

da yapı tepkisini ciddi miktarda azaltmıştır. Özellikle deprem 
kaydı için darbe anı sonrası titreşim kontrolü açısından 
oldukça etkili olmuştur.  Yapı deformasyonu, titreşim 
sonunda nerdeyse sıfırlanmıştır. Bu da yapıda kalıcı şekil 
değiştirmelerin kalmadığı ve yapısal hasarların minimize 
edildiğini göstermektedir. Şekil 7 yapı yüksekliği boyunca, 
kat arası yer değiştirme oranı dağılımını göstermektedir. 
Viskoz amortisör kullanımı kat arası yer değiştirme 
oranlarının düşürmektedir. Grafiğe göre alt katlar için 
amortisör kullanımının üst katlara oranla daha efektif olduğu 
görülmektedir. 
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Şekil 6: Sakarya deprem için çatı katı yer değiştirme zaman 

serisi 
 

Şekil 8 da, Sakarya deprem kaydı için kalıcı kat arası yer 
değiştirme oranları gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, viskoz 
amortisörleri ekledikten sonra, kapıda oluşan kalıcı kat arası 
yer değiştirmeler yok denecek kadar küçük oranlara 
düşmüştür. Bu da yapı tepkisinin doğrusal bölgede kaldığını 
göstermektedir (yaklaşık 0.05% altında kat arası yer 
değiştirme). Bu oranların amortisör olmayan çerçeveler ile 
kıyasladığımızda kalıcı kat arası yer değiştirme farkları göze 
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sonuçları kat arası yer değiştirmelerde ciddi oranda düşüş 
göstermiştir. Kat arası şekil değiştirmenin binadaki hasar 
seviyesiyle alakalı oldu bilinmektedir. Kalıcı yer değiştirme 
azalması ise, binanın maruz kaldığı depremi minimum hasar 
ile atlattığını ifade etmektedir. Bu da deprem sonrası sadece 
sönümleyici sistemin değişmesi ve diğer yapısal elemanların 
küçük ölçekte tamir işlemi ve iyileştirilmesiyle binanın servis 
performansını devam ettirebilmesi anlamına gelmektedir. Bu 
da ekonomik açıdan önem taşımaktadır.  
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Şekil 7: Sakarya depremi için amortisör eklenen ve 

eklenmeyen çerçevelerde kat arası yer değiştirme oranı 

 
 

Şekil 8: Sakarya depremi için amortisör eklenen ve 
eklenmeyen çerçevelerde kat arası yer değiştirme oranı 
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Özetçe 

Sürekli mıknatıslı senkron motorlarda (SMSM) yüksek 

performanslı bir hız kontrolü yapılabilmesi için hız geri 

beslemesinin yüksek hassasiyette alınabilmesi veya tahmin 

edilmesi gerekmektedir. Hız ölçümünde kodlayıcı veya çözücü 

kullanılırken, hız tahmini ise durum gözlemcisi ile 

yapılmaktadır. SMSM’nin hız geri beslemesi için artımlı 

kodlayıcılar endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada, düşük çözünürlüklü artımlı kodlayıcı ile sürekli 

mıknatıslı senkron motorda (SMSM) hız kontrolü için hız 

ölçüm tekniklerinin etkileri araştırılmıştır. İlk olarak, M 

yöntemi, T yöntemi ve M/T yöntemi gibi artımlı 

kodlayıcılarda kullanılan hız ölçme teknikleri açıklanmıştır. 

İkinci olarak, hız ölçme testlerinin gerçekleştirildiği deney 

düzeneği tanıtılmıştır. Son olarak, Renesas RX62T 

mikrodenetleyici ile gerçekleştirilen hız ölçme tekniklerinin 

deneysel sonuçları verilmiştir. 

Abstract 

In order to achieve high performance velocity control in 

permanent magnet synchronous motors (PMSM), velocity 

feedback needs to be measured or estimated with high 

accuracy. Velocity measurement is obtained with an encoder 

or a resolver, while it is estimated by the state observer. For 

velocity feedback of PMSM incremental encoders are widely 

used in the industry. In this paper, speed measurement 

techniques' affects for velocity control in permanent magnet 

synchronous machine (PMSM) with low resolution 

incremental encoder are investigated. Firstly, velocity 

measurement techniques used in incremental encoders such as 

M method, T method and M/T method are described. 

Secondly, the experimental setup in which speed measurement 

tests are carried out, is introduced. Finally, the experimental 

results of the speed measurement techniques performed with 

the Renesas RX62T microcontroller are given. 

1. Giriş

Yüksek performanslı sürekli mıknatıslı senkron motor 

(SMSM) sürücülerinde dijital kodlayıcılar sıklıkla tercih 

edilmektedir [1]-[2]. Dijital kodlayıcılar ile rotor açısının ve 

hızının ölçülmesi pozisyon geri beslemeli (sensörlü) sürücü 

sistemlerinin vektör kontrolü yöntemi ile hız denetiminin 

yapılabilmesi için gerekmektedir. Dijital kodlayıcıdan elde 

edilen darbe sayısı ile açı bilgisi alınırken, darbelerin frekansı 

ise rotor hızına bağlı olarak değişmektedir. Kullanılan 

kodlayıcının yüksek çözünürlüklü olması servo sürücü 

sistemin konum ve hız hassasiyetini arttırmasına rağmen ciddi 

oranda fiyat artışına sebep olmaktadır. Düşük çözünürlüklü bir 

kodlayıcı seçilmesi uygulanacak hız hesaplama algoritmasının 

seçimini kısıtlamaktadır.  

Dijital kodlayıcılar artımlı kodlayıcı ve mutlak kodlayıcı 

olmak üzere iki farklı türde sınıflandırılabilir. Artımlı 

kodlayıcı ile motorun göreli konumu elde edilirken, mutlak 

kodlayıcı ile mutlak konumu elde edilmektedir. Vektör kontrol 

yönteminde sürekli mıknatıslı senkron motorun kontrolü için 

mutlak konumu bilgisi gerekmektedir. Motorun mutlak konum 

bilgisi mutlak kodlayıcıda hafızada tutulup sonrasında 

haberleşme yolu ile direk alınabilirken, artımlı kodlayıcıda 

birkaç ekstra darbe eklemesi yapılarak mutlak konum bilgisi 

kısmen alınabilmektedir. Artımlı kodlayıcılar, mutlak 

kodlayıcılar ile karşılaştırıldığında maliyetinin az olması 

sebebiyle endüstride daha çok tercih edilmektedir.  

Şekil 1’de artımlı kodlayıcı tarafından üretilen darbeler 

verilmektedir. A, B darbeleri ile rotorun göreli konum bilgisi, 

Z darbesi ile ise kodlayıcının sıfır konumu elde edilmektedir. 

U, V ve W darbeleri ile de motorun mutlak konumu elektriksel 

açı olarak maksimum ±30° bir hata ile elde edilebilir. Bu hata 

motor hareketine başladıktan sonra ya U, V ve W darbelerinin 

ilk değişim anında ya da ilk gelen Z darbesi üzerinden 

düzeltilebilmektedir. 
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Şekil 1: Artımlı kodlayıcı sinyalleri 

Hız ölçme teknikleri üzerine birçok çalışma mevcuttur. 

Bunlar arasında artımlı kodlayıcı ile hız ölçme tekniklerinden 

en çok M yöntemi(frekans ölçme), T yöntemi (süre ölçme) 

kullanımı çok yaygındır.  T yöntemi ile düşük hızlarda yüksek 

hassasiyet de hız ölçümü elde edilirken, M yönteminin düşük 

hızlarda hassasiyeti kötüdür. Aynı şekilde T yöntemi yüksek 

hız aralıklarındaki hassasiyeti bozulurken, M yöntemi ile 

yüksek hız aralıklarında yüksek hassasiyetle hız ölçümü 

yapılabilmektedir [2]. Ohmae, Matsuda, Kamiyama ve 

Tachikawa tüm hız aralıklarında yüksek hassasiyetle hız 

ölçümünün yapılabileceği M/T yöntemi(frekans ve süre ölçme)   

önermektedir [ 3]. 

Motor hızını tahmin etme yöntemleri ise; sistemin durum 

değişkenleri üzerinden yapılmaktadır.  Bu teknikler arasında 

Kalman filtresi, Luenberger gözlemcisi veya kodlayıcı 

darbeleri arasındaki hızı tahmin etmek için ayrık zaman 

gözlemcisi gibi yöntemleri kullanılabilmektedir [4]. Ancak bu 

yöntemlerin kullanılmasında sistem modelinin bilinmesi 

gerektirmekte ve sistemin durum değişkenlerinin çoğu 

durumda ölçülebilir değildir ya da ölçümü maliyetli 

olabilmektedir [4-5].  

Bu çalışmada birinci bölümde artımlı kodlayıcılar için 

kullanılan M yöntemi, T yöntemi ve M/T yöntemi anlatılmıştır. 

İkinci kısımda hız ölçme yöntemlerinin test edildiği ve 

karşılaştırıldığı test düzeneği ilgili bilgiler verilmiştir. Son 

kısımda ise her üç hız ölçme yöntemi için elde edilen deneysel 

sonuçlar verilmiştir. 

2. Hız Ölçme Teknikleri 

Artımlı kodlayıcıdan motorun dönme açısı elde edilirken, 

açının zamana göre değişimi ile de hız bilgisi ölçülür. Bu 

bildiride hız ölçme tekniklerinde M yöntemi, T yöntemi ve 

M/T yöntemi açıklanmıştır. 

2.1. M Hız Ölçme Yöntemi 

M yöntemi ya da diğer adıyla frekans ölçme yöntemi 

uygulaması basit bir hız ölçme yöntemidir [2]. Bu yöntemde 

Şekil 2’de gösterildiği gibi sabit bir zaman aralığında 

kodlayıcıdan  gelen darbe miktarı hesaplanmaktadır.  

 

Şekil 2: M yöntemi [5] 

M hız ölçme yöntemi için hız hesaplama denklemi  
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şeklinde verilmiştir. Denklem (1)’de   motor açısını,   

motor hızını, Np motorun bir tam devri için kodlayıcıdan elde 

edilen darbe sayısını, Tsp hız için örnekleme süresi ve 

N örnekleme süresinde gözlemlenen darbe sayısını ifade 

etmektedir. M hız ölçme yönteminde oluşan sabit bir hız 

ölçümü hatası, 
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olarak tanımlanmıştır. Denklem (2)’de de ifade edildiği gibi 

bu sabit hız ölçümü hatası motor hızından bağımsız olup, 

yüksek hızlarda göz ardı edilebilir bir seviyede olmasına 

rağmen, düşük hızlarda hız ölçümünü kötüleştirmektedir. 

Sabit hız ölçümü hatasını azaltmak için birkaç yol 

uygulanabilir. Bunlar; 1) kodlayıcı çözünürlüğü arttırmak, 2) 

örnekleme süresi arttırmak, 3) alçak geçiren filtre kullanmak.  

Ancak yüksek çözünürlüklü bir kodlayıcı maliyeti arttırırken, 

örnekleme süresini arttırmak ya da filtre kullanmak hız kontrol 

bant genişliğini azaltmaktadır.  Bant genişliğinin düşük olması 

da sistemin hız denetiminin performansını azalmasına sebep 

olmaktadır [4]. 

 2.2. T Hız Ölçme Yöntemi 

T yöntemi ya da diğer adıyla süre ölçme yönteminde Şekil 

3’de gösterildiği gibi birbiri ardına gelen kodlayıcı darbeleri 

arasındaki zaman süresi ölçülmektedir [2]. İki kodlayıcı 

darbesi arasındaki zamanı ölçmek için yüksek frekanslı bir 

sayıcı kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 3: T yöntemi [5] 

T hız ölçme yöntemi için ile elde edilen hız hesaplama 

denklemi  
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şeklinde gösterilmiştir. Denklem (3)’de Tc değeri sayıcının 

periyodunu, m ise sayıcı için darbe sayısını ifade etmektedir. T 

yöntemiyle yapılan hız ölçümleri düşük hızlarda iyi sonuçlar 

vermektedir. Ancak bu yöntemde hız ölçüm süresi sabit 

olmayıp, hıza bağlı olarak değişmektedir. Bu durum hız 

denetimi için hız ölçümünde gecikmelere sebep olmaktadır. 

2.3. M/T Hız Ölçme Yöntemi 

M/T hız ölçme yöntemi, M ve T yöntemlerinin birleştirilmiş 

etkili bir hız ölçüm yöntemidir [4]. Şekil 4’de çalışma prensibi 

gösterilen M/T hız ölçme yönteminde, Tsp örnekleme süresinde 

gözlemlenen kodlayıcı darbesi sayısı ile birlikte, bu örnekleme 

süresinin hemen sonrasında gelen kodlayıcı darbesine kadar 

geçen TD süresi ölçümü yapılır.  

 

 

Şekil 4: M/T yöntemi [5] 

M/T hız ölçme yönteminin hız hesaplama denklemi, 

    )min(
60

)( 2

11 r
Pm

mf

TTP

m
N

PR

c

spPR

TM 





            (4) 

 
şeklinde ifade edilmiştir. Denklem (4)’de fc frekansı Şekil 4’de 

TD süresinin ölçümü için kullanılan sayıcının frekansını, m1 bu 

sürede gözlemlenen kodlayıcı darbesi sayısını ve m2 

zamanlayıcı için darbe sayısını ifade etmektedir. M/T yöntemi 

tüm hız aralıklarında ve düşük hızlarda yüksek doğrulukta hız 

ölçümü yapmak mümkündür.   

3. Deney Düzeneği 

Şekil 5’de bu çalışmada kullanılmış olan deney düzeneği 

gösterilmiştir. Deney düzeneğinde iki adet motor birbirine 

bağlanmış olup, düzeneğin bir tarafında endüstriyel 

uygulamalar da çokça tercih edilen, hız hassasiyeti ve 

çözünürlüğü yüksek Delta firmasının ECMA marka motoru ve 

ASDA-A2 serisi sürücü takılmıştır. Düzeneğin diğer tarafında 

ise Akım Metal Ar-Ge bölümünde geliştirilmiş SMB marka 

motor ve sürücü takılmıştır [6]-[7]. 

 

 

Şekil 5: Deney düzeneği 

Tablo 1’de ASDA-A2 sürücünün bazı parametreleri 

verilmiştir. ASDA-A2 sürücü incelendiğinde 20-bit gibi 

yüksek bir kodlayıcı çözünürlüğüne ve yüksek bir hız 

doğruluğuna sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 1: ASDA-A2 motor sürücü parametreleri 

Güç 1.5 kW 

Besleme Gerilimi 220 VAC 

Çıkış Akımı 8.3A 

Kodlayıcı Çözünürlüğü 20-bit(1280000 ppr) 

Hız kontrol aralığı 1 : 5000 rpm 

Hız kontrol bant genişliği Maksimum 1kHz 

Hız doğruluğu 0.01% 

 

Şekil 6’de gösterilmiş olan SMB motor sürücüde 

Renesas RX ailesine ait RX62T mikrodenetleyici 

kullanılmıştır.  RX62T, maksimum çalışma frekansı 

100MHz olan motor kontrol uygulamaları için tasarlanmış 

yüksek performanslı bir mikrodenetleyici olup motor 

uygulamaları için özelleştirilmiş çeşitli çevre birimleri 

içermektedir. 

 

Şekil 6: SMB motor sürücü 

Bu mikrodenetleyicide bulunan faz sayım yöntemi artımlı 

kodlayıcılar için konum, hız ve yön bilgisi almak için 

özelleştirilmiş özel bir yapıdır. Faz sayım yönteminde, Şekil-

6’da verildiği gibi iki harici giriş darbesi arasındaki faz farkı 

tespit edilir ve buna göre TCNT sayıcısı artırılır veya azaltılır. 

TCNT sayıcısının değeri her bir A ve B darbe sinyalinin 

alçalan ve yükselen kenarlarında bir arttığı dikkate alınırsa, bir 

devirde TCNT sayıcısının değeri sisteme takılan kodlayıcı 

çözünürlüğünün 4 kat olmaktadır. 
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Şekil 7: RX62T faz sayım yöntemi 

Yapılan deneyde SMB motora takılan düşük çözünürlüklü 

kodlayıcıdan gelen darbeler SMB sürücüde bulunan 

mikrodenetleyicinin faz sayım yöntemin için kullanılan 

MTCLKA ve MTCLKB pin girişlerine verilmiştir. Deneyde 

yüksek hız doğruluğuna sahip ASDA-A2 sürücü ile sisteme 

değişik hızlarda hareket verilmiş ve karşına takılan SMB 

motor sayesinde mikrodenetleyiciye gelen darbeler üzerinde 

hız ölçme tekniklerinin sonuçları alınmıştır. 

4. Deney Sonuçları 

Deney düzeneğinde M, T ve M/T hız ölçme yöntemlerinin 10 

rpm, 100 rpm ve 500 rpm hız değerlerinde hız ölçüm sonuçları 

alınmıştır. Sisteme 2048 darbe/devir çözünürlüğünde bir 

düşük çözünürlüklü kodlayıcı takılmıştır. RX62T işlemcinin 

faz sayım yöntemi ile sistemin bir devirdeki çözünürlüğü 8192 

darbe/devir olmaktadır. M yöntemi ve M/T yönteminde Tsp 

değeri 1ms olarak belirlenmiştir.  10 rpm hızı için hız ölçüm 

deney sonuçları M yöntemi için Şekil 8’de, T yöntemi için 

Şekil 9’da ve M/T yöntemi için Şekil 10’da verilmiştir.  100 

rpm hızı için hız ölçüm sonuçları M, T ve M/T yöntemi için 

sırasıyla Şekil 11, Şekil 12 ve Şekil 13’de gösterilmiştir. 500 

rpm hızında gerçekleştirilen deney sonuçları ise M yöntemi 

için Şekil 14, T yöntemi için Şekil 15 ve M/T yöntemi için 

Şekil 16’da sunulmuştur. 

 

Şekil 8: M yöntemi ile 10 rpm hız ölçümü 

 

Şekil 9: T yöntemi ile 10 rpm hız ölçümü 

 

Şekil 10: M/T yöntemi ile 10 rpm hız ölçümü  

10 rpm hızı için M yöntemi ile motor hızı hesaplandığında 

1ms örnekleme süresi ve 8192 darbe/devir (4*2048) için 7.32 

rpm değerinde bir hız ölçüm hatası yapılan deneyde 

gözlemlenmiştir. M yönteminde ölçülen hızın 7.32 ve 14.68 

rpm değerleri arasında sürekli oynadığı tespit edilmiştir. T ve 

M/T yöntemlerinde ise 10 rpm değeri için hız ölçüm sonuçları 

incelendiğinde, 1 rpm değerinin altında hız ölçüm hataları 

olup, kabul edilebilir değerlerdedir.  

 

 

Şekil 11: : M yöntemi ile 100 rpm hız ölçümü 

 

Şekil 12: T yöntemi ile 100 rpm hız ölçümü 

 

Şekil 13: M/T yöntemi ile 100 rpm hız ölçümü 
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100 rpm için hız ölçüm sonuçları incelendiğinde M 

yöntemi için yine 7.32 rpm sabit bir hız hatası olduğu ve 95-

102 rpm salınım gerçekleştirmiştir. Ancak motor hızına oranla 

bu hız ölçüm hatasının %5’lik bir değerde olduğu 

görülmektedir. T yönteminin hız ölçüm performansında 

zayıflama olup 95-105 rpm arasında bir salınım 

gözlemlenmiştir.  M/T yöntemi için ise 1 rpm hızının altında 

bir salınım olduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 14: M yöntemi ile 500 rpm hız ölçümü 

Şekil 15: T yöntemi ile 500 rpm hız ölçümü 

Şekil 16: M/T yöntemi ile 500 rpm hız ölçümü 

500 rpm hızı için hız ölçüm sonuçları incelendiğinde ise 

M yöntemi için motor hızına oranla bu hız ölçüm hatasının 

%1’lik bir değerlere azaldığı görülmüştür. T yönteminin hız 

ölçüm performansında çok kötüleşmiş ve 485-525 rpm hızları 

arasında bir salınım gerçekleştirmiştir. M/T yöntemi için ise 

hız ölçümündeki salınım 1 rpm hızının altında olduğu 

gözlemlenmiştir. 

4. Sonuçlar

Sürekli mıknatıslı senkron motor sürücülerin hız denetiminde 

hız ölçümü deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Düşük 

çözünürlüklü artımlı kodlayıcı ile M, T ve M/T hız ölçme 

yöntemleri değişik hızlar için gerçekleştirilmiş ve 

karşılaştırılmıştır. Yapılan bu karşılaştırmada M yöntemini 

yüksek hızlarda, T yönteminin düşük hızlarda iyi hız ölçüm 

sonuçları verirken, M/T yönteminde tüm hız değerlerinde 

yüksek hassasiyet ve doğrulukta hız ölçümünün başarılı bir 

şekilde yapıldığı gözlemlenmiştir. Bir sonraki çalışmada hız 

ölçme yöntemlerinde kullanılan değişik filtreleme yöntemleri 

kullanılarak hız ölçümü üzerindeki etkileri incelenecektir. 
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Özetçe
Doğrusal olmayan dizel motor havayolunun kontrolü lite-

ratürde yaygın bir uygulamaladır. Havayolu, dizel motorların
emisyonlarının kontrolü için kullanılan etmenler arasında ayrı-
calıklı bir yere sahiptir. Literatürde genellikle analitik modellere
dayalı yaklaşımlar tercih edilmektedir. Bu çalışmada zamanda
ayrık kayar kipli kontrol ve veriye dayalı bozucu gözlemcisi su-
nulmaktadır. Sistem tanılama testleri ve kontrolcü performansı
simülasyonları model ortamında gerçeklenmiş ve bozucu bas-
tırma başarımı da simülasyon ortamında test edilmiştir.

Abstract
Diesel engine airpath control is a widely studied nonlinear

control problem in the literature. Airpath control is one of the
dominant factors in engine emissions control. Controller synt-
hesis based on the analytical models are common in the litera-
ture. Data driven disturbance observer design is presented in this
study along with discrete time sliding mode control for diesel
engine airpath. Controller performance and the data driven dis-
turbance observer identification tests are realized on the model
environment. Disturbance rejection performance is tested with
simulations as well.

1. Giriş
Dizel motorlar için gelişmekte olan atık standartları, daha az
motor çıkışı zararlı gaz salınımını sağlamayı zorunlu kılmak-
tadır. Dizel motorlarda emisyon kontrolü iki başlık altında in-
celenebilir: Havayolu ve yakıt yolu kontrolleri. Havayolunda
kontrol ile egzoz gaz geri dönüş (EGG) vanası kontrolü, gaz
kelebeği kontrolü, değişken geometrili turbo (DGT) vanaları-
nın kontrollerini içerir. İstenen torkun çabucak sağlanması ve
geçici dinamik etkiler altında zararlı gaz emisyonlarının azal-
tılması dizel motor havayolunun geçici hal kontrolünün temel
gayeleridir. Atık gazların arasında en zararlı bulunan gazlardan
biri nitroksittir ve bu gazın üretimini en aza indirmede EGG sis-
temi baskın bir role sahiptir [1].

Elektrik motorlarında ve enerji depolama metodlarındaki
gelişmeler dizel motorların geleceğini tehdit etmektedir. Geçiş

sürecinde dizel motorlara gelmeye başlayan elektrik enerjisi ile
hibrid kullanımın artması ve ilerleyen ard çevrim sistemleri ile
donanımlar değişmektedir. Kontrol yapısının donanım güncel-
lemelerine imkan vermesi önem taşımaktadır. Ticari vasıtaların
öngörülen dayanım ömürleri milyon kilometre mertebesinde-
dir. Binlerce seri üretim parçanın montajından oluşan ticari va-
sıta motorlarının, kaçınılmaz olarak bir miktar motordan motora
farklılıkları vardır. Aşınma, eskime ve üretim kaynaklı etkilerin
karşısında gürbüzlük taşıtlarda kullanılan kontrol uygulamaları
için vazgeçilmezdir. Bu bilgiler ışığında, donanım değişiklikle-
rine karşı esnek ve taşıtların doğası gereği oluşan bozucu etki-
lere karşı gürbüz bir kontrolcü aranmalıdır.

Endüstriyel kontrol uygulamalarında PI(D) tabanlı kontrol-
cülerin yaygın olduğu bilinmektedir. Uygulanmalarında çeşit-
lilik göstermekle beraber PID kontrol havayolu kontrol litera-
türünde de baskındır. Bunlardan kapsamlı ve sonraki yayınlara
etki etmiş olanları şöyle sıralanabilir ([2], [3], [4], [5]). Bunun
yanında model tahminli kontrol uygulamaları artan bir sıklıkta
görülmektedir ([6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]). Kayar kipli
kontrol ([13], [14], [15], [16]),H∞ kontrol ([17]), adaptif kont-
rol [19] ve Lyapunov kontrol fonksiyonları uygulamaları [20]
da literatürde havayolu kontrolüne uygulandığı görülen metot-
lardır.

Dış bozuculara karşı gürbüzlüğü geliştirmek için, bozucu-
lar da sistemin durumlarına eklenerek, genişletilmiş bir durum
gözlemcisi yaklaşımı [16] tarafından önerilmiştir. Bu şekilde
tahmin edilen durumlar kullanılarak havaolu için üstün büküm
kayar kipli kontrol tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bozucu göz-
lemcisi bir çok başarılı uygulama bulmasına rağmen [21] meto-
dun gerektirdiği ters modeli bulmak her zaman kolay değildir.
Havayolu kontrol literatürü daha çok model tabanlı yaklaşım-
lar içerse de sanal referans geribesleme ayarı (SRGA [5]) gibi
veri tabanlı bir yaklaşım da görülmektedir. Burada PI kontrol-
cünün kazanç değerleri eğitim verleri üzerinden hesaplanmak-
tadır. Bu çalışmanın katkısı olarak en iyi ön filtre tasarımı ve
varyans ağırlıklandırmalı genişletilmiş enstrümental değişken-
ler önerilmiştir. Bu metodun çok girdili çok çıktılı kontrol doğ-
rulanması olarak dizel motor havayolunda temiz hava debisi
(THD) ve emme manifoldu mutlak basıncı (EMMP) değerleri
takibi problemine uygulanması gösterilmiştir. Valf pozisyonla-
rının sözde rastgele ikili seri dalga biçimi (SRİS) ile uyarılması
ile elde edilen veriler sistem tanılama için kullanılmıştır.
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Çalışma ömrü boyunca sistemin maruz kaldığı değişiklikler
ve bozucu etkilerin varlığı (motor hızı değişimi, kaçaklar, doğ-
rusal olmayan eyleyici davranışları gibi) motor havayolu kont-
rolünde gürbüz yaklaşımları öne çıkarmaktadır. Bozucu göz-
lemcileri ve kayar kipli kontrol belirsizlikler ve dış etmenlerle
başa çıkmakta önemli araçlardır.

Bu çalışma yeni bir sistem tanılamaya dayalı bozucu göz-
lemcisi (BG) tasarımı önermektedir. Sistemin karmaşıklığı ve
belirsizlikleri bozusu gözlemcisi için veriye dayalı bir tasarımı
önemli hale getirmektedir. Veriye dayalı kontrol büyümekte
olan bir araştırma sahasıdır [22] ve havayolu kontrolünde de uy-
gulamasına rastlanmaktadır [5]. Havayolu sistemi yapısı gereği
minimum faz olmayan bir sistemdir ve kontrol edilecek siste-
min nominal ters transfer fonksiyonu doğrudan elde edilemez.
Bu çalışmada, doğrusal olmayan sistem tanılama metodları ile
sonlu dürtü tepkisi (SDT) formunda bir nominal model elde
edilmiştir böylece ters transfer fonksiyonu sorunu çözülmüş-
tür. Dış çevrimde kontrolcü olarak, [23] makalesinde önerilen,
zamanda ayrık kayar kipli kontrol (ZAKKK) yaklaşımına yer
verilmiştir. Hem sistem tanılamanın hem de kontrolün uygula-
ması [24] kaynağında detayları verilen motor modeli üzerinde
gerçeklenmiştir.

Bu bildiride giriş bölümüne mütakip EGG hattının sistem
tanılama ile modellenmesi anlatılmışır. Kontrolcü ve bozucu
gözlemcisi tasarımı da bir sonraki bölümde detaylandırılmış-
tır. Bozucu etkilerini de içeren simülasyon verileri sonuçlar kıs-
mında paylaşılmışır. Son olarak çalışmanın gelecekteki seyrine
de tartışma kısmında yer verilmiştir.

2. EGG için Sistem Tanılama
Havayolu değişkenlerinin kontrolü bütün motor kontrolünün bir
parçasıdır. Güç ve aktarma organlarının kontrolünden maksat
istenen hıza en verimli şekilde ulaşırken (bu hızı sağlamak için
gereken gücü üreterek) atıkları izin verilen sınırlar dahilinde tut-
maktır. Motor çıkış gücü ve atık kontrolü, yakıt değişkenlerinin
(ray basıncı, enjeksiyon zamanlaması ve miktarı gibi) ve hava
değişkenlerinin (emme manifoldu basıncı (EMMP), temiz hava
debisi (THD)) kontrolü ile mümkün olur. Hava ve yakıt isterleri
genel olarak motor hızına ve istenen torka bağlı tablolara giri-
lir ve çalışma sırasında bu tablolardan interpolasyon ile o anki
isterler hesaplanır. Egzoz manifold basıncı ve sıcaklığı, turbo
hızı, emme manifoldu basıncı değerleri modeller ya da sen-
sörler aracılığı ile kontrolcülere geri beslenmektedir. En genel
durumda THD ve EMMP sensörleri kullanılmaktadır ve diğer
geribesleme verileri modellerden sağlanmaktadır. Güç ver ak-
tarma organlarının genel şeması içinde problemin durumu Şekil
1 de görülebilir.

İdeal gaz denklemlerine ve kompresör türbin arasında za-
man sabitine dayalı bir gecikme modeline dayalı bir hava-
yolu model basitleştirilmiş olsa da kullanışlıdır. Modelin durum
denklemleri (1-3) de verilmiştir. Bu formülasyon, iki eyleyicili
(EGG valfi ve DGT vanaları) bir sistem içindir ve havayolu
kontrolü için [20] tarafından önerilmiş ve diğer gürbüz kont-
rolcü tasarımlarında da esas alınmıştır [25] [16]. Bu sistem üç
durumla tanımlanmıştır. Bunlar: Emme manifoldu basıncı Pi,
egzoz manifoldu basıncı Px, kompresör gücüdür Pc. Bu durum
değişkenleri de, kompresör hava debisiWci, egzoz gazı geri dö-
nüş debisi Wxi, motora giren toplam hava debisi Wie, yakıt de-

Şekil 1: Dizel motor kontrol şeması.

bisi Wf , kompresör gücü Pc, türbin gücü Pt cinsinden ifade
edilmektedir. Çıktılar olarak iseWci ve Pi seçilmiştir. İlgili for-
mülasyonda sistemi daha basit ifade etmek için sabit sıcaklıklar
varsayılmıştır [20] ( Ṫx = 0, Ṫi = 0). Bu varsayım emme ma-
nifoldu sıcaklıkları için daha geçerli olsa da egzoz manifoldu
için görece zayıf bir varsayımdır. Bahsedilen çalışmada bu var-
sayım çalışma bölgesinin küçüklüğüne dayandırılmıştır.

Kompresör gücü, sabit entropili sıkıştırma gücü ile ile
eşentropi verimi ηc çarpımından elde edilir. EGG debisi (Wxi)
ise valf üzerinden gaz kelebeği denklemi ile hesaplanır. Emme
manifoldu toplam debisi ise ideal gaz denklemi ve bir hacim-
sel verim çarpımı ile hesaplanmaktadır. Burada hacimsel verim,
emme manifoldundaki sıcaklık ve basınç üzerinden tanımlan-
mıştır. Bu hesaplarda ideal gaz sabiti R, emme manifoldu sı-
caklığı Ti, emme manifoldu hacmi Vi, havanın ısı sabiti cp, or-
tam sıcaklığı Ta, özgül ısılar oranı µ, hacimsel verim µv , motor
hacmi Vd, motor hızı N , EGG valf alanı AlEGG, turbin giriş
alanı AlDGT , Referans sıcaklığı TRef , turbin model katsayıları
a, b, c, d kullanılmaktadır. Kontrol giriş işaretleri valf alanları-
dır u = (AlEGG, AlDGT , AlGK). Durum denklemleri emme
manifoldu basıncı Pi için (1) de, egzoz manifoldu basıncı Px
(2) ve kompresör gücü Pc (3) de gösterilmiştir. Kontrol çıkış
işareti Wci de (4) te sunulmuştur.
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Wci =
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(4)

Verilen denklemlerde kontrol girdi işaretleri etkin alanlar-
dır. Valf alanının valf pozisyonuna dönüşümü boşaltma katsa-
yısı ve valf geometrisi üzerindendir. Etkin alanın kesin değeri-
nin hesaplanması için, doğrusal olmayan bir bağıntı olan, 3 bo-
yutlu akışkan dinamiği hesapları gerekmektedir [26]. Sistemin
bu karmaşık doğası veriye dayalı modelleme yöntemini öne çı-
karmaktadır. Belirli hava yakıt isterleri için ,daha önce belirtil-
diği gibi, sistemin girdileri motor hızı ve gaz pedalı pozisyonu
dolayısıyla istenen motor iç tork değeridir. Bu iki giriş işareti
için [27]’da detayları belirtilen deney tasarımı yapıldı. Validas-
yon testi olarak resmi atık çevrim testi olan WHTC (World Har-
monized Transient Cycle) kullanıldı. İki test de motor modeli
üzerinde simüle edildi. Havayolunun karakteristik olarak mini-
mum faz olmayan bir sistem olduğu literatürde de belirtilmiş-
tir [28]. Bunun sebebi temel olarak kompresör ve türbin ara-
sındaki enerji akışından kaynaklı gecikmelerdir. Model girdi-
leri emme manifoldu basıncı Pi, egzoz manifoldu basıncı Px,
kompresör gücü Pc ve EGG valf pozisyonudur EGGpos. Mo-
deller MATLAB sistem tanılama yazılımı kullanılarak oluştu-
rulmuştur [29]. EGG ve THD arasındaki karakteristiği gösteren
doğrusal transfer fonksiyonları (5) de görüldüğü gibi düzlemin
sağ tarafında sıfır kökleri olan bir yapıdadır. Veriler üzerinden
kurulabilecek daha yüksek mertebeden modellerde de aynı dav-
ranış tekrar etmektedir. Tanılama sürecinden elde edilen transfer
fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

Wci(s)

EGGpos(s)
=
−112.1s2 + 7.954s− 18.12

s3 + 25.58s2 + 30.54s+ 9.532

Wci(s)

Pi(s)
=
−0.4257s2 + 0.05209s+ 0.3657

s3 + 3.956s2 + 5.248s+ 2.516

Wci(s)

Px(s)
=

7.651s2 + 6.512s− 3.781

s3 + 2s3 + 26.98s2 + 62.56s+ 33.94

Wci(s)

Pc(s)
=

0.05235s2 + 0.0661s+ 0.02747

s3 + 3.618s2 + 4.413s+ 1.793

(5)

Sistemin doğrusal olmayan doğasına uygun olarak, doğrusal ol-
mayan sistem tanılama metodu kullanılabilinir (tercih edilen
model: Nonlinear Auto Regressive with eXogenous variable
(NARX)). Bu modelin girdi ve çıktıları Şekil 2’de gösterilmiştir.
Bu çalışmada kullanılan modelde girdilerin son 5 değeri çıktı
olmadan doğrusal ve 5 sigmoid kullanılan doğrusal olmayan
modellere girdi olarak seçilmiştir. Model eğitim testlerinde en
iyi uyum (best fit) değeri Şekil 3’te görüldüğü gibi %82 ve vali-
dasyon testi olan WHTC de başarımı %70’tir. Elde edilen doğ-
rusal olmayan model detayları ve bu modelden yapılan sentez
bir sonraki kısımda detaylı anlatılacaktır.

Şekil 2: EGG model girdi ve çıktıları

Şekil 3: Üstte: Eğitim Altta: Validasyon sonuçları

3. Bozucu Gözlemcisi ve Kontrolcü
Sisteme binen bozucu etkilerin üstesinden gelmek için bozucu
gözlemcisi (BG) Ohnishi ve diğerleri tarafından [30] önerilmiş-
tir. Klasik BG kontrol yapısında tahmin edilen bozucular kont-
rol çevrimine Şekil 4’teki gibi geri beslenmektedir. Bir çevrime
BG uygulamak iki adımı gerektirir: Nominal ters model para-
metrelerinin belirlenmesi (G−1

n ) ve filtre parametreleri (Q). No-
minal ters model, sistem minimum faz davranışı gösteriyorsa
elde edilebilmektedir. Literatürde tahmin edilmiş gecikme ve
ön filtre ile değiştirilmiş bir BG ile bu soruna bir çözüm öneril-
miştir [31]. Bizim yaklaşımımızda kendiliğinden kararlı sonlu
dürtü tepkisi (SDT) ters model kullanılmaktadır. Diğer doğru-
sal olmayan etkiler Şekil 5’te gösterildiği gibi bozucu olarak
yorumlanmıştır. önceki kısımda, bahsedilen NLARX modeli
(6)’da görüldüğü gibi açık yazılır [32]. Bu denklemde verilen
L n × n katsayı matrisi ve P de 1 × n boyutunda katsayı
vektörüdür. Doğrusal olmayan kısım ise bir tabaka yapay sinir
ağıdır. NLARX modelindeki doğrusal kısım aşağıda görüldüğü
gibi girdi ortalaması r ve bir bağıl konum d da içermektedir:

y = (x− r)PL+ d+
∑

(aie
1+(x−r)Qbi+ci)

= Lnx− Lnr + d+
∑

(aie
1+(x−r)Qbi+ci)

(6)
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Şekil 4: BG Blok diyagramı [33]

Şekil 5: Klasik NLARX yapısı için blok diyagramı ve yorum-
lanması

Burada Ln , PL. Nominal ters modeli hesaplayabilmek için
(6)’daki NLARX modelinin doğrusal kısmını kullanabiliriz.
Nominal ters modeli bulmak için THD çıktısını EGGposition,
emme manifoldu basıncı (Pi), egzoz manifoldu basıncı (Px) ve
kompresör gücü (Pc) cinsinden (7)’deki gibi yazabiliriz.

THD = Lnx

⇒ THD(t) = a1EGGpos(t− 1) + . . .

+ana1EGGpos(t− na1)
+b1Pi(t− 1) + b2Pi(t− 2) + . . .+ bna2Pi(t− na2)
+c1Px(t− 1) + c2Px(t− 2) + . . .+ cna3Px(t− na3)
+d1Pc(t− 1) + d2Pc(t− 2) + . . .+ dna4Pc(t− na4) (7)

Nedensellik problemini çözmek için Şekil4’teki gibi birinci de-
rece alçak geçirgen filtre kullanılarak THD filtrelenmiştir. Filt-
relenmiş THD’tan (7)’deki denklemin ışığında EGG pozisyonu
aşağıdaki gibi bulunur

EGGpos(t− 1) = [−THD(t− 1) . . .

+ana1EGGpos(t− na1 − 1)

+b1Pi(t− 1) + b2Pi(t− 2) + . . .+ bna2Pi(t− na2)
+c1Px(t− 1) + c2Px(t− 2) + . . .+ cna3Px(t− na3)
+d1Pc(t− 1) + d2Pc(t− 2) + . . .+ dna4Pc(t− na4)]/a1

(8)

Kontrol afin formda gösterilen (9)’daki kontrol edilecek sistem
için dış çevrim kontrolünde zamanda ayrık kayar kipli kontrolcü
(ZAKKK) [23] (10)’da verilmiştir. Kayma yüzeyi (11)’de tarif
edilmiştir. Bu kontrolcü süreklidir ve diğer kayar kipli kontrol-
cülerden farklı olarak eşdeğer kontrol hesaplanmasını gerektir-

mez.

ẋ = f(x) +B(x)u (9)

u(k) = u(k − 1)− (GB)−1(σ̇(k − 1) +Dσ(k − 1)) (10)

σ = (ẋref − ẋ) + C(xref − x) (11)

burada G = dσ
dx

.
THD ve EMMP çıktıları için bahsedilen kontrolcü simülasyon
ortamında gerçeklenmiş ve bozucu gözlemcisi de EGG için
uygulanmıştır. Adım testleri bozucu etkileri altında ve normal
halde simüle edilmiş ve sonuçları takip eden bölümde sunul-
muştur.

4. Sonuçlar
Kontrolcü başarımı değerlendirmesi gaz pedalına adımlar uy-
gulanarak yapılmıştır. THD isterleri ilgili tablolardan doğrusal
aradeğerlenmiş ve mümkün olan en yüksek değer ile sınırlan-
dırılmıştır. Bu manevrada EGG kontrol işareti üzerine bozucu
işaret eklemeden Şekil 6’da görüldüğü gibi başarılı bir isterleri
takip davranışı gözlenmiştir. EGG kontrol işareti üzerine sinüs

Şekil 6: %20 yükten %80 yüke adım testi sonucu

ve darbe biçiminde bozucu işaretler uygulanmıştır. Uygulanan

Şekil 7: Sinüs bozucu ile tahmin edilen işaretler

bozucu işaretleri ve tahmin edilen değerleri Şekil 7 ve 8’de gös-
terilmektedir. BG çıktısı nominal ters modelin tarif edemediği
bütün değerleri içerir. BG tarafından güvenilir şekilde tarif edi-
lebilecek bozucu sinyallerin alçak geçirgen filtrenin bant geniş-
liği içerisinde olması gerektiği de hatırlanmalıdır. Sunulan gra-
fiklerden tahmin edilen bozucu sinyalde sinüs için dalga şekli
korunmuş ve fazda küçük miktarda kayma görülmüştür. Darbe
tipi bozucuda ise dalga şekli bozulmuştur. İki tip bozucu için de
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Şekil 8: Darbe bozucu ile tahmin edilen işaretler

kontrolcü başarımları Şekil 9-12’nin gösterdiği gibi ciddi dere-
cede gelişme göstermiştir. Dış çevrimde zaten bir gürbüz kont-
rolcü de kullanıldığından BG olmadan da sistemin belirli bir
düzeyde bozucu etki bastırma kabiliyeti mevcuttur.

Şekil 9: Adım testi - Sinüs bozucu BG inaktif

Şekil 10: Adım testi - Sinüs bozucu BG aktif

5. Çıkarımlar ve Gelecek Çalışmalar
Dizel motorların havayolu kontrol valflerinin davranışları üre-

tim toleransları, eskime ve yıpranma nedeniyle davranışları de-
ğişmektedir. Bütün araçların başarımı göz önüne alındığında
valf davranışlarındaki bozulmaların tahmini önem taşımaktadır.
Veriye dayalı bir bozucu gözlemcisi (BG) tasarımı ve zamanda
ayrık kayar kipli kontrol (ZAKKK) ile dış çevrim kontrolü öne-
rilmiş ve ağır vasıta motoru modeli üzerinde simüle edilmiştir.
Sonuçlar BG ile desteklenmiş bir ZAKKK’nin bozucu bastırma

Şekil 11: Adım testi - Darbe bozucu BG inaktif

Şekil 12: Adım testi - Darbe bozucu BG aktif

kabiliyetinin geliştiğini göstermiştir.
BG uygulanan gürbüz kontrol sistemleri için zamanda sü-

rekli kararlılık ve bant genişliği literatürde [33] incelenmiştir.
önerilen BG ile birleştirilmiş ZAKKK yaklaşımı için filtre bant
genişliğini ve ayrık zamanda kararlılık analizi de gelecek ça-
lışma olarak bırakılmıştır. Daha yüksek toplam sistem başarımı
için daha etkin veriye dayalı modelleme yöntemleri ayrıca araş-
tırılacaktır.
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Özetçe

Bu çalışmada, insansız bir sualtı gözlem aracının (SAGA)
doğrusal olmayan matematiksel modeli elde edilmiştir. Modelin
giriş bilgisi olan, itici motorlara ait kuvvet bilgisini elde etmek
ve sistem tanılama çalışmasında kullanmak için, motor mo-
deli elde edilmiştir. Aracın sualtındaki yer tespiti için havuzda
görüntü-temelli bir deney düzeneği hazırlanmıştır. Aracın su-
altındaki yerini yüksek doğrulukta elde etmek için görüntü-
temelli navigasyon bilgisi ile ataletsel navigasyon sistemi bü-
tünleştirilmiştir. Sualtında alınan ölçümlerin gürültülü olmasın-
dan dolayı, durum hataları, durum hata kestirme algoritma tek-
niği kullanılarak kestirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda sistem
durumu, ölçüm ve gürültü modelleri elde edilmiştir. Daha sonra,
navigasyon sonucu kullanılarak, aracın sistem tanılama çalış-
ması yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar Matlab/Simulinkte yapıl-
mıştır.

Abstract

In this study, a nonlinear mathematical model for an unman-
ned underwater survey vehicle is obtained. Model input is the
thrust force of each thruster. In order to obtain the thrust force as
a function of the motor input, first, the motor model is obtained.
An experimental set up is prepared for the vision based naviga-
tion system. The measured data from this navigation system are
filtered to get rid of noise. The vision based navigation system
and inertial navigation system are integrated. The system state,
measurement and noise models are constructed mathematically.
The state errors are estimated with state estimation algorithm
from the noisy measurement data. The navigational data of the
vehicle can be obtained accurately based on Kalman filtering.

Then, the system identification of the vehicle is studied using
this estimated navigation data for yaw motion. The mathema-
tical model of the vehicle includes some unknown parameters
such as added mass and drag parameters. These parameters can
be obtained using an optimization study. All of this study is per-
formed in Matlab/Simulink.

1. Giriş
İnsansız sualtı araçlarının gerek sivil, gerekse askeri olarak bir-
çok kullanım alanı bulunmaktadır. Aşağıdaki resimde gösteri-
len ve bu çalışmada kullanılan SAGA, uzaktan kumandalı bir
sualtı keşif ve gözlem aracıdır. Bu araç, gözleme, anlık yüksek
çözünürlüklü video ve fotoğraf çekimi, veri toplama, sualtı ha-
ritalandırma gibi işleri hızlı bir şekilde yapabilmektedir [1].

Şekil 1: SAGA

İnsansız sualtı araçlarının matematiksel modelleri doğrusal
olmayan bir yapıya sahiptir. Araç modelinin davranışının ger-
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çeğe daha yakın olması için doğrusal olmayan bir model üze-
rinde durulmuştur. Aracın sualtındaki yerini tespit etmek için
çeşitli navigasyon sistemleri vardır. Görüntülemeye dayalı na-
vigasyon sistemleri, ataletsel navigasyon sistemleri ve akustik
temelli navigasyon sistemleri gibi [2], [3]. Bu çalışmada ata-
letsel navigasyon sistemi ile görüntülemeye dayalı navigasyon
sistemi bütünleştirilerek bir çözüme ulaşılmıştır. Ataletsel navi-
gasyon sistemleri aracın açısal hızını ve doğrusal ivmesini ölçe-
rek aracın konum, hız ve yönelim bilgilerine ulaşır. Bu sistemler
navigasyon çözümüne giderken integral alma işlemini kullanır.
Dolayısıyla, zamana bağlı olarak çözümdeki hata oranı artmak-
tadır. Buna karşın, veri alma hızı yüksektir (50 Hz ve üzerinde).
Görüntülemeye dayalı ölçüm sistemini, deneyin yapılacağı ha-
vuzun yukarısına yerleştirilen kamera oluşturmaktadır. Araç ha-
vuz içerisinde hareket ederken, aracın konumu kamera ile kayıt
edilmektedir. INSe göre doğruluk payı yüksek olmakla birlikte,
veri alma hızı INS kadar yüksek değildir. İki sistem bütünleşti-
rilerek yüksek doğrulukta ve yüksek veri alma hızında bir çö-
züme ulaşılmıştır [4]. İnsansız su altı araçlarının matematiksel
modeli, değeri bilinmeyen katma kütle ve sönümleme paramet-
relerini içermektedir. Katma kütle parametrelerinin ve sönüm-
leme katsayılarının değeri WAMIT, VERES, SEAWAY ve SO-
LİDWORKS gibi yazılım programları ile elde edilebilir. Eğer
aracın yapısı simetrik yapıya sahip ise katma kütle parametrele-
rinin değeri strip teorisi kullanılarak yaklaşık olarak elde edilir
[5]. Daha gerçekçi bir yöntem ise, aracın gerçek havuz testle-
rinden alınan navigasyon bilgisine bağlı olan sistem tanımlama
çalışması ile bu parametrelerin iyileştirilmesidir. Bu çalışmada,
başlangıçta aracın matematiksel modeli oluşturulurken, yakla-
şık katma kütle ve sönümleme değerleri kullanılmıştır. Daha
sonra, bu parametreler, navigasyon sisteminden gelen verileri
kullanan sistem tanılama çalışması ile iyileştirilmiştir.

2. Matematiksel Modelleme
İnsansız bir sualtı aracının doğrusal olmayan matematiksel mo-
deli aşağıdaki gibi tanımlanmıştır [5]

M(
�
v ) + C(v)v +D(v) + g(η) = τ (1)

�
η = J(η)v (2)

M : Aracın toplam kütle matrisi (katma kütleli),
C : Merkezkaç kuvveti ve Coriolis kuvveti matrisi (katma

kütleli),
D : Sönümleme matrisi,
g : Yerçekimi ve suyun kaldırma kuvveti matrisi,
τ : Girdi vektörü,
v : Aracın doğrusal ve açısal hız vektörü,
η : Aracın konum ve yönelim vektörü,
J : Koordinat çevirim matrisi.

Aracın 6 serbestlik derecesindeki hareketi aşağıdaki vektör-
ler ile tanımlanmıştır:

~η = [ηT1 , η
T
2 ]

T −→η1 = [x, y, z]T −→η2 = [φ, θ, ψ]T (3)

~v = [vT1 , v
T
2 ]

T −→v1 = [u, v, w]T −→v2 = [p, q, r]T (4)

~τ = u = [τT1 , τ
T
2 ]

T −→τ1 = [X,Y, Z]T −→τ2 = [K,M,N ]T

(5)

Sistemin girdisi olan τ matrisi iticilerin üretmiş oldukları
moment ve kuvvetlerden oluşan sütün matrisidir. Bu çalışmada
model olarak ele alınan insansız sualtı gözlem aracında 2 tanesi
yatay konumda, 1 tanesi dikey konumda olmak üzere yerleşti-
rilmiş 3 adet itici bulunmaktadır. Yataydaki iticiler x ekseni yö-
nündeki hareketi (surge) ve z ekseni etrafındaki dönmeyi (yaw)
sağlarlar. Dikeydeki itici ise z ekseni yönündeki hareketi (he-
ave) ve y ekseni etrafındaki dönmeyi (pitch) sağlar. Bu çalış-
mada, sağ ve sol iticiler aktif edilerek aracın sapma hareketi
sağlanmıştır.

2.1. Motor Modeli

Bu çalışmada aracın sağ ve soldaki motorları aktif edilerek
sapma hareketi elde edilmiştir. Deneyde, motorlara PWM değe-
rinde girdiler uygulanmıştır. Matematiksel modelin girdisi, mo-
tora verilen kuvvet bilgisidir. Modelin cevabı sistem tanılama
çalışmasında kullanılacağı için, uygulanan bu PWM değerleri-
nin kuvvet bilgisine dönüştürülmesi gerekmektedir. Havuz de-
neyi süresince her bir motordan elde edilen kuvvet bilgisi şekil
2 de gösterilmiştir.
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Şekil 2: Deney süresince sağ ve sol motorlara etki eden kuvvet-
ler (Nm)

3. Ataletsel Navigasyon Sistemi
Ataletsel ölçüm sistemini ataletsel ölçüm birimi (IMU) oluştur-
maktadır. IMU, ivmeölçer ve dönüölçerden oluşmaktadır. İv-
meölçer, üç eksenli kuvvet bilgisini, fb

ib, ölçer. Dönüölçer, üç
eksenli açısal hız, wb

ib, bilgisini ölçer. Aracın konum, hız ve yö-
nelim bilgileri ölçülen kuvvet ve açısal hız bilgilerinin integrali
alınarak elde edilir.

3.1. IMU Modeli

İvmeölçer ve dönüölçerin çıktı bilgisi aşağıda belirtiln denk-
lemler ile modellenmiştir [6].

f̃ b
ib = ba + (I3 + Ma) fb

ib + wa +QNa (6)
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w̃b
ib = bg + (I3 + Mg) wb

ib + Ggfb
ib + wg +QNb (7)

f̃ b
ib: İvmeçlçerin çıktısı; kuvvet (ivme) bilgisi,
w̃b

ib : Dönüölçerin çıktısı; açısal hız bilgisi,
fb
ib : Gerçek kuvvet (ivme) bilgisi,
wb

ib : Gerçek açısal hız bilgisi,
ba and bg : İvmeölçer ve dönüölçerin yanlılık hatası,
Ma and Mg : İvmeölçer ve dönüölçerin sapma faktörü ve

çapraz bağlaşım hatası, ,
wa and wg : İvmeölçer ve dönüölçerin rastgele gürültüsü,
Gg : Dönüölçerin yanlılığa bağlı başka hatası,
I3: 3× 3 Birim matris,
QNa: İvmeölçerin niceleme gürültüsü,
QNb: Dönüölçerin niceleme gürültüsü.

Atalet ölçüm gürültüsü sistematik ve stokastik hatalar içe-
rir. Sistematik hata kaynakları çoğunlukla yanlılık, sapma fak-
törü, çapraz bağlanma hatası ve rastgele gürültüden oluşur. Bu
hatalar kolayca tespit edilebilir. Stokastik hata kaynakları, ni-
celeme gürültüsü (QN), açılı rasgele yürüyüş (ARW), önyargı
kararsızlığı (B), hız rastgele yürüyüşü (RRW) ve hız rampası-
dır (RR) [7]. Bu hatalar kolayca tespit edilemez. Bu hataları
analiz etmede Allan Varyans tekniği ve bunlara ilişkin bazı çok
sayıda teknik bulunmaktadır. Bu çalışmada, ivmeölçerlerin ve
jiroskopların hataları yanlılık hatası ve rastgele gürültü olarak
modellendi.

3.2. INS Hata Yayılımı

Ataletsel navigasyon sistemi, navigasyon çözümünü üretmek
için ivmeölçerlerin ve dönüölçerin çıktısını bütünleştirir. Bu ne-
denle INS hatası zamanla artmaktadır. INS hatası, basitçe, ’∼’
ile gösterilen INS tarafından ölçülen değer ile gerçek değer ara-
sındaki farktır. Kartezyen konum ve hız hataları, referans ve
çözümleme yapıları Dünya yapısı olarak seçildiğinden dolayı,
ECEF yapısında tanımlanır [6]. Konum ve hız hataları:

δreeb =
∼
r
e

eb − reeb (8)

δveeb =
∼
v

e

eb − veeb (9)

Burada
∼
reb, INS tarafından elde edilen Dünya yapılı eksen-

lerde çözümlenen, Dünya yapısına göre gövde yapısının Kartez-
yen konum bilgisidir ve reeb gerçek Kartezyen konum bilgisidir.
∼
v

e

eb INS tarafından elde edilen Dünya yapılı eksenlerde çözüm-
lenen, Dünya yapısına göre gövde yapısının hız bilgisidir ve veeb
gerçek hız bilgisidir.

Yönelim hatası, koordinat dönüşüm matrisi, Ce
b , kullanıla-

rak elde edilir:

δCb
e =

∼
C

b

eC
e
b (10)

Burada, δCb
e bileşeni gövde yapı eksenlerinde çözümlen-

miştir. Küçük açı yaklaşımı uygulamalarında, yönelim hatası
koordinat dönüşüm matrisi cinsinden aşağıdaki gibi tanımlanır:

[∂ψb
eb∧] ≈ I3 − δCb

e (11)

[∂ψe
eb∧] ≈ δCe

b − I3 (12)

Burada, ∂ψe
eb, INS tarafından ölçülen, Dünya yapı eksen-

lerinde çözümlenen, Dünya yapı eksenlerine göre gövde yapısı-
nın yönelim hatasıdır ve [∂ψe

eb∧] yönelim hatasının antisimetrik
matrisidir.

4. Görüntü-temelli Navigasyon Sistemi
Görüntülemeye dayalı navigasyon sistemini, deneyi gerçekleş-
tirdiğimiz havuzun yukarısına yerleştirilen kamera ve araca yer-
leştirilen IMU (UM7) oluşturmaktadır. Deneyde kullandığımız
IMU nun çıkış bilgisi ivme ve yönelimdir. Deneyde kullanılan
IMU, donanımsal olarak manyetik pusula ile entegrelidir. IMU
daki dönüölçer ile ölçülen açısal hız bilgisinin integrali alına-
rak yönelim bilgisi elde edilir ve bu yönelim bilgisi manyetik
pusulanın ölçmüş olduğu yönelim bilgisi ile entegre edilerek
(düzeltilerek) IMU nun çıkışına verilir. Ayrıca IMU daki ivme-
ölçer ile aracın 3 eksendeki ivme bilgisi ölçülür. Aracın konum
bilgisi IMU dan ölçülen ivmenin integrali alınarak elde edilir.
Bu konum bilgisindeki hata zamana bağlı olarak artmaktadır.
Bu sebepten dolayı, IMU dan ölçülen konum bilgisi kameradan
alınan konum bilgisi ile desteklenmektedir (kamera datası GPS
datası gibi kabul edilir) . Havuzda konumunu bildiğimiz dört
nokta işaretlenerek havuz deney düzeneği oluşturulur. Araç bu
kare alanın içerisinde hareket ettikçe, kamera ile aracın konumu
kayıt edilir. Kameradan alınan konum bilgisinin koordinatları
resim koordinatlarındadır. Resim koordinatlarındaki bu konum
bilgisi dünya koordinatlarına çevrilmelidir. Kameradan alınan
konum bilgisi ışığın suda kırılmasından dolayı ve aracın derin-
lik bilgisinden dolayı hataya sahiptir. Kamera aracın konumunu
ışığın kırılma etkisi ile birlikte kayıt eder ve araç gerçek derinli-
ğinden daha yukarıda, z

′
görünür. Bu deneyde, araç genelde su

yüzeyine yakın yüzdüğünden (sadece sapma hareketi), derinliğe
bağlı hatalar ihmal edilmiştir.

x  image x′ 

z′ 

P        (x,y,z)actual

h

Şekil 3: Görüntülemeye-dayalı navigasyon deney düzeneğinin
şematik gösterimi

z
′

= z
nhava

nsu
(13)

′
z = 0.75z (14)

Burada
z: Aracın gerçek derinliği,
z
′
: Işığın kırılmasından dolayı aracın görünür derinliği,
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nhava: Havanın kırılma katsayısı,
nsu: Suyun kırılma katsayısı.
Araç suyun içerisinde hareket ettiği zaman, gerçek konum

bilgisi 3 koordinat eksenine (x, y ve z) sahip iken, kameradan
kayıt edilen konum bilgisi 2 koordinat eksene (x ve y) sahiptir.
Kameradan kayıt edilen konum bilgisi derinlik bilgisini içer-
mez. Bu sebepten dolayı, kameradan alınan görüntü bilgisi ara-
cın gerçek konum bilgisinin su yüzeyindeki koordinatlara eş-
leştirlmiş halidir. Aracın gerçek konumu, xsurface, ysurface,
şekil 3 de sembolize edilen deney düzeneğinin geometrisinden
bulunur.

h

0.75z
=
ximage

x′ (15)

xsurface = ximage + x
′

(16)

ysurface = yimage (17)

Burada
h: Kameranın yüksekliği,
ximage: Kameradan alınan x yönündeki aracın konumu,
yimage: Kameradan alınan y yönündeki aracın konumu,
xsurface: Aracın x yönündeki gerçek konumu,
ysurface: Aracın y yönündeki gerçek konumu,
z: Aracın gerçek derinliği.

5. Çok Alıcılı Veri Birleştirme
Sensörlerden gelen ölçüm verileri gürültülüdür. Gürültü gi-
derme, Kalman filtresi kullanılarak yapıldı. Daha sonra, veri
füzyon işlemi için başka bir Kalman filtresi kullanıldı [8]. Gev-
şek bağlı entegrasyon yapısı kullanılarak hata durumları Kal-
man filtresi ile kestirildi.

5.1. Ataletsel Navigasyon Çözümünün Düzeltilmesi

Düzeltilmiş ataletsel navigasyon çözümü,
∧
C

e

b ,
∧
v

e

b ,
∧
r

e

b , ölçülen

ataletesel navigasyon çözümü,
∼
C

e

b ,
∼
v

e

b ,
∼
r

e

b ve entegre edilen

navigasyon çözümünden,
∧
δC

e

b ,
∧
δv

e

b ,
∧
δr

e

b elde edilir. Kestirilen
birimler, (∧) ile, ölçülen birimler, (∼) ile gösterilir. Referans
ve çözümleme yapısı Dünya yapısı seçildiği için, ataletsel navi-
gasyon çözüm denklemleri ECEF yapıda tanımlanmıştır[6].

∧
C

e

b =
∧
δC

e

b

T ∼
C

e

b (18)

∧
v

e

eb =
∼
v

e

eb − δ
∧
v

e

b (19)

∧
r

e

eb =
∼
r

e

eb −
∧
δr

e

eb (20)

Küçük açı yaklaşımında, düzeltilmiş yönelim hatası tanımı:

∧
C e

b ≈
(
I3 −

[
∧
δψ

e

eb∧
])
∼
C

e

b (21)

Burada,
∧
δψ

e

eb değişkeni entegre navigasyon sistem çözü-
münde kullanılan Kalman filtre çıkışından alınan, kestirilen yö-
nelim hatasıdır.

5.2. Durum Seçimi ve Sistem Modeli

Sistem durumları, Dünya yapısına göre, yönelim hatası, hız ha-
tası, konum hatası, ivmeölçer ve dönüölçerin yanlılık hatas ola-
rak seçilir. Bunlar aşağıda gösterilen vektörde birleştirilir:

x =


δϕe

eb

δveeb
δreeb
ba
bg

 (22)

Yönelim hata değişimi aşağıdaki gibi yazılır:

∂ϕ̇e
eb = Ĉe

b bg − Ωe
ie∂ϕ

e
eb (23)

Ataletsel koordinat yapısına göre aracın gövde-sabitli koor-
dinat yapısının kuvvet bilgisi fb

ib, koordinat dönüşüm matrisi,
Ce

b kullanılarak Dünya koordinat yapıda güncellenir ve çözüm-
lenir [6].

fe
ib = Ce

b f
b
ib (24)

Yerçekimi hatası konum hatasına bağlı olduğundan ve uy-
gulamamızda lokal pozisyon değişikliğinden kaynaklanan yer-
çekimi değişimi küçük olduğu için ihmal edilmektedir. Dolayı-
sıyla, hız hatasının değişme oranı,

∂v̇eeb = Ĉe
b ba −

(
Ĉe

b f̂
b
ib

)
∧ ∂ϕe

eb − 2Ωe
ie∂v

e
eb (25)

Konum hata değişimi ECEF yapıda aşağıdaki gibi tanımla-
nır:

∂ṙeeb = ∂veeb (26)

İvmeölçer ve dönüölçerin yanlılık hatası değişimi sıfır ka-
bul edilmektedir.

·
ba = 0

·
bg = 0 (27)

Sistemin durum-uzay gösterimi:

�
x = Fx+Qw (28)

Burada, w sistemin gürültüsüdür ve sıfır ortalamalı Gaus-
sian gürültü olarak kabul edilmiştir. F sistem matrisi,Q, sistem
gürültü kovaryans matrisidir. Sistem matrisi, durum vektörünün
bileşenleri cinsinden tanımlanır:

F =


−Ωe

ie 03 03 03 Ĉe
b[

−Ĉe
b f̂

b
ib∧
]
−2Ωe

ie 03 Ĉe
b 03

03 I3 03 03 03

03 03 03 03 03

03 03 03 03 03

 (29)

Atalet sensöründen ve kameradan gelen veriler ayrık za-
manda gelir. Bu nedenle, durum-uzayı gösteriminin ayrık za-
manda eşdeğer gösterimi kullanılır. Ayrık zaman gösterimi şu
şekilde tanımlanır [9]:

xk+1 = Φkxk + wk (30)
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Durum geçiş matrisi, Φk, sistem dinamiği matrisi F ve za-
man aralığı ∆t = tk+1− tk dan elde edilir [8].

Φk = eF∆t = I + F∆t (31)

Sistem gürültü kovaryans matrisi:

Q =


n2
rgI3 03 03 03 03

03 n2
raI3 03 03 03

03 03 03 03 03

03 03 03 n2
badI3 03

03 03 03 03 n2
bgdI3

 τs (32)

Burada, n2
rg ve n2

ra değerleri sırasıyla, ivmeölçerin açı öl-
çümü ve dönüölçerin açısal hız ölçümleri üzerindeki gürültünün
standart sapmasına karşılık gelir. n2

bad and n2
bgd değerleri ise iv-

meölçer ve dönüölçerin yanlılık hatalarının standart sapmasıyla
ilgilidir.

5.3. Ölçüm Modeli

Ölçümler ayrık zamanlı alındığından ölçüm vektörü şu şekilde
modellenmiştir:

zk = Hkxk + vmk (33)

Burada, Hk ölçme matrisi, xk, durum vektörü ve vmk, be-
yaz gürültü kaynağıdır. Ölçüm modeli aracın konum ve yönelim
bilgisinden oluşur. Aracın konum bilgisi ataletsel navigasyon
sisteminden ve kameradan gelir. Yönelim bilgisi de ataletsel öl-
çüm sisteminden elde edilir (UM7). Ölçüm z vektörü şöyledir:

∂zk =

[
∂ϕe

eb

δreeb

]
=

[
ϕimu

rvision − rimu

]
(34)

Burada δreeb, ataletsel ölçüm sisteminden alınan konum bil-
gisi, rimu ile kameradan alınan konum bilgisi, rvision arasın-
daki konum hatasıdır. ϕe

eb değeri ise IMU (UM7) dan ölçülen
yönelim bilgisidir.

rvision =

[
xvision
yvision

]
rimu =

[
ximu

yimu

]
(35)

Hk ölçüm matrisi aşağıdaki gibi elde edilir [6]:

Hk =

[
−I3 03 03 03 03

03 03 −I3 03 03

]
(36)

Ölçüm vektörünün her bir bileşenindeki gürültü bağım-
sız olduğu için, ölçüm kovaryans matrisi, R, diyagonal mat-
ris olarak seçilmiştir. Tüm sensörlerin yanlılık hataları, havuz
deneyinden önce kalibrasyon ile belirlenir. Aracın kuzey yönü,
Dünya koorinat yapıdaki kuzey yönüne göre sabitlenerek IMU
kalibre edilmiştir. Kalibrasyondan sonra, ölçüm kovaryans mat-
ris bileşenleri elde edilir. Bu çalışmada basitleştirilmişRmatrisi
şu şekilde tanımlanmıştır:

R =

[
R11 03

03 R22

]
(37)

R11 değeri, ölçülen yönelim bilgisinin standart sapmasıyla,
σatt ilgilidir. R22 değeri ise ölçülen konum bilgisinin standart
sapmasıyla, σpos ilgilidir.

Şekil 4 de IMU dan ölçülen aracın x ve y eksenindeki ivme
bilgisini şekil 5 de IMU dan ölçülen sapma açısını göstermek-
tedir.

0 20 40 60 80 100 120 140
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Şekil 4: IMU tarafından ölçülen x ekseni ve y eksenindeki ivme
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Şekil 5: IMU tarafından ölçülen sapma açısı

Şekil 6 de ve 7 de 140 saniye süren deneyimizin 70. ve
110. saniyesinde kameradan alınan görüntü gösterilmiştir. Bu
görüntü kamera koordinatlarından (pixel) dünya koordinatlarına
dönüştürülerek işlenmiştir. Buna benzer şekilde, her 10 sani-
yede alınan görüntü işlenmiştir. Şekil 8 de kamera ile alınan re-
sim koordinatlarındaki x ve y eksenlerindeki konum bilgisinin,
Dünya koordinatlarına dönüştürülmüş hali gösterilmiştir.

6. Benzetim Sonuçları
Bölüm 2.1 de verilen motor kuvvet bilgileri aracın sağ ve sol
dikeydeki motorlarına uygulanarak, aracın sapma hareketi için
modelin cevabı benzetilmiştir. Alınan tüm ölçümler için Kal-
man süzgeç algoritması kullanılarak sistem durumu kestirilmiş-
tir. Kodlama için Matlab/Simulink kullanılmıştır.

Şekil 11 de Kalman filtrede kestirilen x-y eksenlerindeki
konum hataları ile gerçek konum hataları gösterilmiştir. Şekil
12 de Kalman filtrede kestirilen sapma açısı hatası ve gerçek
sapma açısı hatası gösterilmiştir.

Şekil 11 de aracın matematiksel modelinden elde edilen x-
y eksenlerindeki konum ile Kalman filtresinin çıkışı olan kes-
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Şekil 6: Havuz deneyinde, 70. saniyede kamera tarafından alı-
nan resim koordinatlarındaki görüntü (konum bilgisi)

Şekil 7: Havuz deneyinde, 110. saniyede kamera tarafından alı-
nan resim koordinatlarındaki görüntü (konum bilgisi)

tirilen konum hataları kullanılarak elde edilen düzeltilmiş ko-
num bilgisi gösterilmiştir. Şekil 12 de aracın matematiksel mo-
delinden elde edilen sapma açısı ile Kalman filtresinin çıkışı
olan kestirilen sapma açısı kullanılarak elde edilen düzeltilmiş
sapma açısı bilgisi gösterilmiştir. Modelden elde edilen konum
ve yönelim bilgileri ile düzeltilmiş konum ve yönelim bilgileri
sistem tanılama çalışmasında kullanılacaktır.

7. Sapma Hareketi İçin Sistem Tanılama
Bu çalışmada kullanılan SAGAnın matematiksel modeli, de-
ğeri bilinmeyen katma kütle parametreleri ve sönümleme kat-
sayılarını içermektedir. Aracın daha doğru matematiksel mo-
delini oluşturmak için, sistem tanılama çalışması yapılarak bu
parametreler ve katsayılar elde edilmiştir. Bunun için, aracın
sapma hareket denklemi elde edilmiş ve bu hareket ile ilgili olan
parametre ve katsayılar aşağıdaki gibi tanımlanan optimizas-
yon problemi (J), Matlabın optimizasyon algoritması (fminse-
arch) kullanılarak çözülmüştür. Bu optimizasyon problemi, ara-
cın parametrik matematiksel modelinden elde edilen konumu
(dmodel) ile navigasyon sisteminden elde edilen, kestirilen (dü-
zeltilmiş) konum bilgisi (dmeasured) arasındaki farkı minimize
etmeye dayanır.

Minimize J =

T∫
0

|dmeasured(t)− dmodel(t)|2dt

kosul

0 20 40 60 80 100 120 140
0

1

2

3

4

Zaman(sn)

K
on

um
−

x
(m

)

0 20 40 60 80 100 120 140
−4

−2

0

2

Zaman (sn)

K
on

um
−

y
(m

)

Şekil 8: Kamera ile alınan görüntüden elde edilen aracın x ve y
eksenlerindeki konum bilgisi

0 20 40 60 80 100 120 140
−5

0

5

10

Zaman (sn)
 K

on
um

 h
at

a−
x 

(m
)

gerçek konum hatasý
kestirilen konum hatasý

0 20 40 60 80 100 120 140
−10

−5

0

5

Zaman (sn)

K
on

um
 h

at
a−

y 
(m

)

Şekil 9: Aracın x ve y eksenlerindeki gerçek konum hatası
(mavi çizgi) ve Kalman filtre çıkışından elde edilen kestirilen
x, y eksenlerindeki konum hatası (kırmızı çizgi)

0 ≤ katmakutleparametresi ≤ −100

0 ≤ sonumlemekatsayisi ≤ −100

Aracın sağ ve soldaki ititcileri aktif edilerek sapma hareketi
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

[∑
X∑
N

]
=
[

(m−Xu̇)u̇−(m−Yv̇)vr+(m−Zẇ)wq−Xuu

(Iz−Nṙ)ṙ+(Xu̇−Yv̇)vu+(Iy−Ix+Kṗ−Mq̇)qp−Nrr

]
(39)

Tablo 1 de belirtildiği gibi sistem tanılama çalışmasından
elde edilen sönümleme ve katma kütle parametreleri kullanıla-
rak aracın matematiksel modeli iyileştirilmiştir.

Tablo 1: Deneysel görüntü-temelli ölçüm datasına bağlı sistem
tanılama için optimizasyon sonucundan elde edilen katma kütle
ve sönümleme parametreleri

Elde edilen
sönümleme parametreleri

Elde edilen
katma kütle parametreleri

Xu = −11.3 X �
u

= −3.6

Nr = −6.7 N �
r

= −0.1
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Şekil 10: Aracın gerçek sapma açısı hatası (mavi çizgi) ve Kal-
man filtre çıkışından elde edilen kestirilen x ve y eksenlerindeki
konum hatası (kırmızı çizgi)
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Şekil 11: Aracın matematiksel modelinden elde edilen x ve y
eksenlerindeki konum ile (mavi çizgi) düzeltilmiş konum bilgisi
(kırmızı çizgi)

8. Sonuçlar
İnsansız bir sualtı aracının navigasyon problemini çözmek için
aracın gerçeğe en yakın davranışı olan doğrusal olmayan yapısı
modellenmiştir. Modelin girdisini oluşturan itici motorlara ait
kuvvet bilgisini elde etmek için motor modeli oluşturulmuştur.
Navigasyon problemi için görüntüleme temelli bir ölçüm sis-
temi oluşturulmuştur. Alınan ölçümler gürültüden arındırılarak
işlenmiştir. Ataletsel ve görüntülemeye dayalı navigasyon sis-
temleri bütünleştirilerek, yüksek doğruluk ve yüksek veri alma
hızında navigasyon problemi çözülmüştür. Bu çözüme gidilir-
ken yardımcı algılayıcılardan (manyetik pusula) bilgi desteği
alınmıştır. Alınan ölçümlerin gürültüye sahip olması sebebi ile
durum hataları kestirilmiştir. Bu kestirilen navigasyon verileri
kullanılarak, aracın sistem tanılama çalışması yapılmıştır. Ma-
tematiksel modelde değeri belirli olmayan katma kütle ve di-
renç parametreleri iyileştirilmiştir. Bu çalışmanın devamı ola-
rak gelecek çalışmalarda, USBL ile navigasyon deneyi yapıla-
rak akustik temelli navigasyon sisteminden elde edilen sonuçlar
ve görüntülemeye dayalı navigasyon sistemi karşılaştırılacak-
tır. Birçok deneyden alınan veriler ile sistem tanılama çalışması
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Şekil 12: Aracın matematiksel modelinden elde edilen sapma
açısı (mavi çizgi) ve düzeltilmiş sapma açısı(kırmızı çizgi)

yapılarak elde edilen parametrelerin dağılımı incelenecektir.
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Özetçe

Bu çalışmada sabit mıknatıslı senkron motorun
(SMSM) hız kontrolü için öz-uyarlamalı bir kontrol yapısı
önerilmektedir. Bu amaçla, öncelikle ayrık zamanlı model
elde edilmiş ve hız hatasını sıfıra sürecek ayrık zamanlı geri
adımlamalı kontrolcü tasarlanmıştır. Bu kontrolcü ile hız
hatasının sıfıra yakınsayacağı Lyapunov kararlılık analizi ile
gösterilmiştir. Sonrasında sistem modelinde belirsiz kabul
edilen yük momenti ve sürtünme sabitleri için en küçük kareler
yöntemi ile kestirim yapılmıştır. Tasarlanan kontrolcüyü
test etmek amacı ile farklı referans işaretler için benzetim
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Abstract

A self-tuning controller is proposed in this study for the
speed control of a permanent magnet synchronous machine
(PMSM). Firstly, discrete time model is obtained and discrete
time backstepping controller is designed driving the speed error
to zero. The convergence of the speed error to zero is shown
by means of Lyapunov stability analysis. Then, the load torque
and friction constant that are assumed uncertain are estimated
via least square estimation method. In order to test the designed
controller, numerical simulations are performed for various
reference inputs.

1. Giriş

Sabit mıknatıslı senkron motorlar (SMSM) diğer elektrik
motorlarına göre verim, güç yoğunluğu, elektriksel
kayıplarının az olması gibi avantajlarından dolayı bir çok
endüstriyel uygulama alanında tercih edilmektedirler. Üstün
moment-hız karakteristikleri, SMSM’leri özellikle çıkış
momentinde dalgalanma istenmeyen servo uygulamalarında
öne çıkarmaktadır. Diğer taraftan, SMSM’lerin en büyük
dezavantajlarından biri olan moment dalgalanmaları çıkış
hızını da olumsuz bir biçimde etkilemektedir.

SMSM’lerde moment dalgalanmalarının indirgenmesi için
motor tasarımı aşamasında çalışmalar gerçekleştiriliyor olsa
da, bu yolla istenilen indirgemenin başarılması mümkün

olmamaktadır [1]. Diğer taraftan, SMSM’lerde moment
dalgalanmalarının indirgenmesi için sürücü kontrolüne yönelik
de çalışmalar literatürde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle sistem modelindeki belirsizlikler nedeni ile oluşan
moment dalgalanmalarının indirgenmesi için çeşitli uyarlamalı
kontrol yöntemleri uygulanmıştır [2, 3].

SMSM’lerde hız kontrolünün sağlanabilmesi için de
bir çok doğrusal olmayan tasarım yöntemi literatürde
önerilmektedir. Bu konudaki en büyük problemlerden bir
tanesi sistem modelinde bulunan, özellikle yük momenti gibi
harici nedenlerle oluşan, parametrelerdeki belirsizliktir. Bu
belirsizliklerin sabit olduğu kabulü ile uyarlamalı kontrol [4],
uyarlamalı PID kontrol [5], uyarlamalı geri-adımlamalı
kontrol [6], bulanık mantık ile uyarlamalı kontrol [7] gibi
yöntemler SMSM hız kontrolü için uygulanmıştır. Ayrıca, hem
belirsizliklere karşı koyabilme hem de harici bozucuların da
olması durumunda kontrolü başarı ile gerçekleştirebilmek için
kayan kipli kontrol [8,9], dayanıklı geri-adımlamalı kontrol [10]
gibi dayanıklı kontrol yöntemleri de önerilmektedir.

SMSM hız kontrolü için önerilen yöntemler genellikle
sürekli zaman modeli için tasarlanmaktadır. Fakat bu durumda
motorun özellikle hızlı akım dinamikleri nedeni ile kazanç
ayarlama prosedürü zorlaşabilmektedir. Ayrıca, pratik bir
uygulamada ayrık gerçeklemenin kaçınılmaz olması nedeni ile
de literatürde ayrık zamanda kontrolcü tasarımlarına sıklıkla
rastlanmaktadır. Ayrık zamanlı doğrusal karesel kontrolcü [11],
ayrık zamanlı bulanık kontrolcü [12], sonlu zamanlı kontrolcü
yapısı içeren model öngörülü kontrolcü [13] bu konuda örnek
olarak verilebilmektedir.

Bu çalışmada SMSM’nin hız kontrolü için ayrık zamanlı
doğrusal olmayan öz-uyarlamalı bir kontrolcü tasarlanmıştır.
Öz-uyarlamalı kontrolcü içerisinde bulunan doğrusal olmayan
kontrol yapısı geri-adımlama yöntemi ile elde edilmiştir.
Tasarlanan kontrolcü ile hız hatasının sıfıra yakınsadığı
Lyapunov kararlılık analizi ile gösterilmiştir. Modelde bulunan
yük momenti ve sürtünme sabiti değerleri belirsiz kabul
edilmiş ve en küçük kareler yöntemi ile kestirilerek kontrolcü
içerisinde kullanılmıştır. Tasarlanan kontrolcünün başarımı
benzetim çalışmaları ile test edilmiştir.
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2. SMSM Dinamik Modeli

SMSM eşdeğer devresinin dq-eksen takımı için matematiksel
modeli [14]:

d

dt
id =

1

Ld

(Vd −Rsid + Pωφq) (1)

d

dt
ω =

1

J
(TM − TL − bω) (2)

d

dt
iq =

1

Lq

(Vq −Rsiq − Pωφd) (3)

eşitlikleri ile verilebilir. Burada, Vd ve Vq dq-eksen
gerilimlerini, id ve iq dq-eksen akımlarını, Ld ve Lq

dq-eksen endüktanslarını, φd ve φq dq-eksen akılarını, Rs

stator direncini, ω rotorun açısal hızını, P kutup çifti sayısını,
J eşdeğer ataleti, b viskoz sürtünme sabitini, TL ve TM sırası
ile yük ve motor çıkış momentini göstermektedir. φd0 mıknatıs
akısı olmak üzere, dq-eksen akıları ve motor çıkış momenti
ifadeleri de

φd = φd0 + Ldid (4)

φq = Lqiq (5)

TM =
3

2
P (iqφd − idφq) (6)

eşitlikleri ile verilmektedir. θ1 = TL ve , θ2 = b olmak
üzere, (1)-(3) ile verilen dinamik sistemin ayrık modeli Euler
yaklaşımı ile

id(k + 1) = id(k) +
Ts

Ld

(

Vd(k)−Rid(k)

+ PLqω(k)iq(k)

)

(7)

ω(k + 1) = ω(k) +
Ts

J

(

3φd0

2
Piq(k)− θ1 − θ2ω(k)

)

(8)

iq(k + 1) = iq(k) +
Ts

Lq

(

Vq(k)−Riq(k)

− Pω(k)(φd0 + Ldid(k)

)

(9)

biçiminde elde edilebilir. Burada k = 1, 2, 3, . . . ayrık zaman
değişkenini, Ts ise örnekleme zamanını göstermektedir. Bu
noktada amaç, θi, i = 1, 2 bilinmeyen sabitler olmak üzere,
motorun açısal hızınının önceden belirlenmiş bir açısal hıza
yakınsamasını sağlamak olarak tanımlanabilmektedir.

3. Kontrolcü Tasarımı

Bu bölümde SMSM’nin ayrık zamanlı modeli için öncelikle
geri-adımlama yöntemi ile kontrolcü tasarlanmakta,
sonrasında ise sistemde bulunan belirsiz parametrelerin
kestirimi için en küçük kareler yöntemi uygulanmaktadır.
Böylece SMSM için öz-uyarlamalı kontrolcü tasarımı
gerçekleştirilmektedir. SMSM’nin hızını kontrol etmek üzere
gerekli momenti üretebilmek için id akımının sıfır olarak
tutulması gerekmektedir. Bu amaçla

Vd(k) = Rid(k)− PLqω(k)iq(k)−
Ld

Ts

id(k) (10)

biçiminde atandığında, (7) eşitliğine göre

id(k + 1) = 0 (11)

sağlanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı olan hız kontrolünü sağlamak üzere,

rotor hızı için (8) ile verilen fark denklemi incelendiğinde
q-ekseni akımının sanal bir kontrol girişi gibi kullanılabileceği
görülmektedir. Dolayısı ile (8) ve (9) bir arada düşünülerek
hız kontrolü için geri adımlama yöntemi kullanılabilecektir. Hız
kontrolü için öncelikle gerçek hız değeri ile istenilen hız değeri
arasındaki hata

e1(k) = ω(k)− ωd(k) (12)

olarak tanımlanmaktadır. (12) k + 1 için tekrar yazılıp (8)
kullanıldığında

e1(k + 1) = ω(k)− ωd(k + 1)

+
Ts

J

(

3φd0

2
Piq(k)− θ1 − θ2ω(k)

)

(13)

elde edilebilir. Geri adımlama için

ψ(k) =
2

3φd0P

(

θ1 + θ2ω(k) +
J

Ts

(ωd(k + 1)− ω(k))

)

(14)
ve

e2(k) = iq(k)− ψ(k) (15)

olmak üzere, (13)

e1(k + 1) =
3φd0TsP

2J
e2(k) (16)

haline getirilebilir. Burada, (16) ifadesine göre e2(k) = 0

olduğunda e1(k + 1) = 0 olacağı gözden kaçırılmamalıdır. O
halde, bu noktadaki amaç, e2(k) = 0 eşitliğinin sağlanması
olmaktadır.

(8) ve (14) kullanılarak

ψ(k + 1) =
2

3φd0P

[

J

Ts

ωd(k + 2) + θ1 +

(

θ2 −
J

Ts

)

×

(

3φd0P

2J
Tse2(k) + ωd(k + 1)

)]

(17)

ifadesi elde edilebilir. k + 1 için (15), (9) ve (17) kullanılarak
ise,

e2(k + 1) = iq(k) +
Ts

Lq

(Vq(k)−Riq(k)

− φd0ω(k)− PLdω(k)id(k)

)

− ψ(k + 1) (18)

elde edilebilir. Bu noktada, q-ekseni gerilim ifadesi

Vq(k) =Riq(k) + φd0ω(k) + PLdω(k)id(k)

+
Lq

Ts

(ψ(k + 1) − iq(k)) (19)

biçiminde atanarak
e2(k + 1) = 0 (20)

elde edilebilir.
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Hız hatasının sıfıra yakınsadığını göstermek üzere

V (k) = αe21(k) + e22(k) (21)

aday Lyapunov fonksiyonu olsun. Burada α > 0 bir sabit olup
(21) ile verilen fonksiyon sürekli ve pozitif tanımlıdır.

∆V , V (k + 1)− V (k) (22)

hesaplandığında ise

∆V = −αe21(k)−

(

1−
α9φ2

d0T
2

s P
2

4J2

)

e22(k) (23)

elde edilebilir. O halde,
(

1−
α9φ2

d0
T2

s
P2

4J2

)

> 0 şartını sağlayan

pozitif bir α sabiti her zaman var olacağından ∆V negatif
tanımlı bir fonksiyon olacaktır. Bu durumda (16) ve (20) ile
verilen ayrık zamanlı sistem asimptotik kararlı olmaktadır ki bu
da hız hatasının sıfıra yakınsaması anlamına gelmektedir.

(10) ve (19) ile verilen kontrol kurallarının uygulanabilmesi
için tüm model parametrelerinin biliniyor olması
gerekmektedir. Bu ise pratik bir uygulamada mümkün
olmamaktadır. Bu nedenle, kontrol kurallarında kullanılan
θi, i = 1, 2 sabitleri belirsiz kabul edilerek, en küçük kareler
yöntemi ile kestirimleri elde edilerek kontrol kurallarında
kullanılacaktır. Bu yöntemi uygulamak için

τ = k + 1 (24)

ve

y(τ ) = ω(τ )− ω(τ − 1)−
Ts

J

(

3φd0

2
Piq(τ − 1)

)

(25)

olmak üzere
y(τ ) = ϕT (τ − 1)θ (26)

elde edilebilir. Burada

θ =
[

θ1 θ2
]T

(27)

ve

ϕ(τ − 1) = −
Ts

J

[

1 ω(τ − 1)
]

(28)

biçiminde tanımlanmaktadır. (26) biçiminde verilen bir yapıda
θ vektörü için en küçük kareler yöntemi ile kestirim
yapılabilmektedir [15]. Yük momenti (θ1) ve sürtünme sabiti
(θ2) için bu yöntemle kestirimler gerçekleştirilerek, (19) ile
verilen kontrol girişi içerisinde kestirim sonucu elde edilen
değerler kullanılmıştır.

4. Benzetim Çalışmaları

Tasarlanan kontrolcünün başarımını test etmek amacı
ile benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Benzetim
çalışmalarında kullanılan modelie ait parametreler Tablo 1
ile verilmektedir. Benzetim çalışmalarında motora uygulanan
gerilim değeri 24V ile, uygulanabilecek en büyük akım
değerleri ise 85A ile sınırlandırılmıştır. Kontrolcü örnekleme
periyodu 100µs, çözücü adım süresi ise 100ns olarak
ayarlanmıştır.

Önerilen kontrolcüyü test etmek amacı ile iki farklı
benzetim çalışması gerçekleştirilmişrir. Her iki benzetim
çalışmasında bilinmeyen parametreler gerçek değerlerinin

Tablo 1: Model parametreleri
Model sabiti Değer Birim

Ld 0.25 mH

Lq 0.25 mH

R 10 mω

φd0 0.01 Wb

P 6

J 0.001 Nm.s2/rad

TL 1 Nm
b 0.001 Nm.s/rad

%70’i olarak alınmıştır. İlk benzetim çalışmasında hız referansı
1000d/d sabit değerken, ikinci benzetim çalışmasında hız
referansı 1000+sin(2πt)d/d olarak ayarlanmıştır. Benzetimlere
ilişkin elde edilen sonuçlar Şekil 1-4 ile sunulmaktadır.

Şekil 1 sabit referans girişi için elde edilen hız ve
akım cevaplarını göstermektedir. Hız çıkışının referans değere
hızlıca yakınsadığı ve kararlı hal hatası olmaksızın referans
değerde kaldığı görülmektedir. Şekil 2 sabit referans girişi için
elde edilen parametre kestirim değişimlerini göstermektedir.
Kestirilen parametreler gerçek değerlerine yakın olan değerlere
yakınsamışlardır. Hız hatasının yok olması ile birlikte
parametre kestirimlerindeki değişim de sona ermiştir.

Şekil 4 sinüzoidal referans hız değişimi için elde edilen hız
ve akım cevaplarını vermektedir. Hız çıkışının referans değere
hızlıca yakınsadığı ve başarı ile takip ettiği gözlenebilmektedir.
Şekil 4 ise sinüzoidal referans işaret için elde edilen parametre
kestirim değişimlerini göstermektedir. Bu benzetim sonucunda,
yeterince bileşen içeren referans sinyal sayesinde kestirilen
parametreler gerçek değerlerine yakınsamışlardır.

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
0

500

1000

ω
(d
/d

)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
-50

0

50

100

i q
(A

)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
t(s)

-2

0

2

4

i d
(A

)

Şekil 1: Basamak referans için çıkış hızı, dq-eksen akımlarının
değişimleri.

5. Sonuçlar

SMSM hız çıkışının zamanla değişen, erişilebili bir yörüngeyi
takip etmesi için ayrık zamanlı öz-uyarlamalı bir kontrolcü
önerilmiştir. Kontrol yapısı olarak geri adımlamalı kontrolcü
kullanılmış ve belirsiz parametreler en küçük kareler yöntemi
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Şekil 2: Basamak referans için parametre kestirimleri.
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Şekil 3: Sinüzoidal referans için çıkış hızı, dq-eksen akımlarının
değişimleri.

ile kestirilmiştir. Ayrık zamanlı geri adımlamalı kontrolcü ile
hız hatasının sıfıra yakınsayacağı teorik olarak gösterilmiştir.
Tasarlanan kontrolcü benzetim çalışmaları ile farklı referans
işaretler için sınanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
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Özetçe 

Bu çalışmada, güdümlü bir mühimmata ait olan eksantrik 

tipte ters krank biyel mekanizması temelli, elektromekanik 

yapılı minyatür bir Kontrol Tahrik Sistemi (KTS)’nin 

dinamik analizi ve bu sistem için H∞ türü gürbüz kontrolcü 

sentezi incelenmiştir. Mekanizma analizi kapsamında yapılan 

çalışmalar ADAMS® ve MATLAB® yazılımları kullanılarak 

doğrulanmıştır. Sürekli mıknatıslı BLDC (İng. Brushless 

Direct Current) eyleyici ile tahrik edilen KTS’nin teorik 

matematiksel modeli ve sistem tanımlama metotları 

kullanılarak deneysel transfer fonksiyonu elde edilmiştir. 

Gürbüz konum kontrolcü sentezi; gerçek zamanlı KTS 

transfer fonksiyonu, model belirsizlikleri, bozucu etkiler ve 

sensör gürültüleri göz önüne alınarak gerçekleştirildikten 

sonra gerçek zamanlı döngüde donanım testlerinde sisteme 

uygulanmıştır. KTS başarım performansı isterleri ile 

testlerden elde edilen sonuçlar kıyaslanarak sentezlenen 
kontrolcünün uygunluğu doğrulanmıştır.   

Abstract 

In this study, analysis and modelling of an eccentric type 

inverted slider crank mechanism based electromechanical 

miniature Control Actuation Systems (CAS) for an air to 

ground ammunition and H ∞  type robust position control 

synthesis for this system are investigated. Analytical 

mechanism analysis has been verified using ADAMS® and 

MATLAB® software. The experimental transfer function is 

obtained by using the theoretical mathematical model of the 

BLDC motor driven CAS and system identification methods. 
Using obtained model, the robust position controller 

synthesized in the simulation environment and applied to the 

real system in hardware in the loop tests. The effectiveness of 

the proposed mechanism and the performance of the 

synthesized robust position controller are verified by 

comparing of the pre-determined performance requirements 

and the obtained tests results.  

1. Giriş

Güdümlü mühimmatlar; hava, yer veya deniz 

platformlarından atılan ve nokta hedeflerin vurulmasında 

kullanılan en önemli silah türlerindedir. Bu mühimmatlar 

güdüm ve kontrol algoritmaları sayesinde güdümsüz yapıda 

olan mühimmatlara kıyasla oldukça yüksek vuruş 

hassasiyetine sahiptirler. Güdümlü mühimmatlar sayesinde 

herhangi bir hedefin imhası için gerekli maliyet azaltılarak 

hedef dışı çevreye verilebilecek olası zaralar en aza indirilmiş 

olunur [1,2]. 

Mühimmatın istenilen yörüngede ilerlemesini sağlamak 

amacıyla kullanılan kanat, kanard veya kanatçık gibi hareketli 

yüzeylerin istenilen konumlarda tutulması amacıyla kullanılan 

eyletim sistemleri Kontrol Tahrik Sistemi (KTS) olarak 

adlandırılır. KTS mühimmatın başarılı bir uçuş yapabilmesi 

için gerekli olan en kritik alt sistemlerden biridir. KTS’nin 

mühimmat bütünü içerisindeki yerleşimi genellikle her bir 

hareketli yüzey için bir adet KTS kullanılarak mühimmat 

kontrol ünitesi ile arayüzü olacak şekilde yapılır. Kuyruktan 

kontrollü bir mühimmatın ele alındığı bu çalışma kapsamında 

kullanılan KTS üst bütüne yerleşimi şematik çizimi Şekil 1’de 

verildiği gibi yapılmıştır. Bu şekilden de anlaşılacağı gibi KTS 

çıkışları menteşe momentine maruz kalan hareketli kontrol 

yüzeyi durumundaki kanatçıklara bağlanarak bu yüzeylerin 

istenilen konuma yönlendirilmesini sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. KTS’nin, güdümlü mühimmatların geniş 

uçuş rejimleri, değişken çevre koşulları ve sisteme etkiyen 

bozucu menteşe momenti girişleri altında istenilen konumlama 

hareketlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu sebeple, KTS 

kontrolü mühimmatın başarımı açısından oldukça kritiktir. 

[3,4,5].  

Elektrik motoru ve aktarma mekanizması birleşiminden 

oluşan elektromekanik tahrik sistemlerinin savunma, 

havacılık, uzay, medikal ve robotik gibi uygulamalardaki 

kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Kolay kontrol 

edilebilirlik, yüksek güç yoğunluğu ve güvenilirlik bu 

yaygınlaşmanın başlıca sebeplerinden birkaçıdır [6].  

Elektromekanik yapıdaki santrik tipte ters krank biyel 

mekanizması temelli KTS güdümlü mühimmatların kanatçık 

kontrollerinde sıklıkla kullanılmaktadır. [3,7]. Bu çalışma 

KTS 
Kontrol 

Birimi 

Kanatçık 

Menteşe 

Momenti 

Mühimmat Gövdesi 

Geribesleme 

Referans 

Şekil 1: KTS’nin mühimmat içi 

yerleşimi.
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kapsamında ele alınan güdümlü mühimmatın kanatçık konum 

kontrolünde kullanılacak KTS için eksantrik tipte ters krank 

biyel mekanizması tercih edilmiştir. Tasarlanan ve 

gerçeklenen KTS; BLDC (İng. Brushless Direct Current) 

türünde bir elektrik motoru, bilyavida, planet dişli ve 

mekanizmayı oluşturan diğer mekanik bileşenlerden 

oluşmaktadır. Yapılan mekanizma analizleri sonucunda; bu 

mekanizmanın santrik tipte olan türüne göre aynı boyutlarda 

elde edilen indirgeme oranının daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu sonuç hacim kıstasının önemli bir etken 

olduğu güdümlü mühimmatlar için önemli bir avantajdır.  

Mühimmatın uçuş koşullarına bağlı olarak değişen çevre 

koşulları, çalışma noktası değişimi, tanımlanamayan sistem 

dinamikleri, simetrik olmayan sistem davranışları, malzeme 

ömrü ve yaşlanma gibi nedenlerden dolayı ele alınan KTS 

matematiksel modeli farklılık gösterebilir. Sistem üzerinde 

etkili olan bu belirsizlikler ve değişimler, istenilen KTS 

performansının elde edilememesine ve bazı durumlarda 

sistemin kararsız olmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, yine 

uçuş koşullarına bağlı olarak sürekli değişen bozucu menteşe 

momenti girişleri KTS’ye etkimektedir. Tek bir model için 

sentezlenen kontrolcüler ile bu olumsuzluklar altında sistem 

başarımını garanti etmek her zaman mümkün olmamaktadır. 

Elektromekanik sistemlerin, çalışma bölgesinin tamamında 

kararlı bir şekilde istenilen pozisyon hareketlerini yapması 

amacıyla gürbüz kontrolcü sentezi sıklıkla kullanılmaktadır 

[6,7,8,9]. Bu çalışma kapsamında ele alınan KTS’nin çalışma 

şartları ve performans isterleri göz önüne alınarak, model 

belirsizlikleri ve bozucu etkiler altında istenilen performansı 

belirlenen çalışma aralığı dâhilinde elde etmek amacıyla H∞ 

türü gürbüz kontrol yapısı tercih edilmiştir [10,11].  

Bu çalışmada, hava platformlarından atılan güdümlü bir 

mühimmata ait eksantrik tipte ters krank biyel mekanizması 

temelli, elektromekanik yapılı bir (KTS)’nin kinematik 

analizi, bu analizin ADAMS® yazılımı ile doğrulanması, 

teorik ve deneysel transfer fonksiyonlarının türetilmesi, elde 

edilen model kullanılarak bu sistem için H∞ türü gürbüz 

kontrolcü sentezi ve sistem başarımın gerçek zamanlı olarak 

doğrulanması incelenmiştir. Gürbüz konum kontrolcü sentezi 

detaylı olarak anlatılarak; gerçek zamanlı KTS transfer 

fonksiyonu, model belirsizlikleri, bozucu etkiler ve sensör 

gürültüleri göz önüne alınarak gürbüz kontrolcünün 

sentezlenmesi ve gerçekleştirildikten sonra gerçek zamanlı 

döngüde donanım testlerinde sisteme uygulanması bu 

çalışmada sunulmuştur. KTS başarım performansı isterleri ile 

testlerden elde edilen sonuçlar kıyaslanarak sentezlenen 

kontrolcünün uygunluğu doğrulanmıştır. 

2. Mekanizma Analizi

Bu bölümde, santrik tipli ters krank biyel mekanizması 

temelli KTS mekanizması için kinematik hesaplamalar 

yapılarak; mekanizmanın indirgeme oranı, bilyavida kursu ve 

mekanizma açılarının zamana bağlı değişimi hesaplanmıştır. 

Mekanizma analizinden elde edilen sonuçlar ADAMS® 

yazılımı ile doğrulanmıştır. 

KTS mekanizmasının, Şekil 1’deki şematik çizim üzerinde 

gösterilen parametreler cinsinden konum analizi için devre 

kapalılık denklemleri (İng. loop closure equations) 

düzenlenmiştir. Mekanizmaya ait konum denklemleri 

türetildikten sonra bu denklemler kullanılarak hız ve 

indirgeme oranı değerlerini veren ifadeler elde edilmiştir.   
Şekil 1’de gösterilen s bilyavida somununun yer 

değiştirmesini, a2 somun ile kanatçıklar arasına yerleştirilen 

aktarma kolunun uzunluğunu, d krank biyel mekanizmasının 

eksantrik kaçıklığını, c döner eklemler arası dikey uzaklığı, a1 

döner eklemler arası yatay uzaklığı, θ14 x-eksenine göre kol 

salınım açısını, T menteşe momentini, Tg ise planet dişli çıkış 

momentini temsil etmektedir. 

     Mühimmatın serbest uçuşu boyunca takip etmesi gereken 

yörüngeye güdüm otopilotu tarafından KTS giriş referans 

konumu, θ12 açı emirleri türetilir. KTS’nin mühimmat bütünü 

içerisindeki temel görevi bu açı emirlerini belirlenen başarım 

kıstasları dâhilinde takip etmektir. KTS mekanizmasının 

hareket girdisi θ12 açısı olduğu için konum analizinde θ14 ve s 

değişkenlerinin θ12 cinsinden ifadelerinin bulunması 

gerekmektedir. Eksantrik ters krank biyel mekanizmasının 

Şekil 1’de gösterilen parametreler cinsinden devre kapalılık 

ifadesi Denklem (1)’de verildiği gibi yazılabilir [18]. 

 ( )  ( )

 ( )

(1) 

Bu denklem kullanılarak x ve y eksenlerine indirgenmiş 

konum eşitlikleri sırasıyla Denklem (2) ve (3)’te verildiği 

gibidir. 

(2) 

(3) 

(2) ve (3) numaralı eşitliklerin her iki tarafının kareleri

alınarak taraf tarafa toplanıp gerekli sadeleştirmeler yapılırsa;

somunun bilyavida ekseni boyunca, motor dönme ekseni ile

eksen kaçıklığının kesiştiği noktaya olan uzaklığı olan s

değişkeni ve gerekli sadeleştirmeler yapılarak θ14 açısı

Denklem (4) ve Denklem (5)’te verildiği gibi elde edilir. Bu

eşitliklerden de anlaşılacağı gibi mekanizmanın s ve θ14 

parametreleri mekanizmasının hareket girdisi θ12’ye bağlı 

olarak doğrusal olmayan bir formda değişmektedirler. Bu 

durum, mekanizma indirgeme oranın mekanizma girdisine 

bağlı olarak değişimini de etkileyerek 

doğrusalsızlaştırmaktadır.  

 √(
( )

) (4) 

Şekil 2: Eksantrik ters krank biyel mekanizması şematik 

çizimi ve parametrelerinin gösterimi  

Planet 
Dişli 

BLDC 
Tg

T
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( )  

( 
√ ( )

( )
) 

(5) 

Denklem (2) ve Denklem (3)’te verilen konum eşitliklerin her 

iki tarafının da zamana göre birinci türevleri alınırsa Denklem 

(6) ve Denklem (7)’de verilen eşitlikler elde edilir.

 ̇  ̇

 ̇  ̇
(6) 

 ̇  ̇

 ̇  ̇
(7) 

Denklem (6)’da gerekli sadeleştirmeler yapılırsa, ̇  ifadesi 

Denklem (8)’de verildiği gibi elde edilir. 

 ̇
 ̇  ̇

(8) 

Denklem (8)’de bulanan  ̇   ifadesi Denklem (7)’deki yerine 

yazılarak gerekli sadeleştirmeler yapılırsa,  ̇ ifadesi Denklem 

(9)’da verildiği gibi elde edilir. 

 ̇
 ̇ (    (  )

 ̇     (  ) 

(9) 

Böylece, mekanizmanın kinematik analizi ve dinamik yük 

analizi için gerekli olan    ̇      ̇   ifadeleri θ12’ye bağlı 

olarak bu aşamaya kadar türetilmiştir. θ12 açısı mühimmatın 

yönelimine göre belirlenir [1,2].  
KTS eyleyicisi olarak kullanılan BLDC motorun, 

mekanizma hız analizi sonrası elde edilen somun hızı ve 

somun kuvveti gereksinimini karşılaması gerekir. Motor açısal 

hızı  ̇ , bilyavida vasıtasıyla doğrusal somun yer değiştirmesi 

 ’ye dönüştürülür. Bilyavida hatvesi, motor konumu ve 

doğrusal somun yer değiştirmesi arasındaki matematiksel 

bağıntının verildiği ifadenin ve eşitliğin her iki tarafının türevi 

alınarak elde edilen parametrik ilişkiler Denklem (10)’da 

verilmiştir. Bu denklemdeki    somunun ilk konumunu,   
motor konumunu,   ise bilyavida adımını sembolize 

etmektedir. 

 ̇  ̇ (10) 

Mekanizma indirgeme oranı, motor açısal hızının kanatçık 

açısal hızına oranı veya kanatçık momentinin motor çıkış 

momentine oranı olarak tanımlanır. Bu ifadeler, matematiksel 

olarak Denklem (11)’de verilmiştir.  

 (   )
 ̇

 ̇

 ̇  ⁄

 ̇ (11) 

Denklem (9) ile verilen doğrusal somun hızı ifadesi Denklem 

(11)’de yerine yazılarsa; mekanizma indirgeme oranı N’nin 

 ’ye bağlı değişimi Denklem (12)’deki gibi elde edilir. Bu 

denklemden de anlaşılacağı gibi N ifadesi, mekanizma 

uzuvlarının boyutlarına ve kanatçık açısının alacağı değerlere 

göre değişim göstermektedir.  

 (   )
 ( )

√ 

(12) 

Kanatçık açısı    ’ye göre değişen  ,  ̇  ̇
değişkenlerinin mekanizmanın hareketi boyunca aldığı 

değerlerin hesaplanması için gerekli olan sistem 

parametrelerinin değerleri Tablo 1’de verildiği gibidir. Tablo 

1’de verilen parametre değerlerinden gerekli olanlarının 

Denklem (12)’de yerlerine yazılması elde edilen mekanizma 

indirgeme oranının θ12 ile değişimi Şekil 3’te verilmiştir. Bu 

şekilden de görüleceği gibi, indirgeme oranı, mekanizmanın 

bağlı olduğu kanatçıkların başlangıç pozisyonlarına göre 

yaptıkları açısal hareketlere bağlı olarak doğrusal olmayan bir 

formda değişmektedir.  

Tablo 1: Sistem parametrelerinin değerleri. 

Parametre Değer Birim 

60 mm 

20 mm 

22 mm 

4 mm 

54.5 mm 

 ̇  
 ⁄

 ̈  
 ⁄

3. Sistemin Modellenmesi ve Tanımlanması

Bu çalışma kapsamında ele alınan sistemin test 

düzeneğinde kullanılan motor sürücüsü, akım kontrollü 

fırçasız doğru akım motor sürücüsüdür. Sürücü girişine 

uygulanan referans akım sinyaline göre motor sargılarına akım 

Şekil 3: Mekanizma indirgeme oranının θ12’ye göre 

değişiminin ADAMS® ve MATLAB® ile karşılaştırması 
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uygulanarak rotor milinde moment ve hız üretilir. Sistem 

tanımlama çalışmaları, motor fazlarına uygulanan akım 

sinyaline karşılık elde edilen motor konumları referans 

alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple, sistem transfer 

fonksiyonunun uygulanan akım fonksiyonu ile ölçülen motor 

mili çıkış açısı değerleri arasındaki transfer fonksiyonu olması 

gerekir. Şekil 4’te verilen blok diyagramda akım değerinin 

oluştuğu kısım giriş, motor konumu çıkış olarak alınırsa 

sistemin parametrik transfer fonksiyonu Denklem (13)’te 

verildiği gibi elde edilmiştir. Bu eşitlikteki Im zıt emk 

üretilmesini sağlayan akım değeri, Kt motor moment sabiti, J 

motor miline indirgenmiş eylemsizlik momenti, B ise sistemin 

toplam sürtünme katsayını, TL bozucu moment girişini 

göstermektedir. Sistem tanımlama aşamasında, TL=0 olarak 

alınmıştır [19,20].  

 ( )
(  )

(  )
(13) 

Sistem tanımlamanın amacı; dinamik bir sistemden 

toplanan verileri kullanarak bu sistemin matematiksel 

modelinin elde edilmesidir. Elde edilen modelin kompakt ve 

kullanılacağı amaç için yeterli niteliğe sahip olması gerekir. 

Gerçek zamanlı sisteme giriş uygulanarak sistem çıkışları 

ölçülür daha sonra giriş-çıkış arasındaki ilişki sistemin 

matematiksel modelini türetmek için kullanılır. Bu nedenle, 

sistem tanımlama yoluyla elde edilen modellerin fiziksel 

sistemi temsil etme başarısı büyük oranda giriş sinyalinin ne 

kadar uygun seçildiğine bağlıdır.  [21]. 

Motor fazlarına uygulanan akım giriş sinyalleri için beyaz 

gürültü (İng. white noise) ve PRBS (İng. pseudo random 

binary sequence) türü sinyaller oluşturularak sistem tanımlama 

yöntemleri uygulanmıştır. Sistem tanımlama çalışmalarının 

başlangıcında veri toplama işlemleri yapılmıştır. Veri toplama 

testlerinde,         yazılımı ve             modülü 

kullanılmıştır. Bu programlardan, giriş sinyali oluşturulurken 

ve çıkış değerlerini kaydedilirken yararlanılmıştır. Sistem 

çıkışında toplanan veriler, konum algılayıcısından elde edilen 

motor mili açı değerleridir. 

Matematiksel model çıkarılırken uygulanan giriş 

sinyallerinden biri model çıkarmak için kullanılırken başka bir 

sinyal modeli test etmek için kullanılmıştır. KTS matematiksel 

modelinin gerçeğe en yakın oranda bulunabilmesi için çok 

sayıda test yapılmıştır. Yapılan bu testlerin sonucunda; teorik 

modeli Denklem (13)’te verilen KTS transfer fonksiyonu, 

deneysel verilere dayanan sistem tanımlama çalışmaları 

sonucunda, % 94.7 uyum oranıyla, Denklem (14)’te verildiği 

gibi elde edilmiştir.  

 ( )  
 (  )

 [ ] (14) 

Sistem tanımlama yoluyla elde edilen KTS matematiksel 

modeli ile teorik KTS modeli karşılaştırıldığında; her iki 

sistemin de ikinci derece olduğu, sıfır içermediği, integratör 

içerdiği ve birinci dereceden başka bir kutbunun daha olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Sisteme uygulan ±0.1 A genlikli PRBS türü giriş akım 

sinyaline karşılık elde edilen gerçek zamanlı KTS elektrik 

motoru konum çıkışı ve KTS deneysel modeli olarak elde 

edilen modelin aynı sinyal girişinde ürettiği benzetim modeli 

çıkışı Şekil 5’te sunulmuştur.  

Şekil 5: Aynı girişe karşı gerçek KTS ve model çıkışları 

4. Gürbüz Kontrolcü Sentezi

Bu çalışma kapsamında, kanatçık konum kontrolü 

yapılmak istenen sistemin yapısında bulunan bozucu menteşe 

momenti girişleri ve sistemin geniş çalışma aralığından 

kaynaklanan model belirsizlikleri, geleneksel kontrol 

yöntemlerinin kullanımını kısıtlamaktadır. Bu nedenle tercih 

edilen gürbüz kontrolcü sentezindeki amaç; diğer kontrol 

yöntemlerinde olduğu gibi sistemi istenilen başarım kriterleri 

düzeyinde çalıştırmak ve sistemde var olan gürültü, bozucu 

etki ve belirsizliklerin sistem performansına olan etkilerini izin 

verilen değerin altında tutmaktır. Gürbüz kontrol yöntemiyle, 

değişen sistem modeli ve bozucu etkiler altındaki başarım 
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performansı nominal sistem modeli durumundaki ile benzer 

olacak şekilde ve sistem kararlılığı her durum için garanti 

edilerek kontrolcü sentezlenebilir. Böylece, gürbüz kontrol 

yöntemleri kullanılırken oluşması muhtemel belirsizliklerin ve 

bozucu etkilerin kontrolcü yapısına dahil edilmesi, sistemde 

olabilecek muhtemel değişimlerin kontrolcü performansını 

düşürmesini engellenmektedir. 

Motor girişlerine uygulanan akım değeri sınırlanarak güç 

tüketiminin kısıtlanması sağlanmıştır. KTS için gürbüz 

kontrolcü sentezi, Şekil 6’da verilen blok diyagram referans 

alınarak tasarlanmıştır. Oluşturulan genelleştirilmiş sistem ve 

kontrolcü giriş ve çıkış sinyalleri de aynı şeklin sağ tarafında 

verilmiştir. Kontrol sisteminin tasarlanması için gerekli olan 

genelleştirilmiş sistem modeli bu şekil kullanılarak 

çıkarılmıştır. Matematiksel olarak sistem giriş ve çıkışlarının 

fonksiyon halinde yazımı Denklem (15)’te verildiği 

yazılabilir. Bu denklemde;   genelleştirilmiş sistem yapısı, 

  belirsizlik kanalı,       performans kanalı olarak 

isimlendirilir. 

[  ]  [  ] (15) 

Tablo 2: H∞ gürbüz kontrolcü başarımları 

Referans kanatçık açısı ağırlık fonksiyonu 

Hata sinyali ağırlık fonksiyonu 

Eyleyici akım limiti ağırlık fonksiyonu 

Bozucu moment ağırlık fonksiyonu 

Konum ölçüm hatası ağırlık fonksiyonu 

Model belirsizliği 

Referans sinyali girişi 

Sistem bozucu etki girişi 

Kodlayıcı üzerindeki gürültü 

Normalize edilmiş hata sinyali çıkışı 

Normalize edilmiş kontrol sinyali çıkışı 

Referans kanatçık açısı ağırlık fonksiyonu 

KTS için sentezlenen gürbüz kontrol sisteminin amacı; 

belirsizlikler altında mümkün olan en iyi ölçüde   ,  
ile gösterilen ve sırasıyla referans sinyali, sistem bozucu etki 

girişi ile kodlayıcı gürültüsünün KTS üzerindeki etkilerini 

bastıracak bir   kontrolcüsünün bulunmasıdır. Başka bir ifade 

ile      ’yi azaltacak bir kontrolcünün bulunmasıdır. Burada 

 , sırasıyla hata sinyalinin ve kontrolcü çıkış sinyalinin 

cezalandırılmasını temsil etmektedir. 

Gürbüz kontrolcü sentezinde ağırlık fonksiyonlarının 

belirlenmesi başarım için en temel konudur. Sisteme ait; 

performans gereksinimleri, sistem limitleri, bozucu etkiler ve 

belirsizlikler ağırlık fonksiyonları kullanılarak yerleştirilmesi, 

ağırlık fonksiyonlarının tipi ve nümerik değerleri oldukça 

kritiktir. Bu çalışma kapsamında, model belirsizliği Wm = %50 

olarak kabul edilmesinin sistem tanımlamadan elde edilen 

sonuçlara göre uygun olduğu değerlendirilerek geri kalan 

belirsizlikler tanımlanmıştır. Bu belirsizliklerin tanımlanması 

başka bir çalışmaya bırakılarak bu çalışma kapsamında ele 

alınmamıştır. 

Sentezlenen kontrolcünün başarımını doğrulamak amacıyla 

gerçek zamanlı testler yapılmıştır. Sistem girişine uygulan 

referans sinyaline karşı KTS çıkışlarında elde edilen kanatçık 

açısı çıktısı Şekil 7’de verilmiştir. 

Şekil 7: Aynı referans girişe karşı, benzetim ve gerçek KTS ve 

model çıkışları 

Bu şekilden de anlaşılacağı gibi sentezlenen gürbüz 

konum kontrolcüsünün Tablo 3’de belirtilen isterleri sağladığı 

görülmüştür. Bir başka deyişle; istenen yüzde aşım miktarı, 
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kalıcı durum hatası ve en yüksek mutlak akım değeri için 

belirlenen gereksinimler sentezlenen kontrol sistemi 

sayesinde karşılanmıştır. 

Tablo 3. Genelleştirilmiş sistem parametreleri ve tanımları. 

Parametre Değer 

Yükselme zamanı   [tr] <200 ms 

Oturma zamanı   [ts] <320 ms 

Kalıcı durum hatası        [ess] 0 

Yüzde aşım  [Mp] <%10 

En yüksek akım değeri   [umax] ±2 A 

5. Sonuçlar

Bu çalışmada, güdümlü bir mühimmata ait eksantrik tipte 

ters krank biyel mekanizması temelli, elektromekanik yapılı 

minyatür bir Kontrol Tahrik Sistemi (KTS)’nin dinamik 

analizi ve bu sistem için H∞ türü gürbüz kontrolcü sentezi 

incelenmiştir. Sürekli mıknatıslı BLDC (İng. Brushless Direct 

Current) eyleyici ile tahrik edilen KTS’nin teorik 

matematiksel modeli ve sistem tanımlama metotları 

kullanılarak deneysel transfer fonksiyonu elde edilmiştir. 

Gürbüz konum kontrolcü sentezi; gerçek zamanlı KTS 

transfer fonksiyonu, model belirsizlikleri, bozucu etkiler ve 

sensör gürültüleri göz önüne alınarak gerçekleştirildikten 

sonra gerçek zamanlı döngüde donanım testlerinde sisteme 

uygulanmıştır. KTS başarım performansı isterleri ile 

testlerden elde edilen sonuçlar kıyaslanarak mekanizma ve 

sentezlenen kontrolcünün uygunluğu doğrulanmıştır.   

Teşekkür 

Bu çalışma boyunca sağladığı olanak ve katkılardan dolayı 

TÜBİTAK SAGE’ye teşekkür ederiz. 
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Özetçe 
Bu çalışmada radar sistemleri ile deniz hedeflerinin 

teşhisi ve sınıflandırılmasında kullanılan farklı öznitelik ve 
sınıflandırıcı yapılarının performansları incelenmiştir. 
Sınıflandırılacak olan deniz hedefleri üçgenlenmiş bilgisayar 
destekli tasarım modeller kullanılarak elde edilmiş olup bu 
modellerden sentetik menzil profilleri oluşturulmuştur. 
Oluşturulan menzil profillerinden sınıflandırmada 
kullanılmak üzere uzamsal öznitelikler ile birlikte, dalgacık 
ve Fourier-Mellin dönüşümü katsayıları elde edilmiştir. 
Sınıflandırıcı yapıları olarak Bayes ve Yapay Sinir Ağları 
kullanılmıştır. Çıkarılan özniteliklerin sınıflandırmaya 
sokulmasından önce, gerek duyulması halinde Temel Bileşen 
Analizi (Principle Component Analysis, PCA) ve Lineer 
Ayrıştırma Analizi (Linear Discriminant Analysis, LDA) 
yöntemleri ile boyut azaltma işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın sonunda, her bir öznitelik kümesi ve sınıflandırıcı 
kombinasyonları için performans değerleri sergilenmiştir. 

Abstract 
In this work, performance of different feature extraction 

and classification methods in ship target recognition is 
examined. High resolution range profiles which are used as 
data source are generated by using the triangulated computer 
aided design models of the ship targets and applying Physical 
Optics (PO) method. Spatial features, wavelet and Fourier-
Mellin transformation coefficients are extracted from the 
generated range profiles. As classifiers, Bayes and Artificial 
Neural Network are used. Prior to classification of extracted 
features, data size reduction is performed by using Principle 
Component Analysis (PCA) or Linear Discriminate Analysis 
(LDA) methods. At the end of the study, several simulation 
results related to different feature extraction-classifier 
combination cases are demonstrated.  

1. Giriş

Deniz gözetleme radarları açısından deniz üzerindeki 
hedeflerin izlenmesinde ve kontrolünde hedef sınıflandırma 
işlemi kritik bir öneme sahiptir. Farklı gemi sınıflarında yer 
alan gemilerin oldukça fazla çeşitlilik arz etmesi (farklı 
yapısal tasarımlar nedeniyle), farklı hava durumlarına bağlı 
olarak oluşan değişken ve yüksek seviyeli deniz kargaşası ve 
deniz hedeflerinin yansıtıcılık seviyelerinin radar bakış açısına 
oldukça duyarlı olması tanıma ve sınıflandırma probleminin 
zorlaşmasında etkili olmaktadır. Bu doğrultuda çözüme 
kısmen veya tam olarak ulaşabilmek adına, çeşitli deniz hedefi 
sınıflandırıcı yapıları önerilmektedir. Deniz hedeflerinin 
sınıflandırılması üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
çalışmaların, kullanılan veri kaynağı, çıkartılan öznitelikler ve 
sınıflandırıcı yapıları anlamında birbirlerinden farklılık 
gösterdiği görülmektedir. İlk olarak, dikkate alınan veri 

kaynağı düşünüldüğünde, menzil profillerinin [1], [2], yapay 
açıklık radarı/ters yapay açıklık radarı (YAR/TYAR) 
görüntülerinin [3]-[4], kızıl ötesi sensör görüntülerinin [5], 
sonar görüntülerinin [6] ve optik kamera görüntülerinin [7]-[8] 
deniz hedefi sınıflandırmasında kullanıldığı görülmektedir. 
Farklı veri kaynakları kullanılarak elde edilen öznitelikler, 
yine çeşitlilik gösteren sınıflandırıcı yapıları ile birlikte 
kullanılarak sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu 
çalışmada, deniz hedeflerinin sınıflandırılmasında kullanılan 
farklı öznitelik ve sınıflandırma yapılarının sınıflandırma 
performansları ve sonuçları değerlendirilmektedir. Yapılan bu 
çalışmanın ışığında, bilgisayar destekli tasarım (BDT) 
modelleri kullanılarak elde edilen menzil profillerinden, 
sınıflandırmada kullanılacak olan uzamsal öznitelikler, 
dalgacık ve Fourier-Mellin dönüşüm katsayıları olmak üzere 
üç farklı öznitelik kümesi çıkarılmıştır. Sınıflandırma 
mimarileri olarak Bayes ve Yapay Sinir Ağları sınıflandırma 
yapıları kullanılarak sonuçları karşılaştırılmıştır. 

2. Veri Üretimi
Menzil profili, radar hedeflerinin bir boyutlu görüntüsü 

olarak da isimlendirilebilir. Yeterli çözünürlükteki bir menzil 
profili, elektromanyetik enerjiyi güçlü bir şekilde yansıtan 
saçıcı yüzeylerin dağılımını göstermekte ve böylece hedefin 
fiziksel özellikleri ile ilgili bilgiyi barındırmaktadır. 
Dolayısıyla menzil profilleri, hedef sınıflandırma probleminde 
öznitelik vektörleri olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, 
sınıflandırmada dikkate alınan toplam 8 farklı deniz hedefinin 
(4 adet sivil ve 4 adet askeri) BDT modelleri Şekil-1 de 
gösterilmiştir. Hedef modellerden menzil profilleri, X band ve 
menzil çözünürlüğü 3 m olan bir deniz gözetleme radarının 
hedeflere [-45°,+45°] ile [+135°,+225°] yatay ve 88° dikey 
bakış açısıyla baktığı durumda elde edilmiştir. Yatay açı 
çözünürlüğü 5° olarak belirlenmiştir. Bu durumda, her bir 
hedefe ait toplam 38 adet menzil profili oluşturulmaktadır. 

Şekil 1: Hedef BDT Modelleri 
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Hedeflere ilişkin saçılan alan hesaplamaları, bir yüksek 
frekans elektromanyetik hesaplama metodu olan Fiziksel 
Optik ile sağlanmıştır.  

3. Öznitelik Çıkarımı 
Sınıflandırma işlemlerini yaparken çıkarılan özniteliklerin 

türü ve uygunluğu sınıflandırma işlemi için kritik öneme 
sahiptir. Seçilen özniteliklerin farklı sınıflandırma 
senaryolarına karşı duyarlı olmaması ve gürbüz olması 
gerekmektedir. Bu çalışmada menzil profillerinden ilk olarak 
elde edilen öznitelik kümesi uzamsal özniteliklerdir ve; gerçek 
boy, tepe sayısı, en büyük tepe konumunun en yakın menzile 
(anlamlı verinin başladığı ilk indise) olan uzaklığı, en büyük 
iki tepe arası uzaklık, kütle merkezi, merkeze göre sapma ve 
simetri olarak belirlenmiştir. Bir diğer öznitelik kümesi 
dalgacık dönüşümü katsayıları ve son küme ise Fourier-Mellin 
dönüşüm katsayılarıdır.  

Boy bilgisi ile birlikte bu bilgiye oldukça bağımlı olan diğer 
uzamsal öznitelikler menzil profilinde anlamlı verinin 
bulunduğu indis aralığı kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu 
yüzden uzamsal öznitelikler açısından geminin boy bilgisini 
kestirmek çok büyük önem arz etmektedir. Boy kestirimi 
yaparken, menzil profilinin en büyük ve en küçük değerler 
arasındaki genlik farkı deneysel olarak belirlenen 0.65 
değeriyle çarpılarak Şekil-2’de kırmızı çizgi ile gösterildiği 
gibi bir eşik değer elde edilmektedir. Bu eşik değeri geçen ilk 
nokta ile son nokta arasındaki indisler anlamlı veriyi içeren 
kısım olarak alınarak boy kestirimi yapılmıştır. Menzil 
profillerinden özniteliklerin elde edilme biçimi bu bölümde 
tariflenmektedir. 

Gerçek boy: Menzil profilinde anlamlı verinin bulunduğu 
indisler bulunur ve son indisten ilk indis çıkarılarak aradaki 
fark radar menzil çözünürlüğü ile çarpılır. Bulunan değer 
radarın hedefe bakış açısının kosinüs değerine bölünerek 
gerçek boy elde edilmiş olur. 

Tepe sayısı: Menzil profilinde anlamlı verinin bulunduğu 
indisler bulunur ve ilk indis ile son indis arasında bulunan tepe 
sayısı hesaplanır (Şekil-3). 
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Şekil 2: Anlamlı verinin tespit sınırı 
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Şekil 3: Menzil profilindeki tepe noktaları 

En büyük tepe konumunun en yakın menzile olan uzaklığı: 
Menzil profilinde anlamlı verinin bulunduğu indisler bulunur 
ve ilk indis ile son indis arasında bulunan en büyük tepe 
değerinin bulunduğu indisten ilk indis çıkarılarak hesaplanır. 

Kütle merkezi: Menzil profilinde anlamlı verinin bulunduğu 
indisler bulunur ve ilk indis ile son indis arasında bulunan her 
bir indis ile bu indislere karşılık gelen genlik değeri çarpılır ve 
elde edilen değer bu aralıktaki toplam genlik değerine bölünür. 

Merkeze göre sapma: Hedef yansıtıcı konumlarının orta boy 
konumundan ne kadar uzak bir biçimde dağıldığına yönelik 
bilgi sağlamaktadır. Bu doğrultuda, profildeki anlamlı veri 
kısmındaki genliklerin orta boy konumundaki genlik değerine 
olan karesel uzaklığının ağırlıklı ortalaması biçiminde 
hesaplanmaktadır.  

Simetri: Simetri özniteliği profil üzerindeki genlik 
dağılımının orta boy konumuna göre simetrik olma durumunu 
değerlendirmektedir. Bu doğrultuda, orta boy konumunun 
sağında ve solunda kalan toplamsal genlik değerlerinin oranı 
biçiminde hesaplanmaktadır. Simetrik bir biçim sergileyen 
profillerde bu öznitelik ‘1’’e yakın değerler almaktadır. 

HAAR Dalgacık Dönüşümü: Bu çalışmada bir-seviyeli 
HAAR dalgacık dönüşüm katsayılarından yaklaşıklık 
katsayıları (approximation coefficients) kullanılmıştır. Bu 
amaçla, profil üzerindeki ardışık değerlerin toplamının 
karekök ikiye bölünmesi ile profilin düşük frekanslı bileşenleri 
elde edilmiş ve öznitelik olarak kullanılmıştır. 

Fourier-Mellin Dönüşümü: Fourier dönüşümü ile radar geri 
dönüşlerinin zaman gecikmesine bağlı olmayan öznitelikler 
çıkarılır. Mellin dönüşümünün amacı ise ölçeklendirme 
değişikliklerine bağlı olmayan bir dizi özellik üretmektir. Yani 
bu yöntem ile çıkarılan öznitelikler, radarın bakış açısından 
bağımsız bir şekilde elde edilir. 

4. Sınıflandırıcı Mimarisi 
Hedef sınıflandırma yaparken kullanılacak olan veri, test 

ve eğitim verisi olmak üzere iki gruba bölünür. Bu veri setleri 
gerçek ya da ölçeklenmiş hedeften ya da matematiksel 
modelden elde edilebilmektedir. Elde edilen bu verilerden 
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çıkarılan öznitelik vektörleri ve verilerin ait olduğu sınıf sayısı 
arttıkça problemin karmaşıklığı artmaktadır. Dolayısıyla 
öznitelik vektörlerinin uzayda dağılımı, sınıflandırıcının iyi ve 
optimize çalışması açısından önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada sınıflandırıcı yapıları olarak Bayes karar teorisi ve 
Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemleri kullanılmıştır. 
Bayes Teoremi: En temel istatistiksel sınıflandırıcı olan 
Bayes karar teorisi olasılık hesabı ile en düşük hata oranını 
hedeflemektedir. Elde edilen özniteliklerden her bir sınıf için 
ayrı birer olasılık dağılımı bulunarak ayrım yüzeyleri elde 
edilir. Gelen test verisi bu dağılımların hangisine en yakınsa o 
sınıfa atanır.  

Yapay Sinir Ağları: Yapay sinir ağları ise eğitim setindeki 
veriyi kullanarak herhangi bir istatiksel modele ihtiyaç 
duymadan karar yüzeylerini belirleyen katsayıları iteratif 
olarak hesaplamaktadır. Genel manada yapay sinir ağları, bir 
xn eğitim veri girdisine karşılık bir y sınıf etiketi verisi 
oluşturur. Giriş verilerinin başlangıçta belirli bir kurala göre 
ilklendirilen wn ağırlık katsayıları işleme sokulması sonucunda 
bir hata hesaplaması yapılır ve bu hata hesaplaması değeri 
kullanılarak maliyet fonksiyonu oluşturulur. Maliyet 
fonksiyonunun minimizasyonu amacıyla ağırlık katsayılarında 
belirli aralıklarla güncelleme işlemi yapılmaktadır. Hata 
maliyet fonksiyonunun yeterli miktarda azaltılması sonucunda 
sınıflandırıcı sistemin ağırlık katsayılarını öğrenmesi işlemi 
tamamlanmış olur. Öğrenilen katsayılar test verileri ile işleme 
sokulur ve sınıflandırma işlemi tamamlanır. 

Çıkarılan özniteliklerin sınıflandırmaya sokulmasından 
önce dalgacık ve Fourier-Mellin katsayılarının kullanımında 
olduğu gibi, gerek duyulması halinde Temel Bileşen Analizi 
(Principle Component Analysis, PCA) ve Lineer Ayrıştırma 
Analizi (Linear Discriminant Analaysis, LDA) yöntemleri ile 
boyut azaltma işlemi gerçekleştirilir. Bu yöntemlerle elimizde 
bulunan özniteliklerin hangilerinin sınıflandırmada 
kullanılabileceği ya da kullanılamayacağı belirlenerek 
sınıflandırmaya katkı sağlamayan öznitelikler elenmiş olur. Bu 
çalışmada PCA yöntemi uygulanırken toplama %95 oranında 
katkı sağlayan en büyük özvektörler dikkate alınmıştır. Yani 
özniteliklere ait öz değer katsayılarından toplam bilginin 
%95’ini içeren öznitelikler seçilerek az veri içeren boyutlar 
elenmiştir. LDA yönteminde yer alan matris tersi işleminin, 
tekil durumlarda alınamaması sebebiyle PCA kullanımı tercih 
edilmiştir. Uzamsal öznitelikler kullanılırken boyut düşük 
olduğu için herhangi bir boyut azaltma metodu kullanılmadan 
(boyut azaltma olmadan, BAO) öznitelikler sınıflandırıcı 
yapılarına katılmıştır. Sınıflandırma algoritmalarında öznitelik 
verilerinin %70'lik kısmı eğitim verisi olarak %30'luk kısım 
ise test verisi olarak kullanılmıştır. 

Veri setinin az olmasından dolayı sistem performansını 
ölçmek için Jack-Knife performans belirleme yöntemi 
kullanılmıştır. Bu yöntemde, her bir sınıfa ait öznitelikler 
karıştırılarak toplam özniteliklerin %10'luk kısmı test için 
kalan %90'luk kısmı ise eğitim verisi olarak ayrılmıştır. Test 
verisi eğitilen sınıflandırıcı ile sınıflandırılarak sınıflandırma 
performans sonucu kayıt edilmiştir. Sonrasında, test için 
ayrılan veri seti eğitim verisine dâhil edilerek farklı bir test 
verisi sınıflandırılarak performansı kayıt edildi. Bu işlem tüm 
sınıflardaki tüm öznitelik verilerinin test verisi oluncaya kadar 
(10 defa) tekrarlanmıştır. Ve son olarak elde edilen 
performans değerlerinin ortalaması alınarak sınıflandırıcı 
yapılarının performansları gözlenmiştir. 

5. Benzetim Sonuçları 
Öznitelik kümeleri ve sınıflandırıcı yapılarının 
kombinasyonlarının performans analizi yapılmış ve sonuçları 
karşılaştırılmıştır.  

Tablo 1: Öznitelik kümeleri-sınıflandırıcı 
kombinasyonları için performans değerleri ve 

sonuçlara ilişkin şekil listeleri 
Dalgacık Dönüşüm Katsayıları 
PCA Bayes: %80.9 

ANN  : %83.46 
Şekil-4 
Şekil-5 

LDA Bayes: %63.69 
ANN  : %53.36 

Şekil-6 
Şekil-7 

BAO Bayes:  - 
ANN  :%84.85 

 
Şekil-8 

Fourier-Mellin Dönüşüm Katsayıları 
PCA Bayes:  %76.15 

ANN  : %77.82 
Şekil-9 
Şekil-10 

LDA Bayes: %70.43 
ANN  : %51.10 

Şekil-11 
Şekil-12 

BAO Bayes: - 
ANN  : %55.18 

 
Şekil-13 

Uzamsal Öznitelikler 
PCA Bayes: %68.18 

ANN : %75.8 
Şekil-14 
Şekil-15 

LDA Bayes: %75.76 
ANN  : %53.05 

Şekil-16 
Şekil-17 

BAO Bayes: %75.87 
ANN  : %79.13 

Şekil-18 
Şekil-19 

 

 
Şekil 4: Dalgacık Dönüşümü-PCA-Bayes 

 

 
Şekil 5: Dalgacık Dönüşümü-PCA-ANN 
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Şekil 6: Dalgacık Dönüşümü-LDA-Bayes 

 

 
Şekil 7: Dalgacık Dönüşümü-LDA-ANN 

 

 
Şekil 8: Dalgacık Dönüşümü-BAO-ANN 

 

 
Şekil 9: Fourier-Mellin Dönüşümü-PCA-Bayes 

 
Şekil 10: Fourier-Mellin Dönüşümü-PCA-ANN 

 

 
Şekil 11: Fourier-Mellin Dönüşümü-LDA-Bayes 

 

 
Şekil 12: Fourier-Mellin Dönüşümü-LDA-ANN 

 

 
Şekil 13: Fourier-Mellin Dönüşümü-BAO-ANN 
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Şekil 14: Uzamsal Öznitelikler-PCA-Bayes 

 

 
Şekil 15: Uzamsal Öznitelikler-PCA-ANN 

 

 
Şekil 16: Uzamsal Öznitelikler-LDA-Bayes 

 

 
Şekil 17: Uzamsal Öznitelikler-LDA-ANN 

 
Şekil 18: Uzamsal Öznitelikler-BAO-Bayes 

 

 
Şekil 19: Uzamsal Öznitelikler-BAO-ANN 

 
Analiz sonuçları incelendiğinde, uzamsal öz niteliklerin, 

hedefler arasındaki boy ayrımı ne kadar iyi yapılırsa o oranda 
iyi sonuç verdiği görülmektedir. Dalgacık dönüşümü ile elde 
edilen öznitelikler kullanılması durumunda en iyi performans 
değerlerinin elde edildiği görülmektedir. Fourier-Mellin 
dönüşümü öznitelikleri ise diğer iki öz niteliğe nazaran daha 
az ayırıcı bilgi taşıdığı sonuçlardan anlaşılmaktadır.  

Sınıflandırıcı performanslarına baktığımızda en iyi 
sonuçların yapay sinir ağları yöntemi ile elde edildiği 
görülmektedir. Bayes sınıflandırıcı yöntemi hem veri sayısının 
az olması hem de sınıflara ilişkin olasılık hesabında 
özniteliklere ait kovaryans matrisinin tekillik sergilemesi 
nedeniyle diğer iki sınıflandırıcıya göre kısıtlı performans 
sağlamıştır.  

Boyut indirgeme yöntemlerinin performanslarını 
karşılaştırdığımızda PCA yönteminin LDA’ ya göre daha 
başarılı sonuçlar sergilediği görülmektedir. Bununla birlikte, 
LDA yönteminin kullanılması durumunda, sınıf içi kovaryans 
matrisinde tekillikler ortaya çıkabilmekte, dolayısı ile ters 
alma işleminin yapılamaması sebebiyle LDA yönteminin 
uygulanması mümkün olamayabilmektedir.  Diğer taraftan, 
BAO durumunda, PCA ve LDA kullanılması durumlarına 
göre daha yüksek sınıflandırma başarımı elde edilmiştir.  

Veri setinin az olması nedeniyle algoritma her 
çalışmasında sınıflandırma performansı sonuçları arasında 
büyük farklar çıkmaktadır. Tasarlanan sınıflandırıcı 
performansını belirlemek için Jack-Knife yöntemi 
kullanılmıştır. Bu yöntemin güvenilirliğini ölçmek için 
algoritma art arda 100 defa çalıştırılarak elde edilen her bir 
Jack-Knife ve normal sınıflandırma sonuçları kayıt edilip 
standart sapma ve ortalama başarım oranları Tablo-2’de 
verilmiştir. Jack-Knife performans değerlerinin standart sapma 
değeri ortalama 2’yi geçmiyorken Jack-Knife uygulanmamış 
sonuçların standart sapma değerleri ortalama 5,3 seviyelerinde 
görülmektedir. Sonuçlardan da görüldüğü gibi, analizi birçok 
kez çalıştırarak performans ölçmektense Jack-Knife 
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yöntemiyle tek seferde tasarlanan sınıflandırma yapısının 
performans değerleri yaklaşık olarak ölçülebilir. 

Tablo 2: Normal Ve Jack-Knife Sınıflandırma 
Başarımı Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri 

 Ortalama 
Başarım 
Oranı 

Normal 
Başarım 
Standart 
Sapma 

Ortalama 
Jack-
Knife 
Başarımı 

Jack-
Knife 
Başarımı 
Standart 
Sapma 

Dalgacık 
Dönüşümü-
PCA-Bayes 

86.03 4.08 80.90 1.29 

Dalgacık 
Dönüşümü 
-PCA-ANN 

95.50 2.16 83.46 1.34 

Dalgacık 
Dönüşümü 
-LDA-
Bayes 

67.23 8.11 63.69 2.95 

Dalgacık 
Dönüşümü 
-LDA-ANN 

56.72 9.71 53.36 3.33 

Dalgacık 
Dönüşümü 
-BAO-ANN 

95.48 2.60 84.85 1.40 

Fourier-
Mellin 
Dönüşümü-
PCA-Bayes 

87.86 3.97 76.15 1.54 

Fourier-
Mellin 
Dönüşümü-
PCA-ANN 

87.55 3.31 77.82 1.41 

Fourier-
Mellin 
Dönüşümü-
LDA-Bayes 

76.06 8.02 70.43 2.50 

Fourier-
Mellin 
Dönüşümü-
LDA-ANN 

59.47 13.28 54.10 5.38 

Fourier-
Mellin 
Dönüşümü-
BAO-ANN 

61.84 3.98 55.18 1.58 

Uzamsal 
Öznitelik-
PCA-Bayes 

81.19 4.38 68.18 1.26 

Uzamsal 
Öznitelik-
PCA-ANN 

85.48 3.65 75.80 1.43 

Uzamsal 
Öznitelik-
LDA-Bayes 

88.69 2.97 75.76 1.2 

Uzamsal 
Öznitelik-
LDA-ANN 

65.72 8.03 53.05 1.86 

Uzamsal 
Öznitelik-
BAO-Bayes 

88.86 3.15 75.87 1.10 

Uzamsal 
Öznitelik-
BAO-ANN 

88.29 3.94 79.13 1.41 

6. Sonuçlar 
Yapılan çalışmada 8 farklı deniz hedefinin üçgenlenmiş 

BDT modelleri kullanılarak üretilen sentetik menzil 
profillerinden elde edilen uzamsal öznitelikler, dalgacık 
dönüşüm katsayıları ve Fourier-Mellin dönüşüm katsayıları, 
Bayes ve Yapay Sinir Ağları sınıflandırıcı yapılarında 
kullanılmıştır. Her öznitelik kümesinin farklı sınıflandırıcılar 
ile kombinasyonları sonucu elde edilen performans değerleri 
karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçlarına göre, ele alınan deniz 
hedeflerinin dalgacık dönüşümü öznitelik kümesi ve ANN 
sınıflandırıcı yöntemi ile en yüksek performans ile 
sınıflandırılabildiği görülmüştür. 

Bunda sonraki çalışmalarda, birbirine daha benzer deniz 
hedefi modelleri, farklı öznitelik ve farklı sınıflandırma 
mimarileri kullanılarak sınıflandırma performanslarını arttırma 
çalışmaları yapılacaktır. Bununla birlikte, sentetik veri 
kullanarak elde edilen sonuçların gerçek saha ölçümleri için 
elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması planlanmaktadır. 
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Özetçe 

Bu çalışma, üzerinde bulunduğu yer düzlemindeki serbest bir 

kürenin istenilen konuma hareketini ve bu küre üzerindeki 

gövdenin denge ve yönelimini sağlayan mekanizmayı ve 

kullanılan kontrol metodunu anlatmaktadır. Birbirlerine eşit 

mesafede bulunan, gövdeye sabit üç motor ve çok yönlü teker 

çiftinin tahrikiyle sağlayan mekanizmanın Lagrange 

denklemleriyle hareket denklemlerinin eldesinden bahsedilmiş, 

kullanılan lineerleştirme haritası açıklanmış ve bu harita 

üzerinden kazanç değiştirmeli LQG düzenleyici tasarlanmış ve 
performansı incelenmiştir. 

Abstract 

This study illustrates the mechanism and control method used 

to move a sphere which is unrestricted on the ground plane and 

to maintain balance and achieve desired orientation of a body 

on that sphere. The derivation of equations of motion with 

Lagrangian equations are mentioned, the linearization map used 

is explained and gain scheduling LQG regulator is designed 
over these maps and its performance is investigated. 

1. Giriş

Mobil aygıtlar genellikle serbest haldeyken dengede olacak 

şekilde tasarlanmaktadırlar. Tasarımdan kaynaklanan 

kısıtlamalar, beraberinde aygıtların manevra kabiliyetlerinin 

düşmesini getirebilir ve boyutlarının artmasında kaçınılmaz 

isterlere ihtiyaç doğurabilir. Piyasaya sürülen mobil aygıtlar 

için kütle ve hacim konularında optimal çözümler üretilmesine 

rağmen, otomobiller örnek verilecek olursa, verimsiz bir 

kullanım halinde oldukları, bir binek araçta çoğunlukla sadece 

sürücünün taşınmasıyla gözlemlenebilir. Örneğin, 2015 yılında 

İngiltere’de binek araç başına 1,56 kişi taşınmış ve her yüz 

binek aracın 40’ı sadece sürücüyü taşımıştır [1]. Bu istatistikler, 

görece yüksek hacme ve düşük manevra kabiliyetine sahip 

araçlardan oluşan trafikte yoğunluğun artmasına ve enerji 
verimliliğinin azalmasına önemli bir neden göstermektedir. 

İç mekanlarda kullanımlarının yaygınlaşması söz konusu olan 

asistan robotlar için de manevra kabiliyeti önemli bir kıstas 

olarak düşünülebilir. Bu noktada, iç mekanların yapısal 

planından ve içeride bulunan nesnelerden kaynaklı yol 

planlama stratejilerine minimum düzeyde etki edecek bir 

hareket geometrisinin muhtemel avantajları göz önünde 
bulundurulabilir. 

Kullanımı en yaygın olan silindir şeklindeki tekerler, 

geometrileri nedeniyle boylamsal eksende hareket edebilirken, 

küre şeklindeki bir teker hem boylamsal hem yanal eksende bir 

fark olmaksızın hareket edebilir. Birden fazla teker ya da destek 

noktası yerine, uygun kontrol ve eylemlerle tek bir küre teker 

ve dolayısıyla tek destek noktası üzerinden hareket edecek bir 

mekanizma, bahsi geçen sorunlara çözüm getirebilir. Kürenin 

(topun) üzerindeki gövdeye sabitlenmiş eyleyiciler aracılığıyla 

hareket ve kontrolünün sağlandığı çalışmalara literatürde 

“ballbot” adıyla rastlamak mümkündür. Şekil 1’de örnek 
ballbot mekanizmaları gösterilmiştir. 

Şekil 1. Tohoku Gakuin Üniversitesi [2] ve ETH 

Zürih’te [3] yapılmış ballbot çalışmaları 
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Üç motor ve çok yönlü teker çifti ile küre üstünde denge 

kontrolü çalışmalarına Kumagai ve Ochiai’nin 2008 yılında 

yaptığı çalışma örnek verilebilir [2]. Çalışmada açı ve açısal hız 

geribeslemelerinin ve konum/yönelim referanslarının deneysel 

yöntemlerle belirlenen kazanç değerleriyle süperpozisyonu 

sonucu bir ivme komutu ve bunun nümerik integrasyonuyla hız 

komutu elde ederek, step motorlar tahrik edilmektedir. Oldukça 

kolay bir kontrol yöntemi sunan bu çalışma, bu yönteme 

analitik bir açıklama getirememekte, deneysel yöntemlerle 
parametre kalibrasyonu gerektirmektedir. 

Fankhauser ve Gwerder’in 2010 yılında hazırladığı “Modeling 

and Control of a Ballbot” isimli çalışma, benzer bir sistemin DC 

motorlara tork referansı vererek gerçekleştirilen kontrolüne 

örnek gösterilebilir [3]. Çalışmada Lagrange enerji 

denklemleriyle elde edilmiş oldukça karmaşık ve uzun dinamik 

denklemlerin; açı, açısal hız ve tork durumları ile farklı 

bölgelerde lineerleştirilip, kazanç değiştiren doğrusal karesel 

düzenleyici (LQR) ile DC motorlara tork referanslarının 

üretilmesi gösterilmiştir. Fakat Vasques ve Rodrigues’in 

titreşim, gürültü ve bozucu etkiler altında çeşitli nonlineer 

kontrol yöntemlerini kıyaslayan çalışmalarında gösterdikleri 

gibi, LQR ile kontrolün, gürültülü sistemlerde kararsızlıklara 

sebep olabileceği, LQG düzenleyicilerin LQR’a göre daha 

avantajlı olduğu bilinmektedir [4]. Ayrıca, çalışmada elde 

edilen lineerleştirme haritasının arkasındaki mantık açıkça 

belirtilmemiştir. 

Bjärenstam ve Lennartson’un 2012’de [5] ve van der Blonk’un 

2014’te [6] yaptıkları çalışmalar, Fankhauser ve Gwerder’in 

çalışmasına kontrol yaklaşımı anlamında benzerlik 

taşımaktadır. Bjärenstam ve Lennartson, doğrusal karesel 

optimal kontrolör ve alçak geçiren filtre kullanmış; van der 

Blonk, çalışmasında farklı olarak sistemin yer düzleminin 

eksenlerinde 10°den fazla eğilmeyeceğini varsayarak tek bir 

LQR düzenleyici kullanmıştır. Bahsi geçen çalışmalarda 

kullanılan kontrol yöntemlerinin tercih sebeplerine çok 

değinilmeyip, belli şartlar altındaki performansları 
incelenmiştir. 

Bu çalışmada ise Fankhauser ve Gwerder’in çalışmasında 

yapıldığı gibi, Lagrange enerji denklemleri kullanılarak 

sistemin hareket denklemleri çıkarılmıştır. Sistemin düşük hız 

ve tork bölgelerinde çalışacağı varsayılıp, gövdenin açısal 

konum formasyonlarına göre değişen sistematik bir 

lineerleştirme haritası oluşturulmuş ve lineer modeller elde 

edilmiştir. Uygun referanslarla değiştirilen lineer modellere 

bağlı LQG düzenleyici kazanç haritası tarafından oluşturulan 

kontrol işaretleri, benzetim ortamında lineerleştirilmiş 

modellere uygulanarak sistemin performansı incelenmiştir. 

“Modeling and Control of a Ballbot” ile aradaki temel fark, 

sadece gövdenin açısal konumuna göre oluşturulmuş kıyasla 

oldukça az sayıdaki lineerleştirilmiş modeller ve bu modeller 

için LQR’a göre gürültü ve bozuculara karşı daha etkin bir 
çözüm olan LQG düzenleyiciler tasarlanmış olmasıdır.  

 

2. Sistem Modeli 

Sistem basitçe, iki eksende birden kendini dengeleme hareketi 

yapan, fakat bu hareket sırasında bu iki eksenin oluşturduğu 

düzlemdeki herhangi bir eksende mesnetlenmemiş bir ters 

sarkaç olarak düşünebilir. Dolayısıyla sarkacın yapacağı açı 

değişimleri lineer olmayan etkilerle sistem dinamiğini sürekli 

değiştirecektir. Şekil 2’de ileride üretmeyi planladığımız gerçek 

sistemin mekanik tasarımı gösterilmiştir. Çok yönlü tekerler 
birbirine 120° ve topun merkezine 45° ile yerleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 2: Mekanik tasarım 

Fankhauser ve Gwerder’in çalışmasındaki gibi, sistem girişleri 

üç adet motorun uyguladığı tahrik torkları ( ) ; durum ve 

çıkışları ise gövdenin Kartezyen x, y ve z eksenlerindeki sapma 

açıları ( )  ve açısal hızları ile küre tekerin x ve y 

eksenlerindeki açısal konumu ( )  ve açısal hızı olarak ele 

alınmıştır. Bu sayede azimut açısından kaynaklanacak etkiler 

ve mekanizmanın yer değiştirmesi düzgün bir şekilde 

hesaplanabilmektedir. Sistem küreden ziyade gövdenin z 

eksenindeki hareketinden etkilenecektir, bu sebeple kürenin z 

eksenindeki açısal konumu veya hızı durum denklemlerine 
dahil edilmemiştir. 

 

 [                   ]T

x x y y z z x x y yx             (1.a) 

 [                   ]T

x x y y z z x x y yy             (1.b) 

 
1 2 3

[   ] 
T

u      (1.c) 

 
Yukarıda durumları ve girişleri verilen sistemin, CAD 

yazılımından elde edilen kütle, atalet ve uzunluk gibi sabitlerin 

girilmesiyle, Lagrange denklemleri oluşturulmuştur. 

Denklemler Mathematica yazılımda çözülerek dinamik durum 

matrisleri (A ve B) hesaplanmıştır. Benzetim sırasında bu 

matrislerden elde edilecek durum-uzay modelleri kullanılmak 

istendiğinde, 10 durum ve 3 girişin birer fonksiyonu olan bu 

matrisleri dinamik olarak hesaplayacak MATLAB kodu on 

binlerce satırdan oluşmaktadır. Dolayısıyla benzetimde 

kullanılacak sistem modeli, farklı çalışma bölgelerinde 
lineerleştirilmiş durum-uzay modellerinden oluşturulmuştur. 

Sistemin düşük hızlarda ve azimuta göre düşük sapma 

açılarında çalışacağı düşünülmektedir. Bu sebeple sistemin x ve 

y eksenlerindeki açısal konumlarına göre lineerleştirme 

bölgeleri belirlenmiştir. Şekil 3’te lineerleştirme değişkenleri 
görselleştirilmiştir. 

 

Şekil 3’te gösterilen azimut (γ) ve yönelim (φ) açıları, Denklem 

2’de vektör olarak ifade edilmiştir. Boyutlarını kullanıcının 

belirleyeceği bu vektörler daha sonra oluşturulacak 
lineerleştirme matris kümesini tanımlamada kullanılacaktır. 

 

 
1 2 3           [ ... ]m       (2.a) 
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1 2 3           [ ... ]m       (2.b) 

 

Şekil 3: Lineerleştirme değişkenleri; yan görünüş 

(sol), üst görünüş (sağ) 

 

Lineerleştirme matris kümesi Denklem 3’teki gibi 
tanımlanabilir. 

 

 [ ]

T

m nL       (3) 

 

Bu çalışma kapsamında yönelim açısı için 45°de bir, azimut 

açısı için de 4°den 20°ye her 2°de bir lineerleştirme yapılarak 

denge noktası hariç 72 adet matris kümesi oluşturulmuştur. 

 

3. LQG Düzenleyici Tasarımı 

Şekil 4’te blok diyagramı gösterilen LQG düzenleyici 

mekanizması, sistem çıkışlarının gürültüyle algılanan 

değerlerini ve sisteme verilen girişleri, bir Kalman filtresine 

tabi tutarak istenen sistem durumlarını öngörmektedir. 

Öngörülmüş durumları bir LQR kazanç matrisine tabi tutarak 

oluşturulmuş kontrol işaretleri, bozucularla birlikte sistem 

modeline etki etmektedir. Bu düzenleyicinin LQR’dan başlıca 

farkı, Gauss sinyaller olduğu varsayılan gürültü ve bozucuların, 

Kalman filtresi içinde göz önünde bulunduruluyor olmasıdır. 

 

Şekil 4. LQG düzenleyici blok diyagramı 

Denklem 4’te verilen maliyet fonksiyonunu minimize edecek Q 

ve R ağırlıklandırma matrisleri seçilmesiyle optimal durum 

geribeslemesi elde edilecektir [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
0

( ) ( ) ( ) ( )T T

rJ x t Qx t u t Ru t dt


    (4) 

 
Bu çalışma, sistemin düşük hız ve tork bölgesinde çalışmasını 

gözlemlediği için her iki matrisi de cezalandırmaktadır. Q 

matrisi, en çok gövdenin x ve y eksenlerindeki açısal 

konumunu, en az da topun x ve y eksenlerindeki açısal hızını 

cezalandırılacak şekilde, deneysel olarak oluşturulmuştur. Aynı 

şekilde deneysel olarak oluşturulan R matrisi ise sistemin 

simetrisinden dolayı üç kontrol işaretini de eşit şekilde 

cezalandırmaktadır. Kullanılan ağırlıklandırma matrisleri 

aşağıda verilmiştir. 

 

 
 

 
10

3

100 50 100 50 40 20 20 10 20 10

100 100 100

Q I

R I




   

 
 

Ağırlıklandırma matrislerinin seçimiyle, optimal durum 

öngörme ve optimal durum geribeslemeleri Denklem 5’teki gibi 

birleştirilerek sürekli zamandaki LQG düzenleyici matrisleri 

elde edilebilir. 

 

 

1 1 1

1
( )

0

T T T

LQG T

A BR B X YC V C YC V
K s

R B X

  



  
  

 
  (5) 

 
Elde edilen düzenleyici matrisleri ayrık zamana aktarılarak 

durum-uzay denklemi oluşturulmuştur. Lineerleştirilmiş 

modellerin de ayrık zamana aktarılmasıyla sistemin benzetimi 

yapılabilir. 

 

4. Benzetim 

Elde edilen lineer modellerin ve bu modeller için münferit 

tasarlanmış LQG düzenleyicileri, azimut ve yönelim açılarına 

göre seçerek, verilen girişlerin sistem üzerinde benzetimini 

sağlayan Simulink blok diyagramı Şekil 5’te gösterildiği 

gibidir. 

 

Şekil 5.a’daki blok diyagram dört ana parçadan oluşmaktadır. 

Sol üstteki yeşil parça (Şekil 5.b), sistem girişlerinin 

tanımlandığı ve çıkışlarının tutulduğu kısımdır. Sağ üstteki mor 

parça (Şekil 5.c), okunan çıkışların kinematik yorumlamasını 

yapıp azimut ve yönelim açılarını hesaplamaktadır. Sol alttaki 

kırmızı parça (Şekil 5.d), azimut ve yönelim açılarının karşılık 

geldiği lineerleştirilmiş model matrislerini ve bu model 

üzerinden tasarlanan LQG matrislerini seçmektedir. Son olarak 

sağ alttaki mavi parça (Şekil 5.e), seçilmiş matrisleri Şekil 

4’teki topoloji üzerinden çalıştırmaktadır. Fiziksel sisteme 

benzer davranışların gözlemlenmesi amacıyla benzetim 

örnekleme zamanı 0,1 milisaniye olarak belirlenip, kontrol 

çevrimi 10 milisaniyede bir koşacak şekilde düzenlenmiştir. 

  

Sistem 

LQG Düzenleyici 

Kalman 

Filtresi 

179

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



 

(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

 

 
(e) 

 

Şekil 5. Simulink ortamındaki parçalı benzetim şeması 

(a), giriş-çıkış yongası (b), kinematik fonksiyonu (c), 

LQG düzenleyici için kazanç seti seçici (d), LQG 

düzenleyici ve model matrislerinin uygulanması (e) 

Tablo 1’de ağırlıklandırma matrisleri Q ve R ile sistem model 

parametreleri verilmiştir. 

 

Durum ağırlıklandırma 

matrisi Q   
10

10 1

[100 50 100 50 40 ...

... 20 20 10 20 10]
T

I



  

Giriş ağırlıklandırma 

matrisi 
R    3

100 100 100
T

I   

Top yarıçapı 
Topr   0.11665 m 

Gövdenin xy-
düzlemindeki yarıçapı Gövder   0.15 m 

Çok yönlü teker 

yarıçapı Tekerr   0.035 m 

Ağırlık merkezinin 
yüksekliği 

l   0.22038 m 

Top kütlesi 
Topm   2 kg 

Motor ve tekerlerle 

birlikte gövde kütlesi Gövdem   7.2414 kg 

Gövde yüksekliği h   0.5 m 

Topun atalet momenti 
TopJ  0.0171 kgm2 

Motor ve tekerlerle 

birlikte gövdenin atalet 
tensörü 

GövdeJ

 

3
0.0982 0[0.097 .053 68]

T
I

kgm2 

Dönme eksenlerinde 

tekerlerin atalet 

tensörü 

TekerJ

 
0.0000431 kgm2 

Yerçekimi ivmesi g   9.80665 m/s2 

Tablo 1. Ağırlıklandırma matrisleri ve sistem model 

parametreleri 

Gürültü veya bozucu kuvvetler olmadan sisteme verilen giriş ve 

elde edilen çıkış sinyalleri Şekil 6’daki gibidir. Şekil 7, bu 

durumdaki kontrol sinyallerini, Şekil 8 ise gövde birim vektörü 

bileşenlerini göstermektedir. 10’uncu saniyede -9 radyanlık x  

referansı rampa ile verilmiştir. 22,4’üncü saniyeye kadar -8 

radyana düşen referans tekrar rampa ile sıfıra inmektedir. Aynı 

sürelerde 10 radyanlık y  referansı verilmiştir. Diğer tüm 

durumların referansı sıfırdır. Grafiklerden anlaşılacağı üzere, 

sistem istenen referans değerine 5 saniye içinde oturmaktadır. 

Hareket süresince diğer durumlar, sistemin yapısı gereği 

motorları uyguladığı tahrik ile değişmekte ve harekete etki 

etmektedir. Bu durumların büyüklükleri oldukça küçük 

değerler arasında değişmektedir. Gövde birim vektörüne 

bakılacak olursa, z eksenindeki izdüşüm neredeyse 

değişmemekte, yani sistem devrilmemektedir. 

 

 

 

Şekil 6. Gürültü ve bozucu etkiler olmadan üretilen 

kontrol işaretleri 
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Şekil 7. Gürültü ve bozucu etkiler olmadan elde edilen 

gövde birim vektörü bileşenleri 

 

 

 

Şekil 8. Gürültü ve bozucu etkiler olmadan sistem giriş 

ve çıkış sinyallerinin ilişkisi 

 

 
Sistem durumlarından açısal konumlar ±0.01 radyan ve açısal 

hızlar ±0.01 radyan/saniye Gauss gürültüye ve tork sinyalleri 

±0.01 Nm Gauss bozucu etkilere maruz bırakıldığında sistem 

performansı 9,10 ve 11. şekillerdeki gibidir. Gürültü ve bozucu 

olmadan yapılan benzetimle aynı referanslar kullanılmış ve 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

 
Topun açısal konumunun referansa göre değişimi 

gözlemlendiğinde, sistemin yavaş tepki verdiği 

gözlemlenecektir. Bunda ağırlıklandırma matrisinin durumları 

(çıkışları) ve kontrol işaretlerini cezalandırmasının önemli bir 

etkisi bulunmaktadır. Sistem gürültü ve bozuculara rağmen 

dengesini sağlamakta, sürekli hal hatası yapmamakta ve 

kararlılığını korumaktadır. 

 

 

 

   

Şekil 9. Gürültü ve bozucu etkiler mevcut iken sistem 

giriş ve çıkış sinyallerinin ilişkisi 
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Şekil 10. Gürültü ve bozucu etkiler mevcut iken 

oluşturulan kontrol işaretleri 

 

Şekil 11. Gürültü ve bozucu etkiler mevcut iken elde 

edilen gövde birim vektörü bileşenleri 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada kullanılan kontrol stratejisi, yüksek derecede 

nonlineer ve tasarımı gereği oldukça kararsız bir sistemi 

benzetim ortamında başarıyla kontrol etmektedir. Hız ve torka 

göre değişecek olan sistem modellerinin matris 

interpolasyonuyla çoğaltılması, benzetimin ve düzenleyicilerin 

güvenilirliğini artıracaktır. Tasarlanan düzenleyicinin gerçek 

mekanik sistemde uygulanması da çalışmada anlatılan metodun 

performansını belirleyecektir. 
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Uyarlamalı Optik Sistemler için
H∞ Alt-Optimal Kontrolcü Geliştirilmesi

Developing H∞ Sub-Optimal Controller for 
Adaptive Optic Systems

Erkan Adalı1, Bilal Erol1, Akın Delibaşı1, Berk Altıner1

1Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Özetçe
Bu çalışmada, uyarlamalı optik sistemlerin bileşenleri olan

bükülebilir ayna (Deformable Mirror - DM) ve atmosferik bo-
zulmanın matematik modelinin elde edilmesi ve bu model için
H∞ kontrolcü tasarımı incelenmiştir. İlk aşamada, bükülebilir
aynanın sonsuz boyutlu kısmi diferansiyel denklem (PDE) mo-
deli, sonlu boyutlu adi diferansiyel denklem (ODE) modeline
indirgenmiştir. Atmosferik türbülans modeli, Zernike polinom-
larının doğrusal kombinasyonu şeklinde ifade edilmiştir. İkinci
aşamada ise, elde edilen bu sistem modeli için kontrolcü tasar-
lanıp, benzetim sonuçları ile başarısı incelenmiştir.

Abstract
In this study, modeling of the components of adaptive optic

systems which are the deformable mirror and the atmospheric
turbulance, and the H∞ controller design for the obtained mo-
del are investigated. At the first step, truncation of the partial
differential equation of the deformable mirror is accomplished.
The mathematical model of the atmospheric turbulance is exp-
ressed as linear combinations of the Zernike polynomials. At
the second step, an H∞ controller is designed for this model
and the success of the simulation results are examined.

1. Giriş
Uyarlamalı (Adaptive) optik (AO) bileşenler, ışınlardaki bozul-
maları (aberasyonlar) düzelterek optik sistemlerin etkinliğini ve
yeteneklerini geliştirmek için kullanılır. Atmosferik türbülans,
optik imalat hataları, ısıl kaynaklı bozulmalar veya lazer cihaz
hataları gibi sapmalar, hedefteki tepe ışın yoğunluk değerinin
düşmesine, görüntüde lekelenmelere veya lazer demetinin he-
deften sapmasına sebep olur. Gökyüzündeki yıldızların gözlem
esnasında kırpışmaları veya yaz gününde atmosferik türbülan-
sın sebep olduğu görüşteki bozulmaların tamamı uzun yıllardır
uyarlamalı optik elemanlar ile çözülmektedir. Uyarlamalı op-
tik sistemler temel olarak görüntü kalitesini arttırmak için bü-
yük çaptaki gözlem teleskoplarında, hızlı hareket eden sistemle-
rin takibi için hedef takip sistemlerinde ve özellikle haberleşme

WFS

KONTROLCÜ

ALICI

Türbülans
Bozulmuş Dalga

Cephesi

DM(φcor)

Bozulmamış Dalga
Cephesi

φtur

φres

Işın Demeti Ayırıcı

u(t)

y(t)

Şekil 1: Uyarlamalı optik sistemlerin temel yapısı

sistemlerindeki lazer demetinin dağınımını gerçek zamanlı ola-
rak kontrol etmekte kullanılmaktadır. Uyarlamalı optik sistem,
dalga cephesi agılayıcıları, bükülebilir ayna ve bir kontrol biri-
minde oluşmaktadır. Sistemin temel çalışma prensibi, algılama,
hesaplama ve ektinleştirme biçimindedir. Öncelikle dalga cep-
hesndeki bozulma algılayıcı ile tespit edilir. Daha sonra kontrol
birimi bu cephenin tersi formundaki cepheyi oluşturacak şekilde
DM’yi sürer ve aynadan yansıyan dalganın cephesi düzeltilmiş
olur. AO sistemlerin temel yapısı Şekil 1’de verilmiştir.
Literatürde AO sistemlerdeki kompanzatörlerin öncelikle ka-
rarlı hal hatasını yok etmek için basit integratörlerle tasarlan-
dığı görülmektedir. Sonraki çalışmalarda bozucu etkisinin ka-
rakterizasyonu, özellikle bant genişliği üzerine yoğunlaşılmış
ve integratorlerin modal kazançları optimize edilmiştir [1]. Bi-
rinci dereceden bu kompanzatörlere alternatif olarak yüksek de-
receli öngörülü kontrolcüler de geliştirilmiştir [2]. Literatürde
uyarlamalı kontrolcülerin de kullanıldığı çalışmalara rastlamak
mümkündür [3], [4]. Yüzeyi sürekli olan DM’lerde iki eyleyi-
cinin birbirinin etki alanına müdahalesi ayrıştırılamaz biçim-
dedir. Bu yüzden günümüz DM’leri için merkezi MIMO tipte
kontrolcü kullanılması performansı ciddi oranda iyileştirmek-
tedir. Bu zorluğun yanında uyarlamalı optik sistemlerin dina-
mik periyodik bozucu sinyallerine cevap vermesi gerekmekte-
dir. Özellikle yüksek frekanstaki veya belirli bir bant genişliğin-
deki gürültü sinyallerine cevap verme gerekliliği tasarımcıları
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Doğrusal Karesel Gaussian kontrolcülere (LQG) yöneltmiştir.
LQG tipi kontrolcü tasarımında sistemin alt bileşenlerinin de
modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede amaç doğrultu-
sunda iyileştirme yapılabilmektedir. Bu alandaki ilk çalışmalar
[5] ile [6]’daki çalışmalardır. DM modeli, birinci dereceden ge-
cikme filtresi ile, türbülans modeli de yine derecesi bir olan sü-
rekli zamanda tanımlı yapı ile dikkate alınarak LQG tasarımı
yapılmıştır. Benzer bir çalışma daha sonra [7]’de de Fourier dö-
nüşümüyle köşegenleştirme yapılarak yapılmıştır. [8] ve [9]’da
ise dalga cephesindeki bozulmaların modal ayrışımları üzerin-
den bir kontrolcü kümesi oluşturulmuştur. Bu alandaki ilk labo-
ratuvar çalışması boyutundaki uygulamalar ise [10]’daki çalış-
mada görülmektedir. Bu noktadan sonra literatürdeki çalışma-
lar daha fazla DM’nin dinamiklerini dikkate almaya yönelmiş-
tir. [11]’deki çalışmada DM eyleyicilerin doyum sınırları göze-
tilmiştir. Benzer şekilde DM’nin dinamiğini daha fazla dikkate
alan çalışmalar da [12] ve [13]’te görülebilir. Literatürde tüm alt
sistemlerin dinamiklerinin de dikkate alınması gerekliliği belir-
miş ve türbülansa dair dinamiklerin de daha detaylı olarak irde-
lendiği minimum varyans kontrolü tipinde performansı yüksek
kontrolcüler geliştirilebilinmiştir [13], [14]. Yapılan çalışmalar
göstermiştir ki LQG tipi yaklaşımın başarısı DM ve atmos-
ferik türbülansın iyi modellenmesine bağlıdır. Bu bağlamda;
DM’lerin modellenmesi için, Augustus E. H. Love tarafından
1888 yılında, Gustav R. Kirchhoff tarafından ortaya konulan
kabuller altında Euler-Bernoulli kiriş teorisinin 2 boyutlu yü-
zeyler için genelleştirilmesiyle ortaya çıkan Kirchhoff-Love yü-
zey teorisinden faydalanılmıştır [15]. Ancak, bu yeni gösterim
PDE barındırması sebebiyle sonsuz boyutlu (Infinite Dimensi-
onal) sistemler sınıfına girerek yeni zorluklar ortaya çıkarmış-
tır [7]. Atmosferik türbülansın modellenmesinin temelleri, 1971
yılında ünlü matematikçi Andrey Nikolaevich Kolmogorov ta-
rafından atılmıştır [16]. Kolmogorov’un öncü olduğu bu alanda
literatürde pek çok türbülans modeli bulunmaktadır. Conan’ın
çalışmasında atmosferik türbülansın frekans tanım kümesindeki
karakteristiğinden yararlanılarak Zernike polinomları ile durum
uzay gösterimi şeklinde modellenmiştir [17].

Gerçekçi modelleri baz alarak literatürde PDE kontrol de dahil
olmak üzere pek çok teknik kullanılmıştır [18], [19], [20]. Son-
suz boyutlu modeller her ne kadar modal analiz ile sonlu kar-
şılıklarına indirgense de bu tip sistemlerde başarılı yaklaşımlar
için 8-10. doğal frekansa kadar ilerlenmesi gerektiği görülmüş-
tür [18]. Atmosferik türbülans modeli de devreye girince tüm
sistemin boyutu 14-16. mertebelere yükselmektedir. Bilindiği
gibi AO sistemlerinin başlıca amacı bozucu etkilerinin sistem
performansına etkisini en aza indirgemektir. Bu alandaki başlıca
kontrol tekniği ise bozucu girişi ile performans çıkışı arasındaki
kazancın tüm frekanslardaki en büyük değerini minimize eden
H∞ optimal kontrolcü tasarımıdır [21]. Bu çalışmada, atmosfe-
rik türbülansın yaptığı bozucu etkilerin etkisinin minimize edil-
mesi için H∞ kontrolcü tasarlanmıştır.

Çalışmanın takip eden böülmlerinde; bükülebilir aynanın mo-
dellenmesine Bölüm 2’de, atmosferik türbülans modelinin çı-
karımına ise Bölüm 3’te yer verilmiştir. Bölüm 4’te H∞ alt-
optimal kontrolcü tasarımı, benzetim sonuçları ve son bölümde
çalışmanın sonuçlarına yer verilmiştir.

2. Bükülebilir Aynanın Modellenmesi
Kirchhoff-Love teorisi ile bükülebilir ayna yüzeyini dina-
mik olarak modelleyen doğrusal PDE aşağıdaki gibi verilmiş-
tir [20], [22], [23]:

β1
∂2

∂t2
e(x, y, t) + β2∆2e(x, y, t) = p(x, y, t) (1)

Burada β1 ayna yüzeyinin yoğunluk sabitini, β2 ayna yüzeyi
bükülme direnç sabitini, p(x, y, t) ayna yüzeyine uygulanan
kuvvet fonksiyonunu, e(x, y, t) ayna yüzeyinin noktasal yer-
değiştirme fonksiyonunu göstermektedir. ∆2 biharmonic türev
operatörü,

∆2ϕ ,
∂4ϕ

∂x4
+ 2

∂4ϕ

∂x2∂y2
+
∂4ϕ

∂y4
, (2)

şeklinde tanımlanmaktadır [24].
Kare yapıdaki ayna yüzeyinin kenarlarından basitçe desteklen-
mesi ile sınır koşulları,

e|x=0 = 0, e|x=a = 0,
∂2e

∂x2
|x=0 = 0,

∂2e

∂x2
|x=a = 0, (3)

e|y=0 = 0, e|y=a = 0,
∂2e

∂y2
|y=0 = 0,

∂2e

∂y2
|y=a = 0 (4)

biçiminde gösterilmektedir [25]:
Esnek ayna yüzeyinin dinamik hareketlerini modelleyen doğru-
sal PDE içerisinde bulunan ayna yüzeyinin noktasal yer değiş-
tirmesi kartezyen koordinat ve zaman değişkenlerine ayrılarak
aşağıdaki gibi yazılabilir. Kısmı türevli diferansiyel denklemle-
rin çözümü için kullanılan bu tekniğe "değişken ayrıştırma" adı
verilmektedir [26].

e(x, y, t) = E(x, t)T (t) (5)

Benzer dönüşüm esnek ayna yüzeyine uygulanan kuvveti sem-
bolize eden p(x, y, t) fonksiyonuna da uygulanırsa,

p(x, y, t) = E(x, y)T̃ (t) (6)

elde edilir.
(1) numaralı denkleminin sol tarafındaki operatörler lineer ope-
ratör tanımına girmektedir [27]. Elde edilen (5) ve (6) eşitlikleri
(1) denklemi içerisinde yerine yerleştirildiğinde:

∂

∂t2
T (t) = −β2

β1

∆2E(x, y)

E(x, y)
T (t) +

1

β1
T̃ (t) (7)

elde edilir ve bu denklemde temel düzenlemeler yapılarak,

1

T (t)

∂

∂t2
T (t)− 1

β1

T̃ (t)

T (t)
= −β2

β1

∆2E(x, y)

E(x, y)
= −α2, (8)

nihai forma ulaşılır. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için iki tarafında
−α2 gibi bir sabite eşit olması gerekmektedir [26].
Denklem (1)’deki doğrusal operatörlerde ayrışıma gidilerek,
e(x, y, t) çözümü ve p(x, y, t) yüzeye uygulanan kuvvet aşa-
ğıdaki şekilde yazılabilir [26]:
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Şekil 2: Esnek ayna yüzeyinin ilk 9 modu

e(x, y, t) =

∞∑
m=1

∞∑
n=1

Emn(x, y)Tmn(t), (9)

p(x, y, t) =

∞∑
m=1

∞∑
n=1

Emn(x, y)T̃mn(t) (10)

Teorem 1 (Fourier Dönüşümü) [28] İki boyutlu f(x, y) fonk-
siyonu birbirine ortogonal

ξmn(x, y) = sin(
mπx

a
)sin(

nπy

a
) m,n, aεN+ (11)

Fourier bileşenlerinin toplamı ile ifade edilebilir:

f(x, y) =

∞∑
m=1

∞∑
n=1

cmnξmn(x, y), (12)

cmn =

a∫
0

a∫
0

f(x, y)ξmn(x, y)dxdy (13)

(9) ve (10) denklemleri içerisinde yer alan Emn(x, y) fonksi-
yonu Fourier komponentleri,

Emn(x, y) = sin(
mπx

a
)sin(

nπy

a
) m,n, aεN+, (14)

olarak gösterilir. Bu çözüm ayrıca (8) eşitliğini ve (3), (4) ile
verilen sınır koşullarını sağlar(Şekil 2).
Ayrıca Fourier dönüşümünün denklem (13)’te sağladığı özelliği
ile,

Tmn(t) =
4

a2

a∫
0

a∫
0

e(x, y, t)Emn(x, y)dxdy, (15)

T̃mn(t) =
4

a2

a∫
0

a∫
0

p(x, y, t)Emn(x, y)dxdy (16)

biçiminde tekrar düzenlenebilir. [26].

Ayna yüzeyi altında bulunan her bir eyleyici, esnek ayna yüze-
yinin çok küçük bir alanına temas etmektedir. Temas yüzeyinin
çok küçük olması sebebiyle , eyleyicilerin esnek ayna yüzeyine
noktasal olarak temas ettiği kabul edilebilir. Böylece eyleyicile-
rin ayna yüzeyine uyguladığı kuvvetler dirac delta fonksiyonla-
rının toplamı şeklinde yazılabilir [29]:

p(x, y, t) =

Na∑
i=1

δ(x− xi)δ(y − yi)pi(t) (17)

Burada, pi(t) i’nci eyleyici tarafından uygulanan skaler kuvvet
değerini ve Na eyleyici sayısını göstermektedir.
Dirac delta fonksiyonunun öteleme özelliği kullanılarak:

T̃mn(t) =
4

a2

Na∑
i=1

Emn(xi, yi)pi(t)dxdy (18)

olarak hesaplanabilir.
Bükülebilir aynanın dinamik modeli için oluşturulan durum-
uzay gösterimi,

∂

∂t
xmn =

[
0 1

−γ2
mn 0

]
︸ ︷︷ ︸

Amn

xmn (19)

+

[
0 · · · 0

1
β1

4
a2
Emn(x1, y1) · · · 1

β1

4
a2
Emn(xNa , yNa )

]
︸ ︷︷ ︸

Bmn

udm

(20)

şeklinde ifade edilir. Burada xmn =
[
Tmn(t) ∂

∂t
Tmn(t)

]T
,

udm =
[
p1(t) · · · pNa(t)

]T
biçimindedir.1

3. Atmosferik Türbülans Bozulmasının
Modellenmesi

Atmosferik türbülans sebebiyle oluşan yüzey bozulması, birbi-
rine ortogonal iki boyutlu Zj(r, θ) Zernike yüzey polinomları-
nın toplamı (Zernike dönüşümü)

φ(r, θ, t) =

∞∑
j=0

aj(t)Zj(r, θ) (21)

ile gösterilebilir [30].

Birim daire içerisinde seçilen ve zamanla değişen bir bo-
zulma yüzeyini, Zernike polinomlarının toplamı şeklinde ifade
etmek için polinom katsayıları denklem (22) kullanılarak he-
saplanabilir:

aj(t) =

∫ ∫
φ(r, θ, t)Zj(r, θ) rdr dθ. (22)

Birim daire üzerinde tanımlı Zernike polinomları Robert J. Noll
tarafından

Zcift j(r, θ) ,
√
n+ 1Rmn (r)

√
2cos(mθ), m 6= 0,

Ztek j(r, θ) ,
√
n+ 1Rmn (r)

√
2sin(mθ), m 6= 0,

Zj ,
√
n+ 1R0

n(r), m = 0

(23)

biçiminde tanımlanmıştır [30]. Burada,

1Not: Sistemin durumları, Fourier komponentleri ile çarpılarak yü-
zey fonksiyonu elde edilebilir.
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Rmn (r) ,

n−m
2∑

k=0

(−1)k(n− k)!

k![n+m
2
− k]![n−m

2
− k]!

rn−2k. (24)

İlk 15 Zernike polinomu kullanılarak atmosferik türbülans sebe-
biyle oluşan bozulmaların ortalama olarak %92’ si modellene-
bilir [18]. Polar koordinatlarda tanımlı ilk 15 zernike polinomu
Tablo 1’ de verildiği gibidir [31] [32]. Bu çalışmada da hesap
kolaylığı bakımından ilk 15 Zernike polinomu dikkate alınmak-
tadır.

Tablo 1: İlk 15 zernike polinomu

j n m Zj
1 0 0 1
2 1 1 2rcos(θ)

3 1 1 2rsin(θ)

4 2 0
√

3(2r2 − 1)

5 2 2
√

6r2sin(2θ)

6 2 2
√

6r2cos(2θ)

7 3 1
√

8(3r3 − 2r)sin(θ)

8 3 1
√

8(3r3 − 2r)cos(θ)

9 3 3
√

8r3sin(3θ)

10 3 3
√

8r3cos(3θ)

11 4 0
√

5(6r4 − 6r2 + 1)

12 4 2
√

10(4r4 − 3r2)cos(2θ)

13 4 2
√

10(4r4 − 3r2)sin(2θ)

14 4 4
√

10r4cos(4θ)

15 4 4
√

10r4sin(4θ)

Atmosferik türbülans modelinin Zernike polinomları ile ifadesi
durum uzay gösterimine, xtur = [a1 a2 ... a15]T biçiminde
durum tanımlamaları ve wtur = [w1 w2 ... w15]T girişleri ile
aşağıdaki gibi gösterilebilir [18]:

ẋtur = Atur xtur +Btur wtur. (25)

Atmosferik türbülans modeli için oluşturulan (25) durum-uzay
gösteriminin Atur dinamik matrisi, her bir zernike polinomu
için oluşturulan ve (26) eşitliği ile verilen alçak-geçiren filtre
yapılarını içermektedir:

Hj(s) =
2πfcj

s+ 2πfcj
(26)

Alçak-geçiren filtre yapıları için fcj kesme frekans değerleri
ise Jean M. Conan vd. [17] tarafından verilen sezgisel eşitlik
kullanılarak bulunmuştur (27):

fcj
∼= 0.3(nj + 1)

V

D
(27)

Yukarıdaki (27) denkleminde V atmosfer rüzgar hızı, D sistem
giriş mercek çapıdır. r0 fried parametresi olmak üzere atmos-
ferik türbülans için Zernike polinomları arasındaki kovaryans
değerleri denklem (28) ile verilmiştir [30]:

Pφ(∞) =0.0072× (−1)(ni+nj−2×mi)/2
(
D

r0

) 5
3

×
√

(ni + 1)(nj + 1)π
8
3

×
Γ
(
14
3

)
Γ
(
ni+nj− 5

3
2

)
Γ
(
ni−nj+ 17

3
2

)
Γ
(
nj−ni+ 17

3
2

)
Γ
(
ni+nj+

23
3

2

)
(28)

Btur giriş matrisi ise kararlı-hal Lyapunov denklemi ve kovar-
yans matrisi ile bulunmuştur [18]:

BturB
′
tur = −(AturPφ(∞) + Pφ(∞)A

′
tur) (29)

4. Uyarlamalı Optik Sistemler için H∞
Kontrolcü Tasarımı

Deforme edilebilir aynayı dinamik olarak modelleyen sonsuz
boyutlu doğrusal PDE, uygulanan modal analiz yöntemi ile son-
suz sayıda ODE kümesi ile gösterilmiştir:

Adm =


A11 0 0 0

0 A12 0 0

0 0
. . . 0

· · · · · · · · · Amn

 , Bdm =


B11

B12

...
Bmn

 (30)

Deforme edilebilir ayna modelinin çözümleri olan mod şekil-
leri ile atmosferik türbülans bozulmasının mod şekilleri olan
Zernike polinomları birbirinden farklıdır. Bu sebeple ayna mo-
delinin çözümü olan mod şekilleri (21) denklemi kullanılarak
Zernike polinomları cinsinden ifade edilmiştir:

ϑj,mn =

∫ ∫
Emn(r, θ)Zj(r, θ) rdr dθ (31)

Deforme edilebilir ayna modelinin durumları için Ctr dönüşüm
matrisi ise aşağıda gibi oluşturulmuştur:

Cj,mn =
[
0 ϑj,mn

]
(32)

Ctr =


C1,11 C1,12 · · · C1,mn

C2,11 C2,12 · · · C2,mn

...
...

...
...

CNz ,11 CNz ,12 · · · CNz ,mn

 (33)

Ancak sonsuz sayıda ODE kümesi için tasarlanacak sonsuz
boyutlu kontrolcü tasarımının nümerik olarak gerçeklenmesi
mümkün değildir. Sonsuz boyutlu matrisleri ile verilen dina-
mik sistem için modların frekans değerleri, γ112 < γ12

2 =

γ21
2 < ... şeklinde sıralanabilir. Sıralama işleminden sonra

yüksek frekanslı modlar Adm, Bdm, Ctr sistem matrislerinden
çıkartılmış ve Nm adet moda indirgenmiştir. [21]. Nm sistemin
modellenmesi için kullanılan mod sayısı, Nz atmosferik türbü-
lansın modellenmesi için seçilen Zernike polinom sayısı olmak
üzere elde edilen sınırlı boyutlu Adm, Bdm, Ctr sistem matris-
leri, xdmεR2Nm sistem durumları, udmεRNa sistem girişleri,
yaoεRNz sistem çıkışları ile;
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[
ẋdm
ẋtur

]
=

[
Adm 0

0 Atur

] [
xdm
xtur

]
+

[
Bdm 0

0 Btur

] [
udm
wtur

]
yao =

[
Ctr Itur

] [xdm
xtur

]
(34)

uyarlamalı optik dinamik sistemi oluşturulmuştur.
Dinamik bir sistemi karşılayacak uygun modelin çıkarılma-
sını takiben, bu sistemin belli performans ölçütleri baz alınarak
kontrol edilmesi, bozucu etkisinin en aza indirilmesi ve sistem
eğer kararsız ise kararlılaştırma gereklilikleri boy göstermekte-
dir. Sistemin bütün frekanslardaki cevabının en büyüğüne kar-
şılık gelen H∞ normunun minimizasyonu ile bu ölçütler kar-
şılanabilmektedir. Bu çalışmada son olarak, Denklem 34’te ve-
rilmiş olan sistem için, performans çıkışları ile bozucu girişleri
arasındaki transfer fonksiyonunun sonsuz normunu en iyileştir-
meye yönelikH∞ kontrolcü tasarlanmıştır. Burada performans
çıkışı olarak Zernike polinomu katsayıları, bozucu girişi at-
mosferik türbülans bozulmalarıdır. Sistemin bozucusunu oluş-
turan atmosferik türbülans olarak sisteme 14 adet beyaz Gaus-
sian gürültü uygulanmıştır. Kapalı çevrim sistemi kararlılaştıra-
cak, performans çıkışları ile bozucu girişleri arasındaki transfer
fonksiyonunun sonsuz normunu önceden belirlenen pozitif bir
γ değerinden küçük kılacak, ‖PCL(s)‖∞ < γ, H∞ kontrol-
cüsü [33] çalışmasından yararlanılarak tasarlanmıştır. Bu kont-
rolcünün sistem üzerindeki etkinliği Şekil 3’de gösterilmiştir.
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Şekil 3: Kapalı Çevrim Sistemin 3 Adet Performans Çıkışı.

Şekil 3’te açık çevrim ve kapalı çevrim sistemin bu bozucular
altındaki performans çıkışlarının davranışı verilmiştir. Bu ça-
lışmada yer kısıtından dolayı, performans çıkışlarından üç adet
zernike polinomunun katsayıları göstermiştir. Şekil 4’te topye-
kün sistemin belli bir andaki yüzey bozulması, Şekil 5’te ise
aynı andaki kapalı sistemin düzelttiği yüzey verilmiştir. H∞
kontrolcünün başarısı verilen şekillerde görülmektedir, bozucu
etkileri daha kısa sürede ve belli bir değerin altında tutulmakta-
dır.

Şekil 4: Açık Çevrim Sistem Yüzey Şekli.

Şekil 5: Kapalı Çevrim Sistem Yüzey Şekli.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada kare şeklindeki bükülebilir bir aynanın, modal
analiz ve model indirgeme yöntemleri ile sonlu boyutlu ODE
modeli oluşturulmuştur. Ayrıca optimal kontrolcü tasarımı için
gerekli olan atmosferik türbülansın karakteristik modeli Zer-
nike polinomlarının toplamı şeklinde ifade edilmiştir. Bu kom-
ponentler ile oluşturulan uyarlamalı optik sistemin kontrolü ise,
H∞ altoptimal kontrolcü ile sağlanmıştır. Gelecekteki çalışma-
larda, bu tip kontrolcü tasarımı farklı performans kriterlerince
genişletilerek uygulaması yapılabilir.
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Özetçe 
Günümüzde, birden fazla parça içeren sistemlerin kontrolüne 
yönelik iki temel paradigma bulunmaktadır. Bunlar merkezi 
kontrol ve ajan temelli kontrol paradigmalarıdır. Merkezi 
kontrol içeren sistemlerde, sisteme ilişkin tüm kararlar merkez 
tarafından verilmekte ve diğer birimler merkezin verdiği 
görevi gerçekleştirdikten sonra merkeze geri bildirim vererek 
verilen görev yerine getirilmektedir. Çok Ajanlı 
Sistemler(Ajan temelli sistemler) ise ajan adı verilen özerk 
karar verme yetileri olan birimlerden oluşan bir kontrol 
yöntemidir. Bu çalışmada yönetim sistemleri ile yönetilen 
bileşik sistemlerin nasıl davranacağını tespit etmek ve bu iki 
yönetim tipinin birbirleri ile karşılaştırılması için MUBEESIM 
adı verilen program tanıtılmış ve elde edilen sonuçlar 
tartışılmıştır. 

Abstract 
Today, there exist two main paradigms for the control of 
multi-component systems. These are central control and agent-
based control paradigms. In systems with central control, the 
decisions are made by a central controller and the other unit 
performs the assigned task by giving feedback to the center 
after performing the task given by the central controller. Multi 
Agent Systems (Agent Based Systems) is a control method 
consisting of units that have autonomous decision making 
capabilities called agents. In this study, a program called 
MUBEESIM is demonstrated to determine how multi-agent 
systems behave and to compare the two paradigms and the 
results are discussed.  

1. Giriş
Sistemler, kendilerini yönetebilecek sistemlere ihtiyaç 
duyarlar. Birden çok sistem içeren bileşik sistemlerde farklı 
tiplerde sistemler ile yönetilebilirler. Birden çok sistem içeren 
bu bileşik sistemler için günümüzde birçok kontrol yöntemi 
bulunmaktadır. Bu kontrol yöntemlerinden günümüzde en çok 

öne çıkanlarından bir tanesi merkezi kontrol yöntemidir. 
Merkezi kontrol, efendi(master) adı verilen bir adet merkez ve 
efendi tarafından yönetilmekte olan köle(slave) adı verilen 
küçük sistemlerden oluşan sistemlerdir. Merkezi kontrol 
içeren sistemlerde, merkez emir vermekte ve diğer birimler 
merkezin verdiği görevi gerçekleştirdikten sonra merkeze geri 
bildirim vererek verilen görev yerine getirilmektedir. Yapılan 
bu işler belirli bir hiyerarşi içerisinde gerçekleşmektedir. 
Merkezi kontrol içeren sistemlerde, sistemlerin büyüklüğü 
arttıkça bazı dezavantajlar ortaya çıkmaktadır. İçinde birçok 
sistem barındıran grupların takip edilmesinin zor olması, 
sistemlerin eş zamanlı kontrolünün zor olması, yapılan 
sistemlerin maliyetinin yüksek olması oluşan bu 
dezavantajlardan bir kaçıdır [1]. 
Çok Etmenli (Çok Ajanlı) sistemler ise yönetim biçimi olarak 
kullanılan bir diğer yönetim sistemidir.  Merkezi kontrolün 
aksine bütün birimlerin özerk bir şekilde karar verip 
uyguladıkları ve birimlerin kendi kararlarını kendileri vererek 
yönettiği sistemlere çok ajanlı sistemler adı verilir. Çok Ajanlı 
Sistemlerin, günümüzde kullanımı bir çok alanda gittikçe 
artmaktadır. Çok Ajanlı Sistemlerde, ajanlar kendi görevlerini 
yerine getirmek üzere özerk bir şekilde karar verirler. Ajanlar, 
bu özerk verilen kararları kendi eyleyicileri ile yürütürler. Çok 
Ajanlı Sistemler, görevlerini yerine getirebilmek için kendi 
sahip olduğu bilgi ve yeteneklerin yanı sıra diğer ajanların 
sahip olduğu bilgiler ve yetenekleri diğer ajanlar ile iletişim 
kurarak elde ederler. Bu bilgiler ve yetenekleri kendi 
süzgecinden geçiren ajanlar bu doğrultuda planlar oluşturarak 
en efektif şekilde görevlerini yapmayı amaçlarlar. 
Çok Ajanlı Sistemlerin benzetimi konusunda daha önce çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Miklic ve arkadaşları tarafından Çok 
Ajanlı Sistemlerde modellemede ve benzetimde kolaylık 
sağlaması için AVLib adını verdikleri bir kütüphane 
oluşturulmuştur [2]. AVLib’in ana amacı kontrol algoritması 
ayıklaması yapmasını ve Çok Ajanlı Sistem senaryolarını 
içeren efektif ve hızlı bir ilk örnek yapımını sağlamasıdır. 
Kesting tarafından MOVSIM adıyla oluşturulmuş bir çok 
ajanlı trafik benzetimi oluşturulmuştur [3]. Ayrıca, bu 
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çalışmaya oldukça benzer olan Dhali ve arkadaşlarının yapmış 
olduğu çalışma bulunmaktadır [4]. Bu örnekte robotlar farklı 
rotalarda bulunmakta ve NASA yazısını çarpışmaya meydan 
vermeden optimal yol planlama ile oluşturmaktadır [4]. 
Bu makalenin ikinci bölümünde Çok Ajanlı Sistemler 
hakkında genel bir bilgi verilecektir. Üçüncü ve dördüncü 
bölümlerde ise sırasıyla MUBEESIM programı hakkında bilgi 
verilecek ve benzetim sonuçları paylaşılacaktır. Son olarak 
elde edilen sonuçların bir değerlendirilmesi sonuç bölümünde 
paylaşılacaktır. 

2. Çok Ajanlı (Etmenli) Sistemler 
Çok Ajanlı Sistemler, bir diğer ismi ise Çok Etmenli 
Sistemlerdir. Literatürde ajan temelli sistemler (“Agent-Based 
Systems”) ve Çok Ajanlı Sistemler (“Multi Agent Systems”) 
olarak geçmektedir. Çok Ajanlı Sistemler, ajan adı verilen 
özerk birimlerden birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğu 
topluluğa verilen isme denir. 
2.1. Ajan (Etmen) 
Ajan, akılcı tutumlar içerisinde çevresi ile etkileşime geçen 
otonom bir birimdir [5]. Bir amaca ulaşmak için bulunduğu 
ortamı algılayan, algılarına ve amacına göre kararlar veren ve 
kararlarını hareket mekanizmaları ile eyleme dönüştürerek 
içinde bulunduğu ortamı etkileyen her birime ajan adı verilir 
[6]. Ajanlar yukarıda belirtilen iki tanımlamadan da 
anlaşılacağı gibi hem yazılım hemde donanım içeren 
birimlerden oluşabilmektedir.  
Ajanlar, çevresinden elde ettiği ve diğer ajanlardan topladığı 
bilgileri derleyerek verilen görev doğrultusunda yapacağı 
göreve uygun yollar belirleyerek diğer ajanlar ile sorun 
yaşamadan ve çevresinde bulunan engellerden kurtularak 
kendi belirlediği rotada görevini yerine getirmeyi amaçlar. 
Ajanlar kendi başlarına sistem oluşturabilecekleri gibi 
birbirleri ile iletişim ve iş birliği kurarak Çok Ajanlı Sistemleri 
de oluşturabilir [7]. Ajanların görevlerini daha iyi yerine 
getirmesi, daha çok işi daha kısa sürede gerçekleştirmeleri ve 
risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için ajanların 
birbirleri ile iletişim halinde olmaları ve bu iletişim ile birlikte 
iş birliği içinde çalışmaları gerekmektedir. En az iki ajan 
birbirleri ile network topolojisine bağlı kalarak haberleşir ve 
diğer ajanlardan topladıkları bilgiler ile karar verir. 
Şekil 1’de görüldüğü üzere ajan ortamı algılayıcıları ile 
algılayarak yapacağı göreve göre kendileri özerk kararlar 
alarak eyleyicileri ile bu kararlarını yerine getirirler. Ajanlar, 
eyleyici ile yaptıkları hareketlerle ortamı değiştirirler ve yine 
değişen ortamın bilgilerini algılayıcıları ile algılarlar. Bu 
sayede ajanlar sürekli yaptığı hareketin doğruluğunu ve 
yapacağı hareketin mantıklı olup olmaması üzerinde bilgi 
toplayarak tutarlılığını test eder. 
 

 
Şekil 1: Ajan ve çevre etkileşimi 

2.2. Çok Ajanlı Sistemlerde yapı 
Çok Ajanlı Sistemlerde yapı, ajanlar ve onların arasındaki 
etkileşimi (modellenen sistemdeki) düzenlemek ve görevlerine 
göre uygulamayı sağlar. 3 ana tipte yapı vardır. Bunlar: 

• Birebir yapı: Modellenen sistemdeki her ayrık parça yani her 
bir ajan diğer bütün ajanlar ile iletişim içerisindedir.  

• Hiyerarşik yapı: Ajanlar bu yapıda ağaca benzer bir halde yapı 
oluştururlar. Merkez özündeki ajan alt seviyedeki (hiyerarşik 
düzene göre) ajanlar ile etkileşim kurar. Eş seviyedeki ajanlar 
arası iletişim yapılamaz.   

• Özyinelemeli yapı: Özyinemeli yapılarda ajanlar grupları 
oluştururlar. Bu gruplar ortak veya farklı görevler üstlenerek 
görevleri gruplar arası etkileşimde görevlerini başaracaklardır. 
Şekil 2’ de Çok ajanlı sistem yapıları görülmektedir. 

 
 a.  b.  c. 
Şekil 2: Çok Ajanlı Sistem yapıları (a. Birebir Yapı b. 
Hiyerarşik Yapı c. Özyinelemeli Yapı)[8] 

3. MUBEESIM Programı 
MUBEESIM programı Çok Ajanlı Sistemlerin benzetiminin 
gerçekleştirilmesi için oluşturulmuş bir benzetim programıdır.  
Şekil 3’de MUBEESIM programının ana ekranı 
gösterilmektedir. MUBEESIM programı, ana ekranda (Şekil 
3) görüldüğü üzere benzetim, merkezi kontrol, simülatör gibi 
programın ana noktalarını içeren ve bunun dışında yardımcı 
birimlerin bulunduğu bir programdır.  
 

 

Şekil 3: MUBEESIM Programı Ana Ekranı 
 
3.1. Benzetimin İşleyişi 
Benzetimde ilk olarak tanımlamaların yapılması 
gerekmektedir. Tanımlamalar, ajan adı, ajan hızı ajan ID’si, 
ajanın ilk pozisyonu, ajanların gideceği noktalar kümesi, 
benzetim için kullanılacak C# araçları(zamanlayıcı ve arka 
plan çalıştırıcıları) olarak sıralanabilir.  
Sistemin efektif çalışması için C# araçlarından birisi olan arka 
plan çalıştırıcısı (backgroundworker) aracı kullanılmıştır. Arka 
plan çalıştırıcısı, bir programda paralel olarak farklı ve 
birbirinden bağımsız işlerin yapılabilmesine olanak sağlayan 
bir yapıdır. Arka plan çalıştırıcısı arka planda küçük veri 
yolları ile çalışır, küçük veri yollarını kontrol eder. Açılan arka 
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plandaki veri yolları sayesinde program daha hızlı ve efektif 
şekilde çalışacaktır. Arka plan çalıştırıcısı, windows 
uygulamalarında "çoklu işlemciye veri aktarımı yapan küçük 
veri yolları" uygulama geliştirmeye olanak sağlar.  
benzetimde birden çok ajan bulunduğu ve birçok görev yerine 
getiren birimler olduğu için arka plan çalıştırıcısı kullanımı 
programda olumlu sonuçlar doğurmuştur.  
Ajanların hareketinin sağlanması ve hızlarının belirlenmesi 
için C# zamanlayıcı(timer) aracı kullanılmaktadır. 
Zamanlayıcıların darbe zamanı ajanların hızı olarak 
belirlenmiştir. Ajanlar hareket ederken her bir ajan için 
belirlenen darbe zamanında bir zamanlayıcı darbesinde ajanlar 
hareketlerini bir sonraki adım hareketini gerçekleştirecektir. 
Her ajan için ayrı bir zamanlayıcı tanımlanmıştır. 
Benzetimin gerçekleştirilmesi için bir dizi algoritma ve 
birimin oluşturulması gerekmektedir. Yol bulma algoritması, 
haberleşme için tanımlanacak bir sınıf, ajanların çağırılması 
için bir ajan sınıfı, ajanların bulunacağı alanın oluşturulması 
için alan sınıfı, ajan hareketinin tanımlanması, ajanların en 
yakın nokta bulma protokolü ve bunun gibi bazı algoritmalar 
sbenzetim için gerekli olan algoritma ve birimlerdendir. 
3.2. Yol Bulma Algoritması 
Yol bulma algoritması A* algoritması ile 
gerçekleştirilmektedir. A* algoritmasında en uygun yolu 
bulmaya çalışılırken, öncelik sıraları kontrol edilmemiş yolları 
saklamaktadır. Sıralama en kısa yola en yüksek öncelik 
verilmesiyle sağlanmaktadır. Öncelik sırası veri yapıları, 
rastgele aralıklarla yeni eleman girişine izin verdiği için basit 
sıralama yapılarından daha çok esneklik sağlamaktadır. 
Öncelik sırasına yeni eleman eklemek, her ekleme sonrasında 
yeniden sıralamaktan çok daha az maliyetlidir[9]. 
3.3. Ajan sınıfının içeriği 
Ajan sınıfı içerisindeki fonksiyonlarca işlemlerini 
gerçekleştirmektedir. Bu fonksiyonlar sırası ile:  

En yakın nokta taraması: Ajanlar kendilerine verilen 
gidilecek nokta kümesinden en yakın olanını bu fonksiyon 
sayesinde seçerler.  

Hareket: Ajanlar olasılıkları inceledikten sonra seçmiş 
olduğu gidilecek noktaya hareketini sağlayan fonksiyondur.  

ID karşılaştırıcı: Ajanların arasında oluşacak uzlaşım 
sorunun önüne geçmek için ajanlara verilen ID’lerin 
karşılaştırılmasını sağlayan fonksiyondur. Bu fonksiyon iki ve 
ya daha fazla ajanın aynı noktaya yönelmesinin ardından 
devreye girmek üzere oluşturulmuştur. Ajanların bu 
fonksiyondan önce uygulaması gereken bir kriter daha vardır. 
Bu kriter ise ajanların seçmiş olduğu rastgele sayılar ile 
karşılaştırma yapmalarıdır. Bu karşılaştırmanın sonucunda 
ajanlar aynı sayıyı seçmişlerse ID karşılaştırmak üzere bu 
fonksiyonu kullanırlar.  

Yapılabilecek hareketler: Ajanların yapacakları bir 
sonraki hareketi hesaplamak için oluşturulmuş bir 
fonksiyondur. Bu fonksiyon sayesinde ajanlar alanla 
sınırlandırılmış bir tarama yaparlar. Bu tarama da alan sınıfı 
üzerinden bulunan boş noktaları incelerler. Bunu alan sınıfı 
üzerinde bulunan listeler üzerinde inceleme yaparlar.  

Yapılacak hareket: Yapılabilecek hareketler üzerinden 
almış olduğu bilgi ile ajanlar yapacağı hareketi bu fonksiyon 
üzerinden gerçekleştirir.  

Olasılıklar: Hangi noktaya yakın olduğunu tanımlayan 
fonksiyondur.  

Gidilecek noktaya hareket et: Gidilecek noktaya hareketi 
sağlamak için kullanılır. Bu fonksiyon yol bulma algoritması 

sınıfını, hareket etme kararı ve yapılacak hareket 
fonksiyonunu kullanır. 

Hareket etme kararı: Ajanın gideceği bir sonraki noktaya 
nasıl gideceğini belirleyen fonksiyondur. Bu fonksiyon 
sayesinde ajanlar bir sonraki adımında sağa, sola, yukarı ve 
aşağı opsiyonlarından birini yerine getirmek için harekete 
geçerler.  

Alanı tarama: Ajanlar, alan tarama ile alan içerisinde 
ajanların nerede olduğunu ve hangi noktaların boş olduğunu 
anlarlar. Bu tarama yapılırken ajanlar alan sınıfını 
kullanmaktadır.  
3.4. En Yakın Yolun Bulunması Protokolü  
Ajanlar gideceği noktayı seçerken ilk olarak gidilecek 
noktaların kendi ilk noktasına olan uzaklığı hesaplayarak 
başlar. Ajanlar bunun sonrasında bu noktalar arasından en 
yakın olanını seçerler. Eğer iki ya da daha fazla ajan aynı 
noktaya gitmek isterse Şekil 4 de gösterilen akış diyagramında 
oluşturulan protokol devreye girer. Protokole göre ajanlar eğer 
aralarında sorun varsa ilk olarak rastgele bir sayı seçerler bu 
sayılar diğer ajanlar ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonrası 
büyük sayıyı tutmuş olan ajan öncelikli olur ve gideceği 
noktaya hareketi başlatır. Diğer ajan ise diğer noktalar 
arasında en yakın noktayı aramaya devam eder. Eğer ajanlar 
aynı sayıyı tutmuşsa bu sefer ajanların ID’leri karşılaştırılır. 
ID karşılaştırmasında öncelikli olan ilk gideceği noktayı seçer. 
Diğer ajan ise sorun yaşanan nokta dışında en yakın noktaya 
gitmek için karşılaştırmalar yapar ve en yakın olan noktayı 
seçer. Bu döngü sonucunda ajanlar gidecekleri en yakın 
noktaları seçerler.  
3.5. Ajan sınıfının çalışması 
Ajan sınıfı 3.3 bölümünde belirtilen fonksiyonlarca 
çalışmalarını gerçekleştirir. Programın ana kaynağı üzerinden 
sınıfın çağırılması ile aktif olur. Her bir ajan için ayrı bir ajan 
sınıfı çağırılır. Her bir ajan ilk pozisyon bilgilerini aldıktan 
sonra verilen gidilecek noktalar kümesindeki bütün noktalara 
olan uzaklıklarını hesaplarlar. Bu uzaklık Manhattan uzaklığı 
uyarınca yapılmıştır. Bu uzaklıklar arasından en yakın olanı 
ajanlar seçerler. Eğer bir sorun oluşursa bölüm 3.4’teki gibi en 
yakın nokta seçimlerini protokol uyarınca yapacaklardır. Ajan 
sınıfı ayrıca 3.6 bölümünde belirtilecek ajan hareketi işlevini 
de gerçekleştiren kısımdır. 
3.6. Ajanın hareketi 
Ajanın hareketine başlamadan önce bir önceki bölümde 
olduğu gibi hedef noktanın belirlenmesi gerekir. Benzetim 
başlat butonu ile aktif edilmektedir. Zamanlayıcıların darbe 
zamanı teker teker ajanların hızlarına göre belirlenmektedir. 
Bu belirlemenin ardından zamanlayıcıların darbe zamanı 
gelince ajanlar arka plan çalıştırıcısını (backgroundworker)  
göreve hazırlar. Benzetim içerisinde her bir ajan için bir adet 
zamanlayıcı ve arka plan çalıştırıcısı bulunmaktadır. 
Zamanlayıcının ayrı seçilmesinin sebebi her bir ajanın farklı 
hareket yapacak olmasıdır. Arka plan çalıştırıcı ise benzetimin 
daha efektif bir şekilde çalışması için kullanılmıştır.  
Arka plan çalıştırıcılarının aktif olması ile birlikte her bir 
ajanın hareketini yapması için Ajan sınıfında yer alan ajanların 
hareketini sağlayacak olan hareket fonksiyonu tetiklenir. 
Hareket fonksiyonu tetiklendikten sonra bu fonksiyon olasılık 
hesabı yapan fonksiyonu çağırır. Bu fonksiyon içerisinde 
ajanların hangi noktaya yakın oldukları ajanlar tarafından 
hesaplanır. Bu ajanların en yakın noktayı bulma protokolünü 
çağırır bu protokol esasında ajanlar en yakın noktayı seçer. Bu 
fonksiyondan sonra hareket et fonksiyonu çağırılır. Bu 
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fonksiyonda eğer bir yol belirlenmedi ise ve ya belirlenen yol 
üzerinde engel varsa ajanlar yol bulma algoritması ile yeni bir 
yol oluştururlar ve bunun sonrasında eski yollarını silerek yeni 
yol üzerinde bir adım ilerlerler. Bunu yaparken hareket 
fonksiyonu çağırılır. 
Hareket fonksiyonu her çağırıldığında bir sonraki adım olarak 
belirlenen adımdaki yer ile şu anki pozisyonu karşılaştırarak 
hareketini tamamlar. Sorun oluşmaması için benzetimde 
ajanlar öncelikli olarak x ekseni üzerinde hareket etmesi 
sağlanmıştır. Hareket kararı fonksiyonundan bir hareket kararı 
alan ajanlar bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir sonraki 
adımı planlamak üzere yapmış olduğu adımla ilgili bilgileri 
siler ve bir sonraki hareketi planlamaya başlarlar. 

 
Şekil 4: En Yakın Yol Uzlaşım Protokolü 

 
3.7. Maliyet fonksiyonları 
Ajanların maliyet fonksiyonu gittiği yol olarak seçilmiştir. Her 
bir ajanın gittiği yol yol bulma algoritması içerisinde 
hesaplanmaktadır. Bu yol hesaplamaları ile ajanların toplamda 
ne kadar yol aldıkları hesaplanacak ve ajanların aldığı yollar 
merkezi kontrol ile kontrol edilmiş sistem ile 
karşılaştırılacaktır. 
 

4. Benzetim Sonuçları 
Sonuçların karşılaştırılması için iki ana kriter bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi ajanların görevi yapma süresi bir diğeri ise 
ajanların görevi yaparken aldıkları toplam yol maliyet hesabı 
olacaktır.  

∑( Maliyet ) = ∑( Alınan Yol ) 
Benzetimde bir tipte gidilecek nokta kümesi ve bir tipte hız 
karakteristiği(sabit hız karakteristiği (~1birim/sn)) 
oluşturulmuştur. Benzetimler Intel Core i7-6700 HQ CPU 
2.60GHz işlemci, 8 GB RAM ve 64 bitlik bir işletim sistemi 
içeren bir bilgisayar üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

4.1. Çok Ajanlı Sistemler ile İTÜ yazdırma formu 
İTÜ yazdırma formunda yapılan benzetimde 16 adet ajan 
kullanılmıştır. Belirlenen ilk konumlar ile ajanların hepsine 
verilmiş olan gidilecek noktalar kümesi arasından ajanların 
protokole uygun olarak seçtiği en yakın noktalara gidişi 
benzetim üzerinde gösterilmiştir.  
Şekil 5’de gösterilen ajanların İTÜ yazdırma formunu almaları 
için aldıkları ilk pozisyonu göstermektedir.  

 
Şekil 5: ITÜ Yazdırma Formu İlk Konumlar 

 
Şekil 6: ITÜ Yazdırma Formu Sabit Hız Karakteristiği 

Sonuçları 
Ajanların bu düzene göre hangi noktaya gitme kararı aldıkları 
ve hangi noktaya ne kadar sürede ve ne kadar yol alarak 
ulaştıkları Tablo 1’de gösterilmiştir. Şekil 6’da görüldüğü gibi 
ajanlar başarılı bir şekilde İTÜ yazısını yazmaktadırlar. 
 

Tablo 2: Yazdırma Formu Rastgele Hız Karakteristiği 
Sonuçları 

Ajan 
İsmi  

İlk 
Konumları 

Son 
Konumları 

Aldığı 
Yol  

Görevi 
Yapma 
Süresi 

Ajan	1		 (0,3) (3,3) 3 1600 ms  
Ajan	2		 (0,6) (3,6) 3 1600 ms 
Ajan	3		 (0,9) (5,9) 5 1950 ms 
Ajan	4		 (0,12) (5,11) 6 2000 ms  
Ajan	5		 (0,15) (5,13) 7 2250 ms 
Ajan	6	 (3,0) (5,3) 5 1950 ms 
Ajan	7	 (6,0) (6,3) 3 1600 ms 
Ajan	8		 (9,0) (6,7) 10 3210 ms 
Ajan	9		 (11,2) (5,7) 11 3400 ms 
Ajan	10		 (11,5) (4,7) 9 2540 ms 
Ajan	11		 (11,8) (6,11) 8 2440 ms 
Ajan	12		 (11,11) (6,12) 6 2000 ms  
Ajan	13		 (11,14) (6,13) 6 2000 ms   
Ajan	14	 (2,17) (5,11) 9 2540 ms 
Ajan	15	 (5,17) (5,13) 4 2000 ms 
Ajan	16	 (8,17) (3,7) 15 4100 ms 
Toplam		 - - 95 4100 ms 
 
Benzetim programı oluşturulurken ana amaç, sabit ve aynı 
hızlara sahip olan aynı tipte olan ajanların aralarında uzlaşarak 
en optimal şekilde hedef noktalara ulaşmasıdır. Bu görevi 
gerçekleştirirken 4 saniyelik bir görev süresi ile 
gerçekleştirmiştir. 
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Sabit hızlı benzetimde ajanların attığı adım ve hedefe giderken 
geçirilen süre orantılı gözükmektedir. 
Benzetimde görüldüğü üzere ajanlar aralarında herhangi bir 
çarpışma ve herhangi bir sorun yaşamaksızın hareketlerini 
tamamlamışlardır. Bu hareket gerçekleştirilirken ise ajanların, 
oluşturulan protokol sayesinde en yakın noktalarını bulma 
işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdikleri 
gözlemlenmiştir. Bu sonuca göre yapılan benzetim 
programının amaçlanan doğrultuda görevini yerine getirdiği 
anlaşılmaktadır. Yapılan programın ne kadar işlevsel 
olduğunun anlaşılması için merkezi kontrole karşı üstünlük ve 
eksiklikleri tartışılması gerekmektedir. Ajanların ne kadar 
efektif yol aldıklarını anlamak ve bunun tartışılması üzerine 
bu işlemler gerçekleştirilecektir. Bu işlemleri gerçekleştirmek 
adına merkezi kontrolü test etmek ve yorumlamak için bir 
benzetim yapılmıştır. 
 
4.2. Merkezi kontrol ile İTÜ yazdırma formu 
Merkezi kontrol benzetiminde de ajanlara tek tek gideceği 
noktalar belirtilmiştir. Kendi kararları olmaksızın bu yolda 
ilerlemiştirler. İTÜ yazdırma formunda yapılan merkezi 
kontrol algoritmasında bir önceki benzetimde bulunan 
başlangıç noktaları ve çizecekleri şeklin gereğince 
hesaplamalar ışığında en efektif olabilecek adım sayısı 
uyarınca tek tek gidilecek noktalar atanmıştır. Buna göre 
ajanlar Tablo 3’de ki gibi sonuçlar oluşturmuştur. 

Tablo 3: Merkezi kontrol ITÜ yazdırma formu benzetim 
sonuçları 

Ajan İsmi  İlk Konumları Son Konumları Aldığı 
Yol  

Ajan 1  (0,3) (3,3) 3 
Ajan 2  (0,6) (3,6) 3 
Ajan 3  (0,9) (3,7) 5 
Ajan 4  (0,12) (3,8) 7 
Ajan 5  (0,15) (3,11) 7 
Ajan 6 (3,0) (5,3) 5 
Ajan 7 (6,0) (6,3) 3 
Ajan 8  (9,0) (6,7) 10 
Ajan 9  (11,2) (5,7) 11 
Ajan 10  (11,5) (4,7) 9 
Ajan 11  (11,8) (6,11) 8 
Ajan 12  (11,11) (6,12) 6 
Ajan 13  (11,14) (6,13) 6 
Ajan 14 (2,17) (3,13) 5 
Ajan 15 (5,17) (5,11) 6 
Ajan 16 (8,17) (5,13) 7 
Toplam  - - 94 
Merkezi kontrol ile yapılan benzetimde birimlerin hepsine tek 
tek ilk nokta ve gideceği noktalar verilmiştir. Bununla birlikte 
birimler herhangi bir sorun oluşturmadan istenilen noktalara 
ulaşmışlardır. Toplam adım sayıları hesaplanarak karşılaştırma 
yapılmak üzere düzenlenmiştir.   
4.3. Merkezi kontrol ve Çok Ajanlı Sistemlerin benzetim 

sonuçlarının karşılaştırılması 
Sonuçlar incelendiğinde; merkezi kontrolde İTÜ yazdırma 
formu ajanların toplamda 94 adımı ile gerçekleşirken Çok 
Ajanlı Sistem Mimarisinde ise bu rakam 95 adımdır. 
Bekleneceği üzere merkezi kontrol ile yönetilen sistemler Çok 
Ajanlı Sistemler ile yönetilen sistemlere karşı maliyetin daha 
az olduğu görülmektedir. Çok Ajanlı Sistemlerde ajanların 

özerk olmalarından dolayı bazı engeller ile karşılaştığında 
daha fazla adım atmalarından dolayı maliyet sayısı daha fazla 
çıkmaktadır. Ancak, oluşturulan protokolle birlikte en yakın 
nokta bulma işlemi merkezi kontrolle atanmış en yakın 
noktalara neredeyse aynıdır. 
İşlemci kullanımında merkezi kontrolde %12 işlemci 
kullanımı gerçekleşirken Çok Ajanlı Sistemlerde ise %9 
civarında işlemci kullanılmıştır. Yani Çok Ajanlı Sistemlerin 
sistemde oluşturduğu yük daha az olmuştur.  Bu sonuçlar 
ışığında Çok Ajanlı Sistemlerin daha küçük işlemciler ile 
işlerini gerçekleştirebileceği ve çok daha küçük haberleşme 
bantlarına ihtiyaç duyacağı gözükmektedir. 

 
Şekil 7: Üçgen Yazdırma Formu Sabit Hız 

Karakteristiği Sonuçları 
Ayrıca İTÜ yazdırma formundan başka Şekil 7’de görüldüğü 
gibi üçgen formu yazdırma hem Çok Ajanlı Sistem hem de 
Merkezi kontrol kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Merkezi 
kontrol, Üçgen formunda Çok Ajanlı Sistemlere nazaran 5 
adım daha eksik maliyet oluşturulmuştur. Bu yüzden bu 
formda merkezi kontrol daha az maliyete sebep olmuştur. 
 

4. Sonuçlar 
Çok Ajanlı Sistemlerin iki boyutlu olarak benzetimi, proje 
kapsamında oluşturulan MUBEESIM programı aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu program sayesinde Çok Ajanlı 
Sistemlerde en yakın yol bulma konusunda benzetim 
yapılabilecek bir simülatör ortamı oluşturulmuştur. Bu 
program ve oluşturulan protokol sayesinde ajanlar en yakın 
hedef bulma işleminde başarıyla gerçekleştirmiştir.  
Çok Ajanlı Sistemlerin benzetimlerinde görülmektedir ki, 
ajanların efektif ve hızlı bir şekilde hareket etmektedirler. 
Benzetim süreleri incelendiğinde ise maksimum 4 saniyelik 
bir veri karşımıza çıkmıştır. Yani Çok Ajanlı Sistemler 
kullanımında kayda değer bir gecikme gözlenmemiştir. Bu 
sebeple Çok Ajanlı Sistemlerin ajanlar arasında büyük uzlaşım 
sorunları içermedikçe süre açısından efektif sonuçlar 
doğuracağı söylenebilir.  
Çok Ajanlı Sistemlerin, seçilen maliyet parametresi uyarınca 
(yani alınan yol) merkezi kontrole karşı daha maliyetli 
sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Fakat merkezi kontrolle 
yönetilen sistemin daha çok sistem gereksinimi duyduğu 
gözlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında merkezi kontrolün Çok 
Ajanlı Sistemlere göre daha yüksek sistem gereksinimi ihtiyaç 
duyduğu ve bunun da maliyeti arttıran önemli bir etken olduğu 
söylenebilir.  
Çok Ajanlı Sistemler kullanarak gerçekleştirilen benzetimler 
gerçek bir sistem üzerinde çok robotlu bir şekilde 
gerçekleştirilmesi mümkündür. Ayrıca Çok Ajanlı Sistemler 
kullanarak ileride trafik benzetiminin yapılması gelecekte 
yapmayı planladığımız çalışmalardandır. 
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Özetçe

Tek bir bloktan oluşan sistemlerde geribesleme ile kontrol
ve giriş-çıkış ilişkisinin kurulması klasik kontrolde yaygın ola-
rak görülmektedir. Fakat doğal sistemler göz önüne alındığında
çok bloklu yapılar ve bu bloklar içerisinde de lineer olmayan
fonksiyonlar görülür. Bu çalışmada, giriş işaretinin lineer bloka
uygulandığı ve çıkışında lineer olmayan fonksiyondan alındığı
sistem yapısı olan Wiener tipi sistemlerin tanımlaması ele alın-
mıştır. Durum geribeslemenin mümkün olmadığı bu sistem ti-
pinde tanımlama ile farklı kontrol algoritmalarının kullanımı
mümkündür. En küçük kareler yöntemi ve eğim bilgileri kulla-
nılarak sistemin giriş-çıkışı parametreleri arasında matematik-
sel ilişki elde edilmiştir. İki farklı örnek sistem üzerinde çalış-
malar yapılmış ve veri kümesi ile yapılan tanımlamaların başa-
rımları grafikler ile sunulmuştur.

Abstract

In systems consisting of a single block, the establishment
of feedback control and input-output relationship is common in
classical control. However, considering natural systems, there
are many block structures and non-linear functions within these
blocks. In this study, the identification of Wiener type systems,
which is the system structure in which the input signal is app-
lied to the linear block and its output is taken from the nonli-
near function, is considered. It is possible to use different cont-
rol algorithms with identification in this type of system where
state feedback control is not possible. Using the least squares
method and gradient information, the mathematical relation be-
tween input and output of the system is obtained. Two different
benchmark systems have been studied and the performance of
the identifications made with the dataset are presented graphi-
cally.

1. Giriş
Kontrol edilmek istenilen sistemin giriş-çıkış parameterleri ara-
sındaki ilişkinin matematiksel olarak ortaya konulması gerekli-
dir. Bu ilişki basit lineer denklemlerden oluşabileceği gibi lineer
olmayan denklemlerden de oluşabilir. Doğal sistemler için ise
durum biraz daha karmaşık yapıya bürünmektedir. Artık kar-
şımıza kaskad bağlı bloklar (alt sistemler-matematiksel ifade-
ler) çıkmaktadır. Olayı daha da ileriye götürmemiz durumunda

kaskad bağlı bloklar arasında lineer olmayan fonksiyonların var
olduğu görülür. Kaskad bağlı sistem yapıları lineer fonksiyon-
lineer olmayan fonksiyon bloklarının birbirlerine göre konum-
larına bağlı olarak isimlendirilirler. Giriş işaretinin doğrudan li-
neer olmayan bloka uygulandığı ve çıkışın lineer olan bloktan
alındığı yapılar Hammerstein sistem yapısı olarak adlandırılır
[1, 2, 3]. Eğer giriş işareti lineer olan bloka uygulanır ve çı-
kış lineer olmayan fonksiyondan alınırsa, bu defa Wiener tipi
sistem söz konusu olur [4, 5, 6]. Bunlarında ötesinde iki lineer
blok arasına sıkıştırılmış lineer olmayan fonksiyondan oluşan
Wiener-Hammerstein modeli veya iki lineer olmayan fonksiyon
arasına sıkıştırılmış Hammerstein-Wiener modeli doğal sistem-
ler için kullanılan kaskad yapılardır [7, 8]. Bu yapılardan özel-
likle Wiener modeli hakkında şu durum ifade edilebilir, tersi
alınamayan lineer olmayan fonksiyonlar söz konusu olduğunda
istenilen her sistem değişkenine doğrudan ölçüm veya ölçüle-
bilen değişkenler üzerinden ulaşmak mümkün olamaz. Bu ne-
denle de geribesleme anlamında bir sorunla yüz yüze gelinmiş
olur.

Yukarıda bahsedilen sistem yapıları söz konusu olduğunda
mekanistik modeller yerine sistemin giriş-çıkış verilerinden
elde edilen deneysel modeller tercih edilir. Özellikle proses
kontrol alanında deneysel modellerin tercih edildiği görülür
[9, 10]. Benzer şekilde ölçüm zorlukları nedeni ile elektrik-
elektronik alanında da deneysel model yapılarının tercih edi-
lişi görülür [11]. Deneysel veriden Wiener sistem eşdeğeri-
nin elde edilmesine yönelik çalışmalarda farklı yaklaşımları
görmek mümkündür. Sistemin mekanistik modelinde mevcut
olan bloklara eşdeğer matematiksel fonksiyonlar ile zaman se-
rilerinin kaskad bağlantısı oldukça tercih edilen bir yöntemdir
[12, 13]. Tahmin söz konusu olduğunda adı geçmesi beklenilen
yapay zeka içerikli deneysel modelleri de görmek mümkündür.
Yapay sinir ağı ile zaman serisinin kaskad bağlantısı veya çoklu
paralel yapay sinir ağları model oluşturma yolunda farklı çalış-
malarda tercih edilmiştir [14, 15].

Bu çalışmada, zaman serisi ile lineer olmayan fonksiyonun
kaskad bağlantısından oluşan deneysel model yapısı tercih edil-
miştir. Hem zaman serisinin hem de lineer olmayan fonksiyo-
nun katsayılarının gerçek sistemi ifade edecek şekilde optimize
edilmesi gereklidir. Temel yaklaşım olarak, en küçük kareler
yönteminin kullanıldığı çalışmaları literatürde görmek müm-
kündür [12, 13, 16, 17]. Oluşturulmak istenilen deneysel mo-
delin katsayıları maliyet fonksiyonu üzerinden hataya yol açma
oranlarına bağlı olarak cezaya tabi tutulurlar. Geçmişe bakıldı-
ğında, deneysel modeli oluşturmada işlem yükünün azaltılma-
sına ve performansı arttırmaya yönelik çalımaların varlığı da
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görülür [18, 19]. Buna karşılık, özellikle lineer olmayan fonk-
siyonda gerçek modele uygun dereceli fonksiyon seçimi en kü-
çük kareler yöntemi ile yeterli düzeyde başarımı sağlamakta-
dır [19, 20]. Üretilen deneysel modellerin temel amacı, bu mo-
delleri denetleyici sisteminin bir parçası haline getirmektir. De-
neysel model destekli model öngörülü kontrol, uyarlamalı kont-
rol ve adaptif-PID kontrol çalışmalarını farklı alanlarda görmek
mümkündür [4, 12, 18, 21].

Çalışamanın kalan kısmında ilk olarak Wiener sistem yapısı
sunulmuştur. Devamında ise Wiener sistem modelinin eşdeğeri
olarak zaman serisi-lineer olmayan fonksiyon kaskad serisi ve
bunların en küçük kareler yöntemi ile gradyan tabanlı optimi-
zasyonu ortaya konulmuştur. Sunulan algoritmanın iki farklı ör-
nek sistem üzerinde performansı Bölüm 3’te incelenmiştir. Son
olarak, yaklaşımın başarımı ve uygulanabilirliği ifade edilmiş-
tir.

2. Wiener Sistem Modeli
Sistemin giriş ve çıkış işaretleri haricindeki işaretlerin doğrudan
ölçülemediği sistem yapısıdır. Sistemin girişinde lineer blok ve
bu bloğun çıktılarını kullanan lineer olmayan fonksiyonun kas-
kad bağlantısından oluşan yapıdır. Bu bölümde ilk olarak Wi-
ener modelinin sistem dinamiğine göre hazırlanmış modeli ve
daha sonrasında ise sistem tanımlama için kullanılacak olan
ARX (zaman serisi)-lineer olmayan fonksiyon yapısı sunulmuş-
tur. Devamında ise ARX modelin ve tanımlamada kullanılacak
olan lineer olmayan fonksiyona ait katsayıların optimizasyonu
matematiksel olarak ifade edilmiştir.

2.1. Wiener Model Yapısı

Wiener sistem modelinde giriş işareti veya işaretleri blok yapılı
sistemin lineer sistem bloğuna uygulanır. Şekil 1’den görüldüğü
gibi çıkış lineer olmayan fonksiyonun ürünüdür.

Şekil 1: Wiener sistem modeli genel yapısı.

Görseli verilen sistemin matematiksel ifadeleri aşağıda su-
nulmuştur.

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) (1)

η(t) = Cx(t) +Du(t) (2)

m(t) = f(η(t)) (3)

y(t) = m(t) + ε(t) (4)

Eşitliklerde x(t) ∈ Rn×1 lineer zamanla değişmeyen alt-
sistemin durum değişkenlerini, η(t) ∈ R1×1 lineer sistemin
çıkış işaretini, m(t) ∈ R1×1 lineer olmayan fonksiyon çıkışını,
ε(t) ∈ R1×1 bozucuları ve ölçüm hatalarını ve y(t) ∈ R1×1

lineer olmayan fonksiyonun çıkışı ile bozucuların toplamından

oluşan Wiener model çıkışını temsil etmektedir. Şekilden görül-
düğü gibi bu tip bir sistemin durum geribesleme ile kontrol edi-
lebilmesi için f−1(η(t)) mevcut olmalıdır. Ancak geçmiş çalış-
malar incelendiğinde, derecesi birden büyük fonksiyonlar için
bu durumun mümkün olmadığı ve sistem tanımlamanın tercih
edildiği görülür [12, 18, 22].

2.2. Wiener Modelinin Parametre Tanımlaması

Kara kutu olarak düşünülen Wiener sisteminin iç yapısındaki
kaskad bağlı blokların özellikleri bilinmektedir. Sistem tanım-
lama yapabilmek için bu bloklara eşdeğer özellikli fonksiyonlar
kullanılır ve matematiksel olarak veri kümesi üzerinden optimi-
zasyona gidilir [12, 14, 22].

Lineer blok için eşdeğer fonksiyon olarak ARX modeli se-
çilmiştir. Modele ilişkin matematiksel ifadeler,

x(t) = b1u(t− 1) + b2u(t− 2) + · · ·+ blbu(t− lb)
−a1x(t− 1)− a2x(t− 2)− · · · − alax(t− la) (5)

A(q−1) = 1 + a1q
−1 + · · ·+ alaq

−la (6)

B(q−1) = b1q
−1 + · · ·+ blbq

−lb (7)

x(t) =
B(q−1)

A(q−1
u(t) (8)

eşitlikleri ile sunulur. İfadelerde la seri içerisinde kullanılan ge-
riye dönük çıkış değişkeni sayısını ve lb seri içerisinde geriye
dönük kontrol değişkeni sayısını vermektedir. ARX modelinde
görülen q−1 zaman ekseninde geriye dönük kaydırma operatö-
rüdür [12, 18, 23].

Wiener modeli incelendiğinde sistem tanımlama için lineer
bloka kaskad bağlanmış olan lineer olmayan fonksiyona karşı-
lık fonksiyon atamasına da ihtiyaç olduğu görülür. Bu ihtiyacı
giderme amaçlı olarak polinomlardan faydalınılır [13, 22, 23].

y(t) =

k∑
i=1

γi

(
B(q−1)

A(q−1)

)i

+ ξ(t) (9)

Polinomu lineer olmayan fonksiyon olarak kullanılabilir [12,
13, 23]. Eşitlikte görülen ξ(t) beyaz Gaussian gürültüdür ve
Şekil 1’de görüln ε(t)’ye karşılık olarak tanımlama modeline
alınmıştır.

2.3. Sistem Tanımlamada Parametre Optimizasyonu

Bu bölümde sistem tanımlama amaçlı olarak oluşturulan ARX
serisinin ve polinom ifadesinin en küçük kareler yöntemin-
den faydalanılarak optimizasyonu yapılmıştır. Maliyet fonksi-
yonunda kullanılabilmesi için A(q−1) ve B(q−1) serilerinin
katsayılarını da içeren (10) ve (11) vektörleri üretilmiştir. Eşit-
lik (10)’da görüldüğü gibi γ1 = 1 seçimi ile ARX modelinin
katsayıları θ-vektörü içerisine alınmıştır.

θ = [a1, · · · , ala, b1, · · · , blb, γ2, · · · , γk]T (10)
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ϕ = [−x(t− 1), · · · ,−x(t− la), u(t− 1), · · · ,
u(t− lb), x2(t), · · · , xk(t)]T (11)

Verilen eşitliklere göre oluşturulan tanımlama modelinin çı-
kış işareti,

ŷ(t) = ϕT (t)θ(t− 1) + ξ(t) (12)

olarak sunulur [23]. Son eşitlikte sunulan ŷ(t) tanımlama mo-
delinin çıkışıdır ve tahmini çıkış olarak da adlandırılır.

Tanımlama modelinin çıkışını ve veri kümesinde var olan
gerçek sistem çıkışını içerisine alacak olan bir maliyet fonksi-
yonu ile en küçük kareler metodu optimizasyon için kullanılır.
Buna göre; hata ve maliyet fonksiyonu sırasıyla (13) ve (14) ile
sunulur.

e(t) = y(t)− ŷ(t) (13)

J(θ) =
1

N

N∑
t=1

e2(t, θ) (14)

Son eşitlikten görüldüğü gibi geriye dönükN adet çıkış işa-
reti maliyet fonksiyonunda kullanılmıştır.

Hatayı minimize edebilmek için θ(t) optimize edilmelidir.
İteratif olarak optimize edilen katsayılar vektörü,

θ(k) = θ(k − 1) + δ(t)R−1(θ)h(θ) (15)

eşitliği ile sunulur. Adım uzunluğu, δ(t), sabit değer olarak se-
çilebileceği gibi tasarımcıya bağlı olarak değişken değerli ola-
rak da seçilebilir. Maliyet fonksiyonunun Hessian matrisi olan
R(θ), (16) ile hesaplanır.

R(θ) ≈ 1

N

N∑
t=1

∂e(t, θ)

∂(θ)

∂eT (t, θ)

∂(θ)
(16)

Maliyet fonksiyon gradyanı olan h(θ), (17) ile hesaplanır.
Hatanın katsayılara göre kısmi türevleri (18)-(20) eşitliklerin-
den elde edilir [12, 23].

h(θ) =
∂J

∂θ
=

2

N

N∑
t=1

e(t)
∂e

∂θ
(17)

∂ŷ(t)

∂al
=
( B(q−1)

A2(q−1)
u(t− l)

) k∑
i=1

iγi
(B(q−1)

A(q−1)
u(t)

)i−1 (18)

∂ŷ(t)

∂bl
=
( 1)

A(q−1)
u(t− l)

) k∑
i=1

iγi
(B(q−1)

A(q−1)
u(t)

)i−1 (19)

∂ŷ(t)

∂γi
=
(B(q−1)

A(q−1)
u(t)

)i (20)

Yukarıda verilen işlemler iteratif olarak belirlenen sayıda
veya maliyet fonksiyonun belirlenen değerin altına düşme-
sine kadar tekrarlanarak sistem tanımalama gerçeklenir. Hataya
bağlı olarak ilerleyen algoritma;

1. Rassal olarak başlangıç θ0-vektörü atanır ve küçük de-
ğerli adım uzunluğu, δ, seçilir,

2. Veri kümesi ve θ-vektörü kullanılarak tahmini çıkış, hata
ve maliyet fonksiyon değerleri hesaplanır,

3. Gradyan ve Hessian hesaplamaları yapılır,

4. Eğer J(θk) < J(θk−1) ise adım uzunluğu küçültülür,

5. Eğer J(θk) > J(θk−1) ise adım uzunluğu arttırılır,

6. Hata istenilen değerin altına düşmüş veya maliyet fonk-
siyonu belirlenen değerin altına düşmüş ise sistem ta-
nımlama sonlandırılır, aksi takdirde ikinci adıma dönü-
lür.

adımları ile özetlenebilir.

3. Model Benzetimleri
Bu bölümde iki benzetim çalışması ile yukarıda verilen iteratif
sistem tanımlama algoritmasının başarımı test edilmiştir. Wi-
ener sistem modeli ile sunulan proseslerin giriş-çıkış ölçüm de-
ğerlerinden oluşan veri kümesi üzerinden tanımlamalar gerçek-
lenmiştir.

3.1. Örnek Sistem 1

İlk sistem olarak sıvı akış hızı kontrol valfi seçilmiştir. Sistemin
lineer zamanla değişmeyen altsistemi ve lineer olmayan fonksi-
yon bileşenleri sırasıyla (21) ve (22) eşitliklerinde sunulmuştur
[19].

x(t)− 1.4138x(t− 1) + 0.6065x(t− 2) =

0.1044u(t− 1) + 0.0883u(t− 2) (21)

y(t) =
x(t)√

0.10 + 0.90x2(t)
(22)

Örnekleme zamanı olarak 0.1 s seçilmiş ve 10.000 adet
giriş-çıkış veri çifti elde edilmiştir. Veri kümesindeki 7.500 adet
giriş-çıkış bilgisi kullanılarak Bölüm 2.3’te sunulan algoritma
ile sistem tanımlaması yapılmıştır. Tanımlama için sabit adım
uzunluk değeri, δ = sbt, seçilmiştir. Şekil 2’de sisteme uygu-
lanan giriş işaret değişimi verilmiştir. Şekil 3 ve Şekil 4’te valf
bilgisi ile sistem çıkışı ve tanımlama bilgisi ile de sistem ta-
nımlama sonuçları verilmiştir. Ölçüm hataları ve bozucular göz
önüne alınarak sıvı akış kontrol valfi çıkış işaretine beyaz Ga-
ussian gürültü eklenmiştir. Şekil 4’te sunulan grafiksel yapı ile
önerilen tanımlama algoritmasının başarımı görselleştirilmiştir.
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Şekil 2: Sıvı akış kontrol valfi kontrol işareti.
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Şekil 3: Sıvı akış kontrol valfi tanımlama sonuçları.
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Şekil 4: Sıvı akış kontrol valfi tanımlama sonuçları 600-640 s
zaman dilimi yakından görünüm.

3.2. Örnek Sistem 2

İkinci Wiener sistemi olarak pH nötralizasyon prosesi seçilmiş-
tir [18, 22]. Proses,HNO3 asidininNaOH bazı ileNaHCO3

tampon çözeltisi de kullanılarak nötralize edilmesi olarak veri-
lebilir. Şekil 5 ile nötralleşme sürecinin görseli sunulmuştur.

Şekil 5: Asit-baz nötralizasyon süreci şematik gösterimi.

Sistem girişleri; baz akış hızı (u1), tampon çözelti akış hızı
(u2) ve asit akış hızı (u3) ile ifade edilebilir. Nominal çalışma
parametre değerleri Tablo 1 ile özetlenmiştir [22].

Baz akıntısı reaksiyon sabitleri Wa1-Wb1, tampon çözelti
akıntısı reaksiyon sabitleriWa2-Wb2, asit akıntısı reaksiyon sa-
bitleri Wa3-Wb3 ve atık su reaksiyon sabitleri Wa-Wb olarak
verilmiştir. Asitin birinci ve ikinci çözünme sabitleri pK1 ve
pK2 ile ifade edilmiştir. Atık su pH değeri proses çıkışı, y(t),
olarak kabul edilmesi durumunda ortaya çıkan Wiener model
fonksiyonları,

ẋ = f(x) + g(x)u1 + p(x)u2, (23)

Tablo 1: Prosese ait nominal çalışma koşulları.

u3 = 16.60 ml/s u2 = 0.55 ml/s
u1 = 15.55 ml/s V = 2900 ml

Wa1 = −3.05× 10−3 mol Wa2 = −3× 10−2 mol
Wa3 = 3× 10−3 mol Wa = −4.32× 10−4 mol
Wb1 = 5× 10−5 mol Wb1 = 3× 10−2 mol

Wb3 = 0 mol Wb = 5.28× 10−4 mol
pK1 = 6.35 pK2 = 10.25

h(x, y) = 0, (24)

x = [x1, x2]
T = [Wa,Wb]

T , (25)

f(x) =
[u3

V
(Wa3 − x1),

u3

V
(Wb3 − x2)

]T
, (26)

g(x) =
[ 1
V
(Wa1 − x1),

1

V
(Wb1 − x2)

]T (27)

p(x) =
[ 1
V
(Wa2 − x1),

1

V
(Wb2 − x2)

]T (28)

h(x, y) = x1 + 10y−14 − 10−y

+x2
1 + 2× 10y−pK2

1 + 10pK1−y + 10y−pK2
(29)

eşitlikleri ile sunulur.
Tanımlama çalışmaları için 0.1 s örnekleme zamanı ile

12.000 adet giriş-çıkış veri çifti oluşturulmuştur. Toplam veri
kümesi içerisindeki 9.000 adet giriş-çıkış veri çifti kullanılarak
tanımlama yapılmıştır. Örnek verileri elde etme amaçlı rassal
üretilmiş giriş işaret (baz akıntısı) değişimi Şekil 6’da görüle-
bilir. Sabit değerli adım uzunluk değeri ile iteratif çalışmalar
üzerinden sistem tanımlanmıştır. Şekil 7 ve Şekil 8’de proses
ile (23)-(29) eşitlikleriyle ifade edilmiş olan Wiener sistem çı-
kışı ve model ile iteratif çalışma sonucunda elde edilmiş olan
tanımlama modelinin çıkışı görselleştirilmiştir. Örnek Sistem 1
çalışmasında olduğu gibi Wiener sistem çıkışına bozucu ve öl-
çüm hatalarını temsilen beyaz Gaussian gürültü yüklenmiştir.
Özellikle Şekil 8’e bakılarak tanımlama başarımı yakından gö-
rülebilir.
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Şekil 6: Kimyasal nötralizasyon süreci kontrol işareti.
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Şekil 7: Reaktör çıkışı (atık su) pH degişimi.
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Şekil 8: Reaktör çıkışı (atık su) pH degişimi 1000-1020 s zaman
dilimi yakından görünüm.

4. Sonuçlar
Blok yapılı sistemlerde bir sorun olan sisteme ait tüm durum-
ların ölçülememesi meselesini içeren bir çalışma gerçekleştiril-
miştir. Tahmin hataları üzerinden yürütülen iteratif sistem ta-
nımlama yöntemi ile çıkışı lineer olmayan sistem modeli (Wi-
ener sistem modeli) için giriş-çıkış ilişkisini veren eşdeğer mo-
deller üretilmiştir. Bölüm 2.3’te verilen katsayılar matrisinin
her bir parametresinin hesabında en küçük kareler yöntemi ve
Levenberg-Marquardt metodundan yararlanılmıştır. Örnek Sis-
tem 1-2 çalışmaları ile lineer olmayan fonksiyonları yapısında
barındıran sistemlerin tanımlamaları yapılmış ve grafiksel ola-
rak başarılı sonuçlar sunulmuştur. Elde edilen model yapıları
ile öngörülü kontrol ve uyarlamalı kontrol gibi tekniklerin ilgili
sistemlere uygulanabilirliğine yönelik ilk adımlar bu çalışma ile
atılmıştır [5, 12, 14, 22, 24].
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Özetçe 

Bu çalışmada yüksek mertebeli sistemler için kesir dereceli 

orantı-integral-türev (proportional-integral-derivative, PID) tip 

denetleyici tasarımı gerçekleştirilmiştir. PID denetleyicilere ait 

parametrelerin elde edilmesi amacıyla yapay arı kolonisi 

(YAK) algoritması kullanılmış, algoritmanın performansını 

kıyaslamak amacı ile parçacık sürüsü optimizasyonu (PSO) 

algoritması ile aynı çalışmalar tekrar edilmiştir. Bu amaçla 

literatürde yer alan iki örnek sistem ele alınmış, elde edilen 

sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Elde edilen 

sonuçlara göre YAK algoritması ile yüksek mertebeli sistemler 

için denetleyici tasarımında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Abstract 

In this study, a fractional order proportional-integral-

derivative (PID) type controller design has been realized for 

higher order systems. Artificial bee colony (ABC) algorithm is 

used in order to obtain the parameters of the PID controllers, 

and the same studies are performed again with particle swarm 

optimization (PSO) algorithm in order to compare the 

performance of the algorithms. For this purpose, two sample 

systems in the literature are considered, and the results 

obtained are comparatively presented. According to the 

results, successful consequences were obtained in controller 

design with ABC algorithm for higher order systems. 

1. Giriş

Kesir dereceli hesaplama yöntemi yaklaşık 300 yıldır 

bilinmesine rağmen, mühendisliğin birçok alanında yeni 

incelenen bir konudur. Kesir dereceli türev ilk olarak 17. 

yüzyılın sonlarında L’Hospital and Leibniz arasındaki 

yazışmalarda ortaya çıkmıştır [1]. Son yıllarda başta kontrol 

olmak üzere birçok bilim dalında bu hesaplama yöntemi daha 

iyi anlaşılmaya başlanmış ve teknolojik gelişmelere bağlı 

olarak daha yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır.  

Kesir dereceli PID denetleyici yapısı ile ilgili ilk fikir 

Podlubny tarafından ortaya atılmıştır [2, 3]. Kesir dereceli 

sistemler ve tam sayı dereceli sistemler için kesirli dereceli 

PID denetleyici tasarımı Maiti ve arkadaşları tarafından 

gerçekleştirilmiştir [4]. Li ve arkadaşları yapmış oldukları 

çalışmada zaman gecikmeli kesir dereceli sistemler için yine 

kesir dereceli PID denetleyici tasarımı gerçekleştirmişlerdir 

[5]. Kesir dereceli PID denetleyici tasarımı için bir diğer 

çalışma, tabu arama algoritmasına dayalı optimizasyon 

yöntemi öneren çalışma Ateş ve Yeroğlu tarafından 

sunulmuştur [6]. Farklı örnekler için modifiye edilmiş 

diferansiyel gelişim algoritması kullanarak kesir dereceli 

denetleyici tasarımı Biswas ve arkadaşları tarafından 

gerçekleştirilmiştir [7]. Otomatik voltaj regülatörü için 

fraksiyonel adaptif control uygulaması Camacho ve Mermoud 

tarafından gerçekleştirilmiştir [8]. Kesarkar ve Selvaganes 

tarafından yapılan çalışmada kesir dereceli denetleyici tasarımı 

için YAK algoritması ve Nelder-Mead simplex yöntemi 

kullanılmış, bu iki yöntemin performansları kıyaslanmıştır [9]. 

Kesir dereceli matematiksel hesaplama ve kesir dereceli 

sistemler ile ilgili detaylı bir çalışma Chen ve arkadaşları 

tarafından sunulmuştur [10]. Şenberber ve Bağış tarafından 

yapılan diğer bir çalışmada, kesirli dereceli sistemlerin 

kontrolünde kullanılan kesirli dereceli PID denetleyici 

parametreleri YAK algoritması yardımıyla elde edilmiştir [11]. 

Farklı amaç fonksiyonlarının kullanıldığı bu çalışmada, amaç 

fonksiyonunun yapısına bağlı olarak, kesirli dereceli PID 

denetimli sistemlerin klasik PID denetimli sistemlere göre 

daha başarılı ve arzu edilir sistem cevap değerleri sunduğu 

görülmüştür. 

Bu çalışmanın temel amacı, yüksek mertebeli sistemlerin 

denetiminde kullanılan kesirli dereceli PID denetleyici 

yapısında yer alan parametrelerin YAK algoritması yardımıyla 

en uygun biçimde elde edilmesidir. Algoritmanın 

performansını tarafsız olarak ortaya koyabilmek için elde 

edilen sonuçlar PSO algoritması ile ulaşılan sonuçlarla 

karşılaştırmalı biçimde sunulmuştur. Bu amaçla, literatürde 

yer alan yüksek mertebeli iki örnek sistem dikkate alınarak ve 

iki farklı amaç fonksiyonu kullanılarak çalışmalar yapılmıştır. 

Amaç fonksiyonlarından ilki doğrudan ITAE (integral time 

absolute error) performans ölçütünün kullanıma dayalı iken 

diğer amaç fonksiyonunda sistemin basamak cevabına ait 

maksimum aşım değeri ve oturma süresi gibi iki önemli 

karakteristik değer de kullanılmıştır. Kapsamlı bir inceleme 

çalışmasının bir bölümü olarak yapılan bu çalışmada elde 

edilen bulguların, konuya ilişkin araştırma ve çalışmalarda 

bulunanlar için bilgilendirici ve fikir verici olacağı 

düşünülmüştür. 

Yapılan çalışmanın ikinci bölümünde kesir dereceli 

denetleyici tasarımında kullanılan algoritmalar hakkında 

kısaca bilgi verilmiş, üçüncü bölümde çalışmalarda elde edilen 

sonuçlar ve süreçlere ait birim basamak cevapları sunulmuştur. 

Son bölümde ise sonuçlara ait genel bir değerlendirme ortaya 

konulmuştur.  
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2. Çalışmada Kullanılan Algoritmalar

2.1 Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması 

Yapay arı kolonisi algoritması bal arılarının yiyecek arama 

davranışlarını simüle eden, Karaboğa tarafından geliştirilerek 

literatüre sunulmuş olan bir yöntemdir [12-14]. Algoritmada 

temel olarak 3 farklı arı tipi yer almaktadır. Bunlar işçi arılar, 

gözcü arılar ve kaşif arılar şeklinde adlandırılmaktadır. 

Algoritmada işçi arıların görevi yiyecek kaynakları bulmak, ve 

bu yiyecek kaynaklarının miktarını ve kalitesini hesaplamak 

iken, gözcü arılar işçi arılardan almış oldukları bilgilere göre 

kaynak tercihi yapar. Kaşif arılar ise algoritmanın yerel 

minimum ya da maksimuma takılmasını engeller. Bütün 

kaynaklardan faydalanıp faydalanılmadığı kontrol edilir, eğer 

bütün kaynaklar tükenmiş ise bütün işçi arılar kaşif arı olur ve 

bütün çözümler tükendiği için yeni bir kaynak aramaya 

başlarlar. Bu durum algoritmada limit olarak adlandırılır. 

Limit parametresi genellikle [(koloni büyüklüğü  parametre 

sayısı)/2] eşitliği ile hesaplanır.  

YAK algoritmasının temel adımları aşağıdaki gibidir [15]; 

1. İşçi arıların rastgele yiyecek kaynaklarına gönderilmesi

2. İşçi arıların nektar miktarı ve kalitesine göre verdiği

bilgilere göre olasılık hesaplaması

3. Gözcü arıların bu olasılık değerine göre yiyecek kaynağı

seçmesi

4. Kaşif arıların yiyecek kaynaklarına gönderilerek, limit

değerinin belirlenmesi

5. Durdurma kriteri sağlanmışsa aramanın son bulması

yoksa 1. Adıma dönülmesi.

2.2. Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO) 

Parçacık sürüsü optimizasyonu yaklaşımı, Kennedy ve 

Eberhart tarafından sunulan popülasyon tabanlı stokastik bir 

optimizasyon algoritmasıdır [16-18]. PSO algoritması genetik 

algoritmaya benzer şekilde rastgele çözümler üreterek başlar 

ve iterasyonlar boyunca optimum çözüm bulunmaya çalışılır. 

Genetik algoritmadan farklı olarak PSO’nun akış 

diyagramında çaprazlama ve mutasyon işlemleri olmaz. 

Yapısında Eşitlik 1 ve 2’de verilen hız ve pozisyon vektörüne 

sahip parçacıklar olan olası çözümler yer alır. Yeni çözüm 

değerleri, bu eşitliklere göre geliştirilerek daha iyi sonuçlara 

ulaşılmaya çalışılır.  

Algoritmanın temel adımları aşağıda verilmiştir [16]; 

1. Başlangıç pozisyonu ve hızını oluşturulur

2. Uygunluk değeri hesaplanır

3. Sürü içerisindeki en iyi değeri bul

4. En iyiler arasından global en iyi olanı seç

5. Hız ve pozisyon değerlerini yenile

6. Durdurma kriteri sağlanana kadar 2. Adıma geri dön.

1 1 2 2(P ) c (P )        id id id id gd idV W V c rand X rand X (1) 

 
id id id

X X V (2) 

Burada Xid bireyin ilk konumu ve Vid anlık hız vektörünü 

vermektedir. rand1 ve rand2 değerleri [0,1] aralığında bulunan 

ve rastgele üretilmiş sayılardır. Pid ‘i.’ parçacığının en iyi 

olduğu konum ve Pgd ise problem için en iyi değere sahip 

konum vektörünü ifade ederken, W ağırlık değerini 

(momentum katsayısı) ve c1 ile c2 parametreleri hızlanma 

(cognitive) ve öğrenme (social) gibi kullanıcı tarafından 

belirlenen katsayıları göstermektedir. c1 ile c2 parametreleri 

uzun süreli denemeler sonucunda, deneysel tecrübelere göre 

belirlenmiş değerlerdir.  

3. Kesir Dereceli PID Denetleyici Tasarımı

Kesir dereceli PID denetleyiciler için klasik denetleyicilerin 

daha özel bir yapısı olduğu söylenebilir. DPI    şeklinde

tanımlanan kesir dereceli PID, klasik PID’den farklı olarak iki

farklı parametreye daha sahiptir. Bu parametreler  ve 
olarak adlandırılmaktadır. Bu iki parametrenin denetleyiciye

esneklik ve dayanıklılık sağladığı iddia edilmektedir. =1 ve

=1 alındığında denetleyici yapısı klasik PID denetleyici

haline gelmektedir. Kesir dereceli denetleyiciye ait transfer

fonksiyonu Eşitlik 3 te verilmiştir.

  μ μ

λ

-λi
p d p i d

K
Gpid s =K + +K .s =K +K .s +K .s

s
     (3) 

Daha önce de belirtildiği gibi, bu çalışmanın temel amacı 

istenilen kapalı döngü sistem karakteristiklerini elde etmek 

için kesir dereceli PID denetleyicilere ait parametrelerin en 

uygun şekilde belirlenmesidir. Eşitlik 3’den de görüldüğü 

gibi, algoritma tarafından bulunması istenilen parametre 

sayısı 5’dir (Kp, Ki, Kd,  ve ). Bunun için literatürde yer 

alan yüksek mertebeli iki örnek sistem ele alınmış,  YAK ve 

PSO algoritmaları kullanılarak en uygun denetleyici 

parametreleri elde edilmeye çalışılmıştır.  

İlk performans kriteri olarak ITAE hatası göz önünde 

bulundurulmuştur. Elde edilen birim basamak cevaplarında 

aşma miktarını ve oturma süresini azaltmak için ikinci bir 

amaç fonksiyonu Eşitlik 4’te verildiği gibi önerilmiştir.   

 (10*ITAE) (5* ) (3* )  OF s OSt                 (4) 

Bu amaç fonksiyonu ile sadece ITAE hata değerini dikkate 

almak yerine, aşma miktarı (OS) ve oturma süresini de (ts) 

göz önünde bulundurarak algoritmanın 3 farklı karakteristik 

değerin eşzamanlı biçimde minimize edilmesini sağlaması ve 

böylelikle daha arzu edilir bir sistem cevabının başarılması 

hedeflenmiştir. Eşitlik 5 aşma miktarına (OS) ait denklemi 

gösterirken, Eşitlik 6  ITAE hata değerine ait formülasyonu 

göstermektedir. Eşitlik 5’de Mp maksimum genlik değerini ve 

Xd ise genliğin istenilen oturma değerini ifade eder. Bu 

çalışmada referans değeri olarak birim basamak sinyali 

kullanıldığı için Xd=1 olarak hesaplanmıştır.  

100


 P d

d

M X
OS

X
(5) 

0

(t)ITAE t e dt



  (6) 

Bu çalışmada ele alınan yüksek mertebeli iki örnek sistem 

Eşitlik 7 ve Eşitlik 8’de G1 ve G2 olarak sunulmuştur [6, 19]. 

G1 için birim basamak cevabı [0-10] saniye aralığında elde 

edilirken G2 için [0-2] saniye aralığında elde edilmiştir. Her 

iki örnek için de Kp, Ki ve Kd için arama aralığı [0-100],    

ve  için arama aralığı [0-2] olarak belirlenmiştir.  
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Yapılan çeşitli sayılardaki denemelerin ardından, YAK 

algoritmasına ait kontrol parametreleri olarak iterasyon sayısı 

100, koloni büyüklüğü 10 ve limit parametresi 25 olarak 

seçilmiştir. PSO için iterasyon sayısı 100, popülasyon 

büyüklüğü 10, c1 ve c2 katsayıları ise 2 olarak seçilmiştir. 

Algoritmalar ile yapılan çalışmalar 30’ar defa tekrarlanmış, en 

iyi sonuçlar dikkate alınarak tablolarda sunulmuştur. 

Optimizasyon çalışması için Matlab programından 

yararlanılmıştır [20]. 

  31

27
G s =

(s+1)(s+3)
(7) 

 
2

2 5 4 3 2

25.2s +21.2s+3
G s =

s +16.58s +25.41s +17.18s +11.70s+1
     (8) 

Tablo 1: G1 ve G2 için elde edilen parametre değerleri 

Süreç Yöntem Kp Ki Kd λ µ 

G1 

ITAE(YAK) 7.204 3.224 3.108 0.981 1.336 

OF(YAK) 1.248 1.604 1.775 1.029 1.248 

ITAE(PSO) 10.00 2.652 7.038 1.086 7.038 

OF(PSO) 6.567 1.784 2.999 1.115 1.451 

ATES [6] 2.937 1.277 1.080 1.070 1.340 

G2 

ITAE(YAK) 100.0 51.98 99.99 1.019 1.192 

OF(YAK) 4.187 3.303 5.828 1.065 1.112 

ITAE(PSO) 7.598 4.170 8.038 1.213 1.093 

OF(PSO) 3.647 5.802 8.081 0.511 1.235 

Tablo 2: G1 ve G2 süreçlerine ait hata, yükselme, aşma ve 

oturma süresi değerleri 

Süreç Yöntem 
Yüks. 

Süresi(sn) 

Oturma 

süresi 

(ts)(sn) 

Maks. 

Aşma 

(OS) 

Hata 

değeri 

G1 

ITAE(YAK) 0.3761 1.5176 15.099 0.4198 

OF(YAK) 0.6459 0.9519 0 8.6418 

ITAE(PSO) 0.2133 2.0115 25.841 0.8333 

OF(PSO) 0.4093 1.6145 0 10.580 

ATES(ITAE)[6] 1.1393 1.6312 3.4320 0.7481 

ATES(OF)[6] 1.1393 1.6312 3.4320 23.392 

G2 

ITAE(YAK) 0.0235 0.0748 16.571 0.0001 

OF(YAK) 0.1591 0.2147 0 1.7630 

ITAE(PSO) 0.1184 0.2848 6.7926 0.0089 

OF(PSO) 0.1018 0.1347 0.0873 1.3700 

Tablo 1’de her iki sürece ait algoritmalar yardımı ile elde 

edilen parametre değerleri yer almaktadır. Tablo 2’de ise 

sistemlere ait aşma, yükselme ve oturma sürelerinin yanı sıra 

amaç fonksiyonlarına ait hata değerlerine yer verilmiştir.  

Hem ITAE hem de OF amaç fonksiyonları göz önünde 

bulundurularak YAK algoritması ile elde edilen sonuçların 

PSO’ya göre genel olarak daha başarılı olduğu Tablo 2’de 

görülmektedir.  G1 süreci için her iki algoritma ile yapılan 

çalışmada OF amaç fonksiyonunda ITAE amaç fonksiyonuna 

göre maksimum aşma ve oturma süresinin daha düşük olduğu 

görülmektedir. Bu amaç fonksiyonu ile yapılan çalışmada 

aşma miktarının tamamen yok edildiği, oturma süresinin de 

gözle görülür şekilde azaltıldığı söylenebilir.  

G1 süreci için, literatürde yer alan Ateş ve Yeroğlu tarafından 

yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara göre YAK algoritması 

ile elde edilen sonuçların daha başarılı olduğu söylenebilir. 

Özellikle OF amaç fonksiyonu dikkate alındığı zaman üç 

karakteristik (ITAE, ts ve OS) değer için de etkili sonuçlar 

elde edildiği Tablo 2’den açıkça görülmektedir.    

G2 sürecinde de G1 sürecine benzer bir durum söz konusudur. 

Aşma miktarı her iki algoritma ile yapılan çalışmada 

neredeyse yok edilmiştir. Yükselme ve oturma süresinin her 

iki algoritmada da oldukça düşük olduğu gözden 

kaçırılmaması gereken bir durumdur.  
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Şekil 1: (a) G1 ve (b) G2 süreçleri için elde edilen birim 

basamak cevapları 

Şekil 1a’da G1 sürecine ait birim basamak cevapları yer 

almaktadır.  Her iki algoritma ile yapılan çalışmada OF amaç 

fonksiyonuna aşma miktarı ile oturma süresinin daha düşük 

olduğu Şekil 1a’da açıkça görülmektedir. Yükselme süresinin 

ise bu durumun aksine ITAE amaç fonksiyonuna ait 
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grafiklerde daha düşük olduğu yine aynı grafikten 

görülmektedir.   

Şekil 1b ise G2 sürecine ait birim basamak grafiklerini 

göstermektedir. Bu grafikte de yine G1 sürecine benzer bir 

durum söz konusudur. Her iki süreç için de YAK algoritması 

ile yapılan çalışmaların hem OF hem de ITAE amaç 

fonksiyonu göz önünde bulundurulduğunda aşma miktarının 

daha az olduğu ve oturma süresinin daha düşük olduğu 

Şekil 1a ve Şekil 1b’ den görülmektedir.  

Algoritmaların iterasyona göre yakınsama değerlerini görmek 

üzere, G1 sürecine ait hata değişim grafiği Şekil 2’de, G2 

sürecine ait hata değişim grafiği ise Şekil 3’de verilmiştir. Bu 

şekillere göre, OF amaç fonksiyonuna ait hata indirgeme 

grafiğinde YAK algoritmasının daha hızlı şekilde istenilen 

değere yaklaştığı, hata değerini ilk 20 iterasyonda nihai değere 

oldukça yaklaştırdığı Şekil 2a’da görülmektedir. OF amaç 

fonksiyonuna ait grafikler göz önünde bulundurulduğunda 

PSO algoritması YAK algoritmasına göre daha yüksek 

değerlerden başlayarak hatayı yaklaşık ilk 20 iterasyonda 

azaltırken, YAK algoritması ise ilk 10 iterasyonda nihai 

değere ulaşmıştır. Böylece, iki algoritma kıyaslandığı zaman 

YAK algoritmasının nihai değere daha hızlı ulaşabildiği 

Şekil 2 ve Şekil 3’den görülmektedir.  
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Şekil 2: G1 süreci için algoritmalar ile elde edilen iterasyona 

bağlı (a) OF (b) ITAE hatası değişimi 

OF amaç fonksiyonuna göre daha küçük hata değerleriyle 

çalışılan ITAE fonksiyonu kullanıldığında, G1 sürecinin 

denetiminde yine YAK algortimasının belirgin bir üstünlüğü 

göze çarpar. Şekil 2b’den görüleceği gibi, YAK algoritmasına 

dayalı çalışmada daha yüksek hata değerlerinden başlamasına 

rağmen hata değeri ilk 30 iterasyon içinde hızlı biçimde PSO 

algoritması ile ulaşılan değerlerin altına çekilebilmektedir. 
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Şekil 3: G2 süreci için algoritmalar ile elde edilen iterasyona 

bağlı (a) OF (b) ITAE hatası değişimi 

G2 sürecine ait çalışmada ise farklı bir durum gözlenmiştir. 

Çalışmalarda elde edilen en iyi sonuca ait Şekil 3’deki 

değişimler, PSO algoritmasına dayalı çalışmada daha yüksek 

hata değerlerinden başlandığını göstermektedir. Buna rağmen 

PSO yaklaşımında, OF amaç fonksiyonu için ilk 20-30 

iterasyon arasında hızlı bir hata azaltımı görülür. Benzer 

durum ITAE amaç fonksiyonu için de söz konusudur. Diğer 

yandan, ITAE kriteri bakımından daha düşük hata 

değerlerinden çalışmaya başlayan YAK algoritması, PSO’ya 

göre daha düşük ITAE değerine ulaşmıştır. OF kriteri göz 

önünde bulundurulduğunda ise YAK algoritması yine düşük 

hata değerinden başlamış ancak PSO ile çok yakın değerlere 

ulaşılabilmiştir.  Bu durum Şekil 2 ve Şekil 3’de açıkça 

görünmektedir. 
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4. Sonuçlar

Bu çalışmada yüksek mertebeli sistemler için YAK 

algoritmasına dayalı kesir dereceli PID denetleyici tasarımı 

gerçekleştirilmiştir.  Ele alınan sistemler için iki farklı amaç 

fonksiyonu kullanılmış, elde edilen veriler tablolar ve grafikler 

halinde sunulmuştur. YAK algoritmasının performansını 

kıyaslamak amacıyla PSO algoritması ile de aynı çalışmalar 

tekrar edilmiştir. İki örnek sistem için yapılan çalışmalar 

neticesinde şu değerlendirmelere ulaşılmıştır; (i) YAK 

algoritması ile yapılan çalışmada elde edilen sonuçların PSO 

algoritması ile elde edilen sonuçlara göre daha başarılı 

olduğunu söylemek mümkündür. YAK algoritması istenilen 

hata değerlerine daha küçük iterasyon değerlerinde ulaşmış, 

hatayı daha hızlı minimize etmiştir. (ii) ITAE gibi sadece tek 

bir hata değerinin ele alındığı amaç fonksiyonları yerine aşma, 

oturma süresi ve hata değerini aynı anda minimize eden amaç 

fonksiyonları kullanıldığında çok yönlü (ya da amaçlı) ve daha 

başarılı sonuçlar elde edildiği gözlenmiştir. OF ve ITAE amaç 

fonksiyonları ile elde edilen grafiklerden bu durum açıkça 

görülmüştür. 

Bu çalışma, özellikle nümerik optimizasyon problemleri için 

oldukça etkileyici sonuçlar sunabilen YAK algoritmasının 

performansının artık önemli bir kontrol problemi olarak 

değerlendirilen kesirli dereceli PID denetleyicilerin 

tasarımında ve yüksek mertebeli sistemler için incelenmesi 

bakımından önemlidir. Elde edilen bulgular göstermiştir ki, 

yüksek mertebeli sistemlerde kullanılan kesirli dereceli PID 

denetleyici parametrelerinin elde edilmesinde YAK 

algoritmasının kullanımı ile hızlı şekilde ve arzu edilen 

kontrol amacına uygun karakteristikler sağlanması 

mümkündür. Yapılan çalışmanın, farklı algoritmalarla ve 

farklı amaç fonksiyonlarıyla detaylı şekilde geliştirilmesi ve 

teorik bulguların pratik karşılıklarının ortaya konulması gibi 

araştırmalar sonraki çalışmalarda ele alınması düşünülen 

konulardır.    
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Özetçe

Bu çalışmada iki ayaklı yürüyen modeller için hareket
analizi ve yörünge optimizasyonuna dayalı kontrolcü tasarımı
yapılmıştır. İki ayaklı yürüme analizi, herhangi bir kontrol gir-
işi olmadan rimless wheel ile sabit eğimli zeminde yapılmak-
tadır. Bu sayede periyodik ve sürdürülebilir yürüme için du-
rum değişkenlerinin zamanla değişimi gözlenmektedir. Yapılan
incelemede iki uzuvlu yürüyen model için limit döngüsü be-
lirlenmekte ve Poincaré haritası üzerinde başlangıç şartlarına
göre periyodik kararlılık gösterilmektedir. Edinilen grafiklere
göre iki serbestlik derecesine ve bir kontrol girişine sahip pusula
yürüyüş modeli için doğrudan sıralama yöntemi ile yörünge op-
timizasyonu yapılarak zamana bağlı kontrol sinyali hesaplan-
maktadır. Üretilen kontrol sinyalinin pusula yürüyüş modeline
uygulanmasıyla periyodik yürüme sağlanmıştır.

Abstract

In this study, a controller is designed based on motion anal-
ysis and trajectory optimization for biped walking models. The
bipedal walking analysis is carried out with rimless wheel on a
constant slope ramp without any control input. By this means,
change of state variables can be observed for periodic and sus-
tainable walking. In the study made, the limit cycle is deter-
mined for the two link walking model and the periodic stability
is shown on the Poincaré map according to the initial condi-
tions. According to the obtained graphs, the time-dependent
control signal is calculated by trajectory optimization with di-
rect collocation method for compass gait model with two degree
of freedom and a control input. Periodical walking is provided
by applying the generated control signal, to the compass gait
model.

1. Giriş

İki ayaklı dinamik yürüme konusunda yapılan ilk çalışmalar,
sıralı zincir modelinin 2 boyutlu sagital düzlem üzerinde ince-
lenmesiyle yapılmıştır. Bu sayede insansı yürüme hareketinin
karmaşıklığı azaltılmıştır. İlk çalışmalara öncülük eden model,
iki uzuvlu pusula yürüyüş (compass-gait) modeli olmuştur
[1]. McGeer, 3 ile 5 derece arasında eğime sahip olan bir
yokuş üzerinde pusula yürüyüş modelinin limit döngüsü
oluşturarak kararlı şekilde ilerleyebileceğini göstermiştir.
Yürüme hareketinde yer çekimi ile kazanılan potansiyel
enerjinin her ayak vuruşunda kaybolan enerjiye denk olması
enerji dengesinin sağlandığının ve yürümenin sürdürebilir
olduğunu göstermektedir. Eğim açısının artması durumunda
enerji dengesinin sağlanamadığı ve periyot katlanmasıyla kaos
oluştuğu incelenmiştir[2].

Yürüme hareketinin bu zorluklarına ek olarak, her adım
atarken uzuv açılarında süreksizlik yaşandığından dolayı bu tür
modeller hibrid sistem olarak tanımlanabilir. Sürekli ve ayrık
dinamikleri kapsayan Hibrid sistemler, uygulamaların doğal
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür sistemler, dışarıdan
bir etkileşim oluşana kadar sürekli dinamikler ile çalışır,
dış etki oluştuğu zaman dinamikler arasında geçiş yaparak
süreksizliğe neden olmaktadır.

Pasif yürüme analizlerinin ışığında çift ayaklı yürüyen
modellerin kontrolüne olan ilgi artmıştır. Literatürde RABBIT
[3], MABEL[4], Ranger[5] ve AMBER2[6] gibi öncü robotlar
tasarlanmış ve kontrol yöntemleri önerilmiştir. Önerilen
yöntemlerde iki ayaklı robotların insan benzeri hareket be-
cerileri sağlaması amaçlamaktadır. Çoğu yaklaşım, ZMP
noktası etrafındaki dönme hareketini basitleştirerek sorunun
karmaşıklığını azaltmaya çalışmaktadır[7] ; Bununla birlikte
bu yöntemlerde, ağırlık merkezinin ayak tabanı içinde olması
gerektiğinden, robotlar düztabanla yürümektedir. Düztabanla
yapılan varsayımlar çok nokta temaslı insan benzeri hareketleri
engellemektedir. Öte yandan, eksik tahrikli yürüyen robotlarda
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iki ayaklı hakareti sağlamak için hibrid zero dinamik yöntemi
de uygulanmıştır[8]. Bu yöntem üzerine yapılan çalışmalarda
çok noktalı temas ile yürüme simülasyonları gösterilmiştir.
Yakın zamanda yapılan çalışmalarda insan hareketlerinden
ilham alınarak yürüme kontrolcüsü tasarlanmıştır. Tasarlanan
kontrolcü hem eksik tahrikli [9] hem de tam tahrikli [10]
sistemler için düşünülmüştür.

iki ayaklı robotların, ön tanımlı olarak verilen yürüme
desenini başarıyla takip etmesi durumunda sürdürebilir yürüme
kararlılığı sağlanacaktır. İki ayaklı robotlar için asimptotik
olarak yörünge kararlılığına sonlu sürede ulaşılmaktadır
[11]. Çalışmaya ek olarak sonlu sürede hızlı üstel kararlılık
elde edilmiştir [12, 13]. Sözü edilen planlama ve kontrol
stratejileri, deneysel iki ayaklı sistemler üzerinde başarıyla
uygulanmıştır [14, 15, 16].Yörünge kararlılığını, çıktı geri
besleme doğrusallaştırması (output feedback linearization) ve
"Poincare Haritası" ile kontrol etmek yerine, istenilen yörünge
transversal düzlem üzerinde yörüngesel kararlılık ile elde
edilebilmektedir. [17]

Robotik uygulamalarda, optimizasyon tabanlı geri besleme
kontrolcü kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır.
Özellikle quadratic programlama tabanlı kontrolcü kullanımı
sıklıkla kullanılan bir yöntem olmuştur. Kütle merkezi ve adım
planlaması yöntemlerinden başlayarak, belirli şartlar altında
kütle merkezinin doğrusal hareketi quadratic programlama
tabanlı bir planlayıcı ile gösterilmektedir [18, 19]

2. Yürüme Modeli Analizi
İnsansı yürüyen robotlar, yüksek sayıda serbestlik derecesine
sahibtir. Yüksek sayıda durum değişkeni olması matematik-
sel model üretme ve modelin kararlılık analizinin yapılmasını
zorlaştırmaktadır. Bu durumda tam vücut insansı robotlar yer-
ine, fonksiyonel olarak aynı, fakat sadeleştirilmiş modeller kul-
lanılmaktadır. Rimless Wheel ve pusula yürüyüş modelleri
sadeleştirilmiş modellere örnek verilmektedir. Bu modeller iki
ayaklı yürüme üzerine yapılmış olan çalışmaların temelini oluş-
turacaktır.

2.1. Rimless Wheel Modeli

iki ayaklı yürüme eylemi doğası gereği adım atma zaman-
larında süreksizliğe uğramaktadır. Yürüme eylemi boyunca
hem sürekli hem de süreksiz zaman oluştuğu için hibrit sis-
tem olarak incelenmektedir. Rimless Wheel, herhangi bir kon-
trol girişi olmadan hem hibrit sistem modelinin hem de periyo-
dik hareketinin kararlılığının incelenebildiği temel bir modeldir.
Şekil 1’de gösterilen Rimless Wheel modeli üzerinde bacaklar
arasındaki açı 2α, destek bacağının düşeyle arasındaki açı θ ve
yer eğimi γ’dır.

Uygun şartlar altında Rimless Wheel kendini tekrarlayan
dinamikle yuvarlanarak faz portesinde birim çevrim oluştura-
caktır. Bahsedilen uygun şartlar; başlangıç koşulları ve eğime
bağlıdır. Kararlılık analizi, limit döngü ve Poincaré haritası ile
incelenmektedir. Öncelikle sistem dinamiğini incelenirse, tek
bacağının üzerinde devrilme hareketi yaparken, pendulum ben-

Figure 1: Rimless Wheel Model ve Parametreleri

zeri dinamiğe sahip olacaktır.

θ̈ =
g

l
sin(θ) (1)

Fakat yuvarlanma sırasında salınım yapan bacağın salınım
sonunda yer ile temas etmesi açısal hızlarda süreksizliğe ne-
den olur. Bu çarpışmada enerji korunumu söz konusu değilken,
açısal momentumum korunumu uygulanır. Çarpışma öncesi ve
sonrası açısal momentum denklemlerine göre çarpışma sonrası
hız bulunabilir.

L(t−) = −ml2θ̇(t−)cos(2α)
L(t+) = −ml2θ̇(t+)
θ̇(t+) = θ̇(t−)cos(2α) (2)

Rimless Wheel, sabit eğimli yüzeyde sürekli ilerleyeceği
için kararlılığını, durumların sabit değerlere yaklaşması olarak
söyleyemeyiz. Bunun yerine periyodik hareketlerde kararlılık
analizi için sistemin kendini tekrarlayan bir limit döngüsü
yaklaşması istenir. Sistem durumlarının periyodik davranışı, n
boyutlu faz portresi üzerinde n-1 boyutlu yüzey belirlenerek
incelenmektedir. (n-1) boyutlu bu yüz Poincaré haritası olarak
tanımlanır.

Rimless Wheel için kritik noktalar belirlenebilir, çarpış-
madan hemen sonra ortaya çıkan hızının dönmeyi sağlayacağı
hız eşiği olması durumu;

θ(0+) = γ − α (3)

θ̇(0+) > ω1 (4)

ω1 =

√
2
g

l
[1− cos(γ − α)] (5)

ω1, Rimless Wheel’in eğim yönünde hareketini sürdüre-
bilmesi için gerekli olan başlangıç kinetik enerji eşiğidir.

Aynı hız eşiği negatif yön için de geçerlidir. Eğimin tersi
yönünde en az bir tur ilerleyebilmesi için başlangıç hızı ω2
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olmalıdır.

ω2 =

√
2
g

l
[1− cos(γ + α)] (6)

Belirlenen ω1 ve ω2 eşiklerine göre üç farklı hareket
tanımlanabilir.

ω1 < θ̇+n durumda, her adımda kütle merkezi daha aşağıya
indiği için potansiyel enerjisini kaybederek kinetik enerjiye
aktarmakta ve her adım çarpmasıyla beraber açısal momentim
korunumuna göre önceki hızı cos(2α) oranında azalmaktadır.

θ̇n+1 = cos(2α)

√
( ˙θ+n )2 + 4

g

l
sin(α)sin(γ) (7)

ω2 < θ̇+n < ω1 durumda hiçbir eşiği aşamadığı için potan-
siyel enerji kazanım veya kaybı olmayacaktır. Sadece açısal
momentim korunumuna bağlı hız değişimi olacaktır.

θ̇n+1 = −θ̇+n cos(2α) (8)

θ̇+n < ω2 durumda ilk durumun benzeri yaşanacaktır fakat
negatif yönde ilerlediği için potansiyel enerji kazanarak kinetik
enerjiden kayıp yaşayacaktır.

θ̇n+1 = −cos(2α)
√

( ˙θ+n )2 − 4
g

l
sin(α)sin(γ) (9)

Bütün durumlar birleştirilerek Poincaré haritası aşağıdaki
gibi bulunur.

θ̇n+1 =


θ̇n+1 = cos(2α)

√
( ˙θ+n )2 + 4 g

l
sin(α)sin(γ),

θ̇n+1 = −θ̇+n cos(2α)

θ̇n+1 = −cos(2α)
√

( ˙θ+n )2 − 4 g
l
sin(α)sin(γ)

(10)

Poincaré haritasına göre, modele bağlı çizim ile birim
eğimin kesiştiği noktalar denge noktaları olacaktır. Herhangi
bir başlangıç hızından başlayan durum değişkenleri bu nokta-
lara yaklaşacaktır. (0,0) noktasındaki denge noktası eşik değer-
lerinin içindeki bölgede kaldığı için herhangi bir hareket ol-
mayacaktır. Yani bu noktanın fiziksel anlamı Rimless Wheel’in
her iki bacağının da aynı anda bastığı denge durumudur. İk-
inci denge noktası ise yaklaşık (1.41, 1.41)’de bulunan periyo-
dik hareketin olduğu denge noktasıdır. Yani yuvarlanarak iler-
lemenin limit döngüsü ile düzenli periyodik yapıldığı noktadır.
Şekil 2’deki grafikte Poincaré haritası üzerinde farklı başlangıç
şartlarına bağlı olarak harekete geçen Rimless Wheel’lerin
izleyeceği davranış çizilmiştir.

Yaklaşık +4 başlangıç hızlıyla başlayan Rimless Wheel (c),
başlangıç hızı azalarak limit döngüye yaklaşmaktadır, periyo-
dik olarak yürüme benzeri hareketini sürdürecektir. Yaklaşıl -1

Figure 2: Rimless Wheel poincare harita üzerinde bazı
başlangıç hızlarına göre olabilecek davranışlar

başlangıç hızıyla başlayan Rimless Wheel (b), + ve – yönde
hız değiştirerek yani salınım yaparak duran pozisyona yaklaş-
maktadır. Yürüme benzeri hareket gerçekleşmez. Yaklaşık -
3 başlangıç hızıyla harekete geçen Rimless Wheel (a), yokuş
yukarı yavaşlayarak hareket etmekte ve bir süre sonra dönme
hızı yetersiz kaldığı için ter yönde düşmeye başlamaktadır.
Eğim yönünde kazandığı devrilme hızı hareketi sürdürmek için
yeterli olduğu için yokuş aşağı yürüme benzeri hareket gerçek-
leşir.

2.2. Pusula Yürüyüş Modeli

Rimless Wheel bipedal walking benzeri karakteristik gösterdiği
ve tek serbestlik dereceli sistem olduğu için kolaylıkla ince-
lenebilmektedir. Fakat gerçek bir yürüme eylemi gösteremez.
Bipedal yürümeyi gerçekleştirebilen en temel model pusula
yürüyüş modelidir. Bu model, sabit eğimli yokuşta Rimless
Wheel için yapılan pasif yürüme analizini büyük oranda
karşılamaktadır. Bunun yanı sıra iki bacak arasındaki eyleyici
sayesinde bacak açıklığı kontrol edilebilmekte ve düz yolda da
yürümesi sağlanabilmektedir.

Pusula yürüyüş modelinde salınım yapan ve sabit duran
bacaklar vardır. Her bir bacağın kütle merkezi çubukların
uçlarından a ve b uzaklıktadır. Sistem durumları her bir
bacağın düşeyle yaptığı açı ve türevlerinden oluşmaktadır.
Pusula yürüyüş model parametreleri Şekil 3’deki grafikte
gösterilmiştir.

Pusula yürüyüş modeli hibrit bir yapıdadır. Ayakların yere
dokunması anında açısal momentumun korunumuna göre açısal
hızlar hesaplanmaktır. Sadece bir ayağın basılı olduğu ve
diğerinin salınım yaptığı dinamik sistem için Acrobot modeli
benzeri sistem dinamikleri yazılabilir. p1 = Ml2 + mb2 +

ml2, p2 = mla, p3 = ma2, p4 = mbg +mlg +Mlg, p5 =

mag.

D(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + g(q) = Bu (11)

q =

[
q1
q2

]
(12)
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Figure 3: Compass Gait Model ve Parametreleri

D(q) =

[
p1 −p2cos(q1 − q2)

−p2cos(q1 − q2) p3

]
(13)

C(q, q̇) =

[
0 −p2q̇2sin(q1 − q2)

p2q̇1sin(q1 − q2) 0

]
(14)

g(q) =

[
−p4sin(q1)
p5sin(q2)

]
(15)

B =

[
1

−1

]
(16)

Ayakların yere çarpması durumunda açısal momentumun
korunumuna göre aşağıdaki eşitlik uygulanır.p6 = ml2 +

mH l
2 + mb2, p7 = mal, p8 = ma2, p9 = mab, p10 =

2mlb+mH l
2, p11 = mab.

Q+(α)q̇+ = Q−(α)q̇− (17)

Q+(α) =

[
p8 − p7cos(p1 − q2) −p7cos(q1 − q2) + p6

p8 −p7cos(q1 − q2)

]
(18)

Q−(α) =

[
p10cos(p1 − q2) −p11

−p9 0

]
(19)

Pusula yürüyüş modeli, verilen dinamik denklem ve
çarpışma hız dönüşüm dinamiklerine göre Simulink’de model-
lenmiştir. u=0 kontrol sinyali olmadan limit döngüsünü oluştu-
racak başlangıç şartlarıyla simule edilmiş ve sonuçlar incelen-
miştir.

3. Yörünge Optimizasyonu
İki ayaklı yürüyen robotlarda olduğu gibi pusula yürüyüş mod-
elinin de yer ile temas ettiği noktada eyleyici bulunmamaktadır.
Yer ile temas ettiği noktada eyleyici bulunmadığı için eksik
tahrikli sistem olarak sınıflandırılır.

Eksik tahrikli sistemlerin en büyük dezavantajlarından
birisi, denge noktaları dışında herhangi bir konumda sabit

tutulamamaları ve denge noktaları dışındaki iki noktayı
başlangıç/bitiş alarak yörünge oluşturulamamasıdır.

Pusula yürüyüş modelinde amaç, sistemi herhangi bir
çalışma noktasında dengede tutmak değildir. Amaç, analiz
kısmında sabit eğimli yokuş üzerinde kontrol sinyali olma-
masına rağman periyodik yürüme haraketini sürdüren modelin,
düz yolda da aynı çıktıları üretecek kontrol sinyalinin hesa-
planmasıdır. Periyodik bir hareket üretileceği için hedeflenen
yörüngenin başlangıç ve bitişi aynı nokta olmalıdır. Bu nokta,
analiz aşamasında kontrol girişinin olmadığı durumdan ölçülen
değerlere göre belirlenecektir.

Yörünge optimizasyonunun temeli, kısıtlı fonksiyon
optimizasyonudur[20, 21]. Doğrusal veya doğrusal olmayan
kısıtlamalara tabi tutulan belirli bir hedef fonksiyonu en aza
indirgeyen parametreler setini bulur. Bu kısıtlamalar dört farklı
yoldan formüle edilebilir: doğrusal eşitlik, doğrusal eşitsizlik,
doğrusal olmayan eşitlik ve doğrusal olmayan eşitsizlik[22].

min
t0,fF ,x(t),u(t)

J(t0, tF , x(t0), x(tF )) +

∫ tF

t0

ω(τ, x(τ), u(τ))dτ

subject to: g(t0, tF , x(t0), x(tF )) ≤ 0

ẋ = f(t, x(t), u(t))

xlow ≤ x(t) ≤ xupp

ulow ≤ u(t) ≤ uupp

(20)
Bu çalışmada yörünge optimizasyonu, doğrudan sıralama

yöntemi ile yapılmıştır. Doğrudan sıralama algoritması,
zamanın belirli aralıklara bölünmesiyle oluşan düğüm noktaları
arasında kübik spline enterpolasyonu yapmaktadır. Düğüm
noktaları arasında sistem dinamikleri çalıştırılarak bu nok-
tlara denk gelen kontrol sinyal noktaları bulunur. Bulunan
kontrol sinyalleri belirli zamanlarada olduğu için düğüm
noktaları arasındaki bölümler için eğri tanımlanır. Doğru-
dan sıralamalı yörünge optimizasyon algoritması kullanılarak
üretilen kontrol sinyalleri zamana bağlı şekil 4’da gösterilmiştir.

4. Benzetim Sonuçları
Belirli başlangıç şartlarıyla eğimli yolda kontrol sinyali ol-
madan gerçekleştirilen yürüme hareketinde ölçülen durum
değişkenlerinin zaman davranışlarını, düz yolda da gerçek-
leştirebilmek için kontrol sinyali türetilmiştir.

Rimless Wheel analizine göre pusula yürüyüş, pasif
yürüyüş sağlamıştır. Periyodik davranış, Şekil 5’deki grafik-
lerde zaman ve faz portresi ile gösterilmiştir.

Simulink üzerinde yapılan modellemenin daha net
görülebilmesi için sim-mechanic modeli oluşturularak elde
edilen sonuçlar şekil 6’daki modele uygulanmıştır.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, zorlu robotik çalışmalardan biri olan iki ayaklı
yürüme problemi için trajectory planning tabanlı kontrolcü
tasarlanmıştır. Problemin zorluğunu azaltmak için model
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Figure 4: üretilen kontrol sinyali

(a) zaman diagramı (b) phase portrait

Figure 5: düz yolda kontrol sinyaliyle yürüyen pusula yürüyüş
sonuçları

hareketinin analizi temel modellerden olan rimless wheel üz-
erinde incelenmiştir. Bu sayede sadece yer çekimi ile yürüme
benzeri hareketi sağlanan modelin faz portresi üzerindeki
limit döngü çizimi incelenebilmiştir. Başlangıç şartlarına göre
limit döngünün oluşup oluşmadığı veya limit döngünün karar-
lılığı konusunda bilgi edinmemizi sağlayan Poincaré haritası
çizilmiştir. Elde edilen analizlere göre pasif yürüme hareketini,
düz yolda tek kontrol girişine sahip pusula yürüyüş modeli üz-
erinde gerçekleştirebilecek kontrol sinyali doğrudan sıralamalı
yörünge optimizasyonu yöntemi ile türetilmiştir. Hesaplanan
kontrol sinyalinin pusula yürüyüş modeline uygulanarak düz
yolda gerçekleştirdiği davranış mekanik modelleme simule
edilmiştir. simulasyon sonuçlarında sürdürülebilir yürüme için
temel şart olan limit döngü oluşturulduğu faz portresi ve zaman
diagramı ile gösterilmiştir.

Figure 6: simulink sim-mechanic modeli
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Özetçe 

Bu çalışmada sürekli zamanlı, nedensel, lineer, zamanla 

değişmeyen (LTI), ölü zaman içermeyen ve sanal eksende sıfır 

bulundurmayan sistemler için en iyi oransal-integral-türevsel 

(PID) kontrolör tasarımı yapılacaktır. Bu amaçla zaman 

pencereli karesel hata integrali (ITSE) kriteri göz önünde 

bulundurulacak ve bulunan her kararlı aralık için Genetik 

Algoritma kullanılarak en iyi PID parametreleri belirlenecektir. 

Bu işlemleri yapmak için geliştirilmiş olan MATLAB araç 

kutusu (toolbox): PIDBox tanıtılacaktır. İstenilen sistemin 

programa girilmesi, hesaplamanın yapılması için yeterli 

olmaktadır. Izgaralanan (gridded) her 𝐾𝑃  için kararlı bölgeler

bulunduktan sonra en iyi kontrolör parametrelerinin belirlenmesi 

Genetik algoritma kullanılarak otomatik olarak yapılabilmekte 

ve bu işlem esnasında MATLAB paralel hesaplama araç kutusu 

kullanılabilmektedir.  En iyi kontrolör parametreleri 

bulunduktan sonra birim basamak cevabı ve tüm kararlı bölgeler 

grafiksel olarak gösterilmektedir. Ayrıca, 𝐾𝑃 ’ye bağlı olarak

𝐾𝐼 , 𝐾𝐷  ve ITSE değerinin nasıl değiştiği ve ITSE değerinin bu

kontrolör parametreleri ile ilişkisi de incelenebilmektedir. 

Abstract 

In this paper, optimum proportional-integral-derivative (PID) 

controller design is made for causal continuous time linear time 

invariant (LTI) systems without dead time which has no zeros 

on the imaginary axis. For this purpose, the optimum PID 

parameters are determined considering integral time square error 

(ITSE) criteria for each stable region using the Genetic 

Algorithm. These operations are done automatically using a 

MATLAB toolbox named PIDBox, as described in the paper. It 

is enough to enter the desired system to the program for the 

calculation. The determination of the optimum controller 

parameters are started automatically using the Genetic 

Algorithm after finding a stable region for each gridded 𝐾𝑃. In

addition to this, the execution time is shortened using the 

MATLAB Parallel Computing Toolbox. After finding the 

optimum controller parameters, the unit step response and the 

stabilizing area are displayed graphically. Moreover, the 

relations among 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷 , ITSE values and 𝐾𝑃  have been

examined. 

1. Giriş

Düşük dereceli sistemler için kararlı PID parametreleri basit bir 

Routh-Hurwitz tablosu yardımıyla da bulunabilir. Ancak, 

yüksek dereceli sistemler için Routh-Hurwitz tablosu 

çoğunlukla lineer olmayan eşitsizliklerin çözümünü 
gerektirmektedir.  

PID kontrol parametrelerinin belirlenmesine yönelik pek çok 

çalışma yapılmıştır [1-3]. Kararlılığı sağlayan tüm PID kontrol 

parametrelerinin bulunmasına ilişkin ilk çalışmalardan birisi Ho, 

Datta ve Bhattacharayya tarafından yapılmıştır [4-7]. Bu 

yaklaşım Hermite-Biehler teoreminin genelleştirilmiş bir haline 

dayanmaktadır. Daha sonra Silva, Datta ve Bhattacharayya 

(2002) bu yöntemi birinci dereceden gecikmeli sistemler için 

kullanmıştır [8]. Ayrıca, bu yaklaşım yüksek dereceden ve 

kararsız birinci dereceden sistemler için [9-11]’de kullanılmıştır. 

Munro, Söylemez ve Baki (1999) Nyquist teoreminin bir 

genelleştirmesini kullanarak karmaşık düzlemde istenilen 

bölgelerde karalılığı sağlayan kontrolör tasarımına yönelik bir 

yöntem ortaya koymuşlardır [12]. Bu makalede Munro, 

Söylemez ve Baki tarafından geliştirilen yöntem [12] temel 

alınmıştır.  Söylemez, Munro ve Baki (2003) ve Bajcinca (2006) 

kararlılığın sağlanabileceği 𝐾𝑃  aralıklarının hesaplanması

üzerine çalışmışlardır [13,14]. Son zamanlarda, bu konuda 

yapılan çalışmalar Almodaresi ve Bozorg (2017) tarafından daha 
da ileri götürülmüştür [15]. 

Bu çalışmada yüksek dereceli sistemlerin kararlı 𝐾𝑃  aralığı

tekil frekanslar yardımıyla bulunmaktadır [16]. Bu bağlamda 

önce sistemi kararlı yapan 𝐾𝑃 aralıkları bulunup, ilgili 𝐾𝑃 aralığı

parçalara ayrıldıktan sonra her bir 𝐾𝑃 değeri için kararlı 𝐾𝐼 − 𝐾𝐷

alanını oluşturan doğru denklemleri belirlenir. Ardından bu 

doğruların oluşturduğu bölgelerin kararlı olup olmadığı 

hesaplanır. Geliştirilmiş olan PIDBox Araç Kutusu ile bu 

işlemlerin otomatik olarak yürütülmesi mümkündür. Tüm kararlı 

bölgeler bulunduktan sonra ızgaralanan her bir 𝐾𝑃 değerine karşı

düşen 𝐾𝐼 − 𝐾𝐷  düzlemi içindeki kararlı bölge kullanılarak
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genetik algoritma çalıştırılır ve ITSE kriteri açısından en iyi PID 

kontrolörü belirlenir. PIDBox yardımıyla her 𝐾𝑃 değeri için en

iyi sonuç veren kontrolörü bulmak ve bunların 𝐾𝑃 ’ye göre

değişimlerini incelemek mümkündür.  

PIDBox adı verilen bu araç kutusu, MATLAB 2017a ile 

çalışmaktadır ve genetik algoritma için MATLAB Global 

Optimization Toolbox’ı kullanılmaktadır. Ayrıca, PIDBox’ın 

daha hızlı çalışabilmesi için MATLAB Parallel Computing 
Toolbox da kullanılabilmektedir. 

2. Kararlı Bölgelerin Bulunması

2.1. Tekil Frekanslar Yardımıyla Kararlı 𝑲𝑷  Aralığının

Bulunması 

Bu çalışmada Şekil 1’de verilen birim geri besleme yapısı 

kullanılmıştır. 

Şekil 1: PID birim geri besleme yapısı 

Transfer fonksiyonunun genel yapısı (1)’de ve PID kontrolörün 

genel formu (2)’de gösterilmiştir. 

𝐺(𝑠) =
𝑁(𝑠)

𝐷(𝑠)
 (1) 

𝐹(𝑠) =
𝑠2𝐾𝐷 + 𝑠 𝐾𝑃 + 𝐾𝐼

𝑠
(2) 

PID kontrolörler kullanıldığında sabit bir 𝐾𝑃  değeri için kapalı

çevrim sistem kutupları sanal ekseni sadece tekil frekans adı 

verilen frekanslara karşı düşen noktalarda kesmektedir. Tekil 

frekanslar, kapalı çevrim karakteristik denklemi ifade (3)’te 

verilmiş olan sistem için Hurwitz-kararlılığı kullanılarak, 

𝑠 = 𝑗𝜔  yazdığımızda elde ettiğimiz karmaşık sayılarla oluşan 

denklemin sıfıra eşitlenmiş halinin çözülmesiyle 
bulunabilmektedir. 

𝑃(𝑠) = 𝑠 𝐷(𝑠) + (𝐾𝑃  𝑠 + 𝐾𝐼 + 𝐾𝐷  𝑠2) 𝑁(𝑠) (3) 

𝑃(𝑗𝜔) = 𝐵(𝑗𝜔) + (KPjω + KI − 𝐾𝐷𝜔2)𝐴(𝑗𝜔) (4) 

𝑃(𝑗𝜔) = (𝑅𝐵 + 𝐼𝐵  𝑗) + (KPjω + KI − 𝐾𝐷𝜔2)(𝑅𝐴 + 𝐼𝐴𝑗) (5) 

İfade (5)’teki polinom sıfıra eşitlenip çözülürse, denklemin 

sanal kısmının sadece 𝐾𝑃’ye bağlı olduğu ve reel kısmının ise

sadece 𝐾𝐼  ve 𝐾𝐷 ’ye bağlı olduğu görülmektedir. Böylece 𝐾𝑃 ,

(6)’daki gibi bulunmaktadır [14]. 

𝐾𝑃 = −
𝑅𝐴𝐼𝐵 − 𝐼𝐴𝑅𝐵

𝜔(𝑅𝐴
2 + 𝐼𝐴

2)
(6) 

(6)’daki ifade tekil frekans üreteci olarak adlandırılmaktadır 

[16]. Bu ifade, belirli bir 𝐾𝑃 için tekil frekansların bulunmasını

sağlar. Bu ifadeye ek olarak  𝜔 = 0 ’da bir tekil frekans 

bulunmaktadır. Ayrıca, 𝜔 =  ∞  durumu özel olarak 

incelenmelidir. 

Eğer sistemin sanal eksende sıfırı yoksa aşağıdaki formül 

yardımıyla sistemin kararlı bölgedeki tekil frekans sayısı 
bulunabilmektedir.  

𝑍 ≥
𝐸(𝑁 − 𝑀 + 2𝑃 + 1)

2

(7) 

N : Kapalı çevirim karakteristik denkleminin derecesi 

M : Sistemin pay polinomunun derecesi. 

P : Sistemin sağ yarı düzlemdeki sıfır sayısı 

Z : Kapalı çevrim sisteminin kararlı olması için 0≤ 𝜔 < ∞ 

   aralığındaki tekil frekans sayısı. 

Yukarıdaki eşitsizlikteki 𝐸(𝑥)  bir fonksiyonu ifade 

etmektedir ve 𝑥 değerine en küçük ve en yakın çift doğal sayıyı 

vermektedir. Sabit bir 𝐾𝑃 değeri için bulunan tekil frekans sayısı

(7)’deki eşitsizliği sağlıyorsa, bu 𝐾𝑃  değeri kararlı olarak

tanımlanmaktadır. Sabit 𝐾𝑃 değeri grafiği kaç kez kesiyorsa o

kadar tekil frekans var demektir. 

Kararlı bütün 𝐾𝑃  aralıklarını bulmak için 𝐾𝑃 ’yi parçalara

bölmek yerine (6)’daki ifadenin 𝜔’ya göre türevi sıfıra eşitlenir 

ve 𝜔’ya göre (8)’deki gibi çözülür. Böylece 𝐾𝑃(𝜔)’nın yerel

maksimum ve yerel minimum noktaları bulunmuş olur. Bu 

noktalar tekil frekans sayısında değişim meydana gelen yerleri 

belirtmektedir. Tekil frekans sayısında değişim meydana gelen 

(uç) noktalar arasından bir doğru (𝐾𝑃) seçilir ve bu değerlerdeki

tekil frekans sayıları bulunarak kararlı 𝐾𝑃  aralığı belirlenmiş

olur. Bunun için, bu yerel maksimum ve yerel minimum 

noktalarının karşı düştüğü 𝐾𝑃 değerleri belirlenir ve bu değerler

büyükten küçüğe doğru sıralanır. Daha sonra her iki uç 𝐾𝑃

değerinin orta noktasının tekil frekans sayısı bulunmaktadır. 

Eğer tekil frekans sayısı  𝑍’den büyük veya eşitse incelenmiş 

olan 𝐾𝑃 aralığı kararlı olduğu söylenebilmektedir.

𝜕𝐾𝑃(𝜔)

𝜕𝜔
= 0 (8) 

2.2. Belirli Bir 𝑲𝑷  için Kararlı 𝑲𝑰 − 𝑲𝑫  Düzleminin

Bulunması 

Kararlı 𝐾𝑃 aralığı bulunduktan sonra bulunan her bir 𝐾𝑃 aralığı

ızgaralanır ve her bir 𝐾𝑃 değeri için 𝐾𝐼 − 𝐾𝐷 düzleminde kararlı

bölgeler bulunur. 𝐾𝐼 − 𝐾𝐷  düzlemindeki bu kararlı bölgeler

sadece doğrularla bölünmüş dışbükey poligonlardan 

oluşmaktadır[13]. Kararlı bölgeyi oluşturan doğru denklemlerini 

bulmak için önce 𝑣(𝑠) polinomu tanımlanmalıdır [17].  

𝑣(𝑠) ≜ 𝑃(𝑠)  𝑁(−𝑠) (9) 

Daha sonra bu polinom 𝑠’nin kuvvetlerine göre tek (odd) ve 

çift (even) kısımlarına ayrılmalıdır. İfade (10)’da göründüğü 

gibi tek kısım sadece 𝐾𝐷 ’den ve çift kısım ise sadece  𝐾𝐼  ve

𝐾𝐷 ’den oluşmaktadır. Sınır koşullar arandığı için 𝑠 = 𝑗𝜔
yazılmaktadır. 

𝑣(𝑠) = 𝑣ç𝑖𝑓𝑡(𝑠2, 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷) + 𝑠 𝑣𝑡𝑒𝑘(𝑠2, 𝐾𝑃) (10) 

Polinomun tek kısmı, sabit bir 𝐾𝑃değeri için sıfıra eşitlenip

denklem çözüldüğünde belirlenen 𝐾𝑃 için tekil frekansları

vermektedir. 

𝑣𝑡𝑒𝑘(−𝜔2, 𝐾𝑃) = 0 (11) 

Çift kısmında ise 𝜔 yerine ifade (11)’de bulunan her bir tekil 

frekans yazıldığında sadece 𝐾𝐼  ve 𝐾𝐷 ’ye bağlı bir denklem

kalmaktadır. Ayrıca, ifade (11)’de bulunan tekil frekanslara 

fazladan 𝜔 = 0 için de aynı işlem yapılırsa 𝐾𝐼 = 0 doğrusu elde

edilmektedir [18].  

𝑣ç𝑖𝑓𝑡(−𝜔2, 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷) = 0 (12) 

Böylece sabit bir 𝐾𝑃  için tüm kararlı 𝐾𝐼 − 𝐾𝐷  bölgelerini

oluşturan denklemler bulunmuş olur. Ancak, bu denklemlerin 
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oluşturduğu bölgelerden hangilerinin kararlı olduğunu bulmak 

için ayrı bir çalışma gerekmektedir. Kararlı olan bölgeler 

Nyquist teoreminin temel ilkeleri yardımıyla kararlılık 

sınırlarındaki kutup geçiş sayılarına bakılarak da bulunabilir 

[12]. Ancak, oluşturulan algoritmada daha pratik bir sonuca 

ulaşmak amacıyla farklı bir yöntem izlenmiştir. Bunun için 

PIDBox’ta oluşan her bir kapalı bölge tek tek incelenmiştir. Her 

bir bölgenin içinden bir nokta otomatik olarak seçilerek bu 

noktanın kararlı olup olmadığına bakılmıştır. Bu yöntem Bölüm 
3’te anlatılmaktadır. 

Karalı bölgeler bulunduktan sonra sınır koşulları veren 

eşitsizlikler 𝐴 bir matris, 𝑏 bir vektör ve 𝑛 doğru sayısı olmak 

üzere (13)’teki gibi ifade edilebilir [19]. 

𝐴𝑛 𝑥 1 ∗ [
𝐾𝐼

𝐾𝐷
]

2𝑥1

≤ 𝑏𝑛𝑥1 (13) 

Bu çalışmada en iyi kontrolörü arama işlemi için genetik 

algoritma kullanılmıştır. Kararlı bölgeler bulunduktan sonra (13) 

ile ifade edilen sınır koşullar çerçevesinde genetik algoritma 

çalıştırılarak ifade (14)’te verilen ITSE kriterini en küçük hale 

getirecek PID kontrolörü bulunur. ITSE yerine istenildiği 

takdirde zaman pencereli mutlak hata integrali (ITAE) gibi 

başka kıstaslar da kolaylıkla kullanılabilir.  

En iyi PID kontrolörün aranması işleminde genetik 

algoritmanın seçilme nedeni yerel maksimum ve minimum 

noktalarına takılmayışıdır. Ancak, burada en iyileştirme işlemi 

için Genetik Algoritma yerine benzer özelliklere sahip başka bir 

algoritma da tercih edilebilir. 

3. PIDBox’ın Tanıtılması

Oluşturulan bu algoritmanın amacı verilen bir sistem için en iyi 

PID kontrolörü bulmaktır ve PIDBox’ın genel olarak çalışma 

mantığı Şekil 2’de verilmiştir.  

Şekil 2:PIDBox’ın akış şeması 

Yukarıdaki akış şemasında da görüldüğü üzere önce sistemi 

kararlı yapan 𝐾𝑃  aralıkları Bölüm 2.1’de anlatıldığı gibi

belirlenmektedir. Bu 𝐾𝑃  aralığı istenilen sayıda aralıklara

ayrıldıktan (ızgaralandıktan) sonra sırasıyla belirlenen her bir 𝐾𝑃

değeri için 𝐾𝐼 − 𝐾𝐷  düzleminde kararlılık sınırını veren doğru

denklemleri bulunur. Ardından bu doğrular tarafından 

oluşturulan alanların hangilerinin kararlı olup olmadığı PIDBox 

tarafından otomatik olarak bulunmaktadır. Bu işlem sırasında 

kullanılan algoritma Şekil 3’te verilmiştir. Bu kararlı alanları 

ifade eden eşitsizlikler belirlenip genetik algoritmaya sınır 

koşulları olarak verilmektedir. İşlemler sırasında istenilirse 

MATLAB’ın paralel hesaplama yetenekleri de kullanılmaktadır. 

Izgaralanan her bir 𝐾𝑃 değeri için en iyi kontrolör kaydedildiği

gibi bütün PID kontrolörler arasındaki en iyi sonucu veren 

kontrolör değerleri de kayıt altına alınmaktadır.  

Şekil 3: Kararlı alanların bulunmasına ilişkin akış şeması 

Şekil 3’teki akış diyagramı belirlenen bir 𝐾𝑃  için 𝐾𝐼 − 𝐾𝐷  
düzlemindeki doğruların bulunmasıyla başlamaktadır. Ardından 

tüm doğruların kesişim noktaları belirlenir. Her bir bölgeden en 

az 1 nokta seçilmesini garanti etmek için elde edilen doğruların 

birbirleriyle olan kesişim noktaları bulunmuş ve bu kesişim 

noktalarının 3’lü kombinasyonlarının ağırlık merkezleri test 

edilmiştir. Ancak, bu durumda kapalı olmayan (açık) bölgeler 

test edilememektedir. Açık bölgelerden de nokta seçilebilmesini 

garanti edebilmek için bütün kesişim noktalarını kapsayan bir 

dikdörtgenin kenarlarını oluşturan 4 doğru daha eklenmekte ve 

bu yeni eklenen doğrularla oluşan kesişimler de 3’lü 

kombinasyon testine dahil edilmektedir. Bu işlem yapıldığında 

açık bölgeler de kapalı hale getirilmiş olmakta ve her bir 

bölgenin test edildiği garanti edilmektedir. Daha sonra kararlı 

çıkan noktalar, her bir doğru denklemine yazılmaktadır. Elde 

edilen değer için 3 olasılık vardır ve bu olasılıklara göre 

eşitsizlik işaretleri belirlenmektedir. Eğer daha önce aynı 

eşitsizlik sistemine sahip bir nokta bulunmadıysa bu bölge 

kararlı olarak kaydedilmektedir. Bu bölgeyi ifade eden 

eşitsizlikler genetik algoritmaya sınır koşulları olarak 

verilmektedir. 

𝐼𝑇𝑆𝐸 = ∫ 𝑡 𝑒2(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇

0

(14) 
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4. Örnek Çalışma

Bu bölümde denklem (15)’te transfer fonksiyonu verilen 

5.dereceden sistem kullanılmıştır [13].  Dikkat edilecek olursa

sistemin sağ yarı düzlemde 2 tane sıfırı olduğu görülmektedir.

𝐺(𝑠) =
𝑠3 − 4𝑠2 + 𝑠 + 2 

𝑠5 + 8𝑠4 + 32𝑠3 + 46𝑠2 + 46𝑠 + 17 (15) 

Yukarıda verilen sistem için program çalıştırıldığında 𝐾𝑃 ’nin

𝜔’ya göre değişimi (16)’daki ifadede görülür. 

𝐾𝑃(𝜔) =
𝜔8 − 65𝜔6 + 246𝜔4 − 22𝜔2 − 34

𝜔6 + 14𝜔4 + 17𝜔2 + 4
(16) 

İncelenen sistem için ifade (7) uygulanırsa tekil frekans 

sayısı Z= 4 olarak bulunur. İfade (16) için 𝐾𝑃 ’nin 𝜔’ya bağlı

olarak değişimi çizdirilecek olursa Şekil 4 elde edilir. 

Şekil 4: 𝐾𝑃’nin 𝜔’ya bağlı değişimi

Şekil 4’te görüldüğü gibi −8.5 < 𝐾𝑃 < 4.233  için kapalı

çevrim sistem PID kontrolör ile kararlı olmaktadır. Ardından 

bulunan bu 𝐾𝑃  aralığı istenilen sayıda parçalara ayrılır. Belirli

bir 𝐾𝑃  değeri için 𝐾𝐼 − 𝐾𝐷  düzleminde kararlılığı sağlayan

alanlar belirlenir. Bunun için denklem (12) kullanılarak doğrular 

bulunur. Aşağıdaki denklemler 𝐾𝑃 = 2 için bulunan doğru

denklemlerini ifade etmektedir. 

𝐾𝑖 = 0 

22.4 𝐾𝐼 − 15.2 𝐾𝐷 − 81.7 = 0

214.7 𝐾𝐼 − 665 𝐾𝐷 + 2141.2 = 0

314773 𝐾𝐼 − 20015018 𝐾𝐷 − 150631690 = 0 

(17) 

Denklemler bulunup kapalı bölgeler oluşturulduktan sonra 

hangi alanların kararlı olduğu otomatik olarak belirlenmektedir. 

Şekil 5’te 𝐾𝑃 = 2 için kararlı olan alanlar gösterilmiştir. Ele

alınan örnek için kararlı bölgeyi gösteren eşitsizlikler (18)’de 
ifade edilmiştir. 

22.4 𝐾𝐼 − 15.2 𝐾𝐷 − 81.7 ≤ 0

214.7 𝐾𝐼 − 665 𝐾𝐷 + 2141.2 ≥ 0

314773 𝐾𝐼 − 20015018 𝐾𝐷 − 150631690 ≤ 0 

(18) 

PIDBox’ta 𝐾𝑃 30 parçaya bölünerek kararlılığı sağlayan tüm

kontrolör parametreleri Şekil 6’daki gibi otomatik olarak elde 

edilmiştir. Tablo 1’de her bir 𝐾𝑃  için en iyi sonuçların olduğu

tablo da araç kutusu tarafından Bölüm 3’te açıklandığı üzere 
bulunmuştur.  

Şekil 5: 𝐾𝑃 = 2 için 𝐾𝐼 − 𝐾𝐷düzlemindeki kararlı alanlar

Şekil 6: Kararlılığı sağlayan tüm PID kontrolörler 

Tablo 1: Değişen 𝐾𝑃 değerine göre en iyi sonuçlar

𝐾𝑃 𝐾𝐷 𝐾𝐼 ITSE Exit Flag 

1 -8,102 2,396 0,093 116602,3 1 

2 -7,704 2,346 0,188 14330,43 1 
3 -7,306 2,319 0,287 4171,679 1 

4 -6,908 2,304 0,388 1727,742 1 

5 -6,510 2,297 0,491 867,707 1 
6 -6,112 2,295 0,597 492,127 1 

7 -5,714 2,297 0,705 303,451 1 

8 -5,316 2,302 0,815 198,862 1 
9 -4,918 2,309 0,927 136,488 1 

10 -4,520 2,318 1,042 97,131 1 

11 -4,122 2,328 1,158 71,158 1 
12 -3,724 2,339 1,277 53,379 1 

13 -3,327 2,352 1,397 40,835 1 

14 -2,929 2,364 1,519 31,756 1 
15 -2,531 2,378 1,643 25,039 1 

16 -2,133 2,392 1,768 19,976 1 

17 -1,735 2,407 1,895 16,097 1 
18 -1,337 2,423 2,024 13,082 1 

19 -0,939 2,441 2,155 10,711 1 

20 -0,541 2,458 2,286 8,824 1 

21 -0,143 2,479 2,421 7,3129 1 

22 0,254 2,501 2,554 6,094 1 

23 0,652 2,527 2,691 5,111 1 
24 1,051 2,556 2,827 4,324 1 

25 1,447 2,591 2,965 3,713 1 

26 1,845 2,630 3,103 3,279 1 
27 2,243 2,676 3,239 3,065 1 

28 2,641 2,726 3,373 3,219 1 

29 3,039 2,777 3,496 4,221 1 
30 3,437 2,817 3,595 8,165 1 

31 3,835 2,810 3,623 32,971 1 
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Tablo 1’de görüleceği üzere en iyi sonuç 𝐾𝑃 = 2.24 değeri

için elde edilmektedir.  Bu 𝐾𝑃  değerine karşı düşen kontrolör

𝐹(𝑠) =
2.676 𝑠2 + 2.243 𝑠 + 3.239

𝑠
(19) 

Şeklindedir. Bu kontrolör kullanıldığında elde edilen birim 

basamak yanıtı ise Şekil 7’de verilmiştir. Bekleneceği üzere 

sistemin sağ yarı düzlemde bulunan sıfırlarının bir sonucu 

olarak basamak yanıtında ters aşım gözlenmektedir. İstenilirse 

ters aşımın etkisini azaltacak başka maliyet fonksiyonlarının 

kullanılması mümkündür. Ancak, makaledeki ana tartışma 

konusu bu olmadığından bu konu üzerinde durulmamıştır.  

Şekil 7: ITSE kriteri için en iyi PID kontrolör ile elde edilen 

kapalı çevrim sistem cevabı 

Eğer istenilirse genetik algoritma kullanılarak 𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷 üçü

beraber bir en iyileştirilme çalışması yapılabilir. Ancak, bu 

durumda bulunan sonucun en iyi kontrolörü temsil ettiği 

konusunda tasarımcı yeterince emin olamayabilir. Tasarım 

sırasında ortaya çıkabilecek bu tür şüphelerin önüne geçmek 

amacıyla bu çalışmada önerilen PIDBox araç kutusu yardımıyla 

𝐾𝑃  değerinin ızgaralanması, her bir 𝐾𝑃  değerinde en iyi

𝐾𝐼 , 𝐾𝐷  değerlerinin ve ITSE amaç fonksiyonunun belirlenmesi

yöntemi kullanılmıştır. Ele alınan örnek sistem için 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷  ve

ITSE değerlerinin 𝐾𝑃’ye bağlı olarak değişimi sırasıyla Şekil 8,

9 ve 10’da verilmiştir. Aşağıdaki grafiklerde görüldüğü üzere, 

bu şekiller hemen hemen pürüzsüz (smooth) şekillerdir. Bu da 

bulunan sonucun evrensel manada en iyi sonuç olduğuna 

yönelik ek bir dayanak olmakta ve bu yöndeki bilgimizi 

arttırmaktadır. Ayrıca, 𝐾𝑃  değeri belirli bir bölgede seçilmek

durumunda kalındığında, en uygun PID kontrolörün hem 

performansı hem de nasıl seçileceği konusunda bu şekiller bize 

bilgi vermektedir. 

Şekil 8: ITSE değerlerinin 𝐾𝑃’ye göre değişimi

Şekil 9: 𝐾𝐼‘nin 𝐾𝑃’ye göre değişimi

Şekil 10: 𝐾𝐷‘nin 𝐾𝑃’ye göre değişimi

ITSE değerinin 𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷 ’ye bağlı olarak değişimi

sırasıyla Şekil 8, 11 ve 12’de gösterilmiştir. Bu grafikler 

incelenecek olursa 𝐾𝐷’ye göre kontrolör kırılganlığının çok

daha yüksek olduğunu görmek mümkündür. Bu yüzden 

gerçekleme esnasında 𝐾𝐷  değerinin mümkün olduğunca

istenilen değere yakın şekilde seçilmesine yönelik önlemler 

alınması gerektiği ortadadır.  

Şekil 11: ITSE değerlerinin 𝐾𝐼’ya göre değişimi
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Şekil 12: ITSE değerlerinin 𝐾𝐷’ye göre değişimi

5. Sonuçlar

Bu çalışmada yüksek dereceden, sürekli lineer zamanla 

değişmeyen ve ölü zaman içermeyen nedensel sistemler için en 

iyi PID kontrolör tasarlayan bir algoritma geliştirilmiştir. İlk 

kısımda, karalılığı sağlayan tüm 𝐾𝑃 aralığı bulunmuş ve bulunan

bu aralık ızgaralanmıştır. Seçilen her bir 𝐾𝑃 değeri için 𝐾𝐼 − 𝐾𝐷

düzleminde kararlılığı sağlayan alanlar belirlenmiş ve bu 

alanları tanımlayan eşitsizlikler genetik algoritmada sınır şartları 

olarak girilmiştir. Örnek amaç fonksiyonu olarak ITSE kriteri 

kullanılmıştır. Geliştirilen PIDBox araç kutusu yardımıyla 

sonuçlar otomatik olarak listelenebilmektedir. Ayrıca, sonuç 

olarak 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷  ve ITSE değerlerinin 𝐾𝑃 ’ye göre değişimi

gözlemlendiğinde elde edilen kontrolörün evrensel anlamda en 

iyi sonuç olduğuna yönelik fikirlerin desteklendiği 

görülmektedir. Buna ek olarak ele alınan örnek sistem için ITSE 

değerinin 𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷 ’e bağlı olarak değişim grafikleri

incelendiğinde 𝐾𝐷’ye göre kontrolör kırılganlığının çok yüksek

olduğu söylenebilmektedir. 

Karalılığı sağlayan tüm alanları bulmak karmaşık ve uzun 

vakit alan işlem olmasına rağmen kullanılan algoritma sayesinde 

bu işlem nispeten kısa sürede ve kolayca yapılabilmektedir. 

Karakteristik denklemin derecesi değiştikçe bu süre de 
değişebilmektedir. 

İlerleyen aşamalarda çalışmanın ölü zaman içeren ve ayrık 

zamanlı sistemler için de genişletilmesi düşünülmektedir. 

Ayrıca, belirsiz sistemlerin de göz önünde bulundurulması 
planlanmaktadır. 
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Marmara Üniversitesi, İstanbul
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Özetçe
Bu çalışmada Balina Eniyileme Yöntemi (BEY)1 kullanı-

larak gezgin robotlarla bilinmeyen bir ortamda kimyasal gaz
yoğunluğunun yüksek olduğu bölgenin tespiti yapılmıştır. Bu
amaçla ilk önce BEY gezgin robot sistemleri için uyarlanmış-
tır. Kimyasal gaz yoğunluğu çok modlu Gauss fonksiyonu (bir-
den fazla Gauss fonksiyonunun toplamından oluşan fonksiyon)
ile modellenmiştir. Robotların ziyaret edecekleri noktalar BEY
tarafından hesaplanmaktadır. Robotların gaz yoğunluk profilini
bilmedikleri fakat üzerlerinde var olan kimyasal algılayıcılar ile
bulundukları konumdaki yoğunluğu ölçebildikleri varsayılmak-
tadır. Ölçüm esnasında algılayıcı gürültülerinden oluşabilecek
ölçüm hataları da normal dağılımlı bir gürültü olarak model-
lenmiş ve yöntemin gürültü altında da çalıştığı gösterilmiştir.
Yöntemin başarısı Matlab ortamında yapılan benzetimler ile sı-
nanmıştır.

Abstract
In this work, we adapted the Whale Optimization Algo-

rithm (WOA) to a mobile robot system, to locate the area where
the chemical gas concentration is high, in other words where the
leakage is. The chemical gas concentration is modeled by a mul-
timodal Gaussian function (a function composed of the sum of
several Gaussian functions). The way points that robots visit are
calculated by WOA. It is assumed that the robots do not know
the gas concentration profile but with the existing chemical sen-
sors they can measure the concentration at their locations. Me-
asurement errors, which may be caused by sensor noise during
measurement, are also modeled as a normally distributed noise
and the method is shown to perform under noisy conditions. The
performance of the method has been verified with simulations
performed in Matlab.

1. Giriş
Doğadan esinlenerek geliştirilmiş biyolojik tabanlı yöntemler
fiziksel ve biyolojik olguları taklit ederek eniyileme problem-

1ing:Whale Optimization Algorithm (WOA)

lerini çözmeye çalışırlar. Bu tür yöntemlerin bazıları, Yapay
Bağışıklık sistemleri, Genetik Algoritmalar, Parçacık Sürü Eni-
yileme, Bakteri Beslenmesi Tabanlı Eniyileme, Karınca Kolo-
nisi Eniyileme yöntemleri olarak sayılabilir. Sayılan yöntemle-
rin kullanımının belirgin bir şekilde artması da biyolojik tabanlı
yöntemlerin mevcut problemlere çözüm üretmek için uygulan-
masında başarılı olduklarını göstermektedir.

Balina Eniyileme Yöntemi, okyanuslarda yaşayan balinala-
rın, ufak balık gruplarını avlarken izledikleri yöntemden esinle-
nerek geliştirilmiş biyolojik tabanlı bir yöntemdir. Balinalar et-
kileyici yaratıklardır. Çoğunlukla yırtıcı kabul edilen balinalar
30 metre ve 180 tona ulaşabilen ebatlarıyla yaşayan en devasa
canlılardır [1]. Kambur balinaların kendilerine has avlanma tak-
tikleri de vardır. Bu avlanma taktiği "baloncuk-ağ besleme me-
todu" olarak adlandırılır [2]. Kambur balinalar bu yöntem ile
yüzeye yakın ufak balık sürülerini avlamayı seçerler. Yapılan
gözlemlere göre, bu avlanma metodu balinaların bir çember
veya spiral şeklinde yörüngede ilerlerken yüzeye doğru hava
baloncukları bırakmaları ile gerçekleşir. Metodun başında ba-
lina yaklaşık 12 metre kadar dibe doğru dalar ve helis (spi-
ral) şekilli yörüngeyi takip ederek yavaş yavaş yüzeye doğru
çıkar. Yüzeye doğru ilerlerken bıraktığı hava baloncukları avla-
rını çevrelemiş olur. Balinalar ve beslenme metodları ile ilgili
daha detaylı bilgi [3]’teki çalışmada bulunabilir.

Belirli bir alandaki gaz yoğunluğunun en yoğun noktasının
robotlar tarafından bulunması, önemli bir problemdir. Kimyasal
veya radyoaktif sızıntılar bulunan afet bölgelerinde, sızıntının
en yoğun olduğu noktayı bulmak, sızıntının kaynağını bulmak
anlamına gelebilir. Sızıntının kaynağının tespit edilmesi hem sı-
zıntıyı önlemek için alınacak kararlarda yol gösterici olabilir
hem de insan hayatı tehlikeye atılmamış olur. Bu sebeplerden
ötürü bu problemde robotları kullanmak oldukça faydalı gö-
zükmektedir. Bu alanda daha önce yapılmış olan bazı çalışma-
lar [4–12] olarak sıralanabilir. Yapılan çalışmalardan benzetim
ortamında veya tek robotlu ve önceden belirlenmiş seyrüsefer
yöntemleri kullanılarak gerçeklenenler çalışmaların büyük bir
kısmını oluşturmaktadırlar [8–12]. Bunların yanısıra gerçek gaz
ve gerçek robotlar ile biyolojik tabanlı eniyileme yöntemleri de
kullananlar olmuştur [4–7].

Balina Eniyileme Yöntemi bu alanda ilk defa kullanılmıştır.
Robotlar gaz yoğunluğu haritasını veya kaynak olma ihtimali
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bulunan yerleri önceden bilmemektedirler. Ayrıca robotlar pü-
rüzsüz bir haritada değil algılayıcı ölçme hataları eklenmiş bir
haritada arama yapmaktadırlar. Mirjalili ve Lewis [1] BEY’in
çok etkili bir eniyileme yöntemi olduğunu göstermiştir. Bu ça-
lışmada ise çok robotlu arama görevleri için de kullanılabilir ol-
duğu gösterilmiştir. İlgili yöntem gezgin robotlara uygulandığı
zaman, robotların BEY tarafından hesaplanan bir sonraki nok-
taya bir anda gitmeleri dinamikleri gereği mümkün değildir. Bu
bağlamda BEY robot sistemi için hedef noktalar hesaplamakta-
dır. BEY’nin her yineleme adımından sonra robotlar hesaplan-
mış olan hedef noktalara doğru hareket etmektedirler. Robotlar
hesaplanan noktalara ulaştıktan sonra ise bir sonraki yineleme
yapılmaktadır. Robotlar yöntemin hesapladığı noktalara gider-
ken potansiyel fonksiyonlar yardımı ile gitmektedirler. Arama
yapılan harita çok modlu Gauss fonksiyonu olarak modellen-
miştir. Ölçüm gürültüsünün BEY’in performansına etkisi de ay-
rıca gözlemlenmiştir. Gürültünün etkisi artırılarak veya azaltı-
larak yöntemin hangi noktaya kadar kabul edilebilir bir perfor-
mans gösterdiği tespit edilmiştir.

Bu çalışma sonucunda önceden bilmedikleri ve üzerine gü-
rültü eklenmiş bir ortamda çalışan robotlar, gaz yoğunluğunun
en fazla olduğu noktayı tespit edebilmiştir.

2. Problem Tanımı

Kimyasal veya radyoaktif bir sızıntı olduğunda, insan sağlı-
ğına zararlı bir ortam oluşacağından ötürü, ortamda insanlar
tarafından arama yapılması yerine arama yapmak için alterna-
tif yollara başvurmak daha uygundur. [7]’de de belirtildiği gibi
arama işlemleri birbiriyle yardımlaşan gezgin robotlar vasıta-
sıyla yapılabilir. Bu robotlar kimyasal gaz sızıntısının kayna-
ğını bulabilir ve haberleşme sistemi aracılığı ile uzakta ve gü-
venli bölgede bulunan uzman görevlilere iletebilir. Robotlar ta-
rafından elde edilen bilgileri kullanarak görevliler sızıntıyı ön-
lemek için atılacak adımlar kararlaştırılabilir. Sızıntı kaynağının
tespit edilmesinin hayati önemi vardır çünkü sızıntıyı engelle-
mek için atılacak adımlara karar verecek uzmanın elinde kay-
nağın konumunun olması, daha isabetli kararlar alınmasına yar-
dımcı olur. Daha isabetli kararlar sayesinde insan hayatları ko-
runabilir/kurtarılabilir, maddi kayıpların önüne geçilebilir. Ge-
zici robotlar ilgili kimyasalların kaynağını bulmanın yanısıra or-
tamdaki farklı kimyasalları da tespit edebilir. Böylece yangın-
lara veya patlamalara mahal verebilecek olan maddeler ortamda
mevcut ise, bunların zarar verici hale dönüşmemesi için de il-
gili adımlar atılabilir. Ortam ile ilgili tüm bilgiler elde edildik-
ten sonra ilgili insan kaynağı mesela itfaiyeciler, ortama kont-
rollü bir biçimde müdahale edebilir veya can kaybı öngörülürse
etmeyebilirler. Tüm bunların ışığında bu makalede ele alınan
problem şu şekilde ifade edilebilir: Birden fazla gezgin robot
yardımlaşmalı olarak ortamdaki gaz sızıntısının kaynağını tes-
pit etmelidir. Arama görevi esnasında robotlar pozisyon bilgi-
lerini ve algıladıkları gaz yoğunluğu bilgilerini kendi aralarında
paylaşmalıdırlar. Gezgin robotların arayışları Balina Eniyileme
Yöntemi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

3. Balina Eniyileme Yöntemi
3.1. Balina Eniyileme Yöntemi Genel Özellikleri

Balina eniyileme yöntemi 2016 yılında Mirjalili ve Lewis tara-
fından geliştirilmiştir [1]. Bu bölümde [1]’deki anlatım takip
edilerek BEY’in ana özellikleri kısaca özetlenmektedir. Kam-
bur balinalar avlarının konumlarını tanıyabilir ve onları kuşa-
tabilir. Balina Eniyileme Yöntemi, mevcut en iyi aday çözümü
hedef av olarak kabul eder. En iyi arayıcı tanımlandıktan sonra
diğer arayıcılar, pozisyonlarını en iyi arayıcıya göre günceller-
ler. Sistemde N adet balina olduğunu varsayalım ve i’ci ba-
linanın (i = 1, ..., N ) k’ci yineleme adımındaki konumunu
Xi(k) ile gösterelim. Tüm balinalar tarafından mevcut yine-
leme adımına kadar elde edilen en iyi çözümün konum vek-
törü de X(k)∗ ile gösterilsin. Bir başka deyişle, eniyilenmekte
olan f fonksiyonu için k’ci adıma kadar tüm balinalar tarafın-
dan elde edilen en iyi değer

f̄(k) = max
i=1,...,N ;t=1,...,k

{f(Xi(t))} (1)

olarak ifade edilirlse X(k)∗ aşağıdaki gibi ifade edilebilir

X(k)∗ = argmax
{
f̄(k)

}
(2)

Bu tanımlamalar altında balinaların davranışı

D = |C.X∗(k)−Xi(k)| (3)

Xi(k + 1) = X∗(k)−A ·D (4)

denklemleri ile ifade edilebilir. Yukarıdaki denklemlerde k

mevcut yineleme adımını A ve C ise katsayıları ifade etmek-
tedir. X∗(k) daha iyi bir çözüm bulunduğu takdirde her yinele-
mede güncellenmek zorundadır. A ve C katsayıları

A = 2a · r − a (5)

C = 2 · r (6)

denklemleri kullanılarak hesaplanır. Burada a katsayısı 2’den
0’a doğru düzenli olarak azalırken r ise [0, 1] aralığında rastgele
bir sayıdır.

X*-X

Y
*
-Y

(X,Y)

(X*,Y*)

(X*,Y)

(X,Y*)

(X,Y*-Y)

(X*-X,Y)

(X*,Y*-Y)(X*-X,Y*-Y)

(X*-X,Y*)

(X,Y,Z)

(X*,Y*,Z*)

(X,Y*-Y,Z*-Z)

(X*-X,Y,Z*-Z)

(X*,Y*-Y,Z*-Z)(X*-X,Y*-Y,Z-Z*)

(X*-X,Y*,Z*-Z)

(X,Y*,Z)

(X,Y*-Y,Z)

(X,Y*,Z*)

(X,Y,Z*)

(X*,Y*,Z*-Z) (X,Y*,Z*-Z)

(X*,Y,Z*-Z) (X,Y,Z*-Z)

(X*-X,Y,Z*)

(X*-X,Y,Z) (X*,Y,Z)

(X,Y,Z*)(X*,Y,Z*)

a b

Şekil 1: 2 boyutlu ve 3 boyutlu pozisyon vektörleri ile onların
sonraki muhtemel konumları. (Şekil [1]’deki makaleden alın-
mıştır.)

Şekil 1’de soldaki figür 2 boyutlu problemler için denk-
lem (4)’ün arkasındaki mantığı gösteriyor. Şekil 1’de sağdaki
figür ise 3 boyutlu problemleri açıklamak için kullanılabilir.
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Şekil 2: Baloncuk-ağ mekanizması: solda daralarak kuşatma
mekanizması, sağda spiral şeklinde güncelleme (Şekil [1]’deki
makaleden alınmıştır.)

(X,Y ) konumundaki arayıcı (X∗, Y ∗) konumundaki en iyi ko-
numa ulaşmak için güncelleniyor. Bu esnada A ve C katsayı-
larının ayarlanması ile en iyi arayıcının etrafındaki farklı nok-
talara ulaşılabilir. Şekil 1’deki her nokta arayıcının bir sonraki
adımda gidebileceği muhtemel noktaları gösteriyor.

Baloncuk-ağ stratejisinde (sömürü evresi) ise iki farklı yak-
laşım mevcuttur. [1]’de de belirtildiği üzere, ilk olarak, dara-
larak kuşatma mekanizmasından bahsedebiliriz. Bu davranış,
a değerinin azalması ile oluşur. Şekil 2 soldaki figür (X,Y ),
(X∗, Y ∗)’a doğru ilerlerken bulunabileceği muhtemel çözüm-
leri gösterir. İkinci yaklaşım ise spiral şekilli güncellemedir. Bu
yaklaşımı ise Şekil 2 sağdaki figürde görebiliriz. Bu yaklaşım
balinanın avına giderken yaptığı helis şekilli hareketi taklit eder.
Bu hareketin matematiksel açıklamasını

Xi(k + 1) = D′ · ebl · cos(2πl) +X∗(k) (7)

ile ifade edebiliriz. Burada

D′ = |X∗(k)−Xi(k)|

olarak kabul edilir ve i’inci balinanın mevcut en iyi çözüme
uzaklığını gösterir. Spiral şekilli hareketi yapmak için denklem-
deki üstel fonksiyon kullanılırken, spiralin şeklini ise b belirler.

Dikkat etmek gerekir ki balinalar avlarının etrafında yüzer-
ken daralarak kuşatma ve spiral şekilli yörünge yaklaşımlarını
aynı anda yaparlar. BEY ise bu davranışı modelleyebilmek için
olasılıksal bir yaklaşım benimsiyor. Yüzde 50 olasılıkla birinci
yüzde 50 olasılıkla ise ikinci yaklaşımı seçiliyor. Bunun mate-
matiksel modeli ise

Xi(k + 1) =

{
X∗(k)−A ·D, if p < 0.5

D′ · ebl · cos(2πl) +X∗(k), if p ≥ 0.5
(8)

şeklinde ifade edilmektedir.
Baloncuk-ağ metoduna ek olarak kambur balinalar avlarını

rastgele de ararlar. Bunu "avı aramak" adı altında gösterebili-
riz. Bunun bir diğer adı da keşif sürecidir. Sömürü düzenine zıt
olarak, balinalar keşif sürecinde birbirlerinden uzakta durmaya
zorlanırlar. Böylece tüm alanda arama yapıp sömürülmesi gere-
ken noktaları keşfetmiş olurlar. BEY’in global olarak yaptığı bu
arayışın modeli de aşağıdaki gibidir.

D′ = |C ·Xrand −Xi(k)| (9)

Xi(k + 1) = Xrand −A ·D (10)

3.2. Balina Eniyileme Yönteminin Çok Robotlu Arama Sis-
teminde Uyarlanması

Bu bölümde, BEY’in robotik sisteme nasıl uyarlandığı anla-
tılacaktır. Bu çalışmada 6 adet robottan oluşan ve R2 düzle-
minde hareket eden bir sistem ele alınmıştır. Robotların dina-
mikleri [13]’de de olduğu gibi

ẋi(t) = vi(t) cos(θi(t))

ẏi(t) = vi(t) sin(θi(t))

θ̇i(t) = ωi(t)

(11)

denklemleri ile ifade edilmektedirler. Denklem (11)’de xi(t) ve
yi(t) kartezyan koordinatlardır. θi(t) i’inci robotun t zamanın-
daki yönelim açısı iken sırasıyla vi(t) ve ωi(t) ise doğrusal ve
açısal hızları belirtir.

Sızıntısı olan kimyasal gazın yoğunluğu çok modlu Gauss
fonksiyonu olarak modellenmiştir ve bu çalışmada Şekil 3’deki
yoğunluk haritası kullanılmıştır. [13]’te de belirtildiği üzere bu
profil başka bir kimyasal maddenin profili veya bir topoğrafya
haritası olarak da kabul edilebilir. Dahası radyasyon yoğunluğu
gibi başka maddeleri de temsil edebilir. Yöntemin gerçek bir
ortamda uygulanabilmesi için robotların bulundukları konum-
larda ilgili maddeyi ölçebiliyor olmaları gerekir. Robotların iz-
leyeceği yolları BEY planlarken daha alt seviyede planlanan
yollarda nasıl ilerleyeceklerine potansiyel fonksiyonlar kullanı-
larak karar verilecektir. En sonunda hedeflenen robotların hari-
tanın tepe noktasını yani en yoğun bölgeyi bulmalarıdır.

Şekil 3: Gaz yoğunluğunun haritası.

Balina Eniyileme Yöntemindeki i’inci balina sistemdeki
i’inci robot olarak düşünülebilir. BEY üst seviyedeki yolun
planlamasını yapıp i’inci robotun/balinanın bulunduğu konum-
dan bir sonraki gitmesi gereken konuma karar vermektedir.
Daha alt seviyede ise robotun bulunduğu konumdan BEY tara-
fından hesaplanan hedef konuma nasıl gideceğine ise yapay po-
tansiyel fonksiyonları karar vermektedir. Bunu ifade etmek için
i’inci robotun t zamanındaki konumu pi(t) = [xi(t), yi(t)]

>

ile ifade edilsin. BEY’in k’ıncı iterasyonda i’inci robot için he-
sapladığı hedef konumunuXi(k), k+1’inci iterasyonda hesap-
ladığı hedef konumunu iseXi(k+1) ve benzeri şekillerde ifade
edebiliriz. BEY’in iterasyonlarının tamamlanma zamanlarını tk
ile ifade edelim. Bu durumda k’ıncı iterasyon tk zamanında,
k + 1’inci iterasyon tk+1 zamanında ve benzeri tamamlana-
caktır ve t ∈ (tk, tk+1) zaman diliminde robotlar bulundukları

220

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



pi(t) konumlarından Xi(k + 1) konumlarına potansiyel fonk-
siyonlar yöntemi ile ilerleyeceklerdir. Bunun için robotun

∇pi(t)Jhedef = −α1(pi(t)−Xi(k + 1)) (12)

denklemine göre hareket etmesi gerekmektedir. Denklem
(12)’de α1 positif bir katsayıdır. Robot hedef konumuna doğru
giderken aynı zamanlarda engellerden sakınması ve bir başka
robota çarpmaması da gerekmektedir. Robotların birbirlerine
çarpmamaları için önceden belirlenmiş ve robotlar birbirlerine
c mesafesi kadar yaklaştıkları takdirde devreye giren bir itim
fonksiyonu vardır. Bahsedilen itim fonksiyonu

∇pi(t)Jcarpisma = −
N∑

j=1j 6=i

bp̄ij(t)

[
(c− η)2

(‖p̄ij(t)‖ − η)2
− 1

]
(13)

ile ifade edilebilir. Burada p̄ij(t) = pi(t) − pj(t) dir. Toplam
potansiyel fonksiyonu ise itim fonksiyonu ve hedef fonksiyonu-
nun toplanması ile oluşur. Toplam potansiyel fonksiyonu

Gi(t) = ∇pi(t)Jcarpisma +∇pi(t)Jhedef (14)

Gi(t) =
[
Gxi(t), Gyi(t)

]>
(15)

denklemleri ile ifade edilebilir.
Denklem (13)’de itim fonksiyonu her bir robotun tüm diğer

robotlarla arasında olan mesafeye tek tek bakmaktadır. Bu me-
safelerden itim mesafesini belirlemekte olan c değerinin altına
düşen olduğu zaman itim fonksiyonu devreye girer. Modelle-
nen robotların toplamda 3 tekerleği vardır. Bunlar iki ana teker-
lek ve bir de sarhoş tekerlek olarak adlandırılabilirler. Robotlar
iki ana tekerleği birleştiren eksen yönünde hareket edememek-
tedirler. Aynı zamanda o andaki yönleri potansiyel vektörü yö-
nünde de olmayabilir. Bundan dolayı robotların istenilen hare-
ket yönü [13]’te ve [7]’de belirtildiği gibi (16)’da görülebilir.

θid(t) = atan2(Gyi(t), Gxi(t)), t ∈ [tk, tk+1) (16)

(16)’da tanımlanan Gxi(t) ve Gyi(t) potansiyel alandaki x ve
y eksenlerinin bileşenlerini temsil etmektedir. Modellenen ro-
botların yine [13]’te belirtildiği üzere yön dinamiklerinin denet-
lenmesi için (17)’de gösterildiği üzere bir de oransal denetleyici
tasarlanmıştır.

ωi(t) = −α2(θi(t)− θid(t)), t ∈ [tk, tk+1) (17)

Burada θi(t) t zamanında robotun yönü ve α2 > 0 ise oran-
sal denetleyicinin kazanç katsayısıdır. Doğrusal hızı denetlemek
için ise [13]’da belirtilen denklem (18) kullanılmıştır.

vi(t) = min {||(Gi(t))||, vmax} , t ∈ [tk, tk+1) (18)

Burada vmax robotların gidebileceğin azami hız parametresidir.
Bunlara ek olarak ε olarak adlandırılan bir komşuluk değeri be-
lirlenmiştir. Robotlar hedef noktaların bu komşuluk değerinin
içine girdikleri anda BEY bir sonraki yinelemesine başlamakta-
dır.

Benzetimin başlangıcında robotlar rastgele pozisyonlarda
konumlandırılmıştır. Daha sonraki pozisyonları ise BEY’in yi-
nelemelerine göre belirlenmiştir. Yöntemin, orjinalinden farklı
olarak simülasyon esansında arka arkaya bir dolu yineleme yap-
mak yerine, tek yinelemeden sonra robot elde edilen bir sonraki

noktaya ulaşana kadar yeni bir yineleme yapmaması, ulaştık-
tan sonra bir sonraki yinelemeyi yapması sağlanmıştır. Robotlar
gerçek hayatta yöntemin yinelemelerini anında takip edemeye-
ceklerinden dolayı, benzetimin gerçek hayat ile daha çok ben-
zerlik göstermesi açısından bu karar alınmıştır. Öte yandan ro-
bot her adım attığında elde ettiği pozisyon ve yoğunluk bilgisi
başka bir yerde saklanmaktadır, bu da BEY’in yeni bir yine-
leme yapacağı zaman sanki önceki yinelemeden devam ediyor-
muş gibi çalışmasını sağlamaktadır. BEY’de arayıcılar her yi-
nelemede en iyi çözüme veya rastgele bir arayıcıya göre kendi
pozisyonlarını güncellerler. a parametresinin 2’den 0’a doğru
düzenli olarak azalması sömürü evresinde daha dar bir alanda
arama yapılmasını sağlarken keşif evresinde de daha geniş bir
alanın taranmasına olanak sağlar. |A| > 1 olması durumunda
rastgele bir arayıcı seçilirken |A| < 1 olması durumunda en iyi
mevcut çözüme göre pozisyon güncellenir. Spiral şekilli hare-
keti yapıp yapmayacağı ise p’nin değerine göre olasılıksal ola-
rak belirlenir. Yineleme sayısına ulaşıldığı takdirde ise yöntem
sonlanır. Yöntemin sözde kodu Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Yöntemin Sözde Kodu

Değişkenlerin tanımlanması
X*= en iyi arayıcı
while (Maksimum yinelemeye ulaşana kadar)

for (tüm arayıcılar için)
parametreleri güncelle

if1 p < 0.5
if2 |A| >= 1

Mevcut arayıcının pozisyonunu denklem 1’e
göre güncelle

elseif2 |A| < 1
rastgele bir arayıcı seç
Mevcut arayıcının pozisyonunu denklem 8’e
göre güncelle

end2
elseif1 p >= 0.5

Mevcut arayıcının pozisyonunu denklem 5’e
göre güncelle

end if1
end for
haritanın sınırlarının dışına çıkan arayıcıları geri çağır
Tüm arayıcıların fitness değerlerini kontrol et
Daha iyisi var ise lideri güncelle
k=k+1

end while
Arayıcıların pozisyonlarındaki potansiyel fonksiyonların
gradyanlarını bul
Arayıcıların çarpışmaması için itici potansiyel fonksiyonu
kontrol et

return X∗

4. Benzetim Sonuçları ve Tartışma
Bu bölümde benzetimlerde önerilen yöntem ile elde edilen so-
nuçlar tartışılacaktır. Benzetimde kullanılan Şekil 3’deki harita
30’a 30 olarak belirlenmiştir. Benzetimler farklı gürültüler için
defalarca yapıldığı için başlangıç koşullarından kaynaklanan
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Şekil 4: Gürültü altında yöntemin performansı. Üstteki şekilde
gürültü arttıkça yöntemin yakınsama oranının nasıl değiştiği gö-
zükmektedir. Lacivert bar yakınsayan, turkuaz rengi yerel bir
tepe noktasına giden sarı bar ise başarısız olan sonuçları temsil
etmektedir. Alttaki şekilde ise gürültü arttıkça yineleme sayı-
sında büyük bir değişiklik olmadığı görülmektedir.

Şekil 5: Gürültü altında kaynağın tespiti.

benzetim hatalarını azaltmak amacıyla 100’er tane başlangıç
koşulu oluşturulmuş benzetimlerin hepsi onlar üzerinden yapıl-
mıştır. Bu başlangıç koşulları rastgele oluşturulmuştur. Benze-
timlerde önemli parametreler için seçilen değerler şu şekilde-
dir; BEY’in yineleme sayısı 100 olarak alınmıştır. Bu aynı za-
manda benzetimin durma koşuludur. Çoğu zaman robotlar çok
daha erkenden kaynağa yakınsamış 100 yineleme dolana kadar
kaynağın çevresinde dolanmışlardır. Denetleyicilerin kazançları
α1 = α2 = 10 olarak alınmıştır. BEY’in bir sonraki yineleme-
sine geçme koşulu olan robotların belirli bir komşuluğun içine
girmesidir. Buradaki komşuluk değeri olan ε = 0.5 olarak alın-
mıştır. Gürültü MATLAB’ın randn gürültüsü ile oluşturulmuş
ve sırasıyla 0,0.25,0.50,0.75,1 katsayıları ile çarparak benzetim-
lerde kullanılmıştır. İtim fonksiyonunda b, η ve c sırasıtla 0.1,
0.2 ve 0.6 olarak belirlenmiştir. Benzetimler esnasında, arama
sürecine gürültünün etkisi araştırılmıştır. Şekil 4 üst figürde gö-
rüleceği üzere, gürültü miktarının artırılması robotların kaynağı
tespit etmesini zorlaştırmıştır ancak belli bir miktar gürültüye
rağmen robotların kaynağı hala tespit edebildikleri gözlenmiş-
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Şekil 6: Yineleme süresi dolmadan kaynağın tespiti.
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Şekil 7: Kaynağın tespiti.

tir - Şekil 5’teki örnekte olduğu gibi. Şekide görüldüğü üzere
hiç gürültü olmayan ortamda BEY başarılı bir performans ser-
gilemiş ve yüzde seksen civarında bir oranla kaynağı tespit et-
miştir, yüzde yirmi oranında ise yerel tepe noktasına yakınsa-
mıştır. Öte yandan Şekil 4 alt figürde görüleceği üzere gürültü-
nün arama süresine herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edil-
miştir. Benzetimlerde durdurma kriteri BEY’in yineleme sayısı
olarak belirlendiğinden dolayı bazı denemelerde bir veya bir-
den fazla robot kaynağı çok hızlı (normal benzetim süresinin
onda biri) tespit etmelerine karşın önceden belirlenen yineleme
sayısı dolana kadar Şekil 6’te görüldüğü üzere tespit ettikleri
kaynağın etrafında dolanmışlardır. Robotların kaynağı tespit et-
mesi Şekil 7’de ve zoomlanmış biçiminde Şekil 8’de görülebilir.
Kaynağa yakınsayana kadar gezindikleri tüm noktalar ise Şe-
kil 9’dan gözlemlenebilir. Gürültü olmadığı durumda yineleme
süresi dolana kadar herhangi bir tepe noktası bulamadığı hiç ol-
mamıştır. Gürültü miktarı arttıkça herhangi bir tepe noktası bu-
lamadığı olmuştur. Yöntem üzerinde yapılacak iyileştirmeler ve
parametrelerde yapılacak ufak ayarlamalar ile daha da başarılı
bir performans elde etmek mümkündür. Yöntemdeki durdurma
kriterinin değişmesi halinde bazı durumlarda arama süreci mev-
cut zamanın onda birine kadar düşebilir.
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Şekil 8: Robotların kaynağa yakınsaması.
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Şekil 9: Robotların kaynağa ulaşana kadar bulundukları nokta-
lar.

5. Sonuç
Bu bildiride Balina Eniyileme Yöntemi robotlar tarafından bi-
linmeyen bir ortamda var olan kimyasal gaz yoğunluğunun kay-
nağının, gürültüye rağmen gerçek zamanlı olarak tespit edil-
mesinin benzetimi yapılmıştır. Benzetim Matlab’da yapılmıştır.
Benzetimlerin çoğunda, yinelemelerin bitiminde robotlar kay-
naklara yakın noktalara konumlanmıştır. Robotlar gürültü al-
tında da bir noktaya kadar kaynakları tespit edebilmiştir. Ope-
rasyondan beklenene göre BEY’in parametreleri ve durdurma
kriterleri değiştirilerek çok daha kısa zamanda kaynakları tespit
etmesi beklenebilir. Öte yandan gelecek çalışmalarda robotla-
rın daha yüksek oranda kaynaklara yakınsaması sağlanabilir ve
kimyasal gaz yoğunluğunun gerçek zamanlı olarak haritalandı-
rılması yapılabilir.
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Özetçe 

Bu çalışmada, dalgacık-yapay sinir ağı(DYSA) modeli 

kullanılarak Ergene havzasında bulunan istasyonlara ait debi 

verilerinden debi tahmini yapılması amaçlanmıştır. Dalgacık-

yapay sinir ağı ayrık dalgacık dönüşümü(ADD) ve yapay sinir 

ağlarının(YSA) birlikte kullanılmasıyla elde edilen bir 

modeldir. Dalgacık-yapay sinir ağı ile geleneksel yapay sinir 

ağı modelleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmanın sonucu, 

önerilen modelin tahmindeki başarımı önemli derecede 

arttırdığını göstermektedir. DYSA modeli debi tahmininde ve 

özellikle  tepe değerleri ve ani büyük değişimleri tahmin etmede 

oldukça başarılıdır. 

Abstract 

In this study, prediction of the daily discharge from discharge 

data which belong to stations are in Ergene basin in Turkey 

using the wavelet–neural network method is aimed. Wavelet-

neural network combines two methods: discrete wavelet 

transform (DWT) and artificial neural networks (ANN). The 

wavelet–ANN model are compared with conventional ANN 

model. The comparison results indicate that suggested model 

could significantly increase forecast accuracy. The wavelet-

ANN model is good at prediction discharge especially for the 

peaks and sudden change of discharge in the testing period.  

1. Giriş

Su kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı için, saatlik, 

günlük, aylık veya daha uzun süreli debi tahmini yapmak büyük 

önem arz etmektedir. Debi tahmini çok amaçlı rezervuar 

sistemleri için oldukça önemlidir. Rezervuar sistemleri sel 

afetlerinin etkisini azaltmak için elzemdir. Aynı zamanda, 

nehirlerden rezervuar sistemlerine taşınan çökelti miktarını 
tahmin etmek için debi tahmini zorunludur. 

Hidrolojik modellemede Yapay Sinir Ağları kullanılarak 

tahmin yapma yöntemini kullanan birçok çalışma 

bulunmaktadır. Smith ve Eli tarafından yapılan çalışmada 

debinin tepe noktaları ve bu noktaların zamanı sadece yağış 

sonuçlarını kullanılarak yapay sinir ağları yardımıyla tahmin 

edilmiştir[1],  Shamseldin tarafından yapılan bir çalışmada ise 

Yapay Sinir Ağları Modeli ile Basit Doğrusal Model, 

Mevsimsel Tabanlı Doğrusal Kirlilik Yoğunluk Modeli ve En 

Yakın Komşu algoritmalı Doğrusal Kirlilik Yoğunluk Modeli, 

Yağış-Akış modeli üzerinden karşılaştırılmıştır[2]. Yapay Sinir 

Ağlarının çok daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 

Hindistan’da bulunan 17 farklı bölgenin buharlaşma tahmininin 

yapılması için ikinci dereceden Yapay Sinir Ağları 

kullanılmıştır[3]. Bu çalışmada birinci dereceden İleri 

Beslemeli Geri Yayılımlı (Feed Forward Back Propagation) 

Yapay Sinir ağları (FFBP-NN) ile ikinci dereceden Yapay Sinir 

Ağları yöntemleri karşılaştırılmış ve ikinci dereceden Yapay 

Sinir Ağlarının daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 

Maryland’deki Little Patuent nehri için akış fonksiyonun, kar 

erimesinin, sıcaklığın ve günlük yağışın fonksiyonu olarak 

tahmininde Yapay Sinir Ağları yöntemi kullanılmıştır[4]. 

Yapay Sinir Ağlarından elde edilen sonuçlar ile İstatiksel 

Regresyon ve Basit kavramsal Modellerin sonuçları 

karşılaştırılmış ve Yapay Sinir Ağlarının daha iyi sonuçlar 

verdiği görülmüştür. Sudheer ve ekibi tarafından yapılan bir 

çalışmada yağış-akış modeli için Radyal Bazlı Yapay Sinir 

Ağları Fonksiyonu (RBF) kullanılarak veriye dayalı bir 

algoritma gerçekleştirilmiş ve Hindistan’daki Baitarani nehir 

havzası verileri kullanılarak yöntemin doğru tahminler verdiği 

gözlemlenmiştir[5]. Partal ve Cığızoğlu meteorolojik verileri 

dalgacık dönüşümü ile ayrıştırarak bir DYSA modeli 

oluşturmuşlardır[6]. DYSA modeli ile elde ettikleri yağış 

tahmin sonuçlarını, geleneksel YSA modelinden ve çoklu 

doğrusal regresyon modelinden elde ettikleri tahmin sonuçları 

ile karşılaştırmışlar ve DYSA modelinin çok daha başarılı 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yapılan çalışmada ADD 

dönüşümü ile elde edilen bileşenlerden, orijinal işareti en iyi 

temsil eden bileşenler toplanmış ve YSA modelinde giriş olarak 

kullanılmıştır. Bu bildirideki çalışmada ise ADD dönüşümü ile 

elde edilen bileşenler farklı giriş olarak YSA modelinde 

kullanılmıştır. Diğer bir çalışma ise İspanya’nın güneyinde 

bulunan Guadalquiver nehrinin akış tahmini için yapılmıştır[7]. 

Bu çalışmada Yapay Sinir Ağları kullanılmış ve taşkının debisi 

ve zamanı doğru bir şekilde tahmin edilmiştir. Kişi tarafından 

Dalgacık Dönüşüm Tekniği ile Yapay Sinir Ağları kullanılarak 

kesikli akış tahmini yapılmıştır[8]. Ergene havzasında bulunan 

Uzunköprü ve Babaeski istasyonlarının verileri kullanılarak 

Dalgacık Dönüşüm yöntemi ile verileri kesikli veri yapısına 

dönüştürüp Yapay Sinir Ağlarında bu verileri kullanarak akarsu 

akış tahmini yapılmıştır. Yapılan çalışmada dalgacık dönüşümü 

ile yapay sinir ağları beraber kullanıldığında daha iyi sonuçlar 

alındığı görülmüştür. Bu çalışmada ise Ergene havzasında 
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bulunan 4 istasyona ait debi verileri kullanılarak debi tahmini 

yapılmaya çalışılmıştır. 

2. Önerilen Yöntem

2.1. Yapay Sinir Ağları 

Yapay Sinir Ağları, insan beyninin bilgi işleme ve öğrenme 

mekanizmasından esinlenilerek geliştirilmiş bir bilgi işleme 

teknolojisidir ve karmaşık numune tanıma problemlerinde, 

kümeleme, sınıflama ve benzetim, geleceğe dönük tahminler 

oluşturmak gibi problemlerin çözümünde kullanılır. Bir yapay 

sinir ağı giriş, çıkış ve giriş ile çıkış arasında bulunan 

nöronlardan oluşur. Giriş ve çıkış arasındaki nöronlardan 

oluşan yapıya ara katman veya gizli katman denir. Gizli katman 

birden fazla sayıda olabilir. Onlarca örnekten deneyim kazanıp 

giriş-çıkış ilişkileri kurarak öğrenme gerçekleştirildiği gibi 

yapay sinir ağlarında da daha önceki örnekler ağa girilerek bir 

eğitim sürecine sokulur. Bu eğitim sırasında nöronlar arasında 

bağlantı ağırlıkları tıpkı sinir hücrelerinde olduğu gibi yeniden 

belirlenir ve uygun bağlantı ağırlıkları oluşturulur. Böylelikle 
yapay sinir ağlarında öğrenme gerçekleşmiş olur  

Bir yapay sinir ağını eğitmek için kullanılan birçok eğitim 

fonksiyonu bulunmaktadır[9]. Bu çalışmada Levenberq-
Marquardt eğitim fonksiyonu kullanılmıştır. 

LM algoritması Hessian matrisini hesaplamadan ikinci derece 

eğitim hızı yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Performans fonksiyonu 

karelerin toplamı formundayken Hessian matrisi aşağıdaki 
gibidir. 

𝐻 = 𝐽𝑇𝐽 (1) 

Gradient matrisi ise 

𝑔 = 𝐽𝑇𝑒 (2)

şeklinde ifade edilir. Burada 𝐽 ağırlıklar ve eşik değerlere göre 

ağ hatasının ilk türevini içeren Jacobian matrisidir. 𝑒 ise ağ 

hatalarının vektör ifadesidir. 

LM algoritması Hessian matrisi için aşağıdaki yaklaşımı 
kullanır 

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 − [𝐽𝑇𝐽 + 𝜇𝐼]𝐼𝐽𝑇𝑒 (3) 

Burada 𝐼 birim matristir. 𝜇 skaler bir sayıdır ve 𝜇 sıfır 

olduğunda, yöntem Newton’s yöntemine dönüşmüş olur. 𝜇 çok 

büyük olduğunda ise bu yöntem, dik iniş metoduna dönüşür. 

Newton’s yöntemi daha hızlıdır ve daha doğru sonuçlar verir. 

Bu yüzden amaç mümkün olan en hızlı şekilde Newton’s 

yöntemine geçmektir. Diğer bir deyişle 𝜇 skaleri mümkün olan 

en hızlı biçimde sıfır yapılmaya çalışılır. Bu doğrultuda 𝜇 her 

başarılı adım sonunda azaltılır (performans fonksiyonu 

azaltılır). 𝜇 sadece deneme adımları performans fonksiyonunu 

arttırdığında artar. Böylece performans fonksiyonu her 
iterasyonda azaltılır[8]. 

2.2. Dalgacık Dönüşümü 

Dalgacık dönüşümü, analiz edilen işaretin zaman-frekans 

temsilini başarılı bir şekilde sağlayan güçlü bir matematiksel 

dönüşümdür[6]. Son 20 yılda geliştirilen dalgacık 

dönüşümünün, düzensiz zaman serileri üzerindeki çalışmalarda 

Fourier dönüşümüne nazaran daha etkili olduğu 

görülmüştür[6].   
𝜂 boyutsuz bir zaman parametresi olmak üzere 𝜓(𝜂) dalgacık 

fonksiyonu,  

𝜓(𝜂)  = 𝜓(𝜏, 𝑠) = 𝑠−0.5𝜓 (
𝑡 − 𝜏

𝑠
) 

(4) 
olarak ifade edilir. Burada t zaman parametresi, 𝜏 zamanda 

öteleme miktarı ve 𝑠 ∈ [0, ∞] ise ölçeklendirme parametresidir. 

𝜓(𝜂) dalgacık fonksiyonunun ortalaması sıfır olmalı ve hem

zaman hem frekans uzayında konumlanmalıdır[10]. 

Sürekli dalgacık dönüşümü ve ayrık dalgacık dönüşümü olmak 

üzere iki çeşit dalgacık dönüşümü bulunmaktadır. Ayrık 

dalgacık dönüşümü, orijinal işareti daha küçük boyutta alt 

kümelere ayırarak, daha fazla bilgi taşıyan işaretleri yakalar. 

Bunun gibi avantajları olması bakımından bu çalışmada ayrık 
dalgacık dönüşümü kullanılmıştır. 

2.2.1. Ayrık Dalgacık Dönüşümü 

Zaman 
Serileri(İşaret)

Yüksek Geçiren 
Filtre

Alçak Geçiren 
Filtre

İşaretin 
Yaklaşıklığı

İşaretin 
Detayları

Şekil 1: Ayrık dalgacık dönüşümünde zaman serisinin 

ayrıştırılması 

𝑥(𝑡) zaman serisi veya sonlu enerjisi olan bir işaret için  𝜓(𝜏, 𝑠) 

dalgacık fonksiyonu (4) denklemini sağlıyor ise, 𝑥(𝑡) zaman 

serisinin dalgacık dönüşümü (5) denklemindeki gibi olur. 

𝑊𝜓𝑥(𝜏, 𝑠) = |𝑠|−0.5 ∫ 𝑥(𝑡)�̅� (
𝑡 − 𝜏

𝑠
) 𝑑𝑡

𝑅𝑒

 (5) 

burada �̅�(t) fonksiyonu, 𝜓(t) dalgacık fonksiyonunun karmaşık 

eşleniğidir. Denklem (5)’te görüldüğü gibi dalgacık dönüşümü 

𝑥(𝑡)zaman serisinin birçok farklı ölçek seviyesinde 

ayrıştırılması demektir. 

Ölçeklendirme parametresi 𝑠 = 𝑠0
𝑗
 ve öteleme parametresini

𝜏 = 𝑘𝜏0𝑠0
𝑗
   ile ifade edilirse, 𝑥(𝑡)zaman serisinin ayrık

dalgacık dönüşümü denklem (6)’daki gibi olur. 

𝑊𝜓𝑥(𝑗, 𝑘) = 𝑠0
−0.5𝑗

∫ 𝑥(𝑡)�̅�(𝑠0
−𝑗

𝑡 − 𝑘𝜏0)𝑑𝑡
𝑅𝑒

(6) 

burada 𝑠0 > 1, 𝜏0 reel sayı olmalı ve j, k parametreleri ise tam

sayı olmalıdır.  

𝑠0 ve 𝜏0 parametrelerinin en yaygın ve basit seçimi sırasıyla iki

ve birdir. Zamanı ikinin katları şeklinde ölçeklendirmek, temel 

amaç için en etkin ve basit yoldur[11]. Bu değerler denklem 
(6)’da  yerine konulduğunda denklem(7) olur. 

𝑊𝜓𝑥(𝑗, 𝑘) = 2−0.5𝑗 ∫ 𝑥(𝑡)�̅�(2−𝑗𝑡 − 𝑘)𝑑𝑡
𝑅𝑒

(7) 

Dalgacık dönüşümünün frekans çözünürlüğü düşük olduğunda, 

zaman çözünürlüğü yüksek olur s ve j küçülür. Zaman 

çözünürlüğü düşük olduğunda ise frekans çözünürlüğü yüksek 
olur, s ve j büyük olur[12]. 

𝑥(𝑡) ayrık zaman serisinin ayrık dalgacık dönüşümü (8) 

denklemindeki gibi ifade edilir. 

𝑊𝜓𝑥(𝑗, 𝑘) = 2−0.5𝑗 ∑ 𝑥(𝑡)�̅�(2−𝑗𝑡 − 𝑘)

𝑁−1

𝑡=0

(8) 

burada 𝑊𝜓𝑥(𝑗, 𝑘) ,  𝑠 = 2𝑗   ve 𝜏 = 2𝑗  𝑘 değerleri için ayrık

dalgacık dönüşümü katsayılarıdır. 
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Ayrık dalgacık dönüşümü Şekil 1’de görüldüğü gibi işareti iki 
seriye ayırır. Orijinal zaman serisi yüksek geçiren filtre ve alçak 

geçiren filtrelerden geçerek iki ayrı seriye ayrılır. Zaman serisi 

ve işareti, onun yaklaşık değerini içeren bir 

seriye(approximation) ayrılır. Bu seriye işaretin yaklaşıklığı 

denir. Diğer seri ise hızlı ve ani değişimlerin olduğu, işaretteki 

yüksek frekanslı bileşenleri içeren detay serisini içermektedir. 

Bu seriye ise işaretin detayı denir. Bu çalışmada denklem (8) 

kullanılarak detay katsayıları ve zaman serisinin yaklaşık 
değerini içeren alt serisi elde edilmiştir. 

2.2. Dalgacık-Yapay Sinir Ağının Yapısı 

Dalgacık-yapay sinir ağları hibrit modelinin amacı, debi 

değişkenine dalgacık dönüşümü uygulayarak elde edilen alt 

serileri yapay sinir ağlarında giriş olarak kullanıp günlük debi 

tahmini yapmaktır. Şekil 2’de DYSA yapısı gözükmektedir. 

Zaman serisi ADD ile yaklaşık ve detay serilerine ayrıştırılır. 

A5, 5. seviye ayrıştırma ile elde edilmiş işaretin yaklaşık 

serisidir. D1,….,D5 serileri ise ayrıştırma ile elde edilmiş detay 

serileridir. D1, 1. seviye ayrıştırma ile elde edilen detay serisi 

iken D5 ise 5. seviye ayrıştırma ile elde edilmiş detay serisidir. 

Bu bileşenler YSA modelinde  giriş olarak kullanılmaktadır. 

Debi verisine  birçok ana dalgacık kullanılarak birçok seviyede 

ayrık dalgacık dönüşümü uygulanır. Her dalgacık dönüşümü 

orijinal zaman serisini farklı değerlerde temsil eder. 

Dönüşümün seviyesi arttıkça daha düşük frekanslı işaretler 

filtreden geçeceği için işaretin daha yumuşak yaklaşık değeri 

elde edilir. Aynı şekilde işaretin detay serileri de seviye arttıkça 

daha yumuşak ve düşük frekanslıdır. Bu beklenilen bir şeydir 

çünkü dalgacık dönüşümü işareti sürekli yüksek ve alçak 

geçiren filtrelerden geçirir. Daha sonra alçak geçiren filtre ile 

elde edilen işaret tekrar aynı işleme sokulur. Dolayısıyla sürekli 

daha düşük frekansa sahip işaretler elde edilir. Bu algoritmaya 

Mallat algoritması denir. Şekil 3’de 8 seviye dalgacık 

dönüşümü sonucu elde edilen işaretler gösterilmektedir. Bu 

aşamadan sonra en önemli bilgiyi taşıyan ayrık dalgacıklar 

belirlenip yapay sinir ağına giriş olarak sunulur. Dalgacık-

yapay sinir ağının kilit noktası ilgili zaman serisini dalgacık 

dönüşümü ile ayrıştırmak ve bunları YSA’da giriş olarak 

kullanmaktır[6].  

3. Model Sonuçları

3.1 Dalgacık ayrıştırması 

Kullanılacak olan meteorolojik veriler ADD kullanılarak alt-

zaman  serilerine  ayrıştırılmıştır.  ADD’nin   zaman   serileri 

katsayıları farklı periyotlarda ve farklı ölçeklerde temsil edilir. 

Bu çalışmada 8 farklı dalgacık ayrıştırma seviyesi seçilmiştir. 

A5

YSA

D5

D4

D3

D2

D1

ADD
Zaman 
Serisi

Debi 
Serisi

Şekil 2: Dalgacık-Yapay Sinir Ağının Yapısı (5. Seviye 

ayrıştırma ile) 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ve 256  gün olarak 8 seviye seçilmiştir. 

256 güne karşılık gelen alt-seri(AD8), günlük debi serisini 

yıllık bazda en iyi temsil eden alt-seridir. Bu yüzden DYSA 

modeline A8 ve D1-D8 değerleri giriş olarak verilmiştir. A8, 

işaretin ADD ile 8. seviyede ayrıştırılmasıyla elde edilen 

yaklaşık serisini ifade eder. D1-D8 değerleri ise işaretin ADD 

ile ayrıştırılarak elde edilen 1-8 seviyelerindeki detay serisini 

ifade etmektedir. İşareti ayrıştırmak için Daubechies ailesinden 
olan db4 ana dalgacık kullanılmıştır. 

3.2 Dalgacık-Yapay Sinir Ağı Modeli Tahmin Sonuçları 

Burada YSA yapısına giriş olarak AD bileşenlerinin 

kullanılmasıyla elde edilen debi tahmin sonuçları sunulmuştur. 

Bir 3 katmanlı ve 2 gizli katmanlı YSA yapısı kullanılmıştır. 

YSA çalıştırılmadan önce seçilen girişler [0,1] aralığında 

normalize edilmiştir. YSA’yı eğitmek için eğitim verisi ve 

YSA’nın performansını test etmek için test verisi olmak üzere 

veriler iki gruba ayrılmıştır. Debi tahmini 4 istasyon için  ayrı 

ayrı yapılmıştır. YSA’da, her istasyon için farklı tarih 

aralığındaki veriler kullanılmıştır. Babaeski ve Lüleburgaz 

istasyonları için 1 Ekim 1970 ile 1 Ekim 1975, Küçük Yoncalı 

istasyonu için 1 Ekim 1976 ile 1 Ekim 1989 ve İnanlı istasyonu 

için 1 Ekim 1970 ile 1 Ekim 1978 tarihleri aralığındaki veriler 

kullanılmıştır. Bu verilerin %67’si  ağı eğitmek için 

kullanılmıştır. Verinin %33’ ü ile ağın performansı test 
edilmiştir. 

Eğitim kısmı bittikten sonra YSA’ya test verileri uygulanmıştır. 

Bu çalışmada aktivasyon fonksiyonu olarak tanjant sigmoid 
fonksiyonu    kullanılmıştır.  Toplanmış   alt    seriler,     debiyi

Şekil 3: Ayrık dalgacık dönüşümü ile işaretin(s) ayrıştırılması ve detay(d1…d8) ve yaklaşık (a8) işaretlerinin elde edilmesi
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tahmin etmek için, debi   verilerinin   dalgacık   bileşenlerinin  

önceki günlük değerleri(t-1, t-2, ,,,) kullanılmıştır. Daha sonra 

her istasyon için farklı giriş kombinasyonları ve farklı ağ 

yapıları test edildi ve sadece performans ölçütlerini (MSE ve 

𝑅2) sağlayan yapılar Tablo 1’de gösterilmiştir.

YSA ileri beslemeli geri yayılımlı (5,3,7,1) ağ yapısı, o ağın 5 

giriş düğümü, 3 ve 7 gizli düğüm (iki gizli katman) ve bir çıkış 

düğümü içerdiğini göstermektedir. Tablo 1 dalgacık- yapay 

sinir ağının günlük debi tahminine önemli ölçüte olumlu etkiler 

yaptığını göstermektedir. Örneğin Babaeski İstasyonu için, 5 

girişli (5,8,8,1) yapısına sahip YSA en iyi performansı 

sağlamıştır. 

Her istasyon için farklı sayıda veri ile ağ eğitilmiştir. Babaeski 

ve Lüleburgaz istasyonları için 1461 günlük veri ile ağ 

eğitilmiştir. 730 günlük debi verisi ile  ağın   performansı    test 

edilmiştir. İnanlı istasyonu için kullanılan ağı eğitmek için 2191 

veri kullanılmıştır.  

Daha sonra 1096 test verisi ile ağın performansı test edilmiştir. 

Küçük Yoncalı istasyonu için ise  

3165 günlük debi verisi ağı eğitmek için kullanılmış ve 1583 

test verisi ile ağın performansı test edilmiştir. DYSA kullanarak 

elde edilen tahmin sonuçları Şekil 4’de gösterilmiştir. Ağ 

tahmininin gayet başarılı olduğu gözükmektedir. Özellikle tepe 

değerini ve ani büyük değişimleri tahmin etmedeki başarısı 

tatmin edicidir. 

Aynı veriler geleneksel YSA modelinde de giriş olarak 

kullanılmıştır. YSA modeli ile elde edilen tahminler, DYSA 

modeli ile elde edilen tahminlere kıyasla daha kötü sonuçlar 

alınmıştır. Hem belirtme katsayısı hem ortalama karesel 

hata(MSE) performans ölçütlerinde DYSA çok daha iyi 

sonuçlar vermiştir (Tablo 2). YSA modeli ile elde edilen 

tahminler negatif değerlerde almaktadır. Bu ileri beslemeli geri 

yayılımlı yöntemin dış kestirim yeteneğinden 

kaynaklanmaktadır. Şekil 5’de YSA modeli ile test dönemine 

ait elde edilen tahminler görünmektedir. 

Tablo 1. Her istasyon için DYSA model yapısı, Ortalama karesel hata(MSE) ve belirtme katsayısı değerleri 

İstasyon Model Yapısı Model Girişleri MSE R2

İnanlı 5,3,7,1 Dt-1, Dt-2, Dt-3, Dt-4, Dt-5 4.53 0.94 

Lüleburgaz 5,8,8,1 Dt-1, Dt-2, Dt-3, Dt-4, Dt-5 20.41 0.98 

Küçük Yoncalı 3,3,7,1 Dt-1, Dt-2, Dt-3 0.32 0.98 

Babaeski 5,8,8,1 Dt-1, Dt-2, Dt-3, Dt-4, Dt-5 1.1067 0.98 

Şekil 4: DYSA kullanarak test dönemi için günlük debi tahmini a) İnanlı İstasyonu b) Lüleburgaz İstasyonu c) Küçük Yoncalı 

İstasyonu d) Babaeski İstasyonu 

a)

b)

c)

d)
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Tablo 2. Her istasyon için YSA model yapısı, Ortalama karesel hata(MSE) ve belirtme katsayısı değerleri 

İstasyon Model Yapısı Model Girişleri MSE R2

İnanlı 5,6,8,1 Dt-1, Dt-2, Dt-3, Dt-4, Dt-5 27.21 0.81 

Lüleburgaz 5,8,8,1 Dt-1, Dt-2, Dt-3, Dt-4, Dt-5 132.31 0.89 

Küçük Yoncalı 3,5,9,1 Dt-1, Dt-2, Dt-3 3.51 0.59 

Babaeski 5,10,1 Dt-1, Dt-2, Dt-3, Dt-4, Dt-5 11.27 0.85 

a)

b)

c)

d)

Şekil 5: YSA kullanarak test dönemi için günlük debi tahmini a) İnanlı İstasyonu b) Lüleburgaz İstasyonu c) Küçük Yoncalı 

İstasyonu d) Babaeski İstasyonu 

4. Sonuçlar

Bu çalışmada DYSA modelinin debi tahmini için başarımı 

değerlendirilmiştir. DYSA modeli dalgacık dönüşümü ve 

YSA modeli birleştirilerek geliştirilir. DYSA ve YSA 

modelleri farklı giriş kombinasyonları uygulanarak test 

edilmiştir.DYSA modeli ile YSA modelinin yüksek ve düşük 

debi tahminleri ile doğrulukları karşılaştırılmıştır. Yüksek 

debi tahmininde DYSA modelinin YSA modeline göre daha 

iyi olduğu gözlemlenmiştir. Testler gösteriyor ki ADD  

önemli oranda YSA’nın doğruluğunu arttırmaktadır. DYSA 

modeli , YSA modeline göre  ortalama hataların karekökü 

değerini önemli ölçüde azaltmıştır. Bu çalışmada ADD için 

Mallat agoritması kullanılmıştır. Ayrık dalgacık modeli için 

diğer ADD algoritması olan Trous algoritması kullanılabilir. 

Bu çalışmada en etkili detay serileri ve yaklaşık seriler ayrı 

ayrı YSA modelinde giriş olarak kullanılmıştır. Bir sonraki 

çalışmada detay ve yaklaşık serileri eklenerek YSA 

modelinde kullanılabilir. 

228

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Teşekkür 
Bu çalışma TUBİTAK tarafından 115Y008 numaralı ‘Havza 

Bilgi Sistemi’ projesi kapsamında desteklenmiştir. 

Kaynakça 
[1] Smith, J., and Eli, R. N. (1995). “Neural-network

models of rainfall–runoff process.” J. Water Resour.

Plann. Manage., 121(6), 499–508

[2] Shamseldin, A. Y. (1997). “Application of a neural

network technique to rainfall–runoff modeling.” J.

Hydrol., 199, 272–294.

[3] Adamala, S., Raghuwanshi, N.S., Mishra, A., Tiwari,

M.K. “Evapotranspiration modelling using second-

order neural networks.” J. Hydrol. Eng., Vol. 19, No. 6,

2014.

[4] Tokar, A. S., and Johnson, P. A. (1999). “Rainfall–

runoff modeling using artificial neural networks.” J.

Hydrol. Eng., 4(3), 232–239.

[5] Sudheer, K. P., Gosain, A. K., and Ramasastri, K. S.

(2002a). “A datadriven algorithm for constructing

artificial neural network rainfall-runoff models.”

Hydrolog. Process., 16, 1325–1330.

[6] Partal, T., and Cigizoglu, H. K.(2009).”Prediction of

Daily precipitation using wavelet-neural networks.”
Hydrological Science Journal, 54:2, 234-246

[7] Lineras-Rodriguez, A., Lara-Fanego, V., Pozo-

Vazquez, D. ve Tovar-Pescador, J. “One Day Ahead

Streamflow Forecasting Using Neural Networks and a

Meteorological Mesoscale Model.” J. Hydrol. Eng.,

v.20, No. 9, 2015

[8] Kişi, Ö. “Neural Networks and Wavelet Conjunction

Model for Intermittent Streamflow Forecasting.” J.

Hydrol Eng., Vol. 14, No. 8, 2009.

[9] Araghinejad, S., “Data Driven Modelling: Using Matlab

in Water Resources and Environmental Engineering”,

Water Science and Technology Library, Springer, pp.

103-109, 2014.

[10] Veitch, D.(2005).”Wavelet Neural Networks and Their
Application in The Study of Dynamical Systems”

[11] Mallat, S. G., 1989. “A theory for multi resolution

signal decomposition: The wavelet representation.”

IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., 11(7), 674–

693.

[12] Wang, W., and Ding, J., 2003. “Wavelet network model

and its application to the prediction of the hydrology.”

Nat. Sci., 1(1), 67–71.

229

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Yürüyüş Analizinde Kullanılan Ataletsel Algılayıcıların Kayma Etkisinin 

Azaltılması için Etkin Bir Yöntem

An Effective Method to Reduce the Drift Effect of Inertial Sensors Used 

for Gait Analysis 

Serhat İkizoğlu1, Kaan Şahin1, Ahmet Ataş2, Tunay Çakar1, Eyyup Kara2, 

Saddam Heydarov1

1Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
ikizoglus@itu.edu.tr, kaansahin39@gmail.com, tunaycakar@hotmail.com, 

seddamheyderov@gmail.com 

2Odyoloji Bölümü 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
atasahmet1@gmail.com, eyupankara@gmail.com 

Özetçe 

Bu çalışma, denge problemi yaşayan kişilerin 

rahatsızlıklarının belirlenmesine yönelik olarak, yürüyüş 

analizinde kullanılan ataletsel algılayıcıların ofset ve kayma 

sorununa çözüm getirilmesi üzerine bir araştırmadır. Amaç, 

yürüyüş analizinde ayağın konum hatasının minimize 

edilmesidir. Bu hedef doğrultusunda hata kaynakları ve çözüm 

yöntemleri kısaca tartışılmış, amacımıza uygun olarak 

geliştirdiğimiz bir çözüm yöntemi ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. 

Bu yöntemde, yürüyüş sırasında ayağın hareketsiz olduğu 

fazların bulunması özelliğinden yararlanılarak, hızın sıfır 

olduğu bu sürelerin detekte edilmesiyle hız ofset hatası 

yeterince sık olarak sıfırlanmış, böylece konum hatasının 

birikimli olarak artmasının önüne geçilmiştir. Yapılan 

deneyler sonunda elde edilen değerler, önerilen yöntemin 

yürüyüş analizinde konum belirlenmesi amacıyla yüksek 

doğrulukla kullanılabileceğini göstermiştir. 

Abstract 

This study is a research about the solution of the offset 

and drift problems of inertial sensors that are used for gait 

analysis to determine the sources of the troubles of people 

suffering from balance disorder. The main aim is to 

minimize the position error of the foot. In order to describe 

the way we go, first the error sources and methods used to 

solve the problem are briefly discussed. Next, a new 

method is introduced in detail which we developed as a new 

approach to the solution. In this method we make use of the 

fact that there are phases of the gait where the foot is 

motionless. We detect these ‘zero speed’ time intervals and 

reset the speed-offset error often enough; hence the 

accumulation of the position error is prevented. The 

experimental data puts forth that the proposed 

method is applicable with high accuracy to determine 
the position in gait analysis. 

1.Giriş

Vestibüler sistem, kişinin yaşamındaki hayati kabiliyetlerden 

bir tanesidir. Bu sistemin bir şekilde kesintiye uğraması, 

kişinin yaşamla olan bağını ciddi şekilde zayıflatır [1]. Bu 

gerçek, denge sisteminin sağlığının araştırıldığı çok sayıda 

yayınla güncelliğini korumaktadır [2, 3].  

Çeşitli rahatsızlıklardan kaynaklanabilecek denge sistemi 

bozukluğunun nedeni ve hangi evrede bulunulduğu, farklı 

yöntemlerle belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu yöntemler 

temelde statik ve dinamik olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadırlar. Dinamik yöntemler de, dinamik postürografi 

ve yürüyüş analizi olmak üzere iki grupta toplanmaktadır  [4] 

(Şekil 1). Yürüyüş analizi amacına yönelik sistemler ağırlıklı 

olarak bedenin salınımını ve beden ağırlık merkezinin 

değişimini algılama temeline dayanmaktadır  [5, 6]. 

Yürüyüş analizi için en çok uygulanan üç yaklaşım: 

- Görüntü işleme

- Yer algılayıcıları kullanma

- Vücut üzeri algılayıcıları kullanılması

olarak sıralanabilir. 

Görüntü işleme esasına dayanan yöntemlerde genellikle 

yürüyüşü kaydetmek üzere kamera kullanılmaktadır. Elde 

edilen görüntü/veri filtreden geçirilerek, aydınlık ve karanlık 

piksellerin sayılması ile yürüyüş analiz edilmektedir [7] (Şekil 

2). 

Yer algılayıcıları kullanılması esasına dayanan yürüyüş 

analizi yönteminde zemine basınç algılayıcıları 

yerleştirilmektedir. Algılayıcılardan elde edilen veriler 

bilgisayar ortamında değerlendirilerek ‘yürüyüş kalitesi’ ile 

ilgili bilgi derlenmektedir [8] (Şekil 2). 
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Şekil 2. Yürüyüş analizi yöntemleri. Solda: Görüntü işleme 

temelli, sağda: Yer algılayıcıları kullanılması durumu. 

Bedendeki belirli bölgelere yerleştirilen taşınabilir 

algılayıcıların kullanıldığı yöntemde ise genellikle ivme-ölçer, 

jiroskop, manyetometre, piezoelektrik/piezorezistif basınç 

algılayıcıları ile gonyometreden yararlanılmaktadır [9]. 

Yürüyüş analizi yöntemlerinin yaklaşık %40 civarında bir 

oranında ataletsel algılayıcılar kullanılmaktadır. Bu 

algılayıcılar içlerinde 3D ivme-ölçer, jiroskop ve 

manyetometre barındırmaktadır. İvme-ölçerler algılayıcı eksen 

takımına göre ivme değerlerini sunarken, jiroskoplar açısal hız 

bilgisi sağlamaktadır. Genellikle ayak, bilek, diz ve göğüs 

bölgesine yerleştirilen ataletsel algılayıcılar kullanılmasının 

diğer yöntemlere göre tercih edilmesindeki önemli 

nedenlerden biri, hastanın klinik ortamına bağlı kalmaksızın 

serbest hareket edebilmesine olanak tanımasıdır [10]. Albert 

ve arkadaşları ipad 2 içindeki jiroskoptan yararlanarak 

gerçekleştirdikleri denge kararlılığına ilişkin ölçüm 

sonuçlarının Neurocom dinamik postürografi sistemi ile 

oldukça benzer sonuçlar verdiğini açıklamışlardır [11]. 

Tadano ve arkadaşları da bel, diz ve bileklere yerleştirdikleri 

taşınabilir ivme ve konum algılayıcıları ile gerçekleştirdikleri 

deneylerden, bu yöntemin kamera kullanılan yöntemlere göre 

daha hassas ve gerçek zamanlı veriler sunduğu çıkarımını 

yapmışlardır  [12]. 

Denge sorununa yönelik yürüyüş analizlerinde dikkate 

alınan bazı önemli parametreler Tablo 1’de listelenmiştir. Bu 

tablo incelendiğinde, ayak konumunun olabildiğince doğru 

olarak belirlenmesinin önemi anlaşılmaktadır. 

Bu çalışma denge sorunu yaşayan kişilerin sorunlarının 

belirlenmesine yönelik bir projenin parçasıdır. Proje genelinde 

de taşınabilir ataletsel algılayıcılar kullanılmıştır. Doğal olarak 

her algılayıcının kullanımını sınırlayan ‘kusurları’ 

bulunmaktadır. Ataletsel algılayıcıların içindeki ivme-

ölçerlerin bu amlamdaki en ciddi sorun çıkaran noktaları 

‘ofset’ ve ‘kayma’dır. Bu çalışma ile, ataletsel algılayıcıların 

denge/yürüyüş analizinde kullanılması halinde ofset ve kayma 

sorununa getirilebilecek çözümler tartışılmıştır. Bu çerçevede 

geliştirilen bir yöntemle, ayağın yerde sabit durmasının 

detekte edilerek hız hatasının yeterince sık aralıklarla 

sıfırlanması, böylece uzun süreli sayılabilecek yürüyüşlerde 

dahi konumun yüksek doğrulukla tespit edilmesi sağlanmıştır. 

Tablo 1. Yürüyüş analizinde kullanılan bazı parametreler 

Parametre Açıklama 

Adım 

uzunluğu 

Ardışık sağ ve sol ayakların -yürüyüş 

doğrultusunda- sabit konumları arasındaki 

mesafe 

Adım 

genişliği 

Ardışık sağ ve sol ayakların -yürüyüş 

doğrultusuna dik doğrultuda- sabit konumları 

arasındaki mesafe 

Adım hızı 

(Kadans) 

Birim zamanda (Bir saniyede/dakikada) atılan 

adım sayısı 

Durma süresi Sabit ayağın yerde kalma süresi 

Amaç ve amaca ulaşma yolunda izlenen yolun tanıtımı 

için makalenin bundan sonraki bölümleri şu şekilde 

düzenlenmiştir: Bölüm 2’de problem tanımlanmış, ofset ve 

kaymaya neden olan kaynaklar kısaca açıklanmıştır. Ardından, 

projede kullanılan algılayıcının özellikleri sunulmuştur. 

Bölüm 3’de soruna yaklaşım ve çözüm yöntemleri 

tartışılmıştır. Bölüm 4 önerilen yöntemin uygulanışı ile ilgili 

ayrıntıları içermektedir.  Bu bölümde konumla ilgili hata ve 

belirsizlik hesabının ardından deneysel veriler örnek 

grafiklerle desteklenerek sunulmuş, elde edilen sayısal 

sonuçlar yorumlanmıştır. Son olarak Bölüm 5’de önerilen 

yöntem ve elde edilen sonuçlar genel hatlarıyla tartışılmış ve 

konu kapsamında gelecekteki çalışmaların yönü çizilmeye 

çalışılmıştır.  

2. Problemin Tanımlanması

Ofset ve kayma nedeniyle, ivme-ölçer verilerinden hareketle 

çift integrasyon sonucu hesaplanan konum değerleri, zaman 

ilerledikçe ciddi derecede hata içerirler. Her ne kadar 

başlangıçtaki ofset değeri belirlenerek etkisi kolayca 

kompanze edilebilir ise de, ‘ofset değerinin çeşitli etkenlere 

bağlı olarak zaman içinde değişmesi’ olarak tanımlanan 

‘kayma’nın etkisinin –sorunun rasgelelik içermesi nedeniyle- 

kompanze edilmesi kolay değildir. Ataletsel algılayıcılarda 

özellikle mekanik gerilme, yaşlanma, sıcaklık vb. 

parametrelerden etkilenen ‘kayma’ya ivme verileri açısından 

etkili olan belli başlı parametreler şu şekilde listelenebilir [13]: 

- Sıcaklığa bağımlılık: Sıcaklığın etkisi genellikle

algılayıcı içinde kompanze edilmeye çalışılır. Bu

amaçla ivme verilerinin üretici tarafından

kalibrasyonu sırasında bir sıcaklık algılayıcısı

yardımıyla ‘look-up table’ oluşturulur, ya da sıcaklık

ile ivme değerleri arasındaki bağıntıyı veren analitik

bir ifade elde edilir. Daha sonra bu veriler okunan

ivme değerlerinin düzeltilmesinde kullanılır [13]. Ne

var ki, kullanım sırasında sıcaklık ölçümünde

olabilecek bir hata, ivme verilerinin de hatalı

olmasına yol açar.

Bilgisayar 

Şekil 1: Yanda: Dinamik 

postürografi; üstte: Mobil 

yürüyüş analiz sistemi.
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- Çapraz-eksen duyarlılığı: Herhangi bir eksene ilişkin

ivme verileri, az ya da çok diğer eksenlere ilişkin

verilerden etkilenmektedir. Çapraz-eksen duyarlılığı

bu etkinin bir ölçüsüdür. Üç eksenli bir ivme-ölçer

için duyarlılık matrisi

[

𝑆𝑥𝑥 𝑆𝑥𝑦 𝑆𝑥𝑧

𝑆𝑦𝑥 𝑆𝑦𝑦 𝑆𝑦𝑧

𝑆𝑧𝑥 𝑆𝑧𝑦 𝑆𝑧𝑧

] 

şeklinde tanımlanır. Buradaki indisler sırasıyla 

ölçme ekseni ve ivme eksenine işaret etmektedirler. 

Örneğin 𝑆𝑧𝑥 x-eksenindeki ivme değişimi nedeniyle

z-eksenindeki ivme değerinde oluşan değişimdir.

Çapraz-eksen duyarlılığının kaynağı genellikle

kılıflamanın değişik evrelerindeki hatalardır [13].

- Besleme gerilimi değiştiğinde ivme-ölçer çıkışı da

bu değişimle orantılı olarak ölçeklenir.

Ölçeklemenin besleme gerilimindeki değişime ayak

uyduramaması halinde ‘oransal hata’dan söz edilir.

Duyarlılığın oransal hatası:

%𝑅𝐸𝑆 = (
Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖 𝑎𝑙𝑡𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑑𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑙𝑡𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑑𝑢𝑦𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘
) −

(
Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑚
) 

olarak tanımlanır. 

2.1. Kullanılan Algılayıcının Özellikleri 

Projede Xsens firmasının ‘MTW2 Wireless 3DOF Motion 

Tracker’ ataletsel algılayıcısı kullanılmıştır [14]. İçinde 3D 

ivme-ölçer, 3D jiroskop ve 3D manyetometre bulunan 
ünitenin bazı karakteristikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Kullanılan algılayıcının (MTW2 Wireless 3DOF 
Motion Tracker) temel karakteristikleri 

Kütle  27 gram 

Fiziksel boyutlar  34.5 x 57.8 x 14.5 mm 

(GxUxY) 

Statik doğruluk (Roll, pitch) < 0.5 derece 

Statik doğruluk < 1 derece 

Dinamik doğruluk 2 derece RMS 

Açısal çözünürlük 0.05 derece 

MTw dahili örnekleme 

frekansı 

1800 Hz 

Max ivme 16 g 

Max MTw güncelleme 

frekansı 

75 Hz (for 6 MTw) 

Ataletsel algılayıcı önce düz bir zemin üzerine konmuş, bu 

haliyle ham ve serbest (free) ivme verileri kaydedilmiştir. 

Şekil 3’de her üç eksene ilişkin ani serbest ivme verileri 

görülmektedir. Zaman grafiklerinde ofset ve kayma kolaylıkla 

gözlenebilmektedir. Burada özellikle z-eksenindeki ciddi ofset 

hatasının yanında, tüm eksenlerde veri toplamaya başladıktan 

2 saniye sonra oluşan sıçrama dikkati çekmektedir. 

Şekil 3: Durağan halde ivme-ölçer serbest ivme verileri. 

3. Soruna Yaklaşım ve Çözüm Yöntemleri

3.1. Genel Uygulama 

Ataletsel algılayıcılarda veri düzeltme işlemi genellikle 

Genişletilmiş Kalman Filtresi tabanlı yazılımlarla 

gerçekleştirilmektedir [15]. Bu amaçla çeşitli referans bilgisi 

kullanılmaktadır. Ne var ki, özellikle insan hareketinin sürekli 

izlenmesi gibi durumlarda işlem oldukça karmaşıklaşır; çünkü 

hareket halinde çok sayıda vücut parçasının/uzvunun 

algılayıcılarla doğru olarak hizalanması kolay değildir. Eklem 

konumlarının her an doğru belirlenmesi için vücut 

boyutlarının çok doğru olarak ölçülmesi, algılayıcı 

gürültülerinden kaynaklanan belirsizliklerin minimize 
edilmesi açısından çok önem kazanır [16]. 

3.2. Önceki Araştırmaların Bu Çalışmaya Uygulanması 

İvme-ölçerlerin kalibrasyonu ile igili önemli çalışmalardan 

biri de optik fare, sarsma masası ve plakçalar verilerinin 

referans olarak kullanıldığı çalışmadır [17]. Sözü edilen 

çalışmada referans verileri ile eğitilen yapay sinir ağları ivme-

ölçer verisinin düzeltilmesinde kullanılmış ve en yüksek %72 

civarında bir uyum iyiliği elde edildiği bildirilmiştir. 

Bu çalışmada da ivme-ölçer verisi gerek optik fare 

(A4Tech, model X5-6AK) gerekse ‘Matlab System 

Identification Toolbox 7.2.1’ yardımıyla bazı sistem tanıma 

yöntemleri kullanılarak düzeltilmiş, elde edilen değerler Tablo 

3’de sunulmuştur. Denemeler 5m’lik doğrusal bir yol parçası 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 3: Çeşitli yöntemlerle elde edilen uyum iyiliği değerleri 

Yöntem Model Uyum iyiliği 

(%) 

Optik fare 

referanslı 

A4Tech, model X5-6AK + 

YSA: Levenberg – Marquardt 

(2 gizli katman: Sırasıyla 8 ve 4 

nöron) 

74 

ARX A(p)y(t)=B(p)·u(t-nk)+e(t) 

na=6,  nb=8 

54 

ARMAX A(p)y(t)=B(p)·u(t-nk)+C(p)e(t) 

na=2,  nb=2, nc=2 

66 

OE y(t)=B(p)/F(p)·u(t-nk)+e(t) 

nb=2,  nf=2 

66 

Tablo 3’.deki değerler, ele alınan yöntemlerin uzunca bir 

süre/mesafe için yeterince güven sağlamaktan uzak olduğu 

izlenimini vermektedir. Buradan çıkarılan sonuç, ivme-ölçer 
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verisinin doğru bir referans yardımıyla yeterince sık aralıklarla 

düzeltilmesi gerektiğidir. 

Çalışmamızda ivme-ölçerin kayma sorununun yol açtığı 

konum hatasının kompanzasyonu için yürüyüş profilinin 

karakteristik bir fazından yararlanılması düşünülmüştür. Şöyle 

ki: Her adımda ayağın hareketsiz kaldığı bir süre 

bulunmaktadır. Dolayısıyla ayağın bu statik konumu detekte 

edilerek olası hız ofset hatası sıfırlanırsa, sonraki veriler için 
konum hatasının birikimli olarak artması önlenmiş olacaktır. 

3.3. Veri Toplama 

İvme değerleri için, kullanılan ataletsel algılayıcının (IMU) 

serbest ivme verileri dikkate alınmıştır. ‘Algılayıcı eksen 

takımı’nı referans alan ham ivme verileri yerine ‘global eksen 

takımı’nı referans alan serbest ivme verilerinden 

yararlanılmasındaki amaç, bu verilerin IMU içinde gömülü 

Kalman Filtresi tabanlı bir yazılımla bir ön kalibrasyon 

işleminden geçirilmiş olmasıdır. Ne var ki bu işlem için IMU 

içindeki jiroskop ve manyetometre verilerinden 

yararlanılmaktadır. Dolayısıyla serbest ivme verilerinin 

doğruluğundan olabildiğince emin olmak için, IMU’nun 

kullanıldığı ortamda –Yer’in manyetik alanının dışında- 

manyetik alan bulunmaması çok önemlidir. 

Çalışmamızda veri toplama işlemi İÜ Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi-Odyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. Yukarıda 

sözü edilen manyetik alan etkisinin minimum olacağı şekilde 

çevre koşulları oluşturulması için özel özen gösterilmiştir 

(Şekil 4). 

Şekil 4: Veri toplama ortamından bir görünüş. 

4. Önerilen Yöntemin Uygulanması

Yürüyüş analizi için yaklaşık 12m uzunluğunda doğrusal bir 

yol seçilmiştir. Bu mesafenin denekler tarafından ortalama 

olarak 12 saniyelik bir sürede kat edildiği belirlenmiştir. Diğer 

taraftan ortalama bir adım 0,6m olarak ölçülmüştür. 

Dolayısıyla adım hızı yaklaşık olarak 2adım/sn dir. Bir diğer 

gözlemimiz ise, bir ayağın yerde statik halde kalma süresi ile 

hareketli olduğu sürelerin yaklaşık olarak eşit ve 0.5s 

civarında olduğudur.  Bu koşullar altında, yürüyüş 

doğrultusundaki 0.1m/s2 lik bir ivme ofset değeri yürüyüş 

sonunda (½)·0.1·122 = 7.2m kadar bir konum hatasına neden 

olur. Halbuki ilk iki adım sonunda, yani aynı ayağın yere 

bastığı ardışıl konumlarda bu hata (1/2)·0.1·(1/2)2 = 0.0125m 

olur. Şayet her iki adım sonunda, ayak yere bastığında hareket 

doğrultusunda hızın sıfır olduğu bilgisi referans alınır ve 

böylece konum hatasının birikmesi önlenir ise, 12 saniye 

sonunda olası en büyük konum hatası 12·0.0125m = 0.15m 

olur. Bu durumda birikimli hata halinde 7.2m/12m = %60 olan 

bağıl konum hatası, hız hatası belirli aralıklarla sıfırlandığında 

0.15m/12m = %1.25 seviyesine düşer. Toplam bağıl hatanın 

ivme ofset hatası ile orantılı olması nedeniyle, şayet işlem 

başlangıcında ofset hatası sıfırlanır ise, sonuçta bağıl hata 

yalnızca ‘kayma’ya bağlı olarak oluşacak ve oldukça 

kabul/ihmal edilebilir değerler alacaktır. Bu düşüncelerle 

yürüyüş analizinin başlangıcında kişi statik halde iken, ayak 

üzerine yerleştirilen ivme-ölçerden alınan ivme değerleri 1sn 

süreyle (t=2sn ile t=3sn arasında) kaydedilmiş ve bu 

değerlerin ortalaması başlangıç ofset değeri olarak alınarak 

sonraki tüm ani ivme değerlerinden çıkarılmıştır. 

Hareket düz bir zemin üzerinde gerçekleştiğinden z-ekseni 

ivme bileşeni ‘sıfır’dır; hareket doğrultusundaki ivme değeri 

(𝑎ℎ𝑑) ise, x ve y-global eksen bileşenleri cinsinden

𝑎ℎ𝑑 =  √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2  (1) 

olarak hesaplanır. Bu durumda 𝑎ℎ𝑑 nin hesabındaki

birleştirilmiş belirsizlik 

𝑢𝑎ℎ𝑑

= √(
𝜕𝑎ℎ𝑑

𝜕𝑎𝑥
)2 · 𝑢𝑎𝑥

2 + (
𝜕𝑎ℎ𝑑

𝜕𝑎𝑦
)2 · 𝑢𝑎𝑦

2 + 2(
𝜕𝑎ℎ𝑑

𝜕𝑎𝑥
)(

𝜕𝑎ℎ𝑑

𝜕𝑎𝑦
) · 𝑢𝑎𝑥𝑎𝑦

     (2) 

şeklinde bulunur. Burada 𝑢𝑎ℎ𝑑, 𝑢𝑎𝑥ve 𝑢𝑎𝑦 sırasıyla hareket, x

ve y-doğrultularına ilişkin ivme değerlerindeki belirsizlikler, 

𝑢𝑎𝑥𝑎𝑦 ise 𝑎𝑥 ve 𝑎𝑦 arasındaki kovaryansdır. 𝑎𝑥 ve 𝑎𝑦

arasındaki korelasyonun sıfır olması halinde 

𝑢𝑎ℎ𝑑 =  √𝑎𝑥
2/(𝑎𝑥

2 + 𝑎𝑦
2)𝑢𝑎𝑥

2 + 𝑎𝑦
2/(𝑎𝑥

2 + 𝑎𝑦
2)𝑢𝑎𝑦

2  (3) 

şeklinde hesaplanır. Böylece 𝑢𝑎𝑥 = 𝑢𝑎𝑦 halinde 𝑢𝑎ℎ𝑑 =

√2𝑢𝑎𝑥 olur. Bu durumda, yukarıdaki sayısal değerlerin geçerli

olması halinde, konum hesabında %1.76 kadar bir belirsizlik

söz konusu olur.

4.1. Deneysel veriler 

İvme verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili 

olarak: 

- Ataletsel algılayıcı –ayağın hareketsiz kaldığı

durumun en iyi algılandığı şekilde- ayağın üst

kısmına yerleştirilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5: Ataletsel algılayıcının ayak üzerindeki konumu. 

- Yapılan ölçümler sonucunda, her üç eksendeki ani

ivme değerlerinin bileşkesinin art arda 5 örnek için

0.15m/s2 den küçük olması, ayağın hareketsiz

kalmasının göstergesi olarak değerlendirilmiştir.

- Ayağın durağan olduğu belirlendiğinde, şayet o an’a

kadarki ivme değerlerinden hareketle integrasyon ile

hesaplanan o anki hız değeri sıfırdan farklı ise, bu

değer hızdaki ofset olarak değerlendirilmiştir.

Ardından bu ofset sıfırlanarak yeni adıma

başlanmıştır.
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Örnek bir ivme grafiği, ivme değerlerinden hareketle elde 

edilen hız ve konum grafikleri ve -yukarıdaki noktalar 

ışığında- düzeltilerek bulunan hız ve konum grafikleri Şekil 

6’da görülmektedir. Ayağın hareketsiz olduğunun belirlendiği 

süreler ivme grafiğinde işaretlenmiştir (Siyah renkli çizgiler). 

Sağ ve sol ayaktan toplanan verilerle yapılan örnek bir 

değerlendirmeye ilişkin grafikler Şekil 7’de görülmektedir. Bu 

grafikler, adım fazlarının ve simetrisinin belirlenmesine 

yöneliktir.  

Yukarıda açıklanan işlemler 96 kişiden toplanan verilere 

uygulanmıştır. Elde edilen verilerden ortalama yürüyüş yolu 

11.92m ve standart sapma 22cm olarak hesaplanmıştır. 

Buradan yol sonu itibarıyla bağıl konum hatasının mutlak 

değeri (12-11.92)/12 = %0,7 olarak bulunur. 

Şekil 7: Örnek yürüyüş analiz grafikleri. 

4.2. Deney sonuçlarının yorumlanması 

Her ne kadar bağıl konum hatası kabul edilebilir sınırlar içinde 

ise de, standart sapmanın 22cm olması, verilerin Gauss 

Dağılımı gösterdiği varsayımı altında, %95 güven aralığı için 

yol sonunda  

Δl/l = 2·0.22/11.92 = %3.7 

kadar bir bağıl konum belirsizliği anlamına gelir. Uygulanan 

yöntemin olası hata kaynaklarına ilaveten belirsizlik üzerinde 

etkili olan bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar: 

- Ayağın hareketsiz kaldığı fazlara ilişkin başlangıç

ve bitiş anlarının belirlenmesindeki hata

- Yürüyüşün başlangıç ve bitişinde deneklerin ayak

konumlarındaki hata

- Yürüyüş başlangıcında hesaplanan ivme ofset

değerindeki hata

Şekil 6: Örnek grafikler. Yukarıdan aşağıya doğru: 

Serbest ivme-düzeltilmemiş hız-düzeltilmiş hız-

düzeltilmemiş konum-düzeltilmiş konum.

234

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Bu noktalar dikkate alındığında, belirsizlik değerinin de 

makul olduğu söylenebilir. 

Deneylerimizde kullandığımız algılayıcıların örnekleme 

frekansı 100Hz’dir. Tabiidir ki, -ortalama değer hesabındaki 

doğruluk alınan örnek sayısından etkilendiğinden dolayı- bu 

frekansın artırılması halinde, özellikle başlangıç ivme ofset 

değerinin ve hız ofset hatalarının daha doğru belirlenmesi 

mümkün olacaktır. 

5. Sonuçlar

Bu çalışma denge sorunu yaşayan kişilerin sorunlarının 

belirlenmesine yönelik bir projenin parçasıdır. Sorunun ele 

alınması çerçevesinde yürüyüş analizinin yardımcı olduğu 

literatürdeki çok sayıda araştırma ile ortaya konmuştur. Bu 

analiz çok sayıda parametrenin değerlendirilmesine bağlı olup, 

birçok parametre de ayağın konumu ile ilişkilidir. Bu nedenle 

ayağın konumunun doğru olarak belirlenmesi ciddi derecede 

önem kazanmaktadır.  

Kişinin yürüyüş karakterinin belirli ortamlara bağlı 

kalmaksızın anlaşılması için uygulamada en çok ataletsel 

algılayıcıların kullanıldığı yöntemler yer bulmaktadır. Bu 

algılayıcıların kullanılmasında ise özellikle ofset ve kayma 

sorunlarının çözümü, konum hatasının birikimli olarak 

artmaması açısından en çok üzerinde durulması gereken 

noktadır. 

Bu çalışmada yürüyüş analizinde kullanılan ataletsel 

algılayıcıların ivme-ölçer verilerinin düzeltilmesi, dolayısıyla 

bu verilerden hareketle elde edilen konum verilerinin 

doğruluğunun artırılması için bir yöntem önerilmiştir.  Bu 

yöntemin esası, yürüyüş esnasında ayağın hareketsiz olduğu 

fazların tespitine dayanmaktadır. Sözü edilen fazlarda hızın 

sıfır olması nedeniyle, ayak her yere bastığında olası hız ofset 

değeri sıfırlanarak, hızın integrali alınarak hesaplanan konuma 

ilişkin hatanın birikmesi önlenmektedir. 

Önerilen yöntemle elde edilen konum değerlerinin çeşitli 

sistem tanıma ve optik fare referanslı hata düzeltme 

yöntemleriyle elde edilen sonuçlardan çok daha yüksek 

doğrulukta olduğu belirlenmiştir. 

Bugüne kadar yalnızca doğrusal bir hat üzerinde 

gerçekleştirilen yürüyüşlere ilişkin veriler toplanmıştır. 

Yöntemin doğruluğunun yürüyüşün doğrultusundan bağımsız 

olduğunun gösterilmesi için farklı yürüyüş profilleri üzerinde 

çalışmalarımız sürdürülecektir. Diğer taraftan, çalışmamız 

kapsamında deneklerin önemli bir bölümünü sağlıklı kişiler 

oluşturmuştur. Denge sorunu bulunan kişilerin de yoğun 

olarak denek kümesine katılmasıyla –ayağın hareketsiz kaldığı 

sürelerin belirlenmesi vb.- yöntemin olası aksaklıkları tespit 

edilerek konum belirlenmesinde doğruluğun artırılması, 
bundan sonraki çalışmalarımızın hedefleri arasındadır. 
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Özet 

Mekanik sistemlerin modelleme süreçlerinin maddi ve vakti 

olarak pahalı olması, kontrolörlerin pratikte 

uygulanabilmesinin önündeki en büyük engel olmaktadır. 

Literatürde modelden bağımsız kontrolörler olarak geçen 

yöntemler, ölçümün yalnızca baz alınarak kontrolör 

tasarlanması prensibine dayanmaktadır. Bu çalışmada, bina 

aktif kontrolünün ayrık boyutta LMI yöntemleri ile kontrolör 

tasarlanması durumunda, mekanik sistemlerde ne gibi bir 

performans sağlayacağı sorgulanmaktadır. Bu amaçla 

benchmark bir bina modeli ele alınarak sürekli boyutta 

tasarlanarak ayrıklaştırılmış, sonuç olarak bina modeli elde 

edilmiştir. Ardından ayrık boyutta durum geri-beslemeli 

optimal kontrolörü, LMI yaklaşımıyla elde edilmiştir. 

Çalışmanın neticesinde, ayrık boyutta tasarlanmış kontrolör 

performansı gözlemlenmiş, ayrıca dijital kontrolün örnekleme 

zamanının etkisi de göz önüne alınarak, kontrolör 

performansları değerlendirilmiştir. 

Abstract 

Expensiveness of the mechanical model parameterization is one 

of major burden of the controller application. In literature, 

model-free controllers are worked based on measurements of 

the system, hence application potential can be increase. 

However, this type of controllers are executed on discrete 

domain. In this study, discrete controller on mechanical system 

performances are studied. For this purpose, one of building 

benchmark model has been modelled on discrete domain. 

Thence, discrete State-Feedback optimal controller has been 

designed with using LMI Techniques. As a result of the study, 

controller performance is observed. Thence, discrete controllers 

have been designed with different sampling frequency and 

effectiveness of the sampling frequency on performance has 
been demonstrated.  

1. Giriş 

Kontrol sistemlerinin mekanik sistemlere uygulanması, son 

yüzyılda giderek popülerleşen bir konudur. Öncelikli olarak 

analog elektrik-elektronik ile başlayan bir kontrolör 

uygulamaları, günümüzde birçok mekanik sisteme 

uygulanmaktadır. Mekanik sistemlerin doğrusal modellerinde 

elde edilen karakteristik denklemler, elektrik mühendisliği 

terminolojisinde ‘filtre’ olarak geçmektedir. Bu bakış açısıyla 

baktığımızda, mekanik sistemlerin kontrolü, mevcut çözüm 

filtresini bir girişimle istenilen davranış kalıbına oturtmaktan 

ibarettir. Bu doğrultuda kontrolör uygulamaları binaların maruz 

kaldığı deprem tehdidine karşı bir önlem mahiyetinde ele alınır 

olmuştur. Thenozhi S. ve Yu W. (2013) bina modellenmesi ve 

kontrolör geliştirilmesi konusundaki yenilikleri ele aldığı 
derlemede süregelen çalışmaları ele almıştır.  

Keza yenilikçi başka çalışmalar incelendiğinde, Miyamoto K. 

vd. (2016) yaptıkları çalışmada eş giriş bozucusu (Equivalent-

Input Disturbance) yaklaşımıyla depreme maruz kalan bir bina 

modelinin kontrolünü gerçekleştirerek, frekans cevap 

fonksiyonundaki tepe noktalarını baskılamış, kendi 

yaklaşımıyla da LQR kontrolör ile karşılaştırma ile etkinliğini 

göstermiştir. Yazıcı H. ve Güçlü R. (2011) çalışmalarında LMI 

kullanarak H2/H∞ kontrolör tasarlayarak bina titreşimlerinin 

kontrolünü ele almışlar, zaman ve frekans bandında 

kontrolörün performansını ortaya koymuşlardır. Parametre 

belirsizliğinin bir problem olarak alınması gerekliliği üzerine Li 

Z. ve Adeli H. (2016) LMI yöntemini kullanarak ayrık 

dayanıklı H2/H∞ kontrolör tasarlayarak bina titreşimlerinin 

kontrolünü ele alarak titreşim bastırma kabiliyeti ortaya 

konmuştur. Yalnız parametre belirsizliğine karşı dayanıklı 

olması değil, aynı zamanda gecikmeye dayalı belirsizlikler için 

de kontrolör tasarımı gerekmiş, nitekim Yazıcı H. vd. (2012) 

çalışmalarında eyleyici gecikmesine bağlı dayanıklı bir H∞ 
kontrolör tasarlayarak bu problemin de üstesinden gelmiştir. 

Yine de kontrolörün uygulanma noktasında ciddi problemlerle 

karşılaşılmaktadır. Sistem matrislerini elde etmek her zaman 

mümkün olmamaktadır. Mümkün olduğu durumlarda da bu 

matrisleri elde etmek pahalıya mal olmaktadır. Zhang R. ve 

Gargab L. (2014) çalışmalarında bir binanın kayma 

deformasyonları konusunda sistem belirleme çalışması 

gerçekleştirmiş, sürekli-ayrık modelleme ile elde ettikleri 

parametreleri çalışmalarında ortaya koymuştur. Sun H. vd. 

(2017) yaptıkları çalışmada MIT’de bulunan Green building 

isimli binanın Bayesian karakteristiklerini çevresel titreşimlerin 

ölçümlenmesi ile belirlemiştir. Bu yöntemler maliyet 

öngörüsünün gerçekleştirilmesi zor olması dolayısıyla pratikte 

uygulama alanı bulmakta güçlük çekmektedir. Nesser F., vd. 

(2016) binaların modal parametrelerin belirlenmesinde hatayı 

azaltarak çevresel titreşimlerle belirlenin yollarını aramıştır. 

Benzer şekilde Thenozhi S. ve Yu W. (2013) derlemesinde, bu 

konuyu da ele almış, ucuz olabilecek yöntemlerde model 

belirlemede doğabilecek hatalar konusunda uyarmıştır.  

Bu doğrultuda, model bazlı kontrolörler yerine, modelden 

bağımsız kontrolörlerin ele alınması söz konusu olabilir. 

Modelden bağımsız kontrolörler incelendiğinde, Johansson 
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(1993) tarafından önerilen indirekt yöntem ve Werbos (1989) 

tarafından önerilen direkt yöntem ile modelden bağımsız 
kontrolör tasarımları mümkündür. 

İndirekt yöntemde ölçüm sonuçları kullanılarak sistem matrisi 

kestirim yapılarak elde edilmektedir. Böylece parametre 

belirleme çalışması es geçilerek doğrudan ölçümler 

kullanılarak sistem matrisi elde edilebilmektedir. Dyke S.J. vd. 

(1992) aktif kütle damperi kullanarak ele aldıkları 3 katlı bina 

modelinde frekans cevap fonksiyonlarını kullanarak 

ayrıklaştırılmış sistem belirlemesi yaparak kontrol uygulaması 

gerçekleştirmiştirler, yine Spencer Jr. B.F. vd. (1998) 

tarafından aktif kütle damperi ve aktif tendon sistemi 

kullanarak bina kontrolünün benchmark problemlerini ele 

alırken, bina modelini yine indirekt yöntem ile elde etmiştir.  

Direkt yöntemde herhangi bir kestirim işlemi yapılmadan, 

doğrudan ölçüm verileri kullanılarak kontrolör elde 

edilmektedir. Yapay sinir ağları da bu doğrultuda çokça tercih 

edilen yöntemlerden biridir (Hung S.L. vd., 2004).  Nitekim 

Kim ve Lewis (2010) yılında direkt yönteme bir öneri olarak  

Q-öğrenme kullanarak modelden bağımsız H∞ kontrolör 

tasarlayarak ele aldığı bu problem, yalnızca ölçüm alarak 

sistemin kontrolünü mümkün hale getirmektedir. Bu durum 

kontrolörlerin uygulanabilirliğini oldukça arttıran bir etmene 
dönüştürmektedir. 

Bu çalışmada ise, benchmark bir bina modeli, sürekli boyutta 

tasarlanmış, ardından ayrıklaştırma işlemine tabi tutulmuştur. 

Ardından sürekli boyutta tasarlanmış durum geri-beslemeli H∞ 

Kontrolör kullanılarak kontrol edilmiştir. Bu şekilde, ayrık tip 

kontrolörün mekanik sistemlere uygulanmasında elde edilen 

performans gözlemlenmiştir. Akabinde, farklı örnekleme 
zamanlarının nasıl bir etkisi olacağı incelenmiştir.  

2. Yöntem ve Materyal 

Çalışma ele alınırken, öncelikle bina modelinin oluşturulması 

üzerine durulmuştur. Bina modeli oluşturulurken benchmark 

modeller referans alınmış, sönüm ise Rayleigh Sönüm 

Katsayılarının hesaplanması ile bulunmuştur. Ardından 

kontrolör tasarımına gidilmiş, kontrolör ayrık boyutta 

tasarlanmıştır. Ayrık boyuttaki kontrolörün çalışabilmesi için 

model, ayrıklaştırılmıştır. Ardından kontrolör ve kontrolör 
olmayan sistemler, bilgisayar ile simüle edilmiştir.  

2.1.Bina Modeli 

Bina modeli, Loh C.H. vd. (2008) tarafından yayınlanmış bir 

dizi deneysel bina modellerini kullanılarak elde edilmiştir. 

Çalışmalarında 3 ve 6 katlı bina için benchmark çalışması 

yapan bu ekip, uluslararası birçok araştırmacı tarafından 

kullanılarak standardize edildiğini belirtmektedirler. Tablo 1 de 
6 katlı bina modelinin dinamik özellikleri paylaşılmıştır. 

Tablo 1: Loh C.H. vd. (2008) Tarafından Belirlenen 

Modal Parametreler 

Mod                

𝐴𝑟 

Doğal Frekans 

(𝜔𝑟) Hz 

Sönüm Oranı    

(𝜉𝑟) (%) 

1 1,05 0,2 

2 3,50 0,99 

3 6,12 0,09 

4 8,987 0,79 

5 11,91 1,86 

Bu 6 katlı bina modeli, Şekil 1 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Bina Modeli 

Bu bina modeline ait kütle ve rijitlik matrisleri; 

𝑀 =

[
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0
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0
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0
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0
0
0
0

−𝑘6
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 (2) 

şeklinde verilmiştir. 

Modelin sönüm kabiliyeti, yapılan modal analiz ile elde edilen 

sönüm oranı ve doğal frekans ifadeleri kullanılarak, Rayleigh 

Sönüm Katsayısı Matrisi kullanılarak bulunabilir. Bu şekilde 

sönüm oranın bulunması Chopra A. (2001) yılında ortaya 

konmuştur. Buna göre Rayleigh Sönüm Katsayılar Matrisi; 

𝐶 = 𝛼𝑅𝑀 + 𝛽𝑅𝐾 (3) 

olarak bulunabildiği belirtilmekte, rayleigh parametreleri ise,  

𝛼𝑅 =
2𝜉0𝜔1𝜔3

𝜔1+𝜔3
   𝛽𝑅 =

2𝜉0

𝜔1+𝜔3
 (4) 
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olarak bulunabilmektedir. Matematiksel modelde basitlik 

olması amacıyla, Jehel P. vd. (2014) yılında ortaya koydukları 

makalede kabul ile buraya gelindiği bildirilmekte ve bu kabul 

yerine kullanılabilecek ifadeyi,  

{
𝛼
𝛽} =

2𝜔1𝜔3

ℎ3𝜔3
2−ℎ1𝜔1

2 (
ℎ3𝜔3

−
1

𝜔3

   
−ℎ1𝜔1

1

𝜔1

) {
𝜉1

𝜉3
} (5) 

olarak belirtmektedir. Burada ℎ1 = ℎ3 = 1  olarak kabul 

edildiği ve denklemden düştüğünü Jehel P. vd. (2014) 

belirtmektedirler. Zaten böyle bir kabulün yapılmasıyla da 

Chopra A. (2001) tarafından verilen ifadeye ulaşılmakta olduğu 
barizdir. Bu şekilde elde edilen sönüm matrisi de,  

𝐶 =

[
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−𝑐2

𝑐2 + 𝑐3
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0
−𝑐3

𝑐3 + 𝑐4

−𝑐4

0
0

   

0
0

−𝑐4

𝑐4 + 𝑐5

−𝑐5

0
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0
0

−𝑐5

𝑐5 + 𝑐6

−𝑐6

   

0
0
0
0

−𝑐6

𝑐6 ]
 
 
 
 
 

 (6) 

bulunur. Nihayetinde durum uzay sistem matrislerine  

𝐴 = [
0𝑛

−𝑀−1𝐾
   

𝐼𝑛
−𝑀−1𝐶

]    𝐵 = [
0𝑛𝑥𝑟

𝑀−1𝐹
] (7) 

𝐶 = 𝐼𝑛     𝐷 = 0𝑛𝑥𝑟 (8) 

ulaşılarak durum uzay yöntemine göre sistem denklemleri, 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 (9) 
𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢 
şeklinde bulunabilir. 

Yine de kurulan matematiksel modelde hatalar olabileceği, 

Thenozhi S. ve Yu W. (2013) tarafından belirtilmekte olup, bu 

problemin özellikle sönüm matrisini elde etmekte kullanılan 

kabullerden kaynaklandığını Jehel P. vd. (2014), ayrıca Sun H. 

vd. (2017) kütle ve rijitlik matrisini elde ederken yaşanan 
problemlerin bertarafı için yöntem önermişlerdir.  

2.2. Kontrolör Tasarımı 

Kontrol uygulamasında H∞ kontrolör tasarımına gidilmiştir. 

Modelden bağımsız bir kontrolörün performansı göz önüne 

alınmak istendiğinden, sistemdeki belirsizlikler ve zaman 

gecikmesi olmadığı varsayımı üzerinden gidilmiş, durum geri 

beslemeli bir kontrolörün ayrık düzlemde ele alınması 

problemine odaklanılmıştır. Bu şekilde diğer etmenlerden 

bağımsız olarak, ayrık bir kontrolörün elde edeceği performans 
değerleri gözlemlenmiş olacaktır. 

Durum-uzay sisteminde kontrolör tasarlanması, sisteme ayrıca 

bir performans kriteri de katacağından, dış güdümlü bir giriş ve 

çıkış ifadesi de sisteme dahil olmaktadır. Ayrık sistem içinse 

durum uzay denklemleri  

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝑑𝑥(𝑘) + 𝐵1𝑑𝑤(𝑘) + 𝐵2𝑑𝑢(𝑘) (15) 

𝑧(𝑘) = 𝐶𝑑𝑥(𝑘) + 𝐷1𝑑𝑤(𝑘) + 𝐷2𝑑𝑢(𝑘)  
olarak belirtilmektedir. Durum geri beslemeli bir kontrolörün 

𝑢(𝑘) = 𝐾𝑑𝑥(𝑘)  ile elde edileceği, sisteme ait performans 

kriterinin 𝛾 =
‖𝑧(𝑘)‖2

‖𝑤(𝑘)‖2
 olacağı ve 𝑉𝑑(𝑘) = 𝑥𝑇(𝑘)𝑃𝑑𝑥(𝑘), 𝑃𝑑 ≻

0 Lyapunov fonksiyonu düşünülürse, doğrusal matris eşitsizliği 

(LMI), ifadesi 𝕩𝑇(𝑘) = {𝑥(𝑘) 𝑤(𝑘)} sadeleştirmesi dikkate 
alınarak, 

𝐽𝑃𝑑

𝛾 (𝑥(𝑘),𝑤(𝑘), 𝑢(𝑘)) = 𝑥𝑇(𝑘 + 1)𝑃𝑑𝑥(𝑘 + 1) − 𝑥𝑇(𝑘)𝑃𝑑𝑥(𝑘) +

𝑧(𝑘)𝑇𝑧(𝑘) − 𝛾2𝑤(𝑘)𝑇𝑤(𝑘) ≺ 0 (16) 

elde edilmektedir. Problem, minimizasyon problemi olarak ele 

alınmakla birlikte, amaç fonksiyonu 𝐽𝑃𝑑

𝛾
(𝑥(𝑘), 𝑤(𝑘), 𝑢(𝑘)) ≔

𝐽𝑃𝑑,𝐾𝑑

𝛾
(𝑥(𝑘), 𝑤(𝑘))

𝑢(𝑘)=𝐾𝑑𝑥(𝑘)
tanımından hareketle, 

𝒫0: min
𝑌;𝑄≻0

𝛾 , 𝑘𝑜ş𝑢𝑙: max
∀𝑤𝑘

{𝐽𝑃𝑑,𝐾𝑑

𝛾
(𝑥(𝑘),𝑤(𝑘))  ≺ 0} (17) 

şeklinde tanımlanır. Yine KYP Lemma uygulandıktan sonra 

Schur tümleyeni açılımı uygulanırsa (Boyd S. vd. 1994),        

𝑄 = 𝑃𝑑
−1  kabulü ve 𝑌 = 𝐾𝑑𝑄  sadeleştirmesi ile sistemin 

bilineer koşulları, doğrusal forma getirildiğinde, 

[
 
 
 −𝑄

0
∗
∗

   

0
−𝛾𝐼
∗
∗

   

𝑄𝐴𝑑
𝑇 + 𝑌𝑇𝐵2𝑑

𝑇

𝐵1𝑑
𝑇

−𝑄
∗

   

𝑄𝐶𝑑
𝑇 + 𝑌𝑇𝐷2𝑑

𝑇

𝐷1𝑑
𝑇

0
−𝛾𝐼 ]

 
 
 
≺ 0 (18) 

LMI formunda, 𝒫0
′: min

𝑌;𝑄≻0
𝛾  optimizasyon problemi kurulmuş 

olur. Çözüm neticesinde elde edilecek 𝑄  ve 𝑌  matrisleri ile  

kontrolör matrisi, 𝐾𝑑 = 𝑌𝑄−1 olarak bulunmaktadır.  

Kontrolörün hesaplandığı doğrusal matris eşitsizlikleri, bir 

konveks küme ihtiva etmektedir. Bu konveks kümenin haiz 

edilen minimum noktasının bulunması problemi, yarı-tanımlı 

programlama yöntemleriyle çözülebilmektedir. Bu çalışmadaki 

bütün çözümlemeler, YALMIP ayrıştırıcısı ve SEDUMI 

çözümleyicisi kullanılarak programlanmış ve çözüm kümesi 

dahilindeki optimal çözüm elde edilmiştir. Çözümde kullanılan 
programlama yöntemi aşağıda tanımlanmıştır.  

1. Tanımlı Sistem Matrislerinin boyutları elde edilir.  

2. Optimizasyon parametreleri sdpvar komutu ile yarı tanımlı 

değişken olarak tanımlanır. Dolayısıyla Lyapunov ifadesi 

yarı-tanımlı bir değişkendir. Örn: P=sdpvar(n,n). 

Tanımlama yaparken ifadelerin diagonal veya tam matris 

olma olasılığı dikkate alınır. Bu şekilde diagonal form 

bertaraf edilir. Bunun için P=sdpvar(n,n,’full’) şeklinde 

değişken tanımlanır.  

3. Performans indeksi 𝛾 optimizasyon parametresi olduğundan 

ötürü yarı-tanımlı değişken olarak tanımlanır.  

4. Doğrusal Matris Eşitsizlikleri tanımlanır. Çözüm kümesi bu 

eşitsizliklerden faydalanarak oluşturulur.  

5. optimize komutu ile optimizasyon problemi gammaya göre 

çözülür.  

6. value komutu ile yarı tanımlı değişkenden “double” 

değişkene geçiş yapılır.  

2.3.Performans Değerlendirmesi 

Bina modeline ait simülasyon sonuçlarının etkin bir şekilde 

değerlendirilmesi ile ilgili olarak Ohtori vd. (2004)’nin 

tanımladığı performans kriterlerinden 2 tanesi seçilip 

performans indeksi tablosu oluşturulmuştur. Bu tablodaki 

verilerden hareketle, tasarlanan kontrolörlerin performansları 

karşılaştırılacaktır. Seçilen performans kriterlerine ait formüller 

aşağıdaki gibidir: 

𝐽1 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝑚𝑎𝑥𝑡,𝑖

|𝑑𝑖(𝑡)|

ℎ𝑖

𝛿𝑚𝑎𝑥 },   (19) 

𝐽2 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝑚𝑎𝑥𝑡,𝑖

‖𝑑𝑖(𝑡)‖

ℎ𝑖

‖𝛿𝑚𝑎𝑥‖
},   (20) 

Burada  𝛿𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥
|𝑑𝑖(𝑡)|

ℎ𝑖
  kontrolörlerin etki etmediği 

durumdaki maksimum katlar arası yer değiştirme oranını, 

ℎ𝑖  katlar arası mesafeyi, 𝑑𝑖 katlar arası yer değiştirmeyi ifade 

etmektedir.  
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3. Nümerik Benzetim Çalışmaları 

Çalışmadan elde edilen kontrolör, gerçek deprem verisinin 

sisteme uygulanması ile değerlendirilmiş, performans çıktıları 

ile kontrolör yetkinliği sorgulanmıştır. Sistemin kontrolör 

tasarımı MATLAB kullanılarak elde edilmiş, SIMULINK 
kullanılarak da simüle edilmiştir.  

Kullanılacak ayrık model, sürekli modelin ayrıklaştırılması ile 

elde edilmiştir. Durum uzay yöntemleri kullanılarak elde edilen 

bina modeli, ayrıklaştırma işlemine tabii tutulmuştur. Toplanan 

veri 100 Hz’lik örnekleme zamanı kullanılarak elde edilmiştir. 

Dolayısıyla, ayrık modellerdeki örnekleme zaman aralığı 0.01 

s olarak alınmıştır. Bu durum özellikle örnekleme zamanının 

kontrolör uygulamalarındaki önemini göstermektedir. 

Örnekleme esnasında kullanılan yöntem olarak ‘zero order 
hold’ örneklemesi kullanılmıştır.  

Simülasyonlar sonucu binadan yer değişimi parametreleri 

okunmuştur. Okunan parametreler daha sonradan performans 
kriteri belirlemekte kullanılacaktır.  

Çalışmada ayrıca, 0.006 s ve 0.002 s lik örnekleme zaman 

aralığında nelerin değişeceği sorgulanmıştır. Bu şekilde farklı 

örnekleme zamanlarının kullanılması durumunda performansta 

ne gibi değişiklerle karşılaşacağı sorgulanmıştır. Bu sayede 

optimal bir kontrolör örnekleme zamanının olup olmayacağı da 

merak konusudur. 

Simülasyonlar, 1940’da California’da meydana gelen El Centro 

deprem verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Depremin 40 

saniyelik kısmı, Şekil 2 ile gösterilmiştir. Simülasyon zaman 
sonuçları da Şekil 3 de paylaşılmıştır.  

   a) 

   b) 

Şekil 2. El Centro Depremi A) Yer Değişimi, B) Hızı 

 

 

Şekil 3. Zamana Göre Katların Yer Değişimleri 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

Zaman [s]

Y
e
r 

D
e
g
is

im
i 
[m

]

El Centro Depremi Yer Degisimi

0 5 10 15 20 25 30 35 40
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

Zaman [s]

H
iz

 [
m

/s
]

El Centro Deprem Hizi

0 5 10 15 20 25 30 35 40
-0.5

0

0.5

1

1.5

zaman [s]

1
. 

K
a
t 

Y
e
r 

D
e
g
is

im
i 
[m

]

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
-0.5

0

0.5

1

1.5

zaman [s]

2
. 

K
a
t 

Y
e
r 

D
e
g
is

im
i 
[m

]

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
-0.5

0

0.5

1

1.5

zaman [s]

3
. 

K
a
t 

Y
e
r 

D
e
g
is

im
i 
[m

]

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
-0.5

0

0.5

1

1.5

zaman [s]

4
. 

K
a
t 

Y
e
r 

D
e
g
is

im
i 
[m

]

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
-0.5

0

0.5

1

1.5

zaman [s]

5
. 

K
a
t 

Y
e
r 

D
e
g
is

im
i 
[m

]

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
-0.5

0

0.5

1

1.5

zaman [s]

6
. 

K
a
t 

Y
e
r 

D
e
g
is

im
i 
[m

]

 

 

Kontrolsüz

Ayrik Kontrollü

Kontrolsüz

Ayrik Kontrollü

Kontrolsüz

Ayrik Kontrollü

Kontrolsüz

Ayrik Kontrollü

Kontrolsüz

Ayrik Kontrollü

Kontrolsüz

Ayrik Kontrollü

239

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Katlara ait yer değişimi frekans cevapları ise Şekil 4 ile paylaşılmıştır.  

 
Şekil 4 Sistemin Yer Değişimi Frekans Cevapları 

 Sistemin simüle edilmesi neticesinde yer değişimi değerlerinde 

kayda değer bir iyileşme saptanmıştır. Bu durum ayrık 

kontrolörlerin de mekanik sistemlerin doğrudan kontrolünde 

LMI yöntemlerle ele alınabileceğini göstermektedir. O halde 

kontrolörün tasarlanması için modelleme yapmaksızın, valide 

edilmiş, deneysel verilerden elde edilen bir modelin de 
kullanılabilir olması olasıdır denebilir.  

Genel olarak performans ölçütleri değerlendirildiğinde yer 

değiştirme cevapları kullanılan performans indekslerinde 𝐻∞𝑑 

kontrol durumunun başarılı bir performans sergilediği 
görülmektedir. 

Tablo 2 için bir değerlendirme yapıldığında, katlar arasındaki 

maksimum genlikleri ifade eden ve birinci performans kriteri 

olan J1 in değerinin H∞d kontrolcü için 1’ den küçük değerde 

olması kontrolcünün etkin bir şekilde çalıştığını 

göstermektedir. Yer değiştirmenin normunun maksimum 

değerini esas alan üçüncü performans kriteri olan J2’ ün değeri 
kontrolcünün etkin bir şekilde çalıştığını göstermektedir. 

Tablo 2: Performans İndeksi Tablosu 

 𝐽1 𝐽2 

𝐻∞𝑑 0.4052     0.2172   

 

Yer değiştirmelerin maksimum değerlerinin görüldüğü         

Şekil 5’teki grafik incelendiğinde katların tamamına ait yer 

değiştirme cevaplarının iyileştirilmesi ile ilgili olarak 𝐻∞𝑑  

kontrolcü, performans kriterlerinde de açık bir şekilde 

görüldüğü gibi bina cevaplarını bastırma konusunda başarılıdır. 

RMS değerlerinin görüldüğü Şekil 6 ise yine aynı şekilde  𝐻∞𝑑 

kontrolcünün başarılı olduğunun görülmesi yukarıda incelenen 

performans analizini doğrular niteliktedir. 

 
Şekil 5. Katlara Ait Yer Değiştirmelerin Maksimum Değerleri 

 

Şekil 6. Katlara Ait Yer Değiştirmeler İçin RMS Değerleri 

Örnekleme zamanı ayrık kontrolörlerin kuvvet çıkışları için 

önemli bir kriter olabileceği göze çarpmaktadır. Şekil 7’de 

farklı örnekleme zamanları için ele alınan kontrolör kuvvetleri 
çıkışı paylaşılmıştır.  
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Şekil 7. Farklı Örnekleme Zamanları dahilinde kuvvet çıkışları 

Örnekleme zamanının değiştirilmesi, benzer performansta bir 

çıkışa sebep olsa da, kontrolcünün ürettiği kuvvetin 

değişmesine sebep olmaktadır. Bu durum, algılayıcı ve 

eyleyicilerin örnekleme zamanlarının uygun seçilmesi 

durumunda eyleyici performansının da değişim söz konusu 

olabilecektir. Bu durum, yalnızca yer değişimi sonuçlarının 

kontrolünü değil, aynı zamanda eyleyicinin ürettiği kuvveti de 

performansı belli bir bantta sınırlayarak iyileştirilebileceğini 
göstermektedir.  

4. Sonuç 

Bu çalışmada, bir benchmark bina modelinin 1940 yılında 

meydana gelen El Centro depremi altında göstermiş olduğu 

titreşim davranışı MATLAB kullanılarak simüle edilmiş, 

göstermiş olduğu titreşim davranışının kontrolü için Durum-

geri beslemeli H∞ Kontrolörlerden faydalanılmıştır. Çalışmada 

ele alınan unsur, sürekli boyutta tasarlanan kontrolör ile ayrık 

boyutta tasarlanan kontrolörlerin etkinliğinin ortaya 
konulmasıdır.  

Çalışmada görülmektedir ki, ayrık ve sürekli boyutta tasarlanan 

kontrolörler, benzer performans çıktısı ve benzer örnekleme 

zamanı verildiğinde benzer performansı göstermektedirler. 

Nitekim, bu unsur, özellikle kontrol mühendisliğindeki 

deneysel uygulamalar için önem arz etmektedir. Sürekli boyutta 

bir kontrolörün uygulanabilmesi için verinin analog olarak 

toplanması, ardından dijitalize edilip, buradan otokorelasyon 

işlemlerine tabii tutulduktan sonra spektral analize tabii 

tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu işlemler, hem yazılımsal, 

hem donanımsal, hem de insan kaynakları yönünden 

uygulamayı zorlaştırmakta, deneysel maliyeti yukarı 

çıkarmaktadır. Buna karşın dijital kontrolör işlemlerinde 

otokorelasyon ve spektral analiz basamakları atık 

kullanılmadığından, kontrolör daha ucuza mal 

edilebilmektedir. Nitekim dijital kontrolörlerin model serbest 

yöntemlere olan uyumluluğu da model parametrelerinin elde 

edilmesi gibi pahalı uğraşlardan araştırmacıyı kurtarma 
olasılığı sonuç veren yöntemler doğurabilir. 

Öte yandan, örnekleme zamanının azalması ile kuvvet çıkışında 

azalma meydana gelmektedir. Kontrolörün ayrık boyutta 

tasarlanarak kullanılmasında örnekleme zamanının uygun 

seçilmesi, performansa doğrudan bir etki yapmasa da, 

ekonomiklik ve ömür açısından bir avantaj sağlamaktadır. Yine 

de tam sağlıklı sonuçlar bahsi geçen indirekt yöntemlerle 

deneysel veriden elde edilen sistemde uygulanması ile elde 
edilebilecektir.  

İleri çalışmalarda bu durum ele alınacak, ayrıca parametrik 

belirsizlikler ile gecikme problemine karşı dayanıklı 

kontrolörler tasarlanmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu 

kontrolörlerin Cetin S. vd. (2010) yılında bahsini açtığı ve 

Aggümüş H. (2014) tarafından da ele alınan deneysel bina 

modeli çalışmasında deneysel olarak da çalışılması 
amaçlanmaktadır.  

Kaynakça 

[1] S. Thenozhi , W. Yu , Advances in modeling and vibration 

control of building structures, Annual Reviews in Control, 

37, 346–364, 2013 

[2] K. Miyamoto, J. She, J. Imani, X. Xin, D. Sato, 

Equivalent-input-disturbance approach to active structural 

control for seismically excited buildings, Engineering 

Structures, 125, 392–399, 2016 

[3] H. Yazıcı,R. Güçlü, Active vibration control of seismic 

excited structural system using LMI-based mixed H2/H∞ 

state feedback controller, Turk J Elec Eng & Comp Sci, 

19(6), 839-849, 2011 

[4] Z. Li ve H. Adeli, New discrete-time robust H2/H∞ 

algorithm for vibration control of smart structures using 

linear matrix inequalities, Engineering Applications of 

Artificial Intelligence, 55, 47–57, 2016 

[5] H. Yazıcı, R. Güçlü, İ.B. Kücükdemiral, M.N.A. Parlakçı, 

Robust delay-dependent H∞ control for uncertain 

structural systems with actuator delay, Journal of Dynamic 

Systems, Measurement, and Control, 134, 1-15, 2012 

[6] R. Zhang ve L. Gargab, Response features and parametric 

identification of shear-deformation buildings with 

continuous–discrete modeling, Engineering Structures 59, 

375–385, 2014 

[7] H. Sun, A. Mordret, G.A. Prieto, M.N. Toksöz,                     

O. Büyüköztürk , Bayesian characterization of buildings 

using seismic interferometry on ambient vibrations, 

Mechanical Systems and Signal Processing, 85, 468-486, 
2017 

[8] P. Werbos, Neural networks for control and system 

identification. In Proc. Of CDC, 1989 

[9] R. Johansson, System modeling and identification. 

Prentice-Hall., 1993 

[10] S.J. Dyke, B.F. Spencer, P. Quast, D.C. Kaspari,                     

M.K. Sain, Implementation of an Active Mass Driver 

Using Acceleration Feedback Control, Computer-Aided 

Civil and Infrastructure Engineering, 11: 305–323. 

doi:10.1111/j.1467-8667.1996.tb00445.x, 1996 

[11] B.F. Spencer, S.J. Dyke, H.S. Deoskar, Benchmark 

problems in structural control: part 1- active mass driver 

system, Earthquake Engineering and Structural 

Dynamics, 27(11), 1127–1139, 1998 

[12] S.-L. Hung, C.S. Huang, C.M. Wen, Y.C. Hsu, 

Nonparametric Identification of a Building Structure from 

Experimental Data Using Wavelet Neural Network. 

Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 18: 

356–368. doi:10.1111/1467-8667.t01-1-00313, 2003 

[13] J.-H. Kim, F.L. Lewis, Model-free H∞ control design for 

unknown linear discrete-time systems via Q-learning with 

LMI, Automatica, 46, 1320-1326, 2010 

 

[14] C.-H. Loh, A.K. Agrawal, J.P. Lynch, J.N. Yang, 

Development of experimental benchmark problems for 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
-3

-2

-1

0

1

2

3
x 10

4

zaman [s]

K
o

n
tr

o
l 
K

u
v
v
e

ti
 [
N

]

 

 

Örnekleme 0.01 s

Örnekleme 0.006 s

Örnekleme 0.002 s

241

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



international collaboration in structural response control, 

Bridge Maintenance, Safety, Management, Health 

Monitoring and Informatics, 3298-3305, 2088 

[15] A.K. Chopra, Dynamics of Structures (4th Edition), 

Pearson, 2011 

[16] S. Boyd, L. Ghaoui, E. Feron, V. Balakrishnan, Linear 

Matrix Inequalities in System and Control Theory, Society 

for Industrial and Applied Mathematics, 1994 

[17] P. Jehel, P. Leger, A. İbrahimbegovic, Initial versus 

tangent stiffness-based Rayleigh damping in inelastic time 

history seismic analyses, Earthquake Engineering & 

Structural Dynamics, 43, 467-484, 2014 

[18] F. Nasser, Z. Li, P. Gueguen, N. Martin, Frequency and 

damping ratio assessment of high-rise buildings using an 

Automatic Model-Based Approach applied to real World 

ambient vibration recordings, Mechanical Systems and 

Signal Processing, 75, 196-2018, 2016 

[19] Y. Ohtori, R.E. Christenson, B.F. Spencer, S.J. Dyke, 

Benchmark Control Problem for Seismically Excited 

Nonlinear Buildings, Journal of Engineering Mechanics, 

ASCE, 130:366-385, 2004 

[20] H. Aggümüş, MR sönümleyici kullanarak H sonsuz 

yöntemi ile yapıların titreşim kontrolü, Yüksek Lisans 

Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

İstanbul., 2014 

[21] S. Cetin, E. Zergeroglu, S. Sivrioglu, I. Yuksek, “Altı Katlı 

Bina Modelinin MR Sönümleyici Yardımıyla Adaptif 

Kontrolü”, TOK 2010:Otomatik Kontrol Ulusal 

Toplantısı., 2010 

242

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Garanti Maliyetli LQ Tipi Statik Çıkış Geri Beslemeli Model 

Eşleme Kontrolörü ile Eklemli Taşıtın Yanal Kontrolü 

Lateral Control of an Articulated Vehicle with Guaranteed Cost 

LQ Type Static Output Feedback Model Matching Controller 
 

Hasan Sefa Şendur1, Mert Sever1, M. Selçuk Arslan1 

 
1Mekatronik Mühendisliği Bölümü  

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 
{hasan.sefa.sendur}@std.yildiz.edu.tr,{msever,msarslan}@yildiz.edu.tr 

 

 

 

 

Özetçe 

Bu çalışmada bir taşıt-römork çiftinin yanal kararlılığının 

iyileştirilmesi için model eşleme kontrolörü tasarımı ele 

alınmaktadır. Aktif taşıt dümenleme ve aktif römork 

dümenleme stratejilerini entegre eden bir kontrol stratejisi 

kullanılmıştır. Önerilen garanti maliyetli LQ tipi statik çıkış 

geri beslemeli model eşleme kontrolörünün uygulanmasıyla 

taşıt-römork çifti yanıtları tek üniteli taşıt yanıtlarını takip 

etmeye zorlanmıştır. Doğrusal matris eşitsizlikleri koşulları ile 

problem çözümü bir dış bükey optimizasyon problemi olarak 

formülize edilmiştir. Model eşleme performansı sayısal 

benzetim çalışmaları ile sınanmıştır. Önerilen metodun 

etkinliğini karşılaştırmak maksadı ile aynı maliyet 

fonksiyonunu kullanan durum geri beslemeli ve Yapısal olarak 

kısıtlanmış durum geri beslemeli kontrol stratejileri 

kullanılmıştır. Önerilen kontrolörün son derece tatmin edici 

bir model eşleme performansını son derece kolay 

gerçeklenebilir bir geri besleme yapısı ile sağladığı 

gösterilmiştir. 

Abstract 

This paper is concerned with the design of a model matching 

controller for improving the lateral stability of a vehicle-trailer 

combination. An integrated control strategy with active trailer 

steering and active front steering has been used. Vehicle-

trailer combination is enforced to follow single-unit vehicle 

responses by the use of proposed guaranteed cost LQ type 

static output feedback model matching controller. Solvability 

conditions of the proposed controller are formulated as a 

convex optimization problem with a set of linear matrix 

inequality conditions. Model matching performance is 

examined through the numerical simulation studies. 

Effectiveness of the proposed controller is compared by a state 

feedback controller and a structurally constrained state 

feedback controller which uses an identical cost function. It is 

indicated that the proposed controller achieves a satisfactory 

model matching performance with an easily realizable 

feedback configuration. 

1. Giriş 

Aktif şasi kontrol teknolojileri araçların yanal kararlılığının 

iyileştirilmesi adına, 1980 ortalarından başlayarak önemli bir 

araştırma konusu haline gelmiştir [1]. Ancak araştırmaların 

büyük bir kısmı tek üniteli taşıtlar üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Römork veya karavan gibi ek ünitelere sahip taşıtlar genel 

olarak kombinasyonel veya eklemli taşıtlar olarak 

adlandırılmaktadır. Eklemli araçların kendine has ve tek 

üniteli araçlarda görülmeyen dinamik özellikleri 

bulunmaktadır. Örneğin, boylamsal hızın kritik değerleri 

aşıldığında veya düşük sürtünmeli yüzeylerde römorkların 

yanal kararlılığının daha kolay bozulduğu bilinmektedir. 

Ayrıca sürücü tarafından ek ünite hareketlerini algılamak zor 

olduğu için römork veya karavan hareketleri kaynaklı 

kazaların sürücü tarafından öngörülmesi zorlaşmaktadır [2]. 

Bu ve benzer çalışmalarda işaret edildiği üzere, eklemli taşıtlar 

için yanal kararlılığın arttırılması birincil öneme sahiptir [3].  

Eklemli taşıtların yanal kontrolünde, aktif taşıt frenleme, 

aktif römork frenleme, aktif römork dümenleme, değişken 

eklem geometrisi stratejileri sıklıkla kullanılmaktadır. 

Literatüre baktığımızda, söz konusu kontrol stratejilerinin 

tasarımında LQ optimal kontrol yaklaşımının son derece 

yaygın olduğu görülmektedir. Hac vd. [4] ATF tekniğini 

kullanmışlardır. Shamim vd. [2] aktif römork frenleme, aktif 

römork dümenleme ve değişken eklem geometrisi stratejilerini 

karşılaştırmış ve aktif römork dümenleme ile aktif römork 

frenleme stratejilerinin daha yüksek performansa sahip 

olduğunu göstermiştir. Yakın zamanda, Sever vd. [5] 

Doğrusal Matris Eşitsizlikleri (DME) tabanlı çok amaçlı 

dayanıklı bir LQ optimal kontrolör tasarımı ile Shamim vd. 

tarafından [2] tasarlanmış olan LQ optimal kontrolörden daha 

yüksek performansa sahip bir strateji ortaya koymuştur. 

Ardından, [2] ve [5] çalışmalarındaki LQ maliyet fonksiyonu 

ile eşdeğer performans çıkışları seçilerek tasarlanan bir DME 

tabanlı dayanıklı H2 kontrolörün daha da iyi performansı 

neredeyse aynı kontrol eforu ile elde edebildiği gösterilmiştir 

[6]. 

Şu ana kadar incelenen çalışmalar literatüre önemli 

katkıda bulunmuştur, fakat hepsi klasik regülatör problemi 

çerçevesinde durum vektörünü orijine sürmektedir. Eklemli 

taşıtların yanal kontrolü özelinde, alternatif bir yaklaşım 

olarak model eşleme problemi de ele alınmaktadır. Bu 

yaklaşımın amacı, eklemli taşıt yanıtlarının tek üniteli taşıt 

yanıtlarına yakınsaması sayesinde ek ünitenin toplam dinamik 

üzerindeki etkisi minimize edilmesidir. Bu sayede, sürücü 

tarafından ön görülmesi son derece zor olan ek ünite 

hareketleri kaynaklı kazaların azalması beklenmektedir. Dört 
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teker dümenleme ile LQ optimal kontrol çerçevesinde model 

eşleme kontrolü Kageyame ve Nagai [7] tarafından 

çalışılmıştır. Deng vd. kutup atama yaklaşımıyla model 

eşlemeyi dört teker dümenleme stratejisi ile ileri ve geri 

beslemeli kontrol yapısını önermiştir [8]. Mokhiamar ve Abe 

[9] ise çalışmalarında taşıt, karavan ikilisinin tek üniteli taşıt 

yanıtlarını takip etmesi için kayan kipli kontrol yapısı 

kullanmışlardır.  

Model eşleme yaklaşımı ile eklemli taşıtların yanal 

kontrolünde son derece başarılı çalışmalar mevcut olsa da 

Statik Çıkış Geri Beslemesi (SÇGB) yaklaşımı ile tüm durum 

vektörüne erişmeden ve durum gözleyicisi kullanmadan 

garanti maliyetli LQ tipi model eşleme kontrolü bu çalışmada 

olduğu gibi henüz ele alınmamıştır. Önerilen yaklaşım 

sayesinde sadece eklem açısı ve model eşleme hataları geri 

beslenerek yüksek bir model eşleme performansı elde 

edilebildiği ortaya konmuştur. Metodun etkinliğini incelemek 

adına tüm durum vektörünün ölçümü için Durum Geri 

Beslemeli (DGB) ve kontrolör kazancı yapısal olarak 

kısıtlanmış (KDGB) kontrolörler tasarlanmıştır. 

2. Problem Tanımı 

Bu bölüm kapsamında çalışmamızda ele alınan model 

eşlemeli kontrol problemi tarif edilecektir. Çalışmamızdaki 

model eşlemeli kontrolörün yapısı Şekil’ de görülmektedir.  

 

 

Şekil 1: Model eşleme kontrol yapısı. 

Burada kontrol edilmek istenen sistemin modeli 

 )(B)(B)(A)(
mwmm

tttt wuxx
mm

  (1) 

olarak ifade edilir. Bir referans model ise 

 )(B)(A)(
rwr

ttt wxx
rr

  (2) 

biçiminde gösterilebilir. Doğrusal zamanla değişmeyen sistem 

(1)’in çıkışları ile referans model (2)’nin durumlarını birbirine 

yakınsatan kontrolör model eşleme kontrolörü olarak 

adlandırılır ve  

 )()()( ttt mr yxe   (3) 

olarak verilen model eşleme hatasını kararlı kılar. Burada 

 )(C)( m tt mm xy   (4) 

doğrusal zamanla değişmeyen sistem (1)’in referans modele 

eşlenmek isteyen çıkışlarıdır.  

 )(K)(K)( em ttt exu m   (5) 

biçimindeki kontrol kanunu sistem (1)’i ve model eşleme 

hatasını (3) aynı anda kararlı kılabilir. Bundan sonraki 

bölümlerde model ve referans model sunulmaktadır.  

2.1. Taşıt-Römork Modeli 

Bir taşıt-römork çifti basitçe çeken taşıt ve çekilen römork 

kısımlarından oluşmaktadır ve Şekil-2 ile gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Taşıt-römork çifti için aktif römork dümenleme 

kontrolü [2] 

Burada v  yanal hızı, r sapma oranını,  ise taşıt-römork 

çiftinin birleşme noktasındaki birbirlerine göre açısını 

göstermektedir. Ayrıca fvl , rvl  ve vrl  sırasıyla taşıtın ağırlık 

merkezinden ön tekerleklere, arka tekerleklere ve birleşme 

noktasına olan uzaklığı ifade etmektedir. rtl ve ftl  ise yine 

sırasıyla römork ağırlık merkezinin römork arka tekerleğine ve 

birleşme noktasına olan uzaklıkları belirtmektedir. Taşıt-

römork çifti için römork denklemleri [2] ile ifade edilmiş olup  

       cosX-sinY-cosXtrVtVm hhtttxtt     (6) 

      sinXsinX-cosYFtrVtVm thhyttxttt   (7) 

     sinXlsinXoscYlFltrJ trthhftytrttt   (8) 

olarak gösterilebilir. Burada vm , tm , vJ , tJ  sırasıyla taşıt ve 

römork için kütle ve atalet terimlerini ifade eder. Son olarak, 

)(t  sürücü tarafından sisteme girilen dümenleme açısını, 

 açısı kontrol edilmek istenen römork dümenleme açısını 

belirtmektedir. Belirtilen hareket denklemleri birkaç varsayım 

altında doğrusallaştırılabilir. Bunun için ilk olarak eklem 

noktasındaki hız ve ivme değerleri birbirine eşit olmalıdır. Ek 

olarak sistemin doğrusal hızı sabit olarak kabul edilmelidir. 

Son olarak küçük açı yaklaşımları benimsenerek trigonometrik 

ifadeler ortadan kaldırılabilir. Bu varsayımlar ışığında, 

doğrusallaştırılmış hareket denklemleri  

 0 )(F)(G)(D)(M w tttt wuxx mm
  (9) 
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şeklindedir. Burada durum vektörü 

  )()()()()(
T ttttt θθrvx mmm

  (10) 

olarak tanımlanmıştır ve )()( tt δw  sürücü dümenleme girişi;  

  )()()(
T ttt t

*
δδu   (11) 

ise aktif ön dümenleme ve römork dümenleme girişlerinden 

oluşan kontrol vektörüdür. (6) ile verilen hareket 

denklemlerinde belirtilen matrisler  
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F  (15) 

biçimindedir. Hareket denklemleri (9), basit bir şekilde (1) 

biçiminde durum uzay formuna getirilebilir. Burada 

DMA
1

m
 ; GMB

1
m

 ; FMB
1

mw
  

2.2. Tek Üniteli Taşıt Modeli 

Römork eksiltildiğinde standart bisiklet modeli elde edilmiş 

olur ve tek üniteli taşıtların dinamiğini ifade etmede başarı ile 

kullanılabilir. Tek üniteli taşıt dinamiği (2) ile durum uzayı 

şeklinde gösterilebilir. Burada durum vektörü 

  TT
)()()( ttt rrr rvx   (16) 

olarak seçilmiştir. Referans model için  
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 olarak verilmektedir.  

2.3. Model Eşleme Problemine Yönelik Durum-Uzay 

Modeli 

Model eşleme kontrolü için model ve referans model 

dinamikleri bir arada ele alınarak kararlılık ve model eşleme 

hatasının sıfıra yakınsaması aynı anda garanti edilebilir. Bu 

bilgiler ışığında arttırılmış durum uzayı modeli 
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00

0
 (19) 

olarak inşa edilebilir. Durum geri beslemeli kontrolör tasarımı 

ile model eşleme hatalarına erişip kontrol kanunu (5)’i 

oluşturabilmek için  

 )(T)( tt axx   (20) 

olarak verilen benzerlik dönüşümü uygulanır. Burada 

 











IC

I
T

m

0
 (21) 

olarak seçilecek olursa, nihai durum vektörümüz 

  TTT
)()()( ttt rvx

m
  (22) 

formunda elde edilir ve yine nihai durum uzay denklemleri 

 )w(B)(B)(A)( w tttt  uxx  (23) 

biçiminde yazılabilir. Burada nxn 1

a
TTAA , 

nxm aTBB  ve 
nxp aww TBB olarak verilmektedir. 

Durum uzay sisteminin (19) kararlı kılınması ile model eşleme 

hatası da kararlı kılınacaktır.  

3. Kontrolör Tasarımı  

Bu bölüm kapsamında model eşlemeli kontrolör tasarımında 

yararlanılacak olan durum ve statik çıkış geri beslemeli ile 

garanti maliyetli LQ kontrolörlerin tasarımına yönelik 

teoremler sunulacaktır. 

3.1. Durum Geri Beslemesi ile Garanti Maliyetli LQ 

Kontrolör Tasarımı 

 Doğrusal zamanla değişmeyen bir sistem 

 )(B)(A)( ttt uxx   (24) 

olarak ifade edilebilir. Durum geri beslemeli kontrol kanunu 

 )(K)( tt xu   (25) 

ile kapalı çevrim sistem 

 )(BK)(A)( tt xx   (26) 

biçiminde kolaylıkla yazılabilir. Söz konusu kontrol kanunu 

(27)  

 dtttttJ )(R)()(Q)(
TT

uuzz




0

 (27) 
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olarak verilen maliyet fonksiyonunu minimize edecek şekilde 

seçilebilir. Burada )(C)( z tt xz  olarak verilmektedir ve 

minimize edilmek istenen çıkışları göstermektedir. 

Yardımcı Teorem 1: Kapalı çevrim sistemi (26) kararlı kılan 

ve maliyet fonksiyonunun (27) üstten sınırlı olmasını garanti 

eden kontrolörün bulunması için  

 0 uuxx R)(QCC)()(
T

z
T
z

T ttxV  (28) 

koşulu sağlanmalıdır.  

İspat: (30) ifadesini integral içerisine alacak olursak  

  





0

0
0dtttttxV )(R)()(QCC)()(

T

z

T

z

T
uuxx (29) 

elde edilir.  Kapalı çevrim kararlı olduğunda  

 JV )(0  (30) 

koşulu dolayısı ile maliyet fonksiyonunun 

xx P)(
TxV olarak seçilip, kapalı çevrim sistem (26) ve 

kontrol kanunu (25), (28) ifadesi içerisinde yazıldığında  

0
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 (31) 

elde edilir. Schur tümleyen formülasyonu [11] yardımı ile  

0
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 (32) 

yazılabilmektedir. Bu aşamada karar değişkenleri P ve 

K çarpım halinde olduğu için (32) ifadesi DME formunda 

değildir. 1T PZZ  değişkenini tanımlayacak olursak ve 

eşitsizliği I)I,(Z,diag  ile solundan ve sağından çarpabiliriz. 

0
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0RW

ZCWWBBWAZZA

 (33) 

Artık koşul (24) DME formundadır. Burada KZW   

değişkeni tanımlanmıştır. Yardımcı Teorem 1 ile gösterildiği 

üzere maliyet minimizasyonu için 0xx P)(
T
00V  minimum 

kılınmalıdır. Bu bilgiler ışığında P simetrik pozitif tanımlı 

Lyapunov matrisini üstten sınırlayacak PSS
T  matrisi 

tanımlanacak olursa, Schur tümleyeni ile 

 0








ZI

IS
 (34) 

koşulu yazılabilir. 

Teorem 1: Verilen Q ve R matrisleri için kapalı çevrim 

sistemini (26) kararlı kılan ve maliyet fonksiyonunun (27) 

minimum değerini garanti eden durum geri beslemeli kontrol 

kanunu  

min (S)iz ;  

koşullar )(),( 3433  

ile verilen dış bükey optimizasyon probleminin çözümünden 

)(WZ)(K)(
1 ttt xxu
  olarak hesaplanmaktadır. 

3.2. Kontrolör Kazancının Yapısal Olarak Kısıtlanması 

Bazı mühendislik problemlerinde tüm durum vektörünün 

ölçümü mümkün veya gerekli olmayabilir. Bu yüzden bazı 

durumlarda kontrol kazancının yapısı üzerinde 

sınırlandırılmalara giderek bazı elemanların sıfır seçilmesi 

istenebilir. Böyle bir duruma örnek olarak 
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 yapısına sahip bir kontrol kazancı elde edilmek istenebilir ve 
1

WZK
  olduğu göz önüne alındığında W ve 

Z değişkenleri 
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yapısında seçilmelidir. Söz konusu yaklaşımın başlıca 

dezavantajı dış bükey optimizasyon problemindeki karar 

değişkenlerini kısıtlayarak çözüm kümesini daraltmasıdır. Bu 

dezavantajı ortadan kaldıran statik çıkış geri beslemeli kontrol 

kanunu ile garanti maliyetli LQ kontrolör tasarımı sonraki 

bölümde verilmektedir. 

3.3. Statik Çıkış Geri Beslemesi ile Garanti Maliyetli LQ 

Kontrolör Tasarımı 

Statik çıkış geri beslemeli kontrol kanunu 

 )(K)( tt yu   (38) 

biçimindedir ve burada )(C)( y tt xy   şeklindedir. Kapalı 

çevrim sistem 

 )()BKC(A)( y tt xx   (39) 

şeklinde elde edilir. Kapalı çevrim sistem (41) ve kontrol 

kanunu (40), (30) içerisine yazıldığında 
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elde edilir. Schur Tümleyen formülasyonu [11] ile 
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eşitsizliği yazılmaktadır. 1T
PZZ

  tanımlanması ve 

I)I,(Z,diag  kullanımı ile uyumluluk dönüşümü 

yapılarak
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(42) 

elde edilir. Bu aşamada karar değişkenleri K ve Z  yan yana 

olmadığı için değişken değişimi ile DME elde edemeyiz. 

Burada y
T
y MCZC   kabul edersek (42) ifadesi (43) ifadesine 

denk bir hale gelir. 
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(43) 

Burada KMW  olarak seçilmiştir ve koşul (42) DME 

formundadır. y
T
y MCZC   koşuluna DME kısıtı ile 

yaklaşabilmek için  

 I)MCZ(C)MCZ(C yy
T

yy   (44) 

tanımlaması yapılabilir [12]. Schur tümleyen sayesinde  
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koşulu elde edilir. Maliyet fonksiyonunun minimizasyonu ise 

Bolüm 3.1 içerisinde anlatılmıştır.  

Teorem 2: Verilen Q  ve R matrisleri için kapalı çevrim 

sistemi (39) kararlı kılan ve maliyet fonksiyonunun (27) 

minimum değerlerini garanti eden statik çıkış geri beslemeli 

kontrol kazancı 

min )(Siz ;  

koşullar )(),(),( 344543  

ile verilen dış bükey optimizasyon probleminin çözümünden 

)(CWM)(KC)( y
1

y ttt xxu
  olarak hesaplanır. 

4. Sayısal Benzetim Çalışmaları 

Bu bölümde bir taşıt-römork çiftinin model eşleme kontrol 

yaklaşımı ile tek üniteli taşıt yanıtlarını takip performansını 

incelemek için sayısal benzetim çalışmalarına yer verilmiştir. 

Bölüm 3 ile sunulmuş olan üç farklı kontrolörün yanıtları 

karşılaştırılmıştır. Tüm kontrolörlerin tasarımında aynı maliyet 

fonksiyonu kullanılmıştır ve  
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matrisleri ile verilmektedir. Performans ölçütünü (27) 

minimize edecek şekilde Yalmip ayrıştırıcısı [13] ve SeDuMi 

çözücüsü [14] kullanarak Teorem 1 çözüldüğünde elde edilen 

DGB kontrol kanunu ise 
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biçiminde hesaplanmıştır. Teorem 1 kullanılırken karar 

değişkenleri (27), (28) şeklinde yapısal olarak kısıtlandığından 

KDGB kontrol kanunu 
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biçimindedir. Performans ölçütünü (27) minimize edecek 

şekilde 510 değeri ve  
4424y

I0C  matrisi için 

Teorem 2 çözdürüldüğünde SÇGB kontrol kanunu 
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olarak hesaplanmaktadır. Taşıt römork sistemine sürücü girişi 

olarak 2 rad/s frekansına sahip, genliği 1 derece olan, sinüs 

dalgası bir tam periyodunu tamamlayana kadar uygulanmıştır 

[2]. Her üç kontrolör ile elde edilen yanal hız ve sapma hızı 

yanıtları şekil-3 ile verilmiştir.  

 

Şekil 3: Yanal hız ve sapma hızı yanıtları. 

Burada RM kısaltması referans model olan tek-üniteli taşıt 

yanıtlarını; M kısaltması taşıt-römork çifti kontrolsüz 
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yanıtlarını; M-DGB kısaltması DGB kontrolör ile elde edilen 

taşıt-römork çifti yanıtlarını; M-KDGB kısaltması KDGB 

kontrolör için taşıt-römork çifti yanıtlarını ve M-SÇGB 

kısaltması ise SÇGB kontrolör için taşıt-römork çifti 

yanıtlarını işaret etmektedir. SÇGB ve DGB kontrolörlerin 

cevaplarının referans modelin yanal hız ve sapma hızı 

çıkışlarını son derece iyi bir şekilde takip ettiği fakat KDGB 

kontrolörün edemediği görülmektedir.  

Ayrıca tasarlanan kontrolörlerin eklem açısı üzerinden 

birbirleriyle karşılaştırılması da sürüş güvenliği adına önem 

taşımaktadır ve Şekil 4 ile verilmektedir.  

SÇGB ve DGB kontrolörleri Şekil 4 ile görüldüğü üzere 

eklem açısı yanıtında genlikleri azaltmakta ve sönümü 

arttırarak oturma zamanını kısaltmaktadır. KDGB kontrolör 

ise kontrolsüz yanıttan yaklaşık iki kat düşük bir doğal 

frekansa sahipken iyi bir sönüm oranına sahip olsa da 

maksimum genliği yükseltmektedir. 

 

 

Şekil 4: Eklem açısı yanıtları. 

Her üç kontrolör tarafından hesaplanan taşıt ön 

dümenleme açısı ve kontrolör tasarımları için kontrol 

sinyalleri şekil 5 ile gösterilmektedir. 

 

Şekil 5: Kontrol sinyali. 

Şekil 5 incelendiğinde önceki analizlerde görüldüğü gibi 

DGB ve SÇGB kontrolörler son derece yakın performansa 

sahiptir. Her üç kontrolörün performansını sayısal anlamda 

daha hassas bir biçimde kıyaslamak için 

 
)(

)(
))((

tymaks

tymaks
tyJ

r

i

i 100  (41) 

şeklinde bir J boyutsuz performans ölçütü tanımlanmıştır. 

Burada  SÇGBKDGBDGBi ,, indisi ilgili kontrol 

kanununu ifade etmektedir ve )(ty  performans analizi 

yapılacak değişkendir.  

Taşıt-römork çiftinin kontrollü yanıtları ile tek-üniteli 

taşıtın yanıtlarına dair J  değerleri her üç kontrolör için de 

Tablo 1 ile gösterilmektedir. Model eşleme performansı adına 

incelediğimizde DGB ve SÇGB kontrolörlerin en fazla ± 7% 

hata ile model eşleme yaptığı görülmektedir. KDGB 

kontrolörün ise en fazla ± 35% hata ile model eşlemeyi 

başaramadığı ortaya konmaktadır.  

Tablo 1: Model eşleme performanslarının karşılaştırılması 

y(t) JDGB JKDGB JSÇGB 

v(t) 97,19 65,58 96,54 

r(t) 107,39 77,54 106,39 

 

Tüm bu bilgiler ışığında SÇGB kontrolörün KDGB 

kontrolör ile aynı ölçüm kolaylığında olmasına rağmen DGB 

kontrolörle son derece yakın bir performans sağladığı 

görülmektedir. Dolayısı ile önerilen yaklaşımın eklemli 

taşıtların yanal kontrolünde model eşleme problemi için büyük 

potansiyel taşıdığı ortaya konmuştur. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışma kapsamında bir taşıt römork çifti yanıtlarının tek 

üniteli taşıt yanıtlarına yakınsaması için model eşleme 

problemi ele alınmıştır. Kontrol stratejisi olarak Aktif Taşıt 

Dümenleme (ATD) ve Aktif Römork Dümenleme (ARD) 

teknikleri kullanılmıştır. SÇGB ile garanti maliyetli LQ tipi 

kontrolör ile model eşleme amaçlanmıştır. Önerilen 

kontrolörün üstünlüğü göstermek için aynı maliyet fonksiyonu 

ile DGB ve KDGB kontrolörler tasarlanmıştır. Benzetim 

çalışmaları göstermiştir ki, SÇGB kontrolör sayesinde DGB 

kontrolör kadar iyi bir performans elde edilebilmektedir ve 

KDGB kontrolör kadar az ölçüm kullanılmaktadır. Önerilen 

metodun parametre belirsizlikleri ve değişimlerine karşı 

dayanıklı ve kazanç planlamalı stratejilerle geliştirilmesi 

önümüzdeki çalışmalar için düşünülmektedir. 
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Özetçe 

Son yıllarda model öngörülü kontrolör (model predictive 
control-MPC) kısıtlı kontrol problemlerini çözmesi ve 
kullanım kolaylığı nedeniyle endüstriyel uygulamalarda sıkça 
kullanılmaktadır. Bir optimal kontrol yöntemi olan MPC her 
örnekleme zamanında bir karesel programlama probleminin 
çözümünü gerektirir. Bu çalışmada karesel programlama 
problemini çözen ve literatürde sıkça kullanılan aktif küme 
yöntemi Matlab editörü aracılığıyla gerçek sistemlerdeki 

gömülü yapılarda çalıştırılabilecek şekilde yeniden 
düzenlenmiş ve bütün bir kontrolör tasarımı yapılmıştır. 
Tasarlanan kontrolör yapısı PID kontrolör ile doğrusal bir 
sistemin kontrolü üzerinden karşılaştırılmıştır. Ek olarak MPC 
parametrelerinin değişiminin kontrolör başarımına etkisi 
incelenmiştir. Yapılan benzetimler tasarlanan  kontrolörün 
etkinliğini göstermektedir. 

Abstract 

In recent years, model predictive controller (MPC) has been 
widely used in industrial applications due to its ability to solve 
constrained control problems and ease of use. MPC, an 
optimal control method, requires the solution of a quadratic 
programming problem at each sampling time. In this study, an 
active set method which solves the quadratic programming 
problem and is frequently used in the literature is rearranged 

through Matlab editor so that it can be run in embedded 
systems. Also,  the whole controller structure is designed. The 
controller structure is compared with the PID controller 
through the control of a linear system. In addition, the effect of 
the variation of MPC parameters on controller performance is 
examined. The simulations show the effectiveness of the 
designed controller. 

1. Giriş 

Son yıllarda öngörülü kontrolör yapılarının gelişmesiyle 
beraber modele dayalı öngörülü kontrolörler akademik 
çalışmalarda ve petrokimyasallar, gıda işleme, otomotiv, 
havacılık ve uzay, metalürji ve savunma sistemleri gibi pek 
çok endüstriyel alanda sıkça kullanılmaktadır. Bu alandaki ilk 
çalışmalar 1970’li yılların sonunda literatürde yer almaya 
başlamış ve ilk tanımlama 1978 yılında Richalet tarafından 

yapılarak model öngörülü kontrolörlerin temel özellikleri 
anlatılmıştır [1]. Sonrasında dinamik matris kontrolü yöntemi 
geliştirilmiş ve bu yöntem ile sistem kısıtları dikkate alınarak 

optimal çözümler üretilmiş, kontrol işareti doğrusal 
programlama probleminin ardada çözümü ile elde edilmiştir 
[2]. Genelleştirilmiş öngörülü kontrol adı verilen bir diğer 

yöntem ise genelleştirilmiş minimum varyans fikrini temel 
almaktadır [3], [4]. Bu yöntemler MPC’nin temeli oluşturmuş 
ve kontrolör yapısı zamanla geliştirilmiştir. Yöntemin durum 
uzayı matrislerine uygulanması ile çok değişkenli sistemler, 
doğrusal olmayan sistemler gibi karmaşık sistemler için de 
MPC algoritmaları geliştirilmeye başlanmıştır [5]. Orijinal 
MPC algoritması doğrusal sistemler için geliştirilmiş olsa da, 
zamanla doğrusal olmayan sistemler için de genişletilmiş ve 

çokça yayına konu olmuştur [6]-[8]. [9]’da MPC hakkında 
önceki çalışmalar özetlenmekte, güncel gelişmelere genel bir 
bakış sağlanmakta ve gelecek çalışmalar için birkaç yol 
önerilmektedir. MPC’nin öğretilmesi ve laboratuvar 
uygulaması hakkında bazı görüşler [10]’da yer almaktadır. 
Literatürde MPC’nin sinir ağına dayalı piezoelektrik 
aktüatörlere [11] manyetik kaldırma sistemine [12], [13],  
gömülü sistemlere [14] uygulandığı çalışmalar mevcuttur. 

Ayrıca MPC’nin FPGA tabanlı uygulamaları da çalışılan 
konular arasındadır [15], [16]. 

Klasik bir MPC tasarımında kontrol işareti her adımda 
optimizasyon problemi çözülerek elde edilir.  Doğrusal 
model, kısıtlar ve bir maliyet fonksiyonu ile kontrol problemi 
karesel bir optimizasyon problemine dönüştürülür ve her 

örnekleme adımında bu problem çözülür. Her adımda bu 
problemini çözmek genel yöntemleri kullanarak yavaş olabilir 
ve fakat günümüzde kullanılan gelişmiş bilgisayarlar bu 
dezavantajı ortadan kaldırmaktadır. Literatürde bu 
optimizasyon probleminin çözümü için genellikle aktif küme 
yöntemi (active set method) ve iç nokta yöntemi (interior-
point method) temelli algoritmalar kullanılmaktadır ve diğer 
çözümler de genellikle bu yöntemler temel alınarak 

geliştirilmiştir [17]. 

Bu çalışmada doğrusal sistemler için MPC tasarımı 
yapılmıştır. Kontrolör içerisinde yer alan optimizasyon 
problemini çözmek için aktif küme yöntemi kullanılmıştır. 
Aktif küme yöntemi algoritması ve MPC tasarımı için 
herhangi bir araç kutusundan yararlanılmamış, tüm çalışmalar 

doğrudan Matlab programında gerekli kodlar yazılarak 
yapılmıştır. Tasarımın temel motivasyonu gerçek sisteme 
uygulanmak üzere derlenerek gömülü sistemlerde 
kullanılabilecek model öngörülü kontrolör için gerekli 
optimizasyon kodu oluşturmaktır. 

Çalışma şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci bölümde genel 
MPC yapısı anlatılmış, problem tanıtılmış ve aktif set 
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yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ikinci 

dereceden kararlı bir sistem, yazılan MPC algoritması ile 
kontrol edilmiş, benzetim çalışmaları yapılmış ve kontrolörün 
başarımı PID kontrolör ile karşılaştırılmıştır. Son bölümde ise 
çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmış ve gelecek 
çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. 

2. Model Öngörülü Kontrol 

Model öngörülü kontrol, her örnekleme zamanında sistemin o 

anki durumunu kullanıp sistem değişkenlerinin gelecekteki 
davranışlarını kestirerek, kısıtlı sonlu ufuklu optimizasyon 

problemini çözen model tabanlı bir optimal kontrol 
yöntemidir. Yöntemde kontrol ve kestirim ufku boyunca, 
çoğunlukla hataya ve kontrol işaretine bağlı olarak bir maliyet 
fonksiyonu yazılır. Sistem durumlarına ilişkin kestirimler bu 
maliyet fonksiyonunu en aza indirmek için kullanılır ve bunu 
başaran optimal kontrol işareti dizisi kontrol ufku boyunca 
elde edilir. İşaret dizisinin yalnızca ilk elemanı gerçek sisteme 
uygulanır ve bir sonraki örnekleme zamanında sistem çıkışı 
ölçülerek ya da gözlenerek tüm algoritma tekrarlanır. Bu geri 

çekilme stratejisi, kontrol sistemine geri besleme sağlar ve 
böylece sistem üzerinde etkili olan modelleme hatalarının ve 
bozucuların kompanze edilmesine olanak tanır [19], [20]. 

Temelde bir MPC döngüsü içerisinde sistemin bir modeli, 
bir maliyet fonksiyonu ve optimizasyonu yapacak bir araç yer 

alır. Bu döngüde iki adet parametre öne çıkmaktadır: Kestirim 

ufku 𝐾𝑦 ve kontrol ufku 𝐾𝑢. Kestirim ufku kestirilecek ufkun 

uzunluğunu gösterirken, kontrol ufku kestirim ufku boyunca 
sisteme uygulanacak aday kontrol işaretlerini içeren aday 
kontrol vektöründeki farklı kontrol işaretlerinin sayısını ifade 

eder. Dolayısıyla her zaman 𝐾𝑢 ≤ 𝐾𝑦 olmalıdır ve aday 

kontrol işaretleri dizisinin 𝐾𝑢 indeksli elemanından sonrası 

𝐾𝑢 indeksli elemanına eşit olacak şekilde devam etmelidir. 

MPC’nin temel yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir. [20], [21]. 

 
Şekil 1: Model öngörülü kontrolör temel şeması. 

Bir MPC döngüsü üç temel adımdan oluşur: 

1. Adım: Bu adımda o anda ölçülen sistem durumları ve 
optimize edilmiş aday kontrol işaretleri kullanılarak sistem 
modelinden kestirim vektörü elde edilir. 

2. Adım: Bu adımda maliyet fonksiyonu minimize eden 

aday kontrol işaretleri uygun bir optimizayon yöntemiyle 
belirlenir. Maliyet fonksiyonu olarak çoğunlukla referans ile 
çıkış arasındaki hata ile kontrol işaretini cezalandıran bir yapı 
seçilir. 

3. Adım: Bu adımda optimize edilmiş kontrol vektörünün 
ilk elemanı gerçek sisteme uygulanır. Bir sonraki örnek alınır 

ve 1. adım tekrarlanır. 

 

2.1. Problem Tanımı 

Bu çalışmada tek giriş tek çıkışlı, lineer, zamanla değişmeyen 
bir sistem ele alınmıştır. Ayrık zamanlı böyle bir sistem durum 
uzayında aşağıdaki gibi ifade edilir: 

             𝑥[𝑛 + 1] = 𝐴 𝑥[𝑛] + 𝐵 𝑢[𝑛] 
                     𝑦[𝑛] = 𝐶 𝑥[𝑛] 

(1) 

Burada durum değişkenleri 𝑥[𝑛] ∊ ℝ𝑛, giriş işareti 𝑢[𝑛] ∊  ℝ, 

çıkış işareti 𝑦[𝑛] ∊ ℝ şeklindedir. 𝐴, 𝐵 ve 𝐶 matrisleri 𝑇𝑠 

örnekleme zamanı ile ayrıklaştırılmış sistem matrisleridir. 

Çalışmadaki genel kontrol problemi ise referans işaretinin 
(𝑟[𝑛]) önceden bilindiği varsayımı altında; sistemin çıkış 

işaretinin (𝑦[𝑛]) gelecekteki değerlerinin, referans işareti 

gelecekteki değerlerini mümkün olduğunca yakından takip 
etmesini sağlayacak 

                   𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢[𝑛 + 𝑘] ≤  𝑢𝑚𝑎𝑥 ,           𝑘 = 0,1,⋯ , 𝐾𝑢 

| 𝑢[𝑛 + 𝑘] − 𝑢[𝑛 + 𝑘 − 1]| ≤ 𝛥𝑢𝑚𝑎𝑥 , 𝑘 = 1,⋯ , 𝐾𝑢 
(2) 

kısıtları altındaki uygun kontrol işaretinin (𝑢[𝑛]) bulunması 

şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre MPC döngüsünün her 

adımında minimize edilecek maliyet fonksiyonu, �̂�[𝑛] 
sistemin model yardımıyla kestirilen çıkışını göstermek üzere 

𝑓(𝒖) = ∑(𝑟[𝑛 + 𝑘] − �̂�[𝑛 + 𝑘])2

𝐾𝑦

𝑘=1

+ 𝜆 ∑(𝑢[𝑛 + 𝑘] − 𝑢[𝑛 + 𝑘 − 1])2

𝐾𝑢

𝑘=1

 

(3) 

şeklinde seçilmiştir. Burada λ  kontrol işaretindeki değişimleri 
cezalandıran önemli bir parametredir. Sistem çıkışları (1) 
denklemi kullanılarak her adım için kestirilebilir. Kestirim 
işlemlerine kestirim ufku boyunca devam edilirse maliyet 
fonksiyonunu 

𝑴 =

[
 
 
 
 
 
 

𝐶𝐵 0 0 ⋯ 0
𝐶 𝐴 𝐵 𝐶𝐵 0 ⋯ 0

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝐶 𝐴𝐾𝑢𝐵 𝐶 𝐴𝐾𝑢−1𝐵 𝐶 𝐴𝐾𝑢−2𝐵 ⋯ 𝐶 𝐵

𝐶 𝐴𝐾𝑢+1𝐵 𝐶 𝐴𝐾𝑢𝐵 𝐶 𝐴𝐾𝑢−1𝐵 ⋯ ∑ 𝐶 𝐴𝑖𝐵1
𝑖=0

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝐶 𝐴𝐾𝑦−1𝐵 𝐶 𝐴𝐾𝑦−2𝐵 𝐶 𝐴𝐾𝑦−3𝐵 ⋯ ∑ 𝐶 𝐴𝑖𝐵
𝐾𝑦−𝐾𝑢−1

𝑖=0 ]
 
 
 
 
 
 

, 

𝒁 =

[
 
 
 
 
 
 

𝐶 𝐴
𝐶 𝐴2

⋮
𝐶 𝐴𝐾𝑢+1

𝐶 𝐴𝐾𝑢+2

⋮
𝐶 𝐴𝐾𝑦 ]

 
 
 
 
 
 

 , 𝒖 = [

𝑢[𝑛]

𝑢[𝑛 + 1]
⋮

𝑢[𝑛 + 𝐾𝑢]

] , 𝑹𝒏 =

[
 
 
 
 
 
 

𝑟[𝑛 + 1]

𝑟[𝑛 + 2]
⋮

𝑟[𝑛 + 𝐾𝑢 + 1]

𝑟[𝑛 + 𝐾𝑢 + 2]
⋮

𝑟[𝑛 + 𝐾𝑦] ]
 
 
 
 
 
 

, 

𝑳 =

[
 
 
 
 
 

2 −1 0 ⋯ 0 0
−1 2 −1 ⋯ 0 0
0 −1 2 ⋱ 0 0
0 0 −1 ⋱ −1 0
0 0 0 ⋱ 2 −1
0 0 0 ⋯ −1 1 ]

 
 
 
 
 

(𝐾𝑢+1)×(𝐾𝑢+1)

 

𝑆 = (𝑹𝒏 − 𝒁 �̂�[𝑛])𝑇(𝑹𝒏 − 𝒁 �̂�[𝑛]) + 𝜆 𝑢2[𝑛 − 1] ve olmak 
üzere 

𝑓(𝒖) = 𝒖𝑇(𝑴𝑇𝑴 + 𝜆 𝑳)𝒖− (2(𝑹𝒏 −
        𝒁 �̂�[𝑛])𝑇𝑴+ 2[𝜆 𝑢[𝑛 − 1] 0 ⋯ 0]) 𝒖 + 𝑆  

(4) 

formunda yazmak mümkündür. Burada 𝑆 terimi kontrol 

değişkenlerine bağlı olmadığından minimize işlemine dahil 
edilmeyecektir [20], [22].  

Model

Optimizasyon 
aracı Sistem

aday kontrol 
işaretleri

Maliyet 
fonksiyonu

Kısıtlar

kestirilen çıkışlar
-

+

referans

aday hatalar

optimal kontrol 
işareti
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Sonuç olarak MPC problemi, 𝐺 = 2(𝑴𝑇𝑴+ 𝜆 𝑳) ve 

𝑔𝑇 = −(2(𝑹𝒏 − 𝒁 �̂�[𝑛])𝑇𝑴+ 2[𝜆 𝑢[𝑛 − 1] 0 ⋯ 0]) 

olmak üzere, 

min
𝑢

𝑓(𝒖) =
1

2
𝒖𝑇𝐺 𝒖 + 𝑔𝑇  𝒖 

Kısıtlar:             𝑢𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢[𝑛 + 𝑘] ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥 ,        𝑘 = 0,1,⋯ , 𝐾𝑢 

         | 𝑢[𝑛 + 𝑘] − 𝑢[𝑛 + 𝑘 − 1]| ≤ 𝛥𝑢𝑚𝑎𝑥 ,      𝑘 = 1,⋯ ,𝐾𝑢 

şeklinde ifade edilebilir. Görüldüğü üzere bu bir karesel 

programlama (KP) problemidir. Bu problemde çözüm 

𝒖∗ = [𝑢[𝑛] 𝑢[𝑛 + 1] ⋯ 𝑢[𝑛 + 𝐾𝑢]] (5) 

formundadır ve kontrol işareti olarak her örnekleme anında bu 

vektörün ilk elemanı sisteme uygulanır. MPC tasarlanırken 
dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da optimizasyon 
süresinin örnekleme zamanından küçük olmasıdır. 

Literatürde KP problemini çözen çokça algoritma 
bulunmaktadır. Bu çalışmada aktif küme (active set) 
yönteminden faydalanılmıştır.  

2.2. Aktif Küme Yöntemi 

Bu çalışmada eşitsizlik kısıtları altında karesel programlama 
problemini çözen birincil aktif küme yöntemi kullanılmıştır. 
Eşitsizlik kısıtlı KP, 𝐺 ∊ ℝ𝑛×𝑛 simetrik ve pozitif tanımlı bir 

matris olmak üzere 

min
𝑢

𝑓(𝑥) =
1

2
 𝑥𝑇  𝐺 𝑥 + 𝑔𝑇𝑥 

                                 Kısıtlar: 𝑎𝑖
𝑇𝑥 ≥ 𝑏𝑖 

formunda yazılır ve 𝛺 = {𝑥 ∊ ℝ𝑛 ∶  𝑎𝑖
𝑇𝑥 ≥ 𝑏𝑖  , 𝑖 ∊ 𝐼}  uygun 

(feasible) bölge olarak tanımlanır. Birincil aktif küme 
yönteminin temel ilkesi maliyet fonksiyonunun değerini 
azaltan, 𝑓(𝑥𝑘 + 1) < 𝑓(𝑥𝑘), uygun bir dizi {𝑥𝑘 ∊  𝛺} 
hesaplamaktır. Yöntem uygun bir başlangıç koşuluyla, 𝑥0, 

başlar ve sonraki tüm iterasyonların uygun bölgede kalmasını 
sağlar. 

Yöntemde iterasyon 𝑘’den 𝑘 + 1’e geçmek için  eşitsizlik 

kısıtlamalarının eşitlik olarak sağlandığı küme ele alınır. Bu 
küme o iterasyondaki aktif kümedir ve 𝒜(𝑥𝑘) ile gösterilir, 

𝒜(𝑥𝑘) = {𝑖 ∊ 𝐼 ∶  𝑎𝑖
𝑇𝑥𝑘 = 𝑏𝑖  }. Bu 𝑥𝑘 noktasına karşı düşen 

çalışma kümesi ise 𝒲𝑘 ile gösterilir. 𝒲𝑘, aktif küme 

𝒜(𝑥𝑘)’nın bir alt kümesidir, 𝒲𝑘 ⊂ 𝒜(𝑥𝑘), ve sütunları lineer 

bağımsız olacak şekilde 𝑎𝑖 vektörlerinden, 𝑖 ∊ 𝒲𝑘, seçilir. 𝑥𝑘 

noktası ve 𝒲𝑘 çalışma kümesi ile eşitlik kısıtlamalı KP alt 

problemi 

min
𝑝∊ℝ𝑛

𝑓(𝑝) =
1

2
 𝑝𝑇  𝐺 𝑝 + (𝐺 𝑥𝑘 + 𝑔)𝑇𝑝 

                        Kısıtlar: 𝑎𝑖
𝑇𝑝 = 0, 𝑖 ∊ 𝒲𝑘 

Lagrange çarpanları yöntemi ile çözülerek ilerleme yönünü 

veren 𝑝∗ adımı hesaplanır. Problemi çözen Karush-Kuhn-

Tucker (KKT) koşulları µ𝑖 Lagrange çarpanı olmak üzere 

aşağıdaki gibidir. 

𝐺 𝑥𝑘 + 𝑔 − ∑ 𝑎𝑖  µ𝑖
∗ = 0

𝑖∊𝐼

 

𝑎𝑖
𝑇  𝑝∗ = 𝑏𝑖       µ𝑖

∗ ≥ 0          𝑖 ∊ 𝒲𝑘  

       𝑎𝑖
𝑇𝑝∗ ≥ 𝑏𝑖       µ𝑖

∗ = 0           𝑖 ∊ 𝐼\𝒲𝑘 

(6) 

Sonraki adım 𝑝∗ hesaplandıktan sonra bu yönde ne kadar 

ilerleneceğini belirleyen ve [0,1) aralığında değişen adım 

uzunluğu 𝛼𝑘, 

𝛼𝑘 = 𝑚𝑖𝑛(1, min
𝑖∊𝐼\𝒲𝑘:𝑎𝑖

𝑇𝑝∗<0 

𝑏𝑖 − 𝑎𝑖
𝑇𝑥

𝑎𝑖
𝑇𝑝∗

) ≥ 0 (7) 

formülüyle hesaplanır. Böylece uygun bölgede kalacak şekilde 
𝑝∗ yönündeki en büyük ilerleme bulunur ve bir sonraki uygun 

arama noktası 𝑥𝑘+1, 𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 + 𝛼𝑘  𝑝∗ ifadesiyle belirlenir. 

Eğer 𝛼𝑘 < 1 ise, 𝑝∗ adımı 𝒲𝑘 kümesinde olmayan bir 

kısıt ile kesişiyor demektir ve bu durumda bir sonraki 𝒲𝑘+1 

çalışma kümesine bu kesişen kısıt eklenmelidir. 

      Öte yandan, Lagrange çarpanları yöntemiyle 𝑝∗ = 0 

bulunduğu durumda Lagrange çarpanlarından en az biri 
negatifse, bu çarpanların en negatifine karşı düşen kısıt 

çalışma kümesinden çıkarılır. Böyle bir durumda KKT 
koşulları sağlanmadığı için bulunan çözüm optimal değildir ve 
negatif Lagrange çarpanına karşı düşen kısıtın kaldırılması 
maliyet fonksiyonunda azalma sağlar [23], [24]. 

      Bu adımlar µ𝑖
∗ ≥ 0, 𝑖 ∊ 𝒲𝑘  koşulu altında, optimal 

çözüm olan 𝑝∗ = 0 eşitliği sağlanana kadar tekrar edilir. 

Yöntemin detaylı algoritması aşağıda verilmiştir. 

Başlangıç: Uygun bir başlangıç noktası 𝑥0 belirle ve ona 

karşı düşen çalışma kümesini, 𝒲0 oluştur. 

while NOT STOP do %ilerleme yönünü hesaplama% 

Eşitlik kısıtlı KP’yi çözerek ilerleme yönünü, 𝑝∗, hesapla 

min
𝑝∊ℝ𝑛

𝑓(𝑝) =
1

2
 𝑝𝑇  𝐺 𝑝 + (𝐺 𝑥𝑘 + 𝑔)𝑇𝑝 

Kısıtlar: 𝑎𝑖
𝑇𝑝 = 0, 𝑖 ∊ 𝒲𝑘  

if ‖𝑝∗‖ = 0 then %Lagrange çarpanları hesabı% 

Lagrange çarpanlarını hesapla 

∑ 𝑎𝑖  µ𝑖 = 𝐺 𝑥 + 𝑔

𝑖∊ 𝒲

 

𝑖 ∊ 𝐼\𝒲 ise  µ𝑖 = 0 

if  ∀ 𝑖 ∊  𝒲 için  µ𝑖 ≥ 0  then 

STOP %optimal çözüm bulundu% 

else %kısıt çıkartma% 

𝑥 = 𝑥 

 µ𝑗 < 0 ise 𝒲𝑗 kısıtını çıkar 

end 

else %adım uzunluğu hesabı%  

𝛼 = 𝑚𝑖𝑛(1, min
𝑖∊𝐼\𝒲𝑘:𝑎𝑖

𝑇𝑝∗<0 

𝑏𝑖 − 𝑎𝑖
𝑇𝑥

𝑎𝑖
𝑇𝑝∗

) 

 𝐽 = arg min𝑖∊𝐼\𝒲𝑘 :𝑎𝑖
𝑇𝑝∗<0 

𝑏𝑖−𝑎𝑖
𝑇𝑥

𝑎𝑖
𝑇𝑝∗

 

if 𝛼 < 1 then %kısıt ekleme%  

𝑥 = 𝑥 + 𝛼 𝑝∗ 

𝒲𝑗 kısıtını ekle 

else 

𝑥 = 𝑥 + 𝑝∗ 

𝒲 = 𝒲 

end 

end 

end 
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3. Benzetim Çalışmaları 

3.1. Sistem ve Problem Tanımı 

Benzetim çalışmaları için ikinci dereceden tek giriş tek çıkışlı 
kararlı bir sistem ele alınmıştır. Sistemin sürekli zamanlı 
durum uzayı modeli (8) denkleminde, örnekleme zamanı 
𝑇𝑠 = 0.001 seçilerek elde edilen ayrık zamanlı modeli ise (9) 

denkleminde verilmiştir. 

[

𝑑𝑥1(𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝑥2(𝑡)

𝑑𝑡

] = [
−0.5 −2
1.5 −1.7

] [
𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)
] + [

1
0
] 𝑢(𝑡) 

             𝑦(𝑡) = [10 10] [
𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)
]                              

(8) 

 

[
𝑥1[𝑛 + 1]
𝑥2[𝑛 + 1]

] = [
0.9995 −0.0020
0.0015 0.9983

] [
𝑥1[𝑛]
𝑥2[𝑛]

]

+ [
0.000997

0
]𝑢[𝑛] 

         𝑦[𝑛] = [10 10] [
𝑥1[𝑛]
𝑥2[𝑛]

]                                                    

(9) 

Kontrol işareti üzerindeki kısıtlar aşağıdaki gibi seçilmiştir; 

−1 ≤ 𝑢[𝑛 + 𝑘] ≤  1, 𝑘 = 0,1,⋯ ,𝐾𝑢 

      | 𝑢[𝑛 + 𝑘] − 𝑢[𝑛 + 𝑘 − 1]| ≤ 0.2,    𝑘 = 1,⋯ ,𝐾𝑢 

Maliyet fonksiyonunda kullanılmak üzere kestirim ufku 𝐾𝑦, 

kontrol ufku 𝐾𝑢 ve cezalandırma parametresi λ ise sırasıyla 

10, 3 ve 0.75 olarak seçilmiştir. Fonksiyonda yer alan sabit 𝑀 

ve 𝑍 matrisleri Bölüm 2’de gösterildiği gibi hesaplanmış ve 

maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

𝑓(𝒖) =
1

2
[

𝑢[𝑛]
𝑢[𝑛 + 1]

𝑢[𝑛 + 2]
𝑢[𝑛 + 3]

]

𝑇

[

3.0020
−1.4982
0.0016
0.0057

−1.4982
3.0018

−1.4982
0.0056

0.0016
−1.4982
3.0016

−1.4982

0.0057
0.0056

−1.4982
1.5282

][

𝑢[𝑛]
𝑢[𝑛 + 1]

𝑢[𝑛 + 2]
𝑢[𝑛 + 3]

]

+ 𝑔𝑇 [

𝑢[𝑛]
𝑢[𝑛 + 1]

𝑢[𝑛 + 2]
𝑢[𝑛 + 3]

] 

Burada g vektörü sabit olmayıp her adımda, mevcut 

durumlara, bir önceki kontrol işaretine ve referans vektörüne 
göre güncellenmektedir. 

Optimizasyon yönteminde kullanılmak üzere kontrol 
işareti üzerindeki kısıtlar ise aşağıdaki eşitsizliklere 

dönüştürülmüştür.  

                     

[
 
 
 
 
 
 
 

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

−1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1]

 
 
 
 
 
 
 

[

𝑢[𝑛]
𝑢[𝑛 + 1]

𝑢[𝑛 + 2]
𝑢[𝑛 + 3]

] ≥

[
 
 
 
 
 
 
 
−1
−1
−1
−1
−1
−1
−1
−1]

 
 
 
 
 
 
 

 

 

[
 
 
 
 
 
 
 

1 0 0 0
−1 0 0 0
−1 1 0 0
1 −1 0 0
0 −1 1 0
0 1 −1 0
0 0 −1 1
0 0 1 −1]

 
 
 
 
 
 
 

[

𝑢[𝑛]
𝑢[𝑛 + 1]

𝑢[𝑛 + 2]
𝑢[𝑛 + 3]

] ≥

[
 
 
 
 
 
 
 

𝑢[𝑛 + 1] − 0.2
−𝑢[𝑛 − 1] − 0.2

−0.2
−0.2
−0.2
−0.2
−0.2
−0.2 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

Bu çıkarımlar ile eşitsizlik kısıtlamalı KP problemi 
oluşturulmuş olup, her adımda sisteme uygulanan kontrol 
işareti yazılan aktif küme yöntemi algoritması aracılığıyla 
hesaplanmaktadır. 

 

3.2. Benzetim Sonuçları 

Tüm benzetimler için Matlab programından yararlanılmış olup 
sistem modeli ve aktif küme algoritması tek bir  .m dosyası 
(m-file)  içine yazılmıştır. 

Benzetimlerde ilk olarak MPC ile PID kontrolörün 
başarımları karşılaştırılmış, bu karşılaştırmada çıkış ve kontrol 
işaretlerinin yanı sıra toplam karesel hata (ISE) ve kontrol 

işaretinin karesel toplamı (ISU) ölçütleri kullanılmıştır. 

Sonrasında MPC parametrelerinin (𝐾𝑦, 𝐾𝑢 ve λ) değişiminin 

kontrolör başarımına etkisi incelenmiştir. Tüm karşılaştırmalar 
basamak ve sinüzoidal girişler için ayrı ayrı yapılmıştır.  

3.2.1. Kontrolör başarımlarının karşılaştırılması 

PID kontrolörün katsayıları, basamak giriş için “MATLAB 

PID Tuner” araç kutusu yardımıyla 𝐾𝑝 = 0.1, 𝐾𝑖 = 0.2 ve 

𝐾𝑑 = 0 olarak bulunmuş, sinüzoidal giriş (𝑟 = 𝑠𝑖𝑛(4 𝜋 𝑡))  

için 𝐾𝑝 = 10, 𝐾𝑖 = 20 ve 𝐾𝑑 = 0 olarak güncellenmiştir.  

MPC ve PID kontrolörler kullanıldığında elde edilen 
sistem çıkışları ve kontrol işaretleri  basamak şeklinde referans 

işareti için sırasıyla Şekil 2 ve 3’te, sinüzoidal referans işareti 
için sırasıyla Şekil 4 ve 5’te gösterilmiştir.  Kontrolörlere 
ilişkin başarım ölçütleri ise (ISE ve ISU değerleri) Tablo 1’de 
verilmiştir. 

 

Şekil 2: Basamak giriş için sistem çıkışlarının değişimi. 

 

Şekil 3: Basamak giriş için kontrol işaretlerinin değişimi. 

Tablo 1 ve şekiller incelendiğinde MPC’nin PID kontrolöre 

kıyasla daha üstün olduğu söylenebilir. Basamak giriş için ilk 

PID (𝐾𝑝 = 0.1, 𝐾𝑖 = 0.2) daha iyi sonuç verirken sinüzoidal 

giriş için ikinci PID (𝐾𝑝 = 10, 𝐾𝑖 = 20) daha iyi bir başarım 

sergilemiştir. Ancak unutulmamalıdır ki iki farklı giriş için 
daha iyi sonuç veren farklı PID kontrolör katsayıları bulmak 
mümkün olabilir. MPC’nin buradaki üstünlüğü referans işaret 
form değiştirse bile bu değişim MPC probleminin içine 
gömülü olduğundan herhangi bir parametre güncellemesine 
ihtiyaç duymamasıdır.  
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7
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Şekil 4: Sinüzoidal giriş için sistem çıkışlarının değişimi. 

 

Şekil 5: Sinüzoidal giriş için kontrol işaretlerinin değişimi. 

Tablo 1. MPC ve PID için başarım ölçütleri. 

Kontrolör ISE ISU 

Basamak giriş için 

PID (𝐾𝑝 = 0.1, 𝐾𝑖 = 0.2) 7.554 7.006 

PID (𝐾𝑝 = 10, 𝐾𝑖 = 20) 5.186 7.589 

MPC 3.994 7.387 

Sinüzoidal giriş için 

PID (𝐾𝑝 = 0.1, 𝐾𝑖 = 0.2) 10.324 0.106 

PID (𝐾𝑝 = 10, 𝐾𝑖 = 20) 0.580 14.768 

MPC 0.182 14.979 

 

3.2.2. MPC parametrelerinin etkisi 

MPC parametrelerinin (𝐾𝑦, 𝐾𝑢 ve λ) değişiminin kontrolör 

başarımına etkisi incelenirken, araştırılacak parametre sınırları 
ölçüsünde değiştirilmiş diğer iki parametre sabit tutulmuştur. 
Farklı girişler için elde edilen sonuçlar  Şekil 6-10 ile Tablo 2 
ve 3’te verilmiştir. 

Görüldüğü üzere basamak giriş için her durumda ve 

sinüzoidal giriş için 𝐾𝑦 = 10, 𝐾𝑢 = 9, 𝜆 = 0.75 durumu 

dışında optimizasyon süresi örnekleme zamanından küçük 
kalmıştır. Optimizasyon süresini etkileyen tek parametre 
kontrol ufkudur. Kontrol ufkunun artışı optimize edilen 

değişken sayısını arttırdığından optimizasyon süresini 
artırmıştır. Buna rağmen sistem çıkışı üzerinde önemli bir 
etkiye sahip değildir. Kestirim ufkunun artışı ise MPC’nin bir 
optimizasyon adımında sistem çıkışının daha ilerideki 
değerlerini kestireceğinden beklenildiği üzere sistem 
yanıtlarını olumlu yönde etkilemiştir (Şekil 6-7). Son olarak 
ceza parametresinin artışı hatanın maliyet fonksiyonu 

üzerindeki etkisini azalttığından sistem başarımını olumsuz 

yönde etkilemiştir (Şekil 8-9). 

Tablo 2. Basamak giriş için parametre değişimine göre 
başarım ölçütleri. 

Sabit 

parametreler 

İncelenen 

parametre 
ISE ISU 

Optimizas-

yon süresi 

[sn] 

Ky=10, Ku=3 

λ=0.75 3.994 7.387 1.530e-4 

λ=5 4.031 7.454 1.514e-4 

λ=20 4.175 7.685 1.539e-4 

Ku=3, λ=0.75 

Ky=5 4.028 7.481 1.536e-4 

Ky=10 3.994 7.387 1.530e-4 

Ky=20 3.988 7.376 1.575e-4 

Ky=10, 

λ=0.75 

Ku=1 4.042 7.385 1.254e-4 

Ku=3 3.994 7.387 1.530e-4 

Ku=9 3.994 7.388 2.894e-4 

Tablo 3. Sinüzoidal giriş için parametre değişimine göre 
başarım ölçütleri. 

Sabit 

parametreler 

İncelenen 

parametre 
ISE ISU 

Optimizas

yon süresi 

[sn] 

Ky=10, Ku=3 

λ=0.75 0.182 14.98 3.079e-4 

λ=5 5.375 17.90 3.469e-4 

λ=20 19.44 15.98 3.132e-4 

Ku=3, λ=0.75 

Ky=5 2.469 17.95 3.605e-4 

Ky=10 0.182 14.98 3.079e-4 

Ky=20 0.115 13.99 2.895e-4 

Ky=10, 

λ=0.75 

Ku=1 0.178 14.94 1.608e-4 

Ku=3 0.182 14.98 3.079e-4 

Ku=9 0.184 14.99 11.24e-4 

 

Şekil 6: Basamak giriş için Ky’nin etkisi. 

 

Şekil 7: Sinüzoidal giriş için Ky’nin etkisi. 
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Şekil 8: Basamak giriş için λ’nın değişiminin etkisi. 

 

Şekil 9: Sinüzoidal giriş için λ’nın etkisi. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada optimizasyon yöntemi olarak aktif küme 
algoritmasını temel alan lineer sistemler için bir model 

öngörülü kontrolör tasarlanmıştır. Tasarımın tamamı Matlab 
m-file üzerinde kodlandığından gömülü sistemlerde 
kullanılmaya uygundur. Yapılan benzetimler sonucunda 
MPC’nin referans değişimlerinden etkilenmediği, farklı 
girişler için oldukça tatmin edici sonuçlar verdiği görülmüştür. 
Çalışmanın bir sonraki aşamasında tasarlanan yapının gerçek 
bir sisteme uygulanması planlanmaktadır. 
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Özetçe

Bu çalışmada, yaklaşık Bizans onaylaşımı problemini çöz-
mek amacıyla parametreden bağımsız hataya dayanıklı bir algo-
ritma önerilmiştir. Literatürde sunulmuş sonuçlardan farklı ola-
rak, başlangıçta Bizans etmenlerinin toplam sayısı bilinmeden
yaklaşık Bizans onaylaşımına ulaşmanın mümkün olduğu gös-
terilmiştir. Bu amaçla, tamamen dağıtık bir Bizans hata tespit
filtresi önerilmiş ve hatalı etmen sayısını belirlemek için kulla-
nılmıştır. Kuramsal sonuçlar aynı zamanda benzetim çalışma-
ları ile örneklenmiştir.

Abstract

In this paper, a parameter independent fault tolerant algo-
rithm is proposed to solve the approximate Byzantine consensus
problem. It is shown that approximate Byzantine consensus is
achieved under the same topological conditions presented in the
literature without the initial knowledge of maximum number of
Byzantine agents. To this end, a fully distributed Byzantine fault
detection filter is implemented. The theoretical results are also
illustrated with numerical results.

1. Giriş
Hataya dayanıklı dağıtık onaylaşım, üzerinde yıllardır çalı-

şılan önemli bir konudur [1–9]. Amaç hatasız düğümlerin hatalı
davranış gösteren düğümler varlığında tek bir değer üzerinde
onaylaşıma ulaşmasıdır. Son zamanlarda yapılmış olan çalışma-
lardan [10] ve [11]’de yazarlar gürbüzlük kavramını ele almış
ve hem senkron hem de asenkron ağlar için hataya dayanıklı
algoritmalar olan Ortalamalı İndirgenmiş Altdizi (OİA) algo-
ritmalarını sunmuşlardır. Ağın ilinge yapısı ile ilgili bir özellik
olan gürbüzlük [11]’de çalışmış, Ağırlıklandırılmış Ortalamalı
İndirgenmiş Altdizi (A-OİA) algoritması sadece kötü huylu ha-
taları düşünülerek değil, aynı zamanda Bizans hataları da ele
alınarak ileri sürülmüştür. [12]’de, hatasız düğümler için onay-
laşım problemini hem senkron hem asenkron ağlar için, haber-
leşme bağlantılarında bir gecikme olması farketmeksizin çözen
bir hataya dayanıklı algoritma önerilmiştir. Önerilen bu algorit-
manın yakınsama hızı analizi [13]’de yapılmıştır. Farklı bir yak-
laşım ise [14]’de olduğu gibi hatalı etmeni tespit edip saf dışı

bırakmaktır. Tek bir düğümün hatalı davranış sergilediği varsa-
yılan bu çalışmada, dağıtık bir hata tespit algoritması sunulmuş-
tur. [15]’de ise bu çalışma detaylandırılmış, hatalı davranışın
tespit edilebilmesi için gerekli ve yeterli koşullar sunulmuştur.
Bazı hata modelleri için (Bizans, kötü huylu, vb.) hataya daya-
nıklı algoritma kullanımı kaçılmaz olmasına rağmen bazı hata
modelleri için hataya dayanıklı algoritma kullanmadan, daya-
nıklı bir ağ yapısı ile bu problemi çözmek mümkündür [16].

[10], [11] ve [17]’de olduğu gibi, literatürdeki mevcut ça-
lışmaların çoğunda, ağdaki her bir etmenin hatalı etmenlerin
maksimum sayısı (f ) hakkında ilk (ve gerçek) değer bilgisine
sahip olduğu kabulü yapılmaktadır. Bu çok kuvvetli bir var-
sayımdır ve f sayısı kesin olarak seçilmediği takdirde başarı-
sızlık olasılığı oldukça yüksektir. Örneğin, OİA ve A-OİA al-
goritmalarında f ne kadar büyük olursa rastgele bir çizge için
onaylaşım ihtimali o kadar düşük olmaktadır. Her bir düğüm
için kendisine ulaşan değerlerin 2f ’e kadarının yok sayılması
bu algoritmaların performansı için önemlidir, çünkü bir düğüm
bütün komşularından gelen bilgileri yok sayabileceğinden her-
hangi bir hatalı düğüm yokluğunda ağdaki düğümlerin onayla-
şımı sağlayamaması çok yaygındır. Konuyla ilgili detaylı bilgi
[10] ve [11]’nin çalışmalarında bulunabilir.

Bu çalışmada, hatasız etmenler için yaklaşık Bizans onayla-
şımının garantilenmesi amacıyla, ağda mevcut olan Bizans et-
menlerinin sayısı bilinmeden, tamamen dağıtık bir hata tespit
filtresi kullanılarak oluşturulmuş hataya dayanıklı bir algoritma
önerilmiştir. Önerilen algoritmanın f parametresinden bağım-
sız olarak başarılı olması için gerekli topolojik koşulların, [9],
[10], [11], [12] ve [13]’de sunulmuş olan topolojik koşullar ile
aynı olduğu gösterilmiştir.

Çalışmanın geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir: 2. Kı-
sımda matematiksel bir ön hazırlık yapılmış ve problem formü-
lasyonu sunulmuştur. 3. Kısımda ise tamamen dağıtık bir hata
tespit filtresi sunulmuş, bu filtre yardımıyla parametreden ba-
ğımsız hataya dayanıklı bir dağıtık algoritma önerilmiştir. Son
olarak 4. Kısımda, benzetim çalışmalarına yer verilmiştir.

2. Matematiksel Ön Hazırlık ve Problem
Formülasyonu

Bu bölümde, Bizans düğümü, yaklaşık Bizans onaylaşımı
ve gürbüzlük kavramları açıklanmış, ardından problem formü-
lasyonu verimiştir.
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2.1. Tam ve Yaklaşık Bizans Onaylaşımı

n tane etmenden oluşan bir G = (V,E) ağı olmak üzere
V bu ağda bulunan düğümlerin kümesi, |V | = n, E ise bu
ağdaki bulunan düğümleri birbirine bağlayan kenarlardan olu-
şan bir küme olsun. Bu ağdaki her bir i etmeni komşularıyla
kendi durum değerini (xi(k)) gönderip komşusu olan j etmeni-
nin durum değerini alarak haberleşsin ve i etmeninin komşusu
j etmeninden aldığı değer xij(k) ile gösterilsin. Tam onaylaşım
algoritmasının hedefi her t ≥ t0 için, her i, j ∈ V ve herhangi
bir başlangıç koşulu xi(0), i ∈ V için ağdaki tüm düğümlerin
ortak bir değere, yani xi(k) = xj(k), ulaşmasıdır. Birçok uy-
gulamada tam onaylaşımı sağlamak imkansız olduğundan, tam
onaylaşım yerine yaklaşık onaylaşımı sağlamak hedeflenir. Bu
nedenle, amaç k →∞ iken durum değerlerinin ortak bir değere
yakınsamasıdır, diğer bir deyişle her xi(0), ε > 0 ve i, j ∈ V
için |xi(k)− xj(k)| ≤ ε, hedeflenmektedir.

Tam ve yaklaşık Bizans onaylaşım kavramlarından bah-
setmeden önce Bizans hatasını ve ortalamaya dayalı doğrusal
onaylaşım algoritmasını tanımlamak gerekir. Doğrusal onayla-
şım algoritmasında, her düğüm t anında kendi komşularından
bilgi alır ve kendi değerini aşağıdaki kurala göre günceller:

xi(k + 1) =
∑

j∈Ni(k)

wij(k)xij(k) (1)

Buradawij(k), i düğümü tarafından k zaman adımında j düğü-
müne atanmış ağırlıktır. Ortalamaya dayalı doğrusal onaylaşım
algoritması için wij(k) üzerinde, aşağıdaki koşulların sağlan-
dığı varsayılmaktadır:

• wij(k) = 0 eğer j /∈ Ni(k),

• 0 < α ≤ wij(k) ≤ 1, ∀j ∈ Ni(k),

•
∑n

j=1 wij(k) = 1, ∀i ∈ V .

Burada, Ni(k), i düğümünün k zamanındaki komşularından
oluşan kümedir. Her düğüm kendi değerini bildiğinden Ni(k)

kümesinin i düğümünün indeksini içerdiği kabul edilmektedir.

Tanım 2.1 (Bizans Düğümü) [12] i ∈ V düğümü tüm komşu-
larına farklı ve yanlış bilgiler gönderiyorsa, yani j ve k düğüm-
leri i düğümünün komşuları olmak üzere xji(k) 6= xki(k) ise
bu tip düğümlere Bizans düğümü denir.

Bizans hatası, kötü amaçlı, durdurma, ortalama almak ye-
rine rastgele fonksiyonları kullanarak güncelleme yapma ya da
her komşusuna farklı değerler gönderme gibi rastgele arızalı ça-
lışan düğümleri modeller.

Tanım 2.2 (Tam Bizans Onaylaşımı) [12] Eğer bir ağın bütün
düğümleri herhangi rastgele bir değerden başlayıp, hatalı ol-
mayan tüm düğümler aşağıdaki koşulları sağlıyorsa, bu ağ tam
Bizans onaylaşımını sağlar:

• Uzlaşım: Hatasız olan hiçbir düğüm farklı değerlerde
karara varamaz. Yani, F hatalı olan düğümlerin oluş-
turduğu küme olmak üzere her bir k ≥ k0 ve xi(0) için
i, j ∈ V \ F olmak üzere xi(k) = xj(k) eşitliğini sağ-
layacak sonlu bir k0 mevcuttur.

• Geçerlilik: Eğer hatasız düğümler aynı başlangıç değeri
x0 ile başlarlarsa, bu x0 değeri bir hatasız düğüm için
mümkün olabilecek tek karar değeridir.

Tanım 2.3 (Yaklaşık Bizans Onaylaşımı) [12] Eğer bir ağın
bütün düğümleri herhangi rastgele bir başlangıç değerinden
(xi(0)) başlayıp, hatalı olmayan tüm düğümler aşağıdaki ko-
şulları sağlıyorsa, bu ağ yaklaşık Bizans onaylaşımını sağlar:

• Uzlaşım: F hatalı olan düğümlerin oluşturduğu küme
olmak üzere her bir ε > 0 için, k ≥ k0 ve xi(0) için
i, j ∈ V \ F olmak üzere |xi(k)− xj(k)| ≤ ε eşitsizli-
ğini sağlayacak sonlu bir k0 mevcuttur.

• Geçerlilik: Tüm hatasız düğümlerin son değerleri, bu
düğümlerin başlangıç değerlerinin aralığında olmalıdır.

2.2. Çizgelerin Gürbüzlüğü

Bu kısımda, onaylaşım ağına karşılık gelen çizgenin gür-
büzlüğü tanımlanıp açıklanmıştır.

Tanım 2.4 (Erişilebilirlik) [12] G = (V,E) yönlü çizgesi ve
bu G ağının düğüm kümesinin boş olmayan bir altkümesi S ve-
rilmiş olsun (S ⊂ V ). Eğer r ∈ N olmak üzere |Ni \ S| ≥ r

eşitsizliği sağlanıyorsa, S r-erişilebilir bir altçizge olarak ad-
landırılır.

Tanım 2.5 (Gürbüzlük) [12] n etmenli (n ≥ 2) bir G =

(V,E) yönlü çizgesine r-gürbüz denilebilmesi için bu ağın dü-
ğüm kümesinin (V ) boş olmayan, ayrık alt kümelerinden en az
biri r-erişilebilir olmalıdır.

Gürbüzlük kavramı, düğümler tarafından üretilen toplam
bilginin tek bir düğüm tarafından nasıl ulaşılabilir olduğunu an-
lamak için yararlıdır. Ne kadar çok düğüm ağa karşılık gelen
çizgeye altçizgeler ile bağlanırsa, bütün ağ hatalara karşı daha
dayanıklı hale gelir.

2.3. Problem Formülasyonu

Ağda bulunan Bizans etmenlerinin oluşturduğu küme F

(|F | = f ) ile gösterilsin. Burada, hatasız düğümleri içeren
küme Vnf = V \ F ile gösterilir. Herhangi bir k anında, M(k)

hatasız düğümlerin maksimum durum değeri ve m(k) hatasız
düğümlerin minimum durum değeri olmak üzere ağdaki senk-
ronizasyon hatası

e(k) = M(k)−m(k) (2)

olarak tanımlanır. Burada her bir k ≥ 0 için e(k) ≥ 0 olarak
kabul edilir. Bu nedenle, aşağıdaki koşullar sağlandığında ağ
yaklaşık Bizans onaylaşımını sağlar:

• Uzlaşım: Her bir k ≥ k0 için e(k) ≤ ε eşitsizliğini
sağlayacak bir k0 mevcuttur.

• Geçerlilik: Her k ≥ k0 için m(0) ≤ m(k) ≤ M(k) ≤
M(0) sağlanır.

3. Hatalı Etmenlerin Tespiti ve Önerilen
Hataya Dayanıklı Algoritma

Bu kısımda, ağdaki hatalı etmen sayısını tespit edebilmek
amacıyla, tüm hatasız etmenlerin tamamen dağıtık olarak kul-
lanabileceği bir hata tespit algoritması sunulmuştur. Ardından,
hataya dayanıklı bir algoritma olan Parametreden Bağımsız OİA
(PB-OİA) algoritması önerilmiştir.
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3.1. Hata Tespit Filtresi Tasarımı

n etmenden oluşan yönlü veya yönsüz bir ağ düşünelim.
Denklem (1), matris formunda aşağıdaki gibi yazılabilir:

x(k + 1) = Wx(k)

yi(k) = Cix(k)
(3)

Burada, x(k) ∈ Rn×1, |Ni| = ni ve yi(k) ∈ Rni×1,
Ci = [ek1 ... ekni

]T ∈ Rni×n, k1, ..., kni ∈ Ni ile verilir.
i düğümüne komşuları tarafından gönderilen durum değerleri
yi(k) ile gösterilir. W ∈ Rn×n elemanları wij olan satır olası-
lıksal bir matristir. Hatayı tespit etmek amacıyla tasarlanan hata
tespit filtresi aşağıda verilmiştir:

z(k + 1) = (W̃ − L)z(k) + Lyi(k)

x̃(k) = z(k)
(4)

Burada, z(k), x̃(k) ∈ Rnix1 ile verilir. L ∈ Rnixni ve W̃ ∈
Rnixni matrisleri, dizayn parametreleri olarak düşünülebilir.
Hatalı olmayan her bir i düğümü için

lim
k→∞

‖yi(k)− x̃(k)‖ = 0

koşulu, bu tasarım parametrelerinin uygun bir şekilde seçilmesi
ile sağlanabilir. Bu nedenle, hatalı olmayan her bir i düğümü
için ei(k) = yi(k)− x̃(k) gibi bir hata terimi tanımlarsak,

ei(k + 1) = yi(k + 1)− x̃(k + 1)

= Cix(k + 1)− x̃(k + 1)

= CiWx(k)− (W̃ − L)z(k)− Lyi(k)

= CiWx(k)− (W̃ − L)z(k)− LCix(k)

(5)

Burada, ei(k) = [e1i (k), · · · , eni
i (k)]T ∈ Rni×1, 1, ..., ni ∈

Ni ile verilir. Denklem (5)’de, z(k) = Cix(k) − ei(k) yerine
yazılırsa,

ei[k + 1] = CiWx(k)− (W̃ − L)(Cix(k)− ei(k))− LCix(k)

= (CiW − LCi)x(k)− (W̃ − L)(Cix(k)− ei(k))

= (W̃ − L)ei(k) + (CiW − W̃Ci)x(k)

= (W̃ − L)ei(k) + v(k)
(6)

elde edilir. Burada, v[k] = (CiW − W̃Ci)x(k) ile verilir
ve onaylaşım dinamiklerine bağlı olarak, c > 0 olmak üzere
limk→∞ x(k) = 1n×1c eşitliğinin sağlanması beklenir. Ayrıca,
W̃ ve L matrisleri tasarım parametreleri olduklarından ağdaki
düğümler bu parametleri dağıtık olarak seçebilirler. Hatalı ol-
mayan her bir i düğümü, W̃ matrisini satır olasılıksal bir matris
olarak seçerse, k sonsuza giderken v[k] teriminin limiti alındı-
ğında

lim
k→∞

v[k] = (CiW − W̃Ci) lim
k→∞

x[k]

= (CiW − W̃Ci)1n×1c

= 0

(7)

elde edilir. Diğer bir tasarım parametresi olan L matrisi, δk
önceden belirlenmiş küçük değere sahip bir katsayı olmak
üzere, (W̃ − L) matrisinin özdeğerleri birim çemberin içeri-
sinde kalacak bir şekilde seçilirse, belirli bir k ≥ k̄ (k̄ > 0 ) ve
her bir j ∈ Ni için

|eji (k)| < δk (8)

koşulu sağlanır. Bu koşulun sağlanmadığı durumda ise, ağda
hatalı bir etmen bulunduğunu söylebiliriz. Bu nedenle, hatalı
olmayan her bir i düğümünün ağda mevut olan hatalı bir dav-
ranışı tespit edilebilmesi için Denklem (4)’de verilen filtrenin
parametreleri aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

Koşul 1: W̃ matrisi satır olasılıksal bir matris olmalıdır.
Koşul 2: L matrisi, (W̃ −L) matrisinin özdeğerleri birim çem-
berin içerisinde kalacak bir şekilde seçilmelidir.

3.2. Önerilen Hataya Dayanıklı Algoritma: PB-OİA

Literatürde mevcut olan OİA algoritmalarında, ağdaki her
bir etmen hatalı etmenlerin maksimum sayısı (f ) hakkında ilk
(ve gerçek) değer bilgisine sahiptir. Tamamen dağıtık hata tes-
piti yaklaşımını kullanarak oluşturulmuş ve aşağıda verilmiş
olan hataya dayanıklı PB-OİA algoritması ile bu kısıtlayıcı var-
sayımı yapma gerekliliği ortadan kalkmaktadır.

PB-OİA Hataya Dayanıklı Algoritma:

(A1) Hatalı olmayan her bir i düğümü, algoritmayı f = 0 ka-
bul ederek uygulamaya başlar ve her bir k zamanında
kendi durum değeri olan xi(k) değerini komşularına
gönderir.

(A2) Her bir hatalı olmayan i düğümü, her bir k zamanında
komşularından aldığı değerleri kaydeder ve sonra artan
sırayla giden bir liste yapar.

(A3) Oluşturduğu bu sıralı listeden en büyük f tane değeri si-
ler. Sildiği bu değerler aynı zamanda kendi durum değe-
rinden büyük değerlerdir. Eğer kendi durum değerinden
büyük f tane değer yok ise, diğer bir deyişle i düğü-
münün değerinden büyük değerlerin sayısı f ’den küçük
ise, i düğümü bütün bu büyük değerleri siler. Benzer şe-
kilde, sıralı listeden en küçük f tane değeri siler. Sildiği
bu değerler aynı zamanda kendi durum değerinden kü-
çük değerlerdir. Eğer kendi durum değerinden küçük f
tane değer yok ise, diğer bir deyişle i düğümünün de-
ğerinden küçük değerlerin sayısı f ’den küçük ise, i dü-
ğümü bütün bu küçük değerleri siler. Silinen bu durum
değerlerine sahip olan düğümlerin kümesi Ei(k) olsun.

(A4) Burada, m = |Ni(k) \ Ei(k)| = ni − f ile tanımlan-
sın. Hatalı olmayan her bir i düğümü, Denklem (4)’de
verilen hata tespit filterisini oluşturur ve hata tespit filt-
resinin parametreleri olan W̃ ∈ Rm×m matrisini Koşul
1’i sağlayacak sekilde, L ∈ Rm×m matrisini ise Ko-
şul 2’yi sağlayacak şekilde seçer. m değerinin her de-
ğişiminde bu parametreler her bir i düğümü tarafından
yeniden uygun boyutlarda düzenlenir.

(A5) i düğümü kendi durum değerini aşağıdaki gibi günceller:

xi(k + 1) =
∑

j∈Ni(k)\Ei(k)

wij(k)xij(k) (9)

Burada,m = |Ni(k)\Ei(k)| her bir i düğümünün gün-
celleme işleminde kendi durum değeri de dahil olmak
üzere (i ∈ Ni(k)) kullandığı toplam durum değerleri
sayısı olarak tanımlanabilir. Ortalama katsayılar wij(k)

aşağıdaki koşulları sağlar:

• wij(k) = 0 eğer j /∈ Ni(k) \ Ei(k),
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• 0 < α ≤ wij(k) ≤ 1, ∀j ∈ Ni(k) \ Ei(k),

•
∑n

j=1 wij(k) = 1, ∀i ∈ V , ∀j ∈ Ni(k) \ Ei(k).

(A6) k̄ > 0 olmak üzere belirli bir k ≥ k̄ zaman sonra, δk
önceden belirlenmiş bir küçük değere sahip bir katsayı
olmak üzere her bir j ∈ Ni için aşağıda verilmiş olan

|eji (k)| < δk (10)

koşulu sağlanırsa, hatalı olmayan bir i düğümü, ağda ha-
talı bir davranış olmadığı kararına varır. Aksi durumda
ise ağda hatalı bir davranış olduğundan, i düğümü al-
goritma parameteresini f = f + 1 olarak değiştirir ve
başlangıç durum değerine geri dönerek güncellenmiş f
parametresi ile algoritmayı uygulamaya devam eder.

Ağda i düğümü tarafından hatalı bir davranış tespit edildiği
zaman f parametresi arttırıldığı için, bir sonraki durum güncel-
leme adımında m = ni − f tane değer kullanılır. Bu nedenle,
W̃ , L ∈ Rm×m matrislerinin boyutları her bir hata tespitin-
den sonra değişeceğinden, i düğümü bu parametreleri Koşul 1
ve Koşul 2’yi sağlayacak ve boyutları uygun olacak şekilde ye-
niden düzenler. Ağda birden fazla Bizans etmeni olduğunda bu
durum, ağdaki Bizans etmenlerinin sayısı kadar tekrarlanır.

Sonuç olarak, hatasız olmayan her bir i düğümü tamamen
dağıtık olarak hata tespiti yapmış olur. Aynı zamanda, PB-OİA
algoritması yaklaşık Bizans onaylaşımını f parametresinin ger-
çek değerine ihtiyaç duymadan garantilemiş olur. [12]’de be-
lirtildiği gibi, AİO algoritmasının yaklaşık Bizans onaylaşımını
garantilemesi için gerekli ve yeterli koşul, hatalı olmayan dü-
ğümlerden oluşan ağın en az (f+1)-gürbüz olmasıdır. PB-AİO
algoritması için de bu durum geçerlidir.

4. Benzetim Çalışmaları
Bu kısımda, ilk olarak hata tespit filtresi ile ağda bulunan

hatalı etmenlerin nasıl tespit edildiği gösterilmiştir. Ardından,
PB-OİA algoritmasının gelişimi ile ilgili benzetim çalışmasına
yer verilmiştir.

1 2

3 4

Şekil 1: 4 numaralı düğümü Bizans olan 4 düğüme sahip bir ağ.

Örnek 1 Şekil 1’deki 4 düğüme sahip bir ağı inceleyelim. 1,
2 ve 3 numaralı düğümler Denklem (4)’de verilmiş olan hata
tespit filtresini Koşul 1 ve Koşul 2’yi sağlayacak şekilde tasar-
lasın. İlk olarak 4 numaralı düğümün hatalı olmayan bir düğüm
olduğunu varsayalım. Şekil 2’den görüleceği üzere, 1, 2 ve 3 nu-
maralı düğümlerin hata terimleri Denklem (8)’de verilmiş olan
koşulu sağlarlar. Sonuç olarak, hatalı olmayan her bir düğüm
ağda hatalı bir davranış olmadığı kararına varmış olur. Bunun
yanı sıra, ağda herhangi hatalı bir davranış bulunmadığından,
Şekil 3’de görüleceği üzere hatalı olmayan düğümler onayla-
şıma ulaşır.
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Şekil 2: Örnek 1’de hatalı olmayan düğümlerin hata terimlerinin
gelişimi.
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Şekil 3: Örnek 1’de hatalı olmayan düğümlerin onaylaşıma
ulaşması.

Örnek 2 Varsayalım ki Şekil 1’deki ağda 4 numaralı düğüm
Bizans etmeni olsun. Yine 1, 2 ve 3 numaralı düğümlerin hata
terimlerini Şekil 4’den incelediğimizde, Denklem (8)’de veril-
miş olan koşulu sağlamadıklarını görürüz. Bunun yanı sıra, ağ-
daki hatalı davranış, Şekil 5’de görüleceği üzere hatalı olmayan
düğümlerin onaylaşıma ulaşmasını engeller.

Örnek 3 Bu örnekte, Şekil 6’deki 14 numaralı düğümü Bizans
olan 14 düğümlü bir ağı ele alalım. Hatalı olmayan her bir
düğüm, kc = 100 ve δk = 0.0001 değerleri ile PB-AİO al-
goritmasını uyguladığında, Şekil 7’den görülebileceği üzere,
k = 100 adıma kadar 14 numaralı Bizans etmeninin hatalı
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Şekil 4: Örnek 2’de hatalı olmayan düğümlerin hata terimlerinin
gelişimi.
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Şekil 5: Örnek 2’de hatalı olmayan düğümler için hatalı davra-
nıştan dolayı onaylaşımın bozulması.

davranışını tespit edeip f parametresini arttırır. Başka hatalı
bir davranış da tespit edilmeyeceğinden, f = 1 parametresi
ile algoritma devam ettirildiği zaman, hatalı olmayan düğüm-
ler yaklaşık Bizans onaylaşımına ulaşırlar.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, parametreden bağımsız, tamamen dağıtık ve ha-
taya dayanıklı olan PB-OİA algoritması önerilmiştir. Litera-
türde mevcut OİA algoritmalarından farklı olarak, hatalı olma-
yan düğümlerin, ağda mevcut olan Bizans etmenlerini tamamen
dağıtık olarak tespit edebilecekleri bir hata tespit filtresi sunul-

Şekil 6: 14 numaralı düğümü Bizans olan 14 düğüme sahip 2-
gürbüz bir ağ [11].
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Şekil 7: Şekil 6’deki ağın benzetim çalışması sonucu.

muştur. Hatanın tespit edilmesi ile f parametresinin ilk ve ger-
çek değeri bilgisi, algoritmanın başarısı için gerekli olmamakla
birlikte, bir çok gerçek zamanlı uygulama için de algoritmanın
kullanılabilirliğini arttırmaktadır. k̄ ve δk değerleri, uygulama-
nın türüne göre seçilebilecek değerler olduğundan, algoritmanın
başarısı için gerekli ve yeterli koşul, ağın (f + 1)-gürbüz ol-
masıdır. Elde edilen kuramsal sonuçların geçerliliği, benzetim
çalışmaları ile örneklenmiştir.
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Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Zeytinburnu, 34010, İstanbul
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Özetçe
Bu bildiride Ax = b yapısındaki bir doğrusal cebir denk-

lem sisteminin çözümü için önerilen onaylaşım tabanlı bir dağı-
tık algoritma için farklı ağırlıklandırma yöntemlerinin n etmenli
bir ağ üzerinde çözüme ulaşma hızları karşılaştırılmıştır. Denk-
lem sistemi, her etmenin [A b] matrisinin yalnızca bir satırını
bildiği varsayımı ile, ve komşu etmenlerden aldığı çözüm vek-
törlerini çözümünü güncellerken kullandığı durumda yönsüz ve
bağlı bir ağda çözülür. Her etmen komşularından aldığı çözüm-
leri kullanırken bunları belirli ağırlık katsayılarıyla çarpar. Li-
teratürdeki kullanılan eşit ağırlıklandırma yöntemine ek olarak,
Markov zincirlerinin geçiş olasılıkları matrisi için tanımlanmış
farklı ağırlıklandırma yöntemleri de incelenmiştir. Yapılan ben-
zetim çalışmalarında 5 etmenli yönsüz bir G çizgesi üzerinde, 4
farklı ağ ilingesi için 4 ağırlıklandırma yöntemi karşılaştırılmış
ve en hızlı çözüme ulaşan yöntemin Rastgele Yürüyüş Ağırlık-
landırması Yöntemi olduğu görülmüştür.

Abstract
In this paper, we study the convergence rates of a distri-

buted algorithm for solving a linear equation set for different
weighting strategies on a network of n agents. Equation system
is solved under the assumption that each agent knows a distinct
row of the matrix [A b] and iteratively updates its solution by ta-
king the state vectors of its neighbors into account. Each agent
weights these solutions with a specific strategy. In addition to
the method of equal weighting used in most of the studies in
the literature, we apply several weighting strategies defined for
transition probability matrices of Markov chains. For undirec-
ted graphs consisting of 5 agents, we compare the convergence
rates of the algorithm for 4 different weighting strategies and
4 different network topologies and the simulation results show

that Random Walk weighting strategy is the fastest one to achi-
eve the solution of the equation.

1. Giriş

Bir doğrusal cebir denklem sisteminin çözümü, bilim ve mü-
hendislikte en çok bilinen ve en önemli problemlerden biri-
dir. Bu tarz sistemlerin, öngörme, kestirim ve doğrusal olma-
yan denklemlerin doğrusal yaklaşımları gibi sayısız uygulma-
ları vardır [1]. Bu sistemlerin çözümü için, büyük doğrusal
denklem sistemlerini küçük parçalara ayırıp, toplam denklem
setinden daha hızlı ve doğru çözülmesini sağlayan birkaç dağı-
tık algoritma önerilmiştir [2]-[7]. Bu algoritmaların temel fikri,
sistemi özerk etmenlerin birbirinden fiziksel olarak ayrı olduğu
ve yakınındaki komşuları ile iletişim kurabildiği, çok etmenli
bir ağ yapısı olarak ele almaktır. İlgilenilen ağ, komşularından
bilgi alabilen birden fazla etmenden oluşur. Her etmen denkle-
min yalnızca bir bölümünü bilmekte, hiçbiri toplam denklemi
tek başına çözememektedir. Etmenler bütün denklem sistemini
bilse bile, matris boyutları çok büyük olacağından, merkezi bir
çözüm etkili ve hızlı olmayabilir. Bunun için, dağıtık bir şe-
kilde, tüm etmenler birlikte çalışmalıdırlar. Her i etmeninin Rn

de değerler alan bir çözüm vektörü xi(t) vardır ve etmen i nin
komşusu j den aldığı tek bilginin, onun durum vektörü olduğu
varsayılmaktadır.

Doğrusal denklem sistemlerinin dağıtık olarak çözümü ko-
nusunda [1] ve [3]’te ele alınan yaklaşımda, zamanın ayrık ol-
duğu ve {1, 2, . . .} kümesinden değerler aldığı kabul edilir. Her
etmen, sadece kendisinin bildiğiAixi = bi denklemine bir baş-
langıç çözümü xi(1) üreterek iterasyona başlar. Ağdaki her et-
men komşuları ile bilgi alışverişi yapabilmektedir. [1]’de yapı-
lan çalışmada her etmen [A b] matrisinin yalnızca bir satırını
bilmektedir. Komşuluk ilişkileri yönsüz ve zamanla değişme-
yen, bağlı bir çizge G ile tanımlanmaktadır. G yönsüz çizgesi,
etmenler arasındaki bilgi akışını sınırlandırarak, merkezi bir çö-
zümü imkansız kılar. Bu doğrultuda, her etmenin durum vektö-
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rünün, ortak bir çözüme ulaşması için yerel bir algoritma ortaya
konmuştur.

[1]’deki tek satır bilinmesi varsayımının aksine, [3]’te her
etmenin [A b] matrisinin satırlarından oluşan bir alt kümeyi bil-
mesi ve komşularından gelen denklem çözümlerini (tahminleri)
alması varsayımı ile denklem sisteminin dağıtık olarak çözül-
düğü gösterilmiştir. Her etmen, komşuları tarafından üretilen
veriyle çözümünün tahminini iteratif olarak günceller. Komşu-
luk ilişkileri, köşeleri etmenlere karşılık gelen, kenarları komşu
ilişkilerini karakterize eden ve zamanla değişen yönlü bir çizge
N(t) ile tanımlanır. Kenarların yönü, bilgi akışı yönlerini tem-
sil eder. Herhangi bir A matrisi ve kuvvetli bağlı yönlü çizge
N(t) için, önerilen algoritma kullanıldığında, tüm etmenlerin
tahminleri üstel hızlı bir şekilde, Ax = b denklem sisteminin
aynı çözümüne (eğer varsa) yakınsar.

[4]’te Ax = b formundaki bir doğrusal cebir denkleminin
çözümü için önerilen algoritmalarda, denklem sistemi eş za-
manlı olarak ya da eş zamanlı olmayan bir şekilde çözülebilir.
Her etmen, özyinelemeli olarak kendi çözümünü, komşularının
her biri tarafından üretilen ve gecikmeli olarak iletilen tahmin-
leri kullanarak, kendi olay zamanında günceller. Her etmenin
kendi olay zamanı sırası vardır ve farklı birimlerin olay zaman-
ları eş zamanlı olmak zorunda değildir. Denklemin bir çözü-
münün olduğu herhangi bir A matrisi ve tekrarlı kuvvetli bağlı
bir çizge için, algoritmanın bütün etmenlerin tahminlerini, üstel
hızlı bir şekilde Ax = b nin aynı çözümüne götürdüğü gösteril-
miştir.

Yapılan başka bir çalışmada, [1]’de önerilen dağıtık algo-
ritmanın doğruluğu ispatlanırken, algoritmada görülen eksikler
için yeni yöntemler önerilmiştir [5]. Ax = b denkleminin bir-
den fazla çözümü olması durumda [1]’de kullanılan algoritma,
bu çözümlerden birine ulaşmaktadır fakat hangi çözüme ula-
şıldığı net değildir. [5]’te yazarlar bu sorunu ortadan kaldır-
mak için, seçilen bir noktaya en yakın Öklid uzaklığına sa-
hip olan çözüme yakınsayacağını ortaya koymuşlardır. Ayrıca
algoritmanın çalışması için gereken, başlangıç durum vektörü
xi(1)’in, Ax = b için bir çözüm olarak seçilmesi zorunluluğu
ortadan kaldırılarak, keyfi seçilen başlangıç değerleri için de so-
nuç elde edilmesi sağlanmıştır.

Yukarıda özetlenen çalışmalarda, dağıtık onaylaşım algorit-
malarında, etmenlerin komşularından aldıkları veriler değerlen-
dirilirken, eşit ağırlıklandırma yöntemi kullanılmış, farklı ağır-
lıklandırma yöntemlerinin dağıtık algoritmanın çözüme ulaşma
hızına etkisi konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Bu bildiride,
yönsüz bir çizge ile ifade edilen, çok etmenli bir ağ için farklı
ilingler ve farklı ağırlıklandırma yöntemleri için algoritmanın
çözümüne yakınsama hızları kıyaslanmıştır.

Bu bildirinin düzeni şu şekildedir: bir sonraki bölümde,
çizge kuramının temelleri ve dağıtık çözüm algoritması veril-
miştir. Ayrıca izdüşüm matrisi ve ağırlık katsayıları ile ilgili ta-
nımlar ve varsayımlar sunulmuştur. Üçüncü bölümde ağırlık-
landırma yöntemleri tanıtılmış ve bu yöntemlerin matematiksel
ifadelerine yer verilmiştir. Farklı ağırlıklandırma yöntemlerine
ilişkin benzetim çalışmaları ve sonuçları dördüncü bölümde yer
almaktadır. Son bölüm ise sonuç ve tartışmaları içermektedir.

2. Çizge Kuramı ve Problem Formülasyonu
Bu bölümde, problemin çözümü için temel oluşturan gerekli
bilgiler ve dağıtık algoritmanın matematiksel ifadesi verilecek-
tir.

2.1. Çizge Kuramı

Bir G = (V, E ,A) çizgesi, V = {v1, v2, .....vn} düğüm kü-
mesi, E ⊆ V × V düğümler arası bağlantıları gösteren kenar
kümesi ve komşuluk ilişkilerini belirten A = [aij ] bitişiklik
matrisi ile ifade edilir. n adet etmenin bulunduğu bir ağ ya-
pısı G çizgesi ile verilmiş olsun. Bu çizgede (vi, vj) ∈ E ile
ifade edilen kenar çifti, vi’den vj’ye olan veri akışını temsil
eder. Yönsüz bir çizge için bu bağlantı yani bilgi akışı çift yönlü
olup, yönlü çizgelerde bağlantı belirtilen yöndedir. Tanım ge-
reği, (vi, vi) 6∈ E’dir. Bir i düğümüne ait komşuluk kümesi
Ni = {vj ∈ V : (vj , vi) ∈ E} şeklinde gösterilir.

Satır ve sütunları ilgili çizgenin düğümlerini temsil eden,
boyutları bir çizgedeki düğüm sayısına bağlı olan G çizgesine
ilişkin A = [aij ] bitişiklik matrisi şu şekilde tanımlanır: Eğer
eij ∈ E ise aij = 1, aksi durumda ise aij = 0 dır. Yönsüz bir
çizge için, eğer her bir düğümü diğer düğümlere bağlayan bir
yol mevcut ise bu tip çizgeler bağlı çizge olarak adlandırılır.

2.2. Algoritma

Bu bölümde G yönsüz çizgesinde tanımlanan n etmenden olu-
şan bir ağ için tanımlanan dağıtık algoritma tanıtılacaktır. Za-
manın ayrık olduğu ve {1, 2, . . . } kümesinden değerler al-
dığı kabul edilsin. Her i etmeni, A matrisinin i. satırı olan Ai

vektörünü bilmektedir. Her etmen yalnızca kendisinin bildiği
Aixi = bi denklemine bir çözüm olacak şekilde bir xi(1)

başlangıç durum vektörü belirlesin. Denklemin eşsiz çözümü
x∗ = A−1b olmak üzere, dağıtık algoritmanın denklemi çöze-
bilmesi için limt→∞ xi(t) = x∗ olmalıdır. [1]-[6]’da önerilen
dağıtık algoritma aşağıda verilmiştir.

xi(t+ 1)=xi(t)−Pi

(
xi(t)−

∑
j∈Ni

wijxj(t)

)
, t ≥ 1 (1)

Burada Pi matrisi Ai matrisinin sıfır uzayına izdüşüm mat-
risi ve wij değerleri i etmeninin denklemi çözerken j etmenin-
den gelen çözüm için kullandığı ağırlık katsayılarıdır. Pi izdü-
şüm matrisinin matematiksel ifadesi aşağıdaki gibi ifade edile-
bilir.

Pi = I −AT
i (AiA

T
i )−1Ai (2)

İzdüşüm matrisleri eşgüçlü ve simetrik matrisler olduğu
için P 2

i = Pi ve PT
i = Pi bağıntıları geçerlidir.

Yorum 1 Dağıtık algoritmada hesaplanması gereken tek mat-
ris Pi izdüşüm matrisidir ve hesaplamak için b vektörü kulla-
nılmamaktadır. Etmenler sadece xi(1) başlangıç çözümlerini
oluştururken bi vektörlerini kullanmakta, ancak çözüm algorit-
ması bi’ye bağlı bir ifade içermemektedir. Bu durum, Ax = b

denkleminin eşsiz çözümüne merkezi bir şekilde ulaşmak için
hesaplanması gereken A−1 matrisinin hesabında b vektörünün
kullanılmaması ile benzeşir.
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2.3. Ağırlık Katsayıları

Varsayım 1 Bir etmenin, denklemi dağıtık olarak çözerken
komşu etmenlerden gelen çözüm için kullandığı ağırlık katsa-
yılarıyla ilgili aşağıdaki varsayımlar geçerlidir.

i) wij ≥ 0, her i , j için,

ii) wij = 0, eğer (vj , vi) /∈ E ise,

iii)
∑n

j=1 wij = 1, her i için.

Bu varsayımlar altında (1)’inAx = b denklem sistemini dağıtık
bir şekilde çözeceği [1]’de gösterilmiştir.

3. Ağırlıklandırma Yöntemleri
Bölüm 2.2’de bahsedilen algoritmanın, çözüme ulaşma hızını
etkileyen tasarım parametreleri wij ağırlık katsayılarıdır. Bu
bölümde farklı ağırlıklandırma yöntemleri ve bu yöntemlerin
matematiksel ifadeleri verilecektir.

3.1. Rastgele Yürüyüş Ağırlıklandırması Yöntemi

Rastgele yürüyüş ağırlıklandırması (RYA) yöntemi, bir G çiz-
gesi üzerinde seçilen bir etmenden başlayarak, etmenin kom-
şularından rastgele birine ve eşit olasılıkla geçişi ifade eden
yöntemdir [8]. di değeri i etmeninin komşu sayısını göstermek
üzere ağırlık katsayıları,

wij =

{ 1
di
, (vj , vi) ∈ E ise

0 , diğer durumlarda
(3)

olarak ifade edilir [8]. Burada etmenlerin öz çevrimlerinin ol-
madığı varsayılmaktadır (her i için wii = 0’dır).

3.2. Eşit Ağırlıklandırma Yöntemi

Bu yöntemde etmenlerin komşularından gelen veriyi ve kendi
verilerini eşit olarak ağırlıklandırdığı kabul edilmiştir [9]. Eşit
ağırlıklandırma (EA) yönteminde ağırlık katsayılarına ilişkin
matematiksel ifade aşağıda verilmiştir.

wij =

{ 1
di+1

, (vj , vi) ∈ E veya i = j ise
0 , diğer durumlarda

(4)

3.3. Komşu Derecesi ile Orantılı Ağırlıklandırma Yöntemi

Komşu derecesi ile orantılı (KDO) ağırlıklandırma yöntemine
göre, çok komşuya sahip bir etmenin ürettiği çözümüler, kom-
şularının çözüm algoritmalarında daha büyük bir ağırlık katsa-
yısı ile kullanılır [10]. Bir etmen üzerindeki bilgi akışı ne kadar
fazla ise o etmenin ağ hakkındaki bilgisi de o kadar fazla de-
mektir. Bu yöntemde ağırlık katsayıları şu şekilde seçilmekte-
dir.

wij =


dj∑

l∈Ni∪{i}
dl
, (vj , vi) ∈ E veya i = j ise

0, diğer durumlarda
(5)

3.4. Metropolis-Hastings Ağırlıklandırması

Bir G çizgesi üzerinde Metropolis Hastings (M-H) ağırlık kat-
sayıları aşağıdaki gibi tanımlanır [11].

wij =


min

{
1
di
, 1
dj

}
, (vj , vi) ∈ E ve i 6= j ise∑

(i,k)∈Emax
{

0, 1
di
− 1

dk

}
, i = j ise

0, (vj , vi) /∈ E ise
(6)

4. Benzetim Çalışmaları

Bu bölümde farklı çizge çeşitleri için, verilen ağırlıklandırma
yöntemlerinin denklemin çözümüne yakınsama hızları karşılaş-
tırılacaktır. Benzetim çalışmalarında kullanılan ağ ilingeleri de
bu bölümde verilecektir.

4.1. Ağ İlingeleri

         (a)          (b)

    (c)      (d)

1

1

1

1

2

34

5

2

3

4

5

2

34

5

2 3 4 5

Şekil 1: Analizi yapılan ağ ilingeleri a) Tam bağlı ilinge b) Yıl-
dız ilingesi c) Halka ilingesi d) Yol ilingesi

Şekil 1a’da gösterilen tam bağlı ilingede tüm düğümle-
rin ağdaki her düğümle doğrudan bağlantısı mevcuttur . Şekil
1b’deki yıldız ilingesinde ise, merkezde bulunan bir düğümün
diğer tüm düğümlerle bağlantısı vardır, ancak diğer düğümle-
rin tek bağlı olduğu düğüm merkezdeki düğümdür . Halka ilin-
gesindeki her bir düğüm, kapalı bir halka oluşturacak şekilde
iki komşuya sahiptir (Şekil 1c). Şekil 1d’de verilen yol ilingesi,
halka ilingesindeki bir bağlantının koparılması ile oluşturulmuş
olan ilingedir.
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4.2. Örnek Denklem Sistemi

5 düğümden oluşan bir ağda tanımlanmış, 5 bilinmeyenli aşağı-
daki denklem kümesini ele alalım.

x1 + 2x2 − 3x3 + x4 + x5 = 5

2x1 − x2 − 2x3 = −6

2x2 + 2x3 + x4 = 14 (7)

x1 − x3 + 5x4 + 2x5 = 28

x1 + 2x2 + x3 + 2x4 + x5 = 21

Denkemin eşsiz çözümü x∗ = A−1b = [1, 2, 3, 4, 5]T ’dir.
Ağda bulunan 5 etmenin de (7)’deki denklem sisteminin yal-
nızca bir satırını bildiğini varsayalım. t = 1 anında her bir et-
men sahip olduğu tek bir denklem için çözüm üreterek çözüme
başlar. Bu çözüm, sonsuz farklı şekilde seçilebilir. Çözümü sağ-
layan xj değerlerinin mertebeleri bilinmediği varsayıldığından,
benzetim çalışmalarında başlangıç değerleri e = [1, 1, 1, 1, 1]T

olmak üzere x1(1) = 2.5e, x2(1) = 6e, x3(1) = 2.8e,
x4(1) = 4e ve x5(1) = 3e olarak seçilmiştir.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

x 1
(k

)

Şekil 2: 1 numaralı etmenin (1)’deki dağıtık algoritmayı kullan-
dığında, x1(k) çözümünün zamanla değişimi.

Bölüm 2.2’de verilen algoritma kullanılarak denklem sis-
temi dağıtık olarak çözülmek istendiğinde, çözüme asimptotik
olarak ulaşılır. Bu nedenle gerçek çözüm ile üretilen çözüm ara-
sındaki farkın (hatanın) belirli bir eşik değerin altına düştüğü
adımda çözüme ulaşılmış olduğu düşünülebilir. Çözüme ulaşıl-
dığı varsayılan adım sayısı k̄,

n∑
i=1

||xi(k)− x∗||2 ≤ ε (8)

denklemini sağlayan en küçük k tamsayısıdır. Benzetim çalış-
maları sonucu elde edilen çözüme ulaşmak için gereken adım
sayısı k̄, farklı ağırlıklandırma yöntemleri ve ağ ilingeleri için
Tablo 1’de verilmiştir. Her ilinge için en hızlı çözümü sağlayan
ağırlıklandırma yöntemleri yıldız (∗) ile işaretlenmiştir. Şekil
2’de, 1 numaralı etmenin (1)’i kullanarak Ax = b denklem sis-
teminin çözümüne nasıl ulaştığı gösterilmiştir.

Tablo 1: Farklı ağırlıklandırma yöntemleri ve ağ ilingeleri için
çözüme ulaşmak için gereken adım sayısı

Tam Bağlı Yıldız Halka Yol
RYA 2098∗ 4159∗ 2750∗ 3654∗

EA 2623 6972 4125 5552
KDO 2623 7192 4125 5788
M-H 2098∗ 10399 2750∗ 4415

5. Tartışma ve Sonuçlar
Bu çalışmada, n sayıda etmenden oluşan ve yönsüz çizge-
lerle ifade edilen doğrusal cebir denklem sistemlerinin çözümü
için tanımlanmış olan bir algoritmada, farklı ağırlıklandırma
yöntemlerinin denklem sisteminin çözümüne yakınsama hızları
karşılaştırılmıştır. 5 etmenli örnek bir ağ için, 4 farklı ağ ilinge-
siyle yapılan benzetim çalışmaları sonucu, en hızlı sonuç elde
edilen ağırlıklandırma yöntemi Rastgele Yürüyüş Ağırlıklandır-
ması olmuştur. Gelecek çalışmalarda bu durumun altında ya-
tan matematiksel nedenler araştırılacaktır. Ayrıca sistemde ge-
cikme olması durumunda, ağırlıklandırma yöntemlerinin yakın-
sama hızlarını nasıl etkilendiği araştırılacaktır.
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Özetçe
Bu bildiride, OFDMA tabanlı çift katmanlı ağlar için, iki

farklı tümleşik güç/frekans atama algoritması ele alınmıştır. Al-
goritmaların amacı, vericiden kullanıcıya doğru olan SINR de-
ğerleri açısından, kullanıcılar arasındaki adaleti sağlamaya yö-
neliktir. Tümleşik algoritmaların güç kontrol kısmı için, litera-
türden alınmış bir güç kontrol algoritması düzenlenmiş ve kul-
lanılmıştır. Bu güç kontrol algoritması, 2 farklı frekans atama
algoritmasıyla birleştirilerek tümleşik kaynak atama algoritma-
larına evrilmiştir.

Abstract
In this paper, we study the problem of joint subchannel and

power assignment for an OFDMA-based two-tier network with
the aim of providing a fairness among the users in terms of their
SINR values. Joint resource allocation is performed by alterna-
ting a power control algorithm and a frequency allocation sc-
heme in an iterative way. The power control algorithm taken
from the literature is consensus-based and coupled with 2 diffe-
rent frequency allocation schemes.

1. Giriş
Haberleşmede kullanılan elektromanyetik spektrumun sınırlı
olması, femto hücre teknolojisine olan talebi son yıllarda arttır-
mıştır. Femto hücrelerin kullanılması sayesinde, mevcut makro
baz istasyonunun kapsama alanı içerisinde düşük sinyal alan
kullanıcılara daha iyi hizmet sağlanabilmektedir. Femto erişim
noktaları, sinyal iletim mesafesini ve hücre boyutunu düşüre-
rek şebekenin kapasitesini ve veri hızını artırabilirler [1]. Öte
yandan, yeni femto baz istasyonlarının konuşlandırılması sin-
yal girişimi, verici aktarımı ve güvenlik gibi çözülmesi gere-
ken teknik problemler doğurmaktadır. Çift katmanlı bir ağda,
sinyal girişimi katmanlar arası ya da katman içi olabilir [2].
Bu sinyal girişimleri, dikgen frekans bölmeli çoklu erişim (Ort-
hogonal Frequency-Division Multiple Access - OFDMA) kul-
lanımıyla, yalnızca aynı frekans alt–kanalını kullanan aygıtlar
arasında olacak şekilde indirgenebilmektedir. Bu bildiride ele
alınan ağ modelinde, bütün baz istasyonları aynı frekans alt–
kanalını paylaşmaktadır. Bu yüzden de çözülmesi gereken ana

problemimiz katman içi ve katmanlar arası girişimin azaltılması
yönündedir.

Femto hücrelerin konuşlandırılması, operatörlerin kontrolü
olmaksızın, son kullanıcılar tarafından yapılmaktadır. Bundan
dolayı, femto hücre ağları bilinmeyen bir topolojide, değişik sa-
yıda baz istasyonuna sahip olabilir. Bu belirsizlik ağın merkezi
kontrolünü zorlaştırdığından, öz–örgütlemeli (self-organizing)
femto baz istasyonları iyi bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmak-
tadır [3].

Bir femto hücre ağındaki girişim yönetimi, kullanıcılar yö-
nündeki sinyal akışı (downlink) ele alındığında, baz istasyonla-
rının iletim gücünün değiştirilmesi ya da frekans alt–kanal ata-
masıyla yapılabilir. Bu bildiride önerilen konsensüs temelli al-
goritma, girişim yönetimini tümleşik güç/frekans atayarak yap-
maktadır. Her bir femto baz istasyonu, önerilen algoritma doğ-
rultusunda, kendi güç seviyesi ve alt–kanal dağılımını komşu
baz istasyonlarından aldığı bilgiyi kullanarak değiştimektedir.

[4]’te önerilen konsensüs temelli güç kontrol algoritması
(GKA), ağ içerisindeki adaleti gözeterek, kullanıcıların SINR
değerleri üzerinde konsensüse varmasını hedefler. Algoritma-
nın başarımı, bütün kullanıcıların SINR değerlerinin tek bir de-
ğere yakınsadığı, Lyapunov benzeri bir fonksiyon bulunarak in-
celenmiştir. Fakat, bu algoritmanın tasarlandığı topolojide, her
bir baz istasyonunun tek bir kullanıcısı olduğu ve bu kullanıcıla-
rın aynı frekans bandını paylaştığı varsayılmıştır. Frekans atama
problemi, doğası gereği, birden fazla alt–kanala ve kullanıcıya
sahip olduğundan, önerilen GKA’nın çoklu kanal durumuna uy-
gun olacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, [4]’te önerilen GKA’nın çoklu kanal altında
kullanımı için uyarlaması yapılmış ve değiştirilen algoritma iki
farklı frekans alt–kanalı atama algoritmasıyla birleştirilip, tüm-
leşik güç/frekans algoritmaları elde edilmiştir. Önerilen ilk fre-
kans atama algoritmasında, baz istasyonları, alt–kanalları kul-
lanıcılarına rastgele bir şekilde dağıtmaktadır. Bu rastgelelik-
teki amaç, orijinal GKA’nın tekrar tekrar kullanıldığındaki per-
formansını gözlemlemektir. Diğer frekans ataması algoritması
femto hücrelerin toplam veri akışını yükseltmeyi amaçlamakta-
dır ve [7]’deki çalışmadan esinlenilmiştir. Burada baz istasyon-
ları, her bir alt–kanalı, o alt–kanal üzerinde en yüksek SINR
değerine sahip olacak kullanıcıya atamaktadır.

Bildirinin kalan kısmı şu şekilde devam etmektedir: 2. bö-
lümde problem tanımı ve notasyon açıklaması yapılmış, kulla-
nılacak algoritmanın nasıl çalıştığının detaylarına 3. bölümde,
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benzetim çalışmalarında elde edilen sonuçlar ve bunlara ilişkin
yorumlara ise 4. bölümde yer verilmiştir. 5. bölümde ise çalış-
maya ilişkin genel sonuçlar özetlenmiştir.

2. Sistem Düzeneği ve Problem Tanımı
2.1. Sistem Düzeneği ve Notasyon

Ele alınan düzenekte, çift katmanlı bir ağın kullanıcılar yönün-
deki veri akışı dikkate alınmıştır. Ağ, tek bir makro baz istas-
yonu ve bu istasyonun kapsama alanı içerisine yerleştirilen Mf

tane femto hücreden meydana gelmektedir. Tüm baz istasyonla-
rını kapsayan küme M = {0, 1, . . . ,Mf} olarak ifade edilmiş-
tir. Burada 0 makro baz istasyonuna, geriye kalanlar da femto
baz istasyonlarına denk gelmektedir. m’ninci hücre içerisinde
bulunan kullanıcıların sayısı ve bu kullanıcıları kapsayan küme
sırasıyla Km ve Km olarak ifade edilmiştir. Burada, m ∈ M

olarak alınmıştır. Bütün baz istasyonlarının, N OFDMA alt–
kanalına bölünmüş olan aynı frekans bandına erişimi olduğu
kabul edilmiştir. Her hücrede, bir frekans alt–kanalı en fazla
bir kullanıcıya atanabilmektedir. Bu sayede, hücre içi girişim
engellenmiştir. Fakat, aynı alt–kanal başka hücrelerde de kul-
lanılabildiğinden, hücreler arası girişim bulunmaktadır. Bu gi-
rişimin varlığı, bildiriye konu olmuş problemin asıl kaynağını
teşkil etmektedir.

m’ninci baz istasyonunun, n’ninci alt–kanal üzerindeki ile-
tim gücü pnm olarak ifade edilmiştir. Pm = [p1m, . . . , p

N
m]T ola-

rak gösterilen güç vektörü, m’ninci baz istasyonunun tüm alt–
kanallar üzerindeki iletim gücünü içermektedir. Ayrıca, n’ninci
alt–kanal üzerindeki tüm baz istasyonlarının iletim gücü Pn =

[pn0 , . . . , p
n
Mf

]T olarak gösterilmiştir. Son olarak, ağ üzerindeki
tüm iletim güçlerini içeren güç vektörü aşağıdaki gibi ifade edi-
lebilir:

P = [P0, . . . ,PMf ]T (1)

k ∈ Km olduğu düşünülürse, m’ninci baz istasyonu ve
k’ninci kullanıcı arasındaki bağlantının n’ninci frekans bandı
üzerinde olup olmadığı bilgisi ρnm,k olarak tutulmaktadır. Eğer
bu kullanıcı–baz istasyonu çifti n’ninci frekans bandı üzerinden
bağlantılıysa ρnm,k = 1, değilse ρnm,k = 0 olarak ifade edilir.
Problem tanımı için gerekli olan diğer frekans atama vektör-
leri ρm,k = [ρ1m,k, . . . , ρ

N
m,k]T ve ρm = [ρm,1, . . . , ρm,Km ]T

olarak ifade edilebilir. Ağ içerisindeki tüm atama bilgisini taşı-
yan R vektörü şu şekilde yazılabilir:

R = [ρ0, . . . , ρMf ]T (2)

Ağda bulunan verici ve kulanıcıların konumlarının, iletim
kanallarının ve ağa ilişkin diğer parametrelerin değişim hızının
kaynak atama hızına göre çok düşük olduğu kabul edilmiş ve bu
parametreler atama sürecinde sabit olarak alınmıştır.

2.2. Problem Tanımı

Yukarıda verilen sistem düzeneği ve notasyon doğrultusunda,
m’ninci baz istasyonunun n’ninci alt–kanal üzerinden k’ninci
kullanıcıya sağladığı SINR değeri şu şekilde hesaplanabilir:

Γn
m,k(P,R) = ρnm,k

gnm,kp
n
m∑

j∈M\m
gnj,kp

n
j + σn

k

, k ∈ Km (3)

Burada, m’ninci baz istasyonu ve k’ninci kullanıcı arasın-
daki n’ninci alt–kanalın kazancı gnm,k olarak ifade edilmektedir.
σn
k ise, k’ninci kullanıcının n’ninci alt–kanalda maruz kaldığı

ısıl gürültüyü göstermektedir. Verici ile kullanıcının n’ninci alt–
kanal üzerinden haberleşmemesi durumunda, ρnm,k değeri sıfır
değerini alacağından, SINR sıfır olur. Bu SINR değerine sahip
kullanıcının, birim frekans bandı başına düşen, anlık veri hızı
aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

rm,k =
∑
n∈N

Γn
m,k(P,R) , k ∈ Km (4)

Bu çalışmada, her alt–kanaldaki kullanıcıların SINR değer-
lerini, (3), eşitlemenin yanında, tüm femto kullanıcıların sahip
olduğu veri hızının yükseltilmesi amaçlanmıştır.

3. Tümleşik Kaynak Atama Algoritması
Tanımlanan problemin çözümü için önerilen algoritma yinele-
meli olarak uygulanmakta [8] ve şu şekilde çalışmaktadır: Uy-
gun güç/frekans atama vektörleriyle başlanıldığında, baz istas-
yonları her yineleme adımında kaynak tiplerinden birini sabit
kabul edip diğerini günceller. Daha sonrasında güncellenen kay-
nak sabitlenir ve diğeri güncellenir. Bu yineleme gerektiği ka-
dar sürdürülür. Kullanılan bu yaklaşım, farklı frekans atama ve
güç atama algoritmalarının birleştirilerek tümleşik bir kaynak
atama algoritmasının elde edilmesini ve böylelikle problemin
kolaylaşmasını sağlar. Kullanılan güç ve frekans atama algo-
ritmaları sırasıyla Bölüm 3.1 ve 3.2’de, tümleşik algoritma ise
Bölüm 3.3’de verilmiştir.

3.1. GKA’ın Çoklu Kanal Uygulaması

OFDMA farklı alt–kanallar arasındaki girişimi engellediğin-
den, her alt–kanal için GKA’yı izole bir şekilde kullanma-
mız mümkündür. Eğer her bir baz istasyonu bütün alt–kanallar
için GKA’yı tekrarlarsa, her alt–kanalda ayrı ayrı konsensüse
ulaşmak mümkün hale gelir. En iyi olasılık olarak, bütün alt–
kanallarda kapsayan ağaç (spanning tree) olduğu durumda, kul-
lanıcılar N (ağdaki alt–kanal sayısı) farklı SINR değeri üze-
rinde konsensüse varır. [4]’de önerilen GKA’nın verilen prob-
lem formülasyonuna uyarlanmış hali, aşağıda verilmiştir:

ṗnm = −βn
m

Γn
m,k(t)

pnm

|Nm|
Nmax

[
Γn
m,k(t)− 1

|Nm|
∑

j∈Nm

Γn
j,i(t)

]
(5)

Baz istasyonu m, (5)’de verilen denkleme göre, tüm alt–
kanallarda ayrı ayrı güç ayarlaması yapar. Buradaki Nm baz
istasyonum’nin haberleşebildiği komşu baz istasyonlarının kü-
mesini, |Nm| ise bu kümedeki eleman sayısını yani baz istas-
yonu m’nin komşularının sayısını gösterir; ağdaki toplam alt–
kanal sayısı olan N ile karıştırılmamalıdır. Nmax değeri ise en
yüksek komşu baz istasyonu sayısını ifade etmektedir. βn

m de-
ğeri algoritmanın güncelleme hızını belirlemek için ayarlanabi-
lecek bir parametredir.

Baz istasyonu m, haberleşebildiği her bir komşu baz istas-
yonundan, n’ninci alt–kanalı kullanan kullanıcılara ait SINR
değeri bilgisini alır. Daha sonra alınan bu değerlerin ortalaması

1
|Nm|

∑
j∈Nm

Γn
j,i(t) ile bulunur. Alınan bu ortalama SINR de-

ğerini kendi hücresinde, n’ninci alt–kanalı kullanan kullanıcı-
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Şekil 1: Benzetim çalışmalarında kullanılan ağ topolojisi. Siyah
çizgiler çizgenin ayrıtlarını temsil etmektedir.

nın SINR değeriyle karşılaştırır ve o alt–kanaldaki güç değeri-
nin değişimine karar verir.

Konsensüs temelli bu güç kontrol algoritmasının [4] olası
bir başka kullanım şekli, N farklı değer yerine, ortak bir SINR
değeri üzerinde konsensüse varılmasını sağlayabilir. Bu tarz bir
algoritmanın, kullanıcı adaleti açısından, daha istenilen bir so-
nuç olacağı açıkça görülmektedir. Çünkü ağdaki bütün kulla-
nıcılar aynı SINR değerine ulaşırlar. Bu algoritmanın geliştiril-
mesi ilerideki çalışmalara bırakılmıştır.

3.2. Frekans Atama Algoritması

Tümleşik kaynak atama algoritmasında kullanılan frekans
alt–kanal atama algoritmalarından ilki, rastgele olarak, her
GKA’dan sonra (2)’de verilmiş olan frekans atama vektörünü
karıştırır. İkincisi ise her alt–kanalı, o kanal için en yüksek
SINR değerini sağlayabilecek olan kullanıcıya vererek çalışır
[7]. Bu algoritmanın matematiksel formülasyonu aşağıdaki gibi
ifade edilebilir:

ρnm,k[j] =

{
1, k = argmaxk∈Km

rnm,k(Pn[j − 1]) ,

0, diğer durumlarda.
(6)

3.3. Tümleşik Kaynak Atama Algoritması

Tümleşik güç/frekans atama algoritması değişmeli olarak, aşa-
ğıda gösterildiği gibi çalışmaktadır:

Algorithm 1 Tümleşik Kaynak Atama Algoritması
Uygun ilk P(0) ve R(0) vektörleriyle,
t = 1 olarak başlatılır,
repeat

R(t− 1) sabitlenir ve P(t) vektörü (5)’e göre güncellenir,
P(t) sabitlenir ve R(t) vektörü rastgele ya da (6)’ya göre
güncellenir,

until P(t) ve R(t)vektörleri yakınsayana ya da istenildiği kadar;

Şekil 2: Rastgele frekans atama ve GKA’nın birleştirilesiyle
oluşan tümleşik algoritmanın SINR sonuçları

Şekil 3: (6)’de verilen frekans atama ve GKA’nın birleştirile-
siyle oluşan tümleşik algoritmanın SINR sonuçları

4. Benzetim Çalışmaları
Önerilen tümleşik kaynak atama algoritmalarının performansı,
yapılan benzetim çalışmalarıyla test edilmiştir. Benzetim ça-
lışmalarında kullanılan, 4 femto ve 1 makro hücreden oluşan
ağın topolojisi Şekil 1’de gösterilmiştir. Her bir femto hücre-
nin 4, makro hücrenin ise 9 kullanıcısı bulunmaktadır. Erişi-
lebilir OFDMA alt–kanal sayısı N = 8 olduğundan, her fre-
kans atama işlemi sonucu, femto hücrelerde 4 kullanılmayan
alt–kanal, makro hücrede ise 1 servis sağlanamayan kullanıcı
arta kalmaktadır. Bu senaryo sayesinde, bir bakıma, benzetim
çalışmasının gerçekliğe uygunluğu artmış olur. Baz istasyonları
arasındaki haberleşme ağını temsil eden ayrıtlar (edges), Şekil
1’de siyah noktalı çizgilerle gösterilmiştir. İstasyonlar arasın-
daki haberleşme çift yönlü, yani istasyonlar arası haberleşme
ağına denk gelen çizgenin (graph) yönsüz (undirected), oldu-
ğunu varsaydığımız için siyah çizgilerde oklar kullanılmamıştır.

Rastgele frekans ataması ve GKA ile yapılan tümleşik kay-
nak atama algoritmasının benzetim çalışmalarının sonuçları Şe-
kil 2’de gösterilmiştir. Şekilde, topolojide yer alan bütün baz
istasyonlarının, sadece ilk alt–kanal üzerinde sağladığı SINR
değerleri yer almaktadır. Her baz istasyonu GKA’yı 500 kere
yineledikten sonra, kendi kullanıcılarını alt–kanallara rastgele
olacak şekilde atamakta ve sonrasında GKA tekrardan 500 kere
yinelenmektedir. Bu döngü, benzetim çalışmalarında, 5 kez tek-
rarlanmıştır. Bu benzetim çalışması, yukarıda bahsedilen ikinci
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Şekil 4: Rastgele frekans atama ve GKA’nın birleştirilesiyle
oluşan tümleşik algoritma kullanıldığında femto kullanıcıların
toplam veri hızı

Şekil 5: (6)’de verilen frekans atama ve GKA’nın birleştirile-
siyle oluşan tümleşik algoritma kullanıldığında femto kullanı-
cıların toplam veri hızı

frekans alt–kanal atama algoritmasıyla tekrarlandığında alınan
SINR değişim sonuçları Şekil 3’de gösterilmiştir. Her bir femto
hücre içerisinde, kullanıcı sayısı erişilebilir alt–kanal sayısından
az olduğundan, her frekans atamadan sonra farklı alt–kanallar
kullanılmayarak arta kalmaktadır. Bundan dolayı baz istasyon-
ları arasındaki haberleşme ağına denk gelen çizge de değişmek-
tedir. Değişen bu çizgeler Şekil 2 ve 3’de ayrıca gösterilmiş-
lerdir. Kuramsal olarak beklenildiği gibi, çizgelerin kapsayan
ağaca sahip olmadığı durumlarda, tek bir SINR değerinde kon-
sensüse varılamamıştır [9].

GKA ile birleştirilerek kulanılan frekans atama algoritma-
larının Şekil 2 ve 3’de verilen sonuçları kıyaslamaya müsait
değildir. Benzetim çalışmarının, SINR değerleri yerine, femto
hücrelerin toplam veri hızı daha yorumlanabilir sonuçlar ver-
mektedir. Bu çalışmalar 20 alt–kanal ataması yapılarak tekrar-
lanmıştır. Sonuçlar Şekil 4 ve 5’de gösterilmiştir. (6)’de veri-
len alt–kanal atama algoritması kullanıldığında, femto kullanı-
cıların toplam veri hızının, her alt–kanal atamasından sonra ani
yükseldiğini ve giderek belirli bir değere yakınsadığı Şekil 5’de
görülmektedir. Bunun yanında, rastgele frekans ataması yapıl-
dığında, toplam veri hızı beklenildiği üzere tahmin edilemez
davranmıştır.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, [4]’de verilen güç atama algoritması çoklu alt–
kanal yapısına sahip ağlarda kullanılmak üzere uyarlanmıştır.
Değiştirilen bu algoritmanın iki farklı frekans atama algorit-
masıyla birleştirilmesi sonucu elde edilen sonuçlar, konsensüs
temelli bu güç kontrol algoritmasının tümleşik bir algoritma-
nın parçası olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca,
(6)’de verilen alt–kanal atama algoritması ile yapılan tümleşik
algoritmanın benzetim çalışmaları, femto baz istasyonları tara-
fından sağlanan toplam veri hızının yakınsama eğiliminde ol-
duğu gözlenmiştir.
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lenmiştir.

7. Kaynakça
[1] J. Zhang and G. D. la Roche, Femtocells: technologies and

deployment. Chichester, West Susssex (United Kingdom):
Wiley, 2010.

[2] N. Saquib, E. Hossain, L. B. Le, and D. I. Kim, Interfe-
rence management in OFDMA femtocell networks: issues
and approaches, IEEE Wireless Communications, vol. 19,
no. 3, pp. 86-95, 2012.

[3] M. Simsek, A. Czylwik, A. Galindo-Serrano, and L. Gi-
upponi, Improved decentralized Q-learning algorithm for
interference reduction in LTE-femtocells, 2011 Wireless
Advanced, 2011.

[4] K. Senel and M. Akar, A Consensus-Based Coverage Al-
gorithm For Self-Organizing Femtocell Networks, IEEE
Communications Letters, vol. 20, no. 1, pp. 141-144,
2016.

[5] K. Senel and M. Akar, A Distributed Coverage Adjust-
ment Algorithm for Femtocell Networks, IEEE Transac-
tions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 2, pp. 1739-
1747, 2017.

[6] A. Varghese and S. T, A resource allocation scheme for
throughput maximization in OFDMA femtocell networks,
2015 International Conference on Control Communica-
tion and Computing India (ICCC), 2015.

[7] D. T. Ngo, S. Khakurel, and T. Le-Ngoc, Joint Subchannel
Assignment and Power Allocation for OFDMA Femtocell
Networks, IEEE Transactions on Wireless Communicati-
ons, vol. 13, no. 1, pp. 342-355, 2014.

[8] T. Wang and L. Vandendorpe, Resource Allocation for
Maximizing Weighted Sum Min-Rate in Downlink Cel-
lular OFDMA Systems, 2010 IEEE International Confe-
rence on Communications, 2010.

[9] W. Ren, R. Beard, and E. Atkins, Information consensus in
multivehicle cooperative control, IEEE Control Systems

Magazine, vol. 27, no. 2, pp. 71-82, 2007.

271

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
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Özetçe
Bu bildiride, birinci derece dŏgrusal dinamikler ile model-

lenmiş ve yönlendirilmiş bir çizge ile ifade edilen robot ağı için
dăgıtık kapsama problemi incelenmiştir. Ağdaki liderler iste-
nilen bir dizilimi korurken, takipçilerin konumlarının liderle-
rin konumları tarafından kapsanan bir dışbükey zarfa yakınsa-
ması için gereken algoritmalar önerilmiştir. Bu kapsamda ön-
celikle lider dü̆güm adaylarının belirlenmesini sağlayan bir al-
goritma sunulmuştur. Bu lider düğüm adayları içerisinden, bir
en iyileme algoritması ile liderler seçilip bir dizilim düzeni al-
goritması kullandıklarında, takipçi düğümlerin oydaşım temelli
bir randevu algoritması kullanması ile dağıtık kapsama prob-
lemi çözülebilir. Son olarak, önerilen algoritmaların başarımla-
rını göstermek amacıyla bir benzetim çalışması sunulmuştur.

Abstract
In this paper, we study the distributed containment problem

for a network of robots modeled by first order linear dynamics
under fixed directed graph topology. We propose algorithms
such that the positions of the followers in the network converge
to the convex hull spanned by the positions of the leaders while
the leaders preserve a desired formation. In particular, we first
present an algorithm to determine leader node candidates. Once
the leaders are selected among the candidates, the followers up-
date their positions by applying a consensus based rendezvous
algorithm to solve the distributed containment problem. Finally,
we provide a numerical simulation to show the effectiveness of
the proposed algorithms.

1. Giriş
Son yıllarda, otonom gezgin robot sistemlerinin işbirlikli da-
ğıtık denetimi dĕgişik alanlardan birçok araştırmacının ilgisini

çekmiştir [1], [2], [3]. Sistemdeki tüm etmenlere erişim zorun-
luluğunun bulundŭgu merkezi denetimli yapının aksine, sadece
etmenler arası yerel etkileşime bağlı olan dăgıtık yapıdaki sis-
temler büyük boyutlara ölçeklenebilmeleri, gürbüzlük, yüksek
verimlilik ve düşük maliyet gibi avantajlara sahip olmalarından
dolayı ön plana çıkmaktadır.

Çok etmenli sistemlerde işbirlikli dağıtık denetim oydaşım,
randevu ve dizim düzeni oluşturma gibi birçok alt başlıkta ince-
lenmektedir. Bu problemlerden biri olan dağıtık kapsama prob-
leminin amacı takipçi etmenlerin konumlarının lider etmenle-
rin konumlarının dışbükey zarfında kalmasını sağlamaktır [4]-
[7]. Yönsüz çizgeye sahip sabit ilingeli ağlarda dăgıtık kapsama
probleminin çözümü için melez yapıda bir kontrol algoritması
önerilmiştir [4]. Dăgıtık kapsama probleminin yönlü ve değiş-
ken ilingeli ăglar için analizi [5]’de verilmiştir. Yapılan bir di-
ğer çalışmada ăgda sabit ve dinamik liderlerin varlığında dăgı-
tık kapsamanın sağlanması için gerek ve yeter koşullar sunul-
muştur [6]. [7]’de yüksek dereceli doğrusal dinamiklere sahip
sistemlerde dăgıtık kapsama probleminin çözümü için sadece
komşu etmenlerin çıktısını kullanan dağıtık yapıda bir gözlem-
leyici önerilmiştir.

Dikkat edilmelidir ki, yukarıda atıfta bulunan çalışmala-
rın tamamında ăgı temsil eden çizgenin kapsayan ağaç içerdĭgi
varsayımı kullanılmıştır. Fakat pratikteki uygulamalar düşünül-
düğünde bu varsayım gerçekçi değildir. Bu sebeple ăga karşı-
lık gelen kapsayan ağaç içerip içermemesi konusunda herhangi
bir varsayım olmaması çalışmayı mevcut literatürden ayıran en
önemli farklardan biridir. Dăgıtık kapsama probleminin pratik
uygulamasına örnek olarak tehlikeli bir bölgede görev yapan
çok etmenli bir robot grubu ele alınıyor olsun. Lider olarak be-
lirlenen robotlar gerekli algılayıcılar ile donatıldığında takipçi
robotların liderler tarafından oluşturan dışbükey zarfta kalarak
güvenli bölgeye erişmesi sağlanabilir.

Bu çalışmada, birinci derece ayrık dinamiklerle ifade edi-
len çok etmenli ăglarda dăgıtık kapsama probleminin çözümü
için algoritmalar önerilmiştir. Yönlü çizgelerle modellenen her-
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hangi bir ăgda, istenilen bir dizilimi oluştururken dağıtık kap-
samayı săglayacak liderlerin belirlenmesi çalışmanın özgün yö-
nünü oluşturur.

Bu bildiri şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2’de çalışmanın
altyapısını oluşturan çizge kuramı hakkında temel kavramlar
verilmiştir. Çok etmenli sistemin matematiksel modelinin ya-
nısıra bildirinin ana konusunu oluşturan kapsama ve dizilim dü-
zeni problemleri Bölüm 3’de yer almaktadır. Bölüm 4’de prob-
lemin dăgıtık çözümü için önerdiğimiz algoritmalar bulunmak-
tadır. Bölüm 5’de ise çok etmenli bir robot grubu üzerinde öne-
rilen algoritmaların başarımı sunulmuştur. Son bölümde bildiri
ile ilgili sonuçlar ve gelecekteki araştırma konuları verilmiştir.

2. Matematiksel Altyapı

n etmenden oluşan bir robot ağı arasındaki etkileşimG =

(V, E) yönlendirilmiş çizgesi ile modellenebilir. BuradaV =

{v1, v2 . . . , vn} ve E ⊆ V × V sırasıyla dü̆güm kümesini ve
kenar kümesini temsil eder.G = (V, E) çizgesinin bir alt çiz-
gesi, Ḡ = (V̄, Ē) çizgesiyle ifade edilir, ve öyle kīV ⊆ V

ve Ē ⊆ E ∩ (V̄ × V̄)’dir. A ğda bulunan dü̆gümler (robot-
lar) I = {1, 2, . . . , n} indis kümesinden dĕger almaktadır.
(vi, vj) ∈ E ile gösterilen her bir kenar,vi düğümündenvj
düğümüne bilgi akışı oldŭgunu ifade eder, fakat bilgi akışı çift
yönlü olmak zorunda dĕgildir. Bu durumdavj düğümüvi dü-
ğümünün komşusudur.vi düğümünün komşuluk kümesi ise
Ni = {vj ∈ V : (vj , vi) ∈ E} ile gösterilir. G çizgesi ile
ifade edilen ăgda, robotlar arasındaki bilgi akışı matematiksel
olarakA = [aij ] ∈ Rn×n ağırlıklandırılmış bitişiklik matrisi
ile gösterilebilir. Ĕger (vi, vj) ∈ E iseaij > 0, aksi takdirde
iseaij = 0’dır.

Yönlendirilmiş bir çizgedeki yönlü yol,
(v1, v2), (v2, v3), . . ., vi ∈ V yapısındaki kenar sıraları
ile ifade edilir. Yönlendirilmiş bir çizgede ĕger bir dü̆gümden
diğer tüm dü̆gümlere giden bir yol bulunuyorsa çizgebağlı
çizgedir. Eğer tüm dü̆güm çiftleri arasında bir yol varsa çizge
kuvvetli bağlı çizgeolarak isimlendirilir. Yönlendirilmiş ve
çevrimsiz bir çizge ĕger băglı ise ăgaç olarak tanımlanır. Ĕger
bu ăgaçta bütün dü̆gümlere erişebilen bir dü̆güm bulunu-
yorsa, yönlendirilmişG çizgesi kapsayan ağaçiçerir. Bildiri
boyunca dü̆güm, etmen ve robot kavramları birbirleri yerine
kullanılacaktır.

A ⊆ B ifadesiA kümesininB kümesinin bir alt kümesi ol-
duğunu belirtirken,A ⊂ B ifadesiA kümesininB kümesinden
farklı bir küme veB’nin bir alt kümesi oldŭgunu ifade eder.
S ⊆ Rn reel vektör uzayında verilen birX = {x1, . . . , xn}

kümesi için dışbükey zarfCo(X) ile gösterilir veCo(X) ,

{
∑n

i=1
αixi|xi ∈ X,αi ≥ 0,

∑n

i=1
αi = 1} ile tanımlanır.

3. Çok Etmenli Sistemlerde Dăgıtık
Kapsama Problemi

G = (V, E) yönlü çizgesi ile tanımlanann etmenli bir robot
ağında, lider dü̆gümlerin (robotların) haricinde kalan diğer dü-
ğümler, takipçi dü̆gümler olarak tanımlanıyor olsun vem < n

koşulunu săglayanm takipçi dü̆güm oldŭgunu varsayalım. Li-
teratürde bulunan klasik yaklaşımlardan farklı olarak, bu çalış-
mada problem iki aşamada ele alınmıştır. Öncelikle, lider et-
menler istenilen bir dizilimi săglar. Daha sonra lider etmenler

haricindeki etmenler ise kendi aralarında randevu problemini
çözerler. Verilen bir çizge için lider dü̆gümlerin nasıl seçildiği,
Bölüm 4’te detaylı olarak anlatılmıştır.

Lider etmenlerin dizilim düzeni kontrolü için kullandıkları
algoritma

xi(k + 1) = xi(k) + ǫ
∑

j∈Il

(xj(k)− xi(k)− rij) (1)

olarak ifade edilir. Buradaxi(k), i ∈ Il dĕgeri, i. lider etmen-
lerin k. adımdaki konumunu belirtirkeni. vej. etmenler arasın-
daki băgıl konumrij ile ifade edilir.Il elemanları lider etmen-
lerin indisleri olan kümeyi temsil ederken,ǫ algoritmanın hesap
adımı büyüklü̆güdür.

Problemin ikinci aşaması olan randevu problemini açıkla-
mak üzeren etmenli ve dinamikleri aşăgıdaki şekilde verilen
aynı ăgı ele alalım.

xi(k + 1) = wiixi(k) +
n
∑

j=1,j 6=i

wijxj(k) (2)

Buradaxi(k), vi etmeninin (robotunun)k. adımdaki konum de-
ğerlerini vewij ise vj etmenindenvi etmenine gelen bilginin
ağırlık katsayısını ifade eder. Bu çalışma boyuncawij ağırlık
katsayılarının aşăgıdaki varsayımı săgladı̆gı kabul edilmiştir.

Varsayım 1 i) Pozitif bir α sabiti için,wii ≥ α, ∀i ∈ I,

ii) wij=

{

∈ [α, 1), eğer (vj , vi) ∈ E ise

0, eğer (vj , vi) /∈ E ise
,i, j ∈ I, i 6= j.

iii)
∑n

j=1
wij = 1, ∀i, j ∈ I

Ayrık zamanlı randevu algoritması (2), matris formunda şu
şekilde ifade edilebilir:

x(k + 1) = Wx(k). (3)

Bu denklemdex(k) ∈ Rn etmenlerin (robotların)k. adımdaki
yerel dĕgerlerini içeren vektörü veW = [wij ] ∈ Rn×n ise
etmenler (robotlar) arası haberleşme bağlantılarının ăgırlık kat-
sayılarından oluşan matrisi gösterir.

Tanım 1 (Konum dĕgerleri) EğerK tane boş olmayanSl alt
çizgesi veK farklı cl, l = 1, . . . ,K sabiti bulunuyorsa ve öyle
ki bunlar

l 6= m, vel,m = 1, . . . ,K için
K
⋃

l=1

Sl = V, Sl ∩ Sm = ∅,

ise ve herhangi bir[x1(0), . . . , xn(0)]
T ∈ Rn başlangıç de-

ğeri için

lim
k→∞

xi(k) = cl, ∀vi ∈ Sl, i = 1, . . . , n

sağlanıyorsa,(2) dinamiklerine sahip (robot) ağK farklı ko-
numda gruplanır.

Yorum 1 Çok etmenli sistemlerdeki klasik randevu proble-
minde, ağa karşılık gelen çizgede kapsayan bir ağaç bulunu-
yorsa, diğer bir deyişle ağdaki tüm etmenlere dolaylı ya da doğ-
rudan erişebilen bir etmen varsa, ağdaki etmenler tek bir ko-
numda randevulaşır. Fakat, kapsayan ağacın bulunmadığı du-
rumlarda ağdaki etmenler farklı konumlarda gruplanırlar. Bu
çalışmada kapsayan ağacın olmayan ağlarda problemin çö-
zümü için öneriler getirilmiştir.
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Tanım 2 (Lider düğüm adayları)G = (V, E) yönlü çizgesini
ele alalım.V düğüm kümesinde öylel (l ≥ 1) tane alt küme
bulunabilir ki, her Vi, i = 1, . . . , l alt kümesi için, karşılık
gelenGi alt çizgesi kapsayan ağaç içerir ve mümkün olan en
fazla düğüm sayısına sahiptir, ve∀va ∈ Vi ve∀vb 6∈ Vi için
(vb, va) 6∈ E sağlanır. Her birGi (i = 1, . . . , l) alt çizgesi için
bu alt çizgede tanımlanabilecek kapsayan ağaçların köklerinin
oluşturduğu kümeIi ile ifade edildiğinde, herv ∈ Ii düğü-
müneGi alt çizgesinin lider düğüm adayı denir.

Bu durumda çok etmenli bir robot ağı için dăgıtık kapsama
problemi aşăgıdaki şekilde tanımlanabilir.

Tanım 3 Dağıtık kapsama problemi, verilen birG = (V, E)

yönlü çizgesi için ağdaki tüm takipçi düğümlerin konumlarının
lider düğümlerin konumlarının dışbükey zarfında kalması için
gerekli kontrol algoritmalarının tasarlanması problemidir.

Tanım 4 (Lider dü̆gümlerde dizilim düzeni)Yönsüz bir ilinge
ile ifade edilen bir ağda lider düğümlerin verilen bir dizilimi ta-
kip etmesi için gerekli kontrol algoritmalarının önerilmesi prob-
lemi olarak tanımlanır.

Problemimizi daha iyi açıklamak üzere askeri bir uygulama
için tehlikeli bir bölgede hedefe doğru hareket eden zırhlı ve
zırhsız araçlardan oluşan bir sistemi ele alalım. Burada lider
etmenler zırhlı araçlar olarak belirlenebilir. Bu sayede, zırhlı
araçlar istenilen bir dizilim düzenini sağlarken takipçiler yani
zırhsız araçlar ise onların koruması altında hedefe ulaşırlar.

4. Dağıtık Kapsama Probleminin Çözümü
için Önerilen Algoritmalar

İnceledĭgimiz problemin yapısı gereği, çok etmenli bir ăgda tüm
etmenler gerekli sayıda algılayıcıya sahip olmayabilir veya ol-
mak zorunda dĕgildir. Bu sebeple, uygulama alanına bağlı ola-
rakG = (V, E) yönlü çizgesi ile modellenen bir robot ağı için
lider dü̆gümlerin belirlenmesi, istenilen bir dizilimi takip etmesi
ve takipçi dü̆gümlerin liderlerin dışbükey zarfında kalması için
algoritmaların önerilmesi çalışmanın özgün yönünü oluşturur.
Bu băglamda, yaklaşımımızı aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

1. VerilenG = (V, E) yönlü çizgesinde lider adayları dü-
ğüm kümelerinin ve takipçi dü̆güm kümelerinin belirlen-
mesi

2. Her bir lider adayları kümesinden birer düğüm içeren bir
liderler kümesinin uygulama amacı doğrultusunda oluş-
turulması

3. İstenilen dizilim için lider dü̆gümlerin bir dizilim düzeni
kontrolü algoritması kullanarak istenilen dizilim düze-
nine ulaşması

4. Lider olmayan dü̆gümlerin randevu algoritması kullana-
rak, ăgırlık katsayılarının uygun şekilde seçilmesi

5. Takipçi dü̆gümlerin lider dü̆gümlerin dışbükey zarfına
yakınsaması

4.1. Lider Düğüm Adaylarını Belirleme Algoritması

Verilen bir G = (V, E) yönlü çizgesi için, lider dü̆güm aday-
larını belirleme algoritmasının temel adımları aşağıda özetlen-
miştir.

Adım 1: Hervi ∈ V için Ui ulaşılabilir dü̆gümler kümesi he-
saplanır.

Adım 2: Lider dü̆güm adaylarının kümesiLa = {v1, . . . , vn}

şeklinde tanımlanır. Hervi, vj ∈ V, i 6= j, için Ui

veUj karşılaştırılarakUi ⊂ Uj iseLa := La \ {vi}

olarak güncellenir.

Adım 3: k = 1 ilk değeri atanır.

Adım 4: La,k = ∅ tanımlanır veLa kümesinden rastgele bir
elemanvj seçilir. La,k := La,k ∪ {vj} ve La :=

La \ {vj} olarak güncellenir. Hervi ∈ La, i 6= j

için, Ui = Uj ise La := La \ {vi} ve La,k :=

La,k ∪ {vj} olarak güncellenir.

Adım 5: EğerLa 6= ∅ isek dĕgeri 1 artırılarak Adım 4’e dö-
nülür. Aksi takdirdel = k olarak tanımlanarak algo-
ritma sonlandırılır.

Bu algoritma sonucundaLa,i, i = 1, . . . , k, lider dü̆güm
adayı kümesi belirlenir. Bu kümelerin her birinden birer düğüm
belirlenerek, belirlenen dü̆gümlerin dizilim düzeni algoritması
kullanması ve dĭger tüm dü̆gümlerin randevu algoritması
kullanması ile dăgıtık kapsama problemi çözülür.

4.2. Lider Düğümler Kümesini Belirleme

Her bir lider dü̆güm adayı kümesinden birer lider düğümün be-
lirlenmesi için belirli kısıtları gözeterek lider düğümler kümesi
Ll’yi hesaplayan en iyileme algoritması aşağıda verilmiştir.

minC

KısıtlarLl ⊆ ∪La,i

|Ll| = p

Her i = 1, . . . , p için La,i ∩ Ll 6= ∅

BuradaC fonksiyonu, etmenlerin en iyilenecek parametelerini
içeren amaç fonksiyonudur. Örneğin, robotların dizilimlerini
daha hızlı kurabilmesi amacıyla birbirlerine en yakın olması
istenebilir (C = min

∑k

i=1

∑k

j=1
||xi(0) − xj(0)||). Benzer

şekilde, robotların enerji seviyeleri düşünülerek, lider düğüm
adayları arasından en yüksek enerji seviyesine sahip olanların
seçilmesi istenebilir.

5. Benzetim Çalışmaları
Bu bölümde yönlü çizgelerde dağıtık kapsama probleminin çö-
zümü için önerilen algoritmaların başarımını gösteren benzetim
çalışmaları sunulmuştur.İletişim ilingesi Şekil 1’de verilen 24
etmenli bir robot ăgını ele alalım.

Robotlar−10 ≤ x ≤ 10 ve −10 ≤ y ≤ 10 aralıklı
2 boyutlu koordinat sistemine gelişigüzel yerleştirilmiş olsun.
Ağda bulunan robotlar arasındakiwij iletişim băglantıları ise
Varsayım 1’e göre rastgele seçilmiş olsun. Lider düğüm aday-
larını belirleme algoritması kullanıldığında, elde edilen dü̆güm
adayları Şekil 1’de kare olarak gösterilmiştir.İstenilen bir amaç

274

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Şekil 1: 24 etmenli bir robot ăgı.

fonksiyonu sonucunda bu lider adayları kümeleri içinden seçi-
len lider dü̆gümler ise içi dolu karelerle temsil edilmektedir.

2.5

2.5

5 5

Şekil 2: Liderler için ulaşması istenilen eşkenar dörtgen dizi-
limi.

Lider dü̆gümlerin (1)’deki dizilim düzeni algoritmasını kul-
lanacaktır. Ulaşılması istenen dizilim düzeni Şekil 2’de veril-
miştir. Denklem (1)’dekirij dĕgerleri bu dizilimi săglayacak
şekilde seçilmiştir.

Lider olmayan tüm dü̆gümler, (2)’deki randevu algoritma-
sını iki boyutta (x ve y) kullandı̆gında, robotlarınk = 0,
k = 20, k = 50 ve k = 1000 adımlarındaki dizilimleri Şe-
kil 3’te sunulmuştur.

Ağa karşılık gelen çizgedeki lider adayları kümelerinden
seçilmiş olan dört lider, koordinat sisteminde eşkenar dört-
gen dizilimini săglarlar. Benzetim sonuçlarından da görüleceği
üzere takipçi robotların son konumları lider robotların konum-
larının dışbükey zarfında kalmış ve dağıtık kapsama problemi
çözülmüştür.

6. Sonuçlar
Bu çalışmada, yönlendirilmiş çizgelerle ifade edilen ve bi-
rinci derece dinamiklere sahip çok etmenli ağlarda dăgıtık kap-
sama problemine çözüm önerileri getirilmiştir. Dağıtık kapsama
probleminde amaç, takipçi etmenlerin liderler etmenler tarafın-
dan oluşturan bir dışbükey zarfta yer almasıdır. Bu bağlamda
çalışmamızın literatüre katkılarından ilki verilen herhangi bir
ağda problemin çözümü için ne kadar sayıda lider gerektiğinin
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Şekil 3: Ağdaki dü̆gümlerin a)k = 0, b) k = 20, c) k = 50 ve
d) k = 1000 adımlarda dizilimleri.

(lider dü̆güm adayları kümesi sayısı) belirlenmesidir.İkinci aşa-
mada liderlerin istenilen bir dizilim düzenini oluşturması sağ-
lanmış olup, takipçilerin ise dışbükey zarfa yakınsaması garan-
tilenmiştir. Bu çalışmadaki yaklaşım sayesinde ağa karşılık ge-
len çizge üzerindeki băglılık koşulu gevşetilmiş olup pratik uy-
gulamaya băglı olarak tasarım yapılabilmesi mümkün olmuştur.
Bu bildiride sunulmamakla birlikte çalışılan bu konu, zaman ge-
cikmeleri varlı̆gında problemin incelenmesi ve takipçilerin is-
tenilen bir dizilim düzenini oluşturmaları için gerekli algorit-
maların tasarlanması gibi birçok farklı konuya genişletilebilir.
Önerilen algoritma ve yöntemler ile ilgili elde edilen kuramsal
sonuçlar çalışmanın genişletilmiş sürümünde verilecektir.
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8. Kaynakça
[1] R. Olfati-Saber and R.M. Murray, “Consensus problems

in networks of agents with switching topology and time-
delays,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol.
49, No. 9, pp. 1520-1533, 2004.

[2] A. Jadbabaie, J. Lin, and A.S. Morse, “Coordination of
groups of mobile autonomous agents using nearest neigh-
bor rules,”IEEE Transactions on Automatic Control, Vol.
48, No. 6, pp. 988-1001, 2003.

[3] Z. Lin, B. Francis and M. Maggiore, “Necessary and suffi-
cient graphical conditions for formation control of unicyc-
les,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 50,
No. 1, pp. 121-127, 2005.

[4] M. Ji, G. Ferrari-Trecate, M. Egerstedt and A. Buffa,
“Containment control in mobile networks,”IEEE Tran-
sactions on Automatic Control, Vol. 53, No. 8, pp. 1972-
1975, 2008.

275

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



[5] Y. Cao and W. Ren, “Containment control with multiple
stationary or dynamic leaders under a directed interac-
tion graph,” in Proc. IEEE Conf. on Decision Control, pp.
3014-3019, Dec. 2009.

[6] H. Liu, G. Xie and L. Wang, “Necessary and sufficient
conditions for containment control of networked multi-
agent systems,”Automatica, Vol. 48, No. 7, pp. 1415-

1422, 2012.

[7] G. Wen, Y. Zhao, Z. Duan, W. Yu, and G. Chen, “Conta-
inment of higher-order multi-leader multi-agent systems:
a dynamic output approach,”IEEE Transactions on Auto-
matic Control, Vol. 61, No. 4, pp. 1135-1140, 2016.

276

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



BULANIK MANTIK TABANLI 

KONTROL 

277

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Kullanılarak Dönel Ters Sarkaç
Sisteminin Bulanık Mantık Tabanlı PID Kontrolü

Fuzzy based PID Controller Design for Rotary Inverted Pendulum System
Using Particle Swarm Optimization
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Özetçe

Kararsız ve dŏgrusal olmayan yapısıyla dönel ters sarkaç
sistemleri, kontrol tasarım yöntemlerinin uygulandığı ve per-
formans karşılaştırmasının yapıldığı başlıca sistemlerden biri-
dir. Bu çalışmada, dönel ters sarkaç sisteminde yer alan kol ve
sarkaç açılarını kontrol etmek için Parçacık Sürüsü Optimizas-
yon (PSO) algoritması ile optimize edilen bulanık mantık ta-
banlı PID kontrolör tasarımı yapılmıştır. Ayrıca, önerilen kont-
rolörün performansını test etmek amacıyla, aynı optimizasyon
algoritması kullanılarak PID kontrolör tasarlanmıştır. Tasarımı
yapılan kontrolörler için kontrol sonuçları simülasyonlarla elde
edilerek, grafiksel olarak dönel ters sarkaç sistemi üzerinde per-
formansları karşılaştırılmıştır.

Abstract

With their unstable and nonlinear behaviour, Rotary Inver-
ted Pendulum systems are quite popular systems in which vari-
ous control design methods are applied and performance com-
parisons are carried out. In this study, in order to control the
arm angle and pendulum angle of the rotary inverted pendulum
system, a fuzzy based PID controller is designed. Gains of the
designed controller are optimized by Particle Swarm Optimiza-
tion method. On the other hand, for the aim of comparison of
performance, conventional PID controllers are used for control-
lers. The optimum values of gains for PID controllers are also
found by same optimization algorithm. The simulation results
of both controllers are compared for the rotary inverted pendu-
lum.

1. Giriş
Ters sarkaç sistemleri araba, füze, uçak ve robot kontrolü gibi
birçok kontrol sisteminin temel parçalarından birini oluştur-
maktadır. Ayrıca, dŏgrusal olmayan ve kararsız yapıda olma-
ları sebebiyle, geliştirilmiş olan modern kontrol yöntemlerinin

performans dĕgerlendirmesinin yapılması amacıyla tercih edi-
len başlıca uygulama sistemlerinden biridir [1]. Ters sarkaçların
farklı kullanım amaçlarını inceleyebilmek için [2] ve bu çalış-
madaki kaynaklardan yararlanılabilir.

Arabalı ters sarkaç ve dönel ters sarkaç olarak başlıca iki
farklı yapıda ters sarkaç sistemleri bulunmaktadır.İlerleme ba-
kımından son noktanın olmaması, dönel ters sarkaç sistemini
arabalı ters sarkaç yapılarına göre daha tercih edilir kılmakta-
dır.

Dönel ters sarkaç sistemleri hareketli iki rijit uzuv olan ya-
tay silindirik kola băglı dönel tahrik elemanı ile düşey hareketli
milden (sarkaç) oluşmaktadır. Dönel ters sarkaç sistemlerinin
kontrolünde amaç, sarkaç açısının sıfır derece olmasını ve kol
açısının ise, sabit bir değere yakınsamasını sağlamaktır [3].

Farklı kullanım alanlarında yer alan dönel ters sarkaç sis-
temlerinin kontrolü için de birçok farklı kontrol tasarım yön-
temi kullanılmaktadır. [4]–[6]’da dŏgrusal olmayan dönel ters
sarkaç sistem modeli doğrusallaştırılmış ve PID, LQR veH∞

kontrol tasarım yöntemleri uygulanmıştır. [7]’de dönel ters sar-
kaç sistemini kontrol etmek için PID kontrolör ele alınmıştır
ve PID kontrolörün parametrelerinin optimizasyonu için Gene-
tik Algoritma (GA), Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO) ve
Karınca Kolonisi Optimizasyonu (ACO) olmak üzere üç farklı
optimizasyon algortiması kullanılmıştır. [8] ve [9]’da dönel ters
sarkaç sisteminin dŏgrusallaştırılmış modeli için Bulanık Man-
tık tabanlı kontrol săglanmıştır. [8]’de tasarlanan Bulanık Man-
tık kontrolöründe üç tane üyelik fonksiyonu, [9]’da tasarlanan
Bulanık Mantık kontrolöründe ise beş tane üyelik fonksiyonu
tanımlanmıştır.

Bu çalışmada ise, dönel ters sarkaç sisteminin doğrusal ol-
mayan modeli ele alınmıştır ve yedi üyelik fonksiyonu içeren
daha hassas yapıda bulanık mantık kontrolörü tasarlanmıştır. Bu
kapsamda öncelikle, dönel ters sarkaç sisteminin modeli çıkarıl-
mıştır. Dŏgrusal olmayan bu model MATLAB/SIMULINK or-
tamına aktarılmıştır. Ardından, birinin sistemin kol açısını ve di-
ğerinin ise sarkaç açısını kontrol etmesi amacıyla, iki adet kont-
rolörün yer aldı̆gı bir geribeslemeli kontrol yapısı tasarlanmıştır.
Her bir kontrolör için, Bulanık Mantık kullanılarak, dört adet
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kazanç blŏgunu da içeren birer kontrolör yapısı oluşturulmuş-
tur. Toplam sekizadet kazanç dĕgişkeninin optimum dĕgerler
alması için Parçacık Sürüsü Optimizasyonu yöntemi tercih edil-
miştir. İntegral Mutlak Hata (IAE) uygunluk fonksiyonu üzerin-
den optimum kazanç değerleri elde edilerek, dönel ters sarkaç
sisteminin bulanık mantık kontrolü sağlanmıştır. Ayrıca, karşı-
laştırma yapmak amacıyla, her iki kontrolör yerine geleneksel
PID kontrolörler yerleştirilmiş ve Oransal,İntegral ve Türev ol-
mak üzere üçer adet olan toplam altı kazanç değeri Parçacık
Sürüsü Optimizasyonu ile elde edilerek dönel ters sarkaç siste-
minin kontrolü săglanmıştır.

2. Dönel Ters Sarkaç Sistemi

Dönel ters sarkaç (DTS) sistemleri hareketli iki rijit uzuv olan
yatay silindirik kola băglı dönel tahrik elemanı ile düşey hare-
ketli milden (sarkaç) oluşmaktadır [10]. Sarkacı dik konumda
tutmayı săglamak için sarkaçta bulunan disk ya da çubuğun
döndürülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, QUANSER ([11])
tarafından tasarlanan dönel ters sarkaç sisteminin doğrusal ol-
mayan modeli kullanılmıştır. Şekil 1’de Dönel Ters Sarkaç sis-
temi şematik olarak gösterilmektedir. Kolun atalet momentiJr

olup,Lr uzunlŭguna sahiptir ve açısı,θ, saat yönünün tersine
döndü̆günde pozitif olarak artmaktadır. Kontrol gerilimi pozitif
olduğunda servomotor (ve böylece kol) saat yönünün tersinde
dönmektedir.

Şekil 1: Dönel Ters Sarkaç Sistemi [12]

Sistemde sarkaç bağlantısı dönel kolun ucunda bulunmak-
tadır. Sarkacın uzunlŭgu Lp ve kütle merkeziLp/2’dir. Kütle
merkezi etrafındaki atalet momenti iseJp’dir. Dönel ters sarkaç
açısı,α, dikey pozisyondayken sıfır derecedir ve saat yönünün
tersine döndürüldü̆günde pozitif olarak artmaktadır [11].

2.1. DTS Sisteminin Dŏgrusal Olmayan Dinamik Modeli

Sisteme ait dinamik denklemlerinin bulunması için Lagrange
fonksiyonundan yararlanılmaktadır. (1)’de verilen Lagrange
denkleminde,T toplam kinetik enerjiyi,V ise toplam potan-
siyel enerjiyi ifade etmektedir [11].

L = T − V (1)

Toplam kinetik enerji ve toplam potansiyel enerji ifadeleri
(1)’de yerine yazıldı̆gında (2) ve (3)’deki dinamik denklemler
elde edilmektedir [11]. Bu denklemlerde,Br dönel ters sarkaç
kolu için sürtünme kuvvetini,Bp sarkaç için sürtünme kuvve-
tini, τ ise torku göstermektedir.Br ve Bp katsayıları ile ifade

edilen sürtünme kuvveti ile yapılan harekete karşı konulmakta-
dır. Ayrıca bu denklemlerde yer alang, yer çekimi ivmesidir.
Sisteme ait tüm parametrelerin değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Dönel Ters Sarkaç Sisteminin Parametreleri [6]

Parametre Değeri Birimi
mp 0.127 kg.

Lp 0.337 m.

Jp 0.0012 kg.m2

Bp 0.0024 N.m.s/rad.

mr 0.257 kg.

Lr 0.2159 m.

Jr 0.000998 kg.m2

Br 0.0024 N.m.s/rad.

g 9.8 m/s2

3. Parçacık Sürüsü Optimizasyonu
Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO) kuş sürülerinin sosyal
davranışları temel alınarak 1995 yılında geliştirilmiş olan, ev-
rimsel bir optimizasyon tekniğidir [13]. Başlangıçta rastgele
olarak atanan ve parçacık adı verilen çözümlerle başlayan ve
kuşların en iyi besin lokasyonunu aramasının benzetimi olan bir
algoritmadan oluşmaktadır. Diğer evrimsel optimizasyon tek-
niklerinden farklı olarak, Parçacık Sürüsü Optimizasyonunda
her bir parçacı̆gın hız bilgisi bulunmaktadır. Parçacıklar ön-
ceki davranışlarına göre belirlenen hızlarla arama uzayında do-
laşırlar. Böylece, parçacıklar arama rotası üzerinden daha iyiye
doğru yol alırlar. Her parçacık geçmişteki konumlarından daha
iyi olana gitme ve aynı zamanda sürü içerisindeki yiyeceğe en
yakın konumda bulunan parçacığı takip etme ĕgiliminde bulu-
nur.

Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Algoritmasının her bir ite-
rasyonunda parçacıkların hızları ve pozisyonları sırasıyla aşağı-
daki ifadelere göre güncellenmektedir:

vk+1

i = wvki + c1rand1(pbesti−pki )+ c2rand2(gbest−pki )

(4)

pk+1

i = pki + vk+1

i (5)
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Bu denklemlerdevki , k iterasyonu içini inci parçacı̆gın
hızını, pki , k iterasyonu içini inci parçacı̆gın pozisyonunu,
w eylemsizlik ăgırlık fonksiyonunu,c1,2 öğrenme faktörlerini,
rand1,2 ise, [0,1] aralı̆gında atanan rastgele sayı değerlerini
ifade etmektedir. Ayrıca,pbesti, i inci parçacı̆gın o ana kadar
elde ettigi en iyi çözümü sağlayan koordinatlardır.gbest ise,
tüm parçacıklar tarafından elde edilen en iyi çözümü sağlayan
koordinatlardır.

w eylemsizlik ăgırlığı, global ve yerel arama yeteneğini
dengelemek için kullanılmaktadır. Büyük değerdeki eylemsiz-
lik ağırlığı global arama, küçük değerdeki ise, yerel arama ya-
pılmasını kolaylaştırmaktadır. Bazı çalışmalardaw < 1 olacak
şekilde sabit dĕger olarak alınırken, bazı çalışmalarda ise, her
iterasyonda dŏgrusal olarak azalan bir fonksiyon olarak seçil-
mektedir.

(4)–(5) ifadelerini de içeren Parçacık Sürüsü Algoritması
aşăgıdaki adımlarla özetlenebilmektedir:

1. Adım: Başlangıç sürüsünü, pozisyonlarını ve hızlarını
ata.

2. Adım: Sürüdeki her bir parçacığın uygunluk fonksiyonu
dĕgerini hesapla.

3. Adım: Her bir parçacı̆gın uygunluk dĕgerini önceki en
iyisi ile karşılaştır. Daha iyi ise, en iyi olarak ata
(pbest).

4. Adım: En iyi yerel dĕgerleri kendi arasında karşılaştır ve
en iyi olanı global en iyi olarak ata (gbest).

5. Adım: Hız ve pozisyon dĕgerlerini güncelle.

6. Adım: Maksimum iterasyon sayısına ulaşıldı mı?
VEYA
Uygunluk dĕgeri istenen dĕgere ulaştı mı?
HAYIR ise, 2. Adıma dön.
EVET ise, algoritmayı sonlandır.

4. Dönel Ters Sarkaç Sisteminin Kontrol
Tasarımı

Dönel ters sarkaç sistemlerinin kontrolünde amaç, sarkaç açısı-
nın sıfır derece olması ve kol açısının ise, sabit bir değere yakın-
samasıdır. Bu çalışmada, ele alınan dönel ters sarkaç sisteminin
kontrolü iki adet kontrolör ile yapılmıştır. Birinin sistemin kol
açısını (θ), diğerinin ise sarkaç açısını (α) kontrol etmesi ama-
cıyla, iki adet kontrolörün yer aldığı bir geribeslemeli kontrol
yapısı oluşturulmuştur (Şekil 2). Bu yapıdai inci kontrolöre gi-
riş sinyaliei(t), çıkış sinyali iseui(t) olarak tanımlanmıştır.

✲ ❝ ✲ Kont.

1
✲ ❝ ✲ Kont.

2
✲ DTS ✲

✲

✻✻

❵

❵
0 +

−
+ +

θ(t)

α(t)
e1 e2u1 u2

Şekil 2: DTS Sisteminin GeribeslemeliKontrol Yapısı

4.1. Bulanık Mantık Tabanlı PID Kontrolör Tasarımı

Dönel ters sarkaç sisteminin kontrolü için hazırlanan Şe-
kil 2’deki geribeslemeli kontrol yapısında kontrolör olarak Bu-
lanık Mantık yöntemi kullanılarak, dört adet kazanç değerini de
içeren bir kontrolör yapısı oluşturulmuştur (Şekil 3).

Şekil 3’de yer alan Bulanık Mantık Kontrolörü MATLAB
Fuzzy Toolbox’ı kullanılarak MAMDAṄI tipi olarak hazırlan-
mıştır. Bulanık Mantık Kontrolörün [-1, +1] aralığında tanım-
lanmış olan iki girişi (E(t) ve∆E(t)) ve bir çıkışı (U(t)) için
7 şer adet üyelik fonksiyonu tanımlanmıştır. En soldaki üyelik
fonksiyonu Z-tipi, en săgdaki S-tipi üyelik fonksiyonları olarak
belirlenmiş olup dĭger 5 tanesi ise Gauss tipi üyelik fonksiyonu
olarak seçilmiştir (Şekil 4). Bulanık mantık kontrolörün girişleri
ile çıkışı arasındaki ilişkiyi oluşturan 49 adet bulanık mantık ku-
ralı ise Tablo 2’de sunulmuştur.

✏✏✏
PPPGE

✲✲

d
dt ✏✏✏

PPPGCE
✲ ✲ ✲∆E(t)

E(t)

U(t)

Kontrolör
Mantık
Bulanık

✲

✲ ✲
❣❄

✻
✲❵e(t) u(t)+

✏✏✏
PPPGU

1

s ✏✏✏
PPPGI

Şekil 3: Bulanık Mantıkile Kontrolör Yapısı

−1 −0.5 0 0.5 1

0

0.2

0.4
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0.8

1
NB NM NS ZE PS PM PB

Şekil 4: Bulanık Mantık Üyelik Fonksiyonları

Tablo 2: Bulanık Mantık Kuralları

∆E

E NB NM NS ZE PS PM PB
NB NB NB NB NB NM NS ZE
NM NB NB NB NM NS ZE PS
NS NB NB NM NS ZE PS PM
ZE NB NM NS ZE PS PM PB
PS NM NS ZE PS PM PB PB
PM NS ZE PS PM PB PB PB
PB ZE PS PM PB PB PB PB

Hazırlanmış olan her bir Bulanık Mantık kontrolöründe yer
alan dörder adet kazançdĕgerinin (GE , GCE , GU , GI ) opti-
mum dĕgerlerini belirlemek amacıyla, 3. Bölüm’de yer verilen
Parçacık Sürüsü Optimizasyonu yöntemi kullanılmıştır. Parça-
cık Sürüsü Optimizasyonu Algoritması için MATLAB’de prog-
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ram yazılmıştır. Hazırlanan algoritmada kullanılan parametre-
ler Tablo 3’desunulmuştur. Ayrıca, algoritmadaw eylemsiz-
lik ağırlığı her bir iterasyonda (iter), wmax’danwmin’e doğru
doğrusal olarak azalan bir fonksiyon olarak seçilmiştir:

w = wmax −
wmax − wmin

iter_max
× iter (6)

Tablo 3: PSOAlgoritması Parametreleri

Parametre Değişken Değeri
Sürü boyutu n 50

Maksimum iterasyon sayısı iter_max 20
Momentum maks. dĕgeri wmax 0.9
Momentum min. dĕgeri wmin 0.3

1. Öğrenme Faktörü c1 0.12
2. Öğrenme Faktörü c2 1.2

Parçacık Sürüsü Optimizasyonunda kuş sürülerinde bir ku-
şun bulundŭgu koordinatınyiyecĕge ne kadar uzaklıkta olduğu
bilgisine, probleme uygun olarak belirlenmekte olanUygunluk
Fonksiyonukarşılık gelmektedir. Bu çalışmada, uygunluk fonk-
siyonu olarak̇Integral Mutlak Hatası (IAE) fonksiyonu kulla-
nılmıştır:

J =

∫ t

0

|e1(t)| dt (7)

4.2. PID Kontrolör Tasarımı

Tasarlanmış olan Bulanık Mantık tabanlı PID Kontrolör için
performans karşılaştırması yapmak amacıyla, dönel ters sarkaç
sisteminin kontrolü için hazırlanmış olan Şekil 2’deki yapıda
geleneksel PID kontrolörler de kullanılmıştır (Şekil 5).

Her bir PID kontrolöründe yer alan oransal, integral ve tü-
revden oluşan üçer adet kazanç değerinin (KP ,KI ,KD) op-
timum dĕgerlerini belirlemek amacıyla, Parçacık Sürüsü Opti-
mizasyonu yöntemi kullanılmıştır. Optimizasyon parametreleri
Bulanık Mantık kontrolörde oldŭgu gibi Tablo 3’deki dĕgerler-
dir.

✏✏✏
PPPKP

✲

1

s ✏✏✏
PPPKI

✲ ✲ ✲

d
dt ✏✏✏

PPPKD
✲ ✲

❤e(t) u(t)+
❄

✻

✲❵

Şekil 5: Geleneksel PID Kontrolör Yapısı

5. Benzetim Çalışmaları
Parçacık Sürüsü Optimizasyonu çalışması ile elde edilmiş olan,
Bulanık Mantık kontrolörlere ait kazanç değerleri ve gelenek-
sel PID kontrolörlere ait kazanç değerleri sırasıyla Tablo 4 ve
Tablo 5’de sunulmuştur. Bu değerler için hesaplanmış olan uy-
gunluk fonksiyonu̇Integral Mutlak Hatası (IAE) dĕgerleri PID
kontrolde 0.064, Bulanık Mantık ile kontrolde ise 0.048 dir.
Elde edilmiş olan kazanç değerleri kullanılarak dönel ters sar-
kaç sistemi kontrol edildiğinde, elde edilen sarkaç açısı ve kol

açısı grafikleri sırasıyla Şekil 6 ve Şekil 7’de sunulmuştur. Gra-
fikler incelendĭginde, hem bulanık mantık kontrolörün ve hem
de PID kontrolörün sistemi başarı ile kontrol ettiği görülmek-
tedir. Her ikisinde de sarkaç açısı sıfır dereceye oturmakta, kol
açısı ise, sabit bir dĕgere yakınsamaktadır. Bulanık mantık ile
kontrolde kol açısı -28 dereceye yakınsarken, PID ile kontrolde
ise yaklaşık -30 dereceye yakınsamaktadır.

Tablo 4: Bulanık Mantık ile Kontrolör Kazanç Değerleri

GE GCE GU GI

Bulanık M. Kont. 1 2.29 0.04 1.03 14.17
Bulanık M. Kont. 2 13.75 0.01 1.56 3.72

Tablo 5: PID Kontrolör Kazanç Dĕgerleri

KP KI KD

PID Kont. 1 11.21 74.04 0.52
PID Kont. 2 19.29 5.83 0.01

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
−20

−15

−10

−5

0

5

10

15

20

α(
t)

 (
de

re
ce

)

t (saniye)

 

 

Fuzzy
PID

Şekil 6: Sarkaç Açısı
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Şekil 7: Kol Açısı
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İki kontrolör tipi için elde edilen sonuçlar birbirleri ile kı-
yaslandı̆gında, sarkaç açısı için, PID kontrolörün yüksek fre-
kanslı salınımlar yaptığı ve Bulanık mantık ile kontrolör so-
nucuna göre daha geç sıfır dereceye oturduğu görülmektedir.
Bulanık mantık kontrolör sonucunda elde edilen sinyal oldukça
yumuşak dĕgişimlerle yaklaşık 0.2 saniyede sıfır dereceye otur-
maktadır. Kol açısı grafikleri karşılaştırıldığında da, sarkaç açı-
sında oldŭgu gibi, PID kontrolör sonucunda çok yüksek fre-
kanslı salınımlar oluştŭgu, Bulanık mantık ile kontrolörün so-
nucunda ise, kol açısının yumuşak bir değişim ile sabit dĕgere
oturdŭgu görülmektedir.

6. Sonuçlar

Bu çalışmada, dönel ters sarkaç sisteminde yer alan kol ve sar-
kaç açılarını kontrol etmek için Parçacık Sürüsü Optimizasyon
algoritması ile optimize edilen bulanık mantık tabanlı PID kont-
rolör tasarımı yapılmıştır. Kontrol sonucunda sarkaç açısının sı-
fır dereceye oturması, kol açısının ise sabit bir değere yakınsa-
ması ile başarılı sonuçlar alınmıştır.

Elde edilen sonuçlar, kazanç değerleri Parçacık Sürüsü Op-
timizasyon algoritması ile optimize edilen geleneksel PID kont-
rolörlerle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Geleneksel
PID kontrolör uygulandı̆gında, hem sarkaç açısı ve hem de kol
açısı için oldukça yüksek frekanslı salınımlı sonuçlar alınmış-
tır. Bu çalışmada tasarlanmış olan bulanık mantık kontrolör için
ise, hem daha hızlı ve hem de daha yumuşak değişimli sonuçlar
alınmıştır.
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Özetçe 

Bu çalışmada TORCS (The Open Racing Car Simulator) oyun 

ortamında bulanık mantık tabanlı otonom araç kontrol sistemi 

tasarımı yapılmıştır. Bu çalışmadaki amaç, aracın hiçbir zarar 

almadan ve pistin dışına çıkmadan yarışı tamamlamasıdır. Bu 

bağlamda, aracın otonom bir şekilde ilerleyebilmesi için 

bulanık mantık ve klasik kontrol yapılarından oluşan akıllı bir 

sistem geliştirilmiştir. Arabanın vites geçişleri otomatik hale 

getirildikten sonra aracın gerçekçi bir şekilde 

hızlanması/yavaşlamasını sağlamak ve de aracın sabit bir hızda 

gitmesi için bulanık mantık tabanlı bir gaz/fren kontrol sistemi 

tasarlanmıştır. Ayrıca, aracın pistin dışına çıkmadan ve de 

virajlarda pist içinde kalabilmesi için bulanık mantık tabanlı bir 

direksiyon kontrol sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu uzman 

tabanlı sistem sayesinde, aracın önünde bulunan virajın yönüne 

ve keskinliğine göre de aracın bulunması gereken uygun 

pozisyon hesaplanmıştır. Geliştirilen bulanık sistemin oyun 

performansına https://youtu.be/qOvEz3-PzRo bağıntısından 

ulaşılabilir. 

Abstract 

In this study, a fuzzy logic based autonomous vehicle control 

system is designed and tested in The Open Racing Car 

Simulator (TORCS) environment. The purpose of this study is 

that vehicle complete the race without to get any damage and to 

go out of the way. In this context, an intelligent control system 

composed of fuzzy logic and conventional control structures 

has been developed such that the racing car is able to compete 

the race autonomously. Once the vehicle's gearshifts have been 

automated, a fuzzy logic based throttle/brake control system has 

been designed such that the racing car is capable to 

accelerate/decelerate in a realistic manner as well as to drive at 

desired velocity. The steering control problem is also handled 

to end up with a racing car that is capable to travel on the road 

even in the presence of sharp curves. In this context, we have 

designed a fuzzy logic based positioning system that uses the 

knowledge of the curvature ahead to determine an appropriate 

positon. The game performance of the developed fuzzy 

logic systems can be observed from https://youtu.be/qOvEz3-

PzRo.  

1. Giriş

Günümüzde araba yarışı benzetimleri gitgide daha gerçekçi 

olmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri de TORCS (The 

Open Racing Car Simulator)’dur. TORCS’u diğerlerinden 

ayıran faktörlerden biri gerçekçi araç ve çevre modellemelerine 

sahip olmasıdır. Bir diğer faktör ise yapay zeka uygulamalarını 

geliştirmeye açık bir yapıya sahip olmasıdır. TORCS genel 

kamu lisansına sahip (GPL) açık kaynaklı bir platform olup, 

birçok işletim sisteminde ve işlemci mimarisinde çalışmaktadır 

[1]. TORCS’da yollar ve araçlar farklı özelliklere sahiptir. 

Farklı yollar için farklı sürtünme katsayıları, yol genişlikleri ve 

çevresel faktörler bulunmaktadır [6,7]. Araçlar ise farklı 

aerodinamik özelliklere, çarpışma modellemelerine ve motor 

özelliklerine sahiptir [3,4,6,7]. Literatürde, TORCS oyun 

ortamında geliştirilen yapay zeka uygulamaları ile ilgili birçok 

uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamaların birçoğunda 

makine öğrenmesi üzerinde ya da oyun ortamından alınan 

verilerin optimizasyonu üzerinde durulmuştur. Diğer 

çalışmalarda ise kontrol yöntemleri kullanılarak TORCS oyun 
ortamında otonom araç tasarımı yapılmıştır [2-10].  

Bu yayında bulanık mantık tabanlı otonom araç kontrol 

sistemi tasarımı yapılmış ve TORCS oyun ortamında 

performansı test edilmiştir. Bu yayının amacı aracın hiçbir zarar 

almadan yarışı tamamlaması, virajları yolun dışına çıkmadan 

dönebilmesi ve yol üzerinde istenilen pozisyonda 

ilerleyebilmesi sağlayan bulanık mantık ve klasik kontrol 

yapılarından oluşan bir sistem geliştirmektir. Arabanın vites 

geçişleri otomatik hale getirilerekten sonra aracın gerçekçi bir 

şekilde hızlanması/yavaşlaması sağlamak için ve de aracın sabit 

bir hızda gitmesi için gaz ve fren kontrolü yapılmıştır. Bu 

bağlamda, uzman bilgisi kullanılarak bir Bulanık Hız Ayarlama 

Mekanizması (BHAM) tasarlanmıştır. Hız kontrolü yapıldıktan 

sonra aracın pistin içerisinde gidebilmesi ve de virajlarda pist 

içinde kalabilmesi için direksiyon kontrol sistemi 

geliştirilmiştir. Bu bağlamda, aracın önündeki viraj bilgisi 

kullanılarak virajın keskinliğine göre bir referans hız değeri 

hesaplanmıştır. Bu çalışmada, uzman bilgisi kullanılarak bir 

Bulanık Konum Ayarlama Mekanizması (BKAM) tasarlanarak 

aracın yolda bulunması gerektiği pozisyon çevrimiçi 

hesaplanmıştır. Böylece aracın virajlardaki performansı 
arttırılmıştır.  

TORCS oyunu ve kullanılmış olan sürücü ile ilgili bilgiler 

Bölüm 2’de verilmiştir. Bölüm 3’te aracın kontrolünde 

kullanılan kontrolörlerin tasarımları yapılmıştır ve elde edilen 

sonuçlar verilmiştir. 
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2. TORCS Oyun Ortamı

Şekil-1’de görüldüğü üzere TORCS gerekçi bir yarış ortamı 

sunmaktadır. Bu çalışmada, TORCS ortamı ile bir 

Matlab/Simulink sürücüsü [12] ile bağlantı sağlanmış olup 

oyun ortamından veri toplanmıştır. Tablo 1’de Simulink 

sürücüsü üzerinden ulaşılabilen sensörler verilmiştir. Tablo 
2’de ise aracın kontrol edilebilen değişkenleri verilmiştir. 

Şekil 1: TORCS ekran görüntüsü 

Oyunda birden çok farklı karakteristikte pistler bulunmakta 

olup, burada sadece “Motorway” ve “Ruudskogen” isimli 

pistler ele alınmıştır. Her iki pistin kendine göre 
karakteristikleri bulunmaktadır.  

Tablo 1: Sensör bilgisi 

İsim İsim Birim 

Hız Arabanın hızı [m/s] 

Vites Arabanın anlık vitesi - 

Açı Hatası 
Araba ve yol eksenleri arasındaki 

açı 
[rad] 

Pozisyon 

Hatası 
Arabanın orta çizgiye uzaklığı [m] 

Viraj Yarıçapı Viraj yarıçapı [m] 

Motor Rpm Motorun rpm değeri [rpm] 

TORCS üzerinde araç veri güncelleme hızı 0.02s olduğu 

için tasarlanacak kontrolörlerin örnekleme zamanı 0.02s olarak 

seçilmiştir [1]. Bir sonraki bölümde, açık çevrim sistem 

yanıtları incelendikten sonra sistemlerin matematiksel 

modelleri bulundu ve gerekli kontrolörler tasarlanmıştır. 

Tablo 2: Kontrol edilebilen değişkenler 

İsim Aralık 

Gaz 0 ve 1 arası 

Fren 0 ve 1 arası 

Direksiyon açısı -1 ve 1 arası

Vites -1 ve 7 arası

3. Bulanık Mantık Tabanlı Otonom Araç

Kontrol Sistemi 

Bu bölümde, Şekil-2’de blok diyagramı verilen bulanık mantık 
tabanlı araç kontrol sisteminin tasarımı anlatılmıştır.  

3.1. Vites Kontrolü 

Aracın düzgün bir biçimde hızlanabilmesi için vites geçişlerinin 

otomatik bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir [5,7,8]. 

Bu çalışmada, Tablo 3’de belirtilen motor rpm değerlerine göre 

vites değişimleri otomatik hale getirilmiştir.  

Tablo 3: Vites Değişimleri 

Vites Vites Düşürme [rpm] Vites Arttırma [rpm] 

Vites 0 - 1000 

Vites 1 1000 5500 

Vites 2 1500 6000 

Vites 3 2000 6500 

Vites 4 2500 6500 

Vites 5 3000 6500 

Vites 6 3200 - 

3.2. Bulanık Hız Ayarlama Mekanizması 

Vites değişim fonksiyonu oluşturulduktan, hız kontrol sistemini 

tasarlayabilmek için sabit bir gaz değeri uygulanarak sistemin 

modelinin elde edilmesi gerekmektedir. Elde edilen hız grafiği 

Şekil-3’te, motor rpm ve vites değişim grafiği Şekil-4’te 

verilmiştir. Vites değişiminin grafikte rpm ile gözlenebilmesi 
için 1000 ile çarpılmıştır. 

Şekil 2: Önerilen bulanık mantık tabanlı otonom araç kontrol sistemi 
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Şekil 3: Hız grafiği 

Gözlenen hız grafiği birinci dereceden sistem karakteristiği 

göstermektedir. Denklem (1)’de, veriden elde edilen, hız-gaz 
ilişkisini temsil eden transfer fonksiyonu verilmiştir. 

𝐺(𝑧) =
0.08843

1 − 0.9986𝑧−1
(1) 

Şekil 4: Rpm ve vites değişim grafiği 

Elde edilen transfer fonksiyonu için P tipi bir kontrolör 

tasarlanması uygun bulunmuş olup, aşağıdaki denklemde 
verilmiştir.  

𝑃1(𝑧) = 7.2761 (2) 

Elde edilen sistem yanıtı ve kontrol işareti Şekil 5 ve 6’da 
sırasıyla verilmiştir. 

Şekil 5: Hız kontrol sistemin performansı 

Aracın hızını azaltabilmesi için ise frenlemeye ihtiyaç vardır. 

Fren karakteristiği de hız karakteristiği ile benzer olduğundan, 

fren için de P tipi kontrolör tasarlanmıştır. Ancak, fren ve gaz 

aynı anda basıldığında frenin gaz üzerinde önceliği olduğu için 
kontrolör katsayısı daha göreceli olarak daha küçük seçilmiştir. 

𝑃2(𝑧) = 1.2 (3) 

Şekil 6: Uygulanan gaz kontrol sinyali 

Gaz ve fren için kontrolör tasarlandıktan sonra ne zaman 

gaz veya fren basılacağını ayarlamak için bir BHAM’sı 

tasarlanmıştır. Tasarlanan bu mekanizmanın girişi hız hatası 

olup, çıkışları gaz ve fren değişkenleridir. Hız hatası için Şekil 

7’de gösterilen üyelik fonksiyonları kullanılmıştır. Bu şekilde 

Negatif Büyük (NB), Negatif Küçük (NK), Sıfır (S), Pozitif 

Küçük (PK) ve Pozitif Büyük (PB) olarak tanımlanmıştır. 

Tanımlanan üyelik fonksiyonları kullanılarak uzman bilgisine 
dayalı Tablo 4’te verilen kurallar tasarlanmıştır.  

Şekil 7: Hız hatası üyelik fonksiyonu 

Tablo 4: BHAM’nın Kural Tablosu 

Giriş Çıkış 

Hız Hatası Gaz Fren 
NB 0 0.4 

NK 0 0.1 

S 0 0 

PK 0.2 0 

PB 1 0 

Tasarlanan bulanık sisteminde oluşan yüzeyler Şekil 8’de 

verilmiştir. 
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Şekil 8: Gaz ve fren yüzeyleri 

BHAM’nın performansı, TORCS oyundaki “Motorway” 

pistinde farklı hız referansları için kontrol sistemin performansı 

test edilmiş olup, elde edilen sistem yanıtı ve kontrol işaretleri 

Şekil 9’da ve Şekil 10’da verilmiştir. 

Şekil 9: Bulanık hız kontrol sistemi yanıtı 

Şekil 10: Gaz-fren kontrol işaretleri 

3.3. Direksiyon Kontrolü 

Aracın pist üzerinde düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi ve 

virajları dönebilmesi için direksiyon kontrol sistemi 

tasarlanmıştır. Direksiyon kontrolü açı ve pozisyon kontrolü 

olmak üzere kaskat bir kontrol yapısından oluşmaktadır [1-3, 5, 

7, 8]. Açı kontrolünün gerçekleştirilebilmesi için açık çevrim 

sistem yanıtı incelenmiş olup, aracın hızı 30 m/s’ye sabitleyerek 

Denklem (4)’te direksiyon açısı ile aracın açısı arasındaki 
dinamik ilişkiyi veren transfer fonksiyonu elde edilmiştir.  

𝐺(𝑧) =
−0.00027𝑧2 − 0.00055𝑧 − 1.675𝑒−05

𝑧2 − 1.968𝑧 + 0.9678
𝑧−32 (4)

Elde edilen transfer fonksiyonu aracılığıyla, açı kontrolü için P 
tipi kontrolör tasarlanmıştır.  

𝑃(𝑧) = 1.5 (5) 

Pozisyon kontrolü için, kapalı çevrim transfer fonksiyonu, 

oyun ortamında toplanan veriler kullanılarak deneysel olarak 

modellenmiştir. Denklem (6)’da aracın pozisyonu ile 

direksiyon açısı arasındaki transfer fonksiyonu verilmiştir.  

𝐺(𝑧) =
0.05403𝑧 + 0.03509

𝑧2 − 1.27𝑧 + 0.2695
(6) 

Elde edilen transfer fonksiyonu aracılığıyla aşağıdaki 
denklemde verilen PD kontrolör tasarlanmıştır.  

𝑃𝐷(𝑧) = 0.0881 − 0.000881
(𝑧 − 1)

(0.02𝑧)
(7) 

“Motorway” pistinde; aracın orta çizgiden ilerleyebilmesi için 

direksiyon açısı referans değerine sıfır uygulanarak, tasarlanan 

sistemin performansı incelenmiştir. Şekil 11 ve 12’de sırasıyla 
sistem yanıtı ile uygulanan kontrol işareti verilmiştir. 

Şekil 11: Pozisyon sistem yanıtı 

Şekil 12: Pozisyon kontrol işareti 

Pozisyon kontrolünde tasarlanan PD kontrolör performansı 

sistemdeki doğrusal olmayan dinamiklerden dolayı virajlarda 

azalmaktadır. Bu bağlamda, virajlarda etkin olacak şekilde 

aşağıdaki PID kontrolör tasarlanmıştır.  

𝑃𝐼𝐷(𝑧) = 0.088 + 0.05
0.02𝑧

𝑧 − 1
− 0.00088

(𝑧 − 1)

0.02𝑧
(10)
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Viraj esnasında PD kontrolörden PID kontrolöre geçiş sırasında 

kontrol işaretinde Şekil 13’te görüldüğü gibi süreksizlikler 

gözlenmiştir. Bu süreksizliklerin önüne geçebilmek için, 

kontrolör geçişlerinde darbesiz (bumpless) geçiş yöntemi 

kullanılarak geçiş sırasındaki süreksizlik engellenmiştir [13]. 
Oluşan yeni kontrol işareti Şekil 14’te verilmiştir. 

Şekil 13: PD<-PID kontrol işareti 

Şekil 14: Darbesiz (bumpless) PD-PID kontrol işareti 

3.4. Bulanık Konum Ayarlama Mekanizması 

Aracın virajlardaki dönüş performansını arttırmak için virajın 

önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, TORCS 

Simulink sürücüsünün kaynak kodunda değişiklik yapılarak, 

aracın hızı ile doğru orantılı olarak yolun ilerisinde belli bir 

mesafeye bakması sağlanmıştır. Bu sayılar kullanılan araca 

göre seçilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, ileriye bakılacak 
mesafe aşağıdaki ifade ile bulunmuştur. 

𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑒 = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑠𝑎𝑦𝚤 +  𝑎𝑟𝑎𝑐𝚤𝑛 ℎ𝚤𝑧𝚤 ∗ 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤 (8) 

Bu mesafe içerisinde eğer viraj algılanırsa araç hızını 

azaltmaktadır. Virajda aracın dönebileceği maksimum hız 

(𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠) merkezcil kuvvet ile hesaplanmış olup, eğer aracın

hızı viraj öncesi hesaplanan hızdan büyük ise frenleme 
yapılmıştır.  

𝑣𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 = √𝑟𝑔𝜇 (9) 

Yerçekimi kuvveti g, sürtünme katsayısı µ ile ve virajın 
yarıçapı r ile gösterilmiştir. 

Aracın viraj içerisinde dönmesi gereken konumu hesaplamak 

için BKAM’sı tasarlanmıştır. Aracın içinde bulunduğu yol 

segmentinin yarıçapı ve yolun ilerisindeki segmentin 

yarıçapına göre pozisyon hesabı yapılmaktadır. Kullanılan 

üyelik fonksiyonları Şekil 15 ve 16’da verilmiştir. Bu üyelik 

fonksiyonları Negatif (N), Sıfır (S), Pozitif (P) olarak 

tanımlanmıştır. Kullanılan üyelik fonksiyonları için belirlenen 

kurallar Tablo 5’te verilmiştir. BKAM’nın yüzeyi Şekil 17’de 

verilmiştir. 

Şekil 15: Anlık yarıçap üyelik fonksiyonu 

Şekil 16: Sonraki yarıçap üyelik fonksiyonu 

Tablo 5: BKAM’nın Kural Tablosu 

Sonraki Yarıçap 

N S P 

A
n

lı
k

 

Y
ar

ıç
ap

 N -5 -2.5 0 

S -2.5 0 +2.5

P 0 +2.5 +5

Şekil 17: Kontrol yüzeyi 
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Şekil 18: Tasarlanan bulanık mantık tabanlı otonom araç kontrol sisteminin Simulink diyagramı 

4. Sonuçlar

Bu çalışmada, bulanık mantık tabanlı otonom araç kontrol 

sistemi tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan akıllı kontrol 

sisteminin performansı TORCS oyun ortamı üzerinde test 

edilmiştir. Vites geçişleri otomatik hale getirilmiş, aracın sabit 

hızda gidebilmesi için hız kontrolü yapılmıştır. Hız kontrolü 

yapılırken fren ve gaz geçişleri BHAM ile sağlanmıştır. Aracın 

yolun dışına çıkmadan ilerleyebilmesi için de direksiyon 

kontrolü uygulanmıştır ve aracın virajlardaki performansı 

iyileştirilmiştir. Aracın virajı dönebileceği maksimum hızın 

hesaplanmasıyla ve aracın virajda bulunması gereken konumun 

BKAM yardımıyla hesaplanmasıyla aracın virajlardaki 

performansı iyileştirilmiştir. Tüm kontrolörler uygulandıktan 

sonra elde edilen Simulink bloğu Şekil 18’de verilmiştir. 

Geliştirilen bulanık mantık tabanlı kontrol sistemin oyun 

performansı https://youtu.be/qOvEz3-PzRo bağıntısından 

ulaşılabilir.  

Kaynakça 

[1] Wymann B., Espié E., Guionneau C., Dimitrakakis C.,

Coulom R., Sumner A., (2014). TORCS: The Open Racing

Car Simulator, v1.3.6.

[2] Butz, M.V., Lönneker T.D., (2009). Optimized Sensory-

motor Couplings plus Strategy Extensions for the TORCS

Car Racing Challenge. IEEE Symposium on

Computational Intelligence and Games, pp.317-324.

[3] Cardamone, L., Loiacono, D., Lanzi P.L., (2009).

Learning Drivers for TORCS through Imitation Using

Supervised Methods. IEEE Symposium on Computational
Intelligence and Games, pp.148-155.

[4] Loiacono, D., Prete, A., Lanzi, P.L., Cardamone, L.,

(2010). Learning to Overtake in TORCS Using Simple

Reinforcement Learning. IEEE Congress on Evolutionary
Computation (CEC’10).

[5] Lun, T.W., Leary, J., (2011). School of Environment and

Technology MSC Automotive Engineering MEM47

Automotive Project. University of Brighton.
http://itsuite.it.brighton.ac.uk/jjl/reports/torcs1.pdf.

[6] Muñoz, J., Gutierrez, G., Sanchis, A., (2009). Controller

for TORCS created by imitation. IEEE Symposium on
Computational Intelligence and Games, pp.271-278.

[7] Muñoz, J., Gutierrez, G., Sanchis, A., (2010). A human-

like TORCS controller for the Simulated Car Racing

Championship. IEEE Conference on Computational
Intelligence and Games (CIG’10), pp.473-480.

[8] Onieva, E., Pelta, D.A., Alonso, J., Milanés, V., Pérez J.,

(2009). A Modular Parametric Architecture for the

TORCS Racing Engine. IEEE Symposium on
Computational Intelligence and Games, pp.256-262.

[9] Kemmerling, M., Preuss, M., (2010). Automatic

Adaptation to Generated Content Via Car Setup

Optimization in TORCS. IEEE Conference on

Computational Intelligence and Games (CIG’10), pp.131-
138.

[10] Preuss, M., Quadflieg, J., Rudolph, G., (2011). TORCS

Sensor Noise Removal and Multi-objective Track

Selection for Driving Style Adaptation. IEEE Conference

on Computational Intelligence and Games (CIG’11),
pp.337-344.

[11] Url-1<http://www.berniw.org/tutorials/robot/tutorial.html
>, date retrieved 13.10.2016.

[12] McAree, O., (2014). VerifiableAutonomy/TORCSLink.

https://github.com/Verifiable Autonomy/ TORCSLink.

[13] K. Åström, T. Hägglund, Advanced PID Control, ISA,

Research Triangle Park, NC, August 2005.

288

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Bağıl Hatayı Kullanan Öz Ayarlama Yöntemine Sahip PID Tipi 

Bulanık Kontrolör 

A PID-Type Fuzzy Controller with Self-Tuning Mechanism 

Using the Relative Error  

Sena Koçak1, Ali Fuat Ergenç2

1Mekatronik Mühendisliği Bölümü  

İstanbul Teknik Üniversitesi Üniversitesi, İstanbul 
kocaksen@itu.edu.tr 

2Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 
ali.ergenc@itu.edu.tr 

Özetçe 

Bu çalışmada, bulanık PID tipi kontrolör yapısı için bir öz 

ayarlama metodu önerilmiştir. Benzetim çalışmaları 

tamamlandıktan sonra kapalı çevrim performansı incelenmiş ve 

önerilen metod geleneksel yapılar ile karşılaştırılmıştır. Bu 

metod, bağıl hatanın değişimiyle bulanık PID katsayılarının 

manipüle edilmesine dayanmaktadır. Uygulanan yapı, bağıl 
hataya bağlı doğrusal olmayan bir fonksiyondur.  

Elde edilen sonuçlar bulanık PID tipi kontrolör yapısı için 

önerilen öz ayarlama mekanizmasının başarılı bir performans 
gösterdiğini desteklemektedir.  

Abstract 

In this study, a self-tuning method for PID-type fuzzy controller 

structure is proposed. After simulations are completed, closed 

loop performance is investigated and proposed method is 

compared with the conventional structures. This method is 

based on manipulation of fuzzy PID parameters with the change 

in the relative error. Applied structure is a nonlinear function 
that depends on the relative error.  

Obtained results support that proposed self-tuning mechanism 

for PID-type fuzzy controller demonstrates successful 
performance.  

1. Giriş

Günümüzde pek çok endüstriyel sistemin kontrolünde klasik 

PID veya PI yapıları tercih edilmektedir. Proses kontrolünde de 

benzer bir durum gözlenmektedir. Kullanılan kontrolör 

yapılarının büyük bir çoğunluğu (%95’inden fazlası PID) PI 

yapıdadır [1]. Ancak rahatlıkla uygulanabilirlik sunan klasik 

kontrolör yapıları, kompleks ve doğrusal olmayan sistemler için 

yeterli performans sağlayamamaktadır. Bu durumda bulanık 

yapıların tercihi, belirsizlik ve doğrusal olmayan 
karakteristiklerin üstesinden gelinmesini sağlamaktadır.  

İlk kez Mamdani [2] tarafından geliştirilen bulanık mantık 

kontrol algoritması endüstriyel birçok uygulamada 

kullanılabilmekte ve operatör tecrübesinin kontrol sistemine 
aktarılmasını sağlamaktadır.  

PID tipi bir bulanık kontrolör için tasarım parametreleri, yapısal 

parametreler ve ayarlama parametreleri olarak 

gruplandırılmaktadır. Yapısal parametreler, çevrimdışı tasarım 

sırasında belirlenmektedir. Buna karşılık ayarlama 

parametreleri; sistem performansını arttırmak ve sistem 

belirsizliği ile bozucu etkilere karşı adaptif davranış göstermesi 
için çevrimiçi de hesaplanabilmektedir [3].  

Literatürde PID tipi bulanık kontrolör katsayılarının manipüle 

edilmesiyle alakalı birçok yöntem bulunmaktadır. Bu 

yöntemler ölçekleme parametrelerinin sezgisel  veya sezgisel 
olmayan şekilde ayarlanmasına dayanmaktadır [4]-[7]. 

Belirtildiği gibi, bu çalışmalarda bulanık PID yapısına ait 

parametreler kontrol sisteminin istenilen performansı 

göstermesi amacıyla ayarlanmaktadır. Önerilen yöntemlerden 

tepe gözleyicisi, sistemin tepe zamanlarını izleyerek bu 

noktalarda tepe değerinin mutlak değerini hesaplamakta ve 

hesapladığı değeri kullanarak giriş ve çıkış ölçekleme 

parametreleri manipüle etmektedir [8]. Diğer bir metod olan 

fonksiyon ayarlama ise yine giriş ve çıkış ölçekleme 

parametrelerini hata değerinin değişimine bağlı olan bir 

fonksiyon aracığılıyla ayarlamaktadır [9].  Farklı şekilde bağıl 

oran gözleyicisi, normalize ivme ve hata yardımıyla sadece 

giriş ölçekleme katsayısını ayarlamakta ve sistem bulanık bir 
parametre regülatörü olarak işlev görmektedir [10]. 

Yapılan çalışmada, PID tipi bulanık kontrolörün giriş ve çıkış 

ölçekleme katsayıları diğer çalışmalardan farklı olarak referans 

ve hata değerlerinin baz alan bağıl hataya göre ayarlanmaktadır. 

Kullanılan ayarlama fonksiyonu başka bir çalışmada klasik PI 

parameterlerini ayarlayan doğrusal olmayan bir katsayı olarak 

kullanılmıştır [11].  Önerilen öz ayarlama yöntemi, bağıl 

hatanın artması durumunda kontrol işaretini arttırılmasını, 
azalması durumda da azaltılmasını sağlamaktadır.  
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Çalışma şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci bölümde kullanılan 

PID tipi bulanık kontrolör yapısı tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde 

önerilen öz ayarlama mekanizması açıklanmış, ardından 

dördüncü bölümde benzetim çalışmaları ikinci dereceden bir 

sistem ile tamamlanmıştır. Son bölümde ise yapılan çalışmalara 
ilişkin değerlendirme yapılmıştır.  

2. PID Tipi Bulanık Kontrolör Yapısı

Şekil 1’de verilen PID tipi bulanık kontrolör yapısının çıkışı (1) 
denkleminde verilmiştir. 

Şekil 1: PID Tipi Bulanık Kontrolör Yapısı 

𝑢 = 𝑎𝑈 + 𝛽 ∫ 𝑈 𝑑𝑡   (1) 

Bulanık kontrolörün girişi ve çıkış arasındaki ilişki (2) 

denklemindeki gibidir. 

𝑈 =  𝐴 + 𝑃𝐸 + 𝐷�̇� (2) 

(2) denkleminde E = Kee ve Ė = Kdė dir. (1) ve (2)

denklemlerinden kontrolör çıkışı (3) denklemindeki gibi elde
edilmiştir.

𝑢 =  𝑎𝐴 + 𝛽𝐴𝑡 + 𝑎𝐾𝑒𝑃𝑒 +  𝛽𝐾𝑑𝐷𝑒

+ 𝛽𝐾𝑒𝑃 ∫ 𝑒 𝑑𝑡 +  𝑎𝐾𝑑𝐷�̇� (3) 

(3) denkleminden görülebileceği üzere PID tipi bulanık

kontrolör, klasik PID yapısı ile eşdeğerdir. Bulanık yapıya ait
eşdeğer PID katsayıları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: PID Tipi Bulanık Kontrolöre Ait Eşdeğer PID 

Katsayıları 

Eşdeğer PID Katsayıları Değerler 

Oransal Kazanç αKeP + βKdD 

İntegral Kazancı βKeP 

Türev Kazancı αKdD 

Kullanılan bulanık PID kontrolör yapısı Singleton tipinde olup, 

durulaştırma yöntemi olarak ağırlıklı ortalama tercih edilmiştir. 

Çarpım işlemi için ‘VE’ operatörü kullanılmıştır. Girişler için 

seçilen üyelik fonksiyonları düzgün dağılmış üçgen 

fonksiyonlar iken çıkış üyelik fonksiyonları Singleton tipi 

değerlerdir. Giriş değişkenleri e ve ė için atanan dilsel ifadeler 

Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: PID Tipi Bulanık Kontrolöre Ait Kural 

Tablosu 

ė/e S SM M LM L 

S -1 -0.7 -0.5 -0.3 0 

SM -0.7 -0.4 -0.2 0 0.3 

M -0.5 -0.2 0 0.2 0.5 

LM -0.3 0 0.2 0.4 0.7 

L 0 0.3 0.5 0.7 1 

Ayrıca, bulanık kontrolör çıkışını elde etmek için kullanılan 

kural tabanının görünümü Şekil 2’deki gibidir. 

Şekil 2: PID Tipi Kontrolöre Ait Kural Tabanının 

Görünümü 

3. Önerilen Öz Ayarlama Yöntemi

Önerilen öz ayarlama metodu, kontrolör performansı sürekli 

olarak iyileştirmeye yönelik çalışmaktadır. Mekanizma, 

hatanın referansa göre oranını kullanarak adaptasyon işlemi 

gerçekleştirmektedir. Şekil 3’te görülebilen bu yapı Şekil 1’de 

verilen klasik PID tipi bulanık kontrolör ile bu kontrolörün β ve 

Kd ölçekleme parametrelerini manipüle eden doğrusal olmayan 

bir k(e) fonksiyonundan oluşmaktadır. k(e) fonksiyonu (4) 

denkleminde ifade edilmiştir. 

𝑘(𝑒) =  𝑦 −  𝑎𝑒−𝑏𝛿(𝑡) (4) 

(4) denklemi için δ, bağıl hatayı ifade etmektedir ve δ(t) =

|e(t)/r(t)| eşitliğine sahiptir. (4) denkleminde gözlenebildiği gibi

bağıl hatanın artması durumda üstel terim azalarak sıfıra

yaklaşmaktadır. Bu durumda k(e) fonksiyonu y değerine eşit

olmaktadır. Bağıl hatanın giderek azalarak sıfır olması

durumunda değerlendirildiğinde, k(e) azalarak en düşük değeri

olarak y – a değerine ulaşmaktadır.

β ve Kd ölçekleme parametreleri k(e) fonksiyonuna bağlı olarak

sırasıyla (5) ve (6) denklemlerindeki gibi değiştirilmektedir.

𝛽 = 𝑘(𝑒)𝛽0 (5) 

𝐾𝑑 =
𝐾𝑑0

𝑘(𝑒)
(6) 

(5) ve (6) denklemlerindeki β0 ve Kd0, β ve Kd parametrelerine

ait ilk değerlerdir. Bu iki denklemden görüldüğü üzere önerilen

bir öz ayarlama yöntemindeki gibi [8] β katsayısı (yani integral

faktörü) bağıl hatanın azalması ile azalırken, Kd (yani türev

faktörü) tersi şekilde artmaktadır. Bu sayede oransal kazancın

kontrol işareti üstündeki etkisi değiştirilmemektedir. Ayrıca,

integral ve türev etkileri hatanın değişimi durumunda manipüle

edilmekte ve kontrol sistemi hatanın değişimine karşı oldukça

hızlı cevap vermektedir.

Bu öz ayarlama mekanizmasının literatürdeki yapılardan farkı

referans değerine bağlı olarak ölçekleme katsayılarını

ayarlamasıdır. Böylece, hata ve referans değerlerine bağlı olan
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bağıl hatanın bir fonksiyonu kullanılarak sistem performansını 

iyileştirecek bir kontrol sistemine erişilmektedir.  

Şekil 3: Bağıl Hatayı Kullanan Öz Ayarlama Yöntemi 

4. Benzetim Çalışmaları

Bu bölümde, ikinci dereceden bir sisteme klasik bulanık PID 

tasarlanarak, önerilen öz ayarlama mekanizmasına sahip 

bulanık kontrolör ile karşılaştırılmıştır. Yapılacak benzetim 

çalışmaları için Şekil 4’te verilen kütle-yay-damper sistemi 
kullanılmıştır. 

Şekil 4: Kütle-Yay-Damper Sistemi Gösterimi 

Şekil 4’te gösterilen sistemin transfer fonksiyonu ise (7) 

denklemindeki gibidir. 

𝑋(𝑠)

𝐹(𝑠)
=  

1

𝑚𝑠2+𝑐𝑠+𝑘
(7) 

Benzetim çalışmasında kullanılan sistem parameterleri, öz 

ayarlama mekanizmasına ve PID tipi bulanık kontrolöre ait 
optimum katsayılar Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3: Benzetim Çalışmalarında Kullanılan 

Parametreler 

Parametre Değer 

m 2.45 kg 

c 18 Nm/s 

k 400 N/m 

Ke 25.55 

Kd 

α 

β 

a 

b 

y 

5.24 

0.4 

149.95 

0.4 

18 

2 

Benzetim çalışmaları esnasında giriş işareti olarak 1 genlikli 

basamak işareti uygulanmıştır. Klasik bulanık PID tipi 

kontrolör ve önerilen öz ayarlama mekanizmasına sahip bulanık 

PID yapısı Şekil 5’te gösterilmiştir. Şekil 6’da ise iki yapının 

sisteme uyguladığı kontrol işaretleri görülmektedir.  

Şekil 5: Klasik Yapı ile Önerilen Yapının Basamak Yanıtları 

Şekil 6: Klasik Yapı ile Önerilen Yapının Sisteme 

Uyguladığı Kontrol İşaretleri 

Şekil 5’te incelenebileceği gibi önerilen kontrolör yapısının, 

klasik bulanık PID kontrolöre göre sistem cevabını 

hızlandırdığı gözlemlenmiştir. Referans işaretinin 0’dan 1’e 

yükseldiği yani hatanın en büyük olduğu ilk an, k(e) doğrusal 

olmayan fonksiyonu en büyük değerine sahip olduğu Şekil 6’da 

görülmüştür. Bunun yanı sıra yine Şekil 6’da sistem çıkışı 

referansa yaklaştığında bağıl hata azalarak sıfıra yaklaşmakta 

ve k(e) kazancı küçülmektedir. Referans işaretinin değişmesi 

durumunda da k(e) kazancı hatanın artması sebebiyle en yüksek 

değerine ulaşmaktadır. Benzer şekilde çıkış değeri referansa 

yaklaştığında hata küçüldüğünden k(e) kazancı da 

küçülmektedir. 

Şekil 5’te görülen sistem performansları görülen klasik bulanık 

PID yapısı ile önerilen yapının geçici hal performansları ve ISE 

hataları Tablo 4’te verilmiştir.  
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Tablo 4: Klasik Yapı ile Önerilen Yapının Geçici Hal 

Yanıtları ve Hata Değerlerinin Karşılaştırılması 

Aşım 

(%) 

Yerleşme 

Zamanı 

(sn) 

ISE 

Klasik 

Yapı 
0 5.42 1.758 

Önerilen 

Yapı 
0 3.15 0.659 

Şekil 7: k(e) Fonksiyonun Zamanla Değişimi 

Önerilen mekanizmanın bozucu altında davranışını incelemek 

adına sisteme t = 20 anında 0.15 genlikli basamak işareti çıkış 

bozucusu olarak uygulanmıştır. Çıkış bozucusu etkisi altındaki 

kontrol sistemleri Şekil 7’de gösterilmiştir. Önerilen yapı, 

klasik bulanık PID yapısına kıyasla daha iyi bir bozucu 

bastırma performansı sergilemiştir. Klasik yapı için ISE değeri 
40 iken, önerilen yapı için bu değer 1.01’dir.  

Şekil 8: Çıkış Bozucusu Altında Klasik Bulanık PID ile 

Önerilen Yapının Sistem Çıkışları 

Şekil 9, 10 ve 11’de sırasıyla kontrolör parametreleri sırasıyla 

a, b ve y parametrelerinin değişiminin sistem performansı 

üzerinde etkileri incelenmiştir. Şekil 9’da görüldüğü gibi a 

parametresi azalırken sistem hızlanmıştır. Bunun tersine Şekil 

10’da b parametresinindeki artışın, sistemi hızlandırdığı 

gözlemlenmiştir. y parametresinin optimum değerin üstüne 

çıkması sistemi hızlandırıp agresifleştirdiği Şekil 11’de 

görülebilmektedir.  

Şekil 9: Farklı a Değerleri için Sistem Çıkışı 

Şekil 10: Farklı b Değerleri için Sistem Çıkışı 

Şekil 11: Farklı y Değerleri için Sistem Çıkışı 

Sisteme ait parametreler üzerinde değişiklik yapılarak önerilen 

yapının farklı bir sistem üzerindeki etkisi Şekil 12’de 

gösterilmiş önerilen yapı, klasik PID tipi bulanık kontrolöre 

kıyasla daha başarılı bir sistem performansı sergilemiştir.  
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Şekil 12: c = 7.5 ve k = 900 için Sistem Cevabı 

5. Sonuçlar

Bu çalışmada, klasik bulanık PID kontrolör parametrelerini 

manipüle eden bir öz ayarlama mekanizması önerilmiştir. Bu 

mekanizma diğer ayarlama yöntemlerinin aksine, hem hata hem 

de referans bilgisini kullanan bağıl hata yardımıyla kontrolör 

parametrelerini ayarlamaktadır. Benzetim çalışmaları 

esnasında kütle-yay-damper sistemi kullanılmıştır. Bu yapının 

performası klasik bulanık PID ile karşılaştırılmıştır. Bozucu 

etkisi altında klasik yapıya göre daha iyi ve hızlı bozucu 

bastırma performansı gösteren mekanizma, sistem 
parametrelerinin değişmesi durumunda da başarılı olmuştur.  
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Özetçe 

Bu çalışmada, FPGA (Field Programmable Gate Array) için, 

VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware 

Description Language) donanım programlama dili kullanılarak 

bir bulanık mantık kontrolcüsü tasarlanmıştır. Tasarım 

aşamaları anlatıldıktan sonra kontrolcünün başarımını test 

etmek için ikinci ve üçüncü dereceden iki tane doğrusal sistem 

üzerinde FPGA kartı ve Matlab/Simulink programı kullanılarak 

donanım tabanlı benzetim (hardware-in-the-loop) çalışmaları 

yapılmıştır.  Aynı kontrolör yapısı Matlab Fuzzy Logic Toolbox 

kullanılarak da tasarlanmış ve her iki kontrolcünün performansı 

aynı ölçekleme katsayıları kullanılarak karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak bulanık mantık kontrolcüsünün FPGA üzerinde 
başarılı bir şekilde gerçeklendiği gösterilmiştir. 

Abstract 

In this study, a fuzzy logic controller is designed for FPGA 

(Field Programmable Gate Array) using the VHDL (Very High 

Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) 

hardware programming language. After the design steps are 

explained, to test the controller's performance, hardware-in-the-

loop simulations are performed by using the FPGA card and 

Matlab / Simulink program for second and third linear systems. 

The same controller structure is also designed using the Matlab 

Fuzzy Logic Toolbox and the performance of both controllers 

is compared using the same scaling factors. As a result, it has 

been shown that the fuzzy logic controller is successfully 

implemented on the FPGA. 

1. Giriş

Bulanık mantık, son yıllarda araç kontrolü, endüstriyel robotlar 

ve çamaşır makineleri gibi çok farklı alanlarda yaygın bir 

şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bunun en temel 

sebeplerinden biri tasarımının kolay olması ve doğrudan 

sistemin matematiksel modeline gereksinim duymadan dilsel 

değerler (linguistic variables) kullanarak kontrol yapısının 

oluşturulabilmesidir. Matematiksel modele bağlı olmaması 

nedeniyle aynı zamanda doğrusal olmayan ya da parametreleri 

zaman içeresinde değişen sistemlerin kontrolünde de yaygın 

şekilde kullanılmaktadır. Bulanık mantık kontrolcüsünün 

gerçek zamanlı uygulamalarda sıkça kullanılması düşük 

maliyetli yazılım çözümleri üzerinde de çalışılmasına sebep 

olmuştur. Temelde bulanık mantık kontrolcü uygulamaları 

yazılım tabanlı ve donanım tabanlı olmak üzere iki şekilde 

gerçekleştirilebilir. Donanım tabanlı uygulamalarda kontrolcü 

yüksek hızlı çalışmasına rağmen, bazı kısıtlamalar nedeniyle 

yeterince esnek bir çözüm üretememektedir. Yazılım tabanlı 

uygulamalarda ise tasarımcı tarafından yeterince esnek bir yapı 

tasarlanabilmesine rağmen, hızlı bir çözüm elde 

edilememektedir [1]. Tamamen yazılımsal ya da tamamen 

donanımsal yaklaşımları kullanmak yerine iki yaklaşımı 

birlikte kullanarak kontrolcünün hem esnek hem de hızlı 

olmasını sağlayan yapılar oluşturulabilir [2]. FPGA, bu tür 

esnek ve yüksek hızda etkili bulanık çıkarım sisteminin 

uygulanması için kullanılan yapılardan biridir. FPGA’ler 

tasarlanan mantık çevrimlerinin, sayısal mantık 

fonksiyonlarıyla programlandığı yapılardır [3]. En büyük 

avantajlarından biri ise esneklik sağlayan yeniden 

düzenlenebilme özelliğidir. Tasarımcı, tasarımını defalarca test 

edebilir ve yeniden düzenleyebilir. Bu özellikleri sayesinde 

FPGA günümüzde birçok endüstriyel uygulamada 

kullanılmaktadır [4]-[8]. Ayrıca bulanık mantık yöntemi ile 

birlikte DC motor hız kontrolü [9]-[11], ters sarkaç sistemi 

kontrolü [12], Güneş Enerjisi Pil sistemlerinin kontrolü [13] 

FPGA kullanılarak gerçekleştirilen diğer uygulamalardan 

birkaçıdır. FPGA’ler donanım programlama dilleri ile 

programlanabilirler. Donanım programlama dili, elektronik ve 

sayısal mantık devrelerini programlamak için kullanılan özel 

bir bilgisayar dilidir. En yaygın kullanılan donanım 
programlama dilleri Verilog, VHDL ve SystemC’dir [14]- [16]. 
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Bu çalışmada Intel Altera firmasının ürünü olan “DE2 115 

FPGA Geliştirme ve Eğitim Kartı” kullanılarak bulanık mantık 

kontrolcüsünün tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Kontrolcünün başarımını test etmek için donanım tabanlı 

benzetim ortamı kullanılmıştır. Matlab programının FPGA’ler 

için desteklediği bu benzetim ortamı “FPGA-in-the-loop” adı 

ile bilinmektedir. FPGA-in-the-loop,  mevcut herhangi bir HDL 

kodu için tasarımları gerçek donanımda test etmek amacıyla 

Simulink veya MATLAB yazılımını kullanma olanağı sağlar. 

HDL kodu donanım programlama dilleri ile yazılabilir veya bir 

model alt sisteminden üretilen yazılım olabilir [17].  Bu kavram 

ile kontrolör FPGA yongası içine yüklenip burada 

çalıştırılırken, kontrol edilen model yüksek seviyeli 

Matlab/Simulink ortamında bulunmaktadır. Bu çalışmada HDL 

kodları, Intel Altera firmasının “Quartus II 15.1 Lite Edition“ 

programlama ortamında VHDL kullanılarak yazılmıştır. 

Burada yazılan kodlar Matlab ortamında derlenerek 

Matlab/Simulink benzetim ortamı ve FPGA yongası arasında 

Ethernet üzerinden iletişimi sağlayan Şekil 8’de gösterilen 

FPGA-in-the-loop (FIL) bloğunu oluştururlar. FIL bloğu 

kullanılarak Simulink ortamında hazırlanan benzetim için sabit 

adımlı (fixed point) ode4 (Runge-Kutta) çözümleyicisi ve 𝑇𝑠 =

0,0005 örnekleme zamanı kullanılmıştır. Ayrıca kontrolör 

yapısı Matlab “Fuzzy Logic Toolbox” kullanılarak da 

tasarlanmış ve her iki kontrolör yapısının sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Çalışmada sistem modeli olarak ikinci ve 

üçüncü dereceden doğrusal ayrık transfer fonksiyonları 
kullanılmıştır. 

Çalışma şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2’de bulanık 

mantık kontrolcüsünün genel yapısı hakkında bilgiler 

verilmiştir. Bölüm 3’te VHDL kullanılarak kontrolcünün nasıl 

tasarlanacağı detaylı bir şekilde anlatılmış, oluşturulan 

arabirimler tanıtılmış ve kullanılan kural tablosu verilmiştir. 

Dördüncü bölümde ikinci ve üçüncü dereceden iki adet ayrık 

transfer fonksiyonu modeli kullanılarak gerçekleştirilen 

donanım tabanlı benzetimin sonuçlarına yer verilmiştir. Son 

bölümde ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmış ve 
gelecek çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir.    

2. Bulanık Mantık Kontrolcüsünün Temel

Yapısı 

Bulanık mantık, insan gibi düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi 

temel alan, bunları matematiksel fonksiyonlarla ifade ederek 

işlemler yapmaya olanak sağlayan bir alandır. Klasik kontrol 

yapılarının aksine bulanık tabanlı kontrolör yapıları, sistemin 

matematiksel modeline bağlı değildir [19]. Bu nedenle 

matematiksel modelinin elde edilmesi zor olan veya model 

parametrelerinin zamanla değiştiği sistemlerin kontrolünde 

büyük kolaylık sağlamaktadır [5]. Bulanık mantık kuramında 

her bir aday bir kümeye iki değerli küme kuramlarında olduğu 

gibi “üye” ya da “üye değil” olarak değil, bir dereceye kadar 

üye olarak görülür. Böylece birçok elemandan oluşmuş bir 

kümede, her eleman için o kümeye ait olma derecesi belirlenir. 

Bulanık tabanlı kontrol, kontrol edilmesi gereken bir sürecin 

durum bilgisi ile kontrol işlemi arasındaki bulanık işlem 

algoritmasına dayanır. Temel bir bulanık tabanlı kontrol 

sisteminde Şekil 1’de görüldüğü üzere bulanıklaştırma birimi 

(fuzzification), bilgi tabanı (knowledge base), sonuç çıkarım 

birimi (inference engine) ve durulama birimi (defuzzification) 

olmak üzere 4 temel birim mevcuttur. Bilgi tabanı birimi veri 

tabanı ve kural tabanı birimlerini içermektedir.  

Bulanıklaştırma Birimi

Sonuç Çıkarım 

Birimi

Durulaştırma Birimi

Veri 

Tabanı

Kural 

Tabanı

Bilgi Tabanı

Giriş Çıkış



Şekil 1: Bulanık tabanlı kontrolcünün genel yapısı. 

Bulanıklaştırma biriminde, fiziksel giriş bilgilerine ait net 

değerler (crisp values) bulanıklaştırma işlemi yapılarak dilsel 

değerler (linguistic variables) haline dönüştürülür. Buradan 

sonuç çıkarım birimine gelir. Kural tabanı, kontrol kurallarının 

bulunduğu birimdir. Bulanık kontrol kuralları, bir operatörün 

sistemin davranışını bilerek kontrol etmesi gibi sistemin çıkışını 

etkileyen giriş değerleri tespit edilerek oluşturulur. Sistemin 

giriş değeri böyleyse çıkış değeri de böyle olur ( if-then rules) 

biçiminde koşul cümleleri ile giriş ve çıkışlar birbirine bağlanır. 

Bu koşul cümlelerinin her biri kural olarak adlandırılır [18]. 

Sonuç çıkarım biriminde, bulanıklaştırma biriminden gelen 

bulanık değerler, kural tabanında bulunan problem yapısına 

uygun mantıksal karar önermeleri kullanılarak bulanık sonuçlar 

üretilir. Durulaştırma biriminde ise sonuç çıkarım biriminden 

gelen bulanık haldeki kontrol işareti, dilsel değerlerden fiziksel 

sistemlerde kullanılacak gerçek sayıya dönüştürülür ve sisteme 
verilir. 

3. Bulanık Kontrolcünün VHDL ile Yazılması

Bulanık tabanlı kontrolörler tasarlanırken genellikle Mamdami 

veya Sugeno çıkarım yöntemleri kullanılır. Bu çalışmada 

FPGA’in programlama yapısına daha uygun olduğu 

düşünülerek Sugeno çıkarım yöntemi kullanılmıştır. Bulanık 

mantık kontrolcüsü FPGA üzerinde çalışabilecek şekilde, 

VHDL dili ile bileşen (component) tabanlı olarak 

tasarlanmıştır. Program “bulanıklaştırma”, “kural tabanı”, 

“sonuç çıkarım birimi”, “durulaştırma” olmak üzere Bölüm 

2’de anlatıldığı gibi dört arabirimden oluşmaktadır. Şekil 2’de 

bu arabirimler arasındaki ilişki gösterilmiştir. 



Şekil 2: VHDL ile programlanan bulanık mantık arabirimleri. 

295

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



e 
de 

Burada hata (e) ve hatanın değişimi (de) bulanık mantık 

kontrolcüsünün 16-bitlik girişlerini oluşturmaktadır. 

Bulanıklaştırma arabiriminde giriş değerleri, tanımlanan giriş 

üyelik fonksiyonları kullanılarak bulanık değerlere 

dönüştürülür. Klasik bulanık mantık kontrolcülerde bulanık 

değerler [0,1] ya da [-1,1] söylem evreninde (universe of 

discourse) tanımlanırken FPGA programlama yapısına uygun 

olması için bu evren [-255, 255] aralığında belirlenmiştir. Bir 

üyelik fonksiyonu VHDL dilinde iki nokta ve iki eğim değeri 

ile tanımlanır. Bu tanımlama için bir üyelik fonksiyonu Şekil 

3’de gösterildiği gibi üç parçaya ayrılır. Burada y ekseni üyelik 

fonksiyonu derecesini (μ) gösterir.  

Şekil 3: Yamuk tipinde üyelik fonksiyonu 

Üyelik fonksiyonun her üç kısmı için üyelik değerleri ve 
eğim değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır; 

1.kısım:      𝜇 = 0 

2.kısım:      𝜇 = (𝑔𝑖𝑟𝑖ş 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 − 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎 1) ∗ 𝑒ğ𝑖𝑚 1 

3.kısım :     𝜇 = 1 − (𝑔𝑖𝑟𝑖ş 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 − 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎 1) ∗ 𝑒ğ𝑖𝑚 1 

𝑒ğ𝑖𝑚 1 =
1

𝑏−𝑎
=

𝑋"0274"

𝑏−𝑎
=

255

𝑏−𝑎
(1) 

𝑒ğ𝑖𝑚 2 =
1

𝑑−𝑐
=

𝑋"0274"

𝑑−𝑐
=

255

𝑑−𝑐
(2) 

Örnek olarak birinci giriş için tanımlanan ve Şekil 4’de 

gösterilen beş tane üyelik fonksiyonu VHDL kullanılarak 

aşağıdaki gibi yazılır. 

--birinci giriş için üyelik fonksiyonu tanımlaması: hata 

    type in1_type is (NB, NM, Z, PM, PB, NONE); 

    type in1_membership is record  
  term11: in1_type; 

  point11: signed(15 downto 0); 

  slope11: signed(15 downto 0); 
  point12: signed(15 downto 0); 

  slope12: signed(15 downto 0); 

    end record;

type in1_membership_function is array (0 to 5) of 

in1_membership; 

constant in1_mfs: in1_membership_function:= 
    ((term11=> NB,   point11=> x"FD8C", slope11=> x"0000", 

point12=> x"FE5D", slope12=> x"0003"),     

     (term11=> NM,   point11=> x"FE5D", slope11=> x"0003", 
point12=> x"FF2F", slope12=> x"0003"),     

     (term11=> Z,    point11=> x"FF2F", slope11=> x"0003", 

point12=> x"0000", slope12=> x"0003"),     
     (term11=> PM,   point11=> x"0000", slope11=> x"0003", 

point12=> x"00D1", slope12=> x"0003"),     

     (term11=> PB,   point11=> x"00D1", slope11=> x"0003", 
point12=> x"01A3", slope12=> x"0003"),     

     (term11=> NONE, point11=> x"01A3", slope11=> x"0003", 

point12=> x"0274", slope12=> x"0000"));

Şekil 4: Her iki giriş için tanımlanan üyelik fonksiyonları 

Üyelik fonksiyonları tanımlandıktan sonra üyelik 

değerlerini hesaplama aşamasına geçilir. Her bir giriş değeri 

için Şekil 4’de gösterildiği gibi beş adet üyelik fonksiyonu 

tanımlanmıştır. Bu üyelik fonksiyonları negatif büyük (NB), 

negatif orta (NM), sıfır (Z), pozitif orta (PM) ve pozitif büyük 

(PB) şeklinde dilsel terimlerle ifade edilmiştir. Her giriş için 

üyelik fonksiyonu sayısı kadar bir dizi belirlenir ve giriş değeri 

hangi üyelik fonksiyonuna aitse dizinin o elemanına üyelik 

değeri hesaplanarak yazılır ve dizinin diğer elemanlarına sıfır 

değeri atanır. Örneğin herhangi bir giriş için üyelik değeri 

atama işlemi aşağıdaki gibi yapılır [14]; 

Bulanıklaştırma (); 

 µ = üyelik fonksiyonu derecesi dizisi 

 m = üyelik fonksiyonu dizisi 

for i in 0 to 4 loop 

  if giriş değeri < m[i].nokta_1 then 
     µ[i]=0; 

  else if giriş değeri < m[i].nokta_2 then  

  µ[i]=( giriş değeri -m[i].nokta_1)*m[i].eğim_1; 
  else 

  µ[i]= 255- (i giriş değeri – m[i].nokta_2)*m[i].eğim_2; 

     end if; 
 end loop; 

Üyelik değerleri belirlendikten sonra bilgi tabanı 

arabirimine geçilir ve burada üyelik değerlerine karşılık düşen 

kurallar aktif hale getirilir. Kuralar “minimum-maximum 

çıkarımı” tekniğine göre oluşturulmuştur. Tablo 1’de verilen 

kural tablosunda görüldüğü üzere toplam 25 adet kural 

mevcuttur. Her bir kural iki şart içermekte ve negatif çok büyük 

(NVB), negatif büyük (NB), negatif (N) negatif küçük (NS), 

sıfır (Z), pozitif küçük (PS), pozitif (P), pozitif büyük (PB), 

pozitif çok büyük(PVB) olmak üzere 9 kural sonucu vardır. 

NVB için bir kural, NB için iki kural, N için üç kural, NS için 

dört kural, Z için beş kural, PS için dört kural, P için üç kural, 

PB için iki kural ve PVB için bir kural bulunmaktadır. Bu 

kurallar değerlendirilirken bir kuraldaki şartlardan bulanık 

değeri en küçük olanı seçerek kural ağırlığını ve sonra 

sonuçları aynı olan kuralların kural ağırlıklarının en büyüğü 

seçilerek o sonucun ağırlığı belirlenmektedir. 

Tablo 1: Kural tablosu 

NB NM Z PM PB 

NB NVB NB N NS Z 

NM NB N NS Z PS 

Z N NS Z PS P 

PM NS Z PS P PB 

PB Z PS P PB PVB 
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Her bir kuralın çıkış değeri hesaplandığında durulaştırma 

arabirimine geçilir. Durulaştırma biriminde çıkış üyelik 

fonksiyonları kullanılarak tek bir kontrolcü çıkışı elde edilir. 

Sayısal programlama yapısına daha uygun olduğu 

düşünüldüğünden çıkış üyelik fonksiyonları “singleton” 

tipinde seçilmiş ve Şekil 5’de gösterilmiştir.  

Şekil 5: Çıkış üyelik fonksiyonu 

Burada nihai kontrolör çıkışı çıkış (3)’de gösterildiği gibi 

çıkış üyelik fonksiyonlarının ağırlıklı ortalamaları alınarak 
elde edilir.  

𝑢 =
∑ 𝑌[𝑖]∗𝑆[𝑖]9

𝑖=1

∑ 𝑌[𝑖]9
𝑖=1

 (3) 

𝑌[𝑖]: çıkış vektörünün i’inci üyesi 

𝑆[𝑖]: çıkış üyelik fonksiyonunun çarpım katsayısı 

(3)’ün VHDL kodu ile yazılabilmesi için durulaştırma 

birimi içerisinde Şekil 2’de gösterildiği gibi dört adet alt birim 

oluşturulmuştur. Öncelikle sonuç çıkarım birimi çıkışında elde 

edilen her bir çıkış üyelik fonksiyonu için üyelik değerleri 

toplanır (Toplam:U4_2) ve (3) denkleminin pay kısmı elde 

edilir. Sonra bu üyelik değerleri her üyeliğin çarpım katsayısı 

ile çarpılır (Çarpım:U4_1) ve çarpımların sonucu toplanır  

(Toplamların Çarpımı:U4_3) ve (3) denkleminin pay kısmı 

elde edilir. Son olarak bölme işlemi (Bölüm:U4_4) 

gerçekleştirilir ve kontrol çıkışı elde edilir. Bu işlemlerin 

VHDL içeresinde bu kadar uzun tanıtılmasının nedeni tüm 

işlemlerin ikili (binary) sayı sistemi biçiminde 
gerçekleştirilmesinden kaynaklanır.  

Hata ve hatanın değişimi 16-bit olarak FPGA içerisine 

alınır ve bulanıklaştırma işlemi sonucunda her bir giriş için 

tanımlanan beş elemanlı üyelik dizisi değerleri elde edilir. Bu 

işlem sonucunda 16-bitlik 10 tane dizi oluşturulur. Bilgi tabanı 

biriminde bu diziler kural tablosu yardımıyla 16-bitlik 25 tane 

diziye dönüştürülür. Sonuç çıkarım birimi çıkışında her bir 

çıkış üyelik fonksiyonu değerlerini belirtmek için 16-bitlik 9 

elemanlı bir dizi oluşturulur. Üyelik fonksiyonlarının kendi 

içinde toplanması ile 20-bitlik ve çarpım katsayısı ile çarpılıp 

toplanması ile 36-bitlik veriler elde edilir. Bu iki verinin 

birbirine bölünmesi ile yine 16-bitlik bir kontrol çıkışı elde 
edilir.  

4. Benzetim Çalışmaları

VHDL kullanılarak oluşturulan bulanık mantık kontrolcüsünün 

başarımını test etmek için Matlab/Simulink programı aracılığı 

ile FPGA (Altera DE2-115 Geliştirme ve Eğitim Kartı) 

kullanılarak ikinci ve üçüncü dereceden iki tane doğrusal sistem 

üzerinde donanım tabanlı benzetim gerçekleştirilmiştir.  

Öncelikle tasarlanan kontrolcünün VHDL dosyaları Matlab 

ortamına aktarılmış ve burada derlenerek Matlab/Simulink 

benzetim ortamı ve FPGA yongası arasında Ethernet üzerinden 

haberleşmeyi gerçekleştirecek Şekil 8’de gösterilen FPGA-in-

the-loop (FIL) bloğunu oluşturulmuştur. Gerekli ayarlamalar 

yapıldıktan sonra tasarlanan program FIL bloğu aracılığı ile 

FPGA içine gömülerek ve benzetim ortamı çalıştırılmıştır. 

Burada kontrolcü FPGA içinde gerçek zamanlı çalışırken, 

sistem modelleri Matlab/Simulink içeresinde bulunmaktadır.  

Ayrıca kontrolör performansının doğruluğundan emin 

olmak için aynı bulanık kontrolcü, Matlab Fuzzy Toolbox ile 

de gerçekleştirilmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Burada 

ölçekleme katsayıları deneme yanılma yolu ile elde edilmiştir. 

Performans kriteri olarak basamak girişler için sistemlerin aşım 

yapmaması ve mümkün olduğu kadar kısa sürede yerleşmesi ve 
sinüzoidal işaretler için referans takibi dikkate alınmıştır.   

İkinci ve üçüncü dereceden seçilen modellerin ayrık transfer 
fonksiyonları (4) ve (5)’ de verilmiştir.  

İkinci dereceden model; 

𝐺1(𝑧) =
0.4673 𝑧 − 0.3393

𝑧2 − 1.5327 𝑧 + 0.6603
 (4) 

Üçüncü dereceden model: 

𝐺2(𝑧) =
𝑧 − 0.33

𝑧3 − 1.5 𝑧2 − 0.66 𝑧 + 0.08
 (5) 

Benzetimler için, sistemlere sırasıyla (6) ve (7)’de verilen 
basamak ve sinüzoidal işaretler uygulanmıştır.  

𝑟(𝑡) = {
0 , 𝑡 < 1

20 , 𝑡 > 1
 (6) 

𝑟(𝑡) = 20 sin (𝑡)   (7) 

İkinci dereceden sistem kullanıldığında basamak ve 

sinüzoidal girişleri için elde edilen benzetim sonuçları Şekil 6 

ve 7’de gösterilmiştir.  

Şekil 6:Basamak girişler için ikinci dereceden sistem çıkışları. 

Şekil 7: Sinüzoidal girişler için ikinci dereceden sistem 
çıkışları 
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Şekil 8: Matlab/Simulink ve FPGA arasında haberleşmeyi sağlayan donanım tabanlı benzetim bloğu

Üçüncü dereceden sistem kullanıldığında basamak ve 

sinüzoidal girişleri için elde edilen benzetim sonuçları Şekil 9 

ve 10’de gösterilmiştir.  

Şekil 9:Basamak girişler için üçüncü dereceden sistem 

çıkışları. 

Şekil 10: Sinüzoidal girişler için üçüncü dereceden sistem 
çıkışları 

Benzetim sonuçları incelendiği zaman ikinci ve üçüncü 

dereceden sistemler için tasarlanan kontrolcünün basamak ve 

sinüzoidal işaretler için istenilen kriterleri sağladığı 

gözlemlenmiştir. FPGA içinde çalışan kontrolcü ile Matlab 

Fuzzy Toolbox kullanılarak tasarlanan kontrolcünün sistem 

çıkışları birbirine çok yakın sonuçlar vermiştir. Sonuçların 

birebir eşdeğer olmamasının nedeni FPGA kullanıldığında 

haberleşme sırasında meydana gelen zaman gecikmeleri ve 

tasarlanan yapının sabit noktalı (fixed-point) olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

6. Sonuçlar

Bu çalışmada, FPGA için,  VHDL donanım programlama dili 

kullanılarak bir bulanık mantık kontrolcüsü tasarlanmıştır. 

Tasarımın başarımını test etmek için ikinci ve üçüncü 

dereceden sistemler kullanılarak donanım tabanlı benzetim 

çalışmaları yapılmıştır. Sonuçlar bulanık mantık 

kontrolcüsünün FPGA üzerinde başarılı bir şekilde 

gerçeklendiği göstermiştir. Bu çalışmanın literatüre katkısı 

gerçek sistemlerde kullanılmak üzere FPGA’ler için 

sentezlenebilir ve derlenebilir bir bulanık mantık kontrolcüsü 

tasarlanmış olmasıdır. Çalışmanın bir sonraki aşamasında, 

farklı giriş ve çıkış üyelik fonksiyonlarının ve kayan 

noktalı (floating point) yapının kullanılarak tasarımın 

güçlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca tasarlanan 

kontrolcü yapısının gerçek bir sisteme uygulanması 

planlanmaktadır. 
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Özetçe 

Elektrikli araçları araştırma ve geliştirme çalışmaları yakın 

geçmişimizden bugüne devam eden ve ilerleyen dönemlerde de 

devam edecek çalışmalardır. Petrol rezervlerinin zaman 

içerisinde artan talepleri karşılayamayacağı öngörüldüğünde 

elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlara alternatif 

olmaktadır. Şüphesiz ki, eldeki kaynakların en etkin ve verimli 

bir biçimde kullanımının büyük önem arz ettiği günümüz 

koşullarında elektrikli araçlar verimlilik ve çevre dostu olma 

özellikleri dolayısıyla tercih edilmektedir.  Bu özelliklerinin 

yanında, içerisinde yüksek gerilimli güç aktarma sistemleri 

ihtiva etmeleri nedeniyle elektrikli araçların güvenilirlik 

(reliability) ve emniyet (safety) analizlerinin yapılması 

önemlidir. Bu çalışmada bir elektrikli araç modeli ele alınarak 

elektrikli araç sisteminin güvenilirlik (reliability) blok 

diyagramı, hata ağacı ve markov modeli analizleri yapılmıştır.  

Abstract 

Research and development process of electric vehicles has 

continued so far and it will also continue in the future. When 

thinking that the oil reserve is not enough for the increasing 

demand, electric vehicles are the alternatives of internal 

combustion engine vehicles. Certainly, using efficiently and 

effectively the resources at hand is important in today’s 

conditions so electric vehicles are preferred through their 

efficiency and being environmental friendly. In addition to 

these properties, reliability and safety analysis of electric 

vehicles are important because of containing high voltage 

powertrain. In this paper, reliability block diagram, fault tree 

and markov model analyses are done by handling the electric 

vehicle model. 

1. Giriş

Sistem tasarımlarının geliştirilebilmesi için sistem hata 

mekanizmalarının tam olarak anlaşılması ve bunun için de 

sistemin güvenilirlik analizinin yapılması gerekmektedir [1]. 

Bu çalışmada yakın geçmişten günümüze uzanan elektrikli 

araçlardaki olası hata türleri ele alınmış ve bu hatalara yönelik 

Güvenilirlik (Reliability) Blok Diyagram, Hata Ağacı ve 

Markov Modeli oluşturularak analizi yapılmıştır. 

2. Elektrikli Araç Modeli

Elektrikli araç (EA) model olarak Şekil 1’de gösterildiği gibi 

ele alınabilir.  

Elektrik

MotoruEvirici

iA
+

Vbat

-

Batarya

iBat iEvr

iB

iC

Transm
isyon

τwωw

τwωw

τs

ωs

Elektriksel Altsistem Mekanik Altsistem

Şekil-1: Elektrikli Araç Modeli [2] 

3. Güvenilirlik (Reliability) Blok Diyagramı

Şekil-1’deki sistemin Reliability Blok Diyagramı Şekil-2’deki 

gibi oluşturulmuştur. 

Batarya Evirici
Elektrik 
Motoru

Transmisyon

Şekil-2: Sistemin Reliability Blok Diyagramı 
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Sistemin hata oranları ise Tablo-1’de yer almaktadır. 

Tablo-1: Sistemin Hata Oranları  

Eleman Hata Oranı [hata/zaman](Failure 
Rate) [failure/time] 

Batarya 𝜆1 

Evirici 𝜆2 

Elektrik Motoru 𝜆3 

Transmisyon 𝜆4 

4. Hata Ağacı

Hata Ağacı Analizi, lojik kapılar yardımıyla sistemdeki 

hataların en özelden en genele doğru; yani parçadan bütüne 

doğru analiz edildiği sistematik bir yapıdır. Elektrikli araç 

sistemlerine yönelik oluşturulan basit bir hata ağacı Şekil-

3’deki gibidir. Bu hata ağacı için Wang [3] vd.’nin çalış-

masından faydalanılmıştır. 

EA Hata Verir

Batarya Hata 
Verir

Aşırı 
Isınma

Aşırı 
Şarj

Evirici Hata 
Verir

Anahtar 
Takılı 

Kalması

Aşırı 
Isınma

Elektrik Motoru 
Hata Verir

Stator Hata 
Verir

Rotor Hata Verir
 Motor Ekseni 

Bozulur

Stator 
özünün 

bozulması

Stator 
sarımlarının 
bozulması

Rotor 
özünün 

bozulması

Rotor 
sarımlarının 
bozulması

Tranmisyon 
Hata Verir

Aşırı 
Mekanik 

Yük

Kalitesiz 
Malzeme

Motor 
Milinin 

Bozulması

Rulman 
bozulması

Şekil-3: Elektrikli Araç Basit Hata Ağacı

5. Markov Modeli

Markov modeli; bir sistemdeki olası hataların, durumlar 

şeklinde birbirleri arasındaki geçişleri ifade etmektedir. 

Genellikle bu durumlardan ilki sistemin emniyetli durumunu 

(safe state); diğer durumlar ise ortaya çıkan hataları ve 

birbirleriyle geçişlerini (failure rate – repair rate) göster-

mektedir.  

Markov modeli istenilir seviyedeki emniyetli duruma ulaşmak 

için gerekli muayene ve onarım işlemlerinin belirlenmesinde 

kullanışlıdır [4]. 

Bu çalışmadaki analiz için ise Şekil-4’te gösterilen yapı ele 

alınmıştır. 

Batarya 
Hatası

Evirici 
Hatası

Elektrik 
Motoru Hatası

Transmisyon 
Hatası

Şekil-4: Markov Modeli için Blok Diyagram 

Bu yapıdaki elemanların hata oranları Tablo-1’de ifade 

edilmişti, tamir oranlarını ise sırasıyla 𝜇1, 𝜇2, 𝜇3 𝑣𝑒 𝜇4 olsun.

Bu modele ait Markov modeli Şekil-5’te gösterilmiştir. Markov 

modelinde Tablo-2’de gösterildiği üzere; Durum-0 güvenli 

durumu; Durum-1 ile Durum-4 arası bir elemanın hatasını; 

Durum-5 ile Durum-10 arası iki elemanın hatasını; Durum-11 

ile Durum-14 arası ise üç elemanın hatasını ifade etmektedir. 

Tablo-2: Sistem Durumları 

Durum Hata 

Durum-0 Emniyetli Durum 

Durum-1 Batarya Hatası 

Durum-2 Evirici Hatası 

Durum-3 Elektrik Motoru Hatası 

Durum-4 Transmisyon Hatası 

Durum-5 Batarya ve Evirici Hatası 
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Durum-6 Batarya ve Elektrik Motoru Hatası 

Durum-7 Batarya ve Transmisyon Hatası 

Durum-8 Evirici ve Elektrik Motoru Hatası 

Durum-9 Evirici ve Transmisyon Hatası 

Durum-10 Elektrik Motoru ve Transmisyon Hatası 

Durum-11 Batarya, Evirici ve Elektrik Motoru Hatası 

Durum-12 Batarya, Evirici ve Transmisyon Hatası 

Durum-13 Batarya, Elektrik Motoru ve Transmisyon 

Hatası 

Durum-14 Evirici, Elektrik Motoru ve Transmisyon 

Hatası 

Durum-15 Batarya, Evirici, Elektrik Motoru ve 

Transmisyon Hatası 

Sistemin durumlarını gösteren denklemler aşağıdaki gibidir: 

−(𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆4)𝑣0 + 𝜇1𝑣1 + 𝜇2𝑣2 + 𝜇3𝑣3 + 𝜇4𝑣4 = 0    (0)  

𝜆1𝑣0 − (𝜇1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆4)𝑣1 + 𝜇2𝑣5 + 𝜇3𝑣6 + 𝜇4𝑣7 = 0    (1)  

𝜆2𝑣0 − (𝜇2 + 𝜆1 + 𝜆3 + 𝜆4)𝑣2 + 𝜇1𝑣5 + 𝜇3𝑣8 + 𝜇4𝑣9 = 0    (2)  

𝜆3𝑣0 − (𝜇3 + 𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆4)𝑣3 + 𝜇1𝑣6 + 𝜇2𝑣8 + 𝜇4𝑣10 = 0    (3)  

𝜆4𝑣0 − (𝜇4 + 𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3)𝑣4 + 𝜇1𝑣7 + 𝜇2𝑣9 + 𝜇3𝑣10 = 0    (4)  

𝜆2𝑣1 + 𝜆1𝑣2 − (𝜇1 + 𝜇2 + 𝜆3 + 𝜆4)𝑣5 + 𝜇3𝑣11 + 𝜇4𝑣12 = 0    (5) 

𝜆3𝑣1 + 𝜆1𝑣3 − (𝜇1 + 𝜇3 + 𝜆2 + 𝜆4)𝑣6 + 𝜇2𝑣11 + 𝜇4𝑣13 = 0    (6)  

𝜆4𝑣1 + 𝜆1𝑣4 − (𝜇1 + 𝜇4 + 𝜆2 + 𝜆3)𝑣7 + 𝜇2𝑣12 + 𝜇3𝑣13 = 0    (7)  

𝜆3𝑣2 + 𝜆2𝑣3 − (𝜇2 + 𝜇3 + 𝜆1 + 𝜆4)𝑣8 + 𝜇1𝑣11 + 𝜇4𝑣14 = 0    (8)  

𝜆4𝑣2 + 𝜆2𝑣4 − (𝜇2 + 𝜇4 + 𝜆1 + 𝜆3)𝑣9 + 𝜇1𝑣12 + 𝜇3𝑣14 = 0    (9)  

𝜆4𝑣3 + 𝜆3𝑣4 − (𝜇3 + 𝜇4 + 𝜆1 + 𝜆3)𝑣10 + 𝜇1𝑣13 + 𝜇2𝑣14 = 0    (10)  

𝜆3𝑣5 + 𝜆2𝑣6 + 𝜆1𝑣8 − (𝜇1 + 𝜇2 + 𝜇3 + 𝜆4)𝑣11 + 𝜇4𝑣15 = 0    (11)  

𝜆4𝑣5 + 𝜆2𝑣7 + 𝜆1𝑣9 − (𝜇1 + 𝜇2 + 𝜇4 + 𝜆3)𝑣11 + 𝜇3𝑣15 = 0    (12) 

𝜆4𝑣6 + 𝜆3𝑣7 + 𝜆1𝑣10 − (𝜇1 + 𝜇3 + 𝜇4 + 𝜆2)𝑣13 + 𝜇2𝑣15 = 0    (13)  

𝜆4𝑣8 + 𝜆3𝑣9 + 𝜆2𝑣10 − (𝜇2 + 𝜇3 + 𝜇4 + 𝜆1)𝑣14 + 𝜇1𝑣15 = 0    (14) 

𝜆4𝑣11 + 𝜆3𝑣12 + 𝜆2𝑣13 + 𝜆1𝑣14 − (𝜇1 + 𝜇2 + 𝜇3 + 𝜇4)𝑣15 = 0    (15) 

Durum
0

Durum 
1

Durum 
5

Durum 
2

Durum 
6

Durum 
3

Durum 
7

Durum 
4

Durum 
8

Durum 
9

Durum 
10

Durum 
11

Durum 
12

Durum 
13

Durum 
15

Durum 
14

µ1

λ 1

λ 2

µ2

λ 3

µ3

λ 4

µ4

µ2

λ 2

λ 1

µ1

µ3

λ 3

µ4

µ3

µ4

µ1

µ2

µ4

µ1

µ2

µ3

µ3

µ4

λ 1

µ2

µ4

λ 4

µ2

µ3λ 1

λ 3

λ 2

µ1

µ4

λ 4

λ 2

µ1

µ3

λ 4

λ 3

µ1

µ2

µ4

λ 3

λ 4

λ 2

λ 4

λ 2

λ 3

λ 1

λ 4

λ 1

λ 3

λ 2

λ 4

µ3
λ 3

λ 2

µ2

λ 1

µ1

Şekil-5: Markov Modeli 

Bu on altı denklemden Samalatha vd’nin çalışmasından 

faydalanılarak sistemin hata oranı hesaplanabilir [5]. Buna göre 

sistemin hata oranı matris şeklinde  

𝜆𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 = 𝑀𝐶−1𝑈

ile bulunur. 

Burada
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6. Sonuç

Bu çalışmada; Hata Ağacı Analizi, Markov Modeli vb. gibi 

fonksiyonel emniyet analiz metotlarının elektrikli araç 

modeline teorik olarak uygulanması ve sistemin hata oranının 

hesaplanması gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan hata ağacı ve 

Markov modeli ile elektrikli araçların fonksiyonel emniyet 

analizi için bir temel oluşturulmuştur. İlerleyen aşamalarda bu 

temel yapı daha da detaylandırılarak pratikte uygulanabilirliği 

incelenebilir. 
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Özetçe 

N-versiyon programlama yazılımın güvenirliğini garanti

altına almak için kullanılan yöntemlerden birisidir. Bir

sistemin yedekliliğine ve çeşitliliğine dayanan iki temel

stratejiye sahiptir. Emniyet-kritik yazılım geliştirme

anlamında bir sistem için tanımlanan n-Versiyon PID

kontrolcüler, aktif olan kontrolcünün arızalanması sonucu

devre dışı kalmasıyla yeni kontrol kazançlarını voter

aracılığıyla elde ederek sistemin kararlılığını garanti eder.  Bu

çalışmada model oluşturmak, emniyetli kod üretmek ve

simülasyon sonuçlarını görmek için ANSYS SCADE Suite

programı kullanılmıştır. Programın genel özellikleri ve

yetkinlikleri kısaca anlatılmış, kullanılan operatörler, sabitler

detaylı olarak açıklanmıştır. Gömülü sistemlere entegre

edilebilecek olan emniyetli C kodu üretilmiştir. Benzetim

yapmak amacıyla transfer fonksiyonu olarak 2 serbestlik

derecesine sahip bir helikopterin yunuslama açısının transfer

fonksiyonu seçilmiştir. 3 farklı PID kontrolcüsü sistemi farklı

performanslar ile kararlı yapacak şekilde seçilmiştir.

Abstract 

N- version programming is a method to ensure software

reliability and has two fundamentals strategy based on

redundancy and diversity of the system.  Defined for a system

that means safety-critical software development, the n-Version

PID controllers guarantee the stability of the system by getting

the new control gains through the voter by disabling the

failure of the active controller. ANSYS SCADE Suite tool was

used to create a model, to generate safe code and to see

simulation results in this study. The general characteristics and

competencies of the program are briefly explained and the

operators and constants used are explained in detail. Safety C

code has been generated which can be integrated into

embedded systems. In order to simulate, the transfer function

of the pitch angle of a helicopter with 2 degrees of freedom as

transfer function was selected. 3 different PID controllers have

been chosen to make the system stable with apart
performances.

1. Giriş

N-versiyon programlama (NVP), yazılım mühendisliğindeki,

işlevsel olarak eşdeğer programların aynı başlangıç

değerinden bağımsız olarak üretildiği bir yöntem veya

işlemdir [1]. N-versiyon programlama kavramı, [2]’de

programlama zorluğunun bağımsızlığı, programın iki veya

daha fazla versiyonunda ortaya çıkan aynı yazılım hatalarının

olasılığını önemli ölçüde azaltacağı varsayımı üzerine

getirilmiştir. N- versiyon programlama günümüzde havacılık,

ulaşım gibi bir çok alandaki yazılımlara uygulanmıştır [2].

ANSYS SCADE (Safety Critical Application Development 

Enviroment) gerçek zamanlı sistemler için hayati tehlike arz 

eden gömülü yazılım uygulamalarının tasarımı için kullanılan 

bir tümleşik geliştirme ortamıdır. [3]  

Model tabanlı tasarım; SCADE Suit Editor kullanıcıya 

metinsel ve grafiksel olarak modelleme imkânı verir. SCADE 

Suit sistem isterlerini açık ve esnek bir şekilde yönetmeyi 

sağlar. SCADE grafik tasarımı yapmak amacıyla Display, 

modellerin dinamik doğrulamasını yapmak için Test ve bu 

uygulamaların yaşam döngüsünü yönetmek için de Life Cycle 

adlı yan programlara sahip model tabanlı programlama 

aracıdır [3]. SCADE Suite, uçuş kontrolü, otomatik pilot, iniş 

takımı, kokpit ekranları gibi havacılık uygulamalarında, 

nükleer enerji santralleri gibi enerji uygulamalarında, raylı 

sistemlerde ve diğer endüstriyel emniyet-kritik uygulamalarda 

kullanılır.  

SCADE Suite bir model bazlı yazılım geliştirme aracıdır. 

SCADE Suite Editor ortamında oluşturulan model SCADE 

Suite KCG Code Generator’a gönderilerek kod üretilir. 

SCADE Suite KCG Code Generator, emniyet standartlarında 

belirlenen yapıda C ve ADA kodu üretir. Üretilen kodlar 

Tablo 1‘da belirtilen standartlar ile 

sertifikalandırılabilmektedir.  
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Tablo 1: SCADE Suite ve uyumlu sertifikasyonlar [4] 

Standart ve Uyumlu Seviye Kullanım Alanı 

DO-178B/C A Seviye Havacılık ve Savunma 

IEC 61508 SIL 3 Seviye Ulaşım ve Endüstriyel 

EN 50128 SIL 3/4 Seviye Demiryolu 

IEC 60880 Nükleer 

ISO 26262 Otomotiv 

Emniyet- kritik yazılımın tanımı öznel olmasının yanında 

IEEE tarafından, “kabul edilmez riskler ile sonuçlanan 

sistemlere kullanılan yazılım olarak tanımlanır. Emniyet kritik 

yazılım çalışması ya da çalışmaması tehlikeli olacak durumlar 

için tehlikeli durumdan kurtarmaya ve kazanın ciddiyetini 

azaltmaya yönelik yazılımları içerir [5]”. 

DO-172B/C kılavuzu emniyet kritik aviyonik yazılım 

sistemlerinin emniyet kriterlerini belirleyen bir kodlama 

standardıdır. Kod okunabilirliği ve sürdürülebilirliği, 

fonksiyon tasarımı, makroların kullanımı, lokal ve global veri 

kullanımı, düşük seviye isterler ile kod arasındaki doküman 

izlenebilirliği, modül ve fonksiyon ya da prosedür adlandırma 

ve şartlı olarak derlenmiş kod için bir takım sınırlandırmalar 

bu standardın dahilindedir ve kullanıcıya kılavuzluk yapması 

adına tanımlanmışlardır [6].  

2. SCADE Suite’de Temel Kavramlar

2.1. Operatörler 

SCADE Suit yüksek seviyeli isterler için fonksiyonel birim 

olan operatörlerin yardımıyla kullanıcının grafiksel olarak 

tasarım yapmasına imkân verir. Operatörler, ön tanımlı, 

kullanıcı tanımlı, içe aktarılan ve kütüphane operatörleri 

olacak şekilde dört çeşittir. Ön tanımlı operatörler temel 

matematiksel işlemleri, karşılaştırma, mantıksal, yapısal, 

zaman, seçim, bitsel ve yüksek dereceli operatörleri içeren 

program içerisinde “shortcuts” bölümünde yer alırlar.  

Kullanıcı tanımlı operatörler, diğer kullanıcı tanımlı 

operatörlerden ve ön tanımlı operatörlerden oluşan veri akış 

denklemleridir. İçe aktarılan operatörler SCADE dilinin 

anlamlılığını arttıracak harici C kodlarından oluşur. 

Kütüphane operatörleri ise SCADE’in standart 

kütüphanelerini içerir. Bu çalışmada kullanılan ön tanımlı 

operatörler ve kütüphane operatörleri açıklamalarıyla birlikte 

Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: Kullanılan Operatörler 

Operatör İsim Açıklaması 

Fold 

İteratör sayısı boyutundaki 

girişten aldığı değere 

operatörde tanımlı işlemi 

yaptırır.  

Scalar to 

vector 

Girişden aldığı değeri 

“hidden input” boyutunda 

vektöre dönüştürür.  

Reverse 
Dizi elemanlarının yerini 

değiştirir. 

Operatör İsim Açıklaması 

Polymorphic 

Division 
Bölme işlemi yapar. 

Minus Çıkarma işlemi yapar. 

Plus Toplama işlemi yapar. 

Strictly 

Greater Than 

Birinci giriş ikinciden 

büyükse çıkışı “true” 

yapar. 

If..Then..Else 

“true” ise birinci girişi, 

“false” ise ikinci girişi 

çıkış yapar.  

Map 

Girişlerden aldığı değeri 

iteratör değeri kadar 

içindeki operatörü 

çalıştırır.  

Followed by 

“Delay” girişindeki süre 

kadar çıkışa başlangıç 

değeri üretir. 

Slice 

İkinci “hidden input”dan 

birinciyi çıkartıp 1 

ekleyerek o değeri 

girişteki dizinin boyutu 

yapar  

Gain Kazanç bloğu 

Derivative Türev alır. 

IntegrTrapez 
Trapezoid yöntemiyle 

integral alır. 

Mean 
2 giriş için aritmetik 

ortalama alır. 

Mean3 
3 giriş için aritmetik 

ortalama alır.  

Abs Mutlak değer alır. 

Sum Delay 
İlk girişi geciktirerek iki 

girişi toplar. 

2.2. Veri Tipleri ve Sabitler 

SCADE Suit model içerisinde çeşitli veri tiplerinde işlem 

yapılmasını sağlar. Gereken durumlara çok fazla veri tipini 

tanımlamak mümkündür. Bu veri tipleri, ön tanımlı, kullanıcı 

1

fold<<1>>

a

1

3
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1

1
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1
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tanımlı ve içe aktarılan olmak üzere üç çeşittir. Ön tanımlı veri 

tipleri int, bool, float, char şeklindedir. Kullanıcı tanımlı veri 

tipleri 3 farklı biçimde ele alınır. Eşit veri tipleri; model 

okunabilirliğini arttırmak amaçlı kullanılırlar. (Örneğin, 

Speed=float). Listelenmiş veri tipleri (Örneğin, 

color=enum{blue, green, red}). Yapısal veri tipleri; veri 

yapıları ve diziler yapısal veri tipidir [3]. Bu çalışmada 

kullanılan değişkenlerin ya da sabitlerin tümünün veri tipi ön 

tanımlı olup float64’dür. 

İçe aktarılan veri tipleri içe aktarılan operatörlerdeki veri 

tiplerini tanımlamak için kullanılırlar.  

Sabitler, sisteme ait sabit değerleri veri tipleriyle birlikte 

girmek için kullanılır. Bir sistem içerisinde sürekli 

kullanılacak sabit değerler Tablo 2’de görüldüğü gibi bu 

bölümde yazılır. Bu yazım programın okunabilirliği açısından 

avantaj sağlar. 

Tablo 3: Sabitler 

İsim Veri tipi Değer 

Kd1 float64 1.0 

Kd2 float64 5.0 

Kd3 float64 3.0 

Ki1 float64 20.0 

Ki2 float64 250.0 

Ki3 float64 250.0 

Kp1 float64 120 

Kp2 float64 120 

Kp3 float64 50 

TfDen float64 ^4 [1, (-1.705), 1.098, (-0.256)] 

TfNum float64 ^3 [0.002968, (-0.001825), 0.000259] 

UpLimI

nt 
float64 1000000.0 

3. n- Version PID Kontrol

3.1. Çağrı Çizgesi 

Oluşturulan model operatörlerinin ağacını çağrı çizgesi ile 

gösterelim. Burada Tüm operatörleri içeren “OverallSystem” 

operatörü kapalı çevrim sistemi gösteren son operatördür. 

1. OverallSystem

1.1. nPID

 1.1.1. PIDBlock [3] 

 1.1.1.1. linear::Derivative 

 1.1.1.2. linear::Gain [3] 

 1.1.1.3. linear::IntegrTrapez 

 1.1.2. Voter 

 1.1.2.1. math::Abs [3] 

 1.1.2.2. math::Mean [3] 

 1.1.2.3. math::Mean3 

     1.2. TransferFunction 

 1.2.1. SumDelay 

3.2. PIDBlock Operatörü 

SCADE Suite Editor’ün sahip olduğu kütüphaneler ve ön 

tanımlı operatörler kullanılarak temel bir PID modeli Şekil 

1’deki gibi oluşturulmuştur. Burada “𝑃𝐼𝐷𝑖𝑛” giriş, “𝑃𝐼𝐷𝑜𝑢𝑡” 

çıkış “𝐾𝑝”, “𝐾𝑑”, “𝐾𝑖” sabitleri ise “hidden input” olarak 

ayarlanmıştır. Türev, integral ve kazanç blokları ise “liblinear” 

kütüphanesi içerisinden alınmıştır. Bu bloklara ait değerler 

Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmiştir.  

Tablo 4: Derivative operatörünün girişleri 

Sıra İsim Değer 

1 TimeCycle 0.1 

Tablo 5: IntegrTrapez operatörünün girişleri 

Sıra İsim Değer 

1 Reset false 

2 TimeCycle 0.1 

3 LowLimit 0 

4 HiLimit UpLimInt 

Şekil 1: PIDBlock operatörünün SCADE Suite modeli 

3.3. Voter Operatörü 

3 farklı PID bloğundan gelen değerleri arasından Şekil 2’de 

verilen akış diyagramına göre seçim yapıp sisteme ait transfer 

fonksiyonuna gönderen basit bir algoritma seçici operatör 

olarak tasarlanmıştır. Voter operatörü bir fonksiyon olarak 

çalışır.  

Bu algoritma SCADE Suite Editor ortamında Şekil 3’deki gibi 

modellenmiştir. Burada mutlak değer almak için kullanılan 

“Abs” operatörü ve aritmetik ortalamaları alan “Mean” ve 

“Mean3” operatörleri “libmath” kütüphanesinden alınmıştır. 

Bu operatör 3 farklı PID bloğundan aldığı  𝑢1, 𝑢2  ve 𝑢3 

girişlerine ve 𝑢 çıkışına sahiptir.  

1

d t

du
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2
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T L H
false 0.1 0.0 UpLi...
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Şekil 2: Voter Akış Diyagramı 

Şekil 3: Voter operatörünün SCADE Suite modeli 

3.4. nPID Operatörü 

“PIDBlock” operatörünü kullanarak “nPID” operatörü Şekil 

4’deki gibi oluşturulmuştur. Bu operatör “ 𝑅𝑒𝑓 ” referans 

girişine ve “ 𝐹𝑒𝑒𝑑𝑏𝑎𝑐𝑘 ” negatif geri besleme girişine,  

“𝑡𝑜𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚” çıkışına sahiptir. Şekil 4’de verilen üç PID Block 

operatörleri için kontrolcü katsayıları Tablo 3’de verildiği 

gibidir.  

 

Şekil 4: nPID operatörünün SCADE Suite modeli 

Oluşturulan nPID modeli SCADE Suite KCG Code 

Generator kullanılarak Şekil 5’de verilen C kodu 

üretilmiştir. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

#include "kcg_consts.h" 

#include "kcg_sensors.h" 

#include "nPID.h" 

/* nPID/ */ 

void nPID(inC_nPID *inC, outC_nPID *outC) 

{ 

  /* _L21=(PIDBlock#1)/ */ 

  PIDBlock(inC->Ref, Kp1, Kd1, Ki1, &outC-

>Context_PIDBlock_1);

/* _L25=(PIDBlock#2)/ */

PIDBlock(inC->Ref, Kp2, Kd2, Ki2, &outC-

>Context_PIDBlock_2);

/* _L26=(PIDBlock#3)/ */

PIDBlock(inC->Ref, Kp3, Kd3, Ki3, &outC-

>Context_PIDBlock_3);

outC->toSys = /* _L24=(Voter#1)/ */

Voter( 

outC->Context_PIDBlock_1.PIDout, 

outC->Context_PIDBlock_2.PIDout, 

outC->Context_PIDBlock_3.PIDout); 

} 

#ifndef KCG_USER_DEFINED_INIT 

void nPID_init(outC_nPID *outC) 

{ 

  outC->toSys = kcg_lit_float64(0.0); 

  /* _L26=(PIDBlock#3)/ */ PIDBlock_init(&outC-

>Context_PIDBlock_3);

  /* _L25=(PIDBlock#2)/ */ PIDBlock_init(&outC-

>Context_PIDBlock_2);

  /* _L21=(PIDBlock#1)/ */ PIDBlock_init(&outC-

>Context_PIDBlock_1);

}

#endif /* KCG_USER_DEFINED_INIT */

#ifndef KCG_NO_EXTERN_CALL_TO_RESET

void nPID_reset(outC_nPID *outC)

{

  /* _L26=(PIDBlock#3)/ */ PIDBlock_reset(&outC-

>Context_PIDBlock_3);

  /* _L25=(PIDBlock#2)/ */ PIDBlock_reset(&outC-

>Context_PIDBlock_2);

  /* _L21=(PIDBlock#1)/ */ PIDBlock_reset(&outC-

>Context_PIDBlock_1);

}

#endif /* KCG_NO_EXTERN_CALL_TO_RESET */

Şekil 5: nPID operatörüne ait üretilen C kodu 

4. Transfer Fonksiyonu

Bu sistem için “∑” 2 serbestlik derecesine sahip bir 

helikopterin yunuslama (pitch, θ ) hareketini ifade eden 

transfer fonksiyonu olarak seçilmiştir. [7]’de verilen durum 

uzay denklemi kullanılarak sistemin transfer fonksiyonu elde 

edilmiştir. Aynı şekilde bu transfer fonksiyonu için seçilen 

kontrolcü katsayıları da bu sisteme ait katsayılardır. 

𝐼𝑛 sistemin girişini, 𝑦  ise sistemin çıkışını ifade etmektedir. 

𝑇𝑓𝑁𝑢𝑚 ve 𝑇𝑓𝐷𝑒𝑛 transfer fonksiyonuna ait dizileri içeren ve 

Tablo 1’de verilmiş olan sabitlerdir. Sistemin ayrık zamanlı 

transfer fonksiyonu 𝑇(𝑧) (1)’de verildiği gibidir.  

𝑇(𝑧) =
𝜃(𝑧)

𝑉𝑚,𝑝(𝑧)
=

0.002968𝑧2−0.001825𝑧+0.000259

𝑧3−1.705𝑧2+1.098𝑧−0.256
(1) 

Burada çıkış 𝜃(𝑧) yunuslama açısını, giriş 𝑉𝑚,𝑝(𝑧)  yunuslama

hareketini sağlayan motora uygulanan gerilimi ifade 

etmektedir. 

(1)’de verilen transfer fonksiyonunu ifade eden SCADE Suite 

modeli Şekil 6’da verilmiştir. Bu model “liblinear” 

kütüphanesindeki “TransferFcnND <<Ns, Ds>>” operatörü 

temel alınarak yeniden oluşturulmuştur.  

1
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PIDoutPIDin
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u3
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Şekil 6: TransferFunction operatörünün SCADE Suite 

modeli 

5. Tüm Sistem

Bir “public node” olan “OverallSystem” operatörü Şekil 

7’de gösteriliği gibi kapalı çevrim sistemin bütününü ifade 

eder.  

Şekil 7: Tüm sisteme ait blok şeması 

nPID ve TransferFunction operatörleri ve negatif geri 

beslemenin başlangıç değerini sıfır yapması için 

“Followed By” ön tanımlı operatörü kullanılarak, 

girişi 𝑅𝑒𝑓  çıkışı 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡  olacak şekilde 

OverallSystem operatörü Şekil 8’de gösterildiği gibi 

modellenmiştir.  

Şekil 8: OverallSystem operatörünün SCADE Suite 

modeli 

Şekil 9’da 1. PIDBlock operatörünün sahip olduğu Tablo 3’de 

verilen katsayılarla hesaplanan kapalı çevrim sistemin cevabı 

verilmiştir. Şekil incelendiğinde sistemin kararlı olduğu fakat 

çok geç bir sürede oturduğu görülmektedir. 

Şekil 9: PID1 kontrolcüsü için sistemin birim basamak 

cevabı 

Şekil 10’da katsayıları Tablo 3’de verilmiş olan 2. PIDBlock’a 

ait sistemin kapalı çevrim cevabı verilmiştir.  Görüldüğü gibi 

sistem kararlıdır ve bir miktar aşım yaptıktan sonra istenilen 

referans değerine oturmaktadır.  

Şekil 10: PID2 kontrolcüsü için sistemin birim 

basamak cevabı 

Şekil 11’de katsayıları Tablo 3’de verilen 3. PIDBlock’a ait 

sistemin kapalı çevrim cevabı verilmiştir. Bu cevap oturma 

zamanı ve aşım oranı gözetildiğinde bu sistem için en ideal 

cevaptır. Şekil 9, Şekil 10 ve Şekil 11’e bakarak kapalı çevrim 

sistemin herhangi iki PID bloğu arızalansa dahi kararlı olduğu 

görülmüştür.  

Şekil 11: PID3 kontrolcüsü için sistemin birim 

basamak cevabı 

Sonuç olarak voter algoritmasının seçtiği PID katsayılarıyla 

sistemin cevabı Şekil 12’de görüldüğü gibidir. Burada voter 2. 

ve 3. PIDBlock operatörlerinin hesapladığı değerin 

ortalamasını alarak PID kazanç katsayılarını hesaplamıştır. 

Dolayısıyla 1. PIDBlock operatöründen gelen değerin sistemin 

kararlılığını etkileyeceğini varsaymış ve kapalı çevrim sisteme 

dahil etmemiştir. Sistemin kararlı olduğu ve bir miktar aşım 

yaptığı görülmektedir.  

Şekil 12: Voter algoritmasının ürettiği kazanç 

değerleriyle sistemin birim basamak cevabı 

6. Sonuçlar

Kapalı çevrim sistem için 3 farklı performans ile sistemi 

kararlılığa götüren PID kontrolcüsü seçilmiş ve bunların 

cevapları gözlenmiştir. Voter operatörünün ideal kazanç 

değerini seçebilmesi veya hesaplayabilmesi adına, algoritma 
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içerisinde karşılaştırma yaptığı değer sabit olmayıp, farklı bir 

fonksiyon kullanılarak hesaplanıp Voter operatörü akıllı hale 

getirilebilir. İkinci bir çalışma ise, voter algoritması sistemin 

çıkışına ve çıkışın bir ve iki çevrim önceki değerine bakarak 

sistemin kararlılığı hakkındaki bilgi üretebilir. Bu veriye 

dayanarak sistemi farklı kanallar deneyerek kararlı duruma 

getirebilir.  
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Model İndirgeme Yöntemlerinin Sonsuz Boyutlu Sistemlere Uygulanması ve
Karşılaştırılması

Application and Comparison of Model Reduction Methods to Infinite
Dimensional Systems

Onur Yılmaz, Muhammed Ali Mungan, Akın Delibaşı, Bilal Erol

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi

Özetçe
Bu çalışmada model indirgeme teknikleri ve kontrolcü ta-

sarımı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Model indirgeme teknik-
lerinin daha iyi anlaşılması için matematiksel ön bilgi veril-
miştir. Sonrasında model indirgeme metodolojisi özetlenmiş ve
dört farklı indirgeme metodu olan Tekil Pertürbasyon Yöntemi,
Hankel Normu Yaklaşımı, Dengelenmiş İndirgeme Yöntemi ve
Arnoldi Metodu anlatılmıştır. Bu dört indirgeme metodu kul-
lanılarak, yüksek dereceden Esnek Link Manipülatörünün mo-
deli 8, 13 ve 20. dereceye indirgenmiştir. İndirgenen sistemler
ile gerçek sistemin bode diagramları üzerinden söz konusu me-
totların etkinlikleri tartışılmıştır. İndirgenmiş sistemler içinH∞
kontrolcüler tasarlanıp, gerçek sistem üzerinde benzetim sonuç-
ları verilmiştir.

Abstract
In this study, two general topics were studied about model

reduction techniques and controller design. Mathematical preli-
minaries have been given for better understanding of model re-
duction techniques. Then, the model reduction methodology is
summarized and four different reduction methods; Single Per-
turbation Method, Hankel Norm Approach, Balanced Trunca-
tion Method and Arnoldi Method are explained. Using these
four reduction methods, a high-order Flexible Link Manipulator
model was reduced to 8, 13 and 20th order systems. The bode
diagrams of the real system and reduced systems are compared.
Subsequently,H∞ controller designs for reduced systems were
made and applied to the high-order real system and results were
compared.

1. Giriş
Fiziksel sistemlerin davranışlarının incelenmesi ve benzetim
yapılabilmesi için nümerik modellerinin elde edilmesi gere-
kir. Günümüzde modelleme tekniklerinin çeşitlenmesi ve ma-
tematiksel hesaplama araçlarının gelişmesi ile birlikte yüksek
dereceden matematiksel modellerin elde edilmesi kolaylaşmış-
tır. Nümerik olarak elde edilmiş yüksek dereceden bir sistemin

benzetimi, fiziksel sistemin davranışını taklit etmesi açısından
oldukça başarılı olmaktadır. Fakat benzetim yapılacak olan mo-
delin derecesinin artması beraberinde hesaplama küfletine ne-
den olmakta ve yüksek dereceden bir modelin benzetimi büyük
miktarda bilgi içerdiğinden fazla depolama alanına ihtiyaç duy-
maktadır. Ayrıca yüksek dereceden bir sistem için kontrolcü ta-
sarımlarının hesaplanması ve bu kontrolcülerin gerçek zamanda
uygulanması da zordur. Bu tür zorluklardan ve fazla olan hesap
yükünden kaçınmak için sistemlere model indirgeme yöntem-
leri uygulanır. Model indirgeme teknikleri kullanılarak yüksek
dereceye sahip sistemler, aynı karakteristiği gösteren düşük de-
receli sistemlere dönüştürülmeye çalışılır.

Düşük dereceli bir sistem elde etmek için uygulanan ilk
yöntemler Tekil Değer Ayrışımı(Singular Value Decomposi-
tion(SVD)) tabanlı yöntemler olmuşlardır. Sistemin gözlemle-
nebilirlik ve kontrol edilebilirlik enerjilerinin ikisininde düşük
olduğu durumları elemek üzerine kurulu olan ve SVD tabanlı
yöntemlerden ilki olan Dengelenmiş İndirgeme Yöntemi (Ba-
lanced Model Reduction), ilk olarak 1976 yılında Mullis ve
Robert’in dijital filtre tasarımında ortaya çıkmış[1], Moore [2]
tarafından geliştirilmiştir. Dengelenmiş İndirgeme Yöntemine
benzer bir yöntem olan Tekil Pertürbasyon Yaklaşımı (Singular
Perturbation Approximation) ise Kokotoviç [3] tarafından lite-
ratüre kazandırılmıştır. SVD tabanlı başka bir yöntem olan ve
indirgeme işlemi sırasında optimizasyon yapan Hankel Normu
Yaklaşımı (Hankel Norm Approximation) ise Glover tarafından
1984 yılında literatüre sunulmuştur.[4]. Tekil Değer Ayrışımını
esas alan yöntemlerin dışında, Moment Eşleme yaparak indir-
geme yapan metodlarda bulunmaktadır. Bu tür yöntemler ilk
olarak 1995 yılında ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerden en te-
mel olanı Krylov AltUzayı yöntemidir. Bu yöntem Arnoldi ve
Lancsoz tarafından geliştirilerek Arnoldi ve Lanczos yöntemleri
olarak literatürde yer edinmiştir.

Bütün model indirgeme yöntemlerinin temel amacı gerçek
sisteme en iyi şekilde yaklaşan düşük dereceden sistemi bul-
maktır. SVD tabanlı yöntemler diğer yöntemlere göre fazla he-
sap yükü oluştururken, indirgenmiş sistemin kararlılığını koru-
maları ve iki sistem arasındaki hatanın bir üst sınırı olduğunu
garantilemeleri ile avantaj sağlamaktadırlar. Moment Eşleme
tabanlı yöntemler ise iteratif yöntemler oldukları için nüme-
rik olarak daha kolay hesaplanabilmekte fakat indirgenmiş sis-
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temde kararlılığı garanti edememektedirler.
Bu çalışmada 4 adet model indirgeme yöntemi, 348. Dere-

ceden bir esnek çubuk modeline uygulanmıştır. Elde edilen bu
sistemlerin bode diagramları karşılaştırılmıştır. Bu amaçlar doğ-
rultusunda ikinci bölümde matematiksel bir ön bilgi verilmiş, 3.
Bölümde kullanılan model indirgeme teknikleri anlatılmıştır. 4.
bölümde anlatılan yöntemler tek tarafından menteşeli esnek çu-
buga uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 5. bölüme ise
düşük dereceden H∞ kontrolcüler tasarlanmış ve karşılaştırıl-
mıştır.

2. Matematiksel Ön Bilgi
2.1. Tekil Değer Ayrışımı

Tekil Değer Ayrışımı bazı model indirgeme yöntemleri için te-
mel oluşturan bir matris ayrıştırma işlemdir.

K ∈ CIxJ (1)

şeklinde bir matrisi

K = UΣV T (2)

olacak biçimde ayrıştırılması işlemine Tekil Değer Ayrışımı
(Singular Value Decomposition) denir. Burada

U ∈ CIXI (3)

sol tekil matris olarak adlandırılan bir üniter matris

V ∈ CJXJ (4)

sağ tekil matris olarak adlandırılan bir üniter matris

Σ =


σ1

σ2

. . .
σmin(I,J)

 ∈ CIXJ (5)

şeklinde köşegen bir matris olurak elde edilir. σ1 > σ2 >
. . . σm > 0 şeklinde olan bu matrisin elemanları sisteminin te-
kil değerleridir. Tekil değer ayrışımı ve tekil değerler iki uzay
arasında dönüşüm ile ilgili bilgi verirler. Uygun baz vektörlerin
seçilmesi durumunda (U, V ) uzaylar arasındaki dönüşüm tek
bir köşegen matris (Σ) ile ifade edilebilir. Tekil değerler ise olu-
şan yeni uzaya baz vektörlerin ne kadar etki etmekte olduğunu
bize söyler. Yüksek bir tekil değerin karşılık geldiği baz vektör
yeni uzayda daha fazla etkiye sahiptir.

2.2. Hankel Tekil Değerleri ve Hankel Normu

Doğrusal ve kararlı bir S sisteminin durum uzay gösterimi,

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t)

y(t) = Cx(t) +Du(t) , (6)

olarak ifade edilsin. Durum uzayı gösterimdeki bir sisteme Te-
kil Değer Ayrışımı uygulamak ve elde edilen tekil değerler ile
indirgeme işlemi yapmak istenilen doğrulukta sonuçlar vermez.
Bu sebeple Hankel Tekil değerleri olarak bilinen ve bir sistemin
kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik enerjilerini temsil eden
tekil değerler tanımlanmıştır.

6 numaralı denklem takımı ile ifade edilen S sisteminin
kontrol edilebilirlik gramianı olan P ’yi bulmak için,

AP + PAT +BBT = 0, (7)

Lyapunov denkleminin çözülmelidir. Gözlemlenebilirlik grami-
anı Q için ise,

ATQ+QA+ CTC = 0, (8)

Lyapunov denklemi çözülmelidir. Herhangi bir durumu(state) 0

dan x’e götürmek için gerekli olan enerjinin ifadesi;

εr = x∗P−1x,

şeklinde gösterilir. Herhangi bir durumdan x0 başlangıç koşu-
luna gidebilmek için gerekli enerjinin ifadesi ise,

εo = x∗Qx,

olur. Bir sistem üzerinde model indirgeme yapılırken sistemde
yüksek miktarda εr ulaşılabilirlik enerjisi isteyen veya düşük
miktarda εo gözlem enerjisi taşıyan durumları elemek iyi bir
seçenektir [5]. Kontrol edilmesi zor olan durumlar, başka bir
deyişle ulaşılabilmesi için yüksek miktarda enerji gerektiren du-
rumlar, kontrol edilebilirlik matrisinin küçük özdeğerlerine kar-
şılık gelmektedir. Düşük miktarda gözlenebilirlik enerjisi taşı-
yan durumlar ise gözlenebilirlik matrisinin küçük özdeğerlerine
karşılık gelmektedir. Buradan yola çıkarak indirgeme işleminde
düşük dereceli sistemler bu durumlar elenerek elde edilebilirler.
Hankel Tekil değerleri Kontrol edilebilirlik ve gözlemlenebilir-
lik gramianlarının çarpımının (PQ) özdeğerlerinin (λi) kare-
kökü olarak tanımlanır. B

σH =
√
λi(PQ) (9)

Hankel normu ise Hankel operatörünün(ΓG) matris 2 normudur
(induced 2 matrix norm) ve ΓG : L2(0,∞) → L2(0,∞) için
kendisinin en büyük tekil değerine eşittir. G(s) olarak adlandı-
rılan kararlı bir sistemin Hankel normu :

‖G(s)‖H , σ̄(ΓG) = λ
1
2
max(PQ) (10)

olarak ifade edilebilir.

2.3. Krylov Alt Uzayları,Yansıtma Matrisler ve Moment
Eşleştirme Tanımı

Doğrusal dinamik bir F sisteminin durum uzay gösterimi:

Eẋ = Ax+Bu

y = Cx, (11)

olarak ifade edilsin. Krylov alt uzayı,

Kq(Ã, B̃) = span(B̃, ÃB̃, Ã2B̃, . . . , Ãq−1B̃), (12)

şeklinde tanımlanan bir uzaydır. Burada Ã sabit (n×n) boyut-
larında bir matris, B̃ başlangıç vektörü ve q pozitif bir tamsayı-
dır. Ã, ÃB̃, Ã2B̃ vektörleri alt uzayı oluşturan baz vektörlerdir.
Bu tanımlara göre indirgenmiş sistemi elde etmek için kullanı-
lacak yansıtma (projection) matrisleri V ve W ,

V,Kq1(Ã−1E, Ã−1B̃) =

span(Ã−1B, . . . , (Ã−1E)q1−1Ã−1B̃), (13)
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Kq1 Krylov alt uzayının bir baz vektörü,

W,Kq2(Ã−TET , Ã−T C̃) =

span(Ã−TC, . . . , (Ã−TET )q2−1Ã−T C̃), (14)

Kq2 Krylov alt uzayının bir baz vektörü olarak gösterilir. Bu-
rada V ve W vektörlerinin elemanlarının değerlerinin ne ol-
duğu indirgeme işleminin isabetli sonuç vermesi açısından ol-
dukça önemlidir. V veW vektörlerinin iyi seçilmesi noktasında
moment kavramından yararlanılır. Momentler, sistemin transfer
fonksiyonunun s = 0 noktasında Taylor serisi ile açılımından
gelen negatif işaretli katsayılardır.

3. Model İndirgeme Yöntemleri
Model indirgeme işlemi ile sistemde bulunan bazı durumların
elenmesi ve bu yöntem ile sistem derecesinin küçültülmesi he-
deflenir. 6 numaralı denklem takımı ile ifade edilen sisteme in-
dirgeme işlemi uyguladıktan sonra elde edilen sistem

ẋ(t) = Âx(t) + B̂u(t)

y(t) = Ĉx(t) + D̂u(t), (15)

şeklinde olur. Burada amaç indirgenmiş sistemin derecesi olan
q’nun olabildiğince düşük olduğu yeni bir sistem elde etmektir.
Fakat çok küçük derecelere indirgenmiş bir sistem, gerçek siste-
min gösterdiği davranışı göstermeyebilir. Bu sebeple indirgeme
işleminde iki sistem arasındaki fark göz önünde tutulur. Sis-
temlere indirgeme işlemleri uygulandığında sistem cevabında
oluşan hatalar sistemin giriş ve çıkışları arasındaki enerji trans-
feri ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle model indirgeme teknik-
leri uygulanırken dikkat edilmesi gereken en önemli performans
kriterlerinden biri,

‖G−Gr‖∞ = sup
uεL2

‖y − yr‖
‖u‖

normunu olabildigince düşük tutmaktır. Burada y ve yr sıra-
sıyla gerçek ve indirgenmiş sistemin çıkışlarını temsil etmek-
tedir. ‖G − Gr‖∞ normu, giriş ile çıkış arasındaki maksimum
enerji transferinin göstergesidir. Bu eşitlik sistemin giriş ve çı-
kışı arasındaki enerji transferinde fazla etkisi olmayan durum-
ları elemek üzerine kurulmuş olan model indirgeme teknikleri-
nin temelini oluşturur.

3.1. Dengelenmiş İndirgeme Yöntemi

SVD tabanlı bir yöntem olan Dengelenmiş İndirgeme Yön-
temi’nde (DİY) sistem önce dengeli duruma getirilir. Bir
durum-uzay gösterimi, eğer kontrol edilebilirlik ve gözlenebi-
lirlik gramianlarının her ikisi de aynı anda sistemin Hankel Te-
kil değerlerinin köşegen matrisine eşit ise sisteme dengelenmiş
sistem denilir.

P = Q = Σ =


σ1

σ2

. . .
σn

 (16)

Bir sistemi dengeli duruma getirecek bir dönüşüm matrisi bula-
bilmek için kontrol edilebilirlik matrisi P ’ye "Cholesky" ayrı-
şımı uygulanır.

P = RR∗ (17)

17 numaralı denklemden R matrisi hesaplandıktan sonra

N = R∗QR (18)

bu işlem ile N matrisi hesaplanır ve bu matrise Tekil Değer
Ayrışımı uygulanır.

R∗QR = UΣU∗ (19)

Bu işlemlerden elde edilen R ve U matrisleri ile

T = Σ1/2U∗R−1 (20)

T−1 = RUΣ−1/2 (21)

şeklinde T dönüşüm matrisi elde edilir. Elde edilmiş olan bu
dönüşüm matrisi ile

Ā = TAT−1 (22)

B̄ = TB (23)

C̄ = CT−1 (24)

D̄ = D (25)

şeklinde bir dönüşüm uygulanırsa dengelenmiş sistem elde edi-
lir. Dengelenmiş haldeki bir sistemde Hankel Tekil değerleri,
sistemin karşılık geldikleri durumunun kontrol edilebilirlik ve
gözlenebilirlik enerjisini aynı anda ifade eder. Düşük Hankel
Tekil Değerine sahip durumların sistemin cevabı üzerinde et-
kisinin az olduğundan dolayı sistemden çıkarılmaları, elde edi-
lecek sistemin cevabının gerçek sisteme yakın olmasını sağlar.

A =

(
A11 A12

A21 A22

)
B =

(
B1

B2

)
C =

(
C1 C2

)
Σ =

(
Σ11 0

0 Σ22

)
(26)

Dengelenmiş gösterimde bu Hankel tekil değerleri büyükten
küçüğü doğru sıralı haldedir. İndirgeme işlemi uygulanacak
olan sistemde istenilen dereceye kadar olan Hankel tekil değer-
leri tutulur ve geri kalan durumlar sistemden herhangi bir işlem
yapılmadan çıkarılır. İndirgenmiş sistem

Ā =
(
A11

)
B̄ =

(
B1

)
C̄ =

(
C1

)
Σ̄ =

(
Σ11

)
(27)

olarak bulunur.
Dengelenmiş İndirgeme Yöntemi iki önemli özelliğe sahip-

tir. Bu özellikler:

• Kararlılığın korunması,

• İndirgenmiş sistem ile gerçek sistem arasındaki hatanın
üst sınırı olmasıdır.

6 numaralı denklem çifti ile belirtilmiş olan kararlı S siste-
minin, Dengelenmiş İndirgeme Yöntemi uygulanmış hali olan
S̄ sisteminin sağ yarı düzlemde kutbu yoktur. Dengenmiş hale
getirilen S sisteminin Hankel Tekil değerleri σ1, σ2, . . . , σq ol-
sun. İndirgenmiş sistemin S̄ tekil değerleri ise σ1, σ2, . . . , σr
olur (k < q). Bu iki sistem arasındaki farkın H∞ normu, atıl-
mış olan Hankel tekil değerlerinin toplamının iki katından daha
büyük olamaz [5].

313

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



3.2. Tekil Pertürbasyon Yaklaşımı

Tekil Değer Ayrışımı (TDA) tabanlı bir diğer yöntem olan Te-
kil Pertürbasyon Yöntemi, Dengelenmiş İndirgeme yöntemi ile
benzerdir. Dengelenmiş İndirgeme Yönteminde, dengelenmiş
hale getirilen sistemden istenmeyen durumlar hiç bir işlem ya-
pılmadan çıkarılırken, Tekil Pertürbasyon Yönteminde istenme-
yen durumlar,

Ā = A11 −A12A
−1
22 A21 (28)

B̄ = B1 −A12A
−1
22 B2 (29)

C̄ = C1 − C2A
−1
22 A21 (30)

D̄ = D − C2A
−1
22 B2 (31)

işlemleri ile sistemden çıkarılır ve indirgenmiş sistemin matris-
leri elde edilir. Tekil Pertürbasyon Yaklaşımı yöntemide hatanın
bir üst sınır olması ve indirgenmiş sistemin kararlılığını garanti
etme özelliklerine sahiptir.

3.3. Hankel Norm Yaklaşımı

Optimal Hankel Norm Yaklaşım (HNY) problemi, derecesi
n olan bir G(s) minimal sistemi için, derecesi k olan ve
‖G(s)− Ḡ(s)‖H normunun minimize edildiği bir Ḡ(s) sis-
temi bulmaktır. Bundan önce bahsedilen yöntemlerde herhangi
bir normda gerçek ve indirgenmiş sistem arasındaki fark mini-
mize edilmeye çalışılmamıştır. Hankel normunun seçim nedeni
ise iki sistem arasındaki farkı ölçüm yeteneğinin fazla olması ve
ölçüm yaparken fazla işlem yükü oluşturmamasıdır [4]. Hankel
Norm Yaklaşımı Yöntemi’nde, dinamik sisteme SVD uygula-
mak için sistemin giriş ve çıkışı arasında bağlantı kurabilecek
bir operatöre ihtiyaç duyulur. Hankel operatörü ΓG, t > 0 za-
man aralığı için ,

ΓGu(t) =

∫ 0

−∞
CeA(t−τ)Bu(τ)dτ (32)

şeklinde tanımlanabilir. G(s) sisteminin Hankel operatörü olan
ΓG’in en büyük m adet tekil değerleri, σ1 > σ2 > . . . σm > 0

olsun. Bütün kararlı, derecesi m’den küçük indirgenmiş Ḡ sis-
temleri için ‖G − Ḡ‖ normunun minimum değeri σm dir[6].
Başka bir deyişle Hankel operatörlerine, derecesi m’den küçük
doğrusal dönüşümlerle yaklaşmanın daha iyi bir yolu yoktur. Bu
teorem doğrultusunda indirgeme işlemi yapılır. Bir sistem için
birden fazla Hankel operatörü tanımlanabilir bu sebeple Opti-
mal Hankel Normu problemi farklı algoritmalar ile çözülebilir.
Bu çalışmada M.G. Safonov, R.Y. Chiang ve D.J.N. Limebeer
geliştirdiği yöntem uygulanmıştır [7]. Hankel Norm Yaklaşımı
yöntemide, diğer TDA tabanlı yöntemler gibi indirgenmiş siste-
min kararlılığını garanti eder ve hatanın bir üst sınırı vardır.

3.4. Arnoldi Yöntemi

Arnoldi indirgeme metodu, iteratif olarak çalışan nümerik bir
metoddur. Arnoldi yöntemi sistemin kontroledilebilirlik Kry-
lov alt uzayı için baz olacak ortonormal vektörler türetir [8].
Kq(A,B) bir Krylov alt uzayı olsun. Arnoldi metodu her
adımda birbirine ortogonal olacak baz vektörler üretir,

V TV = I

V matrislerinin her bir sütunu Krylov alt uzayı için bir baz vek-
tördür ve,

V TAV = H

eşitliğini sağlar. Burada H ∈ Rq×q Hessenberg matrisidir.
Arnoldi algoritmasında her adımda bir önceki adımda elde

edilmiş vektöre ortogonal olacak şekilde yeni bir baz vektör
elde edilir ve normalize edilir. Gram-Schmidt ortogonalizasyo-
nunu [9] kullanan temel Arnoldi algoritması şu şekildedir;

3.4.1. Algoritma

1. Başlangıç

v1 =
B√
BTB

B başlangıç vektörü olmak üzere bir sonraki vektörün
bulunması için i arttırılır.

2. Sonraki Vektörün Hesaplanması

v̂i = Avi−1

3. Ortogonalizasyon

h = v̂i
T vj

v̂i = v̂i − hvj

Burada j bir önceki vektörün numarasıdır.

4. Normalizasyon

vi =
v̂i√
v̂i
T v̂i

5. Algoritma Sonlandırma Kontrolü
Eğer i = q ise algoritma sonlanır, değil ise başa dönülür.

Algoritma tamamlandığında oluşan V =
[
v1 . . . vi

]
matrisi, her bir vektörü ilgili Krylov alt uzayını geren baz vek-
törlerden oluşan yansıtma matrisidir. Algoritmadaki q pozitif
sayısı eşlenmek isteyen moment sayısını ifade eder. Klasik tek
taraflı Arnoldi metodunda V matrisi elde edildikten sonra W
matrisi keyfi olarak seçilir ve bu seçim genellikle V = W şek-
linde yapılır. V ve W yansıtma matrisleri kullanılarak gerçek
sisteme dönüşüm yapılır ve ilk q sayıdaki momentler eşlene-
rek sistem indirgenmiş olur. Burada kritik nokta W yansıtma
matrisinin nasıl seçildiğidir. Bu seçime göre sistemin transfer
fonksiyonu değişir.

4. Model İndirgeme Yöntemlerinin
Karşılaştırılması

Bu bölümde, önceki bölümde bahsedilen model indirgeme yön-
temleri tek ucu sabitlenmiş çubuğa (clamped beam) uygulana-
cak ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Tek ucu sabit-
lenmiş çubuk modeli olarak, "COMPlib" kütüphanesinden alı-
nan "cbm" isimli performans testi modeli kullanılmıştır [10].
Alınan bu performans testi modeli Sonlu Elemanlar Yöntemi
ile modellenmiş olup, 348 duruma sahiptir. Tek giriş-Tek çıkış
olan bu sistemin girişi sisteme uygulanan kuvvet iken sistemin
çıkışı meydana gelen yer değiştirmedir.
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4.1. Dengelenmiş İndirgeme Yöntemi
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Şekil 1: Gerçek Sistem ve Dengelenmiş İndirgeme Yöntemi İle
İndirgenmiş Sistemlerin Bode Diyagramları.

Şekil 1’deki bode diagramında, Dengelenmiş İndirgeme
Yöntemi ile 8. dereceye indirgenmiş sistem ve gerçek sistemin
bode diagramları arasında düşük frekanslardan itibaren bir fark
oluşmaya başladığı görülmektedir. Faz diagramından görülebi-
leceği üzere 8. dereceden sistem gerçek sistemi yansıtmada 1.14
rad/s frekansından sonra başarısız olmuştur. 13. ve 20. dereceye
indirgenmiş sistemler ise gerçek sistemin bode diagramını ka-
bul edilebilir farklar ile takip etmişlerdir. Burada beklenildigi
gibi 13. dereceye indirgenmiş sistem 20. dereceye indirgen-
miş sisteme kıyasla daha kötü bir yaklaşıma sahip olmaktadır.
Bode diyagramından görülebileceği üzere Dengelenmiş İndir-
geme Yöntemi ile elde edilmiş sistemlerde, düşük frekanslarda
gerçek sistem ile arasında bir hata oluşur. Bu hata indirgenmiş
sistemin derecesi küçüldükçe artar. Bu yöntem ile elde edilmiş
bütün indirgenmiş sistemler kararlı olmuşlardır.

4.2. Tekil Pertürbasyon Yöntemi
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Şekil 2: Gerçek Sistem ve Tekil Pertürbasyon Yaklaşımı İle İn-
dirgenmiş Sistemlerin Bode Diyagramları.

Şekil 2’de görülebileceği üzere düşük frekans değerlerinde,
bütün indirgemiş sistemler gerçek sisteme oldukça yakın so-
nuçlar vermiştir. Tekil Değer Yaklaşımının, Dengelenmiş İndir-
geme Yönteminden en büyük farkı düşüük frekans değerlerinde
daha az hataya sebep olmasıdır. Bode diyagramında frekans de-
ğeri arttıkça gerçek sistemin cevabından ilk olarak 8. dereceye
indirgenmiş sistem uzaklaşmaya başlamıştır. 13. dereceden sis-
tem ise Dengelenmiş İndirgeme Yönteminden farklı olarak yük-
sek frekanslarda sistem ile aynı bode diagramını oluşturama-
mıştır. 20. dereceye indirgenmiş sistem ise tüm frekans değer-

lerinde gerçek sisteme oldukça yakın bir sonuç vermiştir. Bek-
lenildigi gibi tüm sistemler kararlı olmuşlarıdır.

4.3. Hankel Norm Yaklaşımı
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Şekil 3: Gerçek Sistem ve Optimal Hankel Norm Yaklaşımı İle
İndirgenmiş Sistemlerin Bode Diyagramları.

Şekil 3’deki faz diagramından görülebileceği üzere 100 fre-
kansında 8. dereceden sistemin bode faz diagramı ciddi bir deği-
şiklik göstermiş ve gerçek sistemin cevabından fazlasıyla uzak-
laşmıştır. 13. ve 20. dereceye indirgemiş sistemler düşük fre-
kanslarda gerçek cevaptan farklılık göstermektedir. Yüksek fre-
kans değerlerinde ise 13. ve 20. dereceden sistemler sistemin
gerçek cevabını takip edebilmiştir. 13. dereceden sistem ile 20.
dereceden sistemlerin verdiği cevaplar arasında fazla fark olma-
masına rağmen beklenildiği gibi düşük frekanslarda 20. derece-
den sistem, gerçek sistemin cevabını daha iyi takip edebilmiştir.
Elde edilmiş tüm sistemler kararlılıklarını korumuşlardır.

4.4. Arnoldi Yöntemi
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Şekil 4: Gerçek Sistem ve Arnoldi Yöntemi İle İndirgenmiş Sis-
temlerin Bode Diyagramları.

Şekil 4’deki bode diagramlarına bakılarak Arnoldi Yöntemi
ile 8. ve 13. derecelere indigenmiş sistemlerin kararsız oldukları
görülebilir. 20. dereceye indirgenmiş sistem ise gerçek sistemin
bode cevabına hem büyüklük hem de faz diagramında yakın so-
nuçlar vermiştir. Özellikle Arnoldi Yönteminin bir özelliği olan,
açılımın yapılıdığı s = 1 değeri ve çevresinde gerçek sisteme
diğer SVD tabanlı yöntemlerden daha yakın sonuçlar vermiş,
fakat frekans yükseldikçe bu özelliğini kaybetmiştir.
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5. Düşük Dereceden H∞ Kontrolcü
Tasarımı

Bu bölümde Dengelenmiş İndirgeme, Hankel Norm Yaklaşımı,
Tekil Pertürbasyon ve Arnoldi yöntemleri ile indirgenmiş 8, 13
ve 20. dereceden sistemler için MATLAB Robust Control Tool-
box altında bulunan "hinfsyn" programında H∞ optimal kont-
rolcüler tasarlanmıştır (MATLAB komutu: "hinfsyn"). Tasarla-
nan kontrolcüler Simulink ortamında 348. dereceden gerçek sis-
teme uygulanmıştır. Gerçek sistem kontrol edilmiş ve gerçek
sistemin H∞ normu indirgenmiştir. Karşılaştırma için gerçek
sistemin ve düşük dereceden kontrolcüler ile kontrol edilmiş
sistemlerin benzetiminden elde edilmiş ‖z‖2‖w‖2

, H∞ norma kar-
şılık gelen, sistemin performans çıkışı ile bozucu girişinin iki
normlarının oranı ile tasarımda elde edilen H∞ normları karşı-
laştırılmıştır. Elde edilmiş bu değerler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1’den görülebilecegi üzere, Elde edilmiş olan bütün
kontrolcüler başarılı bir şekilde H∞ normunu azaltmayı başar-
mışlardır. 8. Dereceye indirgenmiş sistemler kullanılarak elde
edilmiş olan kontrolcülerden, Arnoldi yöntemi ile elde edil-
miş olan kontrolcü hariç diğerleri 348. dereceden kontrolcüye
göre kötü sonuçlar vermişlerdir. Tekil Pertürbasyon Yöntemi ile
elde edilmiş 8. dereceden kontrolcü, 348. derece kontrolcüye
göre daha kötü olmasına rağmen yakın bir sonuç vermiştir. Mo-
del derecesinin düşüklüğü göze alındığında bu yöntem de ter-
cih edilebilir.13. dereceden kontrolcüler arasından sadece Tekil
Pertürbasyon Yöntemi ile elde edilmiş kontrolcü, 348. derece-
den kontrolcüye göre kötü sonuç vermiştir. 13. dereceden kont-
rolcüler arasından en iyi sonucu Arnoldi yöntemi vermiştir. 20.
Dereceden en iyi kontrolcü ise Hankel Norm Yaklaşımı ile elde
edilmiş olan kontrolcü olmuştur.

Tablo 1: Düşük Dereceden H∞ Kontrolcülerinin Karşılaştırıl-
ması

Yöntem Derecesi H∞ Norm Kontrolcülü Kontrolcüsüz
‖z‖2
‖w‖2

‖z‖2
‖w‖2

Sistem 348 0.1328 0.8306 3.0790

DİY
8 0.1274 1.1576 2.9740
13 0.1284 0.7933 2.9740
20 0.1336 0.7515 2.9740

HNY
8 0.2140 1.2124 2.7259
13 0.1328 0.7902 2.7259
20 0.1328 0.7493 2.7259

TPY
8 0.1274 0.8786 2.9562
13 0.1284 1.2751 2.9562
20 0.1336 0.8860 2.9562

Arnoldi
8 0.1328 0.7810 2.7339
13 0.1328 0.7671 2.7339
20 0.1328 0.7778 2.7339

6. Sonuçlar
Bu çalışmada 4 adet model indirgeme yöntemi bir adet esnek
çubuk modeline uygulanmış ve elde edilmiş olan sistemlerin
Bode diyagramları ve H∞ kontrolcü performansları karşılatı-
rılmıştır. Elde edilen bode diagramları ve H∞ normları ince-
lendindiğinde, Tekil Değer Yaklaşımı tabanlı yöntemler ile dü-

şük derecelerde gerçek sisteme yaklaşmak mümkün olmamıştır.
Çünkü sistem davranışına etkisi büyük olan yüksek Hankel Te-
kil Değerlerine sahip durumlar elenmiştir. Ayrıca yüksek Han-
kel Tekil Değerlerine sahip durumları elemek hatanın üst sını-
rını arttırmış buda iki sistem arasındaki farkın fazla olmasına
sebep olmuştur. Bütün frekans aralığına bakıldıgında en iyi so-
nucu Tekil Pertürbasyon Yöntemi ve Dengelenmiş İndirgeme
Yönteminin verdigi görülmektedir. Moment Eşleme metodunu
baz alan Arnoldi yöntemi ise istenilen frekansda açılım yapabil-
mesi ve bu frekans değeri ve çevresinde gerçek sisteme yakın
sonuçlar verebilmesi ile öne çıkmaktadır. Hankel norm yakla-
şımı frekans cevabı açısından diğer yöntemlerden kötü sonuçlar
versede Hankel normu ile elde edilmiş indirgenmiş sistemden
elde edilen kontrolcüler en iyi sonuçları vermişlerdir.
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Özetçe 

Bu çalışmada, üç serbestlik dereceli bir robotun eklem uzayında 

yörünge kontrolü için parçacık sürü optimizasyon (PSO) 

algoritması ile bir kesir dereceli PID (FOPID) kontrolör 

tasarlandı. Robotun dinamik denklemleri kullanılarak sistemin 

modeli MATLAB/SIMULINK’ de oluşturuldu. Bu model 

üzerinde tasarlanmak istenilen klasik PID ve FOPID 

kontrolörlerine ait parametreler ( ,  ,  ,  , p i dK K K   ), belirlenen

performans indeksi ile PSO algoritması kullanılarak optimize 

edildi. Kontrolörlerin performansını göstermek amacıyla 

benzetim çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak, tasarlanan 

kontrolörlerin etkinliği benzetim ortamında test edilerek 

sonuçlar grafiksel olarak karşılaştırılıp irdelenmiştir. 

Abstract 

In this study, a fractional order PID (FOPID) controller was 

designed using particle swarm optimization (PSO) algorithm 

for trajectory tracking control in joint space for a 3 DOF robot 

arm with RRP configuration. The dynamic model of the robot 

was created in MATLAB/SIMULINK program. The 

parameters of classical PID ( ,  , p i dK K K ) and FOPID

controllers ( ,  ,  ,  , p i dK K K   ) were tuned by the PSO algorithm

using the specified performance index. For comparison of the 

performances of the tuned controllers, the simulation study has 

been made. Finally, the simulation results were graphically 

examined by comparing the effectiveness of the optimized 

controllers. 

1. Giriş

Gömülü sistemler, hareket kontrol sistemleri, eyleyiciler, 

endüstriyel haberleşme ve bilgisayar destekli üretim gibi 

alanların gelişmesi sonucunda otomasyon ve akıllı makine 

üretim sistemlerinin yaygınlığı giderek artmıştır. Dolayısıyla, 

endüstriyel robotların bu gibi sistemlerde kullanımı ve gelişimi 

ivme kazanmıştır. Günümüze kadar büyük aşama kaydeden 

robotlar otomotivde, uzay teknolojisinde, medikal ve savunma 

sanayi alanları gibi bir çok farklı sektörde kullanılmaktadır [1].  

Lineer sistemlerin kontrolünde genel olarak kullanılan PID 

kontrolör, basit yapıya ve güçlü performansa sahip olmasından 

dolayı endüstriyel uygulamalarda sıkça kullanılan bir yöntem 

olarak kullanılmaktadır [2]. PID kontrol yöntemi bir çok 

endüstriyel uygulamada, DC motor hız, konum kontrolü, uçuş 

kontrolü ve bunun gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ancak, 

kontrol edilecek sistemlerin matematiksel modele ihtiyaç 

duyması ve doğrusal olmayan sistemlerde başarılı sonuçlar 

vermemesi, PID kontrol yönteminin dezavantajları olarak 

gösterilebilir. 

        Kesir dereceli dinamik sistemler ve kontrolörler, son 

yıllarda pek çok bilim ve mühendislik alanında ilgi görmeye 

başlamıştır. Kesir dereceli kontrolörler, kesir dereceli 

diferansiyel eşitlikler olarak tanımlanmaktadır. Kesir dereceli 

genişletilmiş türev ve integral, kontrol sistemlerinin cevabını 

doğrudan ve sürekli olarak ayarlayabilirler. Dolayısyla bu tip 

kontrolörler, endüstriyel uygulamalarda kullanılan kesir 

dereceli türev ve integral içerirler [3]. Kesir dereceli bir 

integratör ve kesir dereceli türevden oluşan kesir dereceli PID 

( PI D  ) kontrolör, hem tamsayı dereceli sistemler hem de 

kesir dereceli olarak modellenen sistemler üzerinde 

uygulanabilir. Güç elektroniği [4], sistem tanımlama [5], 

robotik manipülatörler [6], sulama kanal kontrolleri [7], 

mekatronik sistemler [8,9] ve ısı difüzyon sistemleri [10] gibi 

alanlarda kontrol yöntemi olarak kesir dereceli kontrolörler 

kullanılmaktadır. Bu kontrolörü tasarlarken dikkat edilmesi 

gereken bir çok durum vardır. FOPID kontrolörde, bazı tasarım 

özelliklerine göre ayarlanması gereken beş parametre 

( ,  ,  ,  , p i dK K K   ) bulunmaktadır. Kontrolör için istenen

özellikler genel olarak bozulmalara, yüksek frekanslı 

gürültülere ve belirsiz modellere karşı dayanıklık göstermesidir. 
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FOPID kontrol yöntemindeki tüm sınırlamalar ve ayarlamalar 

göz önüne alındığında ,  ,  , p i dK K K  ve   parametreleri için 

optimum değerler bulunabilir. Bu optimum parametre 

değerlerini bulurken geliştirilen metot basit ve güvenilir 

olmalıdır. Evrimsel algoritmalar bu gereksinimler için hala 

hazırda yeralan en iyiyi ayarlama yöntemi olarak görülebilir.  

        Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerde FOPID 

kontrolörünün parametrelerini optimize etmek biraz zor 

olabilir. Bu parametreleri otomatik olarak optimize etmek için 

etkin ve verimli bir küresel yaklaşıma ihtiyaç vardır. Çeşitli 

evrimsel optimizasyon algoritmaları örneğin genetik algoritma 

(GA) [11-13], diferansiyel evrim algoritması (DE) [14,15], ve 

parçacık sürü optimizasyonu (PSO) [16-18] bir çok 

kontrolörün parametrelerini optimize etmek için önerilmiştir. 

        Bu bildiride, RRP düzenleşimine sahip bir robot kolunun 

eklem uzayında kontrolü için PSO algoritması ile optimize 

edilen kesir dereceli PID kontrolörler her bir eklem için 

tasarlanmıştır. Ayrıca, önerilen kontrol yöntemin performansını 

göstermek amacıyla PSO algoritması ile de klasik PID 

kontrolör optimize edilmiştir. Yapılan simülasyon çalışmaları 

sonrasında FOPID kontrolör ve klasik PID kontrolör cevapları 

grafiksel olarak karşılaştırılmış ve yapılan değerlendirmeler 

sonucu kesir dereceli PID kontrolörün daha iyi performans 

sergilediği görülmüştür. 

2. RRP Robotunun Modellenmesi

RRP düzenleşime sahip bir robotun ilk iki eklemi dönel üçüncü 

eklemi ise prizmatiktir. Bu düzenleşime sahip robotlara küresel 

düzenleşimli robotlar denilmektedir. Endüstride oldukça fazla 

tercih edilmektedir. Burada kullanılan robot koluna ait 

kinematik hesaplamalar ve kolun dinamik denklemleri alt 

bölümlerde verilmektedir. 

2.1. Kinematik Modeli 

Geometrik bir sistemin yapısını ve hareketlerini inceleyen bilim 

dalına kinematik denir. Kinematik denklemlerde cismin kütlesi 

dikkate alınmamaktadır [1]. RRP robotunun katı gövde yapısı 

Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1: RRP eklem yapısına sahip robot düzenleşimi 

        Robotların eklem değişkenlerini belirlemek için bir çok 

kinematik yöntem geliştirilmiştir. En fazla kullanılan yöntem 

D-H olarak gösterilen Denavit-Hartenberg yöntemidir. RRP

robotunun eklem koordinat sistemine ait D-H parametreleri

Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1: Eklemler için belirlenen Denavit-Hartenberg 

parametreleri 

Eklem 
1i  1ia  id 

1 0 0 h1 1

2 90 0 d2 2

3 -90 0 L2+d3 0 

Tablo 1’de verilen parametrelere ait açıklamalar aşağıda 

verildiği gibidir. 

i : zi-1 ekseni etrafındaki xi-1'den xi eksenine mafsal açısı 

id : (i-1). koordinat takımının orijininden, zi-1 ekseni ile xi 

ekseninin kesiştiği noktaya, zi-1 ekseni boyunca olan mesafe 

ia : zi-1 ile zi ekseni arasındaki en kısa mesafe  

i : zi-1 ekseninden zi eksenine xi ekseni etrafındaki kayma açısı 

Üç serbestlik dereceli RRP robot koluna ait ileri kinematik 

denklemleri aşağıda verildiği gibi elde edilir. 

1 1

1

( ) ( ) ( ) ( )i i i i

i

i x x z zT R D R D    

  1 

0 0 1 2

3 1 2 3

1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1

1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1

2 2 2 3 2 1

( )

( )

0 ( )

0 0 0 1

T T T T

c c s c s L d c s d s

s c c s s L d c s d c

s c L d c h

       

       

  



     
 

    
  
 
  

2 

Elde edilen 0

3T ileri kinematik denklemden uç işlevcinin xyz 

kartezyen uzayındaki konum vektörü aşağıdaki gibi elde edilir. 

2 3 1 2 2 1

2 3 1 2 2 1

2 3 2 1

( )

( )

( )

x

y

z

P L d c s d s

P L d c s d c

L d c hP

  

  



     
   

      
      

3 

2.2 Dinamik Modeli 

Robot dinamiği, robot kolunun kendi hareketlerini barındıran 

matematiksel ifadelerdir. Seri robotlarda dinamik denklemler 

aşağıdaki gibi doğrusal olmayan diferansiyel eşitlikle 

gösterilmektedir [19]. 

( ) ( , ) ( )D q q C q q G q    4 

Bu eşitlikten yola çıkarak RRP robotunun her bir eklemi için 

elde edilen tork ifadeleri aşağıda verildiği gibidir. 
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3. Kesir Dereceli PID Kontrolör

PID kontrolün yeterli olmadığı durumlarda kesir dereceli PID 

kontrol yöntemine başvurulabilir. Kesir dereceli PID 

kontrolörler tam dereceli PID kontrolörlere göre iki değişken 

daha içermektedirler. Tam dereceli PID kontrolör ,   ,  p i dK K K

değişkenlerine sahip iken kesir dereceli PID kontrolör ise 

bunlara ek olarak   ve   terimlerini içermektedir. Bu, 

optimizasyonda daha esnek tasarım olanağı sağlamaktadır. 

PI D  kontrolörün diferansiyel denklemi aşağıda 

verildiği gibidir. 

( ) ( ) ( ) ( )p i t d tu t K e t K D e t K D e t    5 

Yukarıdaki denklemin Laplace dönüşümü alınarak FOPID 

kontrolörün transfer fonksiyonu Denklem 6’da verildiği gibi 

elde edilir. 

( )c P I DG s K K s K s    6 

FOPID kontrolörü tasarlarken verilen bir sistem için 

,   ,   ,  p i dK K K  ve  parametreleri optimum olarak 

belirlenebilir. 

4. PSO Algoritması

Parçacık Sürü Optimizasyonu (Particle Swarm Optimization) 

1995’te Dr. Eberhart ve Dr. Kennedy tarafından geliştirilmiş 

popülasyon temelli sezgisel bir optimizasyon türüdür. Kuş ve 

balık sürülerinin sosyal davranışlarından esinlenilerek 

geliştirilmiştir. Sistem rastgele çözümlerden oluşan bir 

popülasyon ile başlar, en iyi çözüm için değişkenleri 

güncelleyerek arama yapmaya devam eder [20, 21]. PSO’da 

parçacık (particle) adı verilen potansiyel çözümler, oluşan en 

iyi çözümleri takip ederek problem uzayında gezinmektedir. 

PSO da bulunan her bir çözüm ‘parçacık’ olarak adlandırılır. 

Her iterasyonda, her bir parçacık iki “en iyi” değere göre 

güncellenmektedir. Bunlardan ilki parçacığın o ana kadar 

bulduğu en iyi uygun değeridir. Bu değer daha sonra 

kullanılmak üzere hafızada tutulur ve “pbest” olarak yani 

parçacığın en iyi değeri olarak adlandırılır. Diğer en iyi değer 

ise popülasyondaki herhangi bir parçacık tarafından o ana 

kadar elde edilmiş en iyi uygunluk değerine sahip çözümdür. 

Bu değer popülasyon da global en iyi değerdir ve “gbest” 

olarak adlandırılır. 

Her bir adımda, parçacığın en iyi konumunu (pbest) ve global 

en iyi konumu (gbest) kullanarak, i. parçacık için yeni hız 

denklemi aşağıda verildiği gibi güncellenir. 

1 1

2 2

( ) ( ( 1) ( ( 1))

( ( 1)))

i i i i

i

V n V n r pbest P n

r gbest P n

 



    

  
7 

1 2
2

2
, , 4

| 2 4 |
    

  
   

  
8 

( ) ( 1) ( )i i iP n P n V n   9 

5.Simülasyon Sonuçları

Bu bölümde robotun eklem uzayında yörünge kontrolü için PID 

ve FOPID parametrelerinin PSO algoritması ile belirlenmesi 

yapılmıştır. Robotun dinamik modeli MATLAB/SIMULINK 

programı kullanılarak Şekil 2’de gösterildiği gibi modellenmiş 

ve çalışmalar simülasyon ortamında yapılmıştır. 

Şekil 2: RRP robotun dinamik Simulink modeli 

Tablo 2’de robotun yapısal parametre değerleri, Tablo 3’te ise 

PSO algoritmasına ait çalışma parametre değerleri 

verilmektedir. Şekil 3’te gösterildiği gibi elde edilen benzetim 

modeli kullanılarak kontrolörlere ait parametrelerin en iyi 

değerleri Tablo 4’te verildiği gibi bulunmuştur. Ayrıca, PID ve 

FOPID kontrolörlerin optimizasyonu için literatürde geçen 

ITAE performans indeksi kullanılmıştır. 

0
( )ITAE t e t dt



  10 

Şekil 3: RRP robotun dinamik Simulink modeli 

Tablo 2: Robotun yapısal parametreleri 

Parametre Değeri 

2L (cm) 10 

2d (cm) 20 

1h (cm) 30 

1m (kg) 15 

2m (kg) 6 

3m (kg) 3 

g (N/kg) 9.81 

Tablo 3 : Optimizasyon parametreleri 

PSO Parametreleri Sınırlayıcı Değerler 

Sürü Boyutu=10 İterasyon Sayısı (k)=100 

Sıkıştırma Faktörü=0.76 Zaman (N)=1.5s 

Öğrenme Oranı=2.05 Örnekleme Zamanı(tf)=0.001s 
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Optimizasyon sonucunda elde edilen en iyi kontrol 

parametreleri, PID ve FOPID kontrolörleri için sırasıyla Tablo 

4 ve Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 4: Optimum PID parametreleri 

Eklem 
pK iK dK

1 650 0.1590771 600 

2 650 121.692 600 

3 645.2211 27.9033 600 

Tablo 5: Optimum FOPID parametreleri 

Eklem 
pK dK 

iK 

1 850 800 0.7896 1.1256 0.7896 

2 850 800 2 1.1256 2 

3 850 800 0.7896 350 0.7896 

Optimizasyon süresi boyunca elde edilen minimum ITAE 

performans değeri, PID ve FOPID için sırasıyla 15.7078 ve 

10.9239 olarak bulunmuştur. Şekil 4, optimizasyon süresi 

boyunca elde edilen hata fonksiyonun yakınsama grafiğini 

göstermektedir. 

Şekil 4: FOPID ve PID kontrolörlerin optimizasyonu süresince 

hata fonksiyonun yakınsaması 

Kontrolörlerin optimum parametrelerini bulurken kullanılan 

referans eklem yörünge denklemleri aşağıda verildiği gibidir. 

1( ) 360sin( )
2

t t


  11 

2 ( ) 180cos( )
2

t t


  12 

3( ) 10cos( )
2

d t t


 13 

Şekil 5: Birinci eklem için kontrolörlerin yörünge takibi 

Şekil 6: İkinci eklem için kontrolörlerin yörünge takibi 

Şekil 7 : Üçüncü eklem için kontrolörlerin yörünge takibi 
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Şekil 8: PID ve FOPID ile uç işlevcinin optimum yörünge 

kontrolü 

Verilen referans yörüngeler için optimize edilen PID ve FOPID 

kontrolörlerine göre eklemlerin ve uç işlevcinin yörünge takip 

hareketi, sırasıyla Şekil 5, 6, 7 ve 8’de gösterilmektedir.  

        Şekillerde verilen grafikler incelendiğinde PSO tabanlı 

FOPID kontrolör, PSO ile optimize edilen PID kontrolöre göre 

referans yörüngelerini daha az hata ile takip edebildiği 

sonucuna varılmıştır.  Ayrıca, robotun uç işlevcisinin verilen 

yörünge denklemlerine göre hareketini gösteren Şekil 8’e 

bakıldığında, FOPID kontrolörün PID kontrolöre göre uç 

işlevcinin referans yörüngesinden daha az saptığı 

görülmektedir.  

6. Sonuçlar

Bu çalışmada, üç serbestlik dereceli bir robot kolunun eklem 

uzayında yörünge kontrolü yapılmıştır. İlk olarak Denavit-

Hartenberg yöntemi kullanılarak robotun ileri kinematik modeli 

çıkarılmıştır. RRP düzenleşim yapısına göre Lagrange yöntemi 

kullanılarak robotun dinamik denklemleri elde edilmiştir. 

Çıkarılan ileri kinematik ve dinamik denklemler kullanılarak 

Matlab/Simulink ortamında benzetim modeli elde edilmiştir. 

Bu benzetim model aracılığıyla eklem uzayında verilen referans 

yörüngelere göre PID ve FOPID kontrolörlerine ait 

parametreler, ITAE performans kriteri kullanılarak PSO 

algoritması ile optimize edilmiştir. Simülasyon sonuçları 

karşılaştırıldığında PSO tabanlı FOPID kontrol yöntemin PSO 

tabanlı PID kontrol yöntemine göre referans yörüngeyi tüm 

eklemlerde daha iyi takip edebildiği görülmüştür. 
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Özetçe 

Bu çalışmada iki bacaklı insansı robotun tasarımı ve 

modellenmesi üzerine çalışıldı. İnsansı robotların eklemlerin 

çok olmasından dolayı çok serbestlikli bir sistem olduğundan 

kinematik ve dinamik açısından analiz etmek diğer robotlara 

göre zordur. Projede bir iki bacaklı insansı robotun kolay bir 

şekilde yürüyebilmesi için gerekli olan en iyi tasarımın 

yapılması üzerine çalışmalar yapılmıştır. Burada geliştirilen 

robot 12 serbestlik derecesine sahiptir. Bunların 6 tanesi sağ 

ayakta, 6 tanesi ise sol ayaktadır. İnsansı robotun  tasarımı 

insan anatomisi göz önünde bulundurularak yapılmaya 

çalışılmıştır. İki bacaklı insansı robotun kinematik ve dinamik 

analizi yapılarak optimum tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu 

tasarım imal edilerek sistemin kontrolü sağlanmıştır. 

Abstract 

In this study, the design and modeling of a two-legged 

humanoid robot was studied. Humanoid robots have a lot of 

joints so it is difficult to analyze kinematically and 

dynamically from other robots. In the project, a two-legged 

humanoid robot has been studied to make the best design 

necessary for easy walking. The developed robot has 12 

degrees of freedom. 6 of them are in the right foot, 6 of them 

are in the left foot. 

The design of the humanoid robot has been tried to be done 

considering human anatomy. The kinematic and dynamic 

analysis of the two-legged humanoid robot has been carried 

out to achieve the optimum design. This design has been 

manufactured and system control has been provided. 

 

1. Giriş 

Son yıllarda insansı robotların geliştirilmesinde büyük 

gelişmeler vardır. Yapılan çalışmalarda farklı yöntemler 

denenmiştir. [1] 

İlk robot 9 asır önce El Cezeri tarafından yapılmıştır. El 

Cezeri’nin kendi kitabında anlattığı buluşlar bilim dünyasında 

çok önemli yere sahiptir. El Cezeri sibernetiğin kurucusu, 

bilgisayar teknolojisinin babası olarak tanımlanan; su saatleri, 

su robotları, otomatik termos gibi birçok farklı buluşu ile 

kendinden sonraki nesillere önemli eserler bırakmıştır. Krank 

milini anımsatan sistemler ilk defa El Cezeri tarafındak 

kullanılmıştır. Ayrıca şifreli kilit düzenekleri, otomatik saatler 

gibi çeşitli çalışmaları da bulunmaktadır.[2] 

İnsansı robotlar gerçek hayatta bize yardımcı olabilirler. 

Tehlikeli işlerde veya günlük işlerde hayatımızı 

kolaylaştırabilirler. Örneğin, çevre sıcaklığının yüksek olduğu 

yerlerde veya kimyasal ortamlarda insanların yerine 

çalışabilirler. Dünya genelinde insansı robotlar ile ilgili 

çalışmalar devam etmekte ve bu konudaki gelişmeler günden 

güne artmaktadır.[3] 

İlk iki bacaklı robot Kato tarafından 1983 yılında 

geliştirilmiştir. Bu robot statik yürümeyi kullanıyordu yani 

robot sahip olduğu hız ve momentum ile kendini ileri doğru 

itip bu doğrultuda hareket ediyordu. 1984’de ise Miura ve 

Shimoyama başka bir prototip geliştirdi. Bu robotta 3 adet 

motor bulunmaktaydı. Bunlardan ilki bacaklar arasındaki açıyı 

değiştiriyordu, ikinci robot bacakları kaldırmak üçüncüsü ise 

hareketi tamamlamak için kullanılıyordu. Sonraki yıllarda 

Hodgins, Koechling and Raibert adlı çalışmacılar dinamik 

olarak yürüyüş hareketi gerçekleştirebilen bir insansı robot 

geliştirmişlerdir.[3] 

İnsansı robotlarda genellikle iki tasarım tipi 

kullanılmaktadır. Bunlardan ilki ayakların kıvrımlı olmasından 

yola çıkar. Fakat bu yöntem kullanıldığında birçok problem 

oluşabilir. Örneğin denge problemi ayaklar kıvrımlı 

olduğundan dengeyi sağlamak için çok hızlı bir kontrol 

uygulanması gerekmektedir. Bu yüzden stabil olmayan bir 

yürüyüş gerçekleşebilir.[4] 

İkinci yöntem ise bu stabil olmama sorununu çözebilir. Bu 

yöntemde ayaklar daha büyük ve ayak tabanı kıvrımlı değil 

düzdür. Bu sayede robotun yer ile olan teması artmış ve denge 

durumunda motorlara binen torklar biraz daha azalmıştır.[4] 

324

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



2. İnsansı Robot Modeli 

Sistem 12 serbestlik derecesine sahiptir. Robotun yapısı eklem 

Şekil 1’de görülmektedir. Robot tasarlanırken insan anatomisi 

göze alınmıştır. Bacakların boyutları ve serbestlik dereceleri 

insan anatomisi göz önüne  alınarak belirlenmiştir.  Gövdede 

ise dengeyi sağlamak amacıyla bir araba sistemi 

modellenmiştir. Gövde tek bir uzuv bacaklar ise alt bacak, üst 

bacak ve ayaklar olmak üzere üç uzuvdan oluşturulmuştur. 

 
2.1. Eklemler, Serbestlik Dereceleri ve Dönme Eksenleri 

 
İnsanlardaki eklemler çok fazla sayıda serbestlik derecesine 

sahiptirler. Fakat bacağın yürüme hareketini gerçekleştirirken 

tüm serbestlik derecelerinin aynı öneme sahip olmadığı 

düşünülebilir. Modellenen serbestlik dereceleri ve dönme 

eksenleri, 3 adet kalça ekseninde , 1 adet diz ekseninde ve 2 

adet bilekte olmak üzere Şekil 1’ de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: Modellenen dönme ve serbestlik dereceleri 

 
 

2.2. Parametreler 

Robotun eklem uzunlukları insan anatomisi göze alınarak, üst 

bacak uzunluğu Şekil 2’ deki antropometrik tablo yardımı ile 

hesaplanmıştır, alt bacak uzunluğu Şekil 3’ deki antropometrik 

tablo yardımı ile hesaplanmıştır. En son bel  genişliği  ise  

Şekil 4’ deki antropometrik tablo yardımı ile hesaplanmıştır. 

Burada ortalama insan ölçülerinin %60 değerinde  

küçültülmesi ile sonuçlar bulunmuştur. 

57 

Ü𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑐𝑎𝑘 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢  = 60 ∗ 
100 

= 34.2 𝑐𝑚   (1) 

43 

𝐴𝑙𝑡 𝑏𝑎𝑐𝑎𝑘 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢  = 60 ∗ 
100 

= 25.8 𝑐𝑚   (2) 

34 

𝐵𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑖ş𝑙𝑖ğ𝑖  =  60 ∗ 
100 

= 20.4 𝑐𝑚   (3) 

 

 

Şekil 2: Bel ile diz arası ölçümler 
 

Şekil 3: Diz ile ayak tabanı arasındaki uzunluk 
 

Şekil 4: Bel genişliği 

Şekil 1, Şekil 2, ve Şekil 3’den yararlanılarak robotun üst 

bacak uzunlukları 34.2cm, alt bacak uzunlukları 25.8  cm ve 

üst eklem genişliği 20.4 cm olarak belirlenmiştir. 
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2 

3 

2.3. Kinematik Model 

 

 
Robotun kinematik modeli manipülatörlerin modellenmesinde 

sıkça kullanılan Denavit-Hartenberg yöntemi uygulanarak elde 

edilmiştir.[5] 

Bu yöntemde öncelikle α, a, d ve θ parametreleri 

hesaplanarak homojen dönüşüm matrisleri elde edilir ve 

eklemler üzerine yerleştirilen eksen takımları arasındaki 

dönüşümler hesaplanır. Yerleştirilen eksen takımları Şekil  

1’de gösterilmiştir. 

2.3.1. İleri Kinematik Model 
 

Denavit-Hartenberg parametreleri kullanılarak iki ardışık uzuv 

arasındaki homojen dönüşüm matrisi aşağıdaki gibidir: 

𝑐Ɵ𝒊 −𝑠Ɵ𝒊 0 a𝑖−1 
𝑖−1𝑇  =    

𝑠Ɵ𝒊c𝛼𝑖−1        𝑐Ɵ𝒊c𝛼𝑖−1        −s𝛼𝑖−1    −s𝛼𝑖−1d𝑖] (4) Tablo 2: Sol ayak için D-H Parametreleri 
𝑖 [ 

𝑠Ɵ𝒊s𝛼 
 

𝑖−1 𝑐Ɵ𝒊s𝛼 
 

𝑖−1 c𝛼 
 

𝑖−1 c𝛼 
 

𝑖−1 d𝑖 

0 0 0 1 

Her ardışık uzuv için hesaplanan dönüşüm matrisleri 

hesaplanarak ana eksen takımı ile uzuvların arasındaki 

dönüşüm matrisi aşağıdaki gibidir: 

 
İlk eksen için dönüşüm matrisi: 

 

𝑐𝑜𝑠 Ɵ1        −𝑠𝑖𝑛 Ɵ1        0   𝑎1 
0𝑇  = 0𝑇 . 1𝑇. 2𝑇. . 𝑖−1𝑇   (5) 1𝑇 = [

𝑠𝑖𝑛 Ɵ1 𝑐𝑜𝑠 Ɵ1 0 0 
]
 (7) 

𝑖 1 2      3 𝑖 
 

Bu matrisi denklem (6)’daki gibi sembolize ettiğimizde; 

𝑟11         𝑟12         𝑟13        𝑃𝑥 

0𝑇 =  [
𝑟21       𝑟22        𝑟23        𝑃𝑦]    (6) 

0 0 0 1 0 
0 0 0 1 

 

 
İkinci  eksen için dönüşüm matrisi: 

𝑖 𝑟31        𝑟32       𝑟33        𝑃𝑧 

0 0 0 1 
 

cos(Ɵ2  − 90)     −sin(Ɵ2 − 90) 0 0 
Px, Py ve Pz değerleri robotun ana eksene göre 

ötelemelerini ifade ederken, r değerleri ise robotun ana eksene 

göre oryantasyonunu belirleyen değerlerdir. Elde edilen  bu 

son dönüşüm matrisi sayesinde eklem açıları ve gövdenin yere 

göre konumları hesaplanabilmektedir. 

1𝑇 =[ 0 0 −1    0] (8) 
sin(Ɵ2 − 90) cos(Ɵ2 − 90) 0 0 

0 0 0 1 

Denavit-Hartenberg Parametreleri : 
Üçüncü eksen için dönüşüm matrisi: 

 

cos Ɵ3      −sin Ɵ3 0 0 

2𝑇 =[ 0 0 −1    0
] (9)

 
sin Ɵ3 cos Ɵ3 0 0 

0 0 0 1 

 

Dördüncü eksen için dönüşüm matrisi: 

 
cos Ɵ4       −sin Ɵ4       0   −𝑎2 

3𝑇  = [
sin Ɵ4 cos Ɵ4 0 0 

 

] (10) 
4 0 0 1 0 

0 0 0 1 

 

Beşinci eksen için dönüşüm matrisi: 

 
Tablo 1: Sağ ayak için D-H Parametreleri 

i 𝛼𝑖−1 𝑎−1 𝑑𝑖 𝜃𝑖 

1 0 −𝑎1 0 𝜃1 

2 90 0 0 𝜃2  − 90 

3 90 0 0 𝜃3 

4 0 −𝑎2 0 𝜃4 

5 0 −𝑎3 0 𝜃5 

6 -90 0 0 𝜃6 

7 0 −𝑎4 0 0 

8 0 0 −𝑎5 0 

 

i 𝛼𝑖−1 𝑎−1 𝑑𝑖 𝜃𝑖 

1 0 𝑎1 0 𝜃1 

2 90 0 0 𝜃2  − 90 

3 90 0 0 𝜃3 

4 0 −𝑎2 0 𝜃4 

5 0 −𝑎3 0 𝜃5 

6 -90 0 0 𝜃6 

7 0 −𝑎4 0 0 

8 0 0 −𝑎5 0 
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5 

7 

8 

𝑖 

 

4𝑇 = ] (11) 𝜃2 Açısı: 

 

Altıncı eksen için dönüşüm matrisi: 

(𝜃2  − 90)  = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(−𝑏, 𝑎) = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (−𝑝𝑧, −(𝑝𝑥  cos(𝜃1) + 

𝑝𝑦 sin(𝜃1))) (17) 

Yada: 
5𝑇 = [ (12) (𝜃   − 90) = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(𝑏, 𝑎) = 𝐴𝑡𝑎𝑛2 (𝑝  , −(𝑝   cos(𝜃  ) + 
6 −sin Ɵ6       −cos Ɵ6     0    0 

0 0 0    1 

2 𝑧 𝑥 1 

Yedinci eksen için dönüşüm matrisi: 
𝑝𝑦 sin(𝜃1))) (18) 

 

 
 

6𝑇 = 

 

 
] (13) 

𝜃6  Açısı:  

a = 𝑟31  cos(𝜃2  − 90) − 𝑟11  sin(𝜃2  − 90) cos(𝜃1) − 

 

Sekizinci eksen için dönüşüm matrisi: 

𝑟21  sin(𝜃2  − 90) sin(𝜃1) (19)   Kabul edilirse: 

 
 

𝜃6   = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(𝑎, ±√1 − 𝑎2) (20) 

 
7𝑇 = 

 

0     0     1   𝑎5 

0    0    0 1 

(14) 𝜃4  Açısı: 

 
𝑎2+𝑏2−𝑙3

2−𝑙2
2

 
 

 

2.3.2. Ters Kinematik Model 

Bir  robotun  Px,  Py  ve  Pz  konumları  ve  eklem uzunlukları 

c = 
2𝑙3𝑙2 

(21)    Kabul edilirse: 

biliniyorsa, robotun çalışma alanı dahilinde istenilen 

konumdaki eklem açılarının bulunması için kullanılan 

yöntemdir. Ters kinematik hesaplama yapılırken, ileri 

kinematikteki gibi eksen dönüşüm matrisleri hesaplanır.[5] 

Ters kinematiğin cebirsel yaklaşım ile çözümü ise aşağıdaki 

gibidir: 

 
 

𝜃4   = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(±√1 − 𝑐2, 𝑐) (22) 

 

𝜃3  Açısı: 

[0𝑇]−1. 0𝑇  = 1𝑇. 2𝑇. . 𝑖−1𝑇 
 

(15) 𝑎 = −𝑝𝑧  sin(𝜃2  − 90) − 𝑝𝑥  cos(𝜃2  − 90) cos(𝜃1) − 
1 𝑖 

 

𝑟11 

2      3 
 

𝑟12 

 
𝑟13 

𝑖 
 

𝑃𝑥 
𝑝𝑦  cos(𝜃2  − 90) s 𝑖𝑛(𝜃1) (23) 

0𝑇  =  [
𝑟21         𝑟22         𝑟23          𝑃𝑦]   (16) 

 
Burada matrislerin konum ifadeleri karşılıklı olarak 

eşitlenerek bir çözüm gerçekleştirilir. 

 
𝑏  = 𝑝𝑥  s 𝑖𝑛(𝜃1) − 𝑝𝑦  cos(𝜃1)   (24) 

 

𝑐  = −𝑙3 sin(𝜃4) (25)  Kabul edilirse: 

 

 

 

𝜃3   = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(𝑎, 𝑏) + 𝐴𝑡𝑎𝑛2(±√𝑎2  + 𝑏2  − 𝑐2, 𝑐) (26) 

 

𝜃5  Açısı: 

 
𝑐  = 𝑟    sin(𝜃  ) − 𝑟   cos(𝜃 ) (27)  Kabul edilirse: 

31 1 33 1 

 
 

𝜃3  + 𝜃4  + 𝜃5   = 𝐴𝑡𝑎𝑛2(±√1 − 𝑐2, 𝑐) (27) 

Tablo 3: Ters kinematik çözüm için basitleştirilmiş D-H 

parametreleri 

i 𝛼𝑖−1 𝑎−1 𝑑𝑖 𝜃𝑖 

1 0 0 0 𝜃1 

2 90 0 0 𝜃2  − 90 

3 90 0 0 𝜃3 

4 0 −𝑎2 0 𝜃4 

5 0 −𝑎3 0 𝜃5 

6 -90 0 0 𝜃6 

 

cos Ɵ5 −sin Ɵ5 0 −𝑎3 

[
sin Ɵ5 cos Ɵ5 0 0 

0 0 1 0 
0 0 0 1 

 

cos Ɵ6 −sin Ɵ6 0 0 
0 0 1 0

]
 

 

1 0 0 −𝑎4 
0 [ 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 

 

1 0 0 0 
0 

[ 
1 0 0 

]
 

 

𝑟31 𝑟32 𝑟33 𝑃𝑧 

0 0 0 1 
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2.4. Dinamik Model 

Robotun kinematik modeli çıkarıldıktan sonra, bozucu 

değişkenlerin etkilerinden dolayı meydana gelen tork 

değerlerini hesaplayabilmemiz için dinamik hesaplamalar 

yapılmalıdır.[6] 

İnsansı robotu tasarlarken eklemlerde meydana gelen tork 

değerlerini hesaplamak için simülasyonda yapılabilir. 

Tasarımını yaptığımız robotta meydana gelen tork değerleri 

MatLab-Simmechanics yazılımını kullanarak gözlemlenmiştir. 

 
 

3. İnsansı Robotun Simülasyonu 

İnsansı robot modelinin simülasyonunun yapılmasında 

SolidWorks ve MatLab-Simmechanics yazılımları 

kullanılmıştır. SolidWorks yardımı ile parçaların  katı 

modelleri çizilmiş ve bilgisayar ortamında montajları 

yapılmıştır. Daha sonra robotun katı modeli MatLab- 

Simmechanics yazılımına aktarılmıştır. Simmechanics 

programı çizilen katı modelde, istenilen hareket doğrultusunda 

oluşan torkları ve hareketi gözlemleyebilmek için 

kullanılmıştır. 

Yani kısaca bu program sayesinde karmaşık denklemler ve 

uzun denklemler sonucunda elde edilebilecek tork değerlerini 

daha basit ve hızlı bir şekilde gözlemleyebiliriz ve robota 

istediğimiz hareketleri verebiliriz. Elde ettiğimiz tork 

değerlerine uygun tork değerlerine sahip motorlar seçilebiliriz. 

Robotun SolidWorks çizimi Şekil 8’de, Simmechanics blok 

şeması ve simülasyon görüntüsü Şekil 6 ve Şekil 7’de yörünge 

blokları ise Şekil 5’de görülmektedir. 
 

 

Şekil 5: Yörünge blokları 

 

 
 

Şekil 6: Sağ bacak için Simmechanics blok şeması 

 

 

Şekil 7: Sol bacak için Simmechanics blok şeması 
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Şekil 8: Simmechanics model görüntüsü 

4. Simülasyon Sonuçları 

Gerçekleştirilen simülasyonlar sonucunda insansı robotun 

yürüme hareketi sırasındaki davranışlarının parametreleri 

incelenmiştir. Burada yürüme hareketi doğrusal bir yörünge 

üzerinde statik yürümedir. Şekil 9, Şekil 10 ve Şekil 11’de 

eklemlerdeki tork değerleri gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 9: Sağ ve sol kalçanın tork grafikleri 
 

Şekil 10: Sağ ve sol dizin tork grafikleri 

Şekil 11: Sağ ve sol bileğin tork verileri 
 

5. Tartışma 

Bu çalışmada insansı robotun iki ayak üzerinde dengede 

durabilmesi ve yürüyebilmesi için gerekli en iyi tasarımın 

yapılması üzerinde durulmuştur ve başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Burada kritik bir durum olan ağırlık 

merkezinin devamlı robotun denge durumundaki ağırlık 

merkezinin koordinatları dışına çıkmamasıdır. Bu durumu 

gerçekleştirmek için robotun gövde kısmına bir araba sistemi 

yerleştirilmiştir. 
 

Dengeyi ayarlamak için kullanılan araba sistemi kendi 

içerisinde iki farklı algoritma içermektedir. Robotun denge 

konumunda yürüdüğü süre boyunca kuvvet sensörlerinden 

alınan verilere göre ağırlık merkezi, araba sistemi yardımı ile 

dengeye getirilmektedir. Araba sistemi robotun basma ve 

salınım fazları ile senkronize olarak hareket eder.Eğer 

herhangi bir durumda robot dengesini kaybeder ise üzerinde 

bulunan imu sensöründen alınan verilere göre robot araba 

sistemi sayesinde tekrar denge konumuna gelir. 

Simülasyon çalışmaları sırasında robotun ağırlık 

merkezinin konumunun kritik bir öneme sahip olduğu 

görülmüştür. MatLab-Simmechanics yazılımı sayesinde bu 

ağırlık merkezinin görüntülenmesi kolaylaşmıştır ve robotun 

tüm hareketleri incelenmiştir. 

İncelemeler tamamlandıktan sonra robotun parçaları temin 

edilmiş ve montaj işlemleri yapıldıktan  sonra  denge 

konusunda başarıya ulaşıldığı Şekil 12 ve Şekil 13’de 

görülmektedir. 
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Şekil 12: Robotun denge halindeki görünümü 

 

 

Şekil 13: Robotun önden görünümü 
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Özetçe 

Bu makale endüstriyel alanlarda kullanmak amacıyla 

tasarlanan ve  ‘FBF-6 robot’ olarak adlandırılan altı serbestlik 

dereceli bir robot sistemini tanımlar. Bu makale, uç 

konumlamasının doğruluğu için ideal sistem girişlerinin 

robota verilmesini sağlayan sistem kinematiklerinin yanı sıra 

robot mekaniği ve sürücü sistemlerinin tasarımını tanımlar. 

Simülasyonlar Matlab kullanarak çalıştırılır ve tüm robotun 

statik Coulomb sürtünmesi ve sürücü sistemin lineer olmayan 

bileşenlerinin etkilerinin minimize edilerek kontrolünün 

tasarımı için kullanışlı olması gerekir. Robotun deneysel 

platformu, çalışması ve tasarımımızın çoğuna rehberlik 

etmesi için simule edilmiştir.  

Abstract 

This paper describes a six degree of freedom actuated robot 

system called as FBF-6 robot to be used in industrial tasks. 

This article describes the design of the robot mechanics and 

driving system, as well as the efforts to obtain the system 

kinematics and inverse kinematics to give to the robot the 

ideal system inputs for accurate tip positioning. Simulations 

are performed using Matlab and ought to be useful for the 

control design of the complete robot, minimizing the effects 

of the static Coulomb friction and non-linear components of 

the driving system. The robot experimental platform has been 

simulated to study and guide many of our designs. The 

experimental platform simulations and some experiments are 

performed to guide our designs and to validate the overall 

performance. 

1. Giriş

Robotlar günümüzde çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. 

Özellikle makine imalatında, (takım tezgâhları, plastik parça 

imalatı, döküm, ısıl işlem vb.), kaynak mekanizmalarında, 

(punta, ark vb.), bazı parça montaj işlemlerinde; boyama, 

kesme gibi işlemlerde; ayrıca deri(ayakkabı imalatı), kauçuk, 

asbest, gıda maddeleri, cam endüstrisi, giyim endüstrisi, ağaç 

endüstrisi gibi uygulamalarda robotların kullanıldığı 
görülebilir [1]. 

FBF-6 robotun çalışmasındaki amaç; insan el hassasiyetini 

robot koluna aktararak bu hassasiyetin önem arz ettiği 

konularda, yakın mesafe veya çalışma şartlarının insan 

çalışma konforuna elverişsiz olduğu yerlerde, bu çalışmaların 

insan kol hareketlerinin kopyalanmasıyla yapılabilirliğini 

göstermek ve daha sonraki çalışmalara ilham kaynağı olmayı 
hedeflemektir. 

FBF-6 robot hızlıca yeniden yönlenmeli ve farklı yaklaşılabilir 

açılardan özel yüzeylere doğru kendi hedefini oluşturmalıdır. 

Bu robotik sistemin eksen açılarını elde etmek için enkoderli 

DC motorlar ve motorları sürmek için Arduino 

mikrodenetleyicisi kullanılır. Sistem kinematikleri 

Matlab’daki Robotic Toolbox kullanılarak hesaplanır. 

Simülasyon aynı zamanda statik Coulomb sürtünmesini 

doğrudan telafi eder ve motorun konumlanması için PD 
kontrolcüsünü barındırmaktadır. 

Seri manipülatör geometrileri Denavit-Hartenberg 

parametreleri kullanılarak tanımlanmıştır [2]. İki iyi bilinen 

problem, ileri ve ters kinematikler açıklanmıştır ve bu seri 

manipülatör için çözüm prosedürleri bazı örneklerle 
gösterilmiştir. 

DC motorların kullanımı; süreç otomasyonu, endüstriyel 

uygulamalar ve çoklu elektromekanik uygulamalarda bir 

gerekliliktir. DC motor, robotikte en sık kullanılan cihazlardan 

biridir ve robotun dinamik modelinin önemli bir parçasıdır. 

Bununla beraber, dayanıklılık ve yörünge izleme aracılığıyla 

onları kontrol etmek sabit bir problemdir. Bu yüzden DC 

motorları sürmek için uygun olan kontrol kurallarını göz 

önüne almak gerekir. Geleneksel ve geleneksel olmayan 

metotlar DC motora uygulanmıştır  [3] [4]. 

Sistem geri beslemeli hız kontrolünün kullanımı ilk olarak 

1950’lerin sonunda görülmüştür. Orantı (P), İntegral (I) ve 

Orantı-İntegral (PI) kontrol hareketleri çoklu uygulamalarda 

önemli bir rol oynamıştır. Bu kontrolcüler sistem çıkışındaki 

sürekli durum hatasını minimize etmeyi mümkün kılmıştır 

ama aşımlı çıkış üretmiştir [5]. Mikro elektronik, DSP (Dijital 

Sinyal İşleme), mikrodenetleyiciler, dijital bileşenler, 

genişletilmiş veri işleme kapasitesi ve kontrol algoritmaları 

için hızlı gerçek zamanlı uygulamaların avantajlarının gelişimi 

güç elektroniğinin gelişmesine öncülük etmiştir. Bu yeni 

evrede, statik sürtünmenin telafisi sağlandığında, PD 

kontrolcüsü ile elde edilen sonuçlara benzer sonuçlar elde 

edilir ve sürekli durum hatasının düşürüldüğü PID kontrolcü 

tasarımı mümkün kılınır [5][6].  

FBF-6 robotu tasarım ve işleyiş bakımından özgündür. 

Robotun kasası ve aksanları alüminyumdur. Robotun parçaları 

belirli ölçüler ile tasarlanıp, metal lazer CNC (Bilgisayar 

Sayısal Kontrolü) kesim ile üretilmiş olup daha sonra 

birleştirilmiştir. Ek olarak robotun ilk ekseni alt tabya 3D 

yazıcı ile üretilmiş olup, sert filament kullanılmıştır. Ayrıca 
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kullanılan kayış kasnak mekanizmalarının ölçüleri ve 

tasarımları önceden belirlenip FBF-6 robotu için özel 
üretilmiştir. 

 

Bu makale aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Deneysel platform 

II. bölümde tanımlanmıştır. III. bölümde motorun 

tanımlanması ve dinamiği detaylandırılmıştır. IV. bölümde 

sistemin simülasyonu gösterilmiştir. İlgili sonuçlar V. 

bölümde sunulmuştur.   

2. Deneysel Platform 

2.1. FBF-6 Robot Özellikleri 

Tablo 1’de gösterilen değerlere göre; robotun uzuv numaraları 

i-1 ile ifade edilmektedir. Buna göre;  αi-1 ifadesi iki komşu 

eksen arasındaki eksen açısını, ai-1 ifadesi iki eksen arasındaki 

uzuv uzunluğunu, di ifadesi üst üste çıkan bağlar arasındaki 

eksen kaymasını ve θi ifadesi iki komşu uzuv arasındaki eklem 

açısını göstermektedir. Şekil 1(a) robotun hareket ettiği 

Kartezyen koordinat sistemini göstermektedir. Bu koordinat 

sistemine göre dönme ekseni Z ekseni olarak kabul edilmekle 

birlikte, Z eksenine dik ve kol boyunca olan uzuv uzunluğu X 

ekseni olarak kabul edilmektedir. Şekil 1(b) de ise robotun 

mekanizma görseli verilmektedir. Bu düzeneği hareket 

ettirmek için her servo motor bir serbestlik derecesini temsil 

etmek üzere bir düzenek geliştirilmiştir. Şekil 2’de FBF-6 

robotunun deneysel platformu gösterilmektedir. 

(a) 

                   (b) 

Şekil 1. FBF-6 robot: (a) referans sistem ve (b) deneysel 

platform (SolidWorks) 

 

Şekil 2. FBF-6 robot: deneysel platform 

Bir seri manipülatör bir sabit taban, eklemler ile bağlanmış 

bağlantı dizisi ve uç işlevciden oluşur. Bu bölüm, robotun 

hareketini sağlayan dış kuvvetler ve torkları göz önüne 

almadan eklem hareketlerinin çalışıldığı seri manipülatörlerin 

kinematikleri ile ilgilenir. Belirlenmiş orijin ve eksenlerden, 

Denavit-Hartenberg parametreleri kontrol edilerek elde 
edilebilir. Robot parametreleri Tablo 1.de verilmiştir. 

 

Tablo 1: FBF-6 robotun Denavit-Hartenberg parametreleri 

i αi-1 ai-1 di θi 

1 0 0 0 θ1 

2 0 l1 d2 θ2 

3 0 l2 d3 θ3 

4 0 l3 d4 θ4 

5 90 l4 0 θ5 

 

2.2. Sistem Kinematiği 

2.2.1. İleri Kinematik 

Şekil 1 de verilen bağlantı parametre bilgileri ve Tablo 1’de 

tanımlanan D-H parametreleri kullanılarak, eklem dönüşüm 

matrisleri elde edilebilir. 

𝑇1
0 = [

cos(𝜃1) sin(𝜃1) 0 0
−sin(𝜃1) cos(𝜃1) 0 0

0 0 1 𝑙1
0 0 0 1

]       (1) 

𝑇2
1 = [

1 0 0 0
0 cos(𝜃2) sin(𝜃2) 0

0 −sin(𝜃2) cos(𝜃2) 𝑙2
0 0 0 1

]      (2) 

𝑇3
2 = [

1 0 0 0
0 cos(𝜃3) sin(𝜃3) 0

0 −sin(𝜃3) cos(𝜃3) 𝑙3
0 0 0 1

]      (3) 

𝑇4
3 = [

1 0 0 0
0 cos(𝜃4) sin(𝜃4) 0

0 −sin(𝜃4) cos(𝜃4) 𝑙4
0 0 0 1

]      (4) 

                              𝑇4
0 = 𝑇1

0𝑇2
1𝑇3

2𝑇4
3         (5) 

2.2.2. Ters Kinematik 

İlk dört eklem sonunda bir serbestlik derecesi daha 

bulunmasına rağmen, ana eklem elemanlarını göstermek için 

sistem küçültülmüştür. Ters kinematiği elde etmek amacıyla, 

robotun parça (tool) tarafında (X,Y,Z) referans sistemine göre 

son noktası 𝑝𝑓 = (𝑝𝑥𝑓 , 𝑝𝑦𝑓 , 𝑝𝑧𝑓) ve son eklemin yönelimi 

𝑙4  bilinir. Bunun anlamı şudur ki, son eklemin vektörel 

bilgisi(bir nokta ve bir vektör) verilmelidir. Verilen iş için 

parçanın doğru bir yere ve doğru yönelimle yerleştirilmesi 

gerektiği için bu bilgi bilinir. Bu yüzden, sadece üç eklem  

𝑙1, 𝑙2𝑙3  göz önüne alınır. Bu yüzden, ana hedef 𝑝0 =
(𝑝𝑥0, 𝑝𝑦0, 𝑝𝑧0) noktasını doğru bir şekilde yerleştirmektir(Bkz. 

Şekil 3). Arzu edilen 𝑝0  konumunu sağlayarak ve ters 

kinematik kullanarak 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 açıları elde edilir. 

Z

X

Y

l1

l2

l3

l4

ɵ1

ɵ2
ɵ3

ɵ4

Tool

0
F5 Γ5
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𝜃1 = tan−1
𝑝𝑦

𝑝𝑥
   (6) , 

 𝑐𝑜𝑠𝜃3 =
(𝑝𝑥)

2+(𝑝𝑦)
2+(𝑝𝑧)

2−𝑙2
2−𝑙3

2

2𝑙1𝑙2
 

𝜃3 = tan−1(
±√1−𝑐𝑜𝑠2𝜃3

𝑐𝑜𝑠𝜃3
) (7) 

𝜃2 = tan−1 (
𝑝𝑧

±√𝑝𝑥
2+𝑝𝑦

2
) − tan−1 (

𝑙3 sin𝜃3

𝑙2+𝑙3 cos 𝜃3
) (8) 

 

Şekil 3. Ters kinematik, referans sistem ve şematik diyagramı 

Bu robotik yapılandırma için kinematik çözüm [8]’ de 

verilmiştir. 

2.3. DC Motorlar ve Sürücüler 

Bu deney platformu altı adet Maxon DC mini servo motor 

setleri ile sürülmüştür. Her bir setin içinde sıfır tepki azaltma 

dişlisi(n=100 oranlı) ve bir enkoder bulunmaktadır. ‘n’ 

düşürme oranı, hızı düşürürken sistemin torkunu artırır. Aynı 

zamanda motor kiriş kavrama torkunun etkisini düşürür, bu 

yüzden motor şaftında ihmal edilebilir hale getirir.  

Her bir servo motor, içerisindeki giriş akımını kontrol eden 

geçerli bir lineer servo kontrolcüsü (LSC, 30-2) ile 

güçlendirilmiştir. Bu giriş akımı bilgisayar tarafından sağlanan 

kontrol sinyali ile orantılıdır. Lineer servo kontrolcüsü, kalıcı 

mıknatıslar tarafından güçlendirilen 4-Quadrant servo 

kuvvetlendiricidir. Bu servo kuvvetlendirici DC motorların 

yaklaşık 50W’ a kadar çıkışını kontrol etmek için kullanılır ve 

aşağıdaki gibi modların kontrol edilmesine izin verir. 

3. Motor Tanımlaması, Dinamiği ve Kontrolü 

3.1.  Servo Aktüatör Tanımlaması 

Servo aktüatör parametreleri tanımlanmıştır. Tablo 2 elde 

edilen servo motor parametrelerini göstermektedir. 

3.2.  Servo Motor Dinamikleri 

Genel bir DC motorun dinamikleri aşağıda belirtilen ikinci 

dereceli bir diferansiyel eşitlik ile temsil edilir: 

�̂�𝑖 = �̂�𝑖𝜗𝑖 = 𝐽𝑖�̈�𝑖 + �̂�𝑖�̇�𝑖 + �̂�𝑖
𝑛𝑙𝑓

+ �̂�𝑖
𝑐𝑜𝑢𝑝

; 𝑖 = 1,2          (9) 

Burada 𝜗𝑖 sistemin girişi olup motorun kontrol sinyalini temsil 

eder ve 𝜃𝑖  ile verilen değer de sistemin çıkışlarını verir. i=1-6 

değer aralığı ise serbestlik derecelerini verir. �̂�𝑖 motor sabitini, 

𝐽𝑖  atalet momentini ve �̂�𝑖  viskoz sürtünme katsayısını 

vermektedir.`` . '' sembolü zamana göre türev ifadesini 

vermektedir.  Dişlinin motor bölümünde görülen büyüklükler 

üst şapka ile kiriş bölümünde görülen büyüklükler ise standart 

harflerle belirtilmiştir. Motor bölümünde görülen açılar 𝜃𝑖=𝑛𝜃 

şeklinde bir dişli oranı kullanarak dönüştürülür iken, tork 

dönüşümü  
�̂�𝑖

𝛤𝑖
 olarak ifade edilebilir. 

Doğrusal olmayan statik sürtünmeden kaynaklanan motor 

torkları 𝛤�̂�
𝑛𝑙𝑓

 ile ifade edilir ve kapalı döngü kontrol 

kullanılarak tahmin edilebilir ve telafi edilebilir. Motorlar hızlı 

dinamikli doğrusal servo kuvvetlendiriciler ile verilir, motorun 

akımları ve motor torkları �̂�𝑖 , �̂�𝑖 ’nin orantılı olduğunu ifade 

ettiği önceki kontrol sinyalleri ile orantılıdır. Bu bölümde 

�̂�𝑖
𝑐𝑜𝑢𝑝

 terimi telafi edildiklerinden emin olmak için önceden 

ölçülebilen kiriş ile motor mili arasındaki bağlantı torkunu 

temsil etmektedir. bu terimler servo motor modelinin 

tamamını sunmak amacıyla eklenmiştir. Bununla beraber, bu 

özel durumda, yüksek oranlı redüktör dişlilerinin 

kullanımından dolayı bağlantı torkları ihmal edilmiştir. Bu 

yüzden bu kontrol tasarımı için göz önüne alınmayacaktır.  

Şekil 4. bir DC servo-motor modelini giderimleri ile birlikte 

göstermektedir. Sistemdeki giderimlerden sonra, yeni motor 

dinamikleri aşağıdaki gibi yazılabilir:  

                 �̂�𝑖𝜗𝑚𝑖 = 𝐽𝑖�̈�𝑖 + �̂�𝑖�̇�𝑖                          (10) 

 

Şekil 4: DC servo-motor modeli ve telafisi 

3.3. Servo Motor Kontrolü 

Giriş gerilimi 𝜗𝑚𝑖 den son pozisyona elde edilen ikinci derece 

transfer fonksiyonu iki tarafın da Laplace dönüşümü alınarak 

bulunur [4]. 

  �̂�𝑖(𝑠) =
�̂�𝑖(𝑠)

𝜗𝑚𝑖(𝑠)
=

�̂�𝑖

𝑠(𝐽𝑖𝑠+�̂�𝑖)
     (11) 

Aktüatörün basit ve ayrıştırılmış dinamik modeli (11) 

denkleminde verilmektedir. Bu denklem, orijinde bir kutbu 

bulunan tipik ikinci dereceli bir sistemdir. Orijindeki bu 

kutuptan dolayı, bir PD kontrolcü motor iç döngüsüne 

yaklaşmak için uygun ve basit bir kontrolcüdür[9]. 

Statik Sürtünmenin PD ile Telafisi: İşlenen sinyal tarafından 

üretilen gürültüden dolayı, açısal motor hızının doğru tahmin 

edilmesi PD ve PID denetleyicilerinin ikisi için de gereklidir. 

Bu kontrolcüler gürültü sinyallerini ve hataları arttıran bir 

türev kazancına sahiptir. Bu problem, sinyalin işlenmesinden 

önce alçak geçiren filtre kullanılarak çözülebilir.  

Bu çalışmada, motorların belirli bir yörüngeyi takip etmesi 

amacıyla konumunu kontrol etmek için statik sürtünmenin 

telafisi ile birlikte bir PD kontrol şeması kullanılır. Bu 
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kontrolcüler sistem karışıklıklarına karşı dayanıklıdır ve 

sadece motor eksenlerinin pozisyonlarına ihtiyaç duyar. 

Kontrolcü arzu edilen yörüngeyi mümkün olduğu kadar çok 

takip etmesi ve sürtünme etkilerini telafi etmesi gerekir. 

Yerleşme zamanı çok kısa olması gerekir ve sürekli durum 

hatası ve aşım değeri sıfıra yakın olması gerekir. Bu yüzden en 

iyi seçenek kritik sönümlü bir cevaptır. Bu cevapları elde 

etmek için aşağıdaki durumlar göz önüne alınmalıdır: 

 Referans giriş, ya da bir diğer ifadeyle 

kontrolcülerin içerisine 𝜃𝑖
∗giriş sinyali olarak giren 

arzu edilen çıkışlar, esnek çubukları sürdüğünde düz 

ve engebeli yörüngeleri tespit edebildiği için Bezier 

eğri tabanlıdır.  

 Coulomb sürtünmesi ve motor satürasyon 

sınırlarının bulunduğu motor parametrelerinin 

tanımı Tablo 2’de verilmiştir.  

 Sürtünme etkileri olabildiğince giderilmelidir ve 

buna ekstra bir Coulomb giderme terimi kullanarak 

ulaşılabilir ya da yüksek kazançlı kapalı döngü 

denetleyicisi ile idare edilebilir. Bağlantı torkları 

ihmal edilir.  

 Kontrol edilen sistem kutupları karmaşık düzlemin 

sol yarı düzlemine imajiner eksenden olabildiğince 

uzak olacak şekilde yerleştirilir, bu yüzden hızlı bir 

sistem cevabına yol açar. Bununla beraber, 

platformun örnekleme süresi ve motorun 

saturasyonu kutupların orijine olan mesafesini 

sınırlar.  

Şekil 5’teki PD düzenleyici 𝑠1.2  kutuplarını ayırarak 

hesaplanan bir 𝐾𝑝𝑖 orantı kazancına ve bir 𝐾𝑑𝑖 türev kazancına 

sahiptir. Ne var ki, türev terimi hata sinyaline doğrudan 

uygulandığında, eşdeğer kontrol transfer fonksiyonuna bir sıfır 

eklediği için, bazı problemlere sebep olabilir. Bu konu için 

sıfır maliyetli bir iyileştirme, motorun dahili geri beslemesine 

bir türev kolu yerleştirmektedir(Bkz. Şekil 5). Bu yeni terim 

aynı zamanda Coulomb ve/veya viskoz sürtünmenin 

varlığında motorun performansını geliştirir. Sistem 

telafisinden sonra, bir diğer kapalı döngü transfer fonksiyonu 

tanımlanabilir. 𝑀𝑖 , kritik sönümlü bir sistemin kapalı döngü 

transfer fonksiyonudur. Bu transfer fonksiyonu motor 

dinamikleri ve düzenleyicilerden oluşur. 

𝑀𝑖(𝑠) =
𝜃𝑖(𝑠)

𝜃𝑖
∗(𝑠)

=
1

(1+𝛼𝑖𝑠)
2                      (12) 

Bu durum, üst aşımdan kaçınıldığı ve oturma süresi minimize 

edildiği için, ikinci derece sistemin en arzu edilebilir 

davranışıdır.  

Burada, sistem kutupları seçilerek motor hız cevabının 

parametresi 𝛼𝑖 = −𝑆𝑖
−1olarak hesaplanır. Şekil 5’te her bir PD 

düzenleyicisine bir sürtünme giderme modülü eklenmiştir. 

Buna göre, doğrusal olmayan sürtünme hesaplanmış ve 

giderilmiştir. Bu sürtünme giderme modülleri, Tablo 2’de 

hesaplanmış Coulomb sürtünme değerine göre hesaplanır. 

Kritik sönümlü sistemi sağlayan denetleyici kazançları (13) 

teki denklemlerde verilmiştir.  

𝐾𝑝𝑖 =
𝐽𝑖

�̂�𝑖𝛼𝑖
2 ,𝐾𝑑𝑖 =

2𝐽𝑖

𝛼𝑖�̂�𝑖
−

�̂�𝑖

�̂�𝑖
     (13) 

 

Şekil 5. PD Düzenleyici + Giderici (PD+C) 

Tablo 2. Motorların parametreleri 

Servo 

aktüatör 

Parametr

eleri 

Motor 

sabitleri 

 

iK (Nm/V) 

Motor  

Atalet 

Momenti 

iJ (kg 2m ) 

Viskoz 

sürtünme 

katsayısı 

iv (Nm s) 

Coulomb tam 

sürtünme 

kompanzasyonu 

 
nlf

i

iK

 (V) 

Motor 

m  

0.003 7.20x10-7 2.00x10-5 0.45 

Bu deneysel doğrulamada, 𝑆1,2 = −30 olacak şekilde iki adet 

kutup yerleşik olarak ayarlanmıştır.  

 

4. Sistem Simulasyonu 

Motor kontrol sinyal kısıtlamaları ve kontrolcülerin örnek 

zamanı göz önünde bulundurulursa, düzenleyicilerin 

performansı Şekil 6’ da verilen referansları tekrarlama 

eğiliminde olan bir motor cevabını sağlar. 

 

Şekil 6. Motor cevapları: a) simule edilen sonuçlar b) gerçek 

ölçümler 

Önceki bölümde anlatılan kontrol metodu robotun her bir 

motoru için kullanılmaktadır. Ne var ki, bu çalışmada, Şekil 

6(a) ve Şekil 6(b) sadece bir motorun kontrol cevabının 

örnekleridir. Şekil 6(a) hareket girişi ve kontrol çıkışlarının 

simülasyonu ve gerçek ölçümlerini gösterirken, Şekil 6(b) 

kapalı döngü kontrol sinyallerini gösterir. Bu PD kontrolcüsü, 

statik sürtünme giderici ile birlikte (PD+C), arzu edilen 

referansı yakın olarak takip eden kritik sönümlü bir cevabı 

gösterir. Kontrolcü tarafından sağlanan sistem cevabı hızlıdır 

ve sürekli durum hatası düşürülmüştür. Simulasyon 

çalıştırıldığında üretilen temiz sinyalden kaynaklanabilen 

kontrol sinyali ve sürekli durum hatası için simülasyon 

şekilleri daha hızlı ve daha iyi bir performans sergiler. 
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Sonuçların simülasyonu ve deneyleri için eşitlik parametreleri 

oluşturulur. Deneysel gerçekleme, motorların gerçek 

performansı hakkında daha fazla bilgi sağlar. 

Bu çalışmada, sadece bir serbestlik derecesinin PD 

Düzenleyici + Giderici(PD+C) ile deneysel olarak test edildiği 

açıklığa kavuşturulmalıdır ve bu gerçeklemenin sonuçları 

Şekil 6’da gösterilir. Bu ön sistem tek bir eklem ve bir DC 

Maxon motor kullanarak uygulanmaktadır ve sistem kazancı 

ve kontrol algoritmaları LabView kullanarak 

programlanmıştır.  

Referanslar, Kartezyen koordinatları kullanan ve arzu edilen 

eklem açılarını üreten bir yörünge üretici kullanarak 

sağlanabilir. Bu Kartezyen koordinatlar yumuşak eğriler 

kullanarak(örneğin; bezier eğrileri) üretilebilir. Robot hareketi 

esnasında uç titreşimini ihmal etmek için ayarlanmış bir giriş 

olarak kullanılabilen bir yörüngenin tasarım metodu [10]’ da 

açıklanmıştır. Bu metot, gerçek aktüatörlerde(DC motorlar) 

bulunan, motorların sağlayabildiği maksimum torku ve robot 

ekleminin fiziksel özelliklerinin mekanik sınırlarından 

kaynaklanan kısıtlamaları hesaba katar.  

Her bir serbestlik derecesi için motor düzenleyiciler ayarlanıp 

kurulduktan sonra, tüm sistem performansı için sonraki adım 

simule edilmiştir. Şekil 7’de FBF-6 robot sisteminin 

kinematikleri gösterilir. Bu şekil, gerçek tasarıma yakın olarak 

elde edilmiş olan yaklaşık bir modeli gösterir. Bu sistem, 

dördüncü eklemin son noktasındaki serbestlik derecesini 

içermesi gerekse de, ana eklem elemanlarını göstermek için 

küçültülmüştür. M5 motoru döner ve son F5 Γ5 kuvvet-tork 

çıkışını sağlar.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Dört serbestlik dereceli robot kinematiği (Robotic 

Toolbox) 

 

5. Sonuçlar 

Bu makalede altı serbestlik dereceli FBF-6 robot 

mekanizmasının tasarımı, kontrolcüsü ile hareket kontrolü 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kontrol metodu robotun 

eksen hareketlerini gerçekleştirmek için kullanılan DC 
motorların tamamına uygulanmıştır.  

PD kontrolcüsünün, statik sürtünme giderici ile birlikte 

(PD+C) olarak kullanılmasının sebebi, robotun eksen açıklığı 

bulunan bir ekseninde hareketi engelleyici sürtünmenin 

giderilmek istenmesidir. Bu sürtünme giderici ile kullanılan 

PD kontrolcü sayesinde de arzu edilen referans değere oldukça 

yakın kritik sönümlü bir cevap elde edilmiştir. Sonuç olarak 

hızlı ve kararlı bir sistem oluşturulmuştur.  

Ana dört serbestlik derecesi son sistem performansına yakın 

bir görünüm veren Robotic Toolbox kullanarak simule 

edilmiştir. Aynı zamanda ters kinematik de son kontrol 

sistemine eklenerek elde edilmiştir.   

İleriki çalışmalar tam sistem performansını geliştirmek için 

dayanıklı kontrol metotlarının tasarımı ve doğrulanmasını 

içermektedir.  Her bir serbestlik derecesi için tüm kontrol 

sisteminin deneysel sağlaması PD+C kontrolcüsü kullanarak 

uygulanmıştır. İleriki çalışma aynı zamanda farklı kontrol 

yaklaşımları aracılığıyla sistem performansının kıyaslanmasını 

içerebilir.  
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Özetçe 

Günümüzde gerek üniversiteler aracılığıyla gerekse bireysel 

girişimlerle gelişen mobil robot alanında farklı amaçlara 

yönelik robotlar üretilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada şekil 

hafızalı alaşım ve iki denge konumlu mekanizmalar 

aracılığıyla boyut değiştirebilen tekerleklere sahip olan mobil 

robot tasarımı yer almaktadır. Böylece robotun hareketsiz 

durumda kapladığı hacmin küçültülmesi ve hareket halinde ise 

tekerleklerin açılarak istenen ve gerekli hacmin sağlanması 

amaçlanmıştır. Bu projede Ni-Ti şekil hafızalı alaşımların 

farklı sıcaklıklarda farklı bağlama şekilleriyle tavlanmasına 

nasıl tepki verdiğinin deneysel olarak incelemesi yapılmıştır. 

İlk aşamada farklı tekerlek ve robot tasarımları ve bu 

tasarımlarda kullanılacak Ni-Ti teller üzerinde gerekli deneysel 

çalışmalar yapılmıştır. Şekil hafızalı alaşımlar üzerinde yapılan 

bu deneyler sonucunda mobil robotun tekerlekleri istenilen 

işlevi yerine getirmesi için yeniden tasarlanmıştır. 

Tekerleklerin fonksiyonelliği için şekil hafızalı alaşımlarla 

birlikte başka mekanizmalara da ihtiyaç duyulduğu 

gözlenmiştir. Bu araştırmada mobil katlanabilir robot tasarımı 

ve kullanılacak şekil hafızalı alaşımlar ile mekanizmalar 

hakkında yapılan çalışmalar, tasarım süreçleri ve sonuçlar 

aktarılmaktadır. 

Abstract 

The robotics is growing significantly because of mobile robots 

developed for various purposes by the universities and 

individual entrepreneurs. In this study, mobile robot design 

focuses on designs with deformable wheel that change shape 

using shape memory alloys and snap-action mechanisms. 

Hence, this project aims to reduce the volume of the robot when 

stationary and to provide the required volume by opening the 

wheels in motion. The Ni-Ti wires have been experimentally 

investigated to see how they react to annealing at different 

temperatures with different shapes. In the first step, different 

wheel and robot designs have been created and necessary 

experimental studies have been carried out on the Ni-Ti wires 

to be used in these designs. As a result of these experiments on 

shape memory alloy, wheels of mobile robots have been 

redesigned to fulfill the desired function. It has been observed 

that the functionality of the wheels requires other mechanisms 

as well as shape memory alloys. In this research, studies about 

mobile foldable robot design, shape memory alloys and snap-

action mechanisms, the design processes and the results are 
analyzed. 

 

1. Giriş 

Günümüzde kullanılan robotların elzem görevlerinden biri de 

değişen koşullara hızlıca uyum sağlayabilmesidir. Projede 

yapılan tasarım gerek tekerlek boyutu nedeniyle küçük alanlı 

sahalarda yaşanan kısıtlamanın yok edilmesi gerekse taşıma 
sırasında yer kazancı sağlamak amaçlı geliştirilmiştir. 

Mobil robotlar, kendi mekanizmasının herhangi bir kısmını 

hareket ettirme yeteneğine sahiptir. Robotun hareket kabiliyeti 

tekerlek gibi çok basit sistemden, çalıştığı ortama bağlı olarak 

jetler, pervaneler ya da mekanik bacaklar gibi daha karmaşık 

olanları kapsayan uzmanlaşmış tahrik sistemleri tarafından 
sağlanmaktadır.[1] 

Fabrikalarda kullanılan daha geleneksel robotlara göre en 

büyük avantajları bu hareket yetenekleridir. Mobil robotlar 

sahip oldukları hareket kabiliyeti, özgün tasarımları ve 

kullanım amaçlarıyla farklı disiplinlerden yararlanmaktadır. 

Mobil robotların kullanım alanlarındaki genişlik ve sahip 

oldukları önem de göz önüne alındığında bu çeşitliliğin çok 

olması beklenen bir durumdur. Bu araştırmada origami 

sanatından esinlenilen ve katlanabilme özelliğine sahip mobil 
robot tasarımı üzerinde çalışılmıştır. 

Akıllı malzeme kullanarak katlanabilme özelliğine sahip 

mobil robot tasarımı üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. 

Akıllı malzemeler kullanılarak yapılan robotların en güzel 

örneklerinden biri olarak gösterilebilen yılansı robotlar şekil 

hafızalı polimer ve eyleyiciler aracılığıyla harekete 

geçirilebilmektedir. Yılanın sürünme hareketini sağlayabilmek 

ve yön verebilmek için akıllı malzemeler kısalıp eski haline 

gelebilmektedir. [2] 

Robogami - Robotik Origami- harekete geçme, hesaplama, 

iletişim kurma, algılama işlevlerini özel sensörler gibi 

bileşenlerle ara yüz oluşturarak akıllı malzemelerden 

oluşturulmuş işlevsel robotlardır. Bu tür robotlar akıllı 

malzemeler de kullanılarak levhaların üst üste hassas 

konumlandırılmasıyla üretilen robotlardandır. Bu robotik 

katmanlar tasarlanan şekillerini akıllı malzemeler sayesinde 

alabilmektedir.[3] Origami robotlar levha şeklinde tasarlanır ve 

aktive edildiğinde hareketini sağlayan uzuvlar gövdeden 

kıvrılarak oluşur. Ayaklar şekil hafızalı alaşımın (ŞHA) 

devreye girip çıkmasıyla ve senkronizasyonun sağlanmasıyla 
harekete geçirilir.  

Origamiden yararlanarak şekil değiştirebilen tekerleklerin 

kullanıldığı çalışmalar da bulunmaktadır. Tekerlek olarak 

genellikle origamide yer alan “Magic Ball” tasarımından 

esinlenilmektedir. Çalışmalarda eyleyici olarak tendon işlevi 

gören teller motor ile kontrol edilmektedir. Bu sayede 

tekerleklerin boyutu değiştirilebilmektedir.[4] 
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MIT ve TUM ortak çalışmasıyla 2015 yılında tasarlanan 

minyatür origami robotu lazerle kesilmiş yapısal katmanlar 

arasında sıkışmış bir mıknatıs ve PVC’den yapılmış 

katlanmamış bir robot olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağırlığı 

sadece 0,31 g olan ve 1,7 cm uzunluğunda olan bu robot akıllı 

malzemeler sayesinde yapısal kıvrılma noktalarından kıvrılarak 

katlanabilme özelliğine sahiptir. Robot elektromanyetik bobin 

sistemi sayesinde kontrol edilmiştir.[5] 

Bu çalışmada yapılan araştırmalar sonucunda mobil 

robotlarda hacim kaplayan etmenlerden birinin tekerlek olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle hareketi sağlayan ve katlanabilme 

özelliğine sahip tekerlek tasarımı amaçlanmış ve yapılmıştır. 

Katlanabilme özelliğinin sağlanabilmesi için origamiden 

esinlenen tasarım, akıllı malzemeler ve iki denge konumlu 
mekanizmalar kullanılmıştır. 

Bu bildiride öncelikle yukarıda açıklanan özelliklere sahip 

tekerleğin tasarımı açıklanmaktadır. Tekerleğin açılmasını 

sağlayan ani hareket mekanizması hakkında bilgi verilmiştir. 

Ani hareket mekanizmasını aktifleştirecek olan akıllı 

malzemelerin deneylerinin gerçekleştirilmesi sonrasında 
sistemin üretimi ve montajı yapılmıştır.  

2. Tekerlek Tasarımı 

2.1. Ani Hareket Mekanizması (Snap mekanizması) 

İki denge konumuna sahip mekanizmalar ismini aldığı şekilde 

hareket sınırları içinde iki denge pozisyonuna sahiptir. Bu 

sistemlerin çalışma prensibi hareketleri sırasında enerji 

depolamalarıyla ilişkilidir. Daha sonra depoladıkları bu enerjiyi 

serbest bırakarak ikinci denge konumuna geçerler. Enerji 

depolama, bu enerjiyi serbest bırakma ve hareket pozisyonları 

düşünüldüğünde iki denge konumu olan mekanizmaların 

yapımında esnek malzemelerden yararlanılmaktadır.[6] 

 
Şekil 1: Ani hareket mekanizması[7] 

Snap action mekanizmaları "ani hareket mekanizması” 

olarak da bilinen bir devrilme noktası mekanizması kullanarak 

çok az fiziksel kuvvetle çalıştırılan bir anahtar sistemidir. 

Anahtarlama, yay ve benzeri elastik malzemeler ile belirli ve 

tekrarlanabilir devrilme konumlarında güvenilir bir şekilde 

işlevini gerçekleştirir. Bu anahtarlama mekanizmasında az 

fiziksel kuvvet ile sistem aktifleşirken, sistemi kapamaya 

yönelik bir hareket için büyük kuvvetler gerekmektedir. 

Akıllı malzemeler ile kullanılan ani hareket mekanizmaları 

bu çalışmada hacmi azaltmak için kapalı bir tekerleği açık 
pozisyona getirmekte kullanılmaktadır. 

2.2. Tekerlek Tasarımı 

Anlatılan ani hareket mekanizmasından esinlenilerek katlanma 

özelliğine sahip tekerleğin tasarımı yapılmıştır. Ani hareket 

mekanizması tekerleğin açılması için kullanılmaktadır.  

Tasarım genel olarak iki kısımda incelenebilir. Birincisi 

tekerleğin dış yüzeyini oluşturan ve altıgen şeklini veren 

kenarlardır. İkincisi ise tekerleğin açılmasını sağlayan, ani 

hareket mekanizmasının da içinde yer aldığı ve kenarların bağlı 

olduğu gövde sistemidir. Bu gövde sisteminin elemanları Şekil 

2’de incelenmiştir. 

 

 
a 

 
b 

Şekil 2: Tekerleğin kapanır haldeki görünüşleri a. Tekerlek 

orta kısım izometrik görüş, b. Tekerlek orta kısım üstten 

görünüş 

Şekil 2a’da gösterilen 1 numaralı parça ani hareket 

mekanizmasının çalışması için gerekli olan en önemli kısımdır. 

Bu parça gövde ile 3 numara ile gösterilen mil yardımıyla 

montaj halinde olup bu mil çevresinde dönebilmektedir. 

Parçanın iki denge konumu bulunmaktadır. Bu denge 

konumları arasındaki geçiş mekanizmaya eklenecek olan yay 

kuvveti ile sağlanmaktadır. Tekerlek gövdesi ve 1 numaralı 

elemana yayların bağlanacağı kısımlar 2 numara ile 

gösterilmiştir. Mekanizmanın açılmasında kullanılacak olan 

ŞHA’lar 4 ve 6 numaralı kısımlardan bağlanacaktır. Kullanılan 

akıllı malzeme ŞHA’ların aktifleşmesi için 70 dereceye 

ısıtılmaktadır. Kısa sürede olsa bu akıllı malzemeler bölgeyi 

eritmekte ve kuvvet ile kesebilmektedir. Bunun önüne geçmek 

ve kontrollü bir deplasman almak adına parça üzerinde şekilde 

görüldüğü gibi bağlama noktaları oluşturulmuştur. Ray 

mekanizması resimde 5 numara ile gösterilmiştir. Tekerin açılıp 

kapanma hareketine yardımcı olması ve daha dengeli bir 

hareket sağlaması amacıyla bu ray sistemi tasarlanmıştır. Motor 

mili tekerlek gövdesi üzerinde 7 numara ile gösterilen bölgeye 

sıkı geçme ile bağlanmaktadır. 8 numara ise kenarların ve 

mekanizmanın buluğu gövdeyi oluşturmaktadır. Şekil 3’te 

görüldüğü gibi tekerlek serbest durumunda kapalı pozisyonda 

durmaktadır ve ani hareket mekanizması da ilk denge 

konumunda bulunmaktadır. 

Ani hareket mekanizmasının ikinci denge konumuna 

geçmesi için gereken kuvvet ŞHA ile sağlanmaktadır. ŞHA 

aktif hale geldiğinde ani hareket mekanizması depoladığı 

enerjiyi serbest bırakarak yay aracılığıyla harekete geçmektedir 

ve ikinci denge konuma ilerlemektedir. Bu hareket sayesinde 

tekerleğin açılması sağlamaktadır. İkinci denge konumuna 

ulaştığında ise tekerlek tamamen kapanmakta ve bu pozisyonda 
sabit bir şekilde kalmaktadır.  
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a 

 
b 

Şekil 3: a. Tekerlek kapalı durumdayken ani hareket 

mekanizması yatay halde ilk denge konumunda, b. Ani 

hareket mekanizması ikinci denge konumunda ve tekerlek açık 

durumdayken 

2.3. Mekanizmanın Modellemesi 

Tekerleğin şekil değiştirmesi için öncelikle ani hareket 

mekanizmasının bir pozisyondan diğer pozisyona geçmesi 

gerekmektedir. Ancak; ani hareket mekanizmasının konum 

değiştirmesi için akıllı malzeme mekanizmayı belli bir 

pozisyona kadar getirmelidir. Ayrıca bu işlemde mekanizmada 

kullanılan yay kuvvetinin de yenilmesi gereklidir. Ani hareket 

mekanizmasının modellemesi ise şekil 4a‘da gösterilen 
moment diyagramı ile yapılmıştır.  

Öncelikle tasarımda bulunan ani hareket mekanizmasının 

kuvvet dengesinin yazılması gerekmektedir. Bu işlem moment 

diyagramı yardımıyla yapılmıştır. Şekil 4b’de mekanizmaya 

etki eden kuvvetler gösterilmiştir. 

 
a 

 
b 

Şekil 4: a. Ani hareket mekanizmasının parametreleri b. Ani 
hareket mekanizmasına etki eden kuvvetler 

Fs akıllı malzemenin uyguladığı kuvvet, Fy yayın 

uyguladığı kuvvet; α, β ve θ sırasıyla orta destek ve gövde 

arasındaki açı, yay ile gövde arasındaki açı ve akıllı malzeme 

ile gövde arasındaki açıdır. l2 akıllı malzemenin gövdeye olan 
mesafesi ve l3 yayın merkeze olan mesafesidir. 

Şekil 4a‘da gösterilen orta desteğin orta noktasına göre moment 
alınırsa aşağıdaki işlemler yapılır ve Fs yalnız bırakılırsa:  

(𝐹𝑠 cos 𝜃)( 𝑙2 sin 𝛼) + (𝐹𝑦 cos 𝛽)(𝑙3 sin 𝛼) =

(𝐹𝑠 sin 𝜃)(𝑙2 cos 𝛼) + (𝐹𝑦 sin 𝛽)( 𝑙3 cos 𝛼)  (1) 

(𝐹𝑠𝑙2)(cos 𝜃 sin 𝛼 − sin 𝜃 cos 𝛼) = (𝐹𝑦𝑙3)(sin 𝛽 cos 𝛼 −

cos 𝛽 sin 𝛼)                                   (2) 

𝐹𝑠 = 𝐹𝑦(
𝑙3

𝑙2
) (

sin 𝛽×cos 𝛼−cos 𝛽×sin 𝛼

cos 𝜃×sin 𝛼−sin 𝜃×cos 𝛼
)   (3) 

 

Bu işlemlerden sonra β ve θ açıları α açısına göre yazılırsa, 

akıllı malzemenin uygulaması gereken kuvvetin orta desteğin 

gövdeye göre yaptığı açıya bağlı olarak nasıl değiştiği 

bulunabilir. Bu değerler ise model üzerindeki deneyler 
sayesinde bulunmuştur. 

β =
α

2
         (4) 

θ = (0.411α) + 3.780    (5) 

Bütün bu değerler yerine konulduğunda ve denklem  α 

açısının 0-10 derece arasındaki değişimi için MATLAB 

programı kullanılarak çözdürüldüğünde şekil 5‘de gösterilen 
grafik elde edilmiştir.  

 
Şekil 5: Dereceye bağlı kuvvet grafiği 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde, akıllı malzemenin 

uygulaması gereken kuvvet 5 dereceye kadar normal bir artış 

göstermektedir. Ancak bu aşamadan sonra 5 ile 8 derece 

arasında kuvvet değerlerinde bir dalgalanma ortaya 

çıkmaktadır. Yaklaşık 6,5 derecede ise gerekli kuvvetin negatif 

değerlere geçiş yaptığı görülmektedir.  Bunun sebebi 5 ile 6,5 

derece arasında ani hareket mekanizmasının denge konumu 

değişiminin gerçekleşmesidir. Kuvvet değerindeki aşırı 

yükselme açı değerlerinin arasındaki farkın çok az olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu dalgalanmadan sonra ŞHA’nın 

uygulaması gereken kuvvet değeri negatif olarak 

görülmektedir. Bu durum ani hareket mekanizmasının aktif 

hale geldiğini ve akıllı malzeme tarafından harekete geçmek 

için daha fazla kuvvete ihtiyacı kalmadığını göstermektedir. Bu 

çalışma ani hareket mekanizmasının çalışma şeklini ortaya 
koymuştur. 

Yukarıdaki hesaplar ve grafik incelendiğinde istikrarlı 

devam eden 5 dereceye kadar olan kısım dikkate alınacaktır. 

ŞHA’nın uygulaması gereken kuvvet grafik üzerinden 5 

dereceye karşılık gelen nokta olarak 7.87 N olarak 

belirlenmiştir. Bu değer yer çekimi ivmesine bölünerek kaç 
kilogramkuvvete denk geldiği hesaplanırsa: 

Fs =
7.865

9.81
= 0.802 kgf     (6) 

Hesap sonucunda ŞHA’nın 800 gramlık bir kuvvet 

uygulaması gerektiği görülmektedir. Bulunan bu değer 
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sistemde kullanılan akıllı malzemenin kendi çekme kuvveti ile 

karşılaştırıldığında görülmüştür ki ŞHA ani hareket 

mekanizmasını etkinleştirebilecek kapasitededir. Bu kısımda 

ŞHA’nın mekanizmayı çalıştırabileceği teorik olarak 

kanıtlanmıştır.  Daha sonra gerçek sistemle yapılan deneylerde 
sistemin çalıştığı görülmüştür. 

3. Gerçekleme ve Deneyler 

3.1. Şekil Hafızalı Alaşım Deneyleri 

Tasarımda kullanılacak akıllı malzemelerden hem belli bir 

kuvvet hem de yer değiştirme performansı beklenmektedir. 

ŞHA’ların özelliği üzerine etki eden kuvvetlerle yer değişimine 

maruz kaldıktan sonra alaşıma verilen belirli bir ısı miktarı ile 

tekrar eski (hafızasındaki) haline geri dönmesidir. Bu özelliği 

sayesinde ŞHA’lar mekanizmalarda eyleyici olarak 

kullanılabilmektedir. Ancak akıllı malzemelerin ne şekilde 

tavlanacağına karar vermek için bir deney düzeneği 

hazırlanmıştır. Bu deney düzeneği kullanılarak farklı şekillerde 

tavlanarak hafıza verilmiş akıllı malzemelerin kuvvet-yer 

değiştirme performansı test edilmiştir. Bu deneylerde 

“Dynalloy” firmasının 0.25 mm çaplı LT - Düşük sıcaklıkta 
aktive olan “Flexinol Actuator Wires” ürünü kullanılmıştır. 

3.1.1. Deney düzeneklerinin hazırlanması 

  

Şekil 6: Akıllı malzemeye akım verilmeden önce(sol) ve 
sonrası(sağ) 

Farklı akıllı malzeme numunelerinin değişen ağırlıklar ile 

gösterdikleri performansı ölçmek amacıyla resimde görülen 

deney düzeneği hazırlanmıştır. Numuneleri tutmak ve aktive 

etmek için güç kaynağına bağlı krokodil kablolar kullanılmıştır. 

Üst taraftaki krokodil kablo sabitlenerek hareket etmesi 

engellenmiştir. Alt taraftaki krokodil kabloya ise farklı 
ağırlıklar asılarak akıllı malzemenin performansı ölçülmüştür.  

Akıllı malzeme ile deplasman elde etmek için farklı 

şekillerde tavlama denemeleri yapılmıştır. ŞHA numuneleri 

üretici firma tarafından önerildiği üzere 300 derecede 5 dakika 

süreyle tavlanarak hazırlanmıştır. ŞHA numunelerine hafıza 

vermek için fırında verilecek şekilde tutulmaları gerekmektedir. 

Bunun için kalıp hazırlamak gibi yöntemler bulunmaktadır 

ancak farklı denemeler yapmak için maliyetli ve yavaş 

yöntemlerdir. Bu işlem için tel örgü, cıvata ve somun 

kullanılarak resimde gösterilen pratik çözüm bulunmuştur. 

Öncelikle cıvatalar istenilen şekli sağlayacak şekilde örgüye 

dizilir. Daha sonra somunlar yardımıyla akıllı malzeme 

sıkıştırılır ve tavlama sırasında fırında istenilen şekilde kalması 

sağlanır. Bu yöntem sayesinde farklı şekil denemeleri hızlı ve 

kolay bir şekilde gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 7: Farklı şekil hafızaları oluşturmak için kullanılan 

düzenek  

3.1.2. Deney I 

Birinci deneyde ölçüleri aşağıdaki çizimde görülen büyük 

zikzak şekli kullanılmıştır. Bu şeklin seçilmesinin sebebi büyük 

deplasman verebilecek olmasının düşünülmesidir. Akıllı 

malzeme tavlandıktan sonra bahsedilen deney düzeneğine 

bağlanmıştır ve en küçük ağırlıktan başlanılarak deney 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 8: Birinci deney için şekil hafızası geometrisi 

Deneyde görülmüştür ki ağırlık değerleri arttıkça akıllı 

malzemeden alınan deplasman değerleri lineer olarak değil 

üstel bir şekilde azalmaktadır. Ağırlık miktarı çok artmamasına 

rağmen deplasman oranı neredeyse sıfıra yaklaşmaktadır. 

Tavlanmamış haldeki akıllı malzemeden alınabilecek yüzde 
kısalma miktarının da altına inmektedir. 

3.1.3. Deney II 

İkinci deneyde ölçüleri aşağıdaki çizimde verilen daha küçük 

boyutlu zikzak şekli kullanılmıştır. Bu şeklin seçilmesinin 

sebebi ise birinci deneyde şekil hafızalı alaşımın yapması 

istenilen şekil değişimini tam olarak yapamamasıdır. 

Katlanması gereken kısımlar tavlandığı açıya ulaşamamıştır. 

Bu nedenle katlama sayısını artırarak deplasman oranının artıp 

artmadığını test etmek için bu şekil seçilmiştir. Akıllı malzeme 

tavlandıktan sonra yukarıda bahsedilen deney düzeneğine 

bağlanmıştır ve en küçük ağırlıktan başlanılarak deney 

gerçekleştirilmiştir. 

Ölçülerin küçülmesi akıllı malzemeden alınan kısalma 

oranını büyük ağırlıklar için arttırmıştır. Ancak sonuç olarak 

yük arttıkça kısalma oranı yine işlem görmemiş akıllı 
malzemeden alınan kısalma oranına doğru yaklaşmaktadır. 
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Şekil 9: İkinci deney için şekil hafızası geometrisi 

 

3.1.4. Deney III  

Üçüncü deneyde ölçüleri aşağıdaki çizimde verilen ilmik şekli 

kullanılmıştır. Bu şeklin seçilmesinin sebebi ise köşeli 

tavlamalardan kaçınılmasının olumlu bir etki yapıp 

yapmayacağının incelenmesidir. Katlanma hareketi yerine 

yuvarlak tavlamalardan oluşturulan bu şeklin daha iyi bir sonuç 

verip vermeyeceği test edilmiştir. Akıllı malzeme tavlandıktan 

sonra bahsedilen deney düzeneğine bağlanmıştır ve en küçük 

ağırlıktan başlanılarak deney gerçekleştirilmiştir. 

       Son deneyde kullanılan yuvarlak ilmik şekli akıllı 

malzemeden alınan kısalma oranını büyük ağırlıklar için 

arttırmıştır. Diğer deneylere göre düşük ağırlıklarda daha iyi bir 

kısalma oranı görülmesine rağmen ağırlık arttıkça performans 
aynı şekilde çok düşük seviyelere yaklaşmıştır. 

 
Şekil 10:  Üçüncü deney için şekil hafızası geometrisi 

3.1.3. Deney sonuçları karşılaştırılması 

 
Şekil 11:  Üç deneyin toplam sonuç grafiği 

Yapılan deneyler sonucunda hem kuvvet ve hem deplasman 

değerlerinin aynı anda sağlanmasının mümkün olmadığı 

görülmektedir. Şekil hafızalı alaşım eyleyici olarak 

kullanıldığında kuvvet ya da deplasman özelliğinin yalnızca 

birinden faydalanmak gerektiği görülmektedir. Deney 

sonuçlarının yer aldığı grafik incelendiğinde farklı tavlama 

şekillerine rağmen deplasman değerinin logaritmik olarak 
azaldığı ve sıfır değerine yaklaştığı görülmektedir. 

 

 

3.2. Mobil Robot Montajı ve Deneyler 

Bu bölümde tasarlanan robotun montajı sonrası denemeler 

yapılmış ve bu denemelere ait üst, ön ve soldan görünüşleri 

verilmiştir. Ayrıntılı olarak bahsedilen tasarım yine daha önce 

belirtilen imalat teknikleri kullanılarak üretilmiştir.  

 

Şekil 12: Montajı yapılmış tekerlekleri açık halde mobil robot  

Şekil 12’de verilen robotun üstten görünüşü incelendiğinde 

kullanılan tüm parçalar açıkça görülmektedir. Gövdenin 

ortasında Arduino bulunmaktadır. Arduino’ya bağlı iki servo 

motor ve bu motorlara bağlı tekerlekler görülmektedir. Güç 

kaynağından gelen akımı akıllı malzemelere ileten ve akıllı 

malzemeleri etkin hale getirecek olan mosfetler ise Arduino 
üzerine takılmıştır.  

Şekil 13’de tekerleklerin açık ve kapalı konumları 

gösterilmiştir. Yapılan denemelerde tekerleklerin açılması 

sırasında kasılmalar meydana gelmiştir. Bunun sebebi üretim 

tekniklerinden istenilen performansın alınamamasıdır. Bu 

problemler parçalardaki makineden kaynaklanan tolerans 

farklılıkları, mekanizmada oluşan sürtünmeler ve kasmalar 

olarak gösterilebilir. Bu kasılma ve sürtünmeleri yenmek için 

servo motorlardan gelecek bir başlangıç devri tekerleklerin 

açılmasına yardımcı olmaktadır. Bu yardımla birlikte 

tekerlekler son açık haline geçebilmektedir. 

 
a 

 
b 

Şekil 13: a. Mobil robotun tekerleklerinin kapalı hali, b. Mobil 

robotun ŞHA’lar aktive edilerek ani hareket mekanizması 

tahrik edilmesi sonucunda tekerleklerinin açılmış hali 
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Sistemin montajı yapıldıktan sonra teorik olarak hedeflenen 

katlanma hareketinin sağlanıp sağlanmadığı üzerine deneyler 

yapılmıştır. Şekil 13’de verilen fotoğraflar boyutların 

görülmesi için metrik kağıt üzerinde çekilmiştir. Fotoğraflarda 

teorik olarak amaçlanan %65 kapanma oranına ulaşıldığı 

görülmektedir. Ayrıca yapılan deneyler video olarak 

kaydedilmiş ve internette yer almaktadır. [8] numaralı 

referansta verilen linkte ani hareket mekanizması ile tekerleğin 

kapanma hareketi ve robotun hareketi yer almaktadır. [9] 

numaralı referansta ise şekil hafızalı alaşımın tekerleğin 

kapanma hareketinde eyleyici olarak kullanılması yer 

almaktadır ve yine robotun hareketi görülmektedir. 

4. Sonuçlar 

Bu projede sınırlar çerçevesinde origamiden esinlenen 

katlanabilme özelliğine sahip mobil robot tasarımı yapılmış ve 

üretilen modelde % 65 oranında yer kazancı sağlanabilmiştir. 

Katlanabilme özelliği ve hareket tekerlekler sayesinde 

sağlanmaktadır. Katlama ve açılma görevi ani hareket 

mekanizması ile çalışmaktadır ve eyleyici olarak ŞHA 

kullanılmaktadır. ŞHA’ların eyleyici olarak kullanılması adına 

önemli sonuçlar elde edilmiştir. ŞHA’ya hafıza verilerek 

mekanizmanın hareketi için hem deplasman hem kuvvet 

sağlanması amaçlanmaktaydı ancak bu iki faydanın aynı anda 

sağlanamadığı görülmüştür. Yalnız deplasman veya yalnız 

kuvvet kazancı tercih edilebilmektedir. Bu durumu avantaja 

çevirmek adına farklı mekanizmaların kullanılabileceği 
gösterilmiş ve akabinde ani hareket mekanizması seçilmiştir. 

Teşekkür 

Bu çalışma TÜBİTAK 215E139 numaralı proje ile 
desteklenmiştir. 
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Özetçe
Bu makale, endoskopik cerrahide kullanılacak olan bir ro-

botun yüksek ataletli bir eksenine kuvvet kontrol yöntemi uy-
gulanmasını açıklamaktadır. Bu bağlamda sürtünme telafisi ile
beraber Bozunum Gözleyicisi (BG) tasarlanmıştır. İlerleyen sü-
reçte, sistem üzerindeki etkileşim kuvvetini ölçen bir sensör
kullanmaksızın eklem torkunu kontrol edilebilir kılmak için sis-
teme Tepki Kuvveti Gözleyici (TKG) eklenmiştir. Yapılan de-
neylerde birçok farklı genlik ve frekans değerleri verilerek geri
sürülebilir olmayan alt bölgede TKG’nin verimliliği takip edil-
miştir. Sonucunda ise sistemde, yani geri sürülebilir olmayan
eksende, TKG’nin verimli çalışmadığı, ancak ölü bölgenin dı-
şında istenilen performansı sergilediği gözlemlenmiştir.

Abstract
This article describes the application of a force control met-

hod to a high-inertia axis of a robot to be used in endoscopic
surgery. In this context, a Disturbance Observer (DOb) is desig-
ned with friction compensation. In the process, a Reaction Force
Observer (RFOb) was added to the system to make the joint to-
rque controllable without using a sensor that measures the inte-
raction force on the system. In the experiments performed, the
efficiency on the non-backdrivable axis of the robot was moni-
tored by giving many different amplitude and frequency values.
As a result, it has been observed that the RFOb does not operate
efficiently but exhibits the desired performance outside the dead
zone.

1. Giriş
Günümüzde, robotik teknolojilerinin gelişimi tıp alanında da
büyük bir ilerlemeye sebep olmuştur. Ortaya çıkan ilerleme-
ler ve yeni teknolojiler ile endoskopik cerrahi tekniklerinde bü-
yük ilerlemeler ortaya konulmuştur. Endoskopik müdahalelerin
amacı operasyon yapılan bölgedeki dokunun tahribat miktarını

azaltmak ve hastanın günlük hayata dönüşünü hızlandırarak ya-
şam kalitesini arttırmaktır. Bu sebeple ki modern tıpta kullanı-
lan endoskopik cerrahi, operasyon sırasında yüksek hassasiyette
kuvvet regülasyonu talep eder. Ek olarak, hastanın yatış süresini
azaltmak, şahıslara ve hastanelere ekonomik olarak da avantaj
sağlamaktadır.

Şekil 1: Özyeğin Ameliyat Robotu

Geçtiğimiz yıllarda bu alanda bir çok akademik çalışma
gerçekleştirilmiştir. Intuitive Surgical’ın da Vinci robotik cer-
rahi sistemi gibi sistemlerin gelişmesi ve ameliyat süreçlerinde
kullanılması ile minimal girişimsel müdahalelerin sayısı ve çe-
şitliliği de artmaktadır [1]. Abdominal kısım [2], kalp [3], böb-
rek [4] ve tiroid [5] gibi bölgelerde yürütülmüş çalışmalar bu
çeşitliliğe örnek olarak gösterilebilir. Ameliyat sırasında doku
hasarını en aza indirmek ve hedef dokuya ulaşma sırasında has-
sasiyeti arttırmak bu çalışmaların amacı olarak belirlenmiştir.
Uygulamaların çeşitlenmesi ile birlikte farklı yapısal ihtiyaçlara
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uygun sistemler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Şekil 1’deki Öz-
yeğin Ameliyat Robotu’da bu bağlamda tasarlanan sistemlerden
biridir.

Yüksek hassasiyeti sağlamak adına endoskopik ameliyat
robotlarında yaygın olarak tendon tahrikli sistemler kullanıl-
mıştır. Bebek [6] ve ekibini Case Western Reserve Üniversi-
tesi’ndeki araştırmasında paralel mekanizmalar kullanarak dü-
şük ataletli ve yüksek konumlandırma kapasiteli bir dizayn or-
taya koymuştur. Raven II cerrahi sisteminde de 2 adet tendon
tahrikli, 7 serbestlik derecesine sahip robot kolları kullanılmış-
tır [7]. Özyeğin Ameliyat Robotu’nun da üst bölgesindeki kollar
için tendon tahrikli sistem kullanılmıştır.

Endoskopik ameliyat robotlarında kuvvet ölçme bilgisi ko-
nularında gelişmeler devam etmektedir. Bu gelişmelerin yoğun-
laştığı alanlardan biri müdahale esnasında cerrahın kuvvet geri
bildirimi alamayıp dokuda ezilmelere ve tahribata yol açması
durumunun giderilmesidir. Hyuk-Lee ve ekibi tarafından ya-
pılan çalışmalarda, ameliyat sırasında kavrayıcı tarafından tu-
tulan dokunun kuvvet sensörü ile geri bildirim bilgisi cerraha
verilmeye çalışılmıştır [8]. Willaert ise araştırmasında kavra-
yıcı ucunda dış etkenler sebebiyle oluşan kuvvetleri sensörler
vasıtasıyla elde etmiştir [9]. Ancak, kuvvet sensörlerinin çok
daha küçük uçlu ameliyat robotlarına eklenmesi kullanılabilir-
liği önemli ölçüde düşürmektedir.

Bu bağlamda kuvvet sensörü kullanmaksızın gerçekleş-
tirilen gürbüz kontrolcüler önerilmiştir. Ohnishi vd. araştır-
masında ivmelenmeyi kontrol ederek sistemde istenen hare-
keti gerçekleştirmiş, aynı anda gürbüzlüğü de yüksek seviyede
tutabilmiştir[10]. Bir başka çalışmada ise Sarıyıldız, tepki kuv-
veti gözleyicisi (TKG) için yeni bir teknik öne sürmüş, siste-
min nominal atalet parametresinin kararlılığa olan etkisini in-
celemiştir [11]. Mitsantisuk vd. bozunum gözleyicisi ile Kal-
man filtresini birlikte kullanarak çoklu ölçümlerin birleştirilme-
sini sağlayan kontrolcü geliştirmiştir [12]. Ugurlu vd. bir üst
gövde dış iskelet robotta sensör kullanmadan Bozunum Gözle-
yicisi (BG) tabanlı bir tork kestirim yöntemi sunmuşlardır [13].

Özyeğin Ameliyat Robotu (bkz. Şekil 1), uygulamalar sıra-
sında haptik cihaz ile manipüle edilecektir. Bu sebeple ki haptik
geri bildirim, tork ve kuvvet algılaması sisteme adapte edilecek
konular arasındadır. Özyeğin Ameliyat Robotunda kullanılacak
olan EndoWrist [14], robotun eklemlerdeki ataletini yükselte-
cektir ve cerrahi müdahalelerde kullanılacak olan bu sistemin
yüksek hassasiyete sahip olması gerekmektedir. Bu sebeple has-
sasiyeti korumak adına ameliyat sırasında hasta vücudunun iç
duvarına temas ile oluşabilecek sistemdeki geri sürülebilme en-
gellenmek istenmiş ve alt bölgesindeki eksenlerde yüksek dişli
oranlarına sahip motorlar tercih edilmiştir.

Robota ek sensör eklemeden TKG ile de sistem üzerinde
işlem sırasında oluşabilecek tepki kuvvetlerinin ölçümü müm-
kündür. Ancak robotta kullanılan yüksek dişli oranlı eyleyici-
nin literatürde daha önce odaklanılmamış olan TKG’ye uyum
sağlayıp sağlayamayacağı kesin olmamakla birlikte bu bildiride
incelenen esas konudur. Bildiri şu şekilde düzenlenmiştir: Sen-
tezlenen kontrolcüde kullanılan yöntemler 2. kısımda özetle an-
latılmıştır. Benzetim ve deney çalışmaları 3. kısımda verilmiştir.
Sonuçlar 4. kısımda tartışılarak makale sonlandırılmıştır.

2. Yöntem
Ameliyat süreci sırasında işlemin keskinliği ve hasta tarafından
gelecek olası tepkilere yönelik olarak atak cevaplar verilebilir
olması robotik sistem için önceliklidir. Bu bağlamda tasarla-
nan sistemin ağırlık ve atalet gibi harekete karşı tepki göste-
rebilecek, yapısal özelliklerin etkilerinin en aza indirilmesi ge-
rekmektedir. Bir diğer yandan da sistemin kuvvet beslemeli bir
yapıya ulaşabilmesi için gerçek zamanlı olarak sistemdeki kuv-
vet ve tork yüklerinin bilinir olması gerekmektedir. Kuvvet ve
tork değerlerinin ihtiyaç duyulan sensör sistemleri ile ölçüle-
bilir olmasına karşın, bu sistemlerin robot üzerinde ek olarak
ağırlık ve atalet oluşturmasından ötürü, sensör vb. sistemlerin
uygulanmasında sorun yaşanacağı ortadadır.

Uğurlu ve ekibinin çalışmasında da görüldüğü üzere sistem
üzerindeki bozunumları bir BG ile ölçüp bir sürtünme modeli
elde etmek mümkündür [13]. Bu amaçla, sistem dinamik ve
statik yüklere maruz bırakılmaksızın farklı eğimlerdeki rampa
sinyalleriyle sürülmüş ve BG çıkışındaki sürtünmeden kaynaklı
tork değerlerinin açısal hıza oranlı değişimi Şekil 2 dahilinde
grafiğe dökülmüştür. Farklı rampa değerlerinde tekrarlanan de-
neylerin benzer sonuçlar ortaya koyması ile elde edilen sür-
tünme tork değişiminin tutarlı olduğu değerlendirilmiş ve sis-
temin sürtünmesi Coulomb ile viskoz sürtünmeleri göz önüne
alınarak modellenmiştir.

Sürtünme modeli göz önüne alınarak bir sürtünme giderme
bloğu oluşturulmuş ve kestirilen sürtünme torku sisteme eklen-
miştir. Sürtünme gidermesi aktif haldeyken sistemin sürtünmesi
tekrar modellenmiş ve ortaya Şekil 3’ teki değişim ortaya çık-
mıştır. Bu grafik incelendiğinde Coulomb ve viskoz sürtünme
etkilerinin büyük oranda giderildiği, ancak Stribeck etkisinin
halen etkisini sürdürdüğü görülmektedir.

Mitsantisuk ve ekibi tarafından önerilen biçimde ise sür-
tünme kompanzasyonuna ek olarak bir adet BG’nin sisteme ek-
lenmesi, dolayısıyla parametre belirsizlikleri ile modellenme-
yen sürtünme etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir [12].
Haliyle tüm sistemin bozunum etkilerinin en aza indirilmesi ile
dış döngüde konuşlandırılacak bir TKG’nin çıkışının etkileşim
kuvvetini kestirilmesine ve de kuvvet kontrolcüsünün sentez-
lenmesine olanak sağlayacaktır. Bahsedilen konu kontrol dön-
güleri Şekil4’ de temel biçimde gösterilmiştir.

3. Benzetim ve Deney Çalışmaları
Benzetim ve deney çalışmalarında kullanılan parametreler
Tablo1’de gösterilmektedir.

3.1. Benzetim Çalışmaları

Oluşturulan TKG modeli ile sistem üzerinde deneye başlanma-
dan benzetim yapılmıştır. Öncesinde ise benzetim parametre-
leri ayarlanmıştır. Gerekli parametreler üretici firmanın sağla-
dığı değerlere bir miktar hata eklentisi yapılarak oluşturulmuş-
tur. Girilen ana atalet değeri %15 belirsizlik taşımaktadır. Sis-
tem deneyinde yer almayacak olan çevresel empedans değerleri
benzetim için belirlenmiştir. Ayrıca sisteme Coulomb ve viskoz
sürtünme değerleri bozunum olarak eklenmiştir.

Ortaya çıkan benzetim sonuçları basamak sinyali girdisi
için Şekil 5’de sinüs dalgası için ise Şekil 6’da gözükmektedir.
Benzetim sonucunda yapılan TKG modelinin verilen girdiyi is-
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Şekil 2: Sürtünme modellemesi sonuç verileri ve üzerine otur-
tulan sürtünme modeli.
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Şekil 3: Farklı açısal hızlarda bozunum gözleyicisi ile modelle-
nemeyen sürtünme etkileri.

tenilen düzeyde takip ettiği görülmektedir.

3.2. Deney Çalışmaları

Özyeğin Ameliyat Robotu’nda sinyal alımı, kodlayıcı ve sinyal
okuması için Quanser Q8-USB Veri Toplama Cihazı kullanıl-
mıştır, bunun yanında motor sürücüsü olarak ise Maxon ES-
CON 70/10 motor sürücüler kullanılmaktadır. Sürücüler akım
kontrolü modunda çalışabilmekte olup motorların sınırları göz
önünde bulundurularak 10V/4A oranına göre programlanmış-
lardır.

Tablo 2’de değerleri belirtilmiş olan eyleyici üzerinde BG
sistemi kullanılarak yapılan sürtünme telafisi çalışması tamam-
landıktan ve sistem üzerinde sürtünme nedeniyle oluşan bo-
zunma ortadan kaldırıldıktan sonra Şekil 4 görüldüğü üzere ta-
sarlanan TKG sistemi Tablo 1 verilen değerlerle birlikte, robo-
tun belirtilen ekseni üzerinde test edilmiştir.

Yapılan ilk deneylerde sisteme uzun süreli olarak 0Nm

Şekil 4: TKG tabanlı kuvvet kontrolünün blok yapısı [12].

Tablo 1: Deney ve benzetim çalışmalarındaki parametreler.
Benzetim Deney

Atalet (Jt) (kgm2) 1.95 1.953
Nominal Inertia (Jm) (kgm2) 0.85Jt N/A
(%15 belirsizlik ile benzetildi.)
Çevresel Empedans (Nm/rad) 100 N/A
fTKG (rad/s) 125.67 31.42
fBG (rad/s) 314.16 31.42
fest (rad/s) 628.32 62.84
Kp 1.5 12
Sürtünme (Coulomb) (Nm) +10 +4.25

-10 -5.04
Sürtünme (viskoz) (Nms/rad) +50 +10.20

-50 -7.23
Basamak Referans (zaman) (s) 3 3
Basamak Referans (genlik)(Nm) 0.8 0.8
Sinüs Referansı (hız) (rad/s) 0.5 10
Sinüs Referansı (genlik) (Nm) 1 1

tork değeri kontrölcü üzerinden beslenmiş ve süreç içerisinde
olası bir hata birikmesi sonucu oluşabilecek istemsiz hareketler
ve TKG okumaları takip edilmiştir. Çalışmanın bu aşamasında
sistemde olağan dışı bir hareketlenmeme gözlenmesi üzerine,
sisteme yine 0Nm beslenirken dışarıdan sisteme etkilerde bu-
lunmuştur. Uzuva yapılan bu müdahaleler TKG üzerinden göz-
lemlenmiştir. Ancak sistemin geri sürülebilir yapıda olmaması
nedeniyle ve robotun mukavvemet sınırları içinde daha yüksek
kuvvetlerde müdahale edilememesinden ötürü ±1 Nm sınırla-
rında dış tepkilerle sistem gözlemlenebilmiştir. Deneylerin so-
nucunda sistemin çıkışının 0Nm değerine yakınsadığı gözlem-
lenmiştir.

Deneyler sırasında sistemin verdiği tepkiyi ölçebilmek
adına farklı genlik ve frekans değerlerinde sinüs dalgası şek-
linde girdiler verilerek çeşitli deneyler yapılmıştır. Bu deneyler-
den 10 rad/s ve 1 Nm genlikle yapılan deneyin sonucunu Şe-
kil 8 görülebilmektedir. Bununla birlikte yapılan basamak gir-
diler için olan deneylerden bir örnek olarak deneyin 3. sani-
yesinde 0.8 Nm’lik bir tork değeri ile deney gerçekleştirilmesi
üzerine alınan sonuç Şekil 7’de görülmektedir.
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Şekil 5: Basamak referans sinyali sonucu oluşan TKG Benze-
timi sonucu

Tablo 2: Deneylerde Kullanılan Eyleyicinin Ürün Değerleri
RE 35

Rotor Ataleti (kgm2) 6.55e-7
Dişli Oranı 1:546
Dişli Ataleti (kgm2) 14e-8
Motor Ataleti (kgm2) 1.9527
Motor Voltajı (V olt) 15
Maksimum Devamlı Tork (mNm) 77.7
Çıkış Torku (Nm) 42

4. Tartışma
Benzetim ve deney sonuçları ile görülmüştür ki geri sürülebilir
olmayan bir sisteme TKG uygulanması mümkün olmakla bir-
likte, geri sürülebilir sistemde yapılan uygulamalarda olduğu-
nun aksine süreç sırasında sistemin denenmesinde sorunlar ya-
şanmaktadır. Deneylerin yapıldığı sistemin geometrik limitleri
gereği yüksek genliklerde ve yüksek frekanslardaki hareketlere
izin vermeyişi sistemin denendiği aralığı sınırlandırmıştır.

Deney ve benzetim sonuçları karşılaştırıldığında sistemin
hem basamak hem de sinüs referansının başarıyla takip ettiği
gözlemlenmiştir. Ancak, transparan mod olarak da adlandırılan
sıfır kuvvet kontrolünün yüksek ataletli eklemin geri sürülebilir
olmaması sebebiyle verimli şekilde çalışmadığı sonucuna varıl-
mıştır. TKG tabanlı kontrolcü dönel kodlayıcı çıktılarını baz al-
maktadır ve dolayısıyla sistem hiç hareket etmezse veya ölü böl-
gede kalmaya direnirse dönel kodlayıcı çıktısı okunamamakta-
dır. Deneylerde gözlenmiş olduğu üzere belirli bir ölü bölgenin
ötesinde kontrolcü uygun şekilde kuvvet takibi yapabilmekte-
dir.

Sisteme eklenecek düşük maliyetli ve hafif bir FSR sen-
sör elementinin TKG ile birlikte çalışması ile etkin değer hata-
sında düşüş sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu noktada Kal-
man filtresi ile bu iki ölçüm yönteminin birleştirilmesi ve yük-
sek ataletli sistemin transparan modda çalışması sağlanacaktır.
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Şekil 6: Sinüs referans sinyali sonucu oluşan TKG Benzetimi
sonucu
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Şekil 7: Basamak referans sinyali sonucu oluşan deney sonucu

5. Teşekkür
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Özetçe 

Bu çalışmada, akademik çalışmalar kapsamında üniversite – 

laboratuvar ortamına kazandırılan arabalı üçlü ters sarkaç 

sisteminin gerçekleştirilen tasarımından bahsedilmiş, üretilen 

sistemin parametreleri açıklanmıştır. Sistemin matematiksel 

modeli çıkartılmıştır. Gelecek çalışmalarda yapılması 

hedeflenen gerçek zamanlı uygulamalara zemin oluşturması 

amacıyla arabalı üç çubuklu ters sarkaç sisteminin kontrolü 

MATLAB/Simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. Optimal 

kontrol yöntemlerinden olan LQR ve LQG kontrol yapısı 

incelenmiş ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Her iki 

kontrol yapısı da sisteme uygulanmıştır. Araba referans 

konumda iken sarkaçların yukarıda dengede durması her iki 

kontrol yönteminde de sağlanmıştır.  

Abstract 

In this paper, the design of the triple inverted pendulum 

system which is added to the laboratory systems within the 

scope of academic studies is mentioned and the parameters of 

the generated system are explained. The mathematical model 

of the system is given in detail. The control of the triple 

pendulum on a cart is carried out in the MATLAB/Simulink 

for real-time applications targeted for future work. LQR and 

LQG control structures which are the optimal control 

methods have been examined and their features have been 

elaborated. Both control structures are applied to the system. 
The stability of the pendulums at the above standstill when 

the car is in the reference position is provided in both control 

methods. 

1. Giriş 

Ters sarkaç sistemi kontrol alanında sıklıkla kullanılan, 

doğrusal olmayan, kararsız, eksik tahrikli bir sistemdir. 

Özellikleri bakımından kontrol teorisi çalışmalarında 

kullanılmaya oldukça uygundur. Tasarlanan kontrol 

algoritmalarının test edilmesi, var olan algoritmaların 

geliştirilmesi vs. ters sarkaç sistemlerinin üzerinde kolaylıkla 

gerçekleştirilebilir.  

Klasik tip ters sarkaç sisteminin genel yapısına 

bakıldığında sistemin; yatay eksende doğrusal hareket 

edebilen bir araba ve bu arabaya monte edilmiş bir sarkaçtan 

oluştuğu görülmektedir. Ters sarkaç sisteminin farklı birçok 

çeşidi mevcuttur. Hareket kabiliyetine göre lineer, döner 

türleri mevcut olduğu gibi sarkaç sayısının arttırılmasıyla elde 

edilen çift, üç çubuklu ters sarkaç sistemleri de mevcuttur. Bu 

sistemler üzerinde birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Furuta 

ve Aström [1] klasik tip ters sarkacın yükseltilmesi için enerji 

tabanlı kontrol yöntemini incelemişlerdir. Acosta, Gordillo ve 

Aracil [2] döner ters sarkaç (furuta pendulum) sisteminin 

yükseltilmesi için hız gradyanı yöntemine dayalı kontrolör 

tasarımı gerçekleştirmişlerdir. Block [3] iki sarkacın sabit bir 

yere monte edildiği ve sadece birinci ekleme tahrik 

uygulandığı Pendubot sistemini kontrol etmiştir. Sarkaçların 

yükseltilmesinde kısmi geri besleme lineerleştirme 

tekniklerini, dengelenmesinde ise LQR ve kutup yerleştirme 

yöntemlerini kullanmıştır. Cheng, Zhong, Li ve Xu [4] 

bulanık mantık kontrol yöntemini çift ters sarkaç sisteminde 

sarkaçların dengelenmesi için kullanmışlardır.  

Ters sarkaç sistemlerinde kontrol problemi iki başlığa 

ayrılmaktadır. Sarkaçların yükseltilmesi ve dengelenmesi ayrı 

olarak incelenip, uygulanan kontrol teknikleri farklılık 

göstermektedir. Her iki probleme odaklı çalışmalar olduğu 

gibi sadece yükseltme veya dengeleme problemine odaklı 

çalışmalarda mevcuttur. Her iki problem için kullanılan 

kontrol teknikleri farklılık göstermektedir. Literatür 

incelendiğinde yükseltme problemi için kullanılan kontrol 

tekniklerinin üç ana başlığa ayrıldığı görülmektedir. Bunlar: 

ileri beslemeli [5], enerji tabanlı [1] ve doğrusal olmayan 

model öngörülü kontrol [6] yöntemleridir. Dengeleme 

problemi için ise PID, LQR, LOG, bulanık mantık ve kayan 

kipli kontrol yöntemleri kullanılan yöntemler arasındadır.  

Bu çalışmada üç çubuklu ve arabalı türdeki ters sarkaç 

sisteminin dengeleme kontrol problemi üzerinde durulmuştur. 

Literatürde bu tür için yapılan çalışmalar kısıtlıdır. Yapılan 

bazı çalışmalarda LQR ve bulanık mantık olmak üzere sadece 

tek bir kontrol yöntemi ile sistemin dengeleme problemi 

üzerinde durulmuş ve benzetim çalışması yapılmıştır [10,11]. 

Glück, Eder ve Kugi [12] ise sarkacın hem yükseltilmesini 

hem de dengelenmesini deneysel olarak gerçekleştirmişlerdir. 

Yükselme problemi için doğrusal olmayan ileri beslemeli 

kontrol, dengeleme problemi için ise optimum geri beslemeli 

kontrol tekniklerini kullanmışlardır. Gelecek çalışmalarda 

sistem kontrolünün deneysel olarak gerçekleştirilmesi 

hedeflendiğinden; bu çalışmada benzetim ortamında 

dengeleme problemi için optimal geri beslemeli kontrol 

algoritması geliştirilmiş ve yapılması planlanan deneysel 

çalışmalara referans olması amaçlanmıştır. Optimal kontrol 

yöntemlerinden LQR ve LQG yöntemlerinin tasarımı 

gerçekleştirilmiş, tasarlanan iki kontrolör de sisteme ayrı ayrı 

uygulanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Böylelikle ÜTS (üçlü 
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ters sarkaç) sistemi dengeleme problemi için iki ayrı optimal 

kontrol algoritmasının karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir.   

2. Tasarım 

Akademik çalışmalar kapsamında ÜTS sistem tasarımı 

gerçekleştirilip, üretimi yapılmıştır. Bu üçlü sistemin tek ve 

çift ters sarkaca da uyarlanabilmesi ile istenildiği takdirde üç 

farklı sistem üzerinde gerekli çalışmaların yapılabilmesi 

hedeflenmiştir. Tasarlanan sistem Şekil 1’de görülmektedir.  

 

           Şekil 1: ÜTS Sistem Tasarımı. 

Sarkaç sayısının artması eklem yapısı tasarımında farklı 

bir problem ortaya çıkarmaktadır. Klasik tip ters sarkaçta, 

enkoder verisinin iletimi oldukça kolaydır çünkü her iki 

enkoderin (araba ve sarkaç) kablosu kontrolöre kolay ulaşır 

durumdadır ve mekanik açıdan bir problem 

oluşturmamaktadır. Üçlü ters sarkacın mekanik yapısına 

bakıldığında ise tasarım kriterleri oldukça değişmektedir.  

Eklem tasarımında en kritik nokta döner mafsal yapısı ve 

güvenilir veri iletimidir. Ölçülen bilgilerin kontrolöre 

iletilmesi için her bir kodlayıcıdan çıkan kablonun buraya 

ulaşması gereklidir. Fakat kablolar serbest dönme hareketini 

engeller ve sistemin estetikliğini azaltır. Bu problemin olası 3 

farklı çözümü vardır: kablosuz iletişim, kontak bileziği (slip 

ring) kullanımı, optik veri elemanı tasarımı. Bu tasarımda 

kontak bileziği kullanılarak bu problem aşılmıştır. 

3. Modelleme 

Sistemin dinamik hareket denklemleri, sistemin dinamik 

davranışını tanımlayan matematiksel denklemlerdir. Hareket 

denklemleri, üçlü ters sarkaç sisteminin benzetimi ve kontrol 

denklemlerinin tasarımı için gereklidir.  

ÜTS sisteminin hareket denklemleri, lineer arabaya 

uygulanan giriş torku ile sarkaçların ve arabanın hareketleri 

arasındaki bağıntı olarak tanımlanır.  

Bir dinamik sistemin hareket denklemlerinin bulunması 

için genel bir yaklaşım olan Lagrange formülasyonu 

kullanılabilir. Lagrange ‘L’ hareket denklemleri, sistemin 

potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi arasındaki fark olarak 

tanımlanır.  

ni
q

L

q

L

dt
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,....,2,1, 




















                 (1) 

qi: sarkaç genelleştirilmiş koordinatı, : genelleştirilmiş 

koordinatın zamana göre birinci türevi,  i. sarkacı hareket 

ettirmek için sistemin i. mafsalına uygulanan genelleştirilmiş 

torktur.  

3.1. ÜTS Sistem Parametreleri 

Şekil 2’de ÜTS sistem diyagramı görülmektedir. Sistemin 

çıkış değişkenleri: arabanın pozisyonu ve hızı, her bir sarkacın 

açısal konumu ve hızlarıdır. Sistemin donanımsal yapısına 

bakıldığında motor, motor sürücü, enkoder ve sarkaçlardan 

oluştuğu görülmektedir. Pozisyon bilgisi değişkenlerinin 

ölçümü için kodlayıcı (encoder) kullanılmaktadır. Donanıma 

ait 2 temel enkoder vardır; araç pozisyon ölçümü ve sarkaç açı 

ölçümü yapacak enkoderler.  

 

Şekil 2: Arabalı ÜTS Sistem Diyagramı. 

Tablo 1’de verilen model parametrelerine bakıldığında her 

bir sarkacın kütlesi ve uzunluğu ile arabanın kütlesi 

görülmektedir. Sistem modellenmesinde her bir sarkacın 

ağırlık merkezinden ilgili mafsala kadar olan uzaklıkları (li) 

önem kazanmaktadır. Bu çalışmada sarkaçların homojen 

özellikte olduğu kabul edilerek bu uzaklıklar Li/2 olarak 

hesaplanmaktadır. Ayrıca bu parametreler dışında atalet 

momenti ve sürtünme katsayıları da modelde yer alan 

parametrelerdir. c; araba ile yüzey arasındaki, b1; birinci eklem 

ile araba arasındaki, b2; birinci eklem ile ikinci eklem 

arasındaki, b3; ikinci eklem ile üçüncü eklem arasındaki 

viskoz sürtünme katsayısını ifade eder. Her bir ekleme ait 

atalet momenti ise Ji ile gösterilmektedir.  

Tablo 1: Model Parametreleri. 

Parametre Sayısal Değer 

m0 2.8 kg 

m1 0.2533 kg 

m2 0.3258 kg 

m3 

L1 

L2 

L3 

g 

c 

0.3704 kg 

0.323 

0.419 

0.484 

9.81 

0.0001 

Sistemdeki sürtünmelerin modellenmesi oldukça önem 

taşımaktadır çünkü gerçek zamanlı uygulamalarda 

sürtünmelerin kontrolör performansına etkisi fazladır. Bu 

etkiler modellenerek net bir şekilde ortaya koyulursa kontrolör 

bu etkileri yok edebilecek şekilde çalışabilir. Bu çalışmada da 

sürtünmeler sistem modellemesine dahil edilmiş fakat 

benzetim çalışması olduğundan sürtünmeler ve atalet 

momentleri daha sonra ihmal edilmiştir. 

3.2. ÜTS Matematiksel Modelleme 

ÜTS için mafsal değişkenleri ve genelleştirilmiş tork vektörü 

belirlenir. (denklem 2’ de mafsal değişkenleri ve tork vektörü 
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verilmiştir.) Sistemde sadece arabaya tork uygulandığından 

tork vektörünün birinci elemanı dışındaki elemanları sıfırdır. 
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 xq                                                      (2)  

Lagrange yaklaşımının kullanılması için öncelikle sistemin 

toplam kinetik ve potansiyel enerjilerinin hesaplanması 

gerekmektedir.  Bundan önce ise enerji hesaplamaları için 

gerekli olan konum denklemleri elde edilmiştir.           
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Sistemdeki toplam kinetik enerjiyi arabanın ve her bir 

sarkacın kinetik enerjisi oluşturur. Arabanın hareketine 

bakıldığında sadece yatay eksendeki öteleme hareketinden 

kaynaklı bir kinetik enerjisi (denklem – 4) olduğu 

görülmektedir. 

  2

0
2

1
xmKEa
    (4) 

Sarkaçların ise hem öteleme (her iki eksende) hem dönme 

kinetik enerjileri vardır.  

3,2,1,
2

1

2

1

2

1 222

)(  iJymxmKE iiiiiiis               (5) 

Araba yalnızca yatay eksende hareket ettiği için arabadan 

kaynaklanan potansiyel enerji sıfırdır. Sistemin potansiyel 

enerjisi eklemlerden kaynaklanmaktadır.  

  PE-KEL                                                           (6) 

Sistemin durum denklemleri Lagrange denklemi 

kullanılarak elde edilebilmektedir. Her bir durum değişkeni 

için (1) eşitliğinin uygulanması sonucu doğrusal olmayan dört 

denklem elde edilmektedir. Bu denklemler sistemin 

dinamiğini modelleyen diferansiyel denklemlerdir. Sistemin 

dinamik denklemi standart formda aşağıdaki gibi gösterilir. 
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   (7)                

M, kütle matrisidir, simetrik bir matristir. C, merkezkaç ve 

Coriolis kuvvetlerinin G ise yerçekimi kuvvetinin etkisini 

göstermektedir. D matrisi ise sönümleme matrisidir. 

Matrislerdeki kısaltmaların karşılığı Tablo 2’de görülmektedir.  

Tablo 2: Kısaltmaların Karşılığı. 

Kısaltma Karşılığı 

0a  
3210 mmmm   

1a  

2a  
131211 LmLmlm   

2

13

2

121

2

11 LmLmJlm   

3a  

4a  

5a  

6a  

7a  

8a  

2322 Lmlm   

213212 LLmlLm   

3

2

33 Jlm   

33lm  

313 lLm  

2

232

2

22 LmJlm   

9a  
323 lLm  

3.2. ÜTS Doğrusallaştırma 

Elde edilen sistemi tanımlayan denklemlerin doğrusal 

olmadıkları görülmektedir ve bu sebeple analiz, benzetim ve 

kontrolör tasarımının yapılabilmesi için denklemlerin 

doğrusallaştırılması gerekmektedir. Sistemin sarkaçlar aşağı 

yönde ve sistem kararlı, sarkaçlar yukarı yönde ve sistem 

kararsız olmak üzere iki denge noktası vardır. Dengeleme 

kontrol algoritması için çalışma bölgemiz kararsız denge 

noktasıdır. Bu nedenle kararsız denge noktası için (θi=0°, 

i=1,2,3) denklem 8’ de verilen küçük açı yaklaşımı 

kullanılarak sistemin doğrusal olmayan matematiksel modeli 

doğrusallaştırılacaktır. Küçük açılarla yapılan ölçümlerde 

kolaylık sağlaması açısından bu yaklaşım kullanılmaktadır.  

    

0

1)cos(,1cos

)sin(,sin

2
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jii
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          (8)                                                

Burada dikkat edilmesi gereken husus yapılan kabullerin 

sarkaç açılarının 0° civarında iken geçerli olduklarıdır. Bu 

civardan uzaklaşıldığında yapılan doğrusallaştırma artık 

geçerli olmayacaktır. Sistemin doğrusal dinamik denklemleri 

aşağıdaki gibi elde edilir.  
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3.3. Durum Uzayı Modeli 

Modellemede sistemin dinamik davranışları diferansiyel 

denklem formunda tanımlandı; bir başka tanımlama formu ise 

durum uzayı modelidir. Durum uzayı modeli sistemin dinamik 

davranışını tanımlayan durum denklemlerinden meydana 

gelmektedir. Sarkaçların dengelenmesi için durum geri 

beslemeli kontrolör kullanılacağından bu modelin elde 

edilmesi gereklidir. Genel olarak bir sistemin durum uzay 

formunda gösterimi denklem 10’ da görüldüğü gibidir. 

DuCxyBuAxx  ,                     (10) 

x: durum vektörü, u: giriş vektörü, y: çıkış vektörü 

Üçlü ters sarkacın durum değişkenleri araba konumu – 

hızı ve her bir sarkacın açısal konumu – hızıdır. Bu 
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değişkenler arasında gerekli dönüşümler yapılmalı ve 

denklemler buna göre yeniden düzenlenmelidir. 

uzzzzx

uzzzz

uzzzz

uzzzz
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12311210193

83726152

43322111

























                    (11) 

Yukarıda verilen denklemlerin düzenlenmiş halini durum 

değişkenlerine göre matris formunda elde edersek, sistemin 

durum uzayı modelini (denklem – 12) elde etmiş oluruz. Elde 

edilen durum uzayı modelinden yola çıkılarak ise sistem 

transfer fonksiyonlarının elde edilmesi, kontrol algoritması 

geliştirilmesi, sistem karakteristiklerinin analizi vb. 

gerçekleştirilebilir.  
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5. Durum Geri Beslemeli Kontrol 

Ters sarkaç sistemi doğrusal olmayan, kararsız, eksik tahrikli 

bir sistemdir. Bu özellikleri doğrultusunda kontrolü zor bir 

sistem olduğu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla her 

denetleyici yapısı bu sistemin kontrolü için uygun 

olmamaktadır. Ayrıca ters sarkaç sisteminde kontrol problemi 

iki temel kısımdan (yükseltme, dengeleme problemi) oluştuğu 

için bu iki problemi çözen denetleyici yapıları da farklılık 

göstermektedir. Bu çalışmada dengeleme probleminin 

çözümüne odaklanılmıştır.  Dengeleme problemi için durum 

geri beslemeli kontrol uygun denetleyici yapıları arasındadır.  

Durum geri beslemeli kontrolün temelinde sistemin kapalı 

çevrim kararsız kutuplarının sistemi kararlı hale getirecek 

noktalara atanması vardır. Kutup atamasının yapılabilmesi için 

sistemin durum değişkenlerinden ve kazanç matrisinden 

yararlanılmaktadır. Durum geri beslemeli kontrol yönteminin 

en önemli avantajlarından biri kapalı çevrim sistem 

kutuplarının istenilen herhangi bir yere yerleştirilebilmesidir. 

Çıkış geri beslemeli kontrol yöntemlerinde kutuplar sadece 

belirli yerlere atanabilir.  

Bu denetleyicinin sisteme uygulanabilmesi için sistemin 

tüm durum değişkenlerinin ulaşılabilir olması gerekmektedir. 

Durum değişkenleri geri beslenerek uygun bir durum geri 

besleme kazanç matrisi ile çarpılır ve referans giriş ile 

karşılaştırılır. Referans ve geri besleme farkı da durum uzayı 

modeline giriş olarak verilir.  

Sistemin 8 durum değişkeni vardır fakat bu değişkenlerin 

hepsi direkt olarak elde edilememektedir. Çünkü sistem 

modelinde çıkış olarak elde edilenler sadece sistemin 4 durum 

değişkenidir (araba ve her bir sarkacın konumu). Diğer durum 

değişkenleri de (araba hızı, her bir sarkacın açısal hızı) çıkış 

değişkenlerinin türevlerinin alınması ile elde edilerek geri 

beslenmektedir. 

5.1. LQR (Doğrusal Karesel Düzenleyici) Yöntemi 

Durum geri beslemeli denetleyici tasarımında kritik 

noktalardan biri K matrisinin bulunmasıdır. LQR yöntemi bu 

amaçla kullanılan yöntemlerdendir. Bu yaklaşımda bir 

optimizasyon problemi çözülerek K matrisi elde edilmektedir. 

Aşağıdaki 13 denkleminde verilen kontrol sinyalini optimize 

edecek optimal geri besleme katsayıları maliyet 

fonksiyonunun (J) minimize edilmesi ile bulunmaktadır.  

)()( tKxtu                                                   (13) 





0

)(
2

1
dtRuuQxxJ TT               (14) 

Yukarıdaki 14 denkleminde görülen maliyet fonksiyonu Q 

ve R olmak üzere iki parametreye bağlı olarak değişmektedir. 

Bu iki parametrenin seçimine bağlı olarak uygun kazanç 

matrislerinin elde edilmesi sağlanmaktadır. Q pozitif yarı – 

tanımlı bir matristir, R ise pozitif sabit bir sayıdır. Optimum 

kontrol sinyali aşağıdaki 15 denkleminde verilen şekilde 

olmalıdır.  

)()()()( 1 tKxtxtPBRtu T                     (15) 

Bu denklemde görülen P cebirsel değeri ise Riccati 

diferansiyel denklemi (denklem 16) yardımı ile elde edilir.  

01   QPPBRAPA T              (16) 

Riccati denkleminin çözümü olan P değeri ile artık K 

kazanç matrisi 17 denklemindeki gibi bulunabilir. 

 87654321

1 kkkkkkkkPBRK T        (17) 

5.1.1. Durum Geri Besleme Kazancının Bulunması 

Kontrolün başarısı ağırlık matrislerinin (Q,R) seçimine 

bağlıdır. Eğer seçim uygun olarak yapılmamışsa, elde edilen 

çözüm sistemin gereksinimlerini karşılamayabilir. Başlangıçta 

ağırlık matrisleri basitçe R = 1, Q=C’*C şeklinde seçilebilir. Q 

matrisi incelenecek olursa 4 tane elemanın değerinin 1 diğer 

tüm elemanların 0 değerinde olduğu görülecektir. Değeri 1 

eleman olanlar sistemin çıkış değişkenlerinin ağırlık 

katsayısıdır diyebiliriz. LQR fonksiyonu sistemin tüm 

çıkışlarının kontrol edilmesini sağlar, Q matrisindeki çıkış 

değişkenlerinin ağırlık katsayılarının değiştirilmesi ile 

kontrolörden istenen cevabın alınması sağlanabilir.  

 
Şekil 3:Kararlı – kararsız sistem kutupları. 
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Q ve R matrisinde değişkenlerin ağırlıkları değiştirilerek 

istenen kontrolü sağlayacak bir kazanç matrisine ulaşılmıştır. 

Şekil 3’de orijinal sistem kutupları ile kontrol sonucu elde 

edilen kutuplar görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı üzere 

kutuplar kontrol sonucunda kararsız noktalardan kararlı 

noktalara taşınmıştır.  

5.2. LQG (Doğrusal Karesel Gaussian) Yöntemi 

5.2.1. Kalman Filtresi 

Kalman filtresi, doğrusal dinamik sistemlerde, modelin giriş 

ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin edebilen bir 

filtredir [9]. KF’ de genel amaç ortalama kestirim hatasının 

karesini en aza indirgemeye yönelik bir algoritma ile durum 

değişkenlerinin hesaplanmasıdır [8]. Sisteme yönelik bozucu 

etkenler veya ölçülen çıkış değişkenlerine eklenen gürültüler 

olsa bile KF bu gürültülü ölçümlerden değişkenlerin 

kestirimini gerçekleştirebilmektedir.  

KF, işlem gürültüsü (Wd) ve ölçüm gürültüsü (Wn) altında 

en uygun sonucu vermektedir. KF algoritmasının geçerli 

olabilmesi için bu gürültülerin sisteme ilave edilmiş olması 

gerekmektedir.  

Şekil 4’ de görüldüğü üzere ideal sisteme gürültüler 

eklenerek KF algoritması için gerekli olan genişletilmiş sistem 

yapısı oluşturulmaktadır. Genişletilmiş sistemin durum uzay 

modeli denklem 18’de verilmektedir. 

nn

dd

WCxnVduCxy

WBuAxndVBuAxx





00

0
                (18) 

 

Şekil 4: Kalman Filtresi Çalışma Yapısı. 

Genişletilmiş sistemin 3 adet giriş sinyali (u, d, n) 

bulunmaktadır. Bu giriş sinyallerine göre de B ve D matrisleri 

güncellenmektedir.  

Kalman filtresinin durum uzayı formundaki dinamik 

denklemi denklem 19’da görülmektedir.  

xCyyyKBuxAx f
ˆˆ),ˆ(ˆˆ               (19) 

,fK  Kalman filtre kazancıdır ve denklem 20’deki şekilde 

elde edilmektedir.  
1 RPCK T

f
               (20) 

R, çıkış kovaryans matrisidir. P cebirsel sabiti ise Riccati 

denklemi yardımı ile hesaplanmaktadır.  

,x̂ KF ile tahmin edilen durum değişkenlerini, ŷ ise 

sistemin gerçek çıkışı için yapılan tahmini ifade etmektedir.  

Denklem 19’dan ve xxe  ˆ eşitliğinden yararlanılarak 

aşağıdaki ifade elde edilmektedir. 

eCKAe f )(                  (21) 

Denklem 21 incelendiğinde KF tasarımının durum geri 

beslemeli kontrolde olduğu gibi bir kutup atama problemi 

olarak ortaya çıktığı görülmektedir. (A,C) matris çifti 

gözlenebilir bir çiftse, (A-KfC)’nin özdeğerlerini istenilen yere 

atayan bir Kf kazanç matrisi belirlenerek uygun bir KF 

tasarımı gerçekleştirilir.  

5.2.2. LQG 

Durum geri beslemeli kontrolörde tüm durum değişkenlerinin 

ölçülebilir, erişebilir durumda olması gerekmektedir. Ancak 

sistemlerin fiziksel olarak gerçekleştirilmesiyle bu her zaman 

mümkün olmamaktadır.  Bazı durum değişkenleri ölçülemez 

durumdadır. Eğer sistem gözlenebilir ise ölçülemez durum 

değişkenlerinin, elde edilen ölçüm verileri kullanılarak 

kestirimleri mümkündür. Durum değişkenlerinin kestirimi, 

durum değişkeni ölçülebilir durumda olsa bile tercih 

edilebilmektedir [13]. Ölçüm sonucu elde edilen verilerin çok 

gürültülü olması, ölçüm cihazından kaynaklı ölçüm 

verisindeki hata oranının kestirimin hata oranından çok daha 

fazla olması tercih sebeplerindendir.  

LQR kontrolörü için gerekli olan bazı durum 

değişkenlerinin kestirimi yapılacaksa Kalman filtresine ihtiyaç 

vardır. Böylece LQR kontrolöre Kalman filtresinin 

eklenmesiyle LQG kontrolör yapısı elde edilmektedir. Yani 

LQG, belirsizlik içeren ve tüm durum değişkenlerinin 

ölçülemediği sistemlerin optimal biçimde kontrolünü 

sağlamaya yönelik bir yöntemdir [14]. 

 

Şekil 5: LQG Kontrol Blok Diyagramı. 

Şekil 5’deki LQG kontrol yapısında görüldüğü üzere 

Kalman filtresi sistemin girişine ve ölçülebilen çıkış 

değişkenlerine bağlı olarak tüm durum değişkenlerinin 

tahminini gerçekleştirmektedir. Tahmin edilen durum 

değişkenleri, LQR ile elde edilmiş uygun kazanç matrisi ile 

çarpılarak kontrol sinyalini oluşturmaktadırlar. LQR 

yöntemindeki Kxu  kontrol sinyalinin yerini, LQG’de 

xKu ˆ almaktadır.  

Kontrol sinyali ( xKu ˆ ) işlem gürültüsü eklenmiş 

sistemin durum uzayı modeline uygulandığında, kapalı çevrim 

modeli denklem 22’deki gibi elde edilmektedir.  
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               (22) 

KF için durum uzayı modeli ise denklem 23’de 

görülmektedir.  

nfdf WKWCKA   )(              (23) 

Verilen iki ayrı model, tek model haline indirgenirse; yeni 

durum uzayı modeli denklem 24’deki gibi elde edilmektedir.   
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Yeni modelin hem LQR hem de KF özdeğerlerini içerdiği 

görülmektedir. Yani LQR ve KF ile LQG kontrolör yapısı 

oluşmaktadır.  

5. Benzetim Sonuçları 

LQR kontrolör performansının incelenmesi için sistem denge 

durumunda iken arabaya t = 2,4’de 0,8 genlikli bir sinyal 

uygulanmaktadır. Bu durumda sistemden; arabanın istenen 

referans konuma gitmesi ve araba bu konuma giderken 

çubukların denge konumunun korunması beklenmektedir. 

LQR kontrolörünün performansı Şekil 6’da verilen benzetim 

sonuçlarında görülmektedir.  

 

Şekil 6: LQR Kontrol / Benzetim Sonuçları – 1.  

Araba yaklaşık 5. sn. sonunda referans konuma (+ 0,8 m.) 

ulaşmış ve bu konumda dengelenmiştir. Çubuklar ise 

başlangıçta yukarı denge konumunda iken (0°) 2,4. sn. ’de 

uygulanan sinyal dengelerini bozup, salınıma sebep olmuştur. 

Fakat kontrolör sayesinde yaklaşık 3 sn. ’de çubuklar tekrar 

denge noktasına (0°) oturmuşlardır. Sonuç olarak araba artık 

0,8 m. referans konumunda iken sistem denge halindedir ve bu 

denge hali grafikte açıkça görülmektedir. 

 

Şekil 7: Sistemin başlangıç ve kontrol durumu. 

LQR kontrolörünün diğer benzetimi belirli bir başlangıç 

koşulunda gerçekleştirilmiştir. Şekil 7’de sistemin başlangıç 

durumu ve kontrolörün devreye girmesiyle ne duruma geleceği 

ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. Sistemin başlangıç koşulu 

[0,1 0 0 0 0,1 0 0 0] şeklindedir. Şekil 8’deki sistem çıkışları 

incelendiğinde her bir çıkışın belirli bir süre sonra referans 

noktasına (0) oturduğu gözlenmektedir. Yani şekil 7’deki 

kontrol durumunun kontrolörün sisteme uygulanması ile elde 

edildiği açıktır.  

 

Şekil 8: LQR Kontrol / Benzetim Sonuçları – 2.  

LQR metodunda tüm durum değişkenlerinin erişilebilir, 

ölçümlerin de gürültüsüz olduğu kabul edilmektedir. Bu 

durum pratikte geçerli değildir. Bu nedenle sisteme gürültü 

eklenerek LQR kontrolörünün performansı incelenmiştir. 

Eklenen gürültü Gaussian gürültüsüdür. Ayrıca LQG kontrol 

yapısına geçilerek durum kestirimi yapılmıştır. LQG kontrol 

yapısında Kalman filtresi sistemdeki gürültü, bozucu etken 

veya belirsizliklere rağmen durum kestirimini başarıyla 

gerçekleştirmektedir. Yani bozucu etkileri yok etmektedir.  

Sistem denge durumunda iken arabaya Şekil 9’da görülen 

referans sinyal uygulanmıştır. Şekilde görüldüğü üzere her iki 

kontrol algoritmasında da araba ± 0.05 m. referans noktalara 

ulaşarak referans sinyali başarı ile takip etmekte ve belirlenen 

süre boyunca dengede kalmaktadır.  

 

Şekil 9: Araba Konumu – Referans / Gürültü Etkisi. 

Şekil 10’da ise sisteme uygulanan referans sinyal 

sonucunda sarkaçların konumlarındaki değişimler 

görülmektedir. Araba istenen noktaya giderken sarkaçların 

dengesine bozucu bir etki yapmış ve belirli salınımlar yaparak 

dengelerinin bozulmasına neden olmuştur. Fakat kontrolörün 

etkisi ile sarkaçların dengelenmesi tekrar gerçekleştirilmiştir. 

Şekilde, salınımlardan sonra sarkaçların 0° yani denge 
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konumlarına geldiği açıkça görülmektedir. Ayrıca LQG 

kontrolör yapısının gürültüleri yok etme başarısı açıkça 

görülmektedir.  

 

Şekil 10: Sarkaç Açıları / Gürültü Etkisi. 

Yerleşme zamanı, aşım gibi kontrolör performans ölçütleri 

her iki kontrolörde de eşdeğerdir. Fakat gürültü etkisi ortaya 

çıkan en önemli farklılıktır. LQR kontrol sisteme eklenen 

gürültüleri yok edecek bir algoritmaya sahip değildir 

dolayısıyla grafiklerden görüleceği üzere eklenen gürültü 

çıkışa net bir şekilde yansımaktadır.  LQG yönteminde ise 

gürültü başarılı bir şekilde filtrelenmektedir.  

 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada optimal kontrol yöntemlerinden olan LQR ve 

LQG algoritmaları arabalı üçlü ters sarkaç sistemine 

uygulanmış ve MATLAB/Simulink ortamında benzetim 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Benzetim sonuçları; deneysel 

olarak uygulanması hedeflenen sistemin kontrol problemine 

zemin oluşturmuştur. Öncelikle tüm durumların ölçülebilir 

olduğu, gürültüsüz ideal ortam koşullarında iken kontrol 

yapıları sistem modeline uygulanmış ve sistem her iki kontrol 

yapısında da başarıyla dengelenmiştir.  Ancak her zaman tüm 

durumların ölçülebilir olması mümkün değildir. Ayrıca gerçek 

zamanlı sistemin gürültülerden etkilenmesi kaçınılmazdır. 

Dolayısıyla gerçek zamanlı sistem çalışmasına yaklaşabilmek 

adına bahsedilen koşullar sistem modeline eklenmiş ve yeni 

benzetim sonuçları elde edilmiştir. Kalman filtresinin 

istenmeyen gürültüyü filtreleme başarısı ve gerçek zamanlı 

uygulamalarda sensörler tarafından ölçülemeyen bazı sistem 

durumlarını tahmin etme başarısı gözlenmiştir. Her iki kontrol 

tekniği de sistemin dengelenmesini başarıyla 

gerçekleştirmiştir. Yerleşme zamanı, aşım gibi kontrolör 

performans ölçütleri her iki kontrolörde de eşdeğerdir. Fakat 

gürültü etkisi ortaya çıkan en önemli farklılıktır. Benzetim 

sonuçlarından gürültünün başarıyla filtrelendiği ve dolayısıyla 

LQG kontrolünün LQR yöntemine göre önemli bir üstünlük 

sağladığı görülmektedir.  
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Özetçe 
Makalenin Giriş bölümü, Değişkenlikler Hesabı’nın (Calculus 
of Variatons) tarihsel gelişimi ve metodun Optimal Kontrol 
Teorisinde kullanılmak üzere, bilhassa Pontryagin Maksimum 
Prensibi kapsamında, olgunlaştırılması ve yorumlanması 
üzerine nisbeten detaylı bir derleme olarak hazırlanmıştır. 
İkinci bölümde, kalp-damar sistemi fizyolojisi ve sistemde yer 
alan geribeslemeli kontrol mekanizmaları kısaca tanıtılmıştır. 
Yöntem ve Bulgular başlığı altında, Simülink tabanında 
tasarlanan basit bir analog elektrik devresi örneğinde, kalp-
damar sistemi hemodinamik denklemlerinin çıkarımı ve 
denklemlerden elde edilen basınç ve hacim benzetimleri 
sunulmuştur. Tartışma bölümünde ilk olarak, tabiattaki tüm 
yaşam ve hayatta kalım örneklerinde olduğu gibi, dolaşım 
sisteminin de  optimal koşullarda işlemek üzere evrildiği 
varsayımı ileri sürülmüştür. Akabinde, gerçeğe yakın (yani 
verilen örnekten daha karmaşık) analog modellere fizyolojik 
kontrol mekanizmalarının entegrasyonu konusunda süregelen 
çalışmalarımızdan bahsedilmiş, bu kapsamda özellikle 
Pontryagin Prensipleri uyarınca önerdiğimiz birtakım tasarım 
stratejileri ve karar algoritmaları tartışılmıştır.  

Abstract 
In the first part of this communication, the historical 
development of Calculus of Variatons and its integration in 
Optimal Control Theory is briefly described, with particular 
emphasis on Pontryagin Maximum Principle as a major 
contibution to the analytical and interpreative power of the 
methodology.  The second part is dedicated to the explanation 
of cardiovascular system physiology and the natural feedback 
mechanisms that are at play therein. Next, ventricular and 
circulatory dynamics are modeled on a representative 
electrical analogue circuit, the volume and pressure outputs of 
which are compared to physiologic tracings from the 
literature. In the Discussion section, the hypothesis is 
proposed that, to survive metabolic stressors as well as 
environmental disturbances, the circulatory system has 
evolved to operate under optimal conditions. Along this 
assumption, our ongoing efforts to apply Optimal Control 
Theory principles to the modeling of cardiovascular feedback 
mechanisms are described, particularly in the context of 
incorporating the Maximum Principle in the formulation of 
control algorithms  and decision strategies. 

1. Giriş

1.1 Yaşayan Güç (vis viva) ve Eylem (Action): 

“En mükemmel biçimde tasarlanmış bir evrende, tüm fiziki 
süreçlerin mümkün olan eniyi (optimal) koşullarda 
gerçekleşmesinin gerekliliği” düşüncesi ilk defa 1741-1750 
yılları arasında yayınlanan dört makalesinde Fransız 
matematikçi Pierre Louis Maupertuis tarafından öne 
sürülmüştü [1-4]. Maupertuis, 1729’da Basel Üniversitesinde 
Johann Bernoulli’nin danışmanlığında çalışırken, kendisinden 
iki kuşak önce aynı kurumda matematik profesörü olan 
Gottfried Wilhelm Leibniz’in eserleriyle tanışmış, bu 
yazılarda büyük üstadın vis viva (yaşayan kuvvet) adını 
verdiği bir kavramla  karşılaşmıştı. Tanrısal değişmezliğin 
dünya yüzündeki izdüşümü olarak tanımladıkları 𝑚. 𝑣  
kavramının tabiattaki miktarının eksilip artmayacak şekilde 
korunduğunu ileri süren Descartes [5] ve takipçilerinin aksine 
Leibniz,  vis viva olarak tanımladığı 𝑚. 𝑣$  miktarının 
değişmezliğini savunmaktaydı [6]. Maupertuis’un Leibniz’den 
esinlenerek ilk makalesinde geliştirdiği teoriye göre, bir sistem 
“... öylesine özel bir pozisyonda dengeye (hareketsiz konuma) 
gelir ki, bu konfigürasyonda oluşacak sonsuz küçük 
(infinitesimal) bir değişiklik, “vis viva” değerinde ancak aynı 
derecede küçük bir değişikliğe yol açar.” Sonraları vis viva 
yerine  “Eylem” (Action, A) terimini kullanmayı tercih eden 
Maupertuis, ikinci makalesinde “bir ışık hüzmesinin birbirine 
bitişik fakat değişik yoğunluktaki iki ortamdan geçerken,” 
üçüncü makalesinde ise “noktasal bir kütlenin gelişigüzel bir 
yerçekimsel alanın etkisinde yol alırken” en kısa mesafeyi 
katetmelerini teorisine destek olarak gösterdi.  

1.2 Değişkenlikler Hesabı (Calculus of Variations): 

“Hareket” ve “Kuvvet” kavramlarının gerçek içeriğinin 
matematikçi filozoflar (ya da filozof matematikçiler) arasında 
şiddetle tartışıldığı o yıllarda Maupertuis’in en önemli 
destekçilerinden biri, kendisi de 1720-23 yılları arası Basel 
Üniversitesi’nde Johann Bernoulli ile çalışmış olan, zamanın 
en saygın bilim insanlarından Leonard Euler idi. Nitekim 
Euler, Maupertuis’in 2. makalesiyle aynı yılda (1744) 
yayımladığı çalışmasında, ondan aldığı ilhamla, “Asgari 
Eylem İlkesi”ni (Principle of Least Action) öne sürdü [7]. 
Bundan 10 yıl kadar sonra, henüz 19 yaşındaki Joseph Louis 
Lagrange, matematik iliminde çığır açacak nitelikte birtakım 
önermelerini, 12 Ağustos 1755 tarihli bir mektupta Euler’le 
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paylaştı. Mektupta Lagrange Gallileo’dan beri Fermat, 
Huygens, Newton, Johann ve Jakob Bernoulli kardeşler, ve 
L’Hopital dahil olmak üzere kendinden önce gelen birçok 
üstadın çözmek için çaba sarfettiği Tautochrone (ve 
dolayısıyla Brachistochrone) problemine yepyeni bir analitik 
çözüm ve çözümde kullanılmak üzere yepyeni bir notasyon 
getiriyordu [8]. Tautochrone (tauto: eşit, chrone: zaman) 
problemi, özel bir yörüngenin (path) denklemini bulmaya 
yönelikti. Bir dik düzlemin değişik yüksekliklerdeki iki 
noktası arasında çizilecek bu yörünge üzerindeki her hangi iki 
noktadan bırakılan bilyelerin, yalnızca yerçekiminin etkisiyle, 
en alt noktaya aynı zamanda erişmeleri gerekiyordu. Rotanın 
düz bir çizgi olamayacağı aşikardı. Fakat Galileo Galilei bile 
problemin doğru cevabını ıskalamış, 1638 yılında bunun bir 
çember olması gerektiğini iddia etmişti [9]. Eğrinin gerçek 
denklemi 1673’de, pandül tipi saatler imal etmekle hayatını 
kazanan, boş zamanlarını ise Leibniz’e doktora danışmanlığı 
yapmakla geçiren Christiaan Huygens tarafından bulundu. 
Huygens, kendi icadı olan “Reductio ad Absurdum” 
(Anlamsız derecede küçük boyutlara indirgeme) metodunu 
trigonometriye uyarlayarak söz konusu eğrinin koordinatlarını: 

𝑥 = 	𝑟	 𝜃 − sin 𝜃
𝑦 = 	𝑟	 1 − cos 𝜃 (1) 

biçiminde ifade etti [10]. Denklemlere aşina olan Huygens için 
bunların bir yuvarlanma eğrisinin (cycloid) Kartezyen 
koordinatları olduğunu belirlemek zor olmamıştı. Semboller 
eğriyi oluşturan çemberin yarıçapı (r) ve çemberin anlık 
yuvarlanma açısını (𝜃) tanımlıyordu. Huygens’in motivasyonu 
teoriden ziyade pratik bir ihtiyaçtan kaynaklanıyordu:  
Çözümü, açık denizlere yelken açan kaşiflerin bulundukları 
enlemi hatasız hesaplamakta kullanacakları ve periyodu 
salınım genliğinden etkilenmeyecek bir saat yapımında 
kullanmak niyetindeydi. Bunu takip eden iki yıl boyunca 
Leibniz, hocasının notlarından çalışarak “Absurdum” 
yöntemini geliştirdi ve “yeni ve mucizevi kuvvette bir metod” 
bulduğunu tüm Avrupa’ya ilan etti. “Infinitesimal Calculus” 
(Sonsuz Küçükler Hesabı) adını verdiği metodun sembolünü 
de “Summation” (Toplama) kelimesinin ilk harfinden seçti. 
Hatta, Mayıs 1697’de, yeni metodunu Brachistochrone 
probleminin (brachy: hızlı; Tautochrone problemindeki iki 
nokta arasında bilyenin en hızlı düşüş yörüngesinin denklemi) 
analitik çözümünü bulmakta kullandı [11]. Gerçi Leibniz’in 
gururla tekrar tekrar “benim” diye bahsettiği metodun 
neredeyse tıpkısını Isaac Newton 10 yıl öncesinden keşfetmiş, 
üstelik metodu aynı problemi çözmekte kullanmış ve çözümü, 
Ocak 1967’de, yani Leibniz’den 5 ay önce Kraliyet Akademisi 
yayın organında anonim olarak yayınlanmıştı [12]. Üstelik 
rivayete göre Leibniz’in 2 ayını alan çözümü Newton, 
darphanedeki işinden erken döndüğü bir gece, sabaha kadar 
çalışarak bulabilmişti. Newton’un makalesini anonim 
yayınlaması işe yaramamış çünkü Johann Bernoulli çözümü 
görür görmez “aslanı pençesinden” tanıyıvermişti. Bu, bu yeni 
metodu kimin daha önce bulduğu konusunda iki dev arasında 
yıllardır süren bir tartışmanın sadece küçük bir parçasıydı [13]. 
Öte yandan Brachistochrone problemini çözme işi de, 
aralarında de L’Hopital ve Johann Bernoulli ile abisi (ve 
hocası) Jakob da olmak üzere, Avrupa’lı matematikçileri 
birbirine düşüren ilginç bir yarış haline dönmüştü [14]. 
Sonuçta Tauto- ve Brachystochrone eğrilerinin ortak 
denklemi, “Sonsuz Küçükler Hesabı” notasyonuyla 

𝑑𝑥 = 3
$453

	𝑑𝑦 (2) 

olarak verilecekti. Şimdi Euler’in okumakta olduğu mektupta 
ise Lagrange, Tautochrone eğrisini bulmaya diğerleri gibi 
enerjinin korunumu prensibiyle 

𝑣 = 2𝑔𝑦 (3) 
başlasa da, bunu eğri üzerindeki bir mesafenin yatay ve dikey 
koordinatlar cinsinden türevsel ifadesi 

𝑑𝑠 = 1 + :3
:;

$
𝑑𝑦 

     = 1 + 𝑦 $	𝑑𝑦 (4) 
ile birleştiriyor, ve başlangıç-bitiş noktaları arasındaki zamanı 
bir integral olarak ifade ediyordu: 

𝑡 = =
$>

=? 3 @

3
;=
A 	𝑑𝑥 (5) 

Integralin çözümünü 

𝑡 = 𝜋 4
>

(6) 

olarak hesaplayan Lagrange, eğrinin üzerinde yuvarlanan bir 
bilyenin en alçak noktaya varış zamanının bilyenin 
yuvarlanmaya başladığı noktanın yüksekliğinden (y) bağımsız 
olduğunu ispatlıyordu. Buraya kadar strateji ve yol orijinal 
sayılmasa da, Lagrange integrali çözmek için tamamen özgün 
bir yöntem geliştirmişti. Daha başlangıçta tautochrone eğrisini 
Maupertuis’in öne sürdüğü optimal konfigürasyon,  

Z=Z(𝑦, 𝑦) (7)

olarak kabul eden Lagrange, akabinde Eylem’i (A), Z 
fonksiyonalının (fonksiyonun fonksiyonu) başlangıç ve bitiş 
noktaları arasında entegrali cinsinden tanımlamıştı:  

𝐴(𝑦, y) = Z(𝑦, y)𝑑𝑥3$
3=

 (8) 

Bir sonraki adımda Maupertuis’in “bu konfigürasyonda 
yapılacak sonsuz küçük (infinitesimal) değişim” kavramını 
yine kendi icadı olan "𝛿" sembolizmini kullanarak "𝛿𝑍" olarak 
canlandıran Lagrange, son olarak, yine Maupertuis’in 
terminolojisinde geçen “vis viva değerinde oluşacak aynı 
derecede küçük değişiklik” konseptini, “A fonksiyonunun 
birinci dereceden (first order) değişiminin sıfır olması,” ya da 
teknik terimiyle “A’nın birinci dereceden durağan olması” 
(stationary to first order) olarak yorumlamıştı:  

𝛿𝐴 𝑦, 𝑦 = 	 [	MN
M3
𝛿𝑦 + MN

M3
𝛿𝑦	]𝑑𝑥3$

3=
	= 0 (9)

Euler mektupta sergilenen matematik dehasından oldukça 
etkilendi ve vakit kaybetmeden metodu çalışmalarına entegre 
etti. Aynı zamanda formüldeki y değişkenini genel koordinat 
sisteminde q sembolüyle gösterip, x değişkenini de “zaman” 
olarak tanımladı. Bir yıl sonra, Berlin Bilimler Akademi’sine 
“Değişkenler Hesabı” (Calculus of Variations) başlığıyla 
sunduğu bildiride, nihai denklemi  

M
MQ
𝑍(𝑞, 𝑞) = :

:S
	 M
MQ
𝑍(𝑞, 𝑞)               (10) 

şeklinde verirken “Turin’li genç matematik üstadını” referans 
vermeyi ihmal etmedi [15]. Lagrange ise, 1788 yılında 
yayımladığı “Mechanique Analytique” başlıklı başyapıtında 
yönteme Euler-Lagrange (E-L) denklemi adını vererek 
Euler’in nezaketini karşılıksız bırakmadı [16]. Kısa zamanda 
klasikler arasına kabul edilen kitabında Lagrange’ın Kinetik 
(T) ve Potansiyel Enerji (U) farkı olarak ifade ettiği Z
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fonksiyonalı literatüre “Lagrangian” (L) olarak geçti 

𝐿	(𝑞, 𝑞)	= 		𝑇 − 𝑈  = 	 =
$
𝑚𝑞$ − 𝑈 𝑞              (11) 

Zamanda veya uzayda önceden belirlenmiş başlangıç ve bitiş 
noktaları arasında sürtünmesiz hareket eden bir sistemin 
dinamik denklemlerini, sadece Kartezyen koordinatlarda değil, 
genel (ör. polar veya silindrik) koordinatlarda da rahatça 
verebilen E-L denklemi o kadar güçlüydü ki, klasik mekaniğin 
tartışmasız yıldızı olan Newton’un 2. kanunu bile neredeyse 
unutulmaya yüz tuttu. Bir sonraki adımda Lagrange [17], 
kısıtlı (constrained) optimizasyon problemlerinde kısıt 
denkleminin, Q(x,y), ve optimize edilmek istenen 
fonksiyonun, F(x,y), optimal noktada aynı tanjanta dik (yani 
birbirlerine paralel) olmaları gerektiği, dolayısıyla 
gradyanlarının birbirlerinin skalar katı vektörler olmaları 
şartından hareketle, her iki fonksiyonu sabit bir çarpan 
(𝜆)	vasıtasıyla tek bir denklemde birleştirmeyi başardı:  

∇ 𝐹 − 𝜆𝐺 = 0                  (12) 
Böylece kısıtlı sistemlerin dinamiği de Lagrange Çarpanları 
(Lagrange Multipliers) adı verilen bu metot ile kolayca 
çözülebilir hale geldi. Avrupa’nın ihtilaller, katliamlar ve 
savaşlarla çalkalandığı bir çağda matematik alanında 
kaydedilen bu başarılar, şüphesiz fiziki uygulamaları da 
beraberinde getirecek ve ufuktaki Endüstriyel Devrimin 
işaretçisi olacaktı. 

1.3 Hamilton hareket denklemleri: 

Bir sonraki yüzyılda, Dublin Trinity College’dan William 
Rowan Hamilton (1805-1865), Legendre dönüşümlerini 
kullanarak E-L denklemini Faz Uzayı’nda (Phase Space) 
konum-momentum (q-p) genel koordinatları cinsinden son 
derece zarif bir simetriyle ifade etti: 

𝜕𝐻
𝜕𝑝 = 𝑞

𝜕𝐻
𝜕𝑞 = −𝑝

                 (13)

Bu denklemlerde kullanılan Hamiltonian (H) 
𝐻	(𝑞, 𝑝)	= 	𝑝𝑞 − 𝐿                      (14) 

= 	𝑚𝑞$ − (𝑇 − 𝑈)                (15) 
= 𝑚𝑞$ − (=

$
𝑚𝑞$ − 𝑈)               (16) 

= 	𝑇 + 𝑈                 (17) 
direkt olarak sistemin toplam enerjisini, yani zamanda 
korunan (conserved) bir değeri (quantity) veriyordu. 
Hamilton’un hareket denklemleri, aralarında James Clark 
Maxwell (1831-1879), Ludwig Boltzman (1844-1906), ve 
Satyendra Nath Bose (1894- 1974) olmak üzere sayısız 
teorisyeni etkileyecek, İstatistiki Fizik biliminin temel 
kuramlarını ortaya koyarak Termodinamik ve Kuantum 
Mekaniği alanlarının yolunu açacaktı.   

1.4 Optimal Kontrol Teorisi: 

Otomatik Kontrol alanında Değişimler Hesabı (Calculus of 
Variations) metodunun kullanılması, II. Dünya Harbini takip 
eden yılların hemen ardından soğuk savaşın başlamasıyla ivme 
kazandı. Uzaya gönderilecek uyduların yörünge kontrolünden, 
it dalaşına giren savaş uçaklarını en kısa zamanda en yüksek 
irtifaya çıkaracak rotanın (Brachistochrone problemi) 
denklemine kadar, her konuda Rus ve Amerikalı 
matematikçiler arasında amansız bir yarış başladı [18]. Bu 
gergin ortamda, Amerikan Hava Kuvvetleri komutanı 
Orgeneral H.H. “Hap” Arnold’un önerisi üzerine 1948 yılında 

Santa Monica’da kurulan RAND (Research and Development) 
Corporation, askeri projelere bilimsel destek sağlamakla 
görevlendirildi.  RAND Matematik ekibinden Magnus R. 
Hestenes [19],  Rufus P. Isaacs, ve Richard E. Bellman [20], 
zaman kaybetmeden Optimalite, Gözlenebilirlik 
(Observability), Kontrol Edilebilirlik (Controllability) ve 
Yönlendirilebilirlik (Steerability) teorileri üzerinde çalışmaya 
başladılar. Rusya tarafında ise, 1919 yılında, Institute of 
Physics and Mathematics Vladimir Andreevich Steklov 
tarafından Leningrad’ta (şimdi St. Petersburg) kurulmuş, 
Enstitü’nün Matematik Bölümü 1934‘de Steklov Matematik 
Enstitüsü adıyla Moskova’ya taşınmıştı. Lev Semyonovich 
Pontryagin’in liderliğinde 1955’den itibaren burada toplanan 
matematikçiler Vladimir Grigor’evich Boltyanskii ve Revaz 
Valerianovich Gamkrelidze, aynı hızla çalışmaya başladılar 
[21]. Üçlünün gayretleri daha 1957’de Rusların Sputnik’i 
başarıyla yörüngeye oturtmasıyla ilk meyvesini verdi. Bu 
umulmadık gelişme karşısında büyük bir paniğe kapılan 
Amerikalılar cevap vermekte gecikmedi ve kendi uydularını 
fırlattılar. Böylece ilerleyen yıllarda Soğuk Savaş’ın 
merkezine oturacak olan uzaydan bilgi toplama, savunma ve 
saldırı yarışı başlamış oldu [22].  

1.5 Pontryagin maksimum prensibi (PMP): 

Pontryagin ve ekibinin Optimal Kontrol Teorisine en önemli 
katkısı, Değişkenler Hesabı, Lagrange Çarpanları ve Hamilton 
Hareket Denklemlerini bir bütün halinde birleştirerek,  durum 
uzayında tanımlanmış dinamik bir sistemin belirli bir süre 
zarfında alacağı toplam değeri, kabul edilebilir (admissible) 
bir veya birden çok kontrol değişkeni (control, u, Rusça 
“upravlenie=kontrol” kelimesinin baş harfi) kullanarak 
maksimize eden bir yöntem geliştirmiş olmalarıdır [23]. 
Metodun kısaca tanımı şu şekilde yapılabilir:  

Durum değişkenleri [state variables, xi(t), i=1,…,n] ve kontrol 
[uj(t) (j=1,…,m]) değişkenleri cinsinden sistemi belirleyen 
fonksiyonal f0(xi,uj,t) olarak tanımlanırsa, optimize edilmesi 
gereken Eylem (A) veya Amaç Fonksiyonali (Objective 
Functional, J) 

𝐽 𝑥𝑖, 𝑢𝑗, 𝑡 = 	 f0 𝑥𝑖, 𝑢𝑗, 𝑡 𝑑𝑡
S$
S=

               (18) 
şeklinde ifade edilebilir. Sistemin dinamik denklemleri ise n 
adet, başlangıç ve/veya bitiş koşulları belirlenmiş, birinci 
dereceden türevli denklem ile gösterilebilir: 

𝑥𝑖 = 𝑓𝑖 𝑥𝑖, 𝑢𝑗, 𝑡 							𝑥𝑖 𝑡 = 0/𝑇 = 𝑥𝑖

,

0

/

𝑇 (19) 
Bu aşamada, dinamik denklemlerin birer kısıt koşulu olarak 
kabulüyle, Langrange Çarpanları metodundan faydalanılabilir, 
ve Eylem ve Kısıt Koşulları yükseltilmiş (augmented) tek bir 
denklem seti halinde birleştirmek mümkün olur:	 

𝐽 𝑥𝑖, 𝑢𝑗, 𝑡 = 

{f0 𝑥𝑖, 𝑢𝑗, 𝑡 𝜆𝑖 𝑡 𝑥𝑖 − 𝑓𝑖 𝑥𝑖, 𝑢𝑗, 𝑡
f
gh=

i
jh= }𝑑𝑡S$

S=
    (20) 

PMP formalizminde, Langrange çarpanlarına denk gelen 𝜆𝑖(𝑡) 
değişken terimleri, Yükseltilmiş Sistemin İlişik Değişkenleri 
(Adjoint Variables of the Augmented System) olarak 
adlandırılmaktadır. PMP metodunda son olarak, Değişimler 
Hesabı yöntemiyle, gerçek optimal konfigürasyonu temsil 
eden Eylem’in birinci dereceden durağan (stationary) olduğu 
varsayılır ve sadeleştirilmiş notasyon ile  

𝛿𝐽	 = 	 𝛿[f0 − 𝜆𝑖(𝑥𝑖 − f𝑖)
S$
S=

]𝑑𝑡 = 0                 (21) 

önermesine varılabilir. Denklemin cebirsel manipülasyonuyla 
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 𝛿𝐽 = 	𝛿[f0 + 𝜆𝑖f𝑖]𝑑𝑡 −
S$
S=

𝛿(𝜆𝑖𝑥𝑖)
S$
S=

	𝑑𝑡  

 𝛿𝐽  = 	𝛿{ [ f0 + 𝜆𝑖𝑥𝑖) + 𝜆𝑖𝑥𝑖 𝑑𝑡 −
S$
S=

𝜆𝑖𝑥𝑖|𝑡1
𝑡2}

 𝛿𝐽 = 	𝛿 [H + 𝜆𝑖𝑥𝑖]𝑑𝑡
S$
S=

= 0                (22) 

ifadesine erişilir. Son denklemin eldesinde, 

 f0 + 𝜆𝑖𝑥𝑖 = H(𝜆𝑖, 𝑥𝑖)                               (23) 

tanımlaması eşitliği varsayılmıştır. Bunun sebebi, eşitliğin sol 
tarafındaki ifadenin Hamiltonian özelliklerini göstermesidir:  

𝜕𝐻
𝜕𝜆𝑖

= 𝑥𝑖
𝜕𝐻
𝜕𝑥𝑖

= −𝜆𝑖
                 (24) 

Bu iki ilişki, sırasıyla, orijinal sistem ve yükseltilmiş sistemin 
dinamik hareket denklemlerini verir. Hamiltonian’ın bir diğer 
özelliği,  

  Mn
Mog

= 0                (25) 

kontrol değişkenlerinin optimal yörüngelerinin (trajectory) 
belirlenmesinde kullanılır. PMP metodu, önceden belirlenen 
bitiş koşullarını en kısa sürede sağlayan kontrol yörüngesini 
hesaplamak için kullanılıyorsa Optimal Zaman-Sabit Bitiş 
(Optimal Time-Fixed End Points) veya sadece Dikey Ufuk 
(Vertical Horizon); bitiş koşullarına dikkat etmeksizin Amaç 
Fonksiyonalini sabit zamanda optimize eden kontrol 
yörüngesini bulmak için kullanılıyorsa Serbest Zaman-Serbest  
Bitiş (Free Time-Free End Points) ya da sadece Yatay Zaman 
(Horizontal Time) Problemi olarak adlandırılır. 

2. Kalp-Damar Sistemi  

2.1 Fizyolojik prensipler: 

Kalp, metabolik ihtiyacı karşılamak için kanı vücuda gerekli 
debi ve basınçta aktaran pistonlu bir pompa olarak ele 
alınabilir. Doğaldır ki her pompa gibi kalp kasının (miyokard) 
da enerjiye ihtiyacı vardır. Nitekim, sol karıncığın aort içine  

 

Şekil 1: Sol karıncık basınç ve hacminin zamanla değişimi [24].  

bastığı oksijenlenmiş kanın nispeten küçük bir yüzdesi 
miyokardı besleyen koroner damarlara girerek bu gereksinime 
cevap verir. Pistonun her döngüsü (Cycle) boyunca, 
miyokardın aktif olarak sıkışarak (Sistol) belli hacimde kanı 
(Stroke Volume, SV) aorta pompalaması (Ejection) esnasında 
vücut dokuları okjenli kanla buluşur. Miyokardın gevşemesi  

süresince (Diyastol) aort içinde kalan kanın basıncı 
exponansiyel olarak düşer (Şekil 1). Bu süre zarfında kanın bir 
kısmının koroner damarlara dolmasıyla da kalp kası gereken  
oksijeni alırken, aynı zamanda kalan kan vücudu beslemeye 
devam eder. Döngü süresi (Period, T), sistol ve diyastol 
toplam süresine (sırasıyla, ts ve td) eşit, döngünün frekansıyla 
(Heart Rate, HR) ters orantılıdır:  

 𝐻𝑅 = 	 qA	:rs/tri
u	tri/vo4o

                    (26) 

 
2.2 Kalp-Damar sisteminde kontrol mekanizmaları: 
 
Sol karıncığın başlıca işlevi, fiziki aktivitenin gerektirdiği 
ortalama kalp debisini (Cardiac Output, CO) yeterli basınç 
değerlerinde üretmek, böylece metabolizmanın anlık enerji 
(oksijen) ve besin ihtiyacını karşılamak olarak tanımlanabilir.  

CO (L/dak) = SV (L/döngü)* HR (döngü/dak) 
Metabolizmanın normal seviyede seyrettiği (dinlenme, hafif 
aktivite), yavaşladığı (uyku, hipotermi) veya hızlandığı (fiziki 
aktivite, yüksek ateş, vs) durumlarda, miyokardın hücresel ve 
beynin nöro-hormonal geribesleme mekanizmaları devreye 
girer. Bu sayede 1) Süreklilik arzeden durumlarda sistem 
kararlı bir dengede (homeostasis) çalıştırılır, ya da 2) Değişen 
metabolik koşullara ve dışsal bozucu etmenlere (disturbance) 
göre yeni denge koşulları oluşturulur ve sistemin kararlılığı 
yeniden tesis edilir. Metabolik aktivite seviyesi ne olursa 
olsun, fizyolojik öncelik sırasına göre: 
 

• Dokuların değişen oksijen ihtiyacını karşılamak 
üzere CO denge seviyesi belirlenir. Bu işlev HR (dolayısıyla 
T) seviyesini ayarlayan ve sabitleyen (chronotropic) hormonal 
mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştitilir. 
• Diastolde karıncığa giren ve sistolde karıncıktan 
çıkan debiler eşitlenerek karıncık hacmi sabit bir dengede 
tutulur. Frank-Starling Kanunu adı verilen bu mekanizma [25], 
mikro düzeyde miyokard hücrelerinin diyastolik 
uzama/gerilme ve sistolik kasılma/kuvvet üretme  ilişkisine 
bağlı olarak çalışır. [26]. 
• Döngü içindeki sistol/diyastol oranı (ts/td) belirlenir. 
Denge koşullarında HR sabitleneceğine göre ideal oran, sistole 
eklenecek her milisaniyenin diyastolü aynı miktarda 
kısaltacağı mantığına dayalı bir kar-zarar hesabına 
dayandırılır. Diyastol gerektiğinden kısa tutulursa, karıncığın 
dolması için tanınan süre azalacağından Frank-Starling 
mekanizması uyarınca CO düşer. Bu da hem sistemik 
dokuların, hem de yalnızca diyastolde koroner damarlardan 
beslenebilen miyokardın daha az oksijen almasına sebep olur. 
Öte yandan diastol çok uzarsa aorttaki kan basıncı çok 
düşeceğinden diğer dokuların beslenmesi tehlikeye girer.   
• Fiziki aktivite sırasında artan debinin atardamar 
basıncını tehlikeli seviyelere yükseltmemesi, aynı zamanda 
koroner debinin mümkün olduğunca yükselmesi için,  damar 
dirençleri Ohm Kanunu’na göre ayarlanır. Bu mekanizma, 
damar çapını etkileyen (vasoactive) hormonların salgılanması  
ile aktive edilir [27]. 
• Metabolik talebin aşırı yükselmesi durumunda 
yukarıda sayılan mekanizmalar yeterli olmayabilir. Böyle 
anlarda, son çare olarak, miyokardın içsel (intrinsic) 
kasılabilirliğini (contractility) modüle eden moleküller 
(inotropic hormonlar) devreye girmek zorunda kalabilir. Sol 
karıncık adalesinin kasılabilirlik seviyesinin yaygın olarak 
kabul edilen en güvenilir göstergesi, sistol sonundaki 
Basınç/Hacim ilişkisi (End-Systolic P-V Relationship, 
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ESPVR), ve bu ilişkinin eğimini gösteren Maksimum Elastans 
(emax) parametresidir [28]. emax’ın fizyolojik önemi, döngünün 
P-V düzleminde yansıtılmasıyla görselleştirilebilir (Şekil 2). 
   

 
Şekil 2: Kalp Döngüsünün evreleri. a; Dolum (Filling), b: Sabit 
volümde sıkışma (Isovolumic Contraction, IVC), c: Basma (Ejection), 
d: Sabit volümde gevşeme, IVR). ESPVR, EDVPR: Miyokardın 
kasılabilirlik/gevşeyebilirlik endeksleri, ESV/EDV: Sistol/Diastol 
sonu karıncık hacimleri, SV: Stroke Volume (EDV-ESV). 
 
 

Kalbe dönen kan hacmi artarsa döngünün başlangıcı (Resimde 
1 no.lu nokta) daha yüksek bir diyastol sonu hacim (EDV) 
değerine kayar ve diyasolik aort basıncı (Nokta 2) bir miktar 
yükselir. Sistol sonu  karıncık basınç (Pes) ve hacmindeki 
(ESV) artışlar ise Nokta 3’ün ESPVR çizgisi üzerinde sağa ve 
yukarı hareket etmesiyle belirlenir. Dolayısıyla ESPVR 
çizgisinin eğimi (emax) ne kadar yüksekse, ESV o kadar az 
artacak, dolayısıyla SV o kadar yüksek olacaktır. Sabit emax 
değerinde EDV’deki artışa cevap olarak SV’nin kendiliğinden 
artması Frank-Starling mekanizmasının PV düzleminde 
ifadesidir. Daha ciddi yük artışlarına cevaben inotropik 
hormonlar salgılanmasıyla emax yükselir, böylece hem SV hem 
de sistemik basınçların yükselmesi sağlanır.  

2.3 Kalp-damar sisteminin modellenmesi:  

Kalp-Damar sistemi modelleri bilimsel veya teknik ihtiyaçlara 
çözüm bulmak amacıyla geliştirilen matematiksel (analitik 
veya sayısal) ya da fiziki (hidro-mekanik) simülasyon 
devreleridir. Sayısal ve fiziki modellerde, hayati öneminden 
dolayı sol kalp ve sistemik sirkülasyon mutlaka dahil 
edilirken, sağ kalp ve akciğer dolaşımı genellikle ihmal edilir. 
Bilimsel/eğitimsel amaçla tasarlanan matematik modeller 
genellikle fizyolojik ve patolojik mekanizmaları anlamak ve 
bunların, hayvan deneyleri ve klinik çalışmalar öncesi, çeşitli 
farmakolojik girişimlere cevabını çözümlemek amacıyla 
tasarlanır [29-32]. Hidro-dinamik devreler ise, bilhassa kalp 
kapağı protezleri [33] veya sol ventrikül destek pompalarıı 
[34] gibi tıbbi cihaz prototiplerinin performansını klinik öncesi 
dönemde değerlendirmek için tasarlanıp hayata geçirilir.  

3. Yöntem	 
Bu bölümde, ekibimiz tarafından geliştirilmekte olan 
modellerden biri örnek alınarak, sol kalp-sistemik dolaşım 
sisteminin analog elektrik devresinin tasarım ve devrenin 
dinamik hareket denklemlerinin çıkarım süreci gösterilmiştir. 
İlk aşamada, yalnızca sol kalp ve sistemik dolaşımı kapsayan 

hidrolik sistem, Basınç-Voltaj analojisi kullanımıyla basit bir 
elektrik devresi olarak tasarlanmıştır.  İkinci aşamada sistem 
hareket denklemleri durum uzayında ifade edilmiştir. 

3.1. Analog elektrik devre 

Terminoloji sabit olmasa bile, genellikle sol kulakçık (left 
atrium, LA), aort ve toplar damar hacimleri sabit sığaçlar 
(capacitance, C) ile; hidrolik damar dirençleri  ve kalp 
kapakçıkları (çek valfler) ise, sırasıyla, elektrik direnç (R) ve 
diyotlarla gösterilir (Şekil 3). Değişken basınç (P) ve debiler 

Ra

CA

RA

CV

CLA

RVRm

PLV

qC

qC

QLV QA

QVQLA

qLV qA qV

qLA

PA

PLA

PV

 
Şekil 3: Kalp-Damar sisteminin analog devresi. 

(damarlarda Q, sığaçlarda q) yerine analog devrede, sırasıyla, 
voltaj ve akım kullanılır. Sabit ve değişkenleri hacimsel 
bölmelere göre tanımlayan alt simgeler ‘m’ ve ‘a’ (mitral ve 
aort kapakları),  ‘A’ (aort) ve ‘V’ (toplar damarlar), ‘LA’ ve 
‘LV’ (sol kulakçık ve karıncık), ve ‘c’ (koroner damarlar) 
olarak gösterilir. Modelin en karmaşık parçası olan, fakat aynı 
zamanda orijinal bir benzetimin en özgün yanını teşkil eden 
sol karıncık (left ventricle, LV),  genellike değişken bir sığaç 
(variable capacitance) olarak temsil edilir:  

 𝑒𝐿𝑉	 𝑡  =	𝐶
𝐿𝑉

5=(𝑡)                 (27) 
Döngü süresince sol karıncığın basınç-hacim ilişkisi:  

 𝑃𝐿𝑉	 𝑡 = 	𝑒𝐿𝑉	 𝑡 . 𝑉𝐿𝑉 𝑡 − 	𝑉0 	                   (28) 

formülü kullanılarak sabitlenir. Formülde görülen V0, sıfır 
karıncık iç basıncına tekabül eden teorik karıncık hacmini 
belirtir (Resim 2. de ESPVR çizgisinin hacim eksenini kestiği 
nokta). Karıncık elastansının döngü içinde zamana bağlı 
olarak değişimi, en basitinden empirik verilerden eğri 
uydurma (curve fitting) yöntemiyle belirlenebilir (verilen 
örnekte olduğu gibi), veya daha karmaşık modellerde 
anatomik (miyokard içindeki fiber dizini) [35], hücresel 
(sarcomer mekanikleri) [36], moleküler (actin, myosin, ATP, 
vs) [37] veya iyonik (Ca++, Mg++, vs) [38] seviyelerdeki 
mekanizmalardan çıkarılır.  

Sistol esnasında karıncığın sıkışması elastans, sistemik 
damarların genişlemesi ise komplians olarak gösterilmekle 
beraber, diyastolde bu benzetimin tersi sözkonusudur. 
Karıncık genişleyerek kanla dolarken, arter duvarları sıkışarak 
sığaçta depoladığı kanı sisteme basmaya devam eder. Yalnız 
arada önemli bir fark vardır: Sığaç dolumları (Sistolde arter, 
diyastolde karıncık) her zaman pasif olarak gerçekleşirken, 
sistolde karıncığın sıkışması (contraction) aktiftir. Diyastolde 
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arterlerin sıkışması ise, damar duvarlarındaki elastik 
moleküllerin (collagen ve elastin) pasif bir yay gibi, 
üzerlerindeki sistolik yük kalkınca eski uzunluklarına 
dönmesiyle (elastic recoil) gerçekleşir.  Arteriyel elastans da 
denklem 27 gibi aynı sembol (eA) ve aynı formülle gösterilir. 
Yalnızca eA  iki değişkenin çarpımı olsa bile sabit bir 
parametredir çünkü, sözkonusu değişkenlerin tanımlarından,  

 eA	 = P
A
t V

A

5=(t)                (29) 

       = 𝑅𝐴𝑄𝐴(𝑡) 𝑇	𝑄𝐴(𝑡)

−

1 = 	𝑅𝐴/𝑇           (30) 
yaklaşık eşitliği bulunabilir. Arteriyel elastansın daha tam bir 
tanımı	 

 eA	 =  �u

St?�� =5��
����

           (31) 

olarak verilmiştir [39]. Bu ifadede 𝑅𝑇 ve 𝜏𝐴 terimleri,  
sırasıyla, toplam arteriyel direnç 𝑅𝑎 + 𝑅𝐴	 	ve arteriyel zaman 
sabiti (𝑅𝐴𝐶𝐴) değerlerini tanımlamaktadır. Arteriyel elastans  
için bir diğer tanım da P-V diyagramından elde edilebilir:  

 eA	 = ���

.

�t
���

,

�t5���

,

�:
            (32) 

Bu formüldeki “es” ve “ed” alt simgeleri sırasıyla sistol sonu 
(Şekil 2, nokta 3) ve diyastol sonu (Şekil 2, nokta 1) anlarına 
tekabül etmektedir.  

3.2. Analog devre dinamik denklemleri 

Sistem hareket denklemlerini durum uzayında belirlemek 
amacıyla, Durum Değişkenleri (state variables, 𝑥𝑖 ), Sistem 
Girdileri (kontrol parametreleri, 𝑢𝑗) ve gerekiyorsa Çıktıları 
(𝑦𝑘); ayrıca devre sabitlerinden oluşan Sistem, A , ve Kontrol 
Matrisleri, B ,kullanılır: 

 𝑥𝑖 =  A 𝑥𝑖	+ B 𝑢𝑗                (33) 
Durum değişkenlerinin seçimi serbest olsa da, amaç minimum 
değişkenle maksimum izlenebilirlik sağlamak olmalıdır. 
Örnekte durum değişkenleri pasif sığaç voltajları, kontrol 
parametreleri ise sol karıncık basıncı ve koroner arter debisi 
olarak belirlenmiştir.   
𝑥𝑖 = PA 	PV	 PLA

u; 𝑢𝑗 = PLV qc u              (34) 
Son olarak Sistem ve Kontrol Matrisleri tanımlanmıştır: 

A = 

– ( =
��
+ =

��
) =
��

=
����

0

=
����

−	( =
��
+ =

��
) =
��

=
����

0 =
�����

−	 =
�����

=
��

0 0

   

B =

=
����

0 0

	− =
����

	 0 =
��

u

 

 

4. Bulgular	 
Analog model sistemine girdi olarak empirik bir elastans 
trasesi verildiğinde elde edilen benzetimler Şekil 4. de 

verilmiştir. Burada, sol ventrikül (mavi) ve aort (kırmızı) 
basınç eğrileri ile sol ventrikül hacim eğrisi (yeşil) üst 
grafikte; sol ventrikül ve sol atriyum akış traseleri sol alt 
grafikte görülmektedir. Sağ alt grafik ise PV düzleminde sol 
ventrikül döngüsünü göstermektedir. Kalp ritminin 60/dak 
(döngü süresi 1000 msan) olarak sabitlendiği durumda, 
sistolik/diyastolik basınçlar sol ventrikülde 120/5 mmHg, 
aortta 120/80 olarak verilmektedir. Ventrikül hacminin 50-110 
ml arasında değiştiğinden hareketle, basma hacmi yaklaşık 85 
ml/vuruş, ortalama kalp debisi ise 5 L/dak. nın biraz üzerinde 
olarak hesaplanabilir.  Model çıktıları Şekil 1. deki normal 
fizyolojik verilerle karşılaştırıldığında, bu sade tasarımla bile 
gerçeğe oldukça yakın benzetimler yapabildiği görülmektedir.  
 

 

 

Şekil 4: Analog devre basınç ve hacim çıktıları 

5. Tartışma 
 

Dolaşım sistemini oldukça yüksek doğrulukla simüle edebilen 
bu gibi basitleştirilmiş matematik benzetimler rahatlıkla fiziki 
(hidromekanik) modellerin kurulmasında temel alınabilir. 
Oysa ki karmaşık geribesleme mekanizmalarını içermemeleri 
açısından bu modellerin sistem içi ve dışı bozucu etmenlere 
cevabı zayıftır. Öte yandan, aktif olarak fizyolojik kontrol 
mekanizmalarını içeren sayısal modeller, girift (implicit) ve 
çizgisel olmayan (non-linear) denklemleri içermeleri 
açısından, çoğunlukla teoride kalırlar ve fiziki devre  
tasarımına kolayca uygulanamazlar.1  

Kalp-damar sisteminin evrimsel baskılardan geçtiği ve durum 
değişkeni değerlerini her koşulda optimal ve kararlı bir 
dengede sabitleyen kontrol mekanizmaları geliştirdiği 
düşünülebilir. Hatta bir adım ileri gidip sistemin tabiattaki her 
doğal süreç gibi Asgari Eylem İlkesine göre çalıştığı öne 
sürülebilir. Yukarıda bahsedilen fizyolojik gereksinim ve 
kısıtların, hücresel ve hümoral kontrol değişkenlerinin, ve 

                                                             
1 Bu durumda, modeli sadeleştirmek için, doğrusal olmayan terimler 
topluca bir matrisler çarpımı içinde ifade edilebilir, ve bu çarpım 
gerektiğinde ya doğrusallaştırılır yahut da tamamen ihmal edilebilir.  
 𝑥𝑖 = A 𝑥𝑖	+ B 𝑢𝑗 + E F    
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muhtemelen optimize edilen bir veya birden fazla “Eylem” 
değerinin varlığı kalp-damar sistemi modellemesi girişimlerini 
ideal ve cazip bir Optimal Kontrol problemi haline 
getirmektedir. Sonuçta sayısal modellere Optimal Kontrol 
prensiplerini dahil eden, örneğin Lagrange Çarpanları [40] 
veya PMP [41-43] uygulamaları aracılığıyla sol karıncık 
hemodinamiğini çözümlemeyi amaçlayan çalışmalara 
rastlanmaktadır.  Sınırlı sayıdaki bu çalışmalar, genellikle 
elastans çıkarımını ve nöro-hormonal geribesleme faktörlerini 
ihmal ettiklerinden dolaşım sisteminin gerçekçi modelleri 
olmaktan uzaktır. Literatürdeki bu eksikliği kapatmak 
amacıyla  süregelen çalışmalarımızda önerilen birtakım 
stratejileri aşağıda sıralayarak makaleyi sonlandırıyoruz.  

5.1 Sistemin PMP ile optimizasyon stratejileri:  

• Döngünün sadece sıkışma süresinde (b ve c evreleri, 
Şekil 2) aktif güç gerektiği için (yukarıda verilen Sistem 
Matrisi, A , formatında olduğu gibi), mitral kapak üzerinde 
(Rm) oluşan gevşeme dinamikleri optimizasyona dahil 
edilmeyebilir. Böylece “Eylem”,  (Amaç Fonksiyonali, f0, 
teriminin entegrali), önce mitral kapağın, arkasından da aort 
kapağının kapandığı anlar (Şekil 2’de sırasıyla, ted: Nokta 1 ve 
tes: Nokta 2) arasında gerçekleşiyor varsayılır: 
 𝐽 𝑥𝑖, 𝑢𝑗, 𝑡 = 	 f0 𝑥𝑖, 𝑢𝑗, 𝑡 𝑑𝑡

S�t
S�:hA

              (35) 

Buna ilaveten, Eylemi Sabit Hacimde Sıkışma (IVC) ve 
Basma (Ejection) olarak iki ayrı entegral halinde tanımlayan 
PMP modelleri de olabilir. Döngünün periyodu (T) genellikle 
belirlenmiş olsa da, ts/td oranının optimize edilip edilmeyeceği 
tercihe bağlıdır. Sabit periyod içinde optimal bir sıkışma süresi 
(tes) belirlenecekse, başlangıçta Eylem süresi ve durum 
değişkenlerinin bitiş değerleri bilinmiyor demektir. Yukarıda 
değinildiği gibi bu bir “Free Time-Free End Points” problemi 
olarak değerlendirilir. Kuramın “transversality condition“ 
özelliği uyarınca bu durumda, değişkenlere atanan Lagrange 
Çarpanlarının bitiş değeri λ 𝑇 = 0 olarak seçilmelidir [44]. 
Metabolik ve fizyolojik gereklilikler, kısıt denklemi kabul 
edilerek sistemin dinamik denklemleri arasına katılabilir. Kısıt 
koşulu, bu duruda, değişkenin sınır şartlarıyla belirtilmelidir. 
Örneğin, VLV durum değişkeni kabul edilirse 
 𝑉𝐿𝑉

	

= 𝑞𝐿𝑉 = 𝑄𝐿𝐴 −

	

𝑄𝐿𝑉                    (36) 
 𝑉𝐿𝑉

	

= −

	

𝑄𝐿𝑉 =
=
�r

−

	

𝑃𝐿𝑉 +

	

𝑃𝐴                (37) 
denkleminde,  diyastolün ihmal edilmesi ve Eylem süresince 
karıncığa kan dolmaması,	𝑄𝐿𝐴 = 0	kabulüyle dolaylı olarak 
belirtilmiş olur. Bunun yanında verilen sınır şartı da 

 𝑉𝐿𝑉 𝑡 = 𝑡𝑒𝑑 = 𝑉𝐿𝑉𝑒𝑑                  (38) 
başlangıç koşulunu sabitlemektedir. Değişkenin bitiş değeri  
 𝑉𝐿𝑉 𝑡 = 𝑡𝑒𝑠 = 𝑉𝐿𝑉𝑒𝑠                  (39) 
ise, 𝑉𝐿𝑉𝑒𝑠 için optimal değer henüz hesaplanmadığı için bu  
aşamada belirlenemez ve λ𝑉

.

𝐿𝑉 𝑇 = 0 olur. 
• Eylem’in entegrandını oluşturan Amaç fonksiyonalı, 
maksimize veya minimize edilmesi gereken döngü boyunca 
yapılan İş (Stroke Work, SW veya Verim gibi performans 
göstergelerinden biri olarak seçilir. Örneğin, sol karıncık 
döngü verimi, (Yapılan İş)/(Giren Enerji) oranına eşittir. 
Yapılan iş, SW, P-V düzleminde döngü içinde kalan alana 
eşittir. Giren Enerji’nin ise, yine aynı düzlemde Pressure-
Volume Area (PVA) olarak adlandırılan ve V0-Pes-Pbs-Ved 
noktaları arasında kalan alanla doğru orantılı olarak arttığı 
empirik olarak gösterilmiştir [45].

	

 
 𝑀𝑉𝑂2 = 	𝛼	𝑃𝑉𝐴                (40) 

Denklemde 𝑀𝑉𝑂2

		

miyokard oksijen ihtiyacı (1 ml O2= 20 J), 
𝛼 ise empirik bir sabittir (𝛼 =1.8x10-5

 mL O2/mmHg•mL).  
 

• Türevsel ifadeyle gösterilemediği için sistemin 
dinamik denklemleri arasına katılamayan kısıt şartları varsa 
bunlar, Eylem’in maksimize ya da mimimize edildiğine dikkat 
etmek şartıyla, birer ceza/ödül fonksiyonu ( ± Penalty 
Function) olarak Amaç Fonksiyonalına eklenebilir. Örneğin, 
daha önce izah edildiği gibi, sistol süresi gereğinden fazla 
uzarsa diyastol kısalacağından, miyokardın yeterince 
beslenmesine zaman kalmayabilir. Bunu önlemek için, qc’nin 
yani td’nin maksimizasyonu kıstas olarak tanımlanabilir. 
Yukarıda verilen örnekte td Eylem sınırları içine alınmamış 
olsa dahi, aynı amaca ts’nin minimizasyonu ile ulaşılabilir. 
Oysa ts kısalırsa, kanı vücuda basmak için tanınan süre 
azalacak, sonuçta SV düşecek, bu da CO’nun yeterli düzeyde 
sabit tutulması kıstasıyla çelişecektir. Bu sorunu çözmek için 
SV’nin artması pozitif, qc’nin artması ise negatif katsayılı (her 
ikisi de ts cinsinden) birer Penalty Function olarak tanımlanır, 
ve bunlar Amaç Fonksiyonuna dahil edilirse, PMP her iki 
kıstasın da ağırlıklarına göre dikkate alınacağı optimal bir ts/td 
oranı belirleyecektir. 
• Modelin her türlü metabolik şart altında durum 
değişkenlerini fizyolojik sınırlarda tutması gerekmese de, 
modüler bir tasarımla bu amaca mümkün olduğunca 
yaklaşılabilir. Böyle bir model, kontrolörleri gitgide ağırlaşan 
fiziki aktivite koşullarına cevap vermek üzere tandem olarak 
devreye sokacak bir algoritmayla sürülebilir. Ayrıca çeşitli 
fizyolojik patolojileri (yüksek tansiyon, koroner damar 
hastalığı, kalp yetmezliği, konjenital anomaliler, vs) simüle 
eden kontrolörler de kullanılabilir.   
• Görece basit modeller, chronotropic ve inotropic 
mekanizmalara gerek duyulmaksızın, sadece Frank-Starling 
mekanizmasını, yani normal veya hafif fiziki aktivite 
seviyelerini simüle edebilir.  Bu durmda RA, HR ve emax 
parametrelerinin değişmediği kabul edilerek bir 
sadeleştirmeye gidilir. Kalp ritmi (dolayısıyla döngü periyodu, 
T) ve sistemik arter direnci sabitlendiğine göre arteriyel 
elastans (ea) da sabit kabul edilebilir. Frank-Starling tipi yüke 
bağımlı (load-dependent) modellerde, en önemli bozucu etken 
(disturbance) olarak sol karıncığın ön-yükü (preload) alınır. 
Ön-yük terimi, miyokardın tam kasılmaya başlayacağı esnada 
taşıması gereken yükü belirtir ve, doğal olarak, döngü sonu  
itibariyle sol karıncığa dönen toplam kan hacmi (𝑉𝐿𝑉

,

𝑒𝑑 ya da 
kısaca EDV) olarak tanımlanır.  
“Eylem” miktarının optimizasyonu, EDV’nin denge değerine 
eriştirilmesi ve/veya bu değer civarındaki küçük değişimlere 
(dEDV) göre yeni bir denge tesis edilmesi (Frank Starling) 
stratejisine göre  tasarlanır. Burada orijinal bir yaklaşımla, 
Ceza/Ödül Fonksiyonları, sırasıyla, qc ve SV’nin EDV’ye göre 
türevleri olarak tanımlanabilir. SV’nin maksimum yükselmesi 
ESV’nin maksimum azalmasını gerektirdiğinden, bir olasılıkla 
da, ESV’nin EDV’ye göre türevi maksimize edilip Ceza 
Fonksiyonu olarak Amaç Fonksiyonalına dahil edilebilir. 
• Inotropic/chronotropic mekanizmalar modele dahil 
edilmedi ise, ve EDV haddinden fazla artınca Frank-Starling 
mekanizması yetersiz kalıryorsa, sistemin kalp yetmezliği 
patolojisini simüle ettiği düşünülebilir.  
 

Sol karıncık elastansının analitik olarak üretildiği, veriminin 
PMP ile optimize edildiği, ve nörohormonal geribesleme 
mekanizmalarıyla kontrol edilen bir kalp-damar sistemi 
benzetim modeli geliştirme çalışmalarımız yukarıda sıralanan 
bu stratejiler doğrultusunda devam etmektedir. 

360

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Kaynakça 
 

[1] J.L. Maupertuis, “Loi du repos des corps”, Académie 
des Sciences de Paris, 1741. 

[2] J.L. Maupertuis, “Accord de plusieurs lois naturelles qui 
avaient parus jusqu’ici incompatibles”, Académie des 
Sciences de Paris, 1744. 

[3] J.L. Maupertuis, “Les lois du mouvement et du repos 
déduites d'un principe métaphysique”, Berlin Academy 
of Sciences, 1746. 

[4] J.L. Maupertuis, Essaie de Cosmologie, 1750. 
[5] R. Descartes, “Principia Philosophiae,” Oeuvres, eds. C. 

Adam ve P. Tannery, Paris, 1897-1913, Cilt VIII, s: 61 
[6] C. Iltis, “Leibniz and the vis viva controversy,” Isis, 

Cilt: 62, No:1, s:21-35, 2010. 
[7] L. Euler, “Methodus Invendiendi Lineas Curvas Maximi 

Minive Proprietate Gaudentes”, Euler Arch E65, 1744. 
[8] J.L. Lagrange, “Letter to Euler”, 12 Ağustos 1755. 
[9] G. Galilei, “Scholium of Theorem XXII, Proposition 

XXXVI,” s. 371 in: (1638) Discorsi e Dimostrazione 
Matematiche Intorno a due Nuove Scienze, Eds C. Solís 
ve J. Sádaba. İspanya, 1981. 

[10] C. Huygens, Horologium oscillatorium (1673), 
Impression Analytique, Bruxelles, 1966. 

[11] G.W. Leibniz, "Solutions to the problem published by J. 
Bernoulli, " Acta Eruditorum Lipsi, Cilt/Sayı: Mayıs, s. 
201, 1697. 

[12] Anonymous, "Letter sent to Charles Montague, 
President of the Royal Society, " Philos Trans Royal 
Soc London, Cilt:19, Sayı: Ocak; s.424-425, 1697. 

[13] B.E. Blank, “The Calculus Wars,” Notices Am Math 
Soc, Cilt: 56, Sayı: 5, s. 602-610, 2009. 

[14] M. de I. Herrera, “Galileo, Bernoulli, Leibniz and 
Newton around the brachistochrone problem,” Revista 
Mexicana de Física, Cilt: 40, No: 3, s:459-475, 1994. 

[15] L. Euler, “Elementa Calculi Variationum”, read to the 
Berlin Academy of Sciences, Euler Arch E296, 1756. 

[16] J.L. Lagrange, Mechanique Analytique, 1788 
[17] J.L. Lagrange, Théorie des fonctions analytiques, 1797. 
[18] H.J. Pesch ve M. Plail, “The cold war and the maximum 

principle of optimal control,”Documenta Mathematica,  
Extra Volume ISMP, s. 331–343, 2012. 

[19] M. R. Hestenes, “A general problem in the calculus of 
variations with applications to the paths of least time,” 
Res Memo No. 100, RAND Corp, Santa Monica, 1950 

[20] R.E. Bellman, “The theory of dynamic programming,” 
Bull Am Math Soc, Cilt: 60, s. 503–516, 1954. 

[21] V.G. Boltyanskii, R.V. Gamkrelidze ve L.S. Pontryagin, 
“On the theory of optimal processes” (Rusça), Doklady 
Akademii Nauk SSSR, Cilt: 110, s.7–10, 1956. 

[22] Bissell, C. C. "Russian and Soviet contributions to the 
development of control engineering: a celebration of the 
Lyapunov centenary." Trans InstMeasurement Control, 
Cilt:14, Sayı:4, s.170-178. 1992. 

[23] A.V. Dmitruk, “On the development of PMP in the 
works of A.Y. Dubovitskii and A.A. Milyutin,” Control 
and Cybernetics, Cilt:38, Sayı:4A, s.923-957 , 2009. 

[24] A. Guyton ve J.E. Hall, Textbook of Medical 
Physiology, 10. Baskı, Elsevier, Şili, 2000. 

[25] H-G. Zimmer, "Who discovered the Frank-Starling 
mechanism," Physiology, Cilt:17, Sayı:5, s:181-4, 2002. 

[26] A.M Gordon, A.F. Huxley ve F.J. Julian. "The variation in 
isometric tension with sarcomere length in vertebrate 
muscle fibres," J Physiol, Cilt:184, Sayı:1, s.170-92, 1966 

[27] I. Sarelius ve U. Pohl,  “Control of muscle blood flow 
during exercise,” Acta Physiol (Oxf),  Cilt: 199, Sayı: 4, 
s.349–65,  2010. 

[28] H. Suga, K. Sagawa ve A.A. Shoukas, “Load 
Independence of the Instantaneous Pressure-Volume 
Ratio of the Canine Left Ventricle,” Circ Res, Cilt:32, 
s.314-322, 1973. 

[29] G. Ortiz-León, M. Vílchez-Monge, ve J.J. Montero-
Rodríguez, “Simulations of the CV System Using the 
Cardiovascular Simulation Toolbox,” MCPS’14–
Medical Device Interoperability, Safety, and Security 
Assurance Ed: V. Turau, s.28–37. Dagstuhl, Germany. 

[30] Cardiovascular System Models and Measurements. Eds 
T. Kenner, R. Busse, ve H. Hinghofer, Springer 1980. 

[31] D. Garcia, P. Barenbrug, P. Pibarot, ADekker, 
 F.vd Veen, J. Maessen, J. Dumesnil, ve L. Durand, “A 

ventricular-vascular coupling model in  aortic stenosis”, 
Cilt: 288, s.H1874–84, 2005. 

[32] D. Burkhoff  ve K. Sagawa, “Ventricular efficiency 
predicted by an analytical model,” AJP Regulatory 
Integrative Comp Physiol, Cilt:250, s.1021-1027, 1986. 

[33] L. Scotten, D. Walker ve R.T. Brownlee, “Construction 
and evaluation of a hydromechanical simulation facility 
for the assessment of mitral valve prostheses,” J Med 
Eng Tech, Cilt:3, Sayı:1, s.11-8, 1979. 

[34] M. Vollkron, H. Schima, L. Huber ve G. Wieselthaler, 
“Interaction of the Cardiovascular System with an 
Implanted Rotary Assist Device,” Artificial Organs, 
Cilt:26, Sayı:4, s.349–359, 2002. 

[35] T. Arts, R.S. Reneman ve P.C. Veenstra, “A Model of 
the Mechanics of the Left Ventricle,” Annals Of 
Biomedical Engineering, Cilt: 7, s. 299-318, 1979 

[36] L. Marcucci ve T. Yanagida, “Micro-mechanical Model 
of Muscle Contraction,” Ed: C.T. Lim, J.C.H. Goh, 
WCB 2010, IFMBE Proc, Cilt:31, s. 768–71, 2010. 

[37] R. J. Solaroam, “Integratıon of Myofilament Response 
to Ca2+ with Cardiac Pump Regulation and Pump 
Dynamics,” J. Physıol. Cilt:277, s. S155–S163, 1999. 

[38] S., Hiroyuki, “Total mechanical energy of a ventricle 
 model and cardiac oxygen consumption,” Am. J. 

Physiol., Cilt:236, Sayı:3,s.H498-H505,1979 
[39] K.Sunagawa, W/L. Maughan, D/ Burkhoff ve K 

Sagawa, "Left ventricular interaction with arterial load 
studied in isolated canine ventricle." AJP-Heart and 
Circ Physiol, Cilt:245, Sayı:5, s.H773-80, 1983. 

[40] S. M. Yamashiro, J. A. Daubenspeck, ve F. M. Bennett 
Optimal Regulation of LV Ejection Pattern,” App Math 
and Comp, Cilt:5, s.41-54, 1979. 

[41] E.J. Noldus, “Optimal Control Aspects of Left 
Ventricular Ejection Dynamics,” J Theor Biol, Cilt: 63, 
s.275-309, 1976. 

[42] A. Livnat ve SYamashiro, “Optimal control evaluation 
of LV systolic dynamics,” AJP.240 (Regulatory 
Integrative Comp. Physiol.), Cilt: 9, s.R370-R383, 1981. 

[43] R.P. Hamalainen ve J.J. Hamalainen, “On the Minimum 
Work Criterion,” in Optimal Control Models of Left-
Ventricular Ejection, IEEE Transactions on Biomedical 
Engineering, Cilt: BME-32, Sayı: 11, 1985. 

[44] A.C. Chiang, Elements of Dynamic Optimization, 1991. 
[45] H. Suga, “Cardiac Energetics: From Emax to Pressure–

Volume Area,” Clin and Exp Pharmacol Physiol, 
Cilt:30, s.580–585, 2003. 

361

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



PUMA-560 Robotunun Kontrolü ve Performans Analizi
Control and Performance Analysis of PUMA-560 Robotic Arm
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Özetçe

Bu çalışmada Puma-560 robot kolu sisteminin iyileştiril-
mesi amacıyla dört farklı kontrol algoritması araştırılmıştır.
Tork hesaplamalı, PD-yerçekimi, klasik PID ve empedans kont-
rol algoritmaları kullanılarak robot kolunun hareketi simülas-
yonlar aracılığıyla analiz edilmiştir. Puma-560, 6 serbestlik de-
receli ve oldukça geniş kullanım alanı olan endüstriyel bir ro-
bottur. Robot kolu 6 serbestlik dereceli yapıda olduğundan ve
eklem hareketlerinin birbirlerine etki etmesinden dolayı dina-
mik ve kinematik denklem sistemi doğrusal olmayan(nonlinear)
yapıdadır. Sistem simulasyonları yapılırken hiçbir doğrusallaş-
tırma ve sadeleştirilme yapılmamıştır. Robot kolu sistemlerinde
üst aşım(overshoot) istenmediğinden dolayı sistemin oturma za-
manı artmaktadır. Uygulanan kontrolcülerin bazıları(PID kont-
rol) sistemin doğrusal olmayışından dolayı sistemi kararlı yapa-
mamaktadır. Bazı kontrolcüler ise sistem dinamik denklemle-
rini kullandıkları için oldukça iyi çıkış değerleri vermektedirler.

Anahtar Kelimeler - Puma-560 Robot Kolu; Tork Hesapla-
malı Kontrol; PD-yerçekimi Kontrol; PID Kontrol; Empedans
Kontrol.

Abstract

In this study, four different control algorithms have been
investigated in order to improve the Puma-560 robot arm sys-
tem. Computed torque, PD-gravity, classic PID and impedance
control algorithms were used to analyze robot arm motion simu-
lations. The Puma-560 is an industrial robot with 6 degrees of
freedom and has very wide range applications. The dynamic and
kinematic equation of the system is nonlinear since the robotic
arm is in 6 degree-of-freedom structure and the movements of
its joints affect each other. When system simulations are carried
out, no linearization or simplification is done. Since overshoot
is not desired in robotic arm systems, the settling time of the
system is increasing. Some of the implemented controllers (PID
control) can not make the system stable due to the non-linearity

of the system. Some controllers give very good output values
because they use system dynamic equation directly.

Key words - Puma-560 Robot Arm; Computed Torque
Control; PD-gravity Control; PID Control; Impedance Control.

1. Giriş
Bu çalışmada robotiğin temelleri ve endüstriyel robot kontrolü
ve analizi gerçekleştirilmiştir[1]. Ayrıca robot manipülatörüne
uygulanan kinematik, dinamik, hareket planlama ve kontrol ko-
nuları robotik temellere dayandırılarak uygulanmıştır. Robot
kontrol mühendisliğinde hem yeni hem de düzgün hazırlanmış
matematiksel teknikleri uygulamalarla okuyucuya sunulmaya
çalışılmaktadır[2].

Robotun dinamik ve kinematik denklemleri sistemin fizik-
sel ve mekaniksel yapısına dayandırılarak elde edilmektedir.
Denavit-Hartenberg parametreleri kullanılarak modellenen seri
manipülatör kinematik denklemleri ileri ve ters kinematik[3]
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uç işlevcinin pozisyonu ile
eklemlerin açılarını, matematiksel olarak, ilişkilendirmek ama-
cıyla da kullanılmaktadırlar[4][5]. Sistemin dinamiği, robot
kolu uzuvlarının (uzva ait eklemlere bağlı olarak) hareketin-
den doğmaktadır. Newton-Euler yöntemi robot kolunun hareket
denklemlerini türetmek için kullanılmaktadır[6].

Kontrol sistemlerinin tasarım ve analizinde genel ola-
rak mekanik, dinamik ve elektriksel kontrol kısımlarından bir
arada faydalanılmıştır[7]. Çalışmada uygulanacak tork hesap-
lamalı kontrol[8][9], PD-yerçekimi kontrol[1][2], klasik PID
kontrol[10] ve empedans kontrol[11][12] algoritmaları matlab
programında hazırlanan simülasyonlar aracılığıyla analiz edil-
miştir.

Puma-560 6 serbestlik dereceli(DOF) ve 6 dönel ekleme
sahip bir endüstriyel robottur. Şekil-1’de başlangıç pozisyo-
nunda(bütün eklem açıları sıfır) olmak üzere eklemlerin hare-
ket koordinatları sunulmaktadır. Bir çok endüstriyel robot da
olduğu gibi dördüncü, beşinci ve altıncı eklemler eşmerkezli-
dir. Bu noktayı bu eklemlerin merkezi olarak tanımlamaktayız.
Puma-560 robotu boyutunun küçüklüğünden, hafifliğinden ve
eklem analizlerinin diğer endüstriyel robotlara göre karmaşık
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olmamasından dolayı sanayi de ve tıp da oldukça geniş kulla-
nım alanı bulmaktadır.

Şekil 1: 6 Serbestlik Dereceli Puma 560 Robot Kolu[5]

Puma 560 Robot koluna ait dinamik denklemler doğru-
dan [13]’ten alınmıştır. Robotun gitmesini istediğimiz konumu
programa girerek program önce ters kinematikle eklem açıla-
rını hesaplamakta, hesaplanan açılar sistemin gitmesi isteni-
len(desired) açılar yani referans açıları olmaktadır. Bu açılar da
kontrolcü ile momente dönüştürülerek sistemin dinamik denk-
lemine giriş olarak uygulanmakta ve böylece sistemin yanıtı
elde edilmektedir.

Literatürdeki robot kontrol çalışmalarında genellikle üç ek-
senli robotlara veya altı eksenli robotların ilk üç eksenine kont-
rol uygulanıp veya sistem doğrusallaştırılarak simülasyon yapıl-
maktadır. Doğrusal olmayan dinamiklere sahip 6 eksenli robot
kontrolüne ait çalışma azdır. Bu çalışmada altı eksenli robot ko-
lunun bütün eklemlerine dört farklı kontrol uygulanarak, sistem
dinamik ve kinematik denklemlerinde herhangi bir doğrusallaş-
tırma yapılmayarak sistem analizi yapılmıştır. Bu çalışma robot
kontrol alanındaki doğrusal olmayan 6 eksenli sistemin, birbi-
rinden farklı kontrol yapılarından nasıl etkilendiğini ortaya koy-
maktadır. Bu çalışma literatürdeki bu alanla ilgili eksikliklere
ve endüstriyel uygulama alanındaki eksikliklerin giderilmesine
katkı sunacaktır.

Sisteme dört farklı kontrol yapısı uygulanıp elde edilen sis-
tem yanıtları karşılaştırılmıştır. Sırasıyla 2. kısımda PUMA-560
robot koluna ait kinematik ve dinamik denklemleri, 3. kısımda
sisteme uygulanan kontrol yapıları, 4. kısımda kontrolcü uygu-
lanmış sistem simülasyonları ve son olarak 5. kısımda ise çalış-
manın sonuç kısmı verilmektedir.

Tablo 1: Puma 560 Robot D-H(Denavit-Hartenberg) tablosu
i αi−1 ai−1 di θi
1 0 0 0 θ1
2 -90 0 0 θ2
3 0 a2 d3 θ3
4 -90 a3 d4 θ4
5 90 0 0 θ5
6 -90 0 0 θ6

2. PUMA-560 Robot Kolu Kinematik ve
Dinamik Denklemleri

2.1. Kinematik

2.1.1. İleri Kinematik

Eklemlerin hareket eksenlerinden robot kol sisteminin Denavit-
Hartenberg(D-H) parametreleri elde edilmektedir. Tablo-1’de
Puma 560 robot kolunun D-H(Denavit-Hartenberg) parametre-
leri verilmiştir[5]. Puma 560 robotunun D-H tablosu kullanıla-
rak dönüşüm matrisleri hesaplanmıştır. Robot sistemlerinde her
eklemin koordinat sisteminden ve bir önceki ekleme bağlanma
şeklinden dolayı dönüşüm matrisleri kullanılmaktadır. Bu dö-
nüşüm matrisleri giriş bölümünde de bahsedilen D-H(Denavit-
Hartenberg) tablosundan elde edilmektedir. İlk eklemden son
ekleme kadar bütün dönüşüm matrisleri seri olarak çarpılarak
robot kolunun homojen dönüşüm matrisi elde edilmektedir.(1).

T 6
0 = T 1

0 × T 2
1 × T 3

2 × T 4
3 × T 5

4 × T 6
5 (1)

Burada Tn
n−1 ifadesi n ve n-1 koordinat takımları arasındaki

homojen dönüşümü ifade etmektedir. T 6
0 ise robot kolunun(uç

işlevci) homojen dönüşüm matrisini ifade etmektedir. Her dö-
nüşüm matrisinde θn ilgili matrisin değişkenidir. Puma robotta
bütün eklemler dönel olduğundan, prizmatik yani doğrusal bir
hareket değişkeni bulunmamaktadır. Uç işlemci ile taban arasın-
daki, bütün robot kol matrisinde ise, T 6

0 , robottaki bütün hareket
değişkenleri bulunmaktadır.

T 6
0 =


Nx Bx Tx Px

Ny By Ty Py

Nz Bz Tz Pz

0 0 0 1

 =

[
R6

0 d60
0 1

]
(2)

R6
0 =

Nx Bx Tx

Ny By Ty

Nz Bz Tz

 , d60 =

Px

Py

Pz

 (3)

Burada(2-3) kolunun homojen dönüşüm matrisinden(T 6
0 )

eklem açıları siteme verilerek uç işlevcinin açısal ve doğrusal
konumu elde edilmektedir. d60 vektörü Px,Py ve Pz paramet-
releri sırasıyla uç işlevcinin x-, y- ve z-eksenlerindeki konum
vektörünü vermektedir. R6

0 matrisi ise uç işlevcinin rotasyon
matrisini vermektedir[14].

Simülasyonlarda eklem açılarından uç işlevcinin konumu
elde edilirken ileri kinematik denklemleri kullanılmaktadır.
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2.1.2. Ters Kinematik

Ters kinematik yöntemi, uç işlevcinin istenen konumundan ek-
lem açıları değerinin hesaplanması için uygulanan metottur. Ek-
lem açıları altı tane olduğu için ters kinematik çözümünün altı
bilinmeyeni bulunmaktadır. Öncelikle ilk üç eklemin açıları ro-
bot kolu homojen dönüşüm matrisinden hesaplamaktayız. Diğer
üç açıyı ise homojen dönüşüm matrisini manipüle ederek elde
etmekteyiz(4).

T 6
3 = (T 3

0 )
T × T 6

0 (4)

Burada dördüncü, beşinci ve altıncı eklem açılarını;
denklem-4’deki T 3

0 matrisi ile (T 3
0 )

T × T 6
0 matrisinin aynı sa-

tır ve sütundaki elemanını eşitleyerek denklem elde edilmek-
tedir. Aynı yöntem ile iki tane daha eşitlik kurulmuş ve top-
lamda 6 denklem kullanılarak, 6 bilinmeyen(eklem açıları) mat-
lab fsolve() fonksiyonu ile hesaplanmıştır.

2.2. Dinamik

Dinamik denklem, robot eklemlerine dışarıdan etkiyen kuv-
vet ve torklara göre sistemin nasıl davranacağını formulize
eden eşitliklerdir. Genel robot dinamik denklemi (5) aşağıdaki
gibidir[14]:

τ =M(θ)θ̈ + b(θ̇) + C(θ, θ̇) + h(θ) (5)

Burada(5),
M(θ) ∈ R6×6 : Atalet matrisi
C(θ, θ̇) ∈ R6×6 : Coriolis matrisi
b(θ̇) ∈ R6×15 : Merkezkaç matrisi
h(θ) ∈ R6×1 : Yerçekimi vektörü
θ ∈ R6×1 : Eklem açıları vektörü

M(θ) =



a11 a12 a13 a14 a15 a16
a21 a22 a23 a24 a25 a26
a31 a32 a33 a34 a35 a36
a41 a42 a43 a44 a45 a46
a51 a52 a53 a54 a55 a56
a61 a62 a63 a64 a65 a66

 (6)

b(θ̇) =



b112 b113 ... b156
b212 b213 ... b256
b312 b313 ... b356
b412 b413 ... b456
b512 b513 ... b556
b612 b613 ... b656

 (7)

C(θ, θ̇) =



c11 c12 c13 c14 c15 c16
c21 c22 c23 c24 c25 c26
c31 c32 c33 c34 c35 c36
c41 c42 c43 c44 c45 c46
c51 c52 c53 c54 c55 c56
c61 c62 c63 c64 c65 c66

 (8)

h(θ, θ̇) =



g1
g2
g3
g4
g5
g6

 (9)

Denklem-(5)’de eklem sayısı altı olmak üzere, τ tah-
rik(actuation) momenti, M(θ) simetrik ve pozitif tanımlı ata-
let matrisi (6), θ eklem açılarını yani sistemin durumlarını ifade
eden vektördür.

Newton-Euler metodolojisinin doğrusal olmayan terimleri;
merkezkaç etkileri b(θ̇) matrisi (7), Coriolis yani sistemin ek-
lemlerinin birbirine etkilerini ifade eden C(θ, θ̇) matrisi (8) ve
son olarak yerçekimi h(θ) vektöründen oluşmaktadır (9).

3. Sisteme Uygulanan Kontrol Yapıları
3.1. Tork Hesaplamalı Kontrol

2. şekilde blok yapısı verilen tork hesaplamalı kontrol için, sis-
temin hatası istenilen açı değeri (r) - mevcut açı değeri (θ) ola-
rak tanımlanmıştır. Bu hatayı ve türevini katsayılarla çarparak,
hata sıfıra yaklaştırılmaya çalışılır.

Şekil 2: Tork Hesaplamalı Kontrol Blok Yapısı

Bu kontrol sisteminde diğer uygulanan diğer kontrollerden
farklı olarak referans değerinin ikinci derece türevi ve sistemin
dinamik matrislerinin tahminleri kontrol yapısı içindedir. Belir-
lenen referans değere gitmesini arzuladığımız açının ikinci de-
rece türevi sistemde ileri yönlü(feedforward) olarak kontrolcü
yapısının içinde bulunmakta ve referans değerinin önceki de-
ğerlerini sisteme eklemektedir. Sistemin dinamik matrislerinin
tahminleri ise sisteme geri besleme olarak verilerek sistem kont-
rolünde avantaj sağlamaktadır. Kontrol yapısı bu paragrafta an-
latılan bütün yapının dinamik sisteme giriş olarak verilmesiyle
oluşmaktadır.

τ = M̃(θ)
[
Kp × (r − θ) +Kd × (ṙ − θ̇) + r̈

]
+

b̃(θ̇) + C̃(θ, θ̇) + h̃(θ) (10)

Tork hesaplamalı kontrolün genel denklemi (10)’da ifade
edilmiştir. Burada M̃ atalet matrisinin kestirilmiş değeri, b̃ kes-
tirilmiş merkezkaç matrisi, C̃ kestirilmiş Koriolis matrisi ve son
olarak h̃ kestirilmiş yerçekimi vektörünü ifade etmektedir. Sis-
tem dinamikleri bilindiği için kestirme matrisleri, dinamik mat-
risler ile aynı olarak kabul edilmiştir. Denklemler aşağıdaki gibi
sadeleşmektedir.

C(θ, θ̇) + h(θ) + b(θ̇) +M(θ)θ̈ =

M̃(θ)
[
Kp × (r − θ) +Kd × (ṙ − θ̇) + r̈

]
+

b̃(θ̇) + C̃(θ, θ̇) + h̃(θ) (11)
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Kp × (r − θ) +Kd × (ṙ − θ̇) + r̈ = θ̈ (12)

Sistemin şekil-2’deki tork hesaplamalı blok diagramı re-
ferans alınarak denklem (11)’deki tork denklemlerini birbirine
eşitleyip sadeleştirmeler yapılarak denklem-(12) elde edilmiştir.

3.2. PD-yerçekimi Kontrol

PD-yerçekimi kontrolü ile, tork hesaplamalı kontrole benzer
olarak hatayı ve hatanın türevini ayrı katsayılarla çarpmak su-
retiyle ileri yönlü(feedforward) kontrolcü elde edilmektedir.
İkinci kısımdaki kontrolcüden farklı olarak sisteme etki eden
yerçekimi vektörünü geri besleyerek kontrolcüye ekleme yönte-
miyle sistemin dinamik denklem girişi(tork) elde edilmektedir.
Elde edilen torku sistemin dinamik denklemlerine giriş olarak
uygulayarak sistemin durumlarına(açılar) ulaşılabilir.

Şekil 3: PD-yerçekimi Matlab-Simulink yapısı

θ̇ = v

v̇ =M−1(θ) [τ − C((θ, v))− h(θ)−B(v)] (13)

Kp × (r − θ) +Kd × (ṙ − θ̇) + h(θ) = τ (14)

PD-yerçekimi kontrolcülü sistemin blok diyagram yapısı
Şekil-3’deki gibidir. 13. denklemde θ̈ = v̇ ifadesini yalnız bıra-
kıp M matrisinin tersiyle çarparak her açının iki durumu(açısal
konumu ve açısal hızı) elde edilmektedir. Denklem 14’de siste-
min PD-yerçekimi kontrol eklenmiş hali verilmektedir.

3.3. PID Kontrol

Şekil 4: PID Kontrolcülü PUMA-560 Dinamik yapısı

Şekil 4’deki gibi PID kontrolcü yapısı üç parametre içer-
mektedir: Oransal katsayı Kp, integral katsayısı KI ve türev
katsayısı Kd ile gösterilmektedir.

Bu değerler sezgisel olarak yorumlanırsa; Kp mevcut hata,
KI geçmiş hataların toplamı ve Kd ise gelecekteki hataların

tahmini olarak tanımlayabiliriz. Bu üç eylemin katsayıları, ağır-
lıklı toplam yoluyla kontrol edilen PUMA-560 robot kolu siste-
mini aşımsız ve en hızlı bir şekilde istenilen açı değerine ulaş-
ması için düzenlenmektedir[15].

3.4. Empedans Kontrol

Empedans kontrol, Puma-560 robot kolu için mekanik empe-
dansın ayarlanması ile uç işlevcinin kuvvet ve konum kontrolü-
nün gerçekleştirilmesi esasına dayanır. Robot kolunun çevresi
ile olan teması sonucu ortaya çıkan harici kuvvetler ile robot
uç noktası arasındaki ilişkiyi belirler. Burada tork hesaplamalı

Şekil 5: Empedans Kontrol Genel Blok Diyagram Yapısı

kontrolde uygulandığı gibi kestirilen atalet, koriolis ve merkez-
kaç matrisleri sistemin dinamik denkleminde kullandığımız asıl
matrislere eşit alınarak blok diyagramında sadeleştirilmeye gi-
dilmiş hali 5. Şekilde verilmiştir.

Mekanik empedans, uygulanan harici kuvvete karşı meka-
nizmanın esnekliğinin davranışıdır. Empedans yönteminde (şe-
kil 6) ise arzu edilen robot uç noktası mekanik empedansı,
robot uç noktasının konum parametresinin geri besleme ya-
pılması ve böylece eklem motorlarının kontrol edilmesi ile
oluşturulmuştur[16].

Şekil 6: Empedans Kontrol Uç İşlevci Yapısı[17]

Empedans kontrol dinamik denklemi(uç işlevci temas ha-
linde) şu şekildedir:

M(θ)θ̈ + C(θ, θ̇) + h(θ) + b(θ̇) =

τ + JT (θ)× FTOOL (15)

Burada(15),
J(θ) ∈ R6×6 : Jakobiyen matrisi
τ(θ) ∈ R6×1 : Eklem moment vektörü
FTOOL ∈ R6×1 : Uç işlevciye etki eden

kuvvetler ve momentler
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4. Kontrolcü Uygulanmış Sistem
Simülasyonları

Dört farklı kontrolcü uygulanan Puma-560 robot kolu sistemi-
nin simülasyonları, her kontrolcüye özel Matlab/Simulink mo-
deli hazırlanarak oluşturulmuştur.

Öncelikle empedans kontrol, uç işlevcinin referans pozis-
yon girişleri ve gerçekleşen pozisyon çıkışları şeklindedir. Di-
ğer üç kontrol(Tork hesaplamalı, PD-yerçekimi ve PID kont-
rol) yapısının giriş ve çıkışları ise eklemlerin açıları şeklinde-
dir. Bundan dolayı Empedans kontrol yapısında uç işlevcinin
konumu kontrol edilirken diğer kontrol tiplerinde ise eklem açı-
ları kontrol edilmektedir.

Simulasyonlarda aynı ifadeleri karşılaştırmak için, üç kont-
rol(Tork hesaplamalı, PD-yerçekimi ve PID kontrol) yapısının
girişlerini ve çıkışlarını yani referans eklem açıları ve gerçek-
leşen eklem açıları, eksenlerin konum değerlerine dönüştürül-
müştür. Bahsettiğimiz üç kontrol yapısının eklem açı girişleri,
uç işlevcinin pozisyonundan ters kinematik yöntemiyle elde
edilmektedir. Eklem açı çıkışları ise, ileri kinematik ile uç iş-
levcinin pozisyonundan elde edilmektedir. Böylece simülasyon-
ların giriş ve çıkışı uç işlevcinin pozisyonu olarak alınmıştır.
Şekil-7’de x-eksenindeki hareket, şekil-8’de y-eksenindeki ha-
reket ve şekil-9’da ise z-eksenindeki hareket simülasyonları ve-
rilmiştir.

Tablo 2: Kontrolcü Katsayıları
Kontrolcü Eklem Kp Kd Ki

Tork Hesaplamalı
ve PD-yerçekimi

1 100 30 -
2 200 50 -
3 300 50 -
4 50 10 -
5 50 10 -
6 50 10 -

PID

1 50 0 0
2 274 662 283
3 50 12.7 45.2
4 33.6 4.9 57.8
5 70 16 76
6 30 4.35 52

Sistem kontrolcü katsayı parametrelerinin tahmini için ge-
rekli olan açık çevrim transfer fonksiyonu matlab-simulink
programında hazırlanmıştır. Bu kısımda en önemli nokta sistem
katsayıları tahmini için sistemin girişinin ne olduğunun belir-
lenmesidir. Sistemin transfer fonksiyonunun, bütün parametre-
lerine ulaşıp doğru bir şekilde transfer fonksiyonunun elde edil-
mesi için sisteme farklı genlik ve frekanstaki üç farklı sinüso-
idal dalga verilmekte ve eklem açıları çıkış olarak alınmaktadır.
Bu yöntemle sistemin transfer fonksiyonu elde edilerek sistem
tanımlama yapılmıştır. Elde edilen transfer fonksiyonu ile kont-
rolcünün optimal katsayı değerleri matlab-PIDTuner programı
ile elde edilmiştir.

Bu yöntem kullanılarak, bazı eklemlerin dinamik denklemi
ile sistem tanımlama yöntemiyle elde edilen transfer fonksi-
yonu arasında yüzde 80’den daha az uyuşma sağlanmıştır. Bu
durumda kontrolcü katsayıları manuel olarak ayarlanıp en opti-
mal değerler uygulanmıştır(Tablo-2).

Şekil 7: x-ekseni için Belirtilen Kontrolcülere Göre Konum Çı-
kışları

şekil-7’de uç işlevcinin x-eksenindeki verilen referans de-
ğerine göre dört farklı kontrol yapısı yanıtı verilmektedir. Sis-
teme step giriş verilmesine rağmen sinüzoidal dalga çıkışı alı-
nan PID kontrol, kararsız bir sisteme neden olduğundan x-, y-
ve z-eksenleri için uygun değildir(şekil-7,8,9). PD-yerçekimi ve
tork hesaplamalı kontrolcü yapılarının 0.5-1 saniye arasında üst
aşımsız istenen değere ulaşması sistem için uygun kontrolcüler
olduğunun kanıtıdır. Empedans kontrol için ise 2.5 saniye civarı
üst aşımsız istenilen değere ulaşması, kontrolün diğer kontrol
ifadelerine göre daha karmaşık yapıda olmasından kaynaklan-
maktadır.

Şekil 8: y-ekseni için Belirtilen Kontrolcülere Göre Konum Çı-
kışları

Şekil-8’de uç işlevcinin y-eksenindeki referans değerine
göre dört farklı kontrol yapısı yanıtı verilmektedir. PD-
yerçekimi ve tork hesaplamalı kontrol yapıları 0.5 saniye ci-
varında üst aşımlı bir şekilde referans değerine ulaşmaktadır.
Normal koşullarda robot sistemleri için aşım istenmeyen bir du-
rumdur. Fakat bu iki kontrolcüde eklem açıları kontrol edildiği
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Şekil 9: z-ekseni için Belirtilen Kontrolcülere Göre Konum Çı-
kışları

için uç işlevcinin pozisyon çıkışı direk olarak kontrol edileme-
mektedir. Empedans kontrol yapısı, 2 saniye civarı üst aşımsız
istenilen değere ulaşmaktadır.

Şekil-9’da uç işlevcinin z-eksenindeki referans değerine
göre dört farklı kontrol yapısı yanıtı verilmektedir. PD-
yerçekimi 1 saniye civarında üst aşımlı bir şekilde referans de-
ğerine ulaşmaktadır. Bu eksende PD-yerçekimi kontrol yapısı
istenilen değere ulaşmasına karşın tork hesaplamalı kopntrol
yapısı, istenilen değere belli bir hata ile ulaşmaktadır. Yani ka-
lıcı durum hatası oluşmaktadır. Bu istenmeyen bir durumdur.
Bu kontrol yapısında pozisyon çıkışı direk olarak kontrol edi-
lemediği için kalıcı durum hatasına müdahale edilememektedir.
Empedans kontrol yapısı, 3 saniye civarı üst aşımsız istenilen
değere ulaşmaktadır.

5. Sonuç
Robot hareket ettiğinde ilk uzuvdan son uzuva kadar bütün ek-
lemler bir birlerine bağlı oldukları için sistemin dinamik denk-
lemi oldukça karmaşık yapıdadır. Bundan dolayıdır ki bazı
kontrolcüler bazı uzuvları kararlı hale getirememekte veya sa-
dece çok uzun süre ve çok büyük katsayılarla(uygulanamayacak
derecede) sistem kararlı hale getirilebilmektedir. Özellikle PID
kontrol, Puma-560 robot kolu sistemine uygun değildir.

Robot kolu kontrol uygulamalarında tork hesaplamalı, PD-
yerçekimi ve empedans kontrol sistem dinamiklerini kontrolcü
yapısı içerisinde kullandıkları için gerçeklenebilir simülasyon
sonuçları vermektedirler.
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Özetçe 

Teknolojinin gelişimi ile birlikte robotlar ve otonom araçlar 

günlük hayatımızda daha çok yer almakta, bunları çalıştıran 

yazılımların boyutları ve önemi artmaktadır. Endüstride 

yaşanan hızlı gelişim, her şeyi en baştan geliştirmek yerine var 

olan parçaları tümleştirerek ilerlemeyi gerekli kılmaktadır. 

Yazılım açısından bu yönelim, açık kaynak kodlu yazılım 

ürünlerinin yaygınlaşmasını hızlandırmış ve açık kaynak kodu 

kullanan emniyet-kritik sistemlerde güvenliğin, güvenilirliğin, 

kullanılabilirliğin ve bakım yapılabilirliğin nasıl sağlanacağı 

soru işareti olmuştur. Bu çalışmada en yaygın kullanılan 9 

açık kaynak kodlu robot geliştirme platformunun 

yazılımlarının ürün kalitesi incelenmiştir. Yazılımların bakım 

yapılabilirliği SIG Bakım Yapılabilirlik kriterine göre 

derecelendirilmiş ve Rome Lab. modeline göre de hata 

yoğunluğu öngörümleri gerçekleştirilmiştir. Metot seviyesinde 

ve sınıf seviyesinde yapılan ölçüt değerlendirmelerinde, 

incelemeye tabi yazılımların büyük kalite sorunları içerdikleri 

ve üzerinde geliştirilecek yazılımların da bu hataları 

devralarak ilerlediği gözlenmiştir. 

Abstract 

With the development of technology, robots and autonomous 

vehicles take place more than before, hence the software 

products inside of them get greater in size and importance. 

Fast development of the industry requires integration of 

instant parts instead of developing them from scratch. Such 

kind of trend has fastened the utilization of open source 

software, and how to handle reliability, security and 

maintainability has become an important question. Software 

product quality of selected most used open source robot 

development frameworks is investigated in this study. SIG 

Maintainability Model is used for grading and Rome Lab. 

Reliability Prediction Model is used for predicting initial fault 

density. Evaluations held on method level, class level and 

project level has shown that all the software products have 

been deployed with quality problems and new developers 

inherit defects from them. 

1. Giriş

Son yıllarda teknoloji her alanda büyük bir ivme ile 

gelişmektedir. Uzaya gönderilen roketin işini tamamlayınca 

dönmesi bir rutin haline gelmiş, bilim kurgu filmlerindeki 

otonom arabalar sokaklarda gezmeye başlamış, insansız 

orduların ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır. Kuşkusuz bu 

gelişmelerde başat aktör yazılım ve donanımlarda gerçekleşen 

devrimsel gelişimlerdir. 30 yıl önceki donanımlarla fazla yol 

alınamayan yapay zekâ öğrenme algoritmaları, grafik 

kartlarına özel olarak geliştirilen işlemci teknolojisi sayesinde 

yeniden gündeme gelmiştir. Henüz 10 yıllık bir geçmişi 

olmayan Tesla otomobili, 100 yıllık otomotiv şirketlerinin 

tahtını, Windows geliştirme platformundan daha çok yazılımı 

çalıştırarak sarsmaktadır. Tesla bunu, bir geliştirmeci ordusu 

kullanmadan ve onlarca yıllık tecrübeye sahip olmadan, açık 

kaynak kodlu yazılımları etkin bir şekilde kullanarak 

başarmıştır. Artık şirketler sıfırdan yazılım üretmek yerine 

uygun yazılımları birleştirerek geliştirmeyi tercih etmektedir.  

Yazılımın yoğun ve etkin olarak kullanıldığı günümüzün 

kontrol sistemlerinde yazılımsal hatalar can kaybına kadar 

giden arızalara yol açabilir. Otonom otomobillerde direksiyon, 

gaz ve fren gibi bütün hayati kontroller, yazılımın 

sensörlerden aldığı bilgiyi çok hızlı bir şekilde işleyerek karar 

vermesi sonucunda gerçekleştirilir ve en küçük bir hatanın 

telafisi olamayabilir. Bu nedenle bu yazılımların ve temel 

teşkil eden açık kaynak kodlu yazılımların, kontrollü bir 

şekilde geliştirilmesi ve/veya çok iyi test edilmesi gerekir. 

Endüstri, bu gerçeğin farkındadır ve robot yazılımlarının 

kaliteli olması için Avrupa'da H2020 projesi başlatılmıştır [1].  

Açık kaynak kodun sıkça kullanıldığı yerlerden birisi de robot 

geliştirme platformlarının yazılımları olmuştur. Otonom 

sistemlere temel olacak bu yazılımların beklenen işlevleri 

yerine getirmesinin yanı sıra kalite faktörlerinden güvenilir 

(can, mal ve itibar kaybına sebep olmadan aralıksız 

çalışabilmesi), güvenli (dışarıdan kötü niyetli müdahalelere 

fırsat vermemesi), bakım yapılabilir (kodun anlaşılabilir ve 

kolay düzeltilebilir olması) olması da ön plana çıkmaktadır. 

Açık kaynak kodlu yazılımlarda süreç kalitesinin yani 

yazılımın nasıl geliştirildiğinin, belgelendirildiğinin ve test 

edildiğinin izlenmesi, farklı konumlarda farklı kültürel kimliğe 

sahip ekiplerin süreç kalitesini sağlamak için ayrı bir iş gücü 

tahsis etmesi zor olabilir. ABD Hava Kuvvetleri Rome Lab. 
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güvenilirlik öngörümü çalışmasında, yazılımda en çok hatanın 

kodlama aşamasında eklendiği iddia edilmektedir [2]. Yani 

süreç ne kadar kaliteli işletilirse işletilsin, kodlama hataları 

yazılımın kalitesini yerle bir edebilir. Kodlar ve hata 

veritabanı gibi somut veriler üzerinden ürün kalitesini 

geliştirme ekibinden bağımsız olarak değerlendirmek 

mümkündür. Japonya'daki robot yarışmasında yarışmacı 

robotların yazılım kalitesi üzerinden değerlendirilmesi 

üzerinde çalışılmış, ancak UML tasarımlarına bakılarak 

yapılan değerlendirme hakemlerin değerlendirmesi ile uyumlu 

çıkmamıştır [3]. Bunun nedeni olarak tasarımın koda aynen 

geçirilmemesi olarak açıklanmıştır.  Sadece kod üzerinde 

yapılan statik kod analizlerinin yazılımda mevcut hataların 

%60'ına yakınını daha test süreci başlamadan tespit ettiği 

ortaya çıkarılmıştır [3]. Dolayısıyla sadece koda bakarak kalite 

değerlendirmesi, önemli bir gösterge sağlar.  

Bu çalışmada en yaygın açık kaynak kodlu robot geliştirme 

yazılımlarının kod kalite incelemesi gerçekleştirilmiştir. 

Seçilen yazılımlara ait çevrimsel karmaşıklık (cyclomatic 

complexity), esas karmaşıklık (essential complexity), 

büyüklük (satır sayısı, yorum sayısı vb.) ve nesne yönelimli 

ölçütler (Chidamber & Kemerer metrik seti) kullanılarak 

bakım yapılabilirlik derecelendirmesi ve güvenilirlik 

öngörümleri gerçekleştirilmiştir. Bakım yapılabilirlik 

derecelendirmesi için SIG (Software Improvement Group) 

modeli ve hata yoğunluğu öngörümü için ise Rome Lab. 

modelinden esinlenilmiştir [5].  

İncelemeye tabi yazılımların C/C++, C#, Java, Python, Ruby, 

PHP, Eagle gibi geniş yelpazede bir dil kümesi kullanılarak 

geliştirildiği gözlenmiş ve bu nedenle ölçümler için kapsamlı 

bir dil desteği sunan SciTools Understand aracı kullanılmıştır. 

Bakım yapılabilirlik ve güvenilirlik hesaplamaları ise 

laboratuvarımızda geliştirdiğimiz yazılımlar ile 

gerçekleştirilmiştir [6].  

İnceleme sonucunda, yazılımların büyük kalite sorunları 

içerdiği, test edilemeyecek ve anlaşılamayacak kadar karmaşık 

metotlara sahip olduğu, hata dağılımının homojen olmadığı ve 

belli modüllerde toplandığı, nesne yönelimli tasarımın etkin 

yapılamadığı, sınıfların birbirine çok bağımlı ve sınıfların 

içerisinde bütünlük kaybı olduğu tespit edilmiştir.  

Bildirinin ikinci bölümünde incelemeye tabi yazılımlar, 

üçüncü bölümünde yazılım kalite metrikleri ve yazılım kalite 

modelleri, dördüncü bölümde ölçme ve değerlendirmeler 

anlatılarak beşinci bölümde değerlendirme sonuçları 

tartışılacaktır.  

2. Açık Kaynak Kodlu Robot Geliştirme

Yazılımları 

Sürücüsüz otomobiller ve insansız hava araçları gibi 

gelişmeler insanların robotiğe olan ilgisini artırmış ve 

mühendis olmayanların dahi geliştirebileceği geliştirme 

platformları yaygınlaştırmıştır. Bu çalışmada bu platformlar üç 

grupta incelenecektir:  

2.1. Donanım Projeleri 

Robot, fiziksel bir varlıktır, donanım ve yazılımının uyumu ile 

çalışır. Aşağıdaki platformlar sadece yazılımı değil, 

donanımsal olarak robotları da geliştirmeyi sağlayacak 

çizimleri, tasarımları ve şemaları da içerir.  

Sparki: Uçtan uca bir robot geliştirme platformudur. 

Öğrencilerden yetişkinlere geniş kapsamda bir kullanıcı 

kitlesine hitap eden robotun şemaları, 3 boyutlu modelleri, 

sensörleri (mesafe, ivmeölçer, kızıl ötesi, kumpas, ışık sensörü 

vb.) açık kaynak kodlu olarak sunulmaktadır.  

Ardupilot: Dron tarzı uça araçları "kendin yap" felsefesi ile 

kontrol edebilmeyi sağlayan kapsamlı bir kit ile yazılım 

kütüphanesi sunar. 

TurtleBot: İster sağladığı kit ile isterse başka donanım ve 

sensörlerle geliştirmeyi sağlayan robot platformudur.  

2.2. Yazılım Projeleri 

Robot sadece metal iskeletten ibaret değildir, iskelete 

komutları veren yazılımdır ve spesifik ya da jenerik olarak 

robot donanımlarına destek veren açık kaynak kodlu yazılım 

platformları bulunmaktadır.  

LeJOS: Lego Mindstorm robot setini programlamaya yarayan 

özellikle başlangıç seviyesi kullanıcılar için uygun Java 

temelli geliştirme ortamıdır. 

RoCK (Robot Construction Kit): Orocos gerçek zamanlı 

araç setine uygun olarak geliştirilen genişletilebilir ve mevcut 

uygulamalar için çok sayıda sürücü desteği sunan geliştirme 

ortamıdır.   

ROS (Robot Operating System): Open Source Robotics 

Foundation tarafından desteklenen dünya çapında kapsamlı bir 

topluluk tarafından geliştirilen, bilinen tüm ticari ve serbest 

robot donanımları ile uyumlu geliştirme ortamıdır.  

2.2. Robot Benzetimleri 

Yazılımı donanıma gelişigüzel tümleştirmeden önce, robotun 

gerçek dünyadaki ortamdan hava koşullarına kadar değişen 

fiziksel kısıtlara uyumundan emin olabilmek için benzetimini 

gerçekleştirmek gerekir.   

Gazebo: Gelişmiş 3 boyutlu grafikleri, sanal sensörleri, geniş 

komut satırı desteği ve bulutta benzetimleri koşturabilme 

yeteneği ile Apache lisanslı tam bir benzetim çözümüdür. 

Modellemeye başlamak için gerekli bilinen robot platformları 

ile uyumlu çok sayıda eklentiyi destekler.  

MORSE (Modular Open Robots Simulation Engine): İç ve 

dış mekân kullanımına uygun akademik robot modellerine 

odaklı, Python ile programlanabilen ve Blender oyun motoru 

ile işlenen (render) benzetimler yapmak için kullanılır.  

V-REP (Virtual Robot Experimentation Platform): Windows,

Mac ve Linux masaüstlerinde çalışan, çoklu programlama

yaklaşımlarını ve dillerini destekleyen, gelişmiş fiziksel

durumlar kadar yakınlık ve görsel sensörlerden gelen verileri

de modelleyebilen benzetim geliştirme ortamıdır.

3. Yazılım Ürün Kalitesi

Yazılım kalitesi denildiğinde akla ilk önce, kalite güvence 

olarak da bilinen, ağırlıklı olarak yazılımın belirlenen 

geliştirme süreci safhalarındaki üretilecek dokümantasyonu 

takip eden süreç kalitesi gelmektedir. Süreç kalitesi yazılımın 

geliştirilmesi için önemli yer tutsa da nesnel ölçütlerle 

değerlendirmesi zordur ve yaklaşım kurumdan kuruma değişir. 

Diğer taraftan ürün kalitesi ise üretilen koda ve arayüzlere 
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odaklıdır, nesnel değerlendirme mümkündür. ISO/IEC 25010 

standardı yazılım ürün kalitesini 8 alt faktörde inceler: İşlevsel 

uygunluk, performans verimliliği, uyumluluk, kullanılabilirlik, 

güvenilirlik, güvenlik, bakım yapılabilirlik ve taşınabilirlik[7]. 

Bu faktörlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi için 

sayısallaştırılabilir alt karakterler tanımlanmıştır. Örneğin 

bakım yapılabilirlik; tutarlılık, analiz edilebilirlik, 

değiştirilebilirlik, tekrar kullanılabilirlik ve test edilebilirlik 

adı altında 5 alt faktör açısından incelenmektedir. Güvenilirlik 

ise erişilebilirlik, kurtarılabilirlik, olgunluk ve hataya 

dayanıklılık faktörleri ile değerlendirilir. Herbir alt faktörün 

değerlendirilebilmesi için de ya geliştirici ya da kullanıcıya 

yöneltilen anket soruları, ya doldurulan kontrol listeleri ya da 

kod ve benzeri yazılım ürünlerinden elde edilen ölçütler 

kullanılır. Örneğin test edilebilirlik karmaşıklıkla ilgilidir ve 

kodun karmaşıklığı yüksekse test edilebilirliği ve dolayısı ile 

bakım yapılabilirliği azalır.  Karmaşıklık gibi ölçütleri tek 

başlarına yazılım hakkında nesnel bir fikir edinilmesine 

yardımcı olacağı gibi bazı modellere girdi sağlayarak da daha 

geniş bir bakış açısı yakalanmasına yardımcı olur.  

Yazılım hakkında fikir edinmek için kullanılan en eski ve en 

basit ölçüt satır sayısıdır. Satır sayısı ölçütleri yazılımın 

büyüklüğü hakkında fikir verir ancak hataların tespitinde çok 

faydalı olmayabilir. Çok uzun bir metod sadece tanımlamaları 

içeriyordur ve hiç hata içermez. Kısa bir metot ise girift bir 

yapıda tanımlanmış ve çok sayıda hatayı barındırıyor olabilir. 

Bu nedenle 1976'da McCabe tarafından ortaya çıkarılan, 

metodların mantıksal karmaşıklığını hesaplayan ölçüt olan 

çevrimsel karmaşıklık (cyclomatic complexity) öne çıkar [8]. 

Koddaki her If, for/while, switch/case, try/catch gibi şart 

ifadesi karmaşıklığı artırır ve karmaşıklığın miktarı en az 

yapılması gereken test durumu sayısını verir. Çevrimsel 

karmaşıklık metriği yapısallığı bozan metotlar arası 

dallanmaları hesaba katmaz, halbuki bir satır kod ekleyerek 

programın yapısı alt üst edilebilir. Örneğin iç içe geçmiş 3 for 

bloğunun en iç noktasında kullanılacak bir return ya da go to 

ifadesi for döngülerinin ve metodun geri kalan kısımlarını 

çöpe atacak ve kullanılamaz hale getirecektir. McCabe, bu tür 

kullanımların oldukça tehlikeli olduğunu ileri sürerek bunu 

ölçen ölçütü Esas Karmaşıklık (Essential Complexity) olarak 

adlandırmıştır.  

Yazılım kalitesini ya da kaliteyi oluşturan alt faktörleri 

değerlendiren çok sayıda model de kalite faktörlerinin bir 

denetim listesinde yer alan sorulara cevap verilmesi dayalı 

olduğu benzer bir yöntemi izlemiştir. 1992 yılında ortaya 

çıkan Rome Laboratuvarı Modeli yazılım güvenilirliği 

öngörümü (prediction) ve tahminine (estimation) yönelik 

kapsamlı bir yaklaşım sunar [2]. Bu model yazılım projesinin 

konsept aşamasından sistemin devreye alınması ve bakım 

sürecine kadar tüm safhalarda yazılım hakkında topladığı 

çeşitli veriler ile yazılımın hata yoğunluğunu (yazılımın 

barındırdığı satır sayısı başına hata sayısı) öngörür, sistem 

arızası oranını (belirli bir zaman aralığında sistem arızası 

oluşmasına yol açan yazılımsal hata) tahmin eder. Bu modeli 

geliştiren ABD Hava Kuvvetleri'nin geliştirdiği projelerden 

elde edilen birikim kullanılır, bir takım denetim listeleri 

yardımı ile öznel bilgiler derlenir, dokümantasyon, süreç, 

ekibin yapısı ve yazılım kodu da dahil olmak üzere kapsamlı 

bir veri ile güvenilirlik değerleri sayısallaştırılır. 

Rome lab. Modelinin kodlama aşamasında kullanılan hata 

yoğunluğu öngörüsünde, SX metriğinin hesaplanmasında 

McCabe çevrimsel karmaşıklık metriğinden faydalanılır. SM 

metriğinin hesaplanmasında ise birim kod büyüklüğüne 

bakılır. SX*SM*kodlama öncesi hata yoğunluğu değeri 

modelin kodlama aşaması sonundaki hata yoğunluğunu 

hesaplar.  

SX = (1.5a +  b + 0.8c) / NM          (1) 

SM = (0.9u +  w + 2x) / NM     (2) 

a = çevrimsel karmaşıklığı 20'ye eşit veya daha yüksek olan 

metodların sayısı 

b = çevrimsel karmaşıklığı 20'den az ve 6'dan fazla olan 

metodların sayısı 

c = çevrimsel karmaşıklığı 6'dan az olan metodların sayısı  

u = satır sayısı 100'e eşit veya daha düşük olan metodların

sayısı

w = satır sayısı 100'den fazla veya 500'den az olan metodların

sayısı

x = satır sayısı 500'den fazla olan metodların sayısı

NM = toplam metod sayısı

Kodlama aşaması hata yoğunluğuna isterler ve tasarım gibi 

daha önceki aşamaların hiçbirisinde olmadığı kadar büyük etki 

eder. Rome Lab. Modelinde metot sayıları ölçülse de bu 

durum çok net bir gösterge sunmadığı için bunun yerine aynı 

kriterleri sağlayan kod satır sayılarının toplanması daha doğru 

bir yaklaşım olacaktır.  

SIG Bakım Yapılabilirlik modelinde ise metotların çevrimsel 

karmaşıklığı 1,10,20,50 sınır aralıklarının hangisinde 

olduğuna göre sınıflandırılır [9]. Bu sınıflandırmaya giren 

metotların satır sayılarının tüm projeye oranına göre seviye 

belirlenir (Tablo 1). Örneğin karmaşıklığı 50’den yüksek kod 

satır oranı %3, 20-50 arasında olan kod oranı %11, 10-20 

arasında karmaşıklığı olan kod oranı da %23 olursa bu durum 

2. Seviyeye karşılık gelir. Karmaşıklığı 50’den yüksek kod

oranı sıfırlansa bile, 20’den yüksek oranı %11 olduğu için, %1

lik bir fark yüzünden seviye 2’de kalır.

Tablo 1: SIG Bakım Yapılabilirlik Modeli karmaşıklığın 

seviyelendirmeye etkisi 

Kritiklik 

seviyesi 

Karmaşıklık 

Very high > 50

High > 20

Medium > 10

Low > 0

Seviye Medium High Very 

High 

1 Seviye 2,3,4 ya da 5 değilse 

2 < 50% < 15% < 5% 

3 < 40% < 10% < 0% 

4 < 30% < 5% < 0% 

5 < 25% < 0% < 0% 

SIG modelinde kullanılan diğer bir ölçüt ise Birim kod 

büyüklüğünün değerlendirilmesidir. Hesaplanış yöntemi 

karmaşıklık için yapılana benzemektedir. Bu modele göre satır 

sayısı 100’den yüksek olan metotların satır sayıları toplamı 

tüm projenin %5’inden yüksekse bakım yapılabilirliği oldukça 

zordur (Tablo 2).  
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4. Yazılım Kalite Değerlendirmeleri

Seçilmiş olan 9 açık kaynak kodlu robot geliştirme yazılımı 

Github, SourceForge ve BitBucket gibi kod havuzlarından 

indirilmiştir. Bütün yazılımların C++ kullandığı, buna ilave 

olarak Python, Java, PHP ve C# gibi dillerin de tercih edildiği 

gözlenmiştir. Adı geçen bu dillerde geliştirilen kodlar 

inceleme kapsamına alınırken, Ruby, Eagle, Shell, Glsl, 

Cmake ve Lisp gibi dillerdeki kodlar, Understand aracının 

kapsamına girmediği için incelenememiştir. 

Understand ile Tablo 3'deki ölçütler incelenmiş, bunlardan 

faydalanarak bakım yapılabilirlik ve güvenilirlik hesaplamaları 

da yapılmıştır. Tablo 4’de ise incelenen yazılımlarına ait 

sayısal bilgiler sunulmuştur. 

Tablo 2: SIG Bakım Yapılabilirlik Modeli – birim satır 

sayısının seviyelendirmeye etkisi 

Kritiklik 

seviyesi 

Birim 

Satır 

Sayısı 

Very high > 100

High > 50

Medium > 10

Low > 0

Seviye Medium High Very High 

1 Seviye 2,3,4 ya da 5 değilse 

2 < 50% < 15% < 5% 

3 < 40% < 10% < 0% 

4 < 30% < 5% < 0% 

5 < 25% < 0% < 0% 

Tablo 3: Kullanılan ölçüt ve modeller 

Analiz 

Kapsamı 

Ölçütler 

Metot seviyesi Çevrimsel karmaşıklık (vg), Esas 

karmaşıklık (evg), Kod satır sayısı (code), 

Yorum satır sayısı (comm) 

Sınıf seviyesi Bütünlük Kaybı (Lock of Cohesion of 

Methods-LCOM), Sınıflar Arası 

Bağımlılık (Coupling of Methods-CBO), 

Türetilmiş Alt Sınıf Sayısı (Number Of 

Children-NOC), Sınıfın Metot Sayısı 

(Weighted Methods For A Class-WMC), 

Sınıftan Yapılan Çağrı Sayısı (Response 

For A Class-RFC), Kalıtım Ağacı 

Derinliği (Depth Of Inheritance – DIT), 

Yazılım Kalite Risk Oranı-İlk 3 (YKRO3) 

Proje Seviyesi Rome Lab. Güvenilirlik Hata Yoğunluğu 

Modeli (Metot sayısı temelli)  

Güvenilirlik Hata Yoğunluğu Modeli 

(Kod yoğunluğu temelli) 

SIG Bakım Yapılabilirlik Modeli 

(Karmaşıklık ve Kod büyüklüğü 

faktörleri) 

4.1 Metot Seviyesinde Değerlendirmeler 

Seçilen yazılımlar için metot seviyesinde yapılan 

değerlendirmelerde kod satır sayısı olarak 6606, yorum satır 

sayısı olarak 2779, çevrimsel karmaşıklık olarak 1631 ve esas 

karmaşıklık olarak 1049 gibi değerler eşiklerin çok üstünde 

gerçekleşen anormal ölçümlerdir (Tablo 5). TURTLEBOT 

yazılımı eşik değerlere en çok dikkat edilen yazılım olmuştur. 

Sadece 12 metotta karmaşıklık eşik değeri olan 10 aşılmıştır. 

ARDUPILOT’ta ise 3229 metot karmaşıklık eşiğini aşmış 

olup, karmaşıklığı 1631 olan metot mevcuttur. Bu metodun 

üzerinde güncelleme, düzeltme ve test yapmak oldukça zor ve 

riskli olacaktır. 6606 satır uzunluğunda bir metoda sahip açık 

kaynak kodlu bir yazılımın bakım yapılabilirliği, güvenilirliği, 

güvenliği ve performansı tehdit altındadır.  Metot 

seviyesindeki değerlendirmeler, proje seviyesinde kullanılan 

modellerle birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı 

olmaktadır.  

 Tablo 4: İncelenen yazılımların sayısal özellikleri 

Toplam 

Satır Sayısı 

Metot sayısı Sınıf 

Sayısı 

SPARKI 16868 1191 64 

ARDUPILOT 1351961 70388 8309 

TURTLEBOT 11725 446 88 

LEJOS 35641 2545 558 

ROCK 42084 4178 244 

ROS 366372 23981 3672 

GAZEBO 349448 20797 2788 

MORSE 37312 2168 588 

V-REP 454643 26322 1490 

Tablo 5: İncelenen yazılımların metot seviyesinde ölçüt 

değerleri (ölçülen en yüksek değer – eşiği aşan metot 

sayısı)  

Yazılım 

Adı 

Ç
ev

ri
m

se
l 

K
ar

m
aş

ık
lı

k
 

E
sa

s 

K
ar

m
aş

ık
lı

k
 

K
o

d
 

S
at

ır
 

sa
y

ıs
ı 

Y
o

ru
m

 
S

at
ır

 

S
ay

ıs
ı 

SPARKI 36- 

23 

19- 

20 

159- 

70 

70- 

58 

ARDU 

PILOT 

1631- 

3229 

121- 

3001 

6606- 

7506 

2779 

-3439

TURTLE

BOT 

283- 

12 

212- 

11 

4297- 

37 

47- 

15 

LEJOS 191- 

76 

114- 

95 

272- 

203 

219- 

44 

ROCK 78- 

50 

17- 

58 

310- 

200 

73- 

40 

ROS 1088- 

1339 

1049- 

577 

4562- 

1854 

367- 

691 
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GAZEBO 383- 

974 

63- 

628 

576- 

2103 

223- 

748 

MORSE 44- 

39 

13- 

10 

191- 

176 

101- 

95 

V-REP 184- 

1275 

137- 

1238 

1191- 

2599 

189- 

786 

4.2 Sınıf Seviyesinde Değerlendirmeler 

Metotların uzun ve karmaşık olması projelerin anlaşılmasını, 

yönetilmesini ve test edilmesini zorlaştırır, kapsadığı hata 

sayısı ve derleme süresi açısından sorunlar içerir. Bu tür 

projeler üzerinde yatırım yapacak proje ekipleri, daha 

kodlamaya başlamadan altyapıdan gelecek sorunların 

çokluğundan ve alacağı risklerden haberdar olmalıdır. 

Açık kaynak kodlu robot geliştirme yazılımları farklı 

geliştirme ekiplerinin, farklı dillerde geliştirdiği kodlardan 

teşkil ettiği için ölçümlerden direk bir yargıya varmak doğru 

olmaz. CK metrik seti değerlendirmesinde 588 sınıf içeren 

MORSE, en iyi tasarıma sahip proje çıkmıştır (Tablo 6). 

Sadece Türetilen Alt Sınıf Sayısı (Number Of Children) 

ölçütünde eşiği aşan sınıflar bulunmuştur. Bunun dışında, 

NASA PROMISE araştırmalarında en çok hataya sebep 

verdiği tespit edilen Bütünlük Kaybı (Lock of Cohesion of 

Methods) ve Sınıflar Arasında Bağımlılık (Coupling Between 

Objects) ölçütlerinde tüm projeler eşiği aşan sınıflara sahiptir 

[10].   

Tablo 6: İncelenen yazılımların sınıf seviyesinde ölçüt 

değerleri (ölçülen en yüksek değer – eşik değerini aşan 

sınıf sayısı)  

Yazılım 

Adı 

L
C

O
M

 

C
B

O
 

N
O

C
 

W
M

C
 

D
IT

 

R
F

C
 

Y
K

R
O

3
 

SPARKI 100-

14 

5- 

5 

6- 

5 

288-

18 

2- 

0 

321- 

5 

46,47 

ARDU 

PILOT 

100-

3894 

226-

4714 

1954-

187 

517-

663 

6- 

0 

519-

106 

3,32 

TURTLE 

BOT 

100- 

7 

18- 

24 

8- 

2 

16- 

2 

2- 

0 

28- 

0 

26,73 

LEJOS 100-

63 

47-

337 

1794-

19 

33- 

25 

6- 

0 

804- 

2 

24,89 

ROCK 100-

102 

16-

122 

7- 

4 

118-

60 

4- 

0 

190- 

4 

7,78 

ROS 100-

1130 

103-

1815 

892-

67 

169-

179 

4- 

0 

197-

25 

4,23 

GAZEBO 100- 

1214 

45- 

1702 

149- 

119 

133- 

330 

5- 

0 

256- 

636 

1,91 

MORSE 0- 

0 

0- 

0 

71- 

47 

0- 

0 

5- 

0 

0- 

0 

26,52 

V-REP 100- 

487 

87- 

913 

62- 

49 

198- 

484 

6- 

0 

356- 

79 

2,84 

Nesne Yönelimli ölçütlerin sınıf bazında yoğunluklarına göre 

hesaplanan bir türetilmiş ölçüt olan YKRO değerlerine göre 

en yüksek ölçülen üç sınıfın toplam değerinde (YKRO) ise 

GAZEBO en başarılı proje olmuştur [11]. GAZEBO’da CK 

ölçütlerine göre eşik değerinin üzerinde çıkan sınıflar çok olsa 

da belirli sınıflarda yığılma olmamış, en kritik üç sınıfın 

YKRO değerleri toplamı %1,91 gibi düşük bir değere tekabül 

etmiştir. GAZEBO’nun bu başarısına karşılık, SPARKI 

%46,47 YKRO değeri ile büyük bir problem barındırmaktadır. 

Bu, SPARKI’de 64 sınıfın 3 tanesi neredeyse tüm işlerin 

yarısını üslenmiş anlamını taşımakta ve sınıflar arası görev 

dengelemesinin doğru yapılmadığını göstermektedir.     

4.3 Proje Seviyesinde Değerlendirmeler 

Metot ya da sınıflar tüm projeye ölçeklenmemişse düzeltilmesi 

kolay bir durum olabilir. Metotların karmaşıklık seviyesi ya da 

satır sayısı sadece eşiği aşıp aşmadığına göre 

değerlendirilmemeli ne kadar aştığı ve tüm projede ne kadar 

oranlandığı da önemlidir. Bu amaçla kullanılan SIG Bakım 

Yapılabilirlik Modeli karmaşıklık seviyelerini veryhigh 

(vg>50), high (50>vg>20), moderate (20>vg>10) ve normal 

(vg>10) olarak derecelendirmekte ve bunların oranlarına göre 

yazılıma bir not vermektedir. Örneğin veryhigh oranı %5’ten 

yüksek olan bir proje, bakım yapılabilirlik açısından yüksek 

problemlidir ve diğer dilimlere bakılmaksızın 5 üzerinden 1 

puan alabilir. SIG Bakım yapılabilirlik modeli, benzer 

derecelendirmeyi satır sayısı, tekrarlanan kod oranı, birim test 

kapsama oranı gibi kriterlere göre de değerlendirmektedir. Bu 

çalışmada robot yazılımları sadece karmaşıklık ve satır sayısı 

yönlerinden ele alınmıştır. Tablo 7’de bakım yapılabilirlik 

hesaplamalarında kullanılan, karmaşıklık açısından ve kod 

satır sayısı açısından kod oranları görülmektedir. 

Tablo 7: İncelenen yazılımların proje seviyesinde ölçüt 

değerleri (%) 

Yazılım 

Adı 

Karmaşıklık Birim büyüklüğü 

Ç
o

k
 
y

ü
k

se
k

 
k

ar
m

aş
ık

lı
k

 

(v
g

>
5

0
) 

Y
ü

k
se

k
 

K
ar

m
aş

ık
lı

k
 

(5
0

>
=

v
g

>
2

0
)

O
rt

a 
K

ar
m

aş
ık

lı
k

 

(2
0

>
=

v
g

>
1

0
)

Ç
o

k
 

y
ü

k
se

k
 

b
ir

im
 

b
ü

y
ü

k
lü

ğ
ü

 

(2
0

0
>

lo
c>

1
0

0
)

Y
ü

k
se

k
 

B
ir

im
 

b
ü

y
ü

k
lü

ğ
ü

 

(1
0

0
>

=
lo

c>
5

0
)

O
rt

a 
B

ir
im

 
 

B
ü

y
ü

k
lü

ğ
ü

 

(%
) 

SPARKI 0 7,32 8,18 0 2,77 11,24 

ARDU 

PILOT 

7,39 11,31 13,35 6,79 10,61 14,32 

TURTLE 

BOT 

37,68 0 10,68 37,68 1,86 8,84 

LEJOS 2,85 10,03 8,45 0 6,27 8,05 

ROCK 0,96 3,60 7,58 0 2,25 7,92 

ROS 8,98 10,98 12,45 5,63 8,62 10,91 

GAZEBO 4,72 11,59 12,59 2,16 8,58 15,19 
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MORSE 0 2,66 7,54 0 0,85 8,0 

V-REP 5,82 12,97 15,96 2,84 10,85 15,56 

5. Tartışma

Tablo 8’de güvenilirlik hesaplamaları sonuçları hem Rome 

Lab. Modeline (metot sayısı) hem de kod oranı kriterine göre 

gösterilmiş, bunlara ilaveten karşılaştırma yapılabilmesi için 

bakım yapılabilirlik ve YKRO3 sonuçları eklenmiştir. Tabloda 

sıralama yapılırken, bakım yapılabilirlik notları ortalamasına 

bakılmış, eşit olduğu durumlarda da (ROS, ARDUPILOT ve 

TURTLEBOT değerleri ortalamada en düşük değer olan 1 

çıkmıştır.) kusur sayısı ortalaması kullanılmıştır.  

Tablo 8: İncelenen yazılımlar için özet durum tablosu (En 

iyi değerler koyu olarak gösterilmiştir.) 

Ü
rü

n
 K

al
it

es
i 

S
ır

al
am

as
ı 

Y
az

ıl
ım

 A
d

ı 

M
et

o
t 

sa
y

ıs
ı 

te
m

el
li

 

ö
n

g
ö

rü
le

n
 

b
aş

la
n

g
ıç

 

k
u

su
r 

sa
y

ıs
ı 

S
at

ır
 

sa
y

ıs
ı 

te
m

el
li

 

ö
n

g
ö

rü
le

n
 

b
aş

la
n

g
ıç

 

k
u

su
r 

sa
y

ıs
ı 

Y
az

ıl
ım

 
K

al
it

e 
R

is
k

 

O
ra

n
ı 

–
 İ

lk
 3

 T
o

p
la

m
ı 

B
ak

ım
 

y
ap

ıl
ab

il
ir

li
k

 

n
o

tu
 -

 K
ar

m
aş

ık
lı

k
 

B
ak

ım
 

y
ap

ıl
ab

il
ir

li
k

 

n
o

tu
 –

 S
at

ır
 s

ay
ıs

ı 

(Düşük değer iyidir.) (Yüksek 

değer iyidir.) 

1 MORSE 7,2 7,6 26,52 4 4 

2 SPARKI 7,4 10,2 46,47 3 4 

3 ROCK 7,2 7,9 7,78 2 4 

4 LEJOS 7,3 8,8 24,89 2 3 

5 GAZEBO 7,4 9,7 1,91 2 2 

6 V-REP 7,4 10,2 2,84 1 2 

7 ROS 7,4 10,2 4,23 1 1 

8 ARDU 

PILOT 

7,4 10,5 3,32 1 1 

9 TURTLE 

BOT 

7,3 14,5 26,73 1 1 

Bu sonuçlara göre aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir: 

- ROS ve ARDUPILOT gibi yüksek hacimli

yazılımların güvenilirlik ve bakım yapılabilirlik

sonuçları içermesi normal karşılanabilir. Ancak

incelenen yazılımlarda en az satır sayısına sahip olan

TURTLEBOT en kalitesiz yazılım olmuştur.

TURTLEBOT ile kodlama aşamasında hata sayısı

yaklaşık 1,5 kat artmaktadır. Tasarımsal dengesizlik

mevcuttur, tüm işyükünün ¼’ünü sadece üç sınıf

üstlenmektedir.

- MORSE yazılımının disiplinli geliştirildiği

söylenebilir. Çünkü gerek karmaşıklığında gerekse

birim büyüklüklerinde “çok yüksek” dilimleri sıfır

çıkmıştır. “yüksek” seviyedeki dilimleri de oldukça

düşüktür ve sıfıra yakındır. Bakım yapılabilirlik notu 

4 olsa da kolaylıkla 5’e çıkarılabilecek durumdadır. 

MORSE, güvenilirliğe de olumlu katkıda bulunan 

ve hata sayısını azaltan bir şekilde geliştirilmektedir.  

- En popüler yazılımlardan olan ROS’un yaklaşık

%10’u (83 metotta 32900 satır) “yüksek

karmaşıklık” sınıfına girmektedir.  Bu altyapı

üzerinde yazılım geliştirmek riskler içermektedir.

- Yazılımların bakım yapılabilirliğini en çok etkileyen

faktör “çok yüksek” dilimleri olmuştur. Çoğu

yazılımda “yüksek” ve “orta” aralıkları (turuncu ve

gri bantlar) %7-14 arasında çıkmıştır (Bknz. Şekil

1).

- SPARKI yazılım karmaşıklık ve birim kod

büyüklüğü açısından en iyi ikinci olmasına rağmen,

bütün işlevselliğin az sayıda sınıfta toplanması

açısından nesne yönelimli tasarım bakımından kötü

bir örnektir.

Şekil 1: İncelenen yazılımların karmaşık kod oranlarının görsel 

değerlendirmesi 

6. Sonuçlar

Teknolojik gelişmeler yazılımı o kadar önemli bir noktaya 

taşımıştır ki, yazılımdan kaynaklanan sorunlar büyük kayıplara 

yol açmaktadır. Yazılımın ve yazılım desteğinin kaliteli 

olması, itibarı, memnuniyeti ve kârı artırıcı, maliyetleri ve 

kazaları azaltıcı etkiye sahiptir. Donanımları aynı olan iki cep 

telefonundan birisi, işletim sisteminin tutarlılığı ve kullanım 

kolaylığından dolayı diğerine göre birkaç kat oranda fazla 

tercih edilmektedir. Benzer durum tüm cihazlar ve otonom 

sistemler için geçerlidir. Çoğu robot yarışmasında donanımlar 

değil, benzer donanımlar üzerinde çalışan yazılımlar yarışır. 

Yazılımın işlevsel olarak belirli beklentileri karşılaması 

yanında, performansı, kullanılabilirliği, güvenliği, 

güvenilirliği ve bakım yapılabilirliği de üzerinde çalıştığı 

donanıma artı değer katar. Bu çalışmada robot geliştirme 

altyapılarında en çok kullanılan 9 adet açık kaynak kodlu 

yazılımın ürün kalitesi incelenmiştir. Yazılımların karmaşıklık, 

bağımlılık, büyüklük, bütünlük gibi genel kabul görmüş 

ölçütlerle ve modellerle incelenmesi sağlanmış ve  önemli 

sonuçlara ulaşılmıştır. En önemli sonuç bu yazılımlardan 

bazılarında rekor seviyesinde çok yüksek karmaşıklık ve 

büyüklük değerlerine rastlanmasıdır. “Karmaşıklık yazılımın 

büyüklüğü ile orantılıdır.” tezine ters düşen bir sonuç da 
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ortaya çıkmış ve en az satır sayısına sahip TURTLEBOT 

geliştirme platformu, en kalitesiz yazılım çıkmıştır. Arduino 

platformu üzerinde geliştirme yapmak için kullanılan 

ARDUPILOT ise aynı tezi doğrular şekilde en kalitesiz ikinci 

yazılım olmuştur. Robot benzetimi altyapılarından birisi olan 

MORSE ise ideale yakın bir kalitede geliştirilmiştir.  Popüler 

bir altyapı olan yazılım geliştirmenin bazı riskler taşıdığı, 

yazılımların hataya açıklık, performans ve bakım yapılabilirlik 

açısından problemleri olabileceği görülmektedir. Yazılım 

geliştiricileri kısmen kullandığı veya üzerinde geliştirme 

yaptığı bu altyapıları anlayamazlar ve kalitesinden emin 

olamazlarsa, verdikleri emek boşa gidebilir. Elde edilen 

sonuçlar hızla büyüyen sektör için bir erken uyarı işaretidir. 

İncelenen yazılımlar bu şekilde büyümeye ve karmaşıklaşmaya 

devam ederse, ileride yönetilemez ve kullanılamaz duruma 

gelebileceği öngörülmektedir. Bu çalışma kontrol ve 

otomasyon sistemlerinde yazılımın önemine dikkati 

çekebilmek ve yazılım kalitesine ilgi uyandırabilmek amacını 

gerçekleştirmiştir.  

Teşekkür 

Yazar, bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için destek sağlayan 

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme 

Laboratuvarı'na teşekkür eder.  

. 
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Özetçe

Bu bildiride robotik manipülatörlerin gürbüz yörünge ta-
kibi için ivme geri beslemesinden yararlanan yeni bir öğren-
meli kontrolcü tasarlanmıştır. Periyodu bilinen ama kendisi bi-
linmeyen bozuculara karşı sistem katılığını artırabilmek için öğ-
renmeli kontrolcü ivme geri beslemesi ile birleştirilmiştir. Gü-
rültülü enkoder ölçümlerinden güvenilir pozisyon, hız ve ivme
sinyallerini kestirebilmek için bir basamaklandırılmış yüksek
kazanç gözlemleyicisi kullanılmıştır. Kapalı-çevrim kararlılık
analizi ile global pozisyon takibi garantilenmiş ve bütün sistem
sinyalleri sınırlı kalmıştır. Yüksek sadakatli benzetim sonuçları,
önerilen kontrolcü ile ivme sinyallerini kullanmayan kontrol-
cüye göre daha iyi sistem cevapları elde edildiğini göstermiştir.

Abstract

This paper tackles the robust trajectory tracking of the ro-
botic manipulators by designing a new learning control that uti-
lizes acceleration feedback. Learning controller is incorporated
with acceleration feedback to increase stiffness of the system
against unknown periodic disturbances with a known period.
Reliable position, velocity and acceleration signals are obtained
from noisy encoder measurements using a cascaded high gain
observer. Global asymptotic position tracking is guaranteed and
all system signals are bounded based on a closed-loop stabi-
lity proof. High fidelity simulation results demonstrated that the
proposed controller provides better system responses than the
controller which does not use acceleration signals.

1. Giriş
Öğrenmeli kontrolcüler tekrar eden robot görevleri için dikkate
değer bir önem kazanmıştır. Öğrenmeli kontrolcülerin amacı
kontrol girdisini, ya sabit sınırlı zaman aralığında tekrar eden ya
da sonsuz zaman aralığında tekrarlayan geçmiş hatalar ile gün-
cellemektir. Tipik kontrol stratejileri genel olarak yineleyen öğ-
renmeli kontrolcüler (iterative learning control-ILC) ve tekrar-
layıcı kontrolcüler (repetitive control-RC) olmak üzere ikiye ay-

rılmaktadır. Yineleyen öğrenmeli kontrolcüler [1] önceden be-
lirlenmiş sabit zaman aralığında tekrar eden tatmin edici takip
sağlarken, tekrarlayıcı kontrolcüler [2] periyodik referans takibi
ve bozucu giderme problemlerini ele almaktadır.

Yineleyen öğrenmeli kontrolcüler iterasyon bazlı bir yön-
temdir ve tekrarlayıcı görevleri yerine getirebilmek için her de-
vir başlangıcında sistemin başlangıç koşulunu sıfırlamaya ihti-
yaç duymaktadır. Öte yandan tekrarlayıcı kontrolcüler zaman
bazlı bir tekniktir. Bu kontrolcü ile başlangıç yeniden konum-
landırmasına ihtiyaç yoktur ve sistem sürekli olarak çalışmakta-
dır. Yineleyen öğrenmeli kontrolcüler, farklı robotik sistemlerin
yörünge takibinde uygulanmaktadır [3]-[4].

Yineleyen öğrenmeli kontrolcülerdeki gelişmelere paralel
olarak, tekrarlayıcı kontrolcüler başlangıç yeniden konumlan-
dırması ihtiyacı olmaksızın benzer takip problemlerini çözmek
için çok sayıda araştırmacının ilgisini çekmiştir. Tekrarlayıcı
kontrolcüler ile ilgili ilk çalışmalar [2] tarafından doğrusal za-
manla değişmeyen sistemler için geliştirilmiştir. Kararlılık ana-
lizleri sürekli tekrar eden doğrusal prosesler için yapılmıştır [5].
Bu kontrolcüler, doğrusal olmayan sistemler üzerinde uygulan-
mıştır [6]-[8]. Messner vd. [6], bir bilinmeyen etki fonksiyo-
nuyla çarpılan önceden belirlenmiş kernel fonksiyonun integrali
ile gösterilen bir doğrusal olmayan bozucu fonksiyonu tanımla-
mış ve gidermişlerdir. Etki fonksiyon kestirimini güncelleyerek
dolaylı yoldan bozucu fonksiyonu tahmin etmek için öğrenme
kuralından yararlanılmıştır. Önerilen kontrolcü asimptotik bo-
zucu etki giderimini sağlamaktadır. Dixon vd. [7] ve Cao vd.
[8] eşleştirme koşulunu yerine getiren, dış periyodik bozucu et-
kilere maruz kalan doğrusal olmayan sistemler için bir tekrarla-
yıcı öğrenmeli kontrolcüsü önermişlerdir. Yineleyen öğrenmeli
kontrolcülere benzer olarak, tekrarlayıcı kontrolcülerde mühen-
dislik uygulamalarında periyodik bozucuları gidermek için uy-
gulanmışlardır [9]-[10].

Bu bildiride, n-eksenli robot manipülatörlerinin bilinmeyen
periyodik dinamiklere rağmen global pozisyon takibi başarması
için ivme geri beslemesinin standart öğrenmeli kontrol ileri bes-
leme teriminde kullanıldığı yeni bir öğrenmeli kontrolcü geliş-
tirilmiştir. Önerilen ivme tabanlı öğrenmeli kontrolcü bilinme-
yen periyodik dinamiklere karşı sistem gürbüzlüğünü iyileşti-
rebilmektedir. Çünkü bu bozucu etkiler kendilerini ilk olarak
ivme sinyallerinde göstermektedir. Başarılı yörünge takip per-
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formansı için güvenilir pozisyon, hız ve ivme geri besleme sin-
yalleri gerekmektedir. Ancak sensör hatalarından dolayı gürül-
tülü enkoder ölçümlerinden hız ve ivme sinyallerini elde etmek
zordur. Bir basamaklanmış yüksek kazanç gözlemleyicisi (A
cascaded high gain observer-CHGO), güvenilir pozisyon, hız ve
ivme sinyallerini kestirmek için yararlanılmıştır. Kestirilen po-
zisyon, hız ve ivme sinyalleri, n-eksenli bir robot manipülatörü
üzerinde geliştirilen ivme tabanlı öğrenmeli kontrolcüsüne geri
beslenmektedir. Filtrelenmiş hata, pozisyon takip hatasının in-
tegralini içerecek şekilde modifiye edilmiştir. Bütün sistem sin-
yallerinin sınırlı olduğunu ve global asimptotik pozisyon taki-
binin garantilendiğini gösteren bir kapalı-çevrim karalılık kanıtı
verilmiştir. Yüksek sadakatli benzetim modelinden elde edilen
sonuçlar, geliştirilen öğrenmeli kontrolcünün geçerlilik ve etki-
sini göstermektedir.

Bu bildirinin organizasyonu şu şekildedir: İkinci bölümde,
n-eksenli bir robot manipülatörünün ve 2 serbestlik dereceli bir
pan-tilt sistemin dinamik modeli sunulmuştur. Üçüncü bölümde
güvenilir pozisyon, hız ve ivme sinyallerini kestirebilmek için
bir basamaklanmış yüksek kazanç gözlemleyicisi kullanılmış-
tır. Dördüncü bölümde, ivme tabanlı bir öğrenmeli kontrolcü
tasarlanmış ve kapalı-çevrim kararlılık analizi yapılmıştır. Be-
şinci bölümde, 2 serbestlik dereceli bir pan-tilt sistem üzerinde,
önerilen kontrolcünün etkisini doğrulayan benzetim çalışmala-
rına yer verilmiştir. Son bölüm ise bildiriyi toparlayan sonuçları
içermektedir.

2. Modelleme
Denklem (1), n-eksenli bir robot manipülatörünün doğrusal ol-
mayan modelini formüle etmektedir [11]:

M(q)q̈ + C(q, q̇)q̇ + Fv q̇ + Fssgn(q̇) +G(q) = τ (1)

q(t), q̇(t), q̈(t) ∈Rn açıları, hızları ve ivmeleri,M(q) ∈ Rn×n

simetrik, kesin artı eylemsizlik matrisini, C(q, q̇) ∈ Rn×n

merkezcil-Coriolis matrisini, G(q) ∈ Rn yerçekimi vektörünü,
Fv and Fs ∈ Rn×n sabit, köşegen, kesin artı, viskoz ve statik
sürtünme katsayısı matrislerini, sgn(q̇) hızlara uygulanan işaret
fonksiyonunu ve τ ∈ Rn tork kontrol girdisini göstermektedir.
Bölüm 4’te verilen kontrolcünün tasarımı ve kararlılık analizi
için Denklem (2)-(4)’teki önemli özelliklerden yararlanılmak-
tadır.

Özellik 1: Simetrik ve Kesin Artı Eylemsizlik Matrisi

Simetrik ve kesin artı eylemsizlik matrisi, M(q), Denklem
(2)’deki eşitsizliği sağlamalıdır.

α1∥η∥2 ≤ ηTM(q)η ≤ α2∥η∥2 ∀η ∈ Rn (2)

α1, α2 ∈ R bilinen pozitif sabitleri ve ∥·∥ standart Euclidean
normunu ifade etmektedir.

Özellik 2: Ters Simetrik Matris

Eylemsizlik ve merkezcil-Coriolis matrisleri, Denklem (3)’te
gösterilen ters simetrik ilişkiyi sağlamaktadır.

ηT
(
1

2
Ṁ(q)− C(q, q̇)

)
η = 0 ∀η ∈ Rn (3)

Ṁ eylemsizlik matrisinin zamana bağlı birinci türevidir.

Özellik 3: Bağlayıcı Eşitsizlikler

Merkezcil-Coriolis matrisinin normu ile viskoz ve statik sür-
tünme katsayısı matrislerinin normları için Denklem (4)’te gös-
terildiği gibi üst limitler olduğu varsayılmıştır.

∥C(q, q̇)∥i∞ ≤ σc1∥q̇∥, ∥G(q)∥ ≤ σg, ∥Fv∥i∞ ≤ σfv (4)

σc1, σg , σfv ∈ R bilinen pozitif sabitleri ve ∥·∥i∞ bir matrisin
sonsuz normunu tanımlamaktadır.

Not 1: Hem q(t), q̇(t), q̈(t) ∈ L∞ sağlandığında hem de Denk-
lem (2)-(4) ile verilen özellikler kullanıldığında Denklem (1)’de
verilen tork kontrol girdisi, τ , sınırlanmış olmaktadır.

Ayrıca bu bölüm 2 serbestlik dereceli bir pan-tilt manipü-
latörün dinamik modelini de göstermektedir. Söz konusu mo-
del, Bölüm 5’te önerilen kontrolcünün performansını değerlen-
dirmek için kullanılmaktadır. Euler-Lagrange formülasyonuna
bağlı olarak doğrusal olmayan pan-tilt modeli Denklem (5) ve
(6) ile verilmektedir [12].

M (q) q̈ + C (q, q̇) q̇ +G(q) + Fv q̇ + Fssgn(q̇) = τ (5)

q =
[
q1 q2

]T
, τ =

[
τ1 τ2

]T
M(q) =

[
M11 M12

M21 M22

]
, C(q, q̇) =

[
C11 C12

C21 C22

]

G(q) =
[
0 0.5gm2l2 cos q2

]T
, Fv (q̇) =

[
v1q̇1 v2q̇2

]T
Fs (q̇) =

[
k1sgn(q̇1) k2sgn(q̇2)

]T
M11 =

1

2
m1l

2
1 +m2l

2
1 +m2l1l2 cos q2 +

1

3
m2l

2
2 cos

2 q2 + J1

M22 =
1

3
m2l

2
2 + J2, M12 =M21 = 0

C11 = −m2l1l2q̇2 sin q2, C12 = −1

3
m2l

2
2 q̇1 sin 2q2

C21 = q̇1

(
1

2
m2l1l2 sin q2 +

1

6
m2l

2
2 sin 2q2

)
, C22 = 0

(6)
Denklem (5) ve (6)’da, J1 and J2 motor eylemsizliklerini, m1

and m2 pan ve tilt kütlelerini, l1 yarıçapı, l2 uzunluğu, v1 ve v2
viskoz sürtünme katsayılarını, k1 ve k2 statik sürtünme katsayı-
larını göstermektedir.

3. Enkoder Modellemesi ve Bir
Basamaklanmış Yüksek Kazanç

Gözlemleyicisi ile Kestirim
Bu bölüm bir enkoder modellemekte ve pozisyon, hız ve ivme
geri besleme sinyallerini kestirmek için kullanılacak olan göz-
lemleyiciyi geliştirmektedir.
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3.1. Enkoder Modellemesi

Enkoderler kontrol uygulamalarında açısal pozisyonları ölçer-
ler. Enkoderler, Denklem (7)’de olduğu gibi gerçek sensör öl-
çümlerine sensör hatalarını ekleyerek modellenebilir.

qm = q0 + be + µe (7)

(7) nolu denklemde qm ∈ Rn ölçülen enkoder bilgisini, q0 ∈
Rn gerçek enkoder ölçümünü, be ∈ Rn enkoder sapmasını ve
µe ∈ Rn enkoder gürültüsünü göstermektedir.

3.2. Bir Basamaklanmış Yüksek Kazanç Gözlemleyicisi

Şekil 1’den de görüldüğü üzere iki farklı gözlemleyiciyi basa-
maklanmış bir yapıda geliştirerek yeni bir yüksek kazanç göz-
lemleyicisi (HGO) önerilmiştir. Bu gözlemleyici, açısal pozis-
yonların, x̂o1 , hızların, ẑo1 , ve ivmelerin, ẑo2 , güvenilir kesti-
rimlerini gürültülü enkoder ölçümlerinden elde etmektedir.

�������
BİRİNCİ

GÖZLEMLEYİCİ

İKİNCİ

GÖZLEMLEYİCİ

1
ˆox

2
ˆox

1
ˆoz

2
ˆoz

11 oy x=

22 ˆoy x=
1

1

2

ˆ

ˆ

ˆ

o

o

o

x

z

z

 
 
 
 
 

Şekil 1: Basamaklanmış Yüksek Kazanç Gözlemleyicisi

İlk gözlemleyici, pozisyon ve hız bilgilerini kestirmek için
enkoder ölçümlerinden yararlanmıştır. İkinci gözlemleyici ise
ilk gözlemleyici tarafından kestirilen hızları, ivme sinyallerini
tahmin etmek için kullanmaktadır. İlk gözlemleyicinin dinamik-
leri Denklem (8) ile verilmiştir.

˙̂xo1 = x̂o2 + L1(y1 − x̂o1)

˙̂xo2 = L2(y1 − x̂o1)
(8)

Denklem (8)’de x̂o1 ∈ Rn ve x̂o2 ∈ Rn kestirilen pozisyon
ve hızları, x̂o(t) =

[
x̂o1 x̂o2

]T ∈ R2n gözlemleyiciye ait
durum vektörünü, y1 = qm ∈ Rn Denklem (7)’deki enko-
der ölçümlerini ifade etmektedir. Gözlemleyici kazançları ise
Denklem (9) ile tasarlanmıştır.

L1 =
β1
ϵ1
, and L2 =

β2
ϵ21

(9)

β1, β2 ∈ R, ve ϵ1 ≪ 1 bilinen pozitif sabitlerdir. Benzer
şekilde, ikinci gözlemleyiciye ait dinamikler Denklem (10)’da
gösterilmiştir.

˙̂zo1 = ẑo2 + L3(y2 − ẑo1)

˙̂zo2 = L4(y2 − ẑo1)
(10)

Denklem (10)’da ẑo1 ∈ Rn ve ẑo2 ∈ Rn kestirilen hızları ve iv-
meleri, ẑo(t) =

[
ẑo1 ẑo2

]T ∈ R2n gözlemleyiciye ait durum

vektörünü, y2 = x̂o2 ∈ Rn ilk gözlemleyici ile kestirilen hız-
ları temsil etmektedir. Tasarlanan gözlemleyici kazançları, L3

ve L4, Denklem (11) ile verilmiştir.

L3 =
β3
ϵ2
, and L4 =

β4
ϵ22

(11)

β3, β4 ∈ R, ve ϵ2 ≪ 1 bilinen pozitif sabitlerdir. Bu göz-
lemleyiciler yüksek kazançlı gözlemleyiciler olarak adlandırıl-
maktadır. Çünkü sıfır kestirim hatası elde edebilmek için büyük
kazanç değerleri, L1, L2, L3, ve L4 kullanılmaktadır. Yüksek
kazanç gözlemleyicileri, yeterince küçük ϵ1 ve ϵ2’den dolayı
sıçrama olayına (peaking phenomenon) maruz kalmaktadır. Bu
durum ile başa çıkabilmek için kontrol girdileri limitlenmiştir.
Detaylar [13]’te bulunmaktadır.

4. Robotik Manipülatörler İçin İvme Geri
Beslemesine Dayanan Öğrenmeli Kontrolcü
Bu bölümde, dinamikleri Denklem (1) ile verilen n-eksenli ro-
botik manipülatörlerin global pozisyon takibini başarması için
ivmeye dayanan bir öğrenmeli kontrolcü geliştirilmiştir.

4.1. Kontrolcü Tasarımı

Kontrol amacı, Denklem (1)’deki dinamikler üzerinde etki eden
bilinmeyen periyodik bozuculara rağmen robot pozisyonlarını
istenilen yörüngeye yakınsatacak şekilde (q(t) ⇒ qd(t), t ⇒
∞) tork kontrol girdi sinyalini, τ(t), tasarlayabilmektir. Bu
amaç doğrultusunda, e(t) ∈ Rn ile gösterilen pozisyon takip
hatası Denklem (12)’de tanımlanmıştır.

e = qd − q (12)

(12) nolu denklemde, qd(t) ∈ Rn istenilen pozisyon sinyalidir.

Varsayım 1: Periyodik ve Sınırlı Referans Yörüngeleri

Kontrol amacı, q(t), q̇(t) ve q̈(t) sinyallerinin ölçülebilme-
sine, ve referans pozisyonların, hızların ve ivmelerin Denklem
(13)’deki gibi sınırlı, zamana bağlı periyodik fonksiyonlar ol-
duğu varsayımına dayanmaktadır.

qd(t) = qd(t− T ), q̇d(t) = q̇d(t− T ), (13)

ve
q̈d(t) = q̈d(t− T )

Bu denklemde, T bilinen periyottur.
Daha sonraki kontrol tasarımını ve kararlılık analizle-

rini kolaylaştırmak için bir filtrelenmiş takip hata değişkenini,
s(t) ∈ Rn, Denklem (14)’deki gibi tanımlayarak Denklem (1)
ile verilen robot dinamiklerinin derecesi azaltılmıştır.

s = ė+ Γ1e+ Γ2

∫
edt (14)

Denklem (14)’de, ė ∈ Rn hız hatasını (ė , q̇d − q̇), ve Γ1,
Γ2 ∈ Rn×n sabit, köşegen ve kesin artı kontrol kazanç matris-
lerini temsil etmektedir. Denklem (14)’in zamana bağlı türevi
alınarak bulunan ifade, eylemsizlik matrisi, M(q), ile çarpıldı-
ğında Denklem (15)’te gösterildiği üzere açık-çevrim hata sis-
temi elde edilmiştir.

M(q)ṡ = −C(q, q̇)s+ d+ ψ − τ (15)
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Denklem (15)’deki yardımcı ifadeler d, ψ ∈ Rn Denklem (16)
ve (17)’de verilmiştir.

d =M(qd)q̈d + C(qd, q̇d)q̇d +G(qd) + Fv q̇d + Fssgn(q̇d)

(16)
ψ =M(q)(q̈d + Γ1ė+ Γ2e) +G(q) + Fv q̇ + Fssgn(q̇)− d

+ C(q, q̇)

(
q̈d + Γ1e+ Γ2

∫
edt

)
(17)

Gerçek sistem parametreleri bilinmediği için referans periyodik
yörüngelerin bir fonksiyonu olan d, bilinmeyen periyodik bozu-
cular olarak düşünülmektedir. Denklem (2), (4) ve (13) dikkate
alınarak Denklem (18)’deki ilişki gözlemlenmiştir.

|di| ≤ ηi for i = 1, 2, ..., n (18)

Denklem (18)’de, ηi =
[
η1 ... ηn

]
∈ Rn bilinen, pozitif,

sınırlayıcı sabitlerin bir vektörüdür.

(2), (4), (12) ve (14) nolu denklemler kullanılarak ve
[14]’te elde edilen sonuçlar ile motive edilerek Denklem
(19)’daki eşitsizlik tanımlanmıştır.

∥ψ∥ ≤ ϕ (∥υ∥) ∥υ∥ (19)

Bu denklemde, ϕ(·) ∈ R bilinen ve pozitif sınırlayıcı bir fonksi-
yondur. Denklem (19)’daki υ(t) ∈ R3n, Denklem (20) ile ifade
edilmiştir.

υ(t) =
[
eT (t) sT (t) ëT (t)

]T
(20)

Denklem (15) ile verilen açık-çevrim hata sistemi temel alına-
rak önerilen kontrolcü Denklem (21)’de verildiği gibi tasarlan-
mıştır.

τ = Λs+ κϕ2 (∥υ∥) s+ d̂ (21)

Denklem (21)’de Λ ∈ Rn×n sabit, köşegen, kesin artı kontrol
kazanç matrislerini, κ ∈ R sabit pozitif kazancı, ve d̂ ∈ Rn ise
Denklem (16)’daki d’nin bir kestirimini göstermektedir. Öğren-
meli terimi, d̂, [14]’te verilen standart öğrenmeli kontrolcüsüne
ivme geri beslemesi yedilerek Denklem (22)’deki gibi tasarlan-
mıştır.

d̂(t) = satα(d̂(t− T )) +K1s+K2ë (22)

Denklem (22)’de, ë ∈ Rn ivme hatasını (ë , q̈d − q̈), K1 and
K2 ∈ Rn×n sabit, köşegen, kesin artı öğrenmeli kontrol kazanç
matrislerini ifade etmektedir. satα(·) fonksiyonu ise Denklem
(18)’deki bilinen, pozitif sınırlayıcı sabitler ile Denklem (23)’te
tanımlanmıştır.

satηi(ςi) =


ηi, ςi ≥ ηi

ςi, −αi < ςi < ηi

−ηi, ςi ≤ −ηi
(23)

∀ςi ∈ R, i = 1, 2, .., n. Denklem (23) dikkate alınarak Denk-
lem (24)’deki eşitsizlik Bölüm 4.2’de verilecek olan kararlılık
analizinde kullanılmak üzere hesaplanmıştır.

(ς1i − ς2i)
2 ≥ (satαi(ς1i)− satαi(ς2i))

2 (24)

∀|ς1i| ≤ ηi, ς1i ∈ R, i = 1, 2, ..., n.
Denklem (21), Denklem (15)’te yerine konulduğunda, s(t) için

kapalı-çevrim hata sistemi Denklem (25)’te gösterildiği gibi
elde edilmiştir.

Mṡ = −Cs− Λs+ d̃+ ψ − κϕ2 (∥υ∥) s (25)

Denklem (25)’teki öğrenmeli kestirim hatası, d̃ ∈ Rn, (26) nolu
denklem ile ifade edilmiştir.

d̃ = d− d̂ (26)

Denklem (27); (13), (16), (18) ve (23) nolu denklemler kullanı-
larak gözlemlenmiştir.

d(t) = satα(d(t)) = satα (d(t− T )) (27)

Bu durumda, Denklem (22) ve (27)’yi Denklem (26)’da yerine
koyarak Denklem (28)’deki d̃ elde edilmiştir.

d̃ = satα (d(t− T ))− satα(d̂(t− T ))−K1s−K2ë (28)

4.2. Kapalı-Çevrim Kararlılık Analizi

Teorem 1: Denklem (21) ve (22) ile önerilen kontrolcü, Denk-
lem (29)’da gösterildiği gibi asimptotik olarak pozisyon hatasını
sıfıra yakınsatmaktadır.

lim
t→∞

e(t) = 0 (29)

Denklem (29)’un sağlanabilmesi için Γ1, Λ, κ, K1 ve K2 kont-
rol kazançlarının, Denklem (30)’da verilen yeterli şarta göre se-
çilmesi ve Denklem (31)’de verilen eşitsizliğin geçerli olması
gerekmektedir. Denklem (31)’de birinci dereceden türevlenebi-
lir, kesin artı fonksiyonu, V1(e, ė, ë, t) ∈ R, olduğu varsayıl-
mıştır.

min
(
∥Γ1∥,

∥∥∥Λ +
KT

1 K1

2

∥∥∥,∥∥∥KT
2 K2

2

∥∥∥) > 1

4κ
(30)

V̇1 ≤ −eTΓ1e+ sTKT
1 K2ë+ d̃TK2ë+ sT (K1 − I)d̃ (31)

Denklem (30) ve (31)’de, ∥·∥ bir matrisin 2-normunu ve I ∈
Rn×n ise birim matrisini ifade etmektedir.

Kanıt: Teorem 1’deki sonucu kanıtlayabilmek için bir Lyapu-
nov fonksiyon adayı, V (t), Denklem (32)’deki gibi seçilmiştir.

V = V1 +
sTMs

2
+

1

2

∫ t

t−T

(
satαd(ϕ)− satαd̂(ϕ)

)T

(
satαd(ϕ)− satαd̂(ϕ)

)
dϕ

(32)
Denklem (32)’nin zamana göre türevi alınıp Leibniz kuralın-
dan yararlanıldığında ve Denklem (31)’deki varsayım kullanıl-
dığında Denklem (33)’teki ifade elde edilmiştir.

V̇ ≤− eTΓ1e+ sTKT
1 K2ë+ d̃TK2ë+ sT (K1 − I)d̃+ sTMṡ

+
sT Ṁs

2
+

1

2

[(
satαd(t)− satαd̂(t)

)T(
satαd(t)

− satαd̂(t)
)
−

(
satαd(t− T )− satαd̂(t− T )

)T

(
satαd(t− T )− satαd̂(t− T )

)]
(33)
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(3), (19), (25) ve (28) nolu denklemler dikkate alınarak Denk-
lem (33), Denklem (34)’teki gibi yeniden yazılabilir.

V̇ ≤− eTΓ1e+ sTKT
1 K2ë+ d̃TK2ë+ sTK1d̃− sTΛs

+
[
ϕ∥υ∥∥s∥ − κϕ2∥s∥2

]
+

1

2

∥∥∥satαd(t)− satαd̂(t)
∥∥∥2

− 1

2

[
(d̃+K1s+K2ë)

T (d̃+K1s+K2ë)

]
(34)

Denklem (34)’ün son satırı açılıp, gerekli matematiksel işlemler
yapıldığında, Denklem (35) hesaplanmıştır.

V̇ ≤− eTΓ1e− sT
(
Λ +

KT
1 K1

2

)
s− ëT

KT
2 K2

2
ë

+
1

2

[∥∥∥satαd(t)− satαd̂(t)
∥∥∥2

−
∥∥∥d(t)− d̂(t)

∥∥∥2
]

+
[
ϕ∥υ∥∥s∥ − κϕ2∥s∥2

]
(35)

Denklem (20) ve (24) kullanılarak ve Denklem (35)’in son satı-
rındaki köşeli parantez terimini kareye tamamlayarak Denklem
(35), Denklem (36)’daki gibi ifade edilebilmektedir.

V̇ ≤−
[
min

(
∥Γ1∥,

∥∥∥Λ +
KT

1 K1

2

∥∥∥, ∥∥∥KT
2 K2

2

∥∥∥)− 1

4κ

]
∥υ∥2

(36)

Sinyal Takip: Denklem (30) sağlandığında, Denklem (32) ve
(36)’ya göre V (t) ∈ L∞ elde edilmektedir. V (t) içerisindeki
sinyaller sınırlı kalmak zorunda olduğundan s(t) ∈ L∞ çıka-
rımı yapılabilir. Böylece Denklem (14)’e göre e(t) ∈ L∞ elde
edilebilir. Denklem (36) ile ayrıca υ(t) ∈ L2 gözlemlenebilir.
Dolayısıyla υ(t) ∈ L∞ sağlanır. Denklem (20)’de verilen υ(t)
tanımı e(t), s(t), ë(t) ∈ L2 ∩ L∞ sınırlılığını göstermektedir.
Denklem (14) ile verilen s(t)’nin ė(t), e(t),

∫
e(t)dt sinyalle-

rinden oluştuğu gerçeğine ve s(t) ∈ L2 ∩L∞ sınırlılığına göre
ė(t) ∈ L2 ∩ L∞ ifadesi elde edilebilir. e(t), ė(t) ∈ L∞ ve
e(t) ∈ L2 olduğundan dolayı [15]’te verilen Barbalat lemma-
sına göre Teorem 1 sağlanmaktadır.

Denklem (12) ve (13) dikkate alınarak ve e(t), ė(t), ë(t)
sinyallerinin sınırlılığı kullanılarak q(t), q̇(t), q̈(t) ∈ L∞ çıka-
rımı yapılabilir. Denklem (22)’de verilen öğrenmeli ileri besle-
meli teriminin saturasyon fonksiyonundan oluştuğu gerçeği ve
s(t), ë(t) ∈ L∞ ifadesinden yararlanılarak d̂(t) ∈ L∞ elde
edilebilir. d̂(t), s(t) ∈ L∞ ile Denklem (21)’e göre τ(t) ∈ L∞

gösterilebilir. Sonuç olarak, bütün sistem sinyalleri sınırlı kal-
maktadır.

5. Benzetim Sonuçları
Önerilen öğrenmeli kontrolcünün performansı 2 serbestlik de-
receli bir pan-tilt sistemi üzerinde değerlendirilmiştir. Denklem
(5)-(7) ile verilen doğrusal olmayan robot dinamikleri ve en-
koder modeli bir yüksek sadakatli benzetim modeli geliştirmek
için kullanılmıştır. Şekil 2’de verilen referans yörüngeler Denk-
lem (37)’deki periyodik fonksiyonlara göre tasarlanmıştır.[
qd1
qd2

]
=

[
(3 + 0.1 cos(t))(sin(sin(t)))(1 + e−0.6t3)

(1 + 0.1 cos(t))(sin(sin(t)))(1 + e−0.6t3)

]
(37)

Denklem (37)’de periyot T = 6.28 s olarak belirlenmiştir
ve eksponansiyel terim sisteme düzgün başlangıç sağlayabil-
mek için kullanılmıştır. Kontrol kazançları Denklem (38) ve
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Şekil 2: Referans Yörüngeler

(39)’daki gibi tasarlanmıştır.

Γ1 =

[
20 0

0 14

]
, Γ2 =

[
20 0

0 20

]
, Λ =

[
40 0

0 12

]
(38)

K1 =

[
30 0

0 10

]
, K2 =

[
0.01 0

0 0.01

]
(39)

Pozisyon ve filtre hataları referans yörüngenin her periyodun-
dan sonra Şekil 3 ve 4’te görüldüğü gibi azalmaktadır. İvme
geri beslemesi, öğrenmeli ileri besleme teriminde kullanılma-
dığı zaman salınımların boyutu daha büyük olmaktadır.
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Şekil 3: Pan pozisyon hatası, e1(t)
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Şekil 4: Tilt pozisyon hatası, e2(t)

Şekil 5 ve 6 tork kontrol girdilerini göstermektedir. Re-
ferans periyodik yörüngelerden dolayı kontrol girdileri bilin-
meyen periyodik bozucuları giderebilmek için salınmaktadır.
Tablo 1 ve 2’deki bilgiler dikkate alındığında önerilen kontrolcü
ile ivme bilgisi içermeyen öğrenmeli kontrolcüsüne göre daha
iyi sonuçlar elde edilebilmektedir.
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Şekil 5: Pan kontrol girdisi, τ1(t)
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Şekil 6: Tilt kontrol girdisi, τ2(t)

Tablo 1: Pan Ekseni Performans Değerlendirmesi

Performans Önerilen İvme İçermeyen
Kriteri Kontrolcü Kontrolcü

En Kötü Durum Hatası (derece) 0.3244 0.7959

RMS Hatası (derece) 0.1450 0.2910

RMS Kontrol Girdisi (N.m) 9.1981 9.2276

Tablo 2: Tilt Ekseni Performans Değerlendirmesi

Performans Önerilen İvme İçermeyen
Kriteri Kontrolcü Kontrolcü

En Kötü Durum Hatası (derece) 0.1527 0.4683

RMS Hatası (derece) 0.0656 0.1689

RMS Kontrol Girdisi (N.m) 1.5248 1.5283

6. Sonuç
Biz bu bildiride robotik manipülatörlerin periyodik yörünge ta-
kibi için yeni bir ivme tabanlı öğrenmeli kontrolcü geliştirdik.
Bilinmeyen periyodik bozculara karşı sistem gürbüzlüğü, öğ-
renmeli ileri besleme teriminde ivme geri beslemesi kullanı-
larak iyileştirildi. Gürültülü enkoder ölçümlerinden pozisyon,
hız ve ivme sinyallerini kestiren basamaklandırılmış bir yük-
sek kazanç gözlemleyicisi kullanıldı. Gözlemleyici tarafından
kestirilen sinyaller, önerilen öğrenmeli kontrolcüye geri bes-
lendi. Kapalı-çevrim kararlılık analizleri ile bütün sistem sin-
yallerinin sınırlı kaldığı ve global asimptotik pozisyon takibinin
garantilendiği gösterildi. Önerilen kontrolcünün performansı, 2
serbestlik dereceli pan-tilt platformunun yüksek sadakatli ben-
zetim modelinde test edildi. İvme geri beslemesi, öğrenmeli
kontrolcüde kullanıldığında daha küçük pozisyon hataları elde
edildi.
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Özetçe 

Bu çalışmada, çoklu robot sistemleri için hareket-müzik 

senkronizasyonu incelenmiş ve simüle edilmiştir. Robotlar 

için geliştirilmiş Laban Notasyonu kullanılarak, 4 set dans 

hareketi tanımlanmıştır. Robotlar, bu örüntüleri kullanıp 

rastgele sıralama yaparak, hem müzik hem de diğer robotlarla 

senkron olarak koreografi yaratmaktadır. Darbe analizörü ile 

müziğin ritmi ve vuruşların zamanlamaları hesaplanmakta, bu 

bilgi robot tarafından müzikle senkronizasyon için 

kullanılmaktadır. Robotlar arasındaki senkronizasyon da 
dijital sinyallerle sağlanmaktadır. 

Abstract 

In this work, synchronization in a multi-robot dance system is 

investigated and realized. The system consists of 

anthropomorphic industrial manipulators, their control units, 

and a computer. The algorithm developed has music and 

dance modules. In the dance module, a modified version of the 

classical Laban notation, which was originally designed for 

human ballet dancers, is used. Modification is done to add 

more flexibility for the robots. The system is incorporated 

with a music analyzer, for beat tracking. The robots dance in 

synchrony with the input from the music analyzer and with 

other robot(s). Simulations are done on two six degree-of-

freedom industrial robots 

1. Giriş

Senkronizasyon, farklı sistemlerin, parçaların ya da 

özelliklerin uyum içinde çalışmasıdır. Görüntü ile ses, ses ile 

hareket, hareket ile hareket senkronizasyonu sıklıkla görülür. 

Özellikle hareketlerin senkronizasyonu, insanların 

davranışlarında önemli rol oynar. Ramachandran ve Hirstein, 

insan beyninin hareketlerdeki kalıplara ve düzen kalıplarına 

yönelmeye eğilimli olduklarını belirtir [1].  

İnsanlar, yaşamları boyunca bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

kişiler arası senkronizasyonu deneyimlemektedir. İnsanlar, bir 

grup halinde yürürken, yürüyüşlerini senkronize etme 

eğilimindedir. Sallanan sandalyelerde birbiriyle yan yana 

oturan iki insanın, salınım hareketlerini senkronize ettikleri 

görülür. Benzer davranış, bacak sallama hareketlerinde de 

gözlenmektedir. Bu bilinçsiz eş zamanlama, talimat 

verilmeden veya talep edilmeden, doğal olarak ortaya 

çıkmaktadır. Kişiler arası hareket senkronizasyonu, 

birleştirilmiş bir dinamik süreç olarak nitelendirilebilir.  

Dans esnasında, hareket, müzik ve kişiler arası bilinçli 

senkronizasyon gereklidir. Hagendoorn, sürüler, takımlar ve 

dansçılar gibi gruplar arasındaki hareketleri ve etkileşimleri 

gözlemleyerek dans koreografileri için çeşitli kural 

önermiştir[2]. Bu kurallar: Mekansal organizasyon, hizalanma, 

kümelenme, mekanın kullanım alanının bölünmesi, dinamizm, 

kopyalama ya da yansıtma, iç farklılaşma ve/veya eşdeğerlik 

ilişkileridir. Dans için sadece aynı hareketleri müzikle senkron 

şekilde tekrar eden bir koreografi yeterli değildir. Mekanı iyi 

kullanmalı, farklılaşıp tekrar eşdeğerli hale gelmeli, dinamik 
olmalıdır.  

Robotlarla dans, bu sistemlerin donanım, yazılımlarını 

geliştirerek, kinematik, dinamik özelliklerine hakim olarak 

yapılabilir. Gelişmiş motor davranışları, ileri düşünme, 

öğrenme ve özerk karar verme gereklidir. Dans, çoklu robot 

sistemlerinde de popüler bir araştırma konusudur. Dans 

sistemleri, yalnızca dans kuralları ve insan algılaması dikkate 

alındığında başarılıdır ve bu alandaki araştırmalar, sanat ve 

sosyal bilimler alanını da kapsamalıdır. 

Bu çalışmada, çoklu robotlu bir dans sisteminin 

senkronizasyonuyla ilgili sonuçlarımızı sunmaktayız. Burada 

geliştirilen algoritmada her robotun sekiz hareketten oluşan 

dört farklı dans kalıbı vardır, bu kalıplar farklı sırayla dans 

müziği boyunca kullanılır. Robotlar her kalıp başında 

birbirleriyle senkronize olmaktadır. Algoritma iki adet 
antropomorfik endüstriyel robotlara uygulanmıştır.  

Bildiri şu şekilde organize edilmiştir: Robot senkronizasyonu 

ve robot dansı üzerine yapılan çalışmaların bir özeti 2. 

bölümde verilmektedir. Geliştirilen algoritma Bölüm 3'te, 

simülasyon sonuçları Bölüm 4'te ve sonuçlar Bölüm 5'te 
verilmektedir. 

2. Literatür Çalışmaları

Robot senkronizasyonu ve robot dansı konuları popüler 

olabilir, ancak önemli ölçüde yeni konular olduğundan 

iyileştirme gerektiren alanlar bulunmaktadır. Aşağıda, robot 

senkronizasyonunda ve dansında yapılan çalışmanın 

kronolojik bir özeti mevcuttur. 
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Rodriguez-Ángeles, köle robotun, efendi robotun yörüngesini 

izlemesi problemi üzerine çalışmıştır. Sistemi iki  adet 

mafsallı robottan oluşuyordu. Köle robot, ana robotun hız ve 

ivmesini tahmin ederek takip etmekteydi [3].  

Portillo-Vélez, Cruz-Villar ve Rodriguez-Ángeles, efendi- 

köle robot sistemine engelden kaçma özelliği ekledi. 

Kullanılan denetleyici PID ve optimal denetleyicilerin bir 
kombinasyonudur [4].  

Matsunami, Tanaka-Ishii, Frank ve Matsubara, yedi adet Lego 

robotu ile çalıştılar. Bu yedi robottan birine takım lideri rolü 

verilmiştir. Senkronizasyon, basit dans kalıpları ve senaryolar 

için test edildi. Robotlar birbirleriyle, kızılötesi kanal 

aracılığıyla haberleşti. Dengelerini kaybedip düştüklerinde, bu 

durumdan kurtulma yetenekleri test edildi ve % 70 başarı elde 

edildiği belirtildi [5].  

Mahmood ve Kim, kuadkopterler ile çalıştı. Bir grup 

kuadkopterin lideri takip etmesi sağlandı. Graf teorisi 

kullanıldı ayrıca doğrusallaştırılmış kuadkopter modeline PD 

ve PID denetleyici uygulayarak, takipçilerin yön açısı, 
liderlerin başlangıç açısına senkronize edildi [6].  

Markus, Yskander, Agee ve Jimoh, esnek eklemli çoklu robot 

sisteminde köle-efendi mimarisi [7] kullanarak 
senkronizasyonu sağladılar.  

Pongas, Billard ve Schaal davul bageti tutan bir hidrolik robot 
kolunun harici bir sinyalle senkronizasyonunu araştırdılar [8]. 

Kawai ve ekibi insansı robotun senkronizasyon problemini 

inceledi. Çalışmalarda, göreve göre robot eksenleri arasındaki 

senkronizasyonunun her zaman yararlı olmadığını, bazen 

görevin başarılabilmesi için desenkronizasyona ihtiyaç 
duyulduğunu gösterdiler [9].  

Ahmadzadeh ve Masehian, modüler robotik sistemlerin 

senkronizasyona yönelik çeşitli yaklaşımları incelediler. 

Araştırmacılar metotları: mesajlaşma, kilitleme, ana kontrol, 

lider takipçisi, hormon esaslı, iç zamanlayıcı ile 

senkronizasyon ve gecikmeli sinyaller yaklaşımları olarak 
sınıflandırdılar [10].  

Iqbal ve Riek insan-robot senkronizasyon problemini inceledi. 

Grup senkronizasyon ve zaman senkronizasyon endeksi 
oluşturdular [11].  

Özen, Tükel ve Dimirovski, endüstriyel bir robot için dans ve 

müzik senkronizasyonu üzerinde durmuş, dansçıların sıkça 

kullandığı bir dans notasyonu olan Laban notasyonuna bazı 

eklemeler yaparak, robot için yeni bir notasyon 

oluşturmuşlardır. Algoritma, müzik senkronizasyonunu 

sağlamak amacıyla, darbe çıkarımını dinamik programlama 
mantığıyla birleştirmektedir[12].  

3. Dans ve Müzik Senkronizasyonu 

Sistemimiz iki temel modülden oluşmaktadır: Müzik ve Dans 

modülleri. Müzik modülünde çevrim dışı olarak ses dosyası 

analiz edilerek darbeler ve ritim hesaplanır. Dans modülünde 

ise müzik modülünden gelen veriler kullanılarak koreografi 
oluşturulur ve senkronizasyon noktalarına karar verilir.  

Müzikteki darbeleri algılamak için Ellis tarafından geliştirilen 

darbe algılama algoritması kullanılmıştır [13]. Elde edilen 

darbe bilgisi, robota, dans ile birlikte kullanılmak üzere, 

senkronizasyon sinyali olarak aktarılmaktadır. Darbe algılama 

algoritması, tempoyu tahmin etmekte ve buradan elde ettiği 

sonucu maliyet fonksiyonunda kullanarak bir optimizasyon 

gerçekleştirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil. 1. Sistem modülleri 

Maliyet fonksiyonu       başlangıç kuvvet zarfı        ve 

tutarlılık fonksiyonu               ile ifade edilirse 

          
 
            

                (1) 

                    
       

 
  

 

  (2) 

Optimum maliyet fonksiyonu 

                                           (3) 

biçiminde bulunur. 

Burada 

ti: i. darbe anını, 

: ağırlık parametresini, 

p: hedef tempoyu simgelemektedir. 

Ellis, logaritmik tutarlılık fonksiyonunu (2) kullanmaktadır. 

4. Dans Temel Hareketlerin Laban notasyonu 

ile tanımlanması 

Müziğin yazıya dökülmesi gibi dans da farklı metotlar 

kullanılarak kaydedilir. Labanotasyon, müzikte kullanılan 

sisteme benzer. Soldan sağa okumak yerine aşağıdan yukarı 

doğru okunur. Üç dikey çizgi oluşturulur. Merkez hattı 

boyunca küçük yatay işaretler zamanlamayı gösterir. Ek kesik 

dikey çizgiler vücudu (kol, bacak, el, ayak) temsil eder. Her 

bir sütun, karşılık gelen vücut parçası için eylemleri içerir. 

Vücudun sol tarafında karşılık gelenler sol sütunda, sağ 
tarafına karşılık gelenler sağ sütunda gösterilir[14].  

Labanotasyon endüstriyel robot kolunu, insanın sağ kolu 

şeklinde düşürecek adapte edilmiştir. Bu nedenle dikey 

çizgiler kullanılmamıştır. Klasik Laban gösterinden 

hareketlerin yön bilgisi sembolleri alınmış ve bunlara Klasik 

notasyonda bulunmayan seviye, uzanma ve el durum bilgisi 

eklenmiştir. Robot kolunun yüksekliği yatay çizgilerle 

belirtilmiştir. Bu çizgilerin sayısı çoğaldıkça, manipülatörün 

daha yüksekte olduğu anlaşılmaktadır. İçeri / dışarı seviyesi 

ise dikey çizgilerle ifade edilmektedir. Dikey çizgilerin sayısı 
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arttıkça, manipülatörün dışa doğru daha fazla uzadığı 

anlaşılmaktadır. Dikey çizgilerin yanındaki ok da robot 

tutucusunun yukarı, aşağı, sağa, sola yada uzatılmış olduğu 

bilgisini vermektedir.  Bu notasyonu kullanarak robot dans 

koreografisi geliştirdiğimiz yazılımla [12] yapılıp, otomatik 

olarak endüstriyel robot programlama dili olan Melfa Basic V 

robot programlama diline dönüştürülmektedir. Tablo 1’de  

robotun sekiz hareketten oluşan dört farklı dans kalıbının 
Laban notasyonuyla gösterimi görülmektedir. 

Tablo 1: Koreografide kullanılan kalıp hareketler:  

dans örüntüleri 

 Örüntü 1 Örüntü 2 Örüntü 3 Örüntü 4 

1 

    

2 

    

3 

  
  

4 

    

5 

 
   

6 

    

7 

    

8 

    
 

 

Darbe algılama işlemi ve senkron sinyali üretimi, Şekil 
2'deki sırayla gerçekleşmektedir. 

 

5. Çoklu Robot Sistemi Uygulaması 

Sistemimiz (Şek. 3) endüstriyel robotlar, kontrol üniteleri ve 

bilgisayarlardan oluşur. Endüstriyel robotlar, her biri 6 

derecelik serbestlik derecesine sahip olan Mitsubishi RV-7L 

robot kollarıdır. 67 kilogramlık bir kütleye ve 7 kilogramlık 

yük taşıma kapasitesine sahiptirler. CR-750D kontrol üniteleri, 

servo sürücüler ve bir hareket denetleyicisi ile donatılmıştır. 

Endüstriyel robotların ileri ve ters kinematik denklemleri, 

firmanın ilgili robot modeli için düzenlediği dokümanda 

verilen boyutlar kullanılarak çıkarılmış, doğruluğu seçilen set 

için robot simülasyon programındaki sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır [12]. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil. 2. Çok robotlu sistem senkronizasyonu için akış diyagramı  

 

Çoklu robot dans sistemimizi RT-Toolbox robot simülatörü 

kullanarak farklı müzik parçaları ile test ettik ve Ed Sheeran 

tarafından seslendirilen popüler şarkı 'Shape of you'nun 

sonuçları bu bildiride gösterilmektedir. Şarkının ritimleri 

müzik modülünden darbe analizi ile çıkarıldı. Şekil 4'te off-

line olarak analiz edilen melodinin 20 saniyelik kısmı için 

melodi ve darbeler gösterilmektedir. İki robotun dans 

hareketleri Tablo 2'de gösterilmektedir. Simülasyon videosu 
youtube'a [15] yüklenmiştir. 

Başla 

n = 0 

Örüntüyü verilen setten 

rastgele seç 

Diğer robotlarla 

senkronizasyonu sağla 

robot(s) 

Müzikle 

senkronizasyonu sağla 

n = n + 1 

n < nmax 
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Bitir 
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Şekil. 3. Önerilen çoklu robot sisteminin bağlantı şeması. 

 

 

Şekil. 4. Ed Sheeran’ın 'Shape of you' şarkısının başlarından 20 

saniyelik veri ve darbeler. 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada, çoklu robot sisteminin dans ve müzik 

senkronizasyonu üzerinde durulmuş, müzik senkronizasyonu, 

darbe çıkarımını dinamik programlama mantığıyla 

birleştirmek yoluyla gerçekleştirilmiştir. Robotlar önceden 

belirlenmiş sekiz hareketli, dört hareket örüntü seti kullanarak 

kendi dansını tasarlamış. Robotlar arası senkronizasyonu 
dijital haberleşme ile sağlanmıştır. 
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Tablo 2: Çoklu robot sistemi için örnek dans sekansı  
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Özetçe 

Sürü robotiğindeki esas problemlerden biri, sürü içerisindeki 

robotların birbirlerinin konumları hakkında nasıl bilgi sahibi 

olduğudur. Bu araştırmanın asıl amacı, sürü içerisindeki 

robotların çok amaçlı pasif işaretleyiciler kullanılarak 

birbirlerine göre olan mesafesi (range), açısı (bearing) ve 

yönelimi (heading) hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan, 

basit ve uygun maliyetli, görüntü tabanlı bir algılama sistemi 

tasarlamaktır. Raspberry Pi ve Pi-Kamera ile donatılmış küçük 

bir Zumo robot, algoritmanın uyarlanması için kullanılmış ve 

robotların birbirlerine göre olan mesafesi, açısı ve yönelimi 

hakkında tek seferde doğru bilgi verebilecek simetrik olmayan 

desenlerle donatılmış pasif işaretleyiciler dizayn edilmiştir. 

Sistematik deneyler sonucu görüntülerden elde edilen veriler ile 

gerçek ölçümler karşılaştırılarak, gerçek değerlerin tespit 

edilebilmesi için gerekli ilişkiler elde edilmiş ve görüntü 

verilerini mesafe, açı ve yönelim değerlerine çeviren 

algoritmalar tasarlanmıştır. Algoritmaların güvenilebilirliği ve 

doğruluğu test edilmiş ve hata değerlerinin kabul edilebilir 

sınırlar içinde olduğu gösterilmiştir. 

Abstract 

An essential problem of swarm robotics is how members of the 

swarm know positions of other robots. The main aim of this 

research is to develop a cost-effective and simple vision-based 

system to detect the range, bearing and heading of the robots 

inside a swarm using a multi-purpose passive landmark. A 

small zumo robot equipped with Raspberry Pi, PiCamera is 

utilized for the implementation of the algorithm, and different 

kinds of multipurpose passive landmarks with nonsymmetrical 

patterns, which give reliable information about the range, 

bearing and heading in a single unit, are designed. By 

comparing the recorded features obtained from image analysis 

of the landmark through systematical experimentation and the 

actual measurements, correlations are obtained and algorithms 

converting those features into range, bearing and heading are 

designed. The reliability and accuracy of algorithms are tested 

and errors are found within an acceptable range. 

1. Giriş 

Sürü robotik için, araştırmacılar tarafından şimdiye kadar birçok 

tanımlama yapılmıştır. Bunlardan en yaygını, sürü robotiğin, 

ortak bir görevi yerine getirmek için, çok sayıda nispeten basit 

robotun koordinasyonu olduğunu belirtmektedir [1]. Başka bir 

deyişle, çoklu robot sistemleri, ortak bir görevi tamamlamak 

üzere iş birliği yaparak çalışabilen sosyal böceklerin etkileşim 

davranışlarından ilham almaktadır. Ortaya atılan tanımlamadan 

bağımsız olarak, sürü robot sistemlerinin kendilerini diğer robot 

sistemlerinden ayıran dayanıklılık, esneklik ve ölçeklenebilirlik 

gibi ortak birtakım özellikleri paylaşmaları gerekmektedir.  

Sürü içerisindeki robotların mesafe, açı ve yönelim 

değerlerinin gerçek zamanlı ölçümü sürü robotiğindeki en zorlu 

işlerden biri olarak görülebilir. Mesafe, açı ve yönelim 

değerlerinin bilinmesi robotların, zincir oluşumu, kendiliğinden 

montaj, eşgüdümlü hareket, çukurdan kaçma, yiyecek arama ve 

çarpışma önleme gibi görevlerde yer alabilmesine olanak tanır. 

Bu verilerin ölçümünde ultrasonik, kızılötesi, lazer, radar ya da 

görüntü algılama sistemleri gibi çeşitli araçlar 

kullanılabilmektedir. Mesafe ve açı algılama sistemleri 

genellikle bir araya getirme, sürü halinde hareket etme ve 

birlikte taşıma gibi sürü robot uygulamalarında 

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 1: Robotların birbirlerine göre olan mesafesinin, açısının 

ve yöneliminin gösterimi. 

Robotlar arasındaki mesafe, her bir robottan hedefe ya da 

diğer robotlara olan uzaklık olarak tanımlanabilir. Robotlar 

arasındaki açı, robotların merkezlerini birleştiren doğrunun 

dikey eksenle yaptığı açıyı, robotun yönelimi ise her bir robotun 

bulunduğu konumdaki oryantasyonunu ifade etmektedir. Şekil 1 

bu terimleri şematik olarak göstermektedir. Şekil 1’e göre, d, θ 

ve h, sırasıyla robotların birbirlerine göre olan mesafesini, 

açısını ve yönelimini ifade etmektedir. Bahsedilen mesafe, açı 

  

Hedef 1 

Hedef 2 

ψ1  

ψ2 

d1 

d2 θ1 θ2 

Referans 
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ve yönelim değerlerini doğrudan doğruya ölçebilen herhangi bir 

ticari araç olmadığından dolayı, araştırmacılar tarafından 

şimdiye kadar, bu terimlerin ölçümü konusunda çeşitli metotlar 

ortaya atılmıştır. 

Kontrol teorisinde, mesafe, açı ve yönelim bilgileri sürü 

halinde hareket etme algoritmalarında kullanılmaktadır [2]. 

Tanner ve diğerleri [3][4] mesafe, açı ve yönelim bilgilerini sabit 

ve dinamik topoloji durumlarına bağlı olan açık uzay 

tabanındaki robotların sürü halinde hareket etmesini sağlayan, 

stabil bir kontrol kuralı tasarlamak için kullanmıştır. Cezayirli 

ve diğerleri [5] tarafından ortaya atılan bir sürü halinde hareket 

etme algoritmasında da komşu robotların mesafe ve açı bilgileri 

kullanılmaktadır. Yine benzer şekilde, Hanada ve diğerleri [6] 

de engellerle dolu bir alanda sürü halinde hareket etmek için bir 

algoritma ortaya atmıştır. Tasarlanan bu algoritmada deney 

alanındaki robotların mesafesi, açısı ve engellerin konumu tüm 

robotlar için bilinmektedir. Moshtagh ve diğerleri [7] sürü 

içerisindeki robotların yönelimini ayarlamak için görüntü 

tabanlı koordinasyon ve sürü halinde hareket etme algoritması 

geliştirmiştir. Bu algoritmada robotların açısının ölçümünde 

optik bir araç kullanılmıştır fakat yönelim değerleri dışarıdan 

herhangi bir araç ile ölçülmemiştir. Gervasi ve diğerleri [8] de 

benzer şekilde, sürü içerisindeki robotların mesafe ve açı 

değerlerine bağlı, bir sürü halinde hareket etme algoritması 

tasarlamıştır. Burada ise mesafe ve açı etkenleri bilinmektedir. 

Gregoire ve diğerleri [9] ise robotların sürü içerisinde tutarlı bir 

şekilde hareket etmelerini sağlamak için mesafe ve açı bilgilerini 

kullanmıştır. Kelly ve Keating [10] 10 tane robotun olduğu bir 

gruptaki robotların mesafe ve açı bilgilerini, özel yapım aktif bir 

kızılötesi sistem kullanarak hesaplamıştır. Spears ve diğerleri 

[11] tarafından 2 kızılötesi sensör modülü, robotların mesafesini 

ve açısını ölçmek için kullanılmıştır. Ortaya atılan algoritma, 

örgü oluşturma ve sürü halinde hareket etme uygulamalarına 

yöneliktir. Vaughan ve diğerleri [12] robotik bir çoban köpeği 

kullanarak ördekleri sürü halinde hareket ettirmek için bir metot 

geliştirmiştir. Kullandıkları metot mesafe ve açı bilgilerine 

gereksinim duymaktadır. Mesafe ve açı değerleri, ördekleri takip 

edip bilgileri lider çoban köpeğine gönderen bir tepe kamerası 

ile elde edilmektedir. Turgut ve diğerleri [2] Kobot sürü robot 

çalışmaları için, yakın mesafedeki robotların mesafe ve açı 

değerlerini ölçmek için kısa mesafe sensör sistemleri ile 

donatılmış bir platform tasarlamıştır.  

James ve diğerleri [13] küçük boyutlu çoklu robotik 

sistemler arasındaki uzamsal koordinasyonu, 2.5 boyutlu 

kızılötesi mesafe ve açı sensörleriyle sağlamıştır. Bu sistem, 

sürü içerinde pek çok robot olduğunda sorun yaratmıştır. 

Robotlar arasındaki mesafenin ve açının tespiti, hibrit kızılötesi 

ve yarım açı yoğunluğu ±25º olan 16TSAL4400 halkalı 

LED’lerden oluşan radyo frekansı (RF) iletişimine dayanan bir 

sistem ile sağlanmıştır. Sistemin maksimum mesafe hatası 

20cm’de %6.5 olarak elde edilirken, maksimum açı hatası 9.4o 

sapma ile %2.6 olarak elde edilmiştir. 
Mesafe ve açı tespit sistemlerinin bir diğer örneği ise küçük 

robotların birbirlerine göre olan mesafesini ve açısını ölçebilmek 

için geliştirilen mobil Sesötesi Bağıl Konumlandırma Sistemi 

(URPS)’dir [9]. Sistem tasarımının arkasındaki mantık, bir 

vericiden diğer 3 alıcıya sinyalin aktarım sürelerinin 

değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu çok yönlü sistem, 

robotların birbirlerine göre olan konumlarını 6.7m mesafede 

8mm ve 3º doğruluğu ile tespit edebilmektedir. 

Robert ve diğerleri [14] kapalı alanda uçabilen robotların 

birbirleri arasındaki mesafe, açı ve yükseklik değerlerini 

hesaplayabilen, kızılötesi 3 boyutlu bağıl konumlandırma 

sensörü tasarlamıştır. 

Geçmiş çalışmalar göstermektedir ki, mesafe, açı ve 

yönelim değerlerinin ölçümü sürü robot uygulamalarında, robot 

sistemlerinin koordinasyon halinde etkin bir şekilde 

çalışabilmeleri için her zaman önemli bir aşama olmuştur. 

Mesafe ve açı değerlerindeki yüksek hassasiyet, sesötesi 

sensörler aracılığıyla sağlanabilir; ancak, sesin yayılımına bağlı 

olarak bu sensörler çoğunlukla yavaş veri yenileme hızına 

sahiptir. Bağıl konumlandırmada kızılötesi sensör kullanımının 

avantajı bu sensörlerin yüksek veri güncelleme hızına ve düşük 

fiyatlı donanıma sahip olmalarından kaynaklanır; fakat bu 

sensörlerin sisteme uygulanması pahalı ve zahmetli bir iştir. 

Literatürdeki sürü robotlarında ölçümlerin çoğu kızılötesi, lazer 

mesafe bulucu ve sesötesi sensörleri ile sağlanmıştır. Genel 

olarak, bu sensörlerin gerçek zamanlı uygulanması pahalı, zor 

ve zaman alıcı bir işlemdir. Bu sensörler gürültüye kolayca 

maruz kalabilir, bu durum da elde edilen verilerin 

güvenililirliğini azaltabilir. 

Bu çalışmada, sürü robotiğinde kullanılabilecek gerçek-

zamanlı ve basit, tek kamera ile çalışan bir görüntü algılama 

sistemi tasarlanmış ve bu sistemin tasarımında robotların 

birbirlerine göre olan mesafe, açı ve yönelim ölçümlerini tek bir 

işaretleyici ile alabilmemizi sağlayan çok amaçlı pasif 

işaretleyiciler temel alınmıştır. Bu sistem, robotlar arasındaki 

mesafeyi, açıyı ve komşu robotların yönelimini ölçebilen sürü 

robot sistemleri için tasarlanmış, literatürdeki ilk otonom, basit, 

güvenilir ve kolay kullanılabilen sistem olarak 

değerlendirilebilir. 

2. Yöntem 

2.1. İşaretleyici Tasarımı 

Bu çalışmadaki temel hedeflerden bir tanesi de çok amaçlı bir 

işaretleyici tasarlamaktır. Bir diğer ifadeyle, tek bir işaretleyici 

diğer robotların birbirlerine göre olan mesafesi, açısı ve 

yönelimi hakkında doğru ve güvenilir bilgi sağlamalıdır. Bu 

işaretleyici, sürü içerisinde birbirlerine göre konumları ve 

mesafeleri sürekli değişen robotlar için de kullanılabilir 

olmalıdır. Bu amaçlar doğrultusunda, silindirik yüzey üzerine 

uygulanan farklı renk ve şekil kombinasyonlar işaretleyici 

tasarımında baz alınan temel nokta olmuştur. Bunun sebebi, 

silindirik yüzeyler üzerindeki renkli şekillerin farklı 

mesafelerden ve doğrultulardan bozulmadan ve dağılmadan 

okunabilir olmasıdır. İşaretleyiciler, farklı çaplarda (3cm, 4cm 

ve 5cm gibi) ve yüksekliklerde (5cm, 6cm, 7cm gibi) 

tasarlanmıştır. Bu çalışmada, işaretleyici desenleri simetrik ve 

simetrik olmayan desenler olarak iki kategoriye ayrılmıştır. 

Simetrik desenler ile robotların yönelim açısı saat yönünde ve 

saat yönünün tersinde olacak şekilde 0 ile 180 derece arasında 

algılanmıştır. Simetrik olmayan desenler ile ise robotların 

yönelim açısı 0 ile 360 derece arasında algılanabilmiştir. Şekil 

2 ve 3 çalışma esnasında yapılan deneylerde kullanılan bazı 

işaretleyicileri göstermektedir. 

Çalışmada, silindirik işaretleyicilerin üzerinde, iç desen ve 

dış desen olarak adlandırılan iki farklı desen tasarlanmıştır. Dış 

desen, silindirin en üst ve alt kısımlarında iki farklı renkten 

oluşan halka şeklindeki desendir. Dış desenin üst kısmında 

kırmızı halka ve alt kısmında mavi halka bulunmaktadır. İç 

desen ise farklı şekil ve renklerin kullanıldığı, yorumlanabilir 

şekillerdir. Şekil 4 bu çalışmada kullanılan işaretleyiciyi 

göstermektedir. 
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Şekil 2: Deneyde uygulanmış olan asimetrik işaretleyiciler. 

 

Şekil 3: Deneyde uygulanmış olan simetrik işaretleyiciler. 

 

Şekil 4: Test edilmiş asimetrik bir işaretleyici modeli. 

2.2. Görüntü Algılama Algoritmaları 

Bu bölümde, mesafe, açı ve yönelim tespiti için önerilen 

görüntü algılama algoritmaları Python’daki OpenCV 

kütüphanesi ile tasarlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bütün 

görüntüler gürültüye tabii olacağı için, herhangi bir görüntü 

algılama algoritması uygulanmadan önce, istenmeyen 

gürültüler bazı gürültü bastırıcı filtreler ile en aza indirilmiştir. 

Bu projede, gaussian, medyan ve bilateral olmak üzere farklı 

boyutlarda üç popüler filtre uygulanmıştır [18]. Bunlar 

arasından en iyi sonuç, filtre boyutu 15 olan medyan filtre ile 

elde edilmiştir. Görüntü algılama algoritmasının, renk modeli 

HSV seçilmiştir, bunun nedeni, ışık değişimine karşı en 

duyarsız olan renk modelinin HSV olmasıdır [19]. 

 

Şekil 5: Görüntü algılama sisteminin akış şeması 

Önerilen algoritmaların altında yatan mantık; sürü içerisindeki 

robotların birbirlerine göre olan mesafesini, açısını ve 

yönelimini hesaplamak için, renk ve geometrik 

karakteristiklerin belirlenmesi ve yorumlanmasıdır. Tasarlanan 

görüntü algılama sisteminin akış şeması Şekil 5’te 

gösterilmiştir. 

2.2.1. Mesafe ve Açı Tespit Algoritması 

Mesafe tespitinde, silindirin alt ve üst kısmında bulunan, 

kırmızı ve mavi halkalardan oluşan dış desenler kullanılmıştır. 

Mesafenin ölçümü için önerilen mantık, kırmızı ve mavi 

bölgelerin merkezleri arasındaki uzaklığı temel almaktadır. 

Bahsedilen ölçümü yapabilmek için, kırmızı ve mavi alanların 

yorumlanması ve alan merkezlerinin bulunması gerekmektedir. 

KOVAN laboratuvarında kontrollü ışık yoğunluğu altında 

bulunan test alanında, kırmızı ve mavi alanlara ait piksellerin 

histogramları ve OpenCV’nin interaktif modülü kullanılarak 

kırmızı ve mavi alanların piksel değerleri yorumlanmış ve iki 

renkli filtre tasarlanmıştır. Alanların merkez noktaları moment 

yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır [20]. Kullanılan moment 

denklemi şöyle tanımlanabilir: 

𝜇𝑝𝑞 = ∑ ∑ (𝑥 − �̅�)𝑝(𝑦 − �̅�)𝑞𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑦𝑥   (1) 

Moment denkleminden elde edilen, merkez noktaları ise 

şöyle hesaplanabilir: 

 �̅� =  
𝑚10

𝑚00
    ve     �̅� =  

𝑚01

𝑚00
   (2) 

Merkez koordinatlarının bulunmasından sonra, merkezler 

aralarındaki mesafe piksel cinsinden hesaplanmıştır. Ardından, 

robotun kamera lensi ve hedef işaretleyicinin yüzeyi arasındaki 

mesafe elle ölçülmüştür. Deney, robot ve hedef arasında pek 

çok mesafeden ve görüş açısından tekrarlanmış ve bütün veriler 

piksel ve santimetre cinsinden kayıt edilmiştir. Şekil 6 bu 

deneylerden birini şematik olarak göstermektedir. Şekil 6(a) ve 

6(b) robotların birbirlerine göre mesafeleri arasında L1>L2 

ilişkisinin olduğu, robotun iki farklı noktadaki durumunu 

göstermektedir. Şekil 6(c) ve 6(d) ise sırasıyla Şekil 6(a) ve 

6(b)’deki L1 ve L2 değerlerine karşılık gelen piksel cinsinden P1 

ve P2 bağıl mesafelerini ve P1<P2 ilişkisini göstermektedir. 

Sonuç olarak robot hedefe yaklaştıkça, piksel cinsinden mesafe 

değerinin arttığı söylenebilir. 

 

Şekil 6: (a) Uzak bir noktadan mesafe hesabı, (b) Yakın bir 

noktadan mesafe hesabı, (c) a’daki senaryonun piksel 

değerinden mesafesi, (d) b’deki senaryonun piksel değerinden 

mesafesi.  

Robotun hedefe olan dikey mesafesinin(dv) ölçümünden 

sonra, robotun hedefe göre olan açısını bulmak için bazı 

geometrik hesaplamalar yapılmıştır. İlk olarak, robotun 

referans ekseni ile hedef arasındaki yatay dik uzaklık(dh) 

hesaplanmıştır, daha sonra robot ile hedef arasındaki dikey dik 

Dış desen 

 

Dış desen 

 

İç desen 

Video akışının alınması 

(Pi-Kamera ile) 

Ön görüntü işleme  

(Gürültü filtreleme) 
 

Alandaki (kırmızı, sarı 

ve mavi) renklerin 

yorumlanması 

Alandaki şekillerin 

yorumlanması 

Mesafe, açı ve yönelim 

algılama algoritmalarının 

uygulanması 

Mesafe, açı ve yönelim 
değerlerinin elde edilmesi 

P1(piksel) P2(piksel) 

(c) 

(a) 

L2(cm)

) 
L1(cm) 

(b) 

(d) 
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uzaklık(dv) kullanılarak geometri formüllerinden robotların 

birbirlerine göre olan açısı ve mesafesi hesaplanmıştır. Şekil 7 

bağıl açı(θ), bağıl mesafe(d) ve yönelim(ψ) hesabını şematik 

olarak göstermektedir. 

 

Şekil 7: Robotların birbirlerine göre olan açısının tespitinin 

üstten şematik görünüşü 

Şekil 7’ye göre robotların birbirlerine göre olan açısı(θ) 

şöyle hesaplanır: 

 𝜃 = atan (
𝑑ℎ

𝑑𝑣
) (3) 

Şekil 7'de gösterilen, robotların birbirlerine göre olan 

mesafesi(d), hedef ile robotun merkezleri arasındaki yatay dik 

uzaklık(dv) ve bağıl açı(θ) kullanılarak şu şekilde hesaplanır: 

 𝑑 =  
𝑑𝑣

𝑐𝑜𝑠𝜃
    (4) 

2.2.2. Yönelim Tespit Algoritması 

Bu algoritmada, renkli iç desenin ve mavi bölgenin merkezi 

arasındaki uzaklık, robotun sürü içindeki yönelimini elde 

etmede bir kriter olarak kullanılmıştır. Bu amaçla, Şekil 3 ve 

4’te görülen simetrik ve simetrik olmayan 8 farklı desen sisteme 

uygulanmış ve performansları değerlendirilmiştir. Simetrik 

olmayan desenler ile 0’dan 360 dereceye kadar olan yönelim 

değerleri ölçülebilirken, simetrik desenler ile sadece 0’dan 180 

dereceye kadar olan değerler ölçülebilmiştir. Araştırmanın 

amacı 0’dan 360 dereceye kadar olan bütün değerlerini 

hesaplayabilmek olduğu için, birkaç deneme sonrasında Şekil 

2’deki simetrik olmayan modeller arasından sarmal desen, 

çalışmanın en iyi adayı olarak seçilmiştir. 

 

Şekil 8: (a) Küçük bir açıda yönelim hesabı, (b) Büyük bir açıda 

yönelim hesabı, (c) a’daki senaryonun piksel cinsinden yönelim 

değeri, (d) b’deki senaryonun piksel cinsinden yönelim değeri. 

Şekil 8 hedef yöneliminin tespiti için örnek bir senaryoyu 

göstermektedir. Sarmal desen kullanımındaki mantık, 

işaretleyici döndükçe sarmal desenin merkezi ile mavi bölgenin 

merkezi arasındaki değişen uzaklığın, yönelim açısının 

tespitinde bir kriter olmasıdır. Şekil 8(a) ve 8(b) hedef robotun 

yönelim açıları arasındaki ilişkinin β1>β2 olduğu iki farklı 

durumu göstermektedir. Şekil 8(c) ve 8(d) ise sırasıyla Şekil 

8(a) ve 8(b)’deki β1 ve β2 değerlerine karşılık gelen piksel 

cinsinden P1 ve P2 yönelim değerlerini ve P1<P2 ilişkisini 

göstermektedir. Sonuç olarak yönelim değeri arttıkça, sarmal 

desen ile mavi bölge arasındaki uzaklığın ya da piksel cinsinden 

yönelimin arttığı söylenebilir. Şekil 6’daki durumdan farklı 

olarak, bu durumda yönelimin derece ve piksel değerleri 

arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir.  

3. Donanım 

Bu kısımda, deneylerde kullanılan donanımsal araçların teknik 

özellikleri açıklanacaktır. Çalışmalarda robot olarak Pololu 

Robotik ve Elektronik tarafından geliştirilen Pololu Zumo robot 

kullanılmıştır [16]. Zumo robotun küçük olması, sürü 

robotiğinde kullanılan robotları temsil etme açısından uygun 

olmuştur. Ayrıca, bu robotun temel özelliklerinden bir tanesi de 

Arduino® ve Raspberry Pi® gibi mikro kontrolcülerle 

kullanıma uygun olmasıdır.  Gerçek-zamanlı görüntü işleme 

için, 3. nesil küçük bir bilgisayar olarak tanımlanabilecek 

Raspberry Pi’nin B+ modeli kullanılmıştır [17]. Bu kontrolcüde, 

1 GB RAM, 802.11n kablosuz bağlantı modülü ve işlemci olarak 

1.2 GHz 64-bit dört çekirdekli ARMv8 kullanılmaktadır. Bunun 

yanı sıra, 32 GB’lik bir hafıza kartı da sisteme dahil edilmiştir. 

Bu hafıza görüntünün işlenmesini sağlayan OpenCV modülünün 

ve Pi-Kamera’nın gerekli yazılımlarının yüklenmesi ve kamera 

arayüzünün kurulumu için kullanılmıştır. 

Pi-Kamera modülünün Rassperry Pi’ye bağlanmasından 

sonra, gerekli diğer aksamların da Zumo robota 

yerleştirilmesiyle robot son halini almıştır. Robotun son hali 

Şekil 9(b)’de sunulmuştur. Pi-Kamera yerden 85mm yüksekliğe 

yerleştirilmiştir ve deneyler süresince bu mesafe sabit kalmıştır. 

Kameranın çözünürlüğü 640x460 piksel olarak ayarlanmıştır ve 

saniyede 32 kare alınabilmiştir.  Deneylerin uygulanması için, 

beyaz arka planlı, 114x63x26 cm boyutlara sahip, özel bir alan 

tasarlanmıştır. Şekil 9 robotu ve deneylerin yapıldığı alanı 

göstermektedir. 

 

Şekil 9: (a) Test düzenek alanı, (b) Robot konfigürasyonu, (c) 

Örnek bir işaretleyici, (d) Dereceli test düzeneği zemini. 

4. Tartışma ve Bulgular 

Bu çalışmada, test edilmiş 8 farklı işaretleyici modeli arasından 

Şekil 4’te görülen simetrik olmayan model ele alınmış ve 

robotların birbirlerine göre olan mesafe, açı ve yönelim 

değerleri görüntü algılama algoritmaları ile ölçülmüştür. 

Robota göre ölçülen dikey mesafe, dv (Şekil 7) verilerinin 

analizinden sonra, piksel cinsinden dikey mesafe ile cm 

    Hedef  

 

Referans 

dv 

dh 

θ 

d 

)o(1β )o(2β 

P1(piksel) P2(piksel) 
    (c) 

(a) (b) 

(d) 

)o(ψ 
Referans 

ekseni  
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cinsinden dikey mesafe arasındaki ilişki şu şekilde 

bulunmuştur: 

 𝑑𝑣(𝑐𝑚) ∝  
𝑘

𝑑𝑣(𝑃𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙)
    (5) 

Şekil 10 kaydedilmiş veriden hesaplanmış böyle bir ilişkiyi 

göstermektedir.  

Kaydedilmiş verilerin istatiksel analizinden sonra, dikey 

mesafenin(dv) 9.9cm’den 70cm’ye değiştiği aralıkta, k sabiti 

3193.7 olarak hesaplanmış ve ilgili denklem 5 şu şekilde 

güncellenmiştir: 

 𝑑𝑣(𝑐𝑚) =  
3193.7

𝑑𝑣(𝑃𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙)
  (6) 

Denklem 5 ve 6’ya göre, işaretleyici üzerindeki üst kırmızı 

halka ve alt mavi halka arasındaki ölçülen piksel mesafesi 

büyüdükçe, robot ve hedef arasındaki cm cinsinden dikey 

mesafe azalır, dolayısıyla bu yol ile sürü içerisindeki robotlar 

arasında olabilecek olası çarpışmalar önlenebilir. 

 

Şekil 10: Dikey mesafe(dv) hesabında piksel - cm ilişkisi. 

Hedef yönelimini ölçmek için tasarlanmış olan görüntü 

algılama algoritması, sarı renkli sarmal desenin ve mavi 

bölgenin merkezlerini tespit etmiş ve iki nokta arasındaki 

mesafeyi hesaplamıştır. Sarmal desenlerin geometrisinden 

dolayı, işaretleyici döndükçe, tespit edilmiş mesafe de değer 

olarak piksel biriminde değişmiştir. Robot ve hedef arasındaki 

dikey uzaklık(dv) sadece 12cm ve 37cm aralığında değiştiğinde, 

sarı ve mavi bölgeler arasındaki mesafe ölçülebilmiştir. Robot 

12cm’den 37cm’ye hareket ettikçe, bu aralıktaki her 1 cm için, 

sarmalın merkezi ile mavi bölgenin merkezi arasındaki piksel 

cinsinden dikey mesafe ilişkisinin doğrusal olduğunu 

anlaşılmıştır. Bu ilişki kullanılarak hedef robotun yönelim 

değeri(ψ) şu şekilde elde edilmiştir: 

𝜓 = 𝑘1 ∗ (𝑑𝑣_𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙) − 𝑘2                                       (7) 

İstatiksel verinin belirtilen mesafe aralığında manipüle 

edilmesi, k1 ve k2 sabitlerinin Şekil 11’deki gibi değiştiğini 

göstermiştir. Şekil 11’e göre, 12cm’den 37cm’ye kadar olan her 

mesafe için, k1 doğrusal olarak 2.0951’den 6.2095’e değişirken, 

k2 de üstel olarak 97.179’dan 94.421’e düşmektedir.  

Robotların birbirlerine göre olan açısı, robotlar arasındaki 

dikey(dv) ve yatay(dh) mesafelerin (Şekil 7) ölçümünün 

ardından, 3 numaralı denklem kullanılarak hesaplanabilmiştir. 

Deneylere göre, bağıl açılar ancak robotun hedeften yatay 

mesafesi 5.1cm ile 23cm aralığında yer aldığında 

saptanabilmiştir. Kaydedilen verilerin istatistiksel analizi 

dh(piksel) ve dh(cm) arasındaki ilişkiyi göstermiştir. Bu 

doğrultuda, her dh mesafesinde, cm ve piksel cinsinden değerler 

arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: 

 𝑑ℎ(𝑐𝑚) = 𝑘 ∗ 𝑑ℎ(𝑃𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙) (8) 

Bu denklemde, k sabiti, robot ve hedef arasındaki yatay 

mesafenin 5.1cm ile 23cm arasında değişmesine göre 0.0206 ile 

0.0764 arasında değişmektedir. Bu ilişki Şekil 12’de 

gösterilmektedir.  

 

Şekil 11: (a) 12cm ile 37cm arası değişen dikey mesafe ve k1 

arasındaki ilişki, (b) Dikey mesafe ve k2 arasındaki ilişki 

 

Şekil 12: Yatay mesafe(dh) ve k terimleri arasındaki ilişki. 

Denklem 6’dan dv mesafesinin ve denklem 8’den de dh 

mesafesinin hesaplanmasından sonra, denklem 3 kullanılarak 

robotların birbirlerine göre olan açısı doğrudan 

hesaplanabilmiştir.  Önerilen görüntü algılama algoritmalarının 

gerçekçi koşullarda test edilmesi sonucunda, sistemin yönelim 

değerlerinin belirlenmesindeki hatası %3.25 ve standart 

sapması 0.0289 olarak hesaplanmıştır. Bağıl açıların 

hesaplanmasında ise sistemin yüzdelik hatası 0.0597 standart 

sapma ile %4.044 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, gerçekçi 

koşullardaki testler ve istatistiksel analizler, sistemin bağıl açı 

ve yönelim değerlerinin belirlenmesindeki yüksek 

performansını kanıtlamıştır. 

 Robotların birbirlerine göre olan mesafesi, bağıl açının 

ölçümünün ardından, 4 numaralı denklem kullanılarak 

hesaplanabilmiştir. Değişik ışık koşullarında ve farklı 

mesafelerde yapılan deneyler sonucunda, bağıl mesafe 

tespitinde sistemin hata yüzdesi 0.0044 standart sapma ile 

%0.414 olarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler, uygulanan 

sistemin güvenilir ve etkin olduğunu göstermektedir. 

Tablo 1: Değişkenlerin tespitindeki hata ve sınırlamalar 

Tespit Edilen 

Değişkenler 

Kabul Edilebilir Sınırlar  En Yüksek 

Hata 

Oranı 
Dikey 

Mesafe (dv) 

Yatay 

Mesafe (dh) 

Bağıl mesafe (d) 13-50 cm - %0.414 

Bağıl açı (θ) 13-50 cm 5.1-23 cm %4.044 

Yönelim (ψ) 12-37 cm - %3.25 

390

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Diğer fiziksel sistemlere benzer olarak, önerilen 

algoritmalar, bazı sınır değerleri ile kısıtlanmaktadır. Sistem, 

bağıl mesafeyi ve açıyı, robot ile hedef arasındaki dikey mesafe 

sadece 13cm ile 50cm arasında değiştiğinde 

belirleyebilmektedir. Buna ek olarak, yönelim değerleri için 0º 

ile 45º arasında aykırılık bölgesi bulunmaktadır. Diğer bir 

deyişle, hedef belirtilen aralıkta yer aldığında, robot yönelim 

açısını belirleyememektedir. 

Tablo 1 elde edilen bulgulardaki hata ve sınırlamaları 

göstermektedir.  

5. Sonuç 

Bu çalışmada, sürü içerisindeki küçük robotların bağıl mesafe, 

açı ve yönelim değerlerinin tespit edilmesini sağlayan görüntü 

algılama algoritmaları önerilmiş ve Raspberry Pi tabanlı gerçek 

zamanlı görüntü işleyebilen mobil bir sistem üzerinde 

uygulanmıştır. Lazer mesafe bulucu, sesötesi ve kızılötesi gibi 

aktif sensörler, stereo görüş gibi derinlemesine görüntü 

algılama sensörleri ve diğer pahalı ve karmaşık metotlarla 

karşılaştırılınca, bu çalışmada önerilen algoritmanın mesafe, açı 

ve yönelim değerlerini, Pi-Kamera’nın 2 boyutlu dijital 

görüntülerini kullanarak ölçebilen sürü robot sistemleri için 

tasarlanmış özgün bir metot olduğu söylenebilir. Buna 

istinaden, 3 boyutlu algılama sistemlerinin aksine, bu çalışmada 

sunulan sistem daha az hafıza kullanmakta ve gerçek zamanlı 

işleme sistemlerine daha etkin uygulanabilmektedir. Elektrik 

enerjisi kullanan, pahalı ve test ortamında kurulması zor olan 

LED gibi aktif işaretleyiciler ile karşılaştırıldığında ise bu 

çalışmada her türlü baskı yapılabilen malzemelerden oluşan 

daha basit pasif işaretleyiciler kullanıldığından dolayı, 

uygulanan görüntü algılama sistemi ayrıca maliyet açısından 

daha uygundur. Sistemin bahsedilen 3 farklı parametresinin; 

bağıl mesafenin, açının ve yönelimin aynı anda tek bir 

işaretleyici kullanılarak ölçülebilmesi, tasarlanan işaretleyiciyi 

bu çalışmanın öne çıkan bir özelliği yapmaktadır. Gelecekte, bu 

çalışma çoklu robot senaryoları için geliştirilecek ve test 

edilecektir. Ayrıca, sistemin performansının, doğruluğunun ve 

hızının geliştirilmesi de dikkate alınacaktır. Çalışmada 

gerçekleştirilen gerçek zamanlı görüntü işlemeyi ve robotun 

analiz ettiği sahneyi içeren bir testin örnek videosu [21]’de 

bulunabilir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, eksik eyleyicili robotik manipülatörlerin 

kontrolü için önerilen bir kontrol mimarisi açıklanmıştır. 

Önerilen kontrol yöntemi, eyleyiciyle doğrudan kontrol edilen 
durumların (İng. states) yörüngelerine, kontrol edilmeyen 
durumların kararlılaştırılması amacıyla yüksek frekanslı 

pertürbasyonlar eklenmesi temeline dayanmaktadır. 

Uyarlamalı tersini alma (İng. Adaptive dynamic inversion - 
ADI) yöntemi, doğrusal olmayan tam eyleyicili sistemlerde 
kontrol sinyali üretmek için geliştirilmiştir. Açıklanan 

yöntemde ise, benzer bir prensip, yörünge pertürbasyonlarının 

elde edilmesi için uygulanmıştır. Bu amaçla yörünge 

pertürbasyonları, kontrol edilmeyen durumları kararlı hale 

getirecek bir şekilde, tekil bir dinamik sistem olarak ele 
alınmıştır. Bu sayede bütün sistem kaskad dinamik sistem 

olarak oluşturulmuş ve tekil dinamik sistemler için geçerli 

Tikhonov teoremi sonuçları kullanılarak sistemin kararlılığı 

sağlanmıştır. Kontrol yönteminin performansı, ters durumdaki 

iki serbestlik dereceli robot kolun tek eyleyici ile dikey olarak 
konumlandırılması ve sinüs bir yörüngenin takip edilmesi 

örnekleri ile sistem simülasyonları üzerinden gösterilmiştir. 

Abstract 

We present our results on an adaptive control methodology 
that can be used for the control of underactuated robotic 
manipulators. Proposed control architecture is based on 
injection of perturbations on the trajectory of the actuated 
state, in order to stabilize the motion of the unactuated state. 
Adaptive Dynamic Inversion (ADI) technique is originally 
introduced as a method for finding the inverses of nonlinear 
systems. But in this study, it is used for finding stabilizing 
trajectory perturbations. For this purpose, trajectory 
perturbations are formulated as a singularly perturbed dynamic 
system that would stabilize the unactuated states and the 
whole system is written as a cascaded dynamic system. 
Results of Tikhonov’s theorem are used for the stability of the 

overall system. Simulation results are presented for the control 
of underactuated vertical two-link robot arm problem around 

the unstable inverted position and command following on a 
sinusoidal trajectory. 

1. Giriş  

Büyük endüstriyel imalat robotlarından, mobil yürüyen 

sistemlere kadar birçok otonom uygulama, robotik 
manipülatör kapsamına girmektedir. Geniş bir uygulama 

alanına sahip olması nedeniyle, bu alandaki araştırma 
çalışmaları da farklı yönlerde derinleşmektedir. Bu alanlardan 

bir tanesi de robotik manipülatörlerin hareketlerinin 
kontrolüdür. Robotik manipülatörlerin denklem sistemleri, son 
derece karmaşık ve doğrusal olmayan terimler ihtiva etse de, 

sistemin fiziksel yapısı, kontrol uygulamaları için yararlı bazı 
özellikler sunmaktadır. Örneğin, Bölüm 2’de açıklanacağı 

gibi, sistemin ataletsel matrisinin pozitifliği,  sistemin geri 

besleme ile doğrusallaştırılmasına imkân vermektedir. Bu 

özelliklerin kullanılması ile, robotik manipülatörlerin kontrolü 

için birçok alternatif metodun geliştirilmesi mümkün 
olmuştur. Ancak geliştirilen bu yöntemler, çok büyük 

çoğunlukla eyleyici sayısının, durum sayısına eşit olduğu tam 

eyleyicili (İng. fully actuated) robot sistemleri için geçerlidir. 

Eyleyici sayısının, durum (veya eklem) sayısından daha düşük 

olduğu eksik eyleyicili (İng. underactuated) sistemler için ise 
iç dinamik lerinin, yani doğrudan kontrol edilmeyen durum 

dinamiklerinin, kararlılığı büyük önem kazanmaktadır. İç 

dinamiğin kararlı olduğu durumlarda, “İng. backstepping” 

benzeri sıralı kontrol yöntemleri yeterli olurken, kararsız iç 

dinamiğe sahip problemler için ise sınırlı sayıda ve problem 
spesifik çözüm bulunmaktadır. 
Eksik Robot sistemler de büyük oranda eksik eyleyicilidir. 
Hatta kolların esnemesi veya yükün kendi dinamiği göz önüne 

alındığında, bütün eklemleri kontrol edilse bile robot kollar 

yine de eksik ey leyicili bir sistem olarak ele alınabilirler [1].  
Birbirlerine dönel eklemle bağlı iki koldan oluşan iki 

serbestlik dereceli robot kol, temel bir robotik manipülatör 
çeşididir (Şekil 1). Basit yapısı nedeniyle nispeten kolay bir 

denklem yapısına sahip olmakla beraber, robotik 
manipülatörlerin gösterdiği birçok ilginç özelliği de 
barındırmaktadır. Buna ek olarak, ters pozisyondaki dikey 

formu (ters çifte sarkaç (İng. Double inverted pendulum) da 
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denilmektedir), iki ayaklı yürüme ve insansı robotlar için 
ayakta sabit durma problemleri için de bir modeldir [1].  
Bu çalışmada, iki serbestlik dereceli robot kolun, dönel 

eklemlerden sadece birisine yerleştirilen bir motorla 

kontrolüne yönelik geliştirilen bir kontrol mimarisi 

açıklanacaktır. Dikey yönde ters pozisyondaki durum gibi 
kararsız iç dinamiğe sahip sistemler için de kullanılabilecek bu 

yöntem, kontrol edilen kolun yörüngesinin üzerine, kontrol 
edilmeyen kolu kararlı hale getirecek şekilde, yüksek frekanslı 

pertürbasyonlar ekleme prensibine dayanmaktadır. Uygun 
yörünge pertürbasyonlarının bulunması için ise tüm sistem bir 
tekil dinamik sistem (İng. Singular perturbation problem) 

olarak formüle edilmiş ve tekil dinamik sistemler için geçerli 

Tikhonov teoremi sonuçları kullanılarak sistemin kararlılığı 

sağlanmıştır. 
Eksik eyleyicili iki serbestlik dereceli robot kolların kontrol 
sistemleri ile ilgili araştırmalar, daha çok aşağıya doğru sarkan 

pozisyondan yukarı yönde ters pozisyona geliş ve ters 

pozisyonda dikey olarak sabit durma üzerine yoğunlaşmıştır. 

Açıklanan yöntemle ise, herhangi bir doğrusallaştırma veya 

kontrolcü değişimi gerçekleştirmeden ters dikey bir 
pozisyonda sabit durma ve sinüs yörünge takibi mümkün 
olmaktadır. Bu açılardan, literatürde yer alan yöntemlere göre 

avantaj göstermektedir. 
Bildirinin geri kalanında, robot kol problemi ve literatürde yer 

alan yöntemler Bölüm 2’de açıklanmıştır. Geliştirilen yöntem 
Bölüm 3’te, Simülasyon sonuçları ise Bölüm 4’te verilmiştir. 

Sonuç ve değerlendirmeler Bölüm 5’te paylaşılmıştır. 

2. Problem tanımı 

2.1. S istem denklemleri 

Robotik manipülatörlerle ilgili sistem denklemleri birçok 
kitapta yer almaktadır [2]. Denklemlerin vektörel olarak 

Lagrange formu (1)’de verilmiştir.  

𝑯(𝒒)�̈� +𝑪(𝒒, �̇�)�̇� +𝑮(𝒒) = 𝒖  (1) 

Bu formülizasyonda, q kolların açılarını, u dönel eklemlerdeki 
torkları, H ataletsel matrisi, C santrifüj ve koriolis terimlerini, 
G ise yerçekimsel kuvvetlerin yer aldığı vektörü 
göstermektedir. İki serbestlik dereceli dikey robot kol problem 

için bu vektör ve matrislerin Şekil 1’de gösterilen parametreler 

cinsinden ifadeleri şu şekildedir: 
𝑯𝟏𝟏 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝑚1 ⋅ 𝑙𝑐1

2 + 𝑚2(𝑙1
2 + 𝑙𝑐2

2 +2𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2))  
𝑯𝟏𝟐 = 𝑯𝟐𝟏 = 𝐼2 + 𝑚2(𝑙𝑐2

2 + 𝑙1𝑙𝑐2𝑐𝑜𝑠(𝑞2)) 
𝑯𝟐𝟐 = 𝐼2 + 𝑚2𝑙𝑐2

2  
𝑪𝟏𝟏 = −2𝑚2𝑙1𝑙𝑐2 sin(𝑞2) �̇�2 
𝑪𝟏𝟐 = −𝑚2𝑙1𝑙𝑐2sin(𝑞2) �̇�2 
𝑪𝟐𝟏 = 𝑚2𝑙1𝑙𝑐2sin(𝑞2) �̇�1 
𝑪𝟐𝟐 = 0 
𝑮𝟏 = (𝑚1𝑙𝑐1+ 𝑚2𝑙1)𝑔 cos(𝑞1) +𝑚2𝑙𝑐2𝑔cos(𝑞1 +𝑞2)  
𝑮𝟐 = 𝑚2𝑙𝑐2𝑔cos(𝑞1 + 𝑞2) 
𝒖 = [𝜏1 𝜏2]𝑇 
Alt indisler, H,  C ve G matrislerinin elemanlarını 

göstermektedir. m, I, l, lc ise sırasıyla kolların ağırlığını, 

ataletsel momentini, uzunluğunu ve ağırlık merkezini 

göstermektedir. 

 
Şekil 1: İki kollu dikey robotik manipülatör sistemi 

2.2 Geri besleme ile kısmi doğrusallaştırma 

Doğrusal olmayan bazı dinamik sistemler, kontrol sinyalinin 

doğrusal olmayan terimleri sıfırlayacak şekilde üretilmesine 

izin verebilirler. Örneğin, �̇� = 𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)𝑢  olarak ifade 
edilebilecek bir sistemde, kontrol sinyalinin 𝑢 = 𝑔(𝑥)−1(𝑣 −
𝑓(𝑥))  şeklinde formülizasyonu, dinamik sistemi �̇� = 𝑣 
şeklinde bir doğrusal forma sokacaktır. Bu sayede sistemin 

istenilen davranışı 𝑣  parametresi üzerinden hesaplanabilir ve 
uygun kontrol sinyali 𝑢 ’ya dönüştürülebilir. Buna geri 
besleme ile doğrusallaştırma adı verilmektedir. Elbette bu 
işlemin yapılabilmesi için 𝑔(𝑥)  fonksiyonunun tersinin 
alınabilir olması gerekmektedir. Benzer şekilde, robotik 

manipülatör denklemleri (1) de geri besleme ile 
doğrusallaştırılabilirler. Bu amaçla kontrol sinyali 𝒖 = 𝑯𝒗 +
𝑪�̇�+ 𝑮  şeklinde yazılacak olursa, sistem dinamiği �̈� = 𝒗 
şeklinde doğrusallaştırılmış olur 
Robotik manipülatörlerin kontrolü için kullanılan sık 

yöntemlerden biri olan hesaplanan tork (İng. Computed 
torque) tekniğinde de benzer bir yaklaşım yapılmaktadır. 

Herhangi bir zamana bağlı referans yörünge (𝑟, �̇�) için kontrol 
komutları 𝒖 = 𝑯(�̈� −𝑲𝟏(�̇� − �̇�) −𝑲𝟐(𝒒 − 𝒓)) +𝑪�̇� + 𝑮 
şeklinde hesaplanacak olursa, hız ve pozisyon durumlarının 

referans yörüngelerden farkını gösteren 𝑒  vektörü, 𝐻𝑒̈ +

𝐾1𝑒̇ +𝐾2𝑒 = 0seklinde doğrusal bir karakter gösterecektir 
[2]. PD kontrol yönteminde ise,  𝒗 = 𝑲𝟏�̇� +𝑲𝟐(𝒒 − 𝒓) 
şeklinde bir formülasyonla ve kontrol komutlarının 𝒖 = 𝑯𝒗 +
𝑪�̇�+ 𝑮 kullanılarak hesaplanması ile kapalı döngü sistem, 

referans bir r  yörüngesini takip eden ikinci dereceden bir 
sistem haline gelecektir. Bu ifadeler, vektörel olarak yazıldığı 

için, bütün durumların istenen herhangi bir yörüngeyi takip 

etmesi mümkündür. Ancak eksik eyleyicili sistemlerde, 
eyleyici sayısı eklem sayısından az olduğu için aynı durum 

geçerli olmamakla birlikte, eyleyici bağlı ve bağlı olmayan 

eklemleri belirten durumlar gruplanarak bazı durumların 

dinamikleri doğrusallaştırılabilmektedir [3].  

Tipik olarak, eyleyici bağlı olmayan eklemler q1, eyleyici 
bağlı olanlar ise q2 olarak gruplandırılmaktadır. Farklı olarak 

gruplandırılmak istenirse, formülasyonlardaki matrislerin 

satırlarının yer değiştirilmesi yeterlidir.  

Formülasyonda kolaylık sağlaması açısından tanımlanacak 

𝝓 = 𝑪�̇�+ 𝑮  matrisi ile (1), aşağıdaki şekilde tekrar 
yazılabilir:  

 
𝑯𝟏𝟏�̈�𝟏+ 𝑯𝟏𝟐�̈�𝟐+ 𝝓𝟏 = 𝟎

𝑯𝟐𝟏�̈�𝟏+ 𝑯𝟐𝟐�̈�𝟐+ 𝝓𝟐 = 𝝉
  (2) 
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Denklem seti, herhangi bir sonlu sayıda ekleme sahip robotik 
manipülatör için yazılabilir ve bu formda geri besleme ile 

doğrusallaştırma, eyleyiciye bağlı olan veya bağlı olmayan 

eklemler için gerçekleştirilebilir. Eyleyici tork sinyali, 

𝝉 = (𝑯𝟐𝟐 − 𝑯𝟐𝟏𝑯𝟏𝟏
−𝟏𝑯𝟏𝟐 )𝒗 − 𝑯𝟐𝟏𝑯𝟏𝟏

−𝟏𝝓𝟏 + 𝝓𝟐 

şeklinde yazılması durumunda, eyleyiciye bağlı eklemlere ait 

durum dinamiğinin kısmi doğrusallaşmış formu elde edilmiş 

olur (İng. Collocated linearization): 

 
�̈�1 = −𝐻11

−1(𝐻12𝑣 +𝜙1)

�̈�2 = 𝑣
   (3) 

Eyleyiciye bağlı olmayan eklemlere ait durum dinamiğin 

kısmi olarak doğrusallaştırılması (İng. Non-collocated 
linearization) için ise eyleyici tork sinyali 𝜏 = (𝑯21 −
𝑯22𝑯12

+ 𝑯11)𝑣 − 𝑯22𝑯12
+ 𝝓1 + 𝝓2 şeklinde hesaplanabilir. Bu 

durumda da (4)’te verilen denklem seti elde edilmiş olur. 

 
�̈�1 = 𝑣

�̈�2 = −𝐻12
+ (𝐻11𝑣 + 𝜙1)

   (4) 

Üst simge olarak gösterilen “+” sembolü, Moore-Penrose 
matris tersini ifade etmektedir.  Dolayısıyla bu 

doğrusallaştırma yöntemi, sadece aktif eklem sayısı, pasif 

eklem sayısına eşit veya aktif eklem sayısı, pasif eklem 

sayısından fazla olan sistemlerde uygulanabilir [3]. 
Bu yöntemler ile istenilen durumların karşılık gelen referans 
yörüngeleri takip etmeleri,   ￼  parametresi üzerinden 
sağlanabilmektedir. 

2.3 Literatürdeki benzer çalışmalar 

Geri besleme ile kısmi doğrusallaştırma  yöntemi, eksik 
eyleyicili robot manipülatörleri kontrol algoritması 

geliştirmeye uygun forma dönüştürmek için kullanılmaktadır. 

Ancak kararlılık ile ilgili bir özellik katmamaktadır. Örneğin 

iki serbestlik dereceli dikey robot kol için (Şekil 1) aşağıya 

sarkmış pozisyondaki ( 0° > 𝑞1 > −180°) durumlar kararlı 
durumlardır.  Eklemlerden birin in serbest olduğu durumda geri 
besleme ile kısmi doğrusallaştırılma yöntemi ile istenen 
herhangi bir eklemin açısı (Hangi eklemin serbest olduğundan 

bağımsız olarak) istenilen bir konuma getirilebilir. Diğer 

eklem ise, uygun bir denge pozisyonunda kararlı pozisyonda 

kalacaktır. Öte yandan ters pozisyonda ise (180°> 𝑞1 > 0°), 
yine istenilen herhangi bir eklemin açısı (Hangi eklemin 

serbest olduğundan bağımsız olarak) istenilen bir konuma 
getirilebilir ancak diğer eklem yerçekimi etkisi ile  aşağıya 

doğru hareket edecek ve kararlı pozisyonda kalmayacaktır.  
Ters durumdaki eksik eyleyicili dikey robot kolların hareketi, 

jimnastik hareketlerine benzediği için bu tip robot kollara 

genel olarak “Gymnast robot” adı verilmektedir. 2 Serbestlik 
dereceli robot kollara ise, 1 numaralı eklemin serbest olması 

durumunda “Acrobot”, 2 numaralı eklemin serbest olması 

durumunda ise “Pendubot” ismi verilmektedir. Bu basit 

konfigürasyonlarda bile oldukça karmaşık hareketler 

gözlemlenebildiği için bu tip robotların kontrolü ile ilgili 
araştırma çalışmaları da devam etmektedir. 
Acrobot ve pendubot için yapılan kontrolcü geliştirme 

çalışmalarında, çoğunlukla robotik manipülatörlerin yukarı 

pozisyona getirilmesi ve bu ters dik pozisyon etrafında sabit 

tutulmaları ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Bu konuda ilk 
çalışmalardan birinde Spong, salıncak hareketine benzer, 

sisteme enerji verecek şekilde yapılacak salınımlarla dik 

pozisyona gelinebileceğini, daha sonra da LQR tabanlı olarak 

tasarlanacak doğrusal kontrolcülerle dik durumda sabit olarak 

kalınabileceğini göstermiştir [3]. Daha sonra devam eden 
çalışmalarda, uygun Lyapunov fonksiyonları bulunarak 

probleme alternatif çözümler üretilmiştir. Bu tip çalışmaların 

en sonuncularından birinde Lai ve ark., iki Lyapunov 

fonksiyonu ile ters pozisyona gelme ve ters dik pozisyona 
yaklaşılabileceğini göstermişlerdir. Dik pozisyonda sabit 
kalma, yine doğrusal kontrolcülerle gerçekleştirilebilmektedir 

[4]. Bu çalışmalardaki temel sıkıntı, çözümün ancak birden 

fazla kontrolcünün anahtarlanması ile oluşturulabilmesidir. 
Herhangi bir yörüngenin takip edilmesi ise ayrı bir problemdir 

ve konuyla ilgili çok daha az sonuç bulunmaktadır. Konuyla 
ilgili ilk çalışmalarda, Bartoff ve Spong, yörüngelerin yaklaşık 

doğrusallaştırılması (İng. pseudolinearization) [5] tabanlı, 

Berkemeier ve Fearing ise kol açılarına kısıtlama getirerek 

bazı çözümler elde etmişlerdir [6]. Konu ile ilgili daha yakın 

tarihli bir çalışmada ise Dolinsky ve Celikovsky, hareket 
denklemlerinin belirlenmiş sınır koşullarındaki çözümlerinden 

hareketle oluşturulan yörüngeleri takip edecek şekilde bir 

kontrolcü tasarımı geliştirmiştir [7]. 
Konu ile ilgili literatürdeki yöntemler incelendiğinde, başta 

yörünge takibi olmak üzere, probleme uygun genel bir 
kontrolcü tasarım yöntemi eksikliği görülmektedir. Bir sonraki 
bölümde verilen, bu bildiri kapsamında açıklanan yöntemde 

ise, kontrolcü anahtarlamasına ihtiyaç duymadan kararlılık ve 

rastsal yörünge takibi mümkün olmaktadır. 

3. Kontrolcü tasarımı  

Eksik eyleyiciye sahip bir sistemin kontrolü için 
değerlendirilebilecek bir başka yaklaşım da, doğrudan kontrol 

edilen durumların hareketleri üzerine yüksek frekanslı ikincil 

bir hareket yerleştirmektir. Elbette, bu yaklaşımdaki en büyük 

eksik, belirtilen yüksek frekanslı ikincil hareketlerin nasıl 
hesaplanacağının belirlenmesidir. Ortalama teorisinin 
kullanımı ile ilgili bazı çalışmalar olsa da [8], kararsız iç 

dinamiğe sahip sistemleri de kapsayacak şekilde genel bir 

yönteme literatürde rastlanmamıştır. Ancak, bu ikincil yüksek 

hızlı hareketlerin, tekil dinamik sistem (İng. Singularly 
perturbed) olarak formüle edilmesi ile Hovakimyan, Lavretsky 
ve Sasane’ın “Adaptive Dynamic Inversion (ADI)” adını 

verdikleri kontrolcü tasarım yönteminde [9,10] kullandıkları 

fikre benzer bir şekilde hesaplama gerçekleştirilebileceği 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle öncelikle ADI kontrol 
yaklaşımı Bölüm 3.2’de açıklanmıştır. ADI kontrolcü 

yaklaşımı ile ilgili yapılan devam çalışmalarında, yöntemin 

aslında yüksek kazançlı bir geri besleme formuna yakınsadığı 

görülmüştür. Dolayısıyla önerilen metot, ADI yöntemine göre 
birçok farklılığa sahiptir. Önerilen yöntemin özellikleri Bölüm 
3.2’de açıklanmıştır.  

3.1 ADI kontrol sistemi yaklaşımı  

“Adaptive Dynamic Inversion (ADI)”, Tikhonov teoremi 

sonuçlarının kullanıldığı bir doğrusal olmayan kontrolcü 

mimarisidir [9,10]. Tikhonov teoremi, dinamik sistemlerin 
tekil pertürbasyonları (“Singular Perturbation Problem”) ile 

ilgilidir. Kontrol teorisinde, başta gürbüzlük analizi olmak 

üzere birçok kullanım alanı vardır [11] ve tam formu dinamik 
sistemlerle ilgili birçok kaynakta bulunabilir (ör. [12]).  
Tikhonov teoremini açıklamak için, ϵ  küçük bir parametre 
olam üzere, aşağıdaki tekil dinamik sistem ele alınabilir:  

�̇� = 𝑓(𝑡, 𝑥,𝑢, 𝜖)

𝜖�̇� = 𝑔(𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝜖)
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Bu dinamik sistemde, ϵ → 0  durumunda, ikinci denklem 
𝑔(𝑡,𝑥,𝑢, 0) = 0 formunda cebirsel bir denklem halini alır.  

𝑢 = ℎ(𝑡, 𝑥), bu denklemin çözüm fonksiyonu olsun. Tikhonov 
teoremi, bazı varsayımlar altında söz konusu dinamik sistemin 
aşağıdaki formda davranış göstereceğini göstermektedir: 

�̇� = 𝑓(𝑡, 𝑥,ℎ(𝑡, 𝑥),0)

𝑑𝑦

𝑑𝜏
= 𝑔(𝑡, 𝑥,𝑦 +ℎ(𝑡, 𝑥), 0)

 

Bu formda 𝜏 =
𝑡

𝜖
 ve 𝑦 = 𝑢 −ℎ(𝑡, 𝑥)  şeklinde 

tanımlanmaktadır. İlk denklem, “indirgenmiş sistem (‘reduced 

system’)”, ikinci denklem ise “sınır tabaka sistemi (‘boundary 

layer system’)” olarak adlandırılmaktadır.  
Bu indirgeme, şu varsayımlar altında geçerlidir [12]: 

[𝑡, 𝑥, 𝑢 −ℎ(𝑡, 𝑥), 𝜖] ∈ [0, 𝑡1] × 𝐵𝑟 ×𝐵𝜌 × [0, 𝜖0] 
 f, g fonksiyonları ve bu fonksiyonların (x, u, ϵ) 

parametrelerine göre ilk türevlerinin sürekli olması. 

ℎ(𝑡, 𝑥) fonksiyonunun ve 𝜕𝑔(𝑡,𝑥,𝑢, 0)/𝜕𝑢  Jacobian 
fonksiyonunun sürekli olması. Fonksiyonların ilk 
değerlerinin ϵ parametresine göre sürekli olması. 

 İndirgenmiş sistemin, tek çözüme sahip olması. �̅�(𝑡) 
olarak belirtilebilecek bu çözümün, [ t0, t1] aralığında t ∈ 
[t0, t1] için ‖�̅�(𝑡)‖ ≤ 𝑟1 < 𝑟 koşulunu sağlaması.  

 Sınır tabaka sistemin merkez noktasının üstsel olarak 

kararlı olması (“exponentially stable, uniformly in (t, 
x)”). 

Hovakimyan, Lavretsky ve Sasane, kontrol sinyalinin 
pertürbasyon durumu (“perturbed state”) olarak ele alınması 

durumunda Tikhonov teoremi sonuçlarının, kontrol sinyalinin 
sistemin dinamiğini istenilen fonksiyonel forma getirecek 
şekilde üretilebilmesi için kullanılabileceğini göstermiştir. 
Kontrol edilen sistemin, 𝑓𝑟(𝑡, 𝑥, 𝑟)  referans sistemi gibi 
hareket etmesinin istendiğini düşünelim. Burada r,  sisteme 
girdi olan referans sinyale karşılık gelmektedir. Kontrol 

sinyalinin oluşturulacağı pertürbasyon dinamiğinin 

𝑔(𝑡,𝑥,𝑢) = 𝑓(𝑡,𝑥, 𝑢)− 𝑓𝑟(𝑡, 𝑥, 𝑟) şeklinde oluşturulması 
durumunda Tikhonov teorisi sonuçları, kontrol sinyalinin (u) 
sistemi 𝑔(𝑡, 𝑥,𝑢) = 0 → 𝑓(𝑡, 𝑥,𝑢) = 𝑓𝑟(𝑡, 𝑥, 𝑟)  durumuna 
getireceğini söylemektedir.  Hovakimyan, Lavretsky ve Sasane 
kontrolcü mimarisinin, Tikhonov teorisinin varsayımlarını da 
sağlamak amacıyla, şu şekilde kurgulanmasını önermiştir [9]: 

�̇� = 𝑓(𝑡,𝑥, 𝑢)

𝜖 ⋅ �̇� = −𝑠𝑖𝑔𝑛(
𝜕𝑓

𝜕𝑢
) [𝑓(𝑡, 𝑥,𝑢) − (𝐴𝑟 ⋅ 𝑥𝑟 + 𝐵𝑟 ⋅ 𝑟)]

 

Bu formülasyonda referans model �̇�𝑟 = 𝐴𝑟𝑥𝑟 + 𝐵𝑟𝑟  şeklinde 

gösterilmiştir. 𝑠𝑖𝑔𝑛 (
𝜕𝑓

𝜕𝑢
) terimi ise sınır tabaka denkleminin 

kararlılığı için konulmuştur. Kritik varsayımlardan biri de, 
𝜕𝑓

𝜕𝑢
 

teriminin sıfırdan farklı olmasıdır. Daha sonraki çalışmalarda 

formülasyon, sistemdeki belirsizlikleri de gözetecek şekilde, 

uyarlamalı hale getirilmiştir [10]. Ancak dikkat edilirse 
pertürbasyon denkleminin integrali, şu şekilde formüle 
edilebilir: 

𝑢 = −
1

𝜖
𝑠𝑖𝑔𝑛(

𝜕𝑓

𝜕𝑢
)∫[𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢)− (𝐴𝑟𝑥𝑟 + 𝐵𝑟𝑟)]𝑑𝑡 

Bu ise ~ −
1

𝜖
𝑠𝑖𝑔𝑛 (

𝜕𝑓

𝜕𝑢
)(𝑥 − 𝑥𝑟) şeklinde düşünülebilir. Bu da 

esasında yüksek kazançlı bir orantısal kontrolcüye tekabül 

etmektedir. ADI yöntemi ile ilgili gerçekleştirilen geliştirme 

çalışmalarında bu fark edilmiş [13] ve gürbüzlük açısından da 

avantaj getirmediği görüldüğü için [14], kontrolcü geliştirme 
çalışmaları devam ettirilmemiştir.  

3.2 Uyarlamalı tersini alma yöntemi ile robot kol kontrolü  

Robotik manipülatörlerin denklem sistemleri, son derece 
karmaşık ve doğrusal olmayan terimler ihtiva etmektedir.  Bu 
nedenle eksik eyleyicili konfigürasyonlarında, “İng. 
backstepping” benzeri [15] kontrol yöntemleri, özellikle 

kararsız konfigürasyonlarda mümkün olmamaktadır. Robot 

kolların eksik eyleyici ile kontrol için önerdiğimiz yöntemde 

ise kontrol edilmeyen kolu kararlı hale getirecek hareketler, 

kontrol edilen kolun hareketi üzerine yüksek frekanslı 
pertürbasyonlar ekleme prensibine dayanmaktadır. Bu amaçla, 
(4)’te verilen  eyleyiciye bağlı olmayan eklemlere ait durum 

dinamiğinin kısmi olarak doğrusallaştırıldığı (“Non-collocated 
linearization”) sistem formülasyonunun kullanılması, bu 
formülasyonda doğrudan kontrol edilmeyen 𝑞1  dinamiğinin 

kararlılığı, kontrol sinyali 𝑣 ’nin sınırlı bir sinyal olması ile 
sağlanabildiği için, daha uygun olacaktır. 
Kontrolcü yapısını kurmak için 𝑣  sinyalinin PD kontrolcü 
mantığında, aşağıdaki şekilde formülize edildiğini varsayalım:  

 𝑣 = 𝐾1�̇�1− 𝐾2(𝑞1 − 𝑟− 𝑟1)  (5) 

𝑟1, 𝑞1’in takip etmesini istediğimiz referans sinyalini, 𝑟 ise bu 
referans sinyal üzerine eklene pertürbasyon sinyalini 
göstermektedir. 𝐾1  ve 𝐾2  ise PD kontrolcü için kazançları 
göstermektedir.  
Sistemin genel kontrolü, 𝑟 sinyali üzerinden sağlanacaktır. Bu 

amaçla (5), (4)’te verilen 𝑞2  dinamik denklemine 
yerleştirilecek olursa, (6)’da verilen ifade elde edilebilir. 

�̈�2 = 𝐻12
+𝐻11𝐾1�̇�1 +𝐻12

+𝐻11𝐾2(𝑞1 − 𝑟1)− 𝐻12
+𝐻11𝐾2𝑟 −

𝐻12
+𝐻11𝜙1  (6) 

İlk olarak 𝑟  sinyalinin, orijinal ADI kontrolcü 
formülasyonundaki gibi, 𝑞2  dinamiğini istenen bir referans 
sisteme yakınsayacak şekilde oluşturulduğunu düşünelim: 

 q̈2
ref = K3q̇2

ref −K4 (q2
ref −r2)  (7) 

Bu durumda 𝑟 sinyali için oluşturulan pertürbasyon denklemi 

şu şekilde yazılabilir:  

𝜖�̈� = {𝐻12
+𝐻11𝐾1�̇�1 +𝐻12

+𝐻11𝐾2(𝑞1 −𝑟1) −𝐻12
+𝐻11𝐾2𝑟 −

𝐻12
+𝐻11𝜙1} − {𝐾3�̇�2

𝑟𝑒𝑓− 𝐾4 (𝑞2
𝑟𝑒𝑓− 𝑟2)}  (8) 

𝑟  dinamiği (8) ile ilgili şu değerlendirmeler yapılabilir  
(Gösterim kolaylığı açısından "ref" üst işareti kullanılmamıştır 

): 
 𝐻12

+  ve 𝐻11  matrisleri pozitif tanımlı oldukları ve 
K2 > 0 olduğu için sistem kararlıdır.  

 𝑟 = 0  ve 𝜙1(𝑟1, 𝑟2) = 0  durumu için, 
(𝑞1, �̇�1, 𝑞2 , �̇�2) = (𝑟1, 0, 𝑟2, 0) bir denge noktasıdır. 

 𝑟 = −𝑟1  ve 𝜙1(𝑟1, 𝑟2) = 0  durumu için, 
(𝑞1, �̇�1, 𝑞2 , �̇�2) = (0,0, 𝑟2, 0)  noktası da bir denge 
noktasıdır. 

Dolayısıyla, (8)’de verilen dinamik sistemin birden fazla 
denge noktası bulunmaktadır. (5)’te verilen kontrol sinyali 

oluşturma formülasyonunda 𝑟  sinyali olarak, (8)’de verilen 
pertürbasyon dinamiğinin zamana bağlı integralinin 

kullanılması durumunda; Tikhonov teoremi, sistemin (8)’de 

verilen sistem dinamiğinin denge noktasına yakınsayacağını 

söylemektedir. Ancak hangi denge noktasına yakınsayacağı ile 
ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Kontrol yönteminin, (8) 

kullanılarak doğrudan kullanılması durumunda da sistem, 
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𝑟 → −𝑟1 noktasına yakınsamaktadır. Bu da aslında oluşturulan 
referans sinyalin sıfırlanmasına karşılık gelmektedir.  Bu 

durumun oluşmaması için pertürbasyon dinamiğinin 𝑟 = −𝑟1 
denge noktasını ihtiva etmemesi gerekmektedir.  Oluşturulan 

kontrolcü tasarım yaklaşımı şu şekildedir: 
  (6)’nın sağ tarafında yer alan 𝑞1 ile ilgili terimler,  𝑞2 

dinamiğine bozucu olarak etki etmektedir.  
 Kontrol sinyali 𝑣’nin oluşturulması için kullanılan 𝐾1 ve 

𝐾2 kontrol kazançları yüksek tutularak, 𝑞1 'in 𝑟1+ 𝑟  'ye 
yakınsarken oluşacak bozucu etkilerin sınırlı olması 

sağlanacaktır.   
 Pertürbasyon dinamiği ise, (6)’da yer alan diğer terim 

olan −𝐻12
+𝐻11𝐾2𝑟 −𝐻12

+𝐻11𝜙1 teriminin istenen referans 
𝑞2  dinamiğine yakınsamasını sağlayacak şekilde 
oluşturulacaktır. Diğer bir deyişle (8)’deki gibi bütün 

dinamiğin istenildiği gibi şekillendirilmesi hedeflenmek 
yerine, sistem dinamiğinin belirli bir kısmının 

şekillendirilmesi hedeflenecektir.  

 

Bu amaçla, 𝑟sinyali için oluşturulan pertürbasyon denklemi, 
şu şekilde yazılabilir:  

𝜖�̈� = (−𝐻12
+𝐻11𝐾2𝑟 −𝐻12

+𝐻11𝜙1) − (𝐾3�̇�2 − 𝐾4(𝑞2 −𝑟2))
  (9) 

Bu hesaplama yöntemi ile kapalı döngü 𝑞2 dinamiği, şu hale 
gelmektedir:  

�̈�2 = 𝐻12
+𝐻11𝐾1�̇�1 +𝐻12

+𝐻11𝐾2(𝑞1 − 𝑟1)− 𝐾3�̇�2 −
𝐾4 (𝑞2 − 𝑟2)  (10) 

Dikkat edilirse 𝑞1’deki hareketler, 𝑞2  dinamiği için bozucu 

etki olarak ortaya çıkmaktadır. 𝐾1  ve 𝐾2  kontrol kazançları 

kullanılarak hızlıca sönümlenen 𝑞1 hareketleri kullanılarak 𝑞2 
dinamiğinin kararlılığı sağlanmaktadır.  
Tikhonov teoremi, birinci derece bir sistem için formüle 
edilmiştir. Ancak çok boyutlu sistemler için de geçerli olduğu 

için, (9)’da verildiği gibi ikinci dereceden bir sistem için de 
geçerlidir. Teoremin varsayımları kontrol edildiğinde ; robotik 
manipülatör denklemleri analitik fonksiyonlar ihtiva ettiği için 

ilk varsayım geçerlidir.  İndirgenmiş denklem, (10)’da verilen 

kapalı döngü sisteme karşılık gelmektedir ve tek çözümü 

(𝑞1, 𝑞2 , �̇�1, �̇�2) = (𝑟1, 𝑟2, 0,0) ’dir. Sınır tabaka denkleminin 
üstsel kararlılığı ile ilgili üç numaralı varsayım ise sağlaması 
en problemli varsayımdır. 
Sınır tabaka denklemi şu şekilde yazılabilir: 

𝑑2𝑦

𝑑𝜏2
= (−𝐻12

+𝐻11𝐾2(𝑦 + 𝑟∗) −𝐻12
+𝐻11𝜙1(𝑦 + 𝑟∗,

𝑑𝑦

𝑑𝜏
+

�̇�∗, 𝑞2 , �̇�2)) − (𝐾3�̇�2 −𝐾4(𝑞2 −𝑟2))  

Bu sistemin kararlılığı y ve 𝑑𝑦/𝑑𝜏  terimleri üzerinden 
değerlendirilebilir. Ataletsel matrislerin pozitif tanımlılığı 

bilindiğinden, ilk terimlerin kararlılığa katkı yapacak terimler 

olduğu görülebilir. İkinci terimin kararlılığa etkisi için 𝜙1 
terminin incelenmesi gerekir: 

ϕ1 = −a ⋅ sin(q2) q̇2(2 ⋅ q̇1 + q̇2) + b cos(q1) + ccos(q1
+ q2) 

Bu gösterimde a, b ve c parametreleri pozitif sabitlere karşılık 
gelen sistem parametrelerini göstermektedir. Terim 
𝜕𝜙1 𝜕𝑞1 > 0⁄  olduğu için 𝑞1  üzerinden sınır tabaka 

denklemenini kararlı hale getirmektedir. Ancak 𝜕𝜙1 𝜕�̇�1⁄  
teriminin işareti, sin(𝑞2) ⋅ �̇�2teriminin işaretine bağımlıdır ve 

bu nedenle genel bir kararlılık değerlendirmesi 
yapılamamaktadır. Ancak ADI kontrol yönteminin ortaya 

konulduğu çalışmalarda da, sınır tabaka denkleminin 

kararlılığının sağlanamadığı durumlarda da kontrol 
yönteminin çalıştığı belirtilmiştir [10]. Bizim çalışmamız da 

benzer bir durumu göstermektedir.  
Son olarak, oluşturulan formülasyonun sistemin boyutlarından 

bağımsız olduğunu vurgulayabiliriz. Sınır tabaka denklemi ile 

ilgili değerlendirme hariç diğer yaklaşımlar, daha fazla eklem 

sayısına sahip robot manipülatörler için de geçerlidir. 

4. Simülasyon sonuçları 

Önerilen kontrol yönteminin performansı, sadece 2 numaralı 

ekleminde eyleyici bulunan, iki serbestlik dereceli dikey robot 
kol konfigürasyonunun (Şekil 1 – Acrobot konfigürasyonu) 
kontrol probleminde gösterilmiştir. Simülasyonlarda 
kullanılan sistem parametreleri Tablo 1’de, kontrolcü 
parametreleri ise Tablo 2’de verilmiştir. Verilen 

konfigürasyonlar, 𝑞1  dinamiği için ζ = 1, ωn = 4π rad/s 

parametrelerine, 𝑞2  dinamiği için ise ζ = 2, ωn = π rad/s 
parametrelerine sahip ikinci derece sistem hata karakterine 
tekabül etmektedir. 

Tablo 1: Simülasyonlarda kullanılan sistem parametreleri 

l1 l2 lc1 lc2 

1m 1 m 0.5 m 0.5 m 

m1 m2 I1 I2 

1 kg 1 kg 0.33 kg m2 0.33 kg m2 

Tablo 2: Simülasyonlarda kullanılan kontrolcü 
parametreleri 

 𝝐 K1 K2 K3 K4 
Örnek 1 0.1 25 158 12.6 9.9 

Örnek 2 0.1 101 2526 12.6 9.9 

 
İki örnek test senaryosu incelenmiştir. İlk örnekte sistem (q1, 
q2) = (60°, 0°) pozisyonundan (q1, q2) = (90°, 0°) konumuna 
gelecek şekilde adım komut uygulanmıştır. Sistemin takip 
hatası Şekil 2’de gösterilmiştir. Dikkat edilirse, 1 numaralı 

eklemin açısı (𝑞1), eklemde herhangi bir eyleyici olmamasına 

ve sistem kararsız olmasına rağmen, ikinci eklemin ( 𝑞2 ) 
hareketleri ile uygun pozisyona getirilmiştir.  
İkinci örnekte ise, yine eyleyici olmayan ilk eklemin açısının 

( 𝑞1 ), sinüs bir yörüngeyi izleyebileceği gösterilmiştir. Bu 
amaçla oluşturulan referans sinyal, r1(t) = π/2 + 

0.1·π·sin(2π·f·t) şeklindedir.  Sinyal frekansı olarak f = 0.1 Hz 
kullanılmıştır. Bu sinyalin takip edilebilmesi için daha yüksek 
bir referans q1 dinamiğine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla 

da Tablo 2’de görülebileceği gibi, daha yüksek kontrol 

kazançları kullanılmıştır. Sistemin cevabı, Şekil 3’te 

verilmiştir. Sistem referans sinyali takip ederken oluşan, 
yüksek frekanslı ikincil hareketler de sistem cevabında 
görülebilmektedir. 
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Şekil 2: (𝑞1, 𝑞2) = (60°, 0°) ilk pozisyonundan (𝑞1, 𝑞2) = (90°, 
0°) pozisyonuna gelecek şekilde oluşturulan adım komut için 

sistemin zamana bağlı takip hatası. 

 

Şekil 3: (𝑞1, 𝑞2) = (60°, 0°) ilk pozisyonundan (𝑟1, 𝑟2) = (π/2 + 
0.1·π·sin(2π·f·t), 0°) referans sinyalini takip etmek için 

oluşturulan komutlar için ilk eklemin hareketi (𝑞1). 

5. Sonuç ve değerlendirme  

 Bölüm 4’te verilen simülasyon suçları, geliştirilen kontrol 

yönteminin herhangi bir kontrolcü anahtarlamasına veya 

doğrusallaştırmaya ihtiyaç duymadan sistemi istenen 
pozisyonda sabit tutmayı ve sinüs yörünge takibini 

gerçekleştirebileceğini göstermektedir. Çalışmanın ana amacı, 
geliştirilen kontrol metodunun potansiyelini ortaya koymak ve 

elde edilen ilk sonuçları paylaşmak olduğu için  kontrolcü en 
iyileme çalışmaları,  bildiri kapsamına alınmamıştır.   Çalışma, 

iki serbestlik dereceli konfigürasyon için yapılmasına rağmen 

oluşturulan mimari, daha yüksek serbestlik dereceli (daha 
fazla eklemli) robot manipülatörlere de uygulanabilir. Teorik 
altyapı olarak, sınır tabaka denklemlerinin kararlılığının 

ispatlanamaması, kontrolcünün genel kararlılığının ispatını 

zorlaştırmaktadır. Simülasyonlarda da, farklı kontrol 

kazançları kullanıldığında sistemin çok farklı ve kararsız 
davranışlar gösterebildiği görülmüştür. Sınır tabaka denklemi 

üzerinden yapılacak matematiksel analizler ile, kontrolcünün 

gürbüzlüğünü arttıracak yöntemler ve doğrusal olmayan 

kontrolcülerde tanımlaması oldukça güç olan, performans 

kriterleri ile ilgili sonuçlar elde edilebileceği 
değerlendirilmektedir.  
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Özetçe	

Bu bildiride özetlenen çalışmanın ana amacı, insan-robot 
fiziksel etkileşiminin güvenli bir şekilde uygulanmasını 
sağlayabilecek gürbüz tork kontrolcülerinin seri elastik 
eyleyiciler için sentezlenmesidir. Geleneksel yöntemlerin, 
örneğin PID, takip hatasını küçültme konusunda etkinliği 
bilinmektedir, ancak, bu yöntemlerin zamana bağlı bozucu 
etkilere karşı etkinliği sınırlıdır. Özellikle, sistem dış çevreyle 
etkileşim halindeyken dış ortamın sertliği ve sönümleme 
katsayısı gibi bilinmeyenler kontrolcü performansını kötü 
yönde etkiler. Bu duruma çözüm olarak, doğrusal olmayan 
sistemlerde zamana bağlı bozucu etkilerin giderilmesi için 
model tabanlı kontrolcü uygulanmıştır. Seri elastik eyleyicinin 
dinamik modelinin temel alındığı MATLAB Simulink 
benzetim ortamında, model öngörümlü kontrolcü ve PID 
kontrolcüsünün bozunum gözleyicisi ile beraber 
kullanıldıkları durumlar için tork kontrol performansları 
karşılaştırılmıştır. Benzetim sonuçları göz önüne alındığında, 
model öngörümlü kontrolcünün bozunum gözleyici ile beraber 
kullanıldığı sistem en iyi performansı göstermiştir. 

1. Giriş
Günümüz teknolojisindeki robotlar güvenlik kafeslerinde 
tutulmaktan ziyade, farklı birçok şekilde insanla fiziksel 
etkileşime girecek şekilde kurgulanmışlardır [1]. Bu fiziksel 
etkileşimin etkin ve güvenli bir şekilde yapılması için robot 
eklemlerindeki mekanik empedansın düşürülmesi 
gerekmektedir. Bu sebeple, motor ile çıkış linkini birbirinden 
elastik bir bileşen vasıtasıyla izole eden SEE (Seri Elastik 
Eyleyici) sistemleri geliştirilmiştir [2,3].  
SEE’lerin kararlılığı ve tork kontrol yetileri birçok araştırmaya 
konu olmuştur. Pratt ve Williamson, klasik PD kontrolcüsü ile 
yük tarafındaki ivmenin pozitif geri beslemesini içeren bir 
sistem ile tork kontrolü sağlamışlardır. Oh ve Kong ise 
burulma açısını baz alan Bozunum Gözleyicisi (BoG) metodu 
ile gerek dış bozucu etkenlerden gerekse de yük tarafındaki 
parametre belirsizliklerinden oldukça az derecede etkilenen bir 
kontrolcü tasarlamışlardır [4].  
Özellikle Oh ve Kong’un BoG metodunu SEE tork kontrolü 
ile bütünleştirmeleri önemli bir gelişme sağlasa da, BoG’un 
tek başına gürbüzlüğü sağlamayacağı düşünülmektedir. 
Bilhassa, BoG kullanımında performans ile gürbüzlük 
arasında bir ödünleşme söz konusudur [5]. Bunun yanı sıra, 
BoG’un klasik kontrolcülerle (ör: PID) kullanımı esnasında 

fiziksel etkileşim sonucu oluşan belirsizliklere ve zaman-
bağımlı bozucu etkilere karşı gürbüzlük sağlayabileceği 
tartışma konusudur. Dolayısıyla, BoG’un daha etkin kontrolcü 
yapılarıyla bütünleştirilmesi gerekmektedir. 
Bu konudan hareketle, bu bildiride SEE’lerin gürbüz tork 
kontrolü için öne sürülen üç adet kontrolcünün performansları, 
SEE’lerin dinamik modelini baz alan ve MATLAB Simulink 
ortamında sınanan bir benzetim ortamında karşılaştırılmıştır. 
Bu kontrolcüler, PID+BoG, MÖK (Model Öngörümlü 
Kontrol) ve MÖK+BoG olarak sıralanmaktadır.  
Bildirinin kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir. Kısım 2’de 
SEE’lerin matematik modeli sunulmaktadır. Tork kontrolcü 
yapıları Kısım 3’te konu edilmiştir. Benzetim sonuçları Kısım 
4’te tartışılmakta olup bildiri Kısım 5’te sonuçlandırılmıştır. 

2. Seri Elastik Eyleyicinin Modeli
Bir SEE ünitesindeki giriş (motor torku) ile çıkış (burulma 
açısı) arasındaki ilişki SEE’nin dinamik modeli göz önüne 
alınarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir [4]: 
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=
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 (1) 

Denklem (1)’ de 𝜃", 𝜃#, 𝜃$ sırasıyla motor açısı, yay burulma 
açısı ve link açısı değerlerine karşılık gelmektedir. Bunun yanı 
sıra, 𝜏" motor tork değerini (giriş), 𝑑" ve 𝑑$ motor ve link 
taraflarındaki bozucu tork etkilerini sembolize ederler. 𝑃", 
motor tarafının dinamiğini tanımlayan transfer fonksiyonunu 
sağlar, 𝑃" = (

-
		 (
6'-)7'

 . 𝑃$ ise link tarafındaki dinamik etkileri 

tanımlayan transfer fonksiyonudur, 𝑃$ =
(
-
		 (
6+-)7+

. 𝐽" ve 𝐵"	 

rotor ataleti ve rotor sürtünmesini göstermektedir. Benzer 
şekilde 𝐽$ ve 𝐵$ de link ataleti ve sürtünmesini tanımlayan 
katsayılardır. Laplace değişkeni ise 𝑠 ile tanımlanmıştır. Motor 
sürücünün akım kontrolü modunda güvenilir bir şekilde 
çalışması göz önüne alınarak motorun elektrik modeli bu 
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hesaba katılmamıştır. Denklem (1)’deki payda D(s) ise 
aşağıdaki gibi hesaplanır: 

𝐷 𝑠 = 1 + 𝐾
1
𝑁"

@
𝑠 𝑃" 𝑠 + 𝐾𝑃$(𝑠) 

(2) 

  
Bu bildiride, yay burulma açısı olan 𝜃# kontrol değişkeni 
olarak seçilmiş olup sisteme geri besleme 𝜃# üzerinden 
sağlanacaktır. Link çıkış torku olan 𝜏#’ nin yay burulma açısı 
ile arasında doğrusal bir ilişki olduğundan tork kontrol 
problemi pozisyon (burulma) kontrol problemi haline 
evrilmiştir.  Haliyle, arzu edilen çıkış torku 𝜏#C  ile 𝜃#C arasındaki 
ilişki de doğrusaldır. Arzu edilen değişkenleri sembolize 
etmek için 𝑟 üst indisi kullanılmıştır. 

θFG t =
1
𝐾

τFG t 						 
(3) 

  
SEE’nin açık çevrim modelini belirten blok diyagramı Şekil 
1’de gösterilmektedir. Bu diyagramda, 𝐾 yay sabiti iken 𝜔" 
ve 𝜔$ sırasıyla motor ve link tarafındaki açısal hız değerlerini 
verir.  

 
Şekil 1: SEE’ nin blok diyagramı 

 
3. SEE için Tork Kontrol Yapıları 

3.1. PID Kontrol  
Oransal, integral ve türev kontrolcülerinden oluşan klasik bir 
kontrolcü yapısı olan PID adından da anlaşılacağı üzere üç 
adet kazanç değeri içerir. Bahse konu kazanç değerleri 
değiştirilerek sistemin geçici ve kalıcı hal cevabında 
iyileştirmeler yapabilmektedir. Bir PID kontrolcüsü istenen 
değer ile ölçülen değer arasındaki hata olan 𝑒(𝑡)’yi kontrolcü 
komutu olan 𝑢(𝑡)’yi zamanla değiştirerek sıfıra ya da sıfıra 
yakın bir değere çekmeye çalışır. 𝑢(𝑡) komutu hata cinsinden 
aşağıdaki gibi hesaplanır: 

𝑢 𝑡 = 	𝐾&𝑒 𝑡 + 𝐾N 𝑒 𝜏 𝑑𝜏 + 𝐾#
𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

O

P
 

  (4) 
 

 
3.2. Bozunum Gözleyici (BoG) 
BoG metodu, gerek endüstriyel manipülatörlerin konum 
kontrolünde, gerekse de SEE’lerin tork kuvvet kontrolünde 
başarı ile kullanılmıştır [7,8]. Bu bildiride, BoG iç döngüsü 
içeren bir PID kontrolcüsü karşılaştırma amaçlı referans olarak 
kullanılacaktır.  
Şekil 2’de BoG’un temel yapılandırılışı açıklanmıştır. 
SEE’nin giriş (𝜏") ve çıkışı (𝜃#) arasındaki transfer 
fonksiyonu PR s  ile gösterilmektedir. BoG’un tasarımı için 
PR s  fonksiyonun terslenebilir olması gerekmektedir. Bu 
fonksiyonun paydası ile payı arasındaki derece farkı 2 olduğu 
için (6)’daki gibi bir ikinci dereceden alçak geçirgen 

Butterworth süzgeci kullanılmıştır. Süzgecin kesim frekansı 
ise  𝜔T ile ifade edilmektedir. 

PR s =

1
𝑁"

PU

1 + KPW + K
1
𝑁"

@
PU

 

 
(5) 
 

Q s =
1

1
ωZ

@
s@ + 1.4142

ωZ
s + 1

  
(6) 

 
3.3. Model Öngörümlü Kontrol (MÖK)  
MÖK algoritması, kontrolcü koşturulurken kısa bir zaman 
aralığında sınır şartları üzerinde ayarlamalar yaparak 
performansı arttırmaya yönelik bir sistem sağlamaktadır. 
MÖK algoritmasının bazı özellikleri aşağıdaki gibi özetlenir: 

• MÖK, gerek ölçülebilen gerekse de ölçülemeyen 
bozucu etkenleri red edebilmektedir. 

• Kalman süzgeci yöntemiyle durum öngörümü 
yapılmaktadır. 

• Bozucu etkenleri reddedilmesi ve giriş yörüngesinin 
takibi için durum kestirimi, ölçek çarpanının ve 
diğer parametrelerin ayarlanması gereklidir. 

• MÖK ile doğrusal olmayan bir sistem kısa bir süre 
için doğrusallaştırılıp uzay durum parametreleri elde 
edilir.  

• MÖK, en iyileştirilmiş kontrol sinyali eldesi için 
maliyet fonksiyonunu minimize eder.  

Bu algoritmayı kısaca açıklamak için tek-giriş-tek-çıkışlı bir 
sistemin dinamiği incelenebilir [6]:  
 

𝑦 𝑡 = 𝐴 𝑘 Δ𝑢 𝑡 − 𝑘
c

de(

 
(7) 

 

Δ𝑢 𝑡 = 𝑢 𝑡 − 𝑢 𝑡 − 1  )(8 
	  

 

Şekil 2: PID+BoG ile SEE üzerinde tork kontrolü	

Bu denklemlerde 𝑢(𝑡) kontrol edilecek değişken, 𝑦(𝑡) gerçek 
çıkış, 𝑦(𝑡) öngörülen çıkış, 𝐴(𝑘) ise adım cevabına karşılık 
gelen dinamik parametrelerin katsayılarını içeren matristir. 
Denklem (8) göz önüne alınırsa, i. (𝑖Og) çıkış değeri aşağıdaki 
gibi öngörülebilir. 

𝑦 𝑡 + 𝑖 = 𝐴 𝑘 Δ𝑢 𝑡 + 𝑖 − 𝑘
N

de(

+ 𝐴 𝐾 + 𝑖 ∆𝑢 𝑡 − 𝑘 + 𝑑 𝑡
c

de(

	

 

 
)9( 

 
 

𝑑 𝑡 = 𝑦 𝑡 − 𝑦 𝑡  ) (10 
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Denklem (10)’dan da anlaşılacağı üzere 𝑑(𝑡) çıkıştaki kestirim 
hatasıdır. Bu değişken, ölçümdeki gürültüleri, dış bozucu 
etkenleri ve modelleme hatasından kaynaklı bozucu etkenleri 
içerir.  
MÖK’in en iyileştirme problemini çözebilmesi için ikinci 
dereceden maliyet fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilir [6].  
 

=ij O …ij(O)l1()
"Nm 𝑒n 𝑡 + 𝑗 𝑊q𝑒 𝑡 + 𝑗

&

re(

+ [𝑢n(+𝑗)𝑊j𝑢(𝑡 + 𝑗)]
l1(

reP

 

(11) 

𝑒 𝑡 + 𝑗 = 𝑦 𝑡 + 𝑗 − 𝑟 𝑡 + 𝑗  (12) 
	  

Denklem (11) ve (12)’de 𝑢u ≤ 𝑢(𝑡 + 𝑗) ≤ 𝑢w eşitsizliği giriş 
doyma limitlerini, 𝑦u ≤ 𝑦(𝑡 + 𝑗) ≤ 𝑦w eşitsizliğiyse çıkış 
değer limitlerini tanımlamaktadır.  P ve M   sırasıyla öngörü 
ufku ve kontrol ufku iken, 𝑟 𝑡 + 𝑗  arzu edilen referans 
yörüngesini, 𝑒(𝑡 + 𝑗) öngörü hatasını tanımlar. 𝑊q ve 𝑊j	hata 
ve giriş değerleri için belirlenen ağırlık matrisleridir. Şekil 3 
ve Şekil 4 sırasıyla MÖK ve MÖK+BoG kontrolcüleriyle SEE 
üzerinde tork kontrolü sağlayan yapıların blok diyagramlarını 
göstermektedir.   

 

Şekil 3: MÖK ile SEE üzerinde tork kontrolü. 

 

Şekil 4: MÖK+BoG ile SEE üzerinde tork kontrolü 

 
4. SEE’ ye etkiyen İç ve Dış Bozucular 

SEE tahrikli bir mekanik sistem dış çevre ile etkileşim haline 
girdiğinde yük dinamikleri çevresel parametrelerden (sertlik, 
sönümleme) etkilenecektir.  Bu durum göz önüne alınarak 
dış bozucu etki aşağıdaki gibi modellenmiştir:  

𝑑$ = 𝐽q
𝑑@𝜃$
𝑑𝑡@

+ 𝐵q
𝑑𝜃$
𝑑𝑡

+ 𝐾q𝜃$ + 	𝐴 sin(𝜔𝑡)							(13) 

Bu denklemde, 𝜃$ yük tarafındaki açı, 𝐽q çevresel atalet, 𝐵q dış 
çevreye ait sönümleme ve 𝐾q dış çevreye ait sertlik değerlerini 

gösterir. 𝐴 sin(𝜔𝑡) ise zamana bağımlı bozucu etken olarak 
ayrıca eklenmiştir. Bu bildiride genel olarak çevresel etkilerin 
değişimi sertlik üzerinden yapılacaktır. Ayrıca iç bozucu 
etkenler de model belirsizliği düşünülerek aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur: 

𝑑" =
𝑗"
2
𝑑@𝜃"
𝑑𝑡@

+ 𝑏"
𝑑𝜃"
𝑑𝑡

+ 𝑎																								(14) 

Denklem (14)’te 𝜃" motor tarafındaki açıyı, 𝑎 ve 𝑏" ise 
sırasıyla Coulomb ve viskoz sürtünme değerlerini sembolize 
eder. Parametre belirsizliği olarak rotor ataletinin %50 
oranında (r'

@
) yanlış bilindiği varsayılmıştır.  

5. Benzetim Sonuçları 

Daha öncede belirtildiği üzere üç farklı kontrolcünün 
SEE’lerin gürbüz tork kontrolü hususundaki performansları 
MATLAB Simulink kullanılarak oluşturulan benzetim 
ortamında karşılaştırılmıştır [9]. Butterworth süzgecinin 
kesim frekansı 350 Hz olarak belirlenmiştir. Giriş sinyali 
olarak basamak sinyaline benzeyen bir kare dalga seçilmiş 
olup frekansı 1 Hz olarak sabitlenmiştir. Tüm kontrolcülerin 
performansı iki farklı senaryo dahilinde sınanmıştır.    

Senaryo 1: SEE yumuşak bir dış çevre ile etkileşim halinde 
iken; 𝐾q=10 Nm/rad. Senaryo 2: SEE sert bir dış çevre ile 
etkileşim halinde iken; 𝐾q=500 Nm/rad. 

Şekil 5 ve Şekil 6 sırasıyla yumuşak ve sert dış çevre 
(Senaryo 1 ve 2) ile etkileşim halinde iken elde edilen tork 
izleme performanslarını göstermektedir. Her iki senaryo 
denenirken rotor sürtünmesi değiştirilmiş ve performans 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu katsayı sırasıyla Şekil 
5(a) ve Şekil 6(a) için 0.165 Nms/rad, Şekil 5(b) ve Şekil 
6(b) için 0.08 Nms/rad, Şekil 5(c) ve Şekil 6(c) için 0.0165 
Nms/rad olarak belirlenmiştir. Senaryo 1 ve Senaryo 2 için 
elde edilen tork takip hatalarının karakök ortalama (RMS) 
değerleri de sırasıyla Tablo I ve Tablo II’ de listelenmiştir. 

Tablo I: Rotor sürtünmesine bağlı tork takip hatalarının 
karakök ortalama değerleri, Senaryo 1 (Yumuşak). 

Tablo II: Rotor sürtünmesine bağlı tork takip hatalarının 
karakök ortalama değerleri, Senaryo 2 (Sert). 

Controller          𝒃𝒎=0.0165 𝒃𝒎=0.08 𝒃𝒎=0.165 

PID+BoG 0.4359 0.3894 0.3452 

MÖK 0.0677 0.0723 0.0775 

MÖK-BoG  0.0667 0.0685 0.0706 

Controller           𝒃𝒎=0.0165 𝒃𝒎=0.08 𝒃𝒎=0.165 

PID-BoG 0.4325 0.3683 0.3235 

MÖK 0.0676 0.0712 0.0753 

MÖK-BoG 0.0667 0.0685 0.0706 
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Şekil 5: Tork takip performansı, Senaryo 1 (Yumuşak). 
Şekiller üzerindeki etiketlerde DOB ile BoG, MPC ile de 

MÖK sembolize edilmiştir. Yatay eksen zamanı, dikey eksen 
ise burulma açısının radyan cinsinden değerini verir.  

 

 

 

                                        

 

Şekil 5: Tork takip performansı, Senaryo 2 (Sert). 
Şekiller üzerindeki etiketlerde DOB ile BoG, MPC ile de 

MÖK sembolize edilmiştir. Yatay eksen zamanı, dikey eksen 
ise burulma açısının radyan cinsinden değerini verir. 
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Benzetim sonuçları incelendiğinde, PID+BoG 
kontrolcüsünün üstten aşımları engellemede etkin olmadığı 
görülmektedir. Özellikle rotor sürtünmesi azaldıkça üstten 
aşımların tepe değeri de yükselmektedir.  

Buna karşılık, MÖK ile üstten aşım problemi pek 
yaşanmamaktadır. Buna rağmen, MÖK ile oluşturulan tork 
kontrolcüsünün performansı çevresel etmenlere doğrudan 
bağlıdır. Senaryo 2’de kurgulanan sert dış çevre ile etkileşim 
esnasında MÖK iyi performans sağlayabilmektedir. Ancak, 
benzer kontrolcü performansı Senaryo 1 dahilinde 
kurgulanan yumuşak ortamda görülememektedir.  

Son olarak MKÖ+BoG’nin diğer iki kontrolcü yapısının 
diğerlerine oranla daha iyi performans verdiği sonuçlarda 
gözlemlenebilmektedir. Bu kontrolcü yapısı gerek parametre 
değişimlerine, gerekse de çevresel etkilere karşı oldukça 
önemli ölçüde gürbüzlük sağlamakta ve en iyi tork referans 
takibini başarabilmektedir. 

Tablo I ve Tablo II incelendiğinde ise PID’nin BoG ile 
beraber kullanılmasına rağmen SEE’lerin tork kontrolü 
konusunda yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Performans 
artırımının ana sebebi PID’nin MÖK ile değiştirilmesi 
olmuştur. MÖK’ün BoG ile eşleştirmesi ile gürbüzlüğü 
arttırmıştır. 

6. Sonuç

Bu bildiride SEE’lerin gürbüz tork kontrolü için üç adet 
kontrolcü incelenmiştir. SEE’lerin dinamik modelini temel 
alan bir benzetim programı MATLAB Simulink ortamında 
oluşturulmuş, PID+BoG, MÖK ve MÖK+BoG 
kontrolcülerinin tork kontrol performansları iç ve dış bozucu 
etkenler de hesaba katılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, 
MÖK kontrolcü yapısının SEE’nin tork kontrolü hususunda 
PID’ ye oranla kayda değer bir avantaja sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu tahmin edilebilir bir durumdur; PID gibi 
doğrusal kontrolcülerin doğrusal olmayan ve bozucu 
etmenlerin etkisinde kalan sistemlerin kontrolünde istenen 
başarımı sağlaması zordur. MÖK ise kısa bir zaman aralığında, 
doğrusal olmayan sistemi doğrusallaştırır ve bunu her adımda 
tekrar eder. Dolayısıyla, doğrusal olmayan sistemlerin 
kontrolünde başarı göstermesi olağandır. 

Her ne kadar MÖK PID+BOG’ ye oranla daha iyi performans 
gösterse de yumuşak bir dış çevreyle etkileşim esnasında 
görece kötü performans göstermiştir. Bu duruma çözüm olarak 
bir BoG’un MÖK ile bütünleştirilmesi ile çevresel bozucu 
etmenlere karşı gürbüzlüğünün arttığı elde edilen sonuçlar 
arasındadır.  

Özyeğin Üniversitesi Biyomekatronik Laboratuvarı’nda 
yüksek tork çıkış kapasitesine ve üst düzey çözünürlükte tork 
ölçümü sağlama yetilerine haiz bir SEE geliştirilmiştir [10]. 
Bu SEE, gene aynı laboratuvardaki dış iskelet robotların tahrik 
edilmesinde kullanılacaktır. Dış iskelet robotların kontrolünde 
eklem düzeyindeki gürbüz ve yüksek sadakatli tork kontrolü 
oldukça büyük önem haiz etmektedir. Bu bağlamda, bir 
sonraki çalışmamızda MÖK+BoG kontrolcüsünün gerçek 
SEE üzerindeki deneysel performansı incelenecek olup 
deneysel sonuçlar raporlanacaktır.  
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Özetçe 

Bu çalışmada, Sphero 2.0 ve de Sphero BB8 küresel robotları 
kullanılarak gerçek dünyada bir kaçma-kovalama oyun 
senaryosu geliştirilmiştir. Bu senaryoda, kaçan küresel robot 
Sphero BB8 bir insan tarafından kontrol edilirken kovalayan 
robot olan Sphero 2.0 geliştirilen gerçek zamanlı kovalama 
kontrol sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Bu gerçek 
zamanlı kovalama kontrol sisteminin oluşturulmasında Bulanık 
Mantık Teorisi, Kontrol Teorisi, Görüntü İşleme ve de 
Nesnelerin İnterneti konseptleri ortak bir platformda entegre 
edilmiştir. Bu yapıda, akıllı bir cep telefon kullanılarak kaçan 
robotun göreceli mesafe ve açı tayini yapabilmek için görüntü 
işleme yöntemleri ile tayin edilmiştir. Elde edilen veriler 
kullanılarak iki tane kontrol çevrimi oluşturulmuştur. 
Oluşturulan hız kontrol çevriminde bulanık PD kontrolör yapısı 
tercih edilirken, açı kontrol çevriminde klasik bir PD kontrolör 
uygulanmıştır. Elde edilen deneysel sonuçlar, önerilen kontrol 
sistemin performansının yüksek başarımlı olduğunu 
göstermektedir. Geliştirilen gerçek zamanlı kovalama kontrol 
sistemin oyun performansı https://youtu.be/E81itxYuMHo 
bağıntısından ulaşılabilir. 

Abstract 

In this paper, a real-world pursuit evasion game is developed by 
using the Sphero 2.0 and Sphero BB8 spherical robots. The 
game scenario is constructed as the evader droid BB8 will be 
controlled by a human user while the pursuer Sphero 2.0 will 
be navigated through the game environment via the real-time 
pursuing control system. In order to develop such a pursuing 
system, the proposed method integrates the Control Theory, 
Fuzzy Logic, Image Processing and Internet of Things 
frameworks in a common platform. In this novel structure, the 
camera of a smartphone, which is placed on the top of pursuing 
robot, is used and its output is processed to determine the 
relative distance and angle of the human controlled evading 
robot. Then, by using this information, two feedback control 
loops are constructed. We preferred to employ a conventional 
PD control structure in the angle control system while a fuzzy 
PD is structure in speed control system. The experimental 
results clearly show that that the performance of the proposed 
pursuing control system is satisfactory. The game performance 
of the developed real-time pursuing control systems can be 
watched from https://youtu.be/E81itxYuMHo. 

1. Giriş

Son yıllarda, bilgisayar oyunları sağladıkları gerçekçi, dinamik 
ve yarışçı özellikler nedeniyle, yapay zeka yapılarının test 
edilmesi ve yapay zekaya dair yeni yöntemlerin geliştirilmesi 
açısından önemli bir deney ortamı sağlamaktadır. TORCS [1], 
Lunar Lander [2, 3] ve Unreal Tournament [4] gibi oyunlar 
sayesinde yapay zekaya dair problemlere, uygun benzetim 
ortamlarında çözümler aranabilmektedir. Yapay zekanın test 
edilebileceği diğer ortamlara, fiziksel dünya ile etkileşimde 
bulunan oyun türleri verilebilir. Literatüre bakıldığında, bu 
oyun türlerinden en popüler olanlarından bir tanesi kaçma-
kovalama oyun senaryosudur ve bu tür oyunlar genellikle mobil 
robotik alanında faaliyet gösteren araştırmacılar tarafından 
çalışılmaktadır [5]. Kaçma-kovalama oyun senaryoları birçok 
farklı şekilde oluşturulabilir, fakat hepsinde ortak amaç kaçan 
robotun oldukça hızlı bir şekilde yakalanmasıdır [5, 6]. Bu 
problemin çözümü için birçok farklı metot başarıyla 
uygulanmıştır, bunlara örnek olarak Oyun Teorisi [7], Dinamik 
Programlama [8] ve bulanık mantık [9, 10] verilebilir. 

Bu çalışmada, iki adet küresel mobil robot ile bir kaçma-
kovalama oyun senaryosu tasarlanmıştır. Kaçan küresel robot 
olarak BB8 (Sphero şirketinin ürünü) [11] kullanılırken, 
kovalayan küresel robot olaraksa Sphero 2.0 (Sphero şirketinin 
ürünü) [11] kullanılmıştır. Bu senaryoda, kaçan küresel robot 
Sphero BB8 bir insan tarafından kontrol edilirken kovalayan 
robot olan Sphero 2.0 geliştirilen gerçek zamanlı kovalama 
kontrol sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Bu gerçek 
zamanlı kovalama kontrol sisteminin oluşturulmasında Bulanık 
Mantık Teorisi, Kontrol Teorisi, Görüntü İşleme ve de 
Nesnelerin İnterneti konseptleri ortak bir platformda entegre 
edilmiştir. Bu senaryoda, kaçan robotun görüntü tabanlı 
pozisyon tayin için kullanılmak üzere, kovalayan küresel robot 
bir atlı arabanın altına yerleştirilmiş ve atlı arabaya bir Samsung 
S4 Android telefon eklenmiştir. Bu çalışmada önerilen kaçma-
kovalama yapısı temel olarak üç kısımdan oluşmaktadır. 
Bunlardan ilki görüntü işleme ile açı ve mesafe  tayin, ikincisi 
PD kontrolör ve üçüncüsü bulanık kontrolördür. İlk yapı, kaçan 
robotun göreceli açısal konumunun ve kovalayan robot ile 
mesafesinin hesaplanmasında kullanılır. İkinci yapı PD 
kontrolör kovalayan robotun dönüş açısı ayarı için ve son yapı 
olan bulanık kontrolör kovalayan robotun hız ayarı için 
kullanılmaktadır. Elde edilen deneysel sonuçlar, önerilen 
kontrol sistemin performansının yüksek başarımlı olduğunu 
göstermektedir.  

Bu çalışma giriş bölümü ilk bölüm olmak üzere 5 bölümden 
oluşmaktadır. Bölüm 2’de tasarlanan oyun senaryosu hakkında 
detaylı bilgi verilmektedir. Bölüm 3’de geliştirilen gerçek 
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zamanlı kovalama sistemi anlatılmaktadır. Bölüm 4’te gerçek 
zamanlı deney sonuçları verilmiştir. Son olarak da elde edilen 
sonuçlar Bölüm 5’te özetlenmiştir. 

2. Kaçma Kovalama Oyun Alanı

Bu çalışmada, Şekil-1’de gösterildiği gibi bir kaçan ve de bir 
kovalayan küresel robotlardan oluşan bir kaçma-kovalama 
tasarlanmıştır. Senaryo dahilinde kovalayan rolünde Şekil 2a'da 
gösterilen Sphero 2.0 [11], kaçan rolünde ise Şekil 2b'de verilen 
Sphero BB8 [11] bulunmaktadır. Bu yayında, kaçan BB8 bir 
kullanıcı tarafından kullanırken, kovalayan robot Sphero 2.0 bir 
akıllı sistem tarafından kontrol edilecektir. Her iki robot 
Bluetooth aracılığı ile kontrol edilebilen robotlar olup yalnızca 
Sphero 2.0 robotun açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesi [12] 
bulunmaktadır.  

Şekil 1: Oyun Alanı 

Sphero 2.0 açık kaynak yazılım kiti [12] sayesinde, 
Bluetooth vasıtasıyla iç sensör verisine (3 eksenli ivmeölçer, 3 
eksenli jiroskop vb.)  ulaşma ve de Sphero 2.0’ın doğrusal hızı 
(𝑣) ve yön açısı (𝜃) ayarlanabilir. Sphero 2.0, 0˚ açısının Öklid 
koordinat sisteminde pozitif Y eksenine denk geldiği Şekil 
3’teki gibi özel bir koordinat sistemi kullanır. Bu özel koordinat 
sisteminde, saat yönü pozitif saat yönünün tersi ise negatif 
olarak kabul edilir [13]. Sphero’ya ilerleme komutu 
verildiğinde hız bilgisinin yanında bu özel koordinat sisteminde 
yöneleceği açı (θ) bilgisi de verilmelidir. Sphero’nun ileri 
yönünün gerçek dünyada nerede olduğu bir kalibrasyon ön 
işlemi ile belirlenir [13]. Öncelikle yapılması gereken, global 
0°  açısının oyun alanı üzerinde nereyi göstereceğinin 
belirlenmesidir. MATLAB’den gönderilen komutlar 
aracılığıyla Sphero’nun yerel sıfır açısı değiştirilir. Sphero’nun 
arka ışığının yerel koordinat sisteminde 180°’yi gösterdiği göz 
önünde bulundurularak Sphero’nun yerel 0°  açısı global 0° 
açısı oturana kadar bu komutlar gönderilir. 

(a) (b) (c)

Şekil 2: Oyunda kullanılan elemanlar (a) Sphero 2.0 Robot (b) 
BB8 Robot (c)Atlı araba+ Sphero 2.0 

Kaçacak BB8 robotun kovalayan Sphero 2.0 robotu 
tarafından algılanabilmesi için Şekil 1c'de gösterildiği gibi atlı 

araba üzerine yerleştirilmiş akıllı bir cep telefonu kullanılmıştır. 
Sphero ile birlikte hareket eden bu mobil cihaz, “Droidcam” 
[14] adlı bir IP web kamera uygulaması aracılığı ile her 0.15
saniyede bir 640x480 piksel çözünürlüğünde görüntüler alarak
oyun alanında BB8 yakalamak için gerekli görsel veriyi
sağlamaktadır.

180° 0°

270°

90°

90°270°

180°

0°

ÖKLİD 
KOORDİNAT 

SİSTEMİ

SPHERO 
KOORDİNAT 

SİSTEMİ

Şekil 3: Öklid ve Sphero Koordinat Sistemi[8] 

Tasarlanan oyun senaryosu, Şekil 1’deki gibi 120cm x 200cm 
boyutlarında bir masa üzerinde gerçekleşmektedir. Bu alan 
içerisinde bir kullanıcı tarafından kaçırılan BB8, Sphero 
tarafından yakalandığında oyun bitmiş sayılır. Yakalanma 
koşulu, Sphero'nun BB8'e önceden belirlenmiş bir DS mesafesi 
kadar yaklaşması olarak tanımlanmaktadır. (1)’de verilen koşul 
sağlandığında Sphero BB8’e doğru hareket edecek, aksi halde 
ise duracaktır. Burada D, Sphero ile BB8 arasındaki mesafenin 
değeridir. 

𝐷 ≤ 𝐷  (1) 

Senaryonun başlangıcında şu koşulların sağlandığı kabul 
edilmektedir: 

 BB8, kamera tarafından görülebilecek bir konumda
bulunmalıdır.

 İki robot arasında, Sphero 2.0’ın hız kazanmasına
imkân sağlayacak kadar bir uzaklık bırakılmalıdır.

3. Gerçek Zamanlı Kovalama Kontrol Sistemi

Bu çalışmada, bir önceki bölümde anlatılan kaçma kovalama 
senaryosu için, Şekil-4’de gösterilen gerçek zamanlı kovalama 
kontrol sistemi geliştirilmiştir.Kaçan robot (BB8) kullanıcı 
tarafınan kontrol edilir. Bu yüzden Sphero’nun açısı ve hızı 
oyun esnasında hesaplanmalıdır. Bu doğrultuda geliştirilen yapı 
3 temel mekanizmadan oluşmaktadır. Bunlar kaçan robotun 
göreceli konumu tahmin etmek için bir görüntü işleme 
mekanizması, kovalayan robot olan Sphero 2.0 için gerekli hız 
ve açı işaretlerini üreten PD ve bulanık PD kontrolör yapılardır. 

3.1 Görüntü İşlemeyle Açı ve Mesafe Hesabı 

Droid cam kamera uygulamasından alınan görüntülere, BB8’in 
göreceli konumuna dair bilginin alınması için, morfolojik ön 
işleme adımları [15] uygulandıktan sonra sadece beyaz 
bölgelerden oluşan yeni görüntüler elde edilir. Her bir beyaz 
bölgenin piksel alanı (A) ve yarıçapı (R) alınarak bu bölgelerin 
çembersellikleri () aşağıdaki denklemde ifade edilen amaç 
fonksiyonu ile hesaplanır. 

 =
4𝜋𝐴

𝑅
(2)
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Kullanıcı

Görüntü İşleme ile Göreceli Açı 
ve Mesafe Tayini

 θ

640X480 ν

D

Bulanık  Kontrolör

PD Kontrolör

β

Şekil 4: Geliştirilen Gerçek Zamanlı Kovalama Kontrol Sistemi

Burada,  değeri 0.8 den büyük olan ( değeri 0 ile 1 arasında 
değişir) ve A büyüklüğü uygun değerler arasında olan beyaz 
bölge, kaçan robot BB8 olarak kabul edilir ve de piksel 
koordinatları 𝑒 , 𝑒  saklanır. 

D

px,py

ex,ey

β

Şekil 5: Örnek Kamera Görüntüsü 

Şekil 5’te verilen örnek bir kamera görüntüsünde kaçan 
robot olan BB8’in göreceli konumun nasıl hesaplandığı 
gösterilmektedir. Burada, Sphero 2.0’ın bulunduğu konumu 
temsil eden bir göz noktası 𝑝 , 𝑝  görüntünün en alt orta 
noktası olarak sabit kabul edilmiş olup, kaçan robot olan 

BB8’in göz noktasına göre açısal konumu (𝛽) aşağıda verilen 
ifade ile hesaplanabilir. 

𝛽 = atan
𝑒 − 𝑝

|𝑒 − 𝑝 |
 

(3) 

Kaçan robot olan BB8’in tanımlanan göz noktasına olan 
uzaklığı (𝐷), kameranın derinlik ölçmediği için, Sphero 2.0’in 
görüntü üzerinde kapladığı alan (𝐴) bilgisi kullanılarak tahmin 
edilmiştir. BB8, Sphero’dan uzaklaştıkça alan değeri 
küçüleceğinden tanımlanan göz noktasına olan uzaklık (𝐷) 
aşağıdaki gibi hesaplanır. Oyun alanı üzerinde maksimum ve 
minimum D değerleri için A’nın minimum ve maksimum 
değerleri belirlenir. A bu değerlerle sınırlandırılır. 

𝐷 =
1

𝐴

(4) 

Kablosu bir ağ üzerinden görüntü yollandığından dolayı, 
görüntü işleme mekanizmasında geçici gecikmeler 
oluşmaktadır. Bu problemin üstesinden gelebilmek için, 
BB8’in göreceli konum bilgisinin sürekli olarak 
hesaplayabilmek için sabit ivme modeline dayanan bir Kalman 
filtresi kullanılmıştır.  

3.2. Açı Kontrol Sistemi 

Sphero 2.0’da açı kontrolü yapılırken atlı arabanın hedefine, 
BB8 robota, en kısa sürede yakınsanması istenir. Bu bağlamda, 
görüntü işlemeden elde edilen 𝛽 değeri hata işareti olarak kabul 
edilip, aşağıdaki ifade tanımlanan PD kontrolör yapısı 
tasarlanmıştır.  

𝜃(𝑡) = 𝜃(𝑡 − 𝑇) + 𝐾 𝛽(𝑡) + 𝐾 [𝛽(𝑡) − 𝛽(𝑡 − 𝑇)] (5) 

Burada 𝐾  değeri oransal kazancı, KD değeri ise türev kazancı 
temsil etmektedir. T ise 0.15 saniye olarak belirlenen örnekleme 
zamanıdır.  
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İdeal koşullarda, bu kontrol kuralı sayesinde, kovalayan 
Sphero 2.0 robotun kaçan BB8’i doğru bir şekilde takip etmesi 
gerekir, fakat Sphero açısını komuta göre neredeyse anlık 
olarak ayarlarken kameranın orta ekseninin bu açı ile aynı 
hizaya gelmesi için at arabasının biraz yol alması 
gerekmektedir. Bunun nedeni arabanın farklı hızlarda farklı 
eylemsizlik karakteristiği göstermesidir. Sistem çıkışında böyle 
bir gecikme mevcutken, her karede θ değerinin yeniden 
hesaplanması geri besleme mekanizmasının bozulmasına ve 
Sphero’nun savrulmasına neden olacaktır. Bu duruma çözüm 
olarak iki T değeri boyunca θ  değeri sabit tutulmuştur.  

3.3. Hız Kontrol Sistemi 

Bu çalışmada, Şekil 6’da gösterilen bulanık PD kontrolör yapısı 
[16] Sphero 2.0’in hız kontrolünü yapmak üzere kullanılmıştır. 
Önceki bölümlerde anlatıldığı gibi görüntü işleme sürecinde 
hesaplanan D (mesafe)  ve ΔD (mesafenin değişimi) giriş 
işaretleri olarak kullanılmıştır. Burada giriş ölçekleme 
çarpanlarının görevi (𝐾  mesafe için, 𝐾∆  mesafenin değişimi 
için), girişler D ve ΔD’yi çalışılan uzaya ölçeklendirmektir. 
Bulanık kontrolörün girişleri aşağıdaki gibi verilebilir: 

𝑑 = 𝐾  𝐷 (6) 

𝛥𝑑 = 𝐾  𝛥𝐷 (7) 

Buradaki 𝑑 ve 𝛥𝑑 bulanık kontrolörün girişleridir.  

Bulanık 
Kontrolör

𝐾𝐷  

∆𝐷 
𝐾∆𝐷

𝐷 𝑑 

∆𝑑 

𝑣 𝑉 𝛼 

 

Şekil 6: Bulanık PD Kontrolör Yapısı 

Bulanık sistemin girişlerinden D, 0 ve 1 arasında, ΔD ise -1 ve 
1 arasına KD ve KΔD ölçekleme katsayıları ölçeklendirilmiştir. 
D ve ΔD girişleri sırasıyla Şekil-7 ve Şekil-8 verilen üyelik 
fonksiyonları ile tanımlanmıştır. Bu üyelik fonksiyonları Yakın 
(Y), Orta (O), Uzak (U), Çok Küçük(ÇK), Küçük(K), Orta(O), 
Büyük (B), Çok Büyük (ÇB) dilsel ifadeleri ile tanımlamıştır. 

𝜇 
 
1

0 0.5 +1

𝑌 𝑂  𝑈 

 

Şekil 7: D Üyelik Fonksiyonları 

-1 0 -1

1

𝜇 

𝐾 O 𝐵 Ç𝐵 Ç𝐾 

 

Şekil 8: ΔD Üyelik Fonksiyonları 

Tanımlanan üyelik fonksiyonları kullanılarak uzman bilgisine 
dayalı Tablo 1’de verilen kurallar tasarlanmıştır. Bulanık kural 
tablosunda yer alan dilsel ifadeler Yavaş (Y), Orta Yavaş (OY), 
Orta (O), Orta Hızlı (OH), Hızlı (H) sırasıyla 0.25, 0.4, 0.5, 0.65 
ve de 0.8 değerleri ile tanımlanmıştır. Sonuç olarak bulanık 
kontrolörün çıkışı sisteme uygulanacak çıkışa aşağıdaki gibi 
çevrilir:  

𝑉 = 𝑣 𝛼 (8) 

Elde edilen bulanık kontrolörün kontrol yüzeyi Şekil 9’de 
verilmiştir.  

Tablo 1:Bulanık Kural Tablosu 

Δ𝑑/ 𝑑 ÇK K O B ÇB 
Y Y Y OY OY OY 
O OY OY O O O 
U O OH OH OH OH 

 

Şekil 9: Bulanık Kural Yüzeyi 

4. Deneysel Sonuçlar 

Bu bölümde, geliştirilen gerçek zamanlı kovalama kontrol 
sisteminin performansı deneysel olarak incelenecektir. 
Geliştirilen kaçma kovalama kontrol sistemini performansı 2 
senaryoda test edilmiştir. Öncelikle BB8 robotu hareket 
ettirilmemiş, yeterince uzak bir mesafeden takibe başlayan 
Sphero 2.0 robotun yakalama performansı incelenmiştir. Daha 
sonrasında ise Bölüm 2’de tanımlanan senaryo çerçevesinde 
performans değerlendirmesi yapılmıştır. Sunulacak deneysel 
sonuçlarda, oyunun hangi koşulda sonlanacağını belirleyecek 
DS değerinin hesabı için BB8, atlı arabanın önünden 10 cm 
uzağa konulmuş ve o anki A değeri 30000 piksel2 olarak 
ölçülmüştür. Böylelikle denklem (1) kullanılarak DS’nin değeri 
1/30000 olarak tanımlanmıştır. Geliştirilen gerçek zamanlı 
kovalama kontrol sisteminin parametreleri deneysel olarak 
bulunmuştur. Yapılan deneyler sonucunda, açı kontrol sistemin 
parametreleri 𝐾 = 0.7  ve 𝐾 = 0.1 , bulanık hız kontrol 
sistemin parametreleri 𝐾 = 0.7 𝐾∆ = 0.1 ve 𝛼 = 100 olarak 
belirlenmiştir. 

İncelenen 1. senaryoda, BB8'in görüntünün yaklaşık 
ortasına, sağına ve de soluna yerleştirilmiştir. Elde edilen 
deneysel sonuçlar sırasıyla Şekil-10, Şekil-11 ve Şekil-12’de 

V
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sunulmuştur. Sonuçlardan görüldüğü üzere, deneylerin 
başlamasıyla birlikte kovalayan Sphero 2.0 belirli bir V 
değeriyle hareketine başlamakta ve azalan D değerleriyle 
birlikte yavaşlayarak BB8'in yeterince yakınına gelmiştir. 
Sphero 2.0’ın acı değeri θ benzer şekilde hızlı bir şekilde 
referans değeri olan 0º’ye yakınsamıştır. Deney sonuçlarına 
göre önerilen kovalama kontrol sistemi hızlı bir şekilde sabit 
duran kaçan BB8 robotuna yakınsadığı gözlenmiştir. 

Şekil 10:BB8 Görüntünün Ortasında hareketsiz iken kaçma 
kovalama kontrol sistemini performansı 

Şekil 11: BB8 Görüntünün Solunda hareketsiz iken kaçma 
kovalama kontrol sistemini performansı 

İncelenen 2. senaryoda, bölüm 2’de tanımlanan senaryo 
çerçevesinde, kaçan BB8 robotu bir kullanıcı tarafından kontrol 
edilmiştir. Böylece, geliştirilen sistemin oyun performansı 
incelenmiştir. Kaçma kovalamanın canlandırıldığı bu 
senaryonun sonucu Şekil 13'de verilmiştir. Sunulan 
sonuçlardan görüldüğü üzere, gerçek zamanlı kovalama sistemi 
insan tarafından kontrol edilen kaçan BB8 robotu kısa bir 
sürede yakalamaya başarmıştır.  

Şekil 12: BB8 Görüntünün Sağında hareketsiz iken kaçma 
kovalama kontrol sistemini performansı 

5. Sonuç

Bu çalışmada, Sphero 2.0 ve de Sphero BB8 küresel robotları 
kullanılarak gerçek dünyada bir kaçma-kovalama oyun 
senaryosu geliştirilmiştir. Ayrıca, Bulanık Mantık Teorisi, 
Kontrol Teorisi, Görüntü İşleme ve Nesnelerin İnterneti 
konseptleri ortak bir platformda entegre edilerek insan 
tarafından kontrol edilen BB8 robotun hızlı bir şekilde 
yakalanabilmesi için bir gerçek zamanlı kovalama kontrol 
sistemi geliştirilmiştir. Bu yapıda, kaçan robotun göreceli 
mesafe ve açı tayini yapabilmek için görüntü işleme yöntemleri 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak iki tane kontrol 
çevrimi oluşturulmuştur. Oluşturulan hız kontrol çevriminde 
bulanık PD kontrolör yapısı tercih edilirken, açı kontrol 
çevriminde klasik bir PD kontrolör uygulanmıştır. Elde edilen 
deneysel sonuçlar, önerilen kontrol sistemin performansının 
yüksek başarımlı olduğunu göstermektedir. Geliştirilen gerçek 
zamanlı kovalama kontrol sistemin oyun performansı https://
youtu.be/E81itxYuMHo bağıntısından ulaşılabilir. 

Gelecek çalışmalarda ise önerilen yapının geliştirilmesi ve 
de çevrimiçin ayarlama yöntemleri kullanılması 
amaçlanmaktadır. 
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Mobil Robotlarda Engelden Kaçınma Algoritmaları ve Optimal Rota
Planlaması

Optimal Path Planning and Obstacle Avoidance Algoritms in Mobile Robots

Cihat Zoroğlu, Emre Avşar, Fatih Oynak, Bilal Erol, Akın Delibaşı

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi

Özetçe

Bu çalışmada diferansiyel sürüş tekniğine sahip bir
mobil robot üzerinden optimal rota planlamaları ve engel-
den kaçınma algoritmaları üzerinde durulmuş, hücre ay-
rıştırma algoritmasına yeni bir yaklaşım getirilmiştir. İki
aşamalı bir yol benimsenmiştir. Birinci aşamada bu algo-
ritmaların benzetim sonuçları MATLAB ortamında mu-
kayese edilmiş , daha sonra ise önerilen teknik gerçek za-
manlı bir sistem üzerinde uygulanmıştır. Oluşturulan en
kısa yolu takip işlemi oransal kontrolcüyle sağlanmıştır.

Abstract

In this study, a new approach to the cell decomposi-
tion algorithm has been introduced, focusing on optimal
route planning and obstacle avoidance algorithms on a
mobile robot with differential driving technique. A two-
step route has been adopted. In the first step, the simu-
lation results of these algorithms are compared on the
MATLAB environment, and then recommended techni-
que is applied on a real-time system. A proportional cont-
roller is designed for tracking the shortest path.

1. Giriş
Robotlar, istenilen fonksiyonu gerçekleştirebilmek için
tasarlanmış mekatronik sistemlerdir. İstenilen fonksiyon-
ları gerçekleştirebilmek adına yazılan programlar saye-
sinde otonom olarak çalışmaları sağlanabilir. Robotlar
için bir çok sınıflandırma mevcuttur. Hareketli oluşu, kul-
lanıldığı yer ya da çalıştığı ortam bu sınıflandırma türle-
rinden bazılarıdır. Mobil robotlar çevresinde yer değiş-
tirebilme yeteneği olan ve bir fiziksel konuma sabitlen-
memiş robotlar olarak tanımlanır. Mobil robotlar günü-
müzde özellikle askeri ve endüstriyel platformlarda yay-
gın olarak kullanılır. Bu kullanımlar mobil robotların fi-
ziksel koşulları algılayıp bu koşullara uygun bir biçimde
hareket etmesini sağlamakla birlikte engelden kaçınma

sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu sorunları aşmak
adına bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır [1].
Robot hareket planlaması alanındaki çalışmalar 60’lı yıl-
ların ortalarına kadar dayanır. Fakat teknolojik yetersiz-
liklerden dolayı 1979 yılına kadar kayda değer bulgu-
lar elde edilememiştir. Lozano ve Wesley’in çalışmaları
(1979) bu alanda öncü nitelikte olmuştur [8]. Bu tarih-
ten günümüze birçok hareket planlaması çalışmaları ya-
pılmış ve farklı metodlar geliştirilmiştir. Bu metodlar te-
melde sezgisel (heuristic) ve klasik (conventional) metod-
lar olmak üzere iki grupta toplanır. Sezgisel metodlara
Genetik Algoritmalar, Karınca Kolonisi Optimizasyonu
ve A* Algoritması örnek olarak verilebilir [2] - [4]. Klasik
metodlara ise Böcek (Bug) Algoritmaları, Yol Haritaları
(Roadmaps) ve Potansiyel Alanlar (Potential Fields) Me-
todu örnek olarak verilebilir [5] - [7].
Sezgisel algoritmalar, içerdiği sezgisel fonksiyon sebe-
biyle her zaman doğru sonucu üretmeyi garanti edemez-
ler. Ancak işlem külfetinin az olması ve alt-optimal çö-
zümler oluşturması sebebiyle bu algoritmaların kullanımı
oldukça yaygındır. Klasik yöntemlerin en önemli avan-
tajı lokal minimum durumu dışında yolu kesin olarak he-
saplamasıdır. Ancak bu algoritmaların en büyük dezavan-
tajı yolu yavaş hesaplamasıdır. Zamanın minimize edil-
mesi gerektiği durumlarda bu algoritmaların kullanımın-
dan kaçınılmalıdır.
Çalışmanın takip eden bölümlerinde; yol bulma algorit-
malarına ve benzetim sonuçlarına Bölüm 2’de, robot ki-
nematik modeline Bölüm 3’te yer verilmiştir. Bölüm 4’te
uygulama sonuçları aktarılmış ve son bölümde çalışma
ile ilgili tartışmalara yer verilmiştir.

2. Yol Bulma Algoritmaları

2.1. Genetik Algoritma

Genetik algoritmalar, biyolojik süreci modelleme yoluyla
fonksiyonların optimizasyonunu gerçekleştiren algorit-
malardır. Bu algoritmalar probleme tek bir çözüm üret-
mek yerine birden fazla çözüm üreterek bunları uygun-
luk fonksiyonuna tabi tutar. İlk üretilen çözümler rast-
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gele olup bunlara başlangıç popülasyonu adı verilir. Bu-
nun üzerine inşa edilecek yeni jenerasyonlar seçim, çap-
razlama ve mutasyon operatörleri ile oluşturulur. Olası
iki alternatif rota üzerine uygulanan çaprazlama ve mu-
tasyon işlemleri Şekil 1’de görülmektedir. Seçim opera-
törü, var olan çözümü herhangi bir değişiklik yapmadan
bir sonraki jenerasyona aktarır. Çaprazlama operatörü, iki
çözümü olasılıksal olarak birleştirerek bir sonraki jene-
rasyona aktarır. Mutasyon ise çözümlerin arasında yer de-
ğişikliği yapar. Başlangıçta belirlenen iterasyon sayısına
ulaşıldığında bulunan çözüm optimal çözüm olarak kabul
edilir [2]. Bu işlemleri gerçekleştirmek için açık kaynak
kodlu genetik algoritma kullanılmıştır [12].

Çaprazlama

Mutasyon

Şekil 1: Genetik Algoritma Operatörleri

2.2. A* Algoritması

Bilgisayar bilimlerinde yaygın olarak kullanılan bir algo-
ritmadır. Oyun programlarında ve robotikte sıklıkla kul-
lanılmaktadır.
Algoritma, hedef bir düğüme en kısa hangi düğümler
üzerinden gidilmesi gerektiğini anlatır. Literatürde en iyi
yerleştirme (best fit) algoritması alt başlığında incelenir.
A* algoritması muteber sezgisel (addmissable heuristic)
bir algoritma olarak nitelendirilebilir. Muteber sezgisel
denmesinin nedeni mesafe olarak kullandığı fonksiyon-
dan kaynaklanır.

f(n) = g(n) + h(n)
denkleminde
f(n) : hesaplama yapan sezgisel fonksiyon
g(n) : başlangıç düğümünden şu anki düğüme kadar
gelme maliyeti
h(n) : Bulunduğu düğümden hedef düğüme kadar olan
tahmini mesafe’dir.
Algoritma her adımda en düşük maliyeti bulunan düğüme
gider. Burada f(n), o anda bulunulan düğüme komşu dü-
ğümlerin başlangıç noktasına olan gerçek maliyet (g(n))
ile kontrol edilen komşu düğümlerden hedef noktasına
olan sezgisel maliyetin (h(n)) toplamıdır. Gidilen dü-
ğüme göre komşu düğümlerin değerleri güncellenir. Al-
goritma hedefe ulaşana kadar bu adımları gerçekleştirir
[9]. Bu işlemleri gerçekleştirmek için açık kaynak kodlu
A* algoritması kullanılmıştır [12].

2.3. Potansiyel Alan Metodu

Potansiyel Alan Metodu Oussama Khatib tarafından
1986 yılında ortaya atılmıştır. Potansiyel alan metodunda
robot partikül olarak kabul edilir. Robotun hareket alanı
olan potasiyel alanın eşdeğeri de potansiyel enerjiyi ifade
eder. Bu analojiden yola çıkarak potansiyel alanın grad-
yenti kuvveti ifade eder. Engeller bu partikül için itici bir
kuvvet oluşturur. Hedef ise çekici bir kuvvet oluşturur.
Robot engelden uzak ise hedefin çekme kuvveti robotu
düz bir doğrultuda hızlıca hedefe yaklaştırır [10]. Bu iş-
lemleri gerçekleştirmek için açık kaynak kodlu Potansi-
yel Alanlar Metodu kullanılmıştır [12].

Şekil 2: Rotaların Karşılaştırılması

2.4. Hücre Ayrıştırma Metodu

Hücre ayrıştırma yönteminde hareket alanı içinde bulu-
nan engeller bir poligon içine alınır. Bu aşamadan sonra
iki farklı yöntem ile çalışma alanı hücrelere ayrıştırılarak
robotun başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşması
için hangi hücrelerden geçmesi gerektiği hesaplanır.
Trapezoidal yöntemde poligonun ve engellerin köşelerin-
den dik çizgiler geçirilerek poligon hücrelere ayrıştırılır
(Şekil 3). Bu hücrelerin birbirlerine bağlı olma durumla-
rına göre bir graf oluşturulur. Oluşturulan grafın düğüm
noktaları bu çizgilerin orta noktalarıdır.
Yaklaşımsal hücre ayrıştırma metodunda ise bölge kare
şeklinde hücrelere ayrıştırılır (Şekil 4). Hücreler engel
etrafında daha küçük boyutlarda olup engelden uzaklaş-
tıkça büyüklüğü artar. Yol, bu hücrelerin kenarları uygun
bir şekilde birleştirilerek elde edilir [11]. Hücre ayrış-
tırma algoritması Matlab ortamında simüle edilerek so-
nuçlar diğer algoritmalar ile karşılaştırılmıştır. Elde edi-
len rota Şekil 5’te görüldüğü gibidir.

411

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Şekil 3: Trapezoidal Hücre Ayrıştırma

Şekil 4: Yaklaşımsal Hücre Ayrıştırma
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Şekil 5: Hücre Ayrıştırma Metodu

2.5. Hücre Ayrıştırma Metoduna Yeni Bir Yaklaşım

Hücre ayrıştırma metodunda düğüm noktaları arasındaki
bağlantılar yalnızca komşu hücrelerde bulunan düğüm
noktaları arasında bulunur. Daha kısa yol bulunması açı-
sından sadece komşu hücrelerin değil, olası tüm hücre-
lerin düğüm noktaları birbirleri ile karşılaştırılarak, bu
metoda yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Hücre duvarların-
daki düğüm noktası sayısı da artırılarak nihai yolun daha
kısa olması sağlanmıştır. Bu işlem yapılırken robotun ge-
nişliği hesaba katılır ve robotun, engelin içinden geçme-
yecek şekilde bir sonraki düğüm noktalarına gidip gide-
meyeceği kontrol edilerek bir graf oluşturulur. Oluşturu-

lan graf üzerinden dijkstra algoritması kullanılarak baş-
langıç ve bitiş noktaları arasındaki en kısa yol bulunur.
Geliştirilen yeni yöntem için elde edilen yol Şekil 6’da
görüldüğü gibidir.
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Şekil 6: Geliştirilmiş Hücre Ayrıştırma Metodu

Benzetim sonuçları 640 × 480 br2’lik alanda Şe-
kil 2’de gösterilmiştir. Bu karşılaştırma sonucunda rota
uzunlukları A* algoritması için 722 br, genetik algoritma
için 907 br, potansiyel alanlar metodu için 939 br şeklin-
dedir. Aynı platform için hücre ayrıştırma metodu 742 br
rota uzunluğuna sahipken bu metoda getirilen yeni yak-
laşımla beraber rota uzunluğunun 703 br olduğu gözlem-
lenmiştir.

3. Kinematik Model
Diferansiyel sürüş tekniğine sahip robot (Şekil 7), sa-
ğında ve solunda r yarıçaplı sabit ve yönlendirilemeyen
tekerlekler bulundurur. Robotun rahat hareket etmesini
sağlamak için bu iki tekerin dışında serbest hareket ede-
bilen bir küresel tekerlek kullanılmıştır. Tekerlekler ara-
sında l birim uzaklık bulunur. Tekerlek merkezlerinden
geçen eksen üzerinde iki tekere de eşit uzaklıkta bulu-
nan P noktası robotun hareket denklemleri için referans
noktası olarak kabul edilir. Bu noktanın çizgisel hızı, iki
tekerin çizgisel hızlarının toplamının yarısına eşittir.

Şekil 8’de robotun çalışma uzayını ifade etmek için
sabit bir (XI , YI) koordinat sistemi mevcuttur. Bu ko-
ordinat sistemi global referans alanı olarak adlandırılır.
Kinematik modelde P noktasının konumu bu noktanın
(x, y) koordinatları ve robotun θ açılı oryantasyonu ile
ifade edilir. Bu değerler 3 × 1 boyutlu bir matris ile şu
şekilde ifade edilebilir,

ζI =

xIyI
θ

 . (1)

Ayrıca robotun hareket eksenini tarif edebilmek için
değişken global referans alanına göre farklı konumlarda
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Şekil 7: Mobil Robot
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Şekil 8: Diferansiyel Sürüş Tekniği

bulunabilen yerel referans alanı bulunur. Kinematik mo-
delde P noktasının koordinatları global referans alanında
olduğu gibi (x, y) koordinatları ve θ açısı ile ifade edilir.
Bu değerler 3 × 1 boyutlu bir matris ile şu şekilde ifade
edilebilir,

ζR =

xRyR
θ

 . (2)

Bu matrisler global ve yerel referans alanlarındaki ko-
num bilgilerini tutar. Kinematik modelde ise hız paramet-
lerine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle matrislerin türevleri ile
işlem yapılır.
Yerel referans alanında robotun hareket yönü +xR olarak
kabul edilir. Bu alan robotun hareketi ile birlikte değişti-
ğinden robotun yR eksenindeki hızı sıfırdır. Herhangi bir
anda yerel koordinatlar ile global koordinatlar arasında
bir oryantasyon bulunur. Kinematik model bu oryantas-

yondan yararlanarak robotun yerel koordinatları ile belir-
tilen çizgisel hız ve açısal hız parametlerinin global koor-
dinatlardaki karşılığını verir. Bu parametreler P noktası-
nın x yönündeki çizgisel hızı, y yönündeki çizgisel hızı
ve açısal hızıdır.

r, tekerlek yarıçapı, l, tekerlekler arası uzaklık olmak
üzere P noktasının çizgisel hızı tekerleklerin çizgisel hı-
zından elde edilebilir:

ẋR =
Va + Vb

2
=
ẋr1 + ẋr2

2
=
rφ̇1 + rφ̇2

2
(3)

ẏR = 0 (4)

θ̇ =
rφ̇1 + rφ̇2

2l
(5)

Bu koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm için de
ortogonal dönüşüm matrisi kullanılır.

R(θ) =

 cos(θ) sin(θ) 0
−sin(θ) cos(θ) 0

0 0 1

 (6a)

R−1(θ) =

cos(θ) −sin(θ) 0
sin(θ) cos(θ) 0

0 0 1

 (6b)

ζ̇R = R(θ).ζ̇I (7a)

ζ̇I = R−1(θ).ζ̇R (7b)ẋIẏI
θ̇

 = R−1(θ).

ẋRẏR
θ̇

 (7c)

4. Uygulama Sonuçları
Uygulama için oluşturulan test düzeneği için çalışma
alanının üstüne 640 × 480 çözünürlüğe sahip kamera
yerleştirilmiş ve çalışma alanı 2 × 2.5 m2 alan beyaz
kağıtla kaplanmıştır. Arduino denetleyici kartı üzerinden
kontrol edilen mobil robot için eyleyici olarak DC motor
kullanılmıştır. Engel algılama işlemi, robot konumu, ro-
bot oryantasyon bilgileri ve anlık görüntü geri beslemesi
platform üzerine yerleştirilen bir kamera aracılığıyla
yapılmıştır. Engel köşe koordinatları hesaplanırken
dışbükey kabuk (convex hull) işleminden yararlanılarak
algoritmanın lokal minimum problemine yakalanmaması
sağlanmıştır. Algoritmaların hesaplanması Matlab orta-
mında yapılmış ve robotun bulunan rotayı takip etmesi
için hedef düğümle olan açı hatası baz alınarak oransal
kontrolcü tasarlanmıştır.

Sistem için kontrol işareti iki teker arasındaki hız far-
kının yüzdesel olarak belirlenmesi şeklindedir. Kontrol
işareti slider biçiminde kurgulanmıştır. Araç yörüngedey-
ken hata sıfırdır ve bu durum slider’ın ortada olduğu du-
rumu ifade eder. Slider’ın ortada olması iki tekerin aynı
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hızda dönmesini beraberinde getirir. Slider pozitif yönde
iken aracın sola dönerek yörüngesini düzeltmesi gereke-
ceğinden sağ teker hızı artırılır, sol teker hızı azaltılır. Ne-
gatif olduğu durumda da sol teker hızı artırılıp sağ teker
hızı azaltılarak robotun yörüngeyi takip etmesi sağlanır.

Şekil 9-11’de ilgili algoritmaların bulduğu yolu mobil
robotun takip etmesi sağlanmıştır. Burada mavi çizgiler
bulunan optimum rotayı, kesikli kırmızı çizgiler robotun
rotayı takip etmek için izledği yolu gösterir. Bu çalışmada
önerilen hücre ayrıştırma metodu literatürdeki benzerle-
rine göre daha kısa bir yol sunmaktadır. Yol uzunlukları
A* algoritması için 793 br, hücre ayrıştırma metodu için
790 br, hücre ayrıştırma metoduna getirilen yeni yaklaşım
için 675 br şeklindedir. Düğüm sayısının fazla olması ro-
botun salınım yapmasına ve daha uzun yol gitmesine se-
bep olmuştur.
Hücre ayrıştırma metoduna getirilen yeni yaklaşım, me-
safe açısından diğer algoritmalarla mukayese edildiğinde
daha kısa bir rota ortaya çıkarmıştır. Bulunan rotalar sis-
tem üzerinde uygulandığında yeni yaklaşım sayesinde ro-
botun daha kısa mesafede bitiş noktasına ulaştığı gözlem-
lenmiştir.

Şekil 9: A* Algoritması İle Yol Takibi

Şekil 10: Hücre Ayrıştırma Metodu İle Yol Takibi

Şekil 11: Geliştirilmiş Hücre Ayrıştırma Metodu İle Yol
Takibi

5. Sonuçlar
Bu çalışmada optimal rota planlama algoritmalarının
benzetim ve uygulama sonuçları karşılaştırılmıştır. Farklı
konumlara yerleştirilen engeller için algoritmaların sun-
muş olduğu rotalar gösterilmiştir. Burada temel motivas-
yon engellerin bulunduğu platformda takip edilen yolun
minimize edilmesidir. Benzetim sonuçları göstermiştir ki,
kullanılan bu algoritmalar arasında, hücre ayrıştırma me-
toduna getirilen yeni yaklaşım, daha kısa bir rota uzun-
luğu sunmuştur.
Gerçek zamanlı uygulama için diferansiyel sürüş tekni-
ğine sahip, arka tarafında iki tekerleği ve ön tarafında ser-
best yönlendirilebilir tekerleği olan dikdörtgen bir robot
oluşturulmuştur. Mobil robotların bilinen bir ortamda ha-
reket edebilmesinin sağlanması için, ilk olarak 2.5mx2m
beyaz renkli platformun üzerinde renkli olarak gösterilen
nesnelerin tanımlanması gerekmektedir. Söz konusu bu
işlem tümüyle görüntü işleme teknikleri üzerinden alın-
maktadır. Bu haritalama işlemini takiben, robotun en kısa
mesafe olacak şekilde rotası hesaplanmıştır. Robotun iz-
leyeceği yol bilgisi Matlab üzerinden gerçek zamanlı ola-
rak işlenmiş, oluşturulan rota ile gerçekte olan rota ara-
sındaki hatanın minimize edilmesi için oransal kontrolcü
kullanılmıştır. Geliştirilen yeni yaklaşım, mesafe açısın-
dan diğer algoritmalarla mukayese edildiğinde daha kısa
bir rota ortaya çıkarmıştır.
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Özetçe

Ters sarkaç sistemleri doğrusal olmayan yapıları nedeniyle
kontrol problemleri açısından uygulamada önemli bir yer edin-
mektedir. Üç boyutta serbestçe hareket eden ve yere sabit bir
gövdesi olmayan cisimlerin ve robotların yönelimini, hızlarını
kontrol ederek dengede tutmak oldukça zor bir görevdir. Birçok
gelişmiş sistemin altyapısını bu gibi sistemler oluşturmaktadır.
Çeşitli kısıtlar sebebiyle ek uzuvlar ve geleneksel eyleyiciler bu
tür uygulamalarda kullanılamayabilir. Bu durumda reaksiyon
tekerlerinin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Uzay araçlarının,
ulaşım taşıtlarının ve bunun gibi diğer sistemlerin yönelimi, ko-
numlanması ve dengelenmesi için reaksiyon tekeri tabanlı sis-
temler kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada, birçok sisteme
temel teşkil eden ters sarkaç sisteminden yola çıkarak iki ek-
sende kendini dengeleyebilen reaksiyon tekeri tabanlı çubuk ta-
sarımı, kontrolü ve üretimi yapılmıştır.

Abstract

Inverted pendulum systems have an important place in prac-
tice for control problems due to their nonlinear structures. It is a
very difficult task to control the orientation and speed of objects
and robots which are free in three dimensions. These systems
constitute the infrastructure of many advanced systems. Con-
ventional actuators may not be used in such applications due to

various limitations. Under these circumstances usage of reac-
tion wheels come into prominence. Reaction wheel based sys-
tems are used for orienting, coordinating and balancing of spa-
cecraft, transport systems, and other such systems. In this study,
two-axis self-balancing reaction wheel based inverted pendu-
lum system which is a basis for many complex system has been
designed, manufactured and controlled.

1. Giriş
Ters sarkaç ve reaksiyon tekeri tabanlı ters sarkaç sistemleri ile
ilgili olarak literatürde birçok çalışma yapılmıştır. [1]’de reak-
siyon tekerli ters sarkaç sisteminin lineer kontrolü ile ilgili ça-
lışma yapılmıştır. [2,3]’te iki eksende ters sarkaç sisteminin li-
neer olmayan kontrolü ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Chang
ve Lee X-Y düzleminde ters sarkaç sisteminin lineer olmayan
kontrolü üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Hareketli bir me-
kanizma üzerinde, sarkacı belirli bir noktaya kadar kayan kipli
kontrol ve doğrusallaştırılmış geri besleme kontrolcüsü yardı-
mıyla kontrol etmişlerdir. Sarkacın küçük açı değerlerine ulaşıl-
dığında ise hareketli alt sistemi de düşünerek kayan kipli kont-
rol ve PID kontrolcüsü birlikte kullanılmıştır [2]. Cho ve Jung
ise benzer bir X-Y düzlemindeki sistemin kontrolünü sinir ağ-
ları yardımıyla sağlamışlardır [3]. Modelleme ve kontrol üze-
rine bulanık mantık tabanlı kontrol çalışması [4]’te gerçekleş-
tirilmiştir. Spong ve arkadaşları da reaksiyon tekeri tabanlı sis-
temler üzerine modelleme ve kontrol çalışmaları [5] yapmıştır.

Reaksiyon tekerleri, dönen bir tekerin ataletini kullanarak
bağlı bulunduğu cisme tork uygulayabilir ve bu sayede cismin
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yönelimini değiştirebilirler. Ters sarkaç sistemleri oldukça zen-
gin bir geçmişe sahiptir [6] ve yeni kontrol konsept ve teorileri
için test, uygulama ve kıyaslama amacıyla sıklıkla kullanılır [7].
Önerilen sistem ile varolan klasik ters sarkaç sistemleri arasın-
daki en büyük fark, dengeyi sağlamak amacıyla reaksiyon te-
kerlerinin kullanımı olacaktır.

Genel olarak reaksiyon tekerleri yerçekimsiz ve sürtünme-
siz uzay ortamında bulunan uzay araçlarının roket yakıtı veya
başka bir eyleyici olmaksızın oryantasyonlarını kontrol etmekte
kullanılır. Temel çalışma prensibi Newton’un 3. hareket yasa-
sına dayanmaktadır: "Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki
vardır."

Buradan yola çıkarak herhangi bir motora bağlanan reak-
siyon tekeri, momentumun korunumu yasasından dolayı dönüş
hızına bağlı olarak ortaya çıkan açısal momentuma eşit ve zıt
yönde ters momentum oluşturur. Reaksiyon tekerleri yalnızca
kendi kütle merkezleri etrafında momentum oluşturur. Bunun
dışında sisteme öteleme hareketi sağlamazlar.

Tıpkı her sistemde olduğu gibi bizim sistemimizde de dı-
şarıdan bir tork uygulanmadığı sürece sistemin açısal momen-
tumu korunacağından, sadece düşmeye karşı reaksiyon tekerle-
riyle ters momentum oluşturarak sistemi dengede tutması sağ-
lanmıştır. Bu amaçla uygun şekilde beslenen motorlar sarkacı
yere değdiği dönme noktası etrafında dengelemiştir.

2. Sistem Modelleme
Sistemin iki ekseni birbirinden bağımsız olarak düşünülmüş ve
hareket denklemleri tek eksen için çıkarılmıştır. Bunun için Şe-
kil 1’de gösterilen sistem göz önüne alınarak Lagrange yönte-
miyle modelleme yapılmıştır.

Şekil 1: Tek Eksen Reaksiyon Tekerli Ters Sarkaç Modeli

• O1 çubuğun ağırlık merkezi

• O2 reaksiyon tekerinin ağırlık merkezi

• L1 orijin(O) ve çubuğun ağırlık merkezi arasındaki me-
safe

• L2 orijin(O) ve reaksiyon tekeri ağırlık merkezi arasın-
daki mesafe

• θ çubuk ve dikey eksen arasındaki açı

• φ reaksiyon tekerinin açısı

Genel Lagrange ifadesi Denklem (1)’de verilmiştir.

d

dt

(
∂L

∂q̇i

)
− ∂L

∂qi
= τi (1)

Burada L Lagrange operatörünü, qi(bu sistemde θ ve φ)
genelleştirilmiş koordinatları, τi ise bu koordinatlardeki toplam
torkları belirtmektedir. Lagrange operatörü, sistemin kinetik ve
potansiyel enerjilerinin farkı olarak Denklem (2)’deki gibi ta-
nımlanır.

L = KE − PE (2)

• KE : Sistemin Toplam Kinetik Enerjisi

• PE : Sistemin Toplam Potansiyel Enerjisi

Sistemin kinetik ve potansiyel enerji ifadeleri sırasıyla
Denklem (3) ve Denklem (4)’te verilmiştir.

KE =
1

2
(m1L

2
1 +m2L

2
2 + I1 + I2)θ̇

2 + I2θ̇φ̇+
1

2
I2φ̇

2 (3)

PE = (m1L1 +m2L2)gcosθ (4)

• m1 çubuğun ağırlığı

• m2 reaksiyon tekerinin ağırlığı

• I1 çubuğun ağırlık merkezi etrafında eylemsizlik mo-
menti

• I2 reaksiyon tekerinin kendi ağırlık merkezi etrafında ey-
lemsizlik momenti

Denklem (3) ve (4), Denklem (2)’de yerine yazıldığında
Lagrange operatörü Denklem (5)’teki gibi elde edilir.

L =
1

2
(m1L

2
1 +m2L

2
2 + I1 + I2)θ̇

2 + I2θ̇φ̇+
1

2
I2φ̇

2

−(m1L1 +m2L2)gcosθ
(5)

Denklem (5), Denklem (1)’de yerine yazıldığında her bir
koordinat için sırasıyla Denklem (6) ve (7) elde edilir.

(m1L
2
1 +m2L

2
2 + I1 + I2)θ̈ + I2φ̈

−(m1L1 +m2L2)gsinθ = 0
(6)

I2(θ̈ − φ̈) = Tr (7)

Burada Tr DC motorun sürtünme ve elektriksel dinamikleri
göz önüne alınmadan oluşan reaksiyon tekeri sürücü torkudur.
Denklem (6) doğrusallaştırılıp Denklem (8)’de gösterildiği gibi
yeniden yazılır. Doğrusallaştırma yapılırken kabul edilen tek li-
neer olmayan eleman sin(θ) olduğundan (7)’deki denklem aynı
şekilde kalır.

(m1L
2
1 +m2L

2
2 + I1 + I2)θ̈ + I2φ̈

−(m1L1 +m2L2)gθ = 0
(8)

Sonraki aşamada reaksiyon tekerini istenen hızda kontrol
etmek için motorun fiziksel davranışının matematiksel modeli
(9), (10) ve (11) numaralı denklemler yardımıyla sisteme dahil
edilmiştir.

V = Lm
di

dt
+Rmi+Keωm (9)

Tm = Kti (10)
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Tr = NgTm (11)

Burada V motor voltajı, Ke motor geri elektromotif kuv-
vet, ωm motorun açısal hızı, Lm armatür bobin endüktansı,
Rm armatür bobin direnci, i armatür akımı, Tm motorun oluş-
turduğu tork, Kt motor tork sabiti ve Ng dişli oranıdır. Ge-
nelde motor endüktansı dirence oranla çok küçük olduğundan
(Lm << Rm) endüktanslı terim ihmal edilmiştir. Motor ve re-
aksiyon tekeri arasındaki ilişkiyi kullanarak gerekli motor vol-
tajı reaksiyon tekeri açısal hızı cinsinden Denklem (12)’deki
gibi hesaplanır:

Tr = NgKt

(
V −KeNgφ̇

Rm

)
(12)

Sistemin durum-uzay model gösterimi ise Denklem (13) ve
(14)’te gösterildiği gibi elde edilmiştir.

θ̇

θ̈

φ̇

φ̈

 =


0 1 0 0

a21 0 0 a24
0 0 0 1

a41 0 0 a44



θ

θ̇

φ

φ̇

+


0

b2
0

b4

 (13)

y =
[
1 0 0 0

] 
θ

θ̇

φ

φ̇

 (14)

Burada sistemi daha düzenli yazmak için aşağıdaki değiş-
kenler tanımlanmıştır.

a = m1L
2
1 +m2L

2
2 + I1, b = (m1L1 +m2L2)g,

a21 =
b

a
, a24 =

KtKeN
2
g

aRm
, a41 = − b

a
,

a44 =

(
a+ I2
aI2

)(
KtKeN

2
g

Rm

)
,

b2 = −KtNg

aRm
, b4 =

(
a+ I2
aI2

)
KtNg

Rm

3. Mekanik Tasarım
Sistemin 3 boyutlu tasarımı bilgisayar ortamında SolidWorks
kullanılarak yapılmıştır. Tasarım sırasında, sistemin fiziksel is-
terleri net şekilde belirli olmadığından, literatürde var olan reak-
siyon tekerli ters sarkaç modellerinden faydalanılmıştır [2]. An-
cak reaksiyon tekerlerinin tasarımında ataletteki değişimi mini-
mize edecek ve ağırlığı azaltacak şekilde değişiklikler yapılmış-
tır. Tasarım sırasında parçaların üretilebilirliği göz önünde bu-
lundurulmuştur. Sistem 2 adet reaksiyon tekeri, tekerler ile mo-
torun mekanik bağlantısını sağlayan ara bağlantı elemanı, her
bir motor için ayrı motor tutucu, motor tutucuları çubuğa bağ-
layan ana tutucu, ana gövdeyi oluşturan çubuk, çubuğun yerle
temasını sağlayan uç kısmı ve atalet ölçüm ünitesi için tutucuyu
içermektedir.

Sistemin temel parçalarından biri olan reaksiyon tekerinin
tasarımı Şekil 2’de gösterilmiştir. Alüminyum malzemeden üre-
tilen reaksiyon tekerinin çapı 70 mm ve ağırlığı 42 gramdır.

Motorları çubuğa sabitlemek için ara eleman olarak Şekil
3’te CAD çizimi verilen alüminyum bir tutucu tasarlanmıştır.

Şekil 2: Reaksion Tekeri CAD Çizimi

Şekil 3: Motor Tutucu CAD Çizimi

Çubuk dış çapı 9 mm iç çapı 7 mm olan boyu 30 cm olacak şe-
kilde alüminyum borudan kesilmiştir. Geriye kalan alüminyum
parçaların tamamı CNC freze tezgahında üretilmiştir.

Sistemin tamamlanmış CAD modeli Şekil 4’te ve üretilmiş
hali Şekil 5’de gösterilmiştir.

Şekil 4: Sistem CAD Modeli

4. Sistemin Elektronik Yapısı ve
Haberleşme

Sistem elektroniksel donanım olarak iki adet 12 V redüktörsüz
DC motor, bu motorlar için gerekli kontrol sinyallerini yüksel-
ten 1 adet motor sürücüsü ve sistem için gerekli açı değerle-
rini ölçen bir adet atalet ölçüm ünitesini içermektedir. Sistemin
kontrol yazılımı Arduino arayüzü kullanılarak hazırlanmış ve
Arduino Mega kartına gömülmüştür. Arduino ve bilgisayar ha-
berleşmesi için Visual Studio programı ile C# dilinde seri ha-
berleşme yapabilen ve Şekil 6’da gösterilen kullanıcı arayüzü
oluşturulmuştur.
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Şekil 5: Üretilen Sistem

Şekil 6: Kullanıcı Arayüzü

5. Kontrol ve Benzetim
Matematik modeli elde edilen sistemin kontrolü için kutup
atama yöntemi kullanılmıştır. Klasik PID’de bütün durumlar
geri beslenmediği için yapılabilecekler genelde kutup atama
yöntemine göre daha sınırlıdır. Kutup atama yönteminde ise,
durum geri-besleme kontrol kazanç matrisi ile probleme siste-
matik bir çözüm getirerek kapalı çevrim sistemin kutupları iste-
nilen yere getirilebilir.

Kutup atama yöntemi ile durum geri beslemeli kapalı çev-
rim sisteminin genel şeması Şekil 7’de gösterildiği gibidir.

Şekil 7: Durum Geri Besleme ile Kontrol

Sürekli zaman sistemleri durum-uzay gösteriminde Denk-
lem (15) ve (16)’daki gibi tanımlanmaktadır:

ẋ̇ẋx = Ax +Bu (15)

y = Cx +Du (16)

Bizim sistemimiz için A,B,C,D matrisleri Denklem (17) ve
(18)’de gösterildiği gibidir.

A =


0 1 0 0

49.7 0 0 0.0026

0 0 0 1

−49.7 0 0 0.8165

B =


0

−0.2337
0

72.71

 (17)

C =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

D =


0

0

0

0

 (18)

Burada durum geri besleme kazanç matrisi ile kontrol kuralı
u= -Kxxx şeklinde tanımlanır.

ẋ̇ẋx = Ax−BKxxx = (A−BK)xxx (19)

Denklem (19)’u ve istenilen kutupları kullanarak K matrisini,
Denklem (20) yardımıyla hesaplarız:

| sI −A+BK |= (s− s1)(s− s2)...(s− sn) (20)

s1, s2, ...sn sistemin istenilen kutuplarını temsil etmektedir. Bu
değerler simülasyon ve gerçek sistem üzerinde deneme-yanılma
yöntemiyle eniyilenmeye çalışılmıştır. Kapalı çevrim sistem
için kutuplar s1 = −4, s2 = −3, s3,4 = −1.2± 0.25j olacak
şekilde seçilmiştir. Elde edilen sonuçta

Ke =
[
−438.7 −58.04 −0.005 −0.046

]
(21)

olarak bulunmuştur.

• Ke : Lagrange yöntemi ile elde edilen matematiksel mo-
dele göre durum geribesleme matrisi

Şekil 8’de hesaplanan Ke matrisi ile birlikte sistemin başlangıç
koşulu 0.01 radyan derece olacak şekilde sistemin benzetimi ya-
pılmış ve kendi kendini dengeleyebildiği gözlemlenmiştir.

Şekil 8: Ke ile Kutup Atama Yöntemi Benzetimi

6. Deney Sonuçları
Elde edilen matematiksel modelin ilk olarak kutup atama yön-
temiyle benzetimi yapılmış, ardından elde edilen parametreler
gerçek sistem üzerinde denenmiştir.

Ke gerçek sisteme uygulandığında elde edilen çubuk yu-
varlanma ve yunuslama açıları Şekil 9’da ve bunlarda oluşan

419

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



mutlak hata Şekil 10’da gösterilmiştir. Denklem (22) mutlak or-
talama hata hesaplamasını göstermektedir.

Hataaçı =

∣∣∣∣∣
n∑

i=1

açıi − açıortalama

n

∣∣∣∣∣ (22)

Burada n sistem çalışırken alınan veri sayısı temsil etmektedir.

Şekil 9: Çubuk Yuvarlanma ve Yunuslama Açıları

Sarkacın ağırlık merkezi tam olarak çubuğun üzerinde ol-
madığından, sistemin yunuslama ve yuvarlanma açı değerleri
sıfır dereceye oturamamakta ancak belirli bir açı etrafında ufak
salınımlar yapmaktadır.

Şekil 10: Çubuk Yuvarlanma ve Yunuslama Açıları Hatası

Şekil 10’da görüleceği üzere hata değerleri zaman zaman
artıp azalmakta ve hiçbir zaman bu değerlerde sürekli bir ar-
tış yada azalma gözlemlenmemektedir. Sistemin başarılı bir şe-
kilde kendini dengeleyebildiği buradan da anlaşılmaktadır. Ya-
pılan son testlerde ortalama hata değerleri yunuslama açısı için
0.22 derece, yuvarlanma açısı için ise 0.17 derece olarak hesap-
lanmıştır. Şekil 11’te çalışan sistemden örnek bir kare gösteril-
mektedir.

7. Sonuçlar
Bu çalışmada reaksiyon tekerleri ile iki eksende kendini den-
geleyebilen ters sarkaç sistemi başarılı bir şekilde gerçeklen-
miştir. İlk olarak sistem Lagrange yöntemi ile tek eksen için
modellenmiştir. Ardından sistemin gereksinimleri yapılan ben-
zetimler üzerinden kestirilmeye çalışılmış ve sonrasında parça
temini ve üretim aşamasına geçilmiştir. Sistemin kontrolü için
kutup atama yöntemi seçilmiştir. Sistemi iki eksende modelle-
mek yerine tek eksen için elde edilen model her iki eksen için
kullanılmış ve sistemin kendini başarılı bir şekilde dengelemesi
sağlanmıştır. Gelecek çalışmalarda sistem üzerinde farklı kont-

Şekil 11: Sistemin Çalışır Halde Görüntüsü

rol yöntemleri denenerek sonuçların karşılaştırılması planlan-
maktadır.

8. Teşekkür
Bu çalışmanın MKM512 - Mekatronik Sistem Tasarımı dersi
kapsamında yapılmasını destekleyen İTÜ Mekatronik Eğitim ve
Araştırma Merkezine ve aynı zamanda çalışmalarımızı yapma-
mız için bize imkan sağlayan İTÜ Makina Fakültesi bünyesinde
bulunan Otonom Sistemler Laboratuarına ve yöneticisi Doç. Dr.
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Özetçe 

      Otomasyon ve kontrol sistemlerinde amaç, sistemlerin 

doğruluğunu ve hassasiyetini artırmaktır. Robotik yörünge 

kontrolünde yöntemler sayıca çok olmasına rağmen, bu 

yöntemlerin hassasiyetinin, görüntü işlemeyle eş zamanlı 

kullanıldığında optimal olmadığı gözlemlenmiştir. Bu 

çalışmada, yörünge belirlemeyi iyileştirmek amacıyla bir 

nesne takip algoritmasının hareketli bir robot üzerinde 

uygulanması amaçlanmıştır. Nesneler Üstündeki Anahtar 

Noktaların Uyumu ve Takibi (CMT) ile alınan veriler, yeni bir 

yörünge belirleme algoritmasına iletilmiş ve görüntü işleme 

sonucu alınan veriler gerçek zamanlı olarak yeni bir 

yörüngenin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Buna ek 

olarak oransal-integral-türevsel denetleyici (PID) kullanılarak 

bu yörüngeye bağlı kalınması sağlanmıştır. Bu çalışmanın 

sonucunda alışılmış yöntemlere kıyasla yörünge belirleme ve 

yörüngede ilerleme konusunda iyileşmeler gözlemlenmiştir. 

Abstract 

      In automation and control systems, the main purpose is to 

improve any system's accuracy and precision. In robotic path 

control, even though, there are several methods, these 

methods' precision has observed to be non-optimal when used 

simultaneously with image processing. In this study, to 

improve path determination, an object tracking algorithm is 

implemented on a mobile robot. Data that has been obtained 

by the Consensus-based Matching and Tracking of Keypoints 

for Object Tracking (CMT) algorithm, have been transferred 

to a new path determining algorithm and the results obtained 

from the image processing have been used in conjunction with 

one another to improve the path in real time. Additionally, 

proportional-integral-derivative controller (PID) have been 

used to reduce the deviations from the chosen path. 

From the results of this study, it was observed that, there has 

been improvements in path determination and reaching the 

desired location compared to common methods. 

1. Giriş

      Günümüzde hayatın birçok alanında kendi başına bağımsız 

hareket kabiliyetine sahip gezgin robotlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu gezgin robotlar, bu hareketleri 

sağlayabilecek mekanik donanıma sahip olsalar da hareket 

kabiliyetleri sınırlı sayıda algılayıcıya sahip olmaları ve 

algılayıcı verilerinin yeteri kadar etkin işlenememesi sebebiyle 

kısıtlanmaktadır [1].  Birçok robotik kontrol sisteminde hala 

algılayıcı verilerinden yararlanılarak geleneksel PID 

kontrolcüler kullanılmaktadır. Çok basit bir yapıya sahip 

olması, kolay gerçeklenebilmesi ve ayarlamaları için çok az 

sayıda parametreye sahip olması PID denetleyicilerin yaygın 

kullanımında büyük rol oynamaktadır [2,3]. 

      PID kontrol sisteminin mobil robotlarda kullanılarak bir 

hedefe ilerlemenin sağlanabilmesi için hedefin robota göre 

konumunun bir algılayıcı ile saptanması gerekir. Bu işlem için 

her türlü hedefi tespit etme kabiliyetine sahip kameralar 

yaygın bir kullanıma sahiptir. Böyle bir sistemde devamlı 

olarak görüntü alınması, hedefin konumunun görüntü içinde 

gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi ve bu verinin PID 

kontrolcü ile gerekli motor kontrol sinyallerine 
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dönüştürülmesi gerekir. Bu amaçla güçlü bir nesne takip 

algoritması yardımıyla kararlı bir kapalı döngülü kontrol 

sistemi oluşturmak mümkündür [4]. Açık döngülü kontrol 

sistemine dayalı çalışan yörünge planlama algoritmalarında 

ortamdaki değişken fiziksel etkenler sebebiyle istenen başarı 

her zaman elde edilememektedir ve uzun dolambaçlı 

yörüngelerde ortaya çıkan hataların birikmesi sonucu istenen 

hedefe ulaşmak imkansızlaşmaktadır. [5] Gerçek zamanlı 

kameradaki kareler üzerinde işleyebilecek nesne takip 

algoritması sayesinde yörüngede oluşan hatalar anında 

düzeltilebilmektedir. Bu prensiple çalışan robotik sistemlerin 

istenen hedefe güvenli adımlarla ulaşabildiği gözlemlenmiştir. 

[4-9]  

      Otonom robotik sistemlerde nesne takip algoritması 

uygulayabilmek için karşılaşılan temel zorluklardan biri 

başlangıçtaki ilgi bölgesini de otomatik olarak 

belirleyebilmektir. Bunu aşmak için hedefe yönelik bir nesne 

bulma algoritmasına ihtiyaç vardır. Nesne bulunduktan sonra 

nesne takip algoritmasına girdi olarak verilerek kameranın 

devam eden karelerinde de takip edilebilmektedir. PID 

kontrolcü ile hedefin kameradaki karenin ortasında tutulması 

sağlanarak hedefe emin adımlarla ilerlenebilmektedir. 

      PID tabanlı kontrol sistemleri her ne kadar kullanışlı olsa 

da basitliği sebebiyle gerçek zamanlı işlemlerde hedefe 

yönelik yörünge belirleme sonuçları istenilene yakın 

olmamaktadır. Sadece hedefin robota göre konumu üzerinden 

yönelim ayarlaması yapıldığı için istenilen bir noktaya 

istenilen bir yönelme vektörüyle gitmek bu tarz kontrolcülerde 

mümkün olmamaktadır. Bu sebeple hedefe ulaşılsa bile, 

robotun hedefe olan açısı belirsiz olacağı için robotun birçok 

bütünleyici işlevi etkisiz hale gelmekte ve bu da sistemin 

çalışmasına engel olmaktadır [6]. Bu soruna yönelik öne 

sürülen birçok çözümde hedef, kameranın görüş alanından 

çıkarılmakta ve hedefin tekrar bulunmasının zor olduğu birçok 

durumda da uygulanabilirlikten uzak kalmaktadır. 

      Bu bildiride bilindik PID kontrolcülere ek olarak başka bir 

yörünge planlama yaklaşımı öne sürülmektedir. Bu 

yaklaşımda geleneksel PID kontrolden farklı olarak robotun 

hız vektörünü hedef ile belirli bir açıya sahip olacak şekilde 

oluşturulmaktadır. Bu şekilde robotun hedefe daha uygun bir 

yönelim ile daha dik bir açıyla ulaşması sağlanmaktadır. 

Yapılan deneylerde kameradan elde edilen görüntüler üzerinde 

Nesne Takibi için Anahtar Noktaların Uyum Tabanlı 

Eşleştirilmesi ve Takibi (CMT) algoritması kullanılmaktadır. 

Bu algoritmayla gerçek zamanlı olarak bir hedef bölgesi 

belirlenmekte ve bu bölgenin merkezinin konumunun 

oluşturduğu vektör yol planlamasında kullanılmaktadır.   

2. Hedef Tespit ve Takip Sistemi

      Bu bildiride öne sürülen yöntemin uygulanabilmesi için 

Şekil 1’de gösterilen diferansiyel sürüşlü bir robot imal 

edilmiştir. Görüntü işleme algoritmalarının uygulanabilmesi 

için robotun ön kısmına, objektifi robotun orta ekseni üzerinde 

olacak şekilde bir kamera yerleştirilmiştir.  

      Sistem tasarlanırken, robotun yedi tane aynı boyuttaki 

beyaz üçgeni tespit etmesi ve içinden seçtiği bir tanesine 

doğru yönelim sağlaması amaçlanmıştır. Robot belirli bir 

mesafeden düz bir duvara dik konumda hareketine başlamakta 

ve hareket boyunca seçmiş olduğu hedefi takip ederek 

ilerlemektedir. Tüm hedefler aynı görünüme sahip olduğu için 

hepsinin aynı anda kameranın görüş alanına gireceği bir 

başlangıç konumu seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle her 

hedeflerin merkezleri arasındaki uzaklık yaklaşık 8 cm olarak 

belirlenmiş ve robot da yedi hedefi ortalayacak şekilde 1,5 

metre uzaklığa yerleştirilerek harekete başlaması sağlanmıştır. 

Bu şekilde robotun, tutma mekanizması ile taşımakta olduğu 

bir objeyi yerleşmesi gereken sıradaki üçgenin üstüne 

yerleştirmesi planlanmıştır. 

Şekil 1:Deneyler için imal edilen robot. 

      Robot bu yedi hedef üzerinden birisine gitmek için seçim 

yaptıktan sonra istenen hedef nesne bulma algoritmasıyla ilgi 

bölgesi olarak işaretlenip nesne takip algoritmasına girdi 

olarak verilir. Bu senaryoda hedefler beyaz üçgenler olduğu 

için nesne bulma algoritması olarak renk kümesi ve şekil 

bilgisine dayalı (Blob Detection) algoritması kullanılmıştır. 

İlgi bölgesi bu şekilde tespit edildikten sonra CMT algoritması 

ile hedefin hareket boyunca takibi yapılmaktadır.  

      CMT'nin arkasındaki temel fikir, ilgili nesneyi anahtar 

noktalar (keypoints) olarak bilinen küçük parçalara ayırmaktır. 

Kameradan alınan her karede, ilgili nesnenin ilk seçiminde var 

olan anahtar noktalar tekrar bulunmaya çalışılır. Bunun için iki 

farklı yöntem kullanılmaktadır. Öncelikle, optik akış tahmin 

edilerek önceki görüntü karesindeki anahtar noktaların güncel 

karede takibi yapılır. Sonrasında ilk görüntü karesinde ilgi 

bölgesinden elde edilmiş olan tanımlayıcı noktalar ile güncel 

görüntü karesindeki anahtar noktaların karşılaştırılması 

yapılır. Her iki yöntem de hataya eğilimli olduğu için anahtar 

noktaların her iki yöntemde de uzlaşmasına dayalı oy birliği 

ile nesnenin merkezi tespit edilmiş olur. Şekil 2’de görüldüğü 

üzere oylamalar daha sonra kümelenmekte ve aykırı değerler 

kaldırılmaktadır [10].   

Şekil 2: CMT algoritmasıyla nesne takibi. 
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3. Kontrol Sistemi

      Bu bildiride diferansiyel sürüşlü robotların seçtiği bir 

hedefe ilerlemesi için kullanılan oransal integral türevsel 

(PID) tabanlı kontrol sistemleri incelenmiştir. Bu sebeple ilk 

olarak tork üreten iki tane motora sahip bir robot modellemesi 

ele alınmıştır. Bu modele göre hız eksenine dik bir duvarda 

bulunan hedeflere ulaşmak için doğrudan PID kullanılması ile 

elde edilecek olan sonuçlar incelenmiştir. Sonrasında da aynı 

düzenekte hedeflere daha dik bir açıyla ulaşabilmesi için hedef 

konumuna bağlı uygulanan bir kontrol yaklaşımı önerilmiştir. 

3.1. Kinematik Modelleme 

      Diferansiyel sürüşlü robotlar modellenirken robotun sağ ve 

sol uçlarında bulunan tekerlekler esas alınmış, robotun 

dengesini sağlayan sarhoş tekerlerin yarattığı sürtünme ihmal 

edilmiştir. Benzer bir şekilde bu modelleme, robotun tamamen 

düz bir zeminde ilerlediği varsayılarak yapılmaktadır. 

Herhangi bir andaki robotun duruşunu ve kinematiğini 

tanımlamak için üç değişkene ihtiyaç duyulmaktadır: 

𝑝 = [
𝑥
𝑦
θ

]  (1) 

      Bu ifadede x ve y robotun Kartezyen koordinat düzlemi 

üzerindeki konumunu ifade ederken θ ise robotun hız vektörü 

ile x ekseni arasındaki açıyı ifade etmektedir. Robot, Şekil 3’te 

gösterildiği gibi sadece tekerlerin dönme eksenine dik bir 

yönde ilerleyebilmekte ve tekerlerle zemin arasında 

oluşabilecek bir kayma ihmal edilmektedir. Diğer bir deyişle, 

zemin ile tekerin zemine değdiği nokta arasındaki hız sıfırdır. 

Şekil 3: Diferansiyel sürüşlü robot modellemesi. 

Robotun kinematiğini oluşturan diğer denklemler şunlardır: 

�̇� = 𝑢 𝑐𝑜𝑠θ   (2) 

�̇� = 𝑢 𝑠𝑖𝑛θ  (3) 

�̇� =  𝜔  (4) 

      Bu ifadelerde u robotun hızı, ω ise açısal hızıdır. Sonuç 

olarak robotun kinematiği aşağıdaki Jacobian Matrisi 

kullanılarak ifade edilebilir: 

�̇� = [
�̇�
�̇�

�̇�

] = 𝐽(𝜃)𝑞 = [
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑠𝑖𝑛𝜃 

0

 0
 0
 1

] . [
𝑢
𝜔

]  (5) 

     Şekil 3’te sağ ve sol tekerin açısal hızı sırasıyla ϕR ve ϕL 

sembolleriyle gösterilmiştir. Buna göre tekerlerin yere göre 

hızı, açısal hız ve r yarıçapı ile şu şekilde ifade edilir: 

𝑢𝑅 = 𝑟 𝜙�̇�  (6) 

𝑢𝐿 = 𝑟 𝜙�̇�  (7) 

      Bu iki ifadeden yola çıkarak sistemin toplam doğrusal ve 

açısal hızı şu şekilde bulunur: 

𝑢 =
(𝑢𝑅 + 𝑢𝐿)

2
=  

𝑟

2
 (𝜙�̇� + 𝜙�̇�)   (8) 

𝜔 =
1

2𝑑
 (𝑢𝑅 − 𝑢𝐿) =  

𝑟

2𝑑
 (𝜙�̇� − 𝜙�̇�)   (9) 

3.2 PID Denetleyici ile Hedef Takibi 

      PID denetleyici, kontrol edilebilir bir sistemde ölçülen 

değer ile istenilen arasındaki farkı hata olarak hesaplar. 

Sonrasında bu hata terimini zamana göre takip ederek türev ve 

integralinden de yararlanarak sistem girdisi için gerekli 

ayarlamaları yapar. Bu ayarlama için kullanılan üç ayrı 

parametreden P hatanın oransal, D türevsel, I ise integral 

değerlerini ifade etmektedir. Bu parametrelerin en uygun 

şekilde ayarlanması ile çok iyi bir denetleyici elde etmek 

mümkündür. 

      Uygulanan kontrol sisteminde gerçek zamanlı görüntü 

işleme kullanılmıştır. Buna göre hesaplanan hata terimi şu 

ifade ile gösterilebilir: 

𝑒 = 𝑥1 − 𝑥2   (10) 

     Bu ifadede x1 görüntü merkezinin, x2 ise hedefin yatay 

konumunu görüntüdeki piksel sayısı cinsinden ifade eder. 

Şekil 4’ten de anlaşılacağı üzere, x1 görüntü boyutu sabit 

olduğu için her zaman aynı değere sabitken, x2 robotun konum 

ve açısına bağlı değişiklik göstermektedir. Robotun dikey 

hareket kabiliyeti olmadığından dolayı z eksenindeki bilgi 

kullanılmamaktadır. Sadece x eksenindeki farklılık, açıyla 

olan yakın ilişkisi sebebiyle hata terimi olarak 

kullanılmaktadır. 

Şekil 4: Kamera görüntüsünde hedef takibi. 

      PID kontrolcü ile elde edilen değer, hedefe doğru olan 

açının düzeltilmesinde, yani hedefin kamera görüntüsünde 

ortalanmasında kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle, x1 noktası 

PID kontrolcünün ayar noktası olarak atanmaktadır. Bu 

nedenle robotun açısal hızının hesaplanması gerekmektedir. 

Bu işlem için ulaşılması gereken açısal hız şu şekilde 

hesaplanır: 
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𝜔 =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝐾𝑃𝑒 + 𝐾𝐼 ∫ 𝑒 𝑑𝑡 + 𝐾𝐷

𝑑

𝑑𝑡
𝑒   (11) 

𝑡

0

      Burada KP, KI ve KD sırasıyla oransal, integral ve türevsel 

katsayılardır. Ulaşılması istenen açısal hız hesaplandıktan 

sonra bu hıza ulaşmak için sağ ve sol teker sırasıyla şu şekilde 

kontrol edilir. 

𝑢𝑅 = 𝑢 + 𝑑𝜔   (12) 

𝑢𝐿 = 𝑢 − 𝑑𝜔   (13) 

      Burada u robotun doğrusal hızı, d ise iki tekerlek arası 

mesafenin yarısıdır.  Bu şekilde teker hızları ayarlanarak 

hedefin robot için ortalanması sağlanmaktadır.  

      Klasik PID tabanlı diferansiyel sürüş kontrolünde robotun 

hedefe giderken duvara dik bir yönelim sağlaması mümkün 

olmamaktadır. Bunun nedeni kontrol sisteminin her zaman 

hedefi ortalaması ve duvarla arasında oluşan açı bilgisini 

kontrol edememesidir. Bu sebeple Şekil 5’teki gibi bir 

düzenekte robotun y ekseni boyunca uzanan duvardaki hedefe 

aşma olmayan PID katsayılarıyla ulaşabileceği en iyi açı 

aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

𝜃 ≥ 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑦

𝑥
)  (14) 

      Hedef koordinat düzleminin orijin noktası olarak kabul 

edilirse ve duvarın Y ekseni boyunca uzandığı varsayılırsa 

robotun bulunduğu konum (x,y) olarak ifade edilebilir. 

Şekil 5: Robotun ve hedefin başlangıçtaki konumları. 

 3.3 Önerilen Yöntem 

      Bu yöntemde robotun hedefe giderken duvara daha az bir 

varış açısıyla yani dik bir şekilde ulaşması amaçlanmaktadır. 

Bu sebeple hedefle arasında olan x ve y bilgileri de kontrol 

sistemi içerisinde kullanılmalıdır. Bu bilgiler kameradan 

alınan görüntü üzerinden görüntü merkezi ve hedef arasında 

belirli bir açı farkı oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bunun 

için robot harekete başlamadan önce Şekil 4’te de gösterildiği 

gibi hedefin konumu (x2,z2) tespit edilmekte ve görüntü 

merkezi olan (x1,z1) ile olan farkına bakılmaktadır. Yatay 

konum farkını ifade eden x1 ve x2 parametreleri aşağıdaki 

şekilde kullanılarak PID hata parametresi şu şekilde 

hesaplanmaktadır. 

𝑒(𝑡) = 𝑥1 + 𝛼[𝑥1 − 𝑥2(0)] − 𝑥2(𝑡)   (15)  

      Hata fonksiyonu bu şekilde tanımlandığında robot hedef 

ile belirli bir açıya sahip olacak şekilde konumlanmakta ve bu 

sayede Şekil 8’de gösterilen bir yörünge çizerek hedefe 

ilerlemektedir. Burada hata fonksiyonun düzgün çalışabilmesi 

ve gerektiği zaman sıfıra ulaşabilmesi için hedef her zaman 

kameranın görüşü içerisinde yer almalıdır. Bu sebeple α≤1 

olarak bir katsayı kullanılması gerekmektedir. 

      Bu düzenleme her ne kadar yörünge üzerinde iyileşme 

sağlasa da robotun hedefe çok yaklaştığı durumlarda görüntü 

işleme algoritmaları üzerinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

sorunlardan en büyüğü, hedefin kameranın görüş alanı 

itibariyle tespit edilemeyecek hale gelmesi ve dolayısıyla 

nesne takip algoritmasının çalışmamasıdır. Buna bağlı olarak 

da hedefe çok yaklaşıldığı zaman robot hata fonksiyonunu 

hesaplayamamakta ve hedeften sapmaktadır. Bu sorunu 

ortadan kaldırmak için hedefe çok yaklaşıldığı zaman robotun 

görüntü almadan tamamen düz gitmesi gerekmektedir fakat bu 

durum da robotun hedefi tutturamaması veya daha geniş bir 

açıyla varmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu sebeple hata 

fonksiyonu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.   

 𝑒(𝑡) = 𝑥1 + 𝛼[𝑥1 − 𝑥2(0)]𝑢(𝑡1 − 𝑡) − 𝑥2(𝑡)   (16)  

      Bu ifadeye göre robot, başlangıçta hedefe açıyla ilerlerken 

belirli bir süre sonra tekrar bilindik PID kontrol sistemine 

geçiş yapmaktadır. Bu sayede t1 süre boyunca yörünge 

çizmekte ve kalan sürede de doğrudan hedefe ilerlemeye 

çalışmaktadır. Bu düzenleme ile hareketin ikinci aşamasında 

hedefin bulunduğu duvara dik bir şekilde ilerleyebilmektedir. 

Şekil 5’teki gibi bir düzenekte eğer robotun duvara uzaklığı x 

ve robotun doğrusal hızı u ise, t1 süresi şu şekilde 

belirlenmektedir. 

𝑡1 =  𝛽
𝑟

𝑢
 (17) 

      Burada β katsayısı deneysel olarak belirlenmekte ve her 

zaman (0,1) aralığında yer almaktadır. Denklemdeki r sembolü 

de hedefle robot arasındaki mesafeyi temsil etmektedir ve şu 

şekilde hesaplanmaktadır. 

  𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2   (18) 

4. Sonuçlar

4.1 Simülasyon Sonuçları 

      Tasarlanan hareket sisteminin simülasyonları Matlab 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yapılan simülasyonlar 

süresince, robotun başlangıç noktası duvardan 1,5 metre 

uzaklıkta olacak şekilde belirlenmiş ve yatayla yaptığı açı sıfır 

olacak şekilde harekete başlatılmıştır. Robotun hızı da 𝑢 =
1𝑐𝑚/𝑠  olacak şekilde belirlenmiş ve PID katsayıları buna 

uygun olacak şekilde optimize edilmiştir.  Şekil 6’da robotun 

bu başlangıç konumundan dikey izdüşümüne değişik 

mesafelerdeki hedeflere ilerlerken klasik PID yaklaşımı 

kullanılarak çizdiği yörüngeler gösterilmiştir. Şekil 7’de ise bu 

simülasyon süresince robotun yatay eksenle yaptığı açı 

zamana bağlı olarak verilmiştir. Bu şekillerden de anlaşıldığı 

üzere, robot istenilen hedefe kolayca ulaşsa da duvara dik bir 

yönelme sağlayarak ilerleyememektedir. Yatay eksenle robot 
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arasındaki bu açı bozulması, robot fonksiyonlarının işleyişinde 

çeşitli bozulmalara yol açabilmektedir. 

Şekil 6: Klasik PID yaklaşımıyla robotun çizdiği yörüngeler. 

Şekil 7: Klasik PID yaklaşımıyla robotun yatay eksenle açısı. 

Şekil 8: Önerilen yöntemle robotun çizdiği yörüngeler. 

Şekil 9: Önerilen yöntem ile robotun yatay eksenle açısı. 

     Şekil 8’de önerilen yöntem kullanılmış ve robotun çizdiği 

yörüngeler değişik hedefler için gösterilmiştir. Yine aynı 

şekilde Şekil 9’da zamana bağlı olarak robotun yatay eksenle 

arasındaki açı değişik hedefler için gösterilmiştir.  

       Bu şekillerden de anlaşılacağı üzere, hedefin duvar 

üzerindeki konumundan bağımsız olarak, önerilen yöntemle 

hedefe duvara dik bir şekilde ulaşmak mümkündür. 

4.2 Deneysel Sonuçlar 

      Fiziksel testlerin yapılabilmesi için birbiriyle aynı 

görünüme sahip yedi tane üçgen şekilli hedef oluşturulmuştur. 

Bu hedefler 8 cm aralıklarla bir platform üzerine yerleştirilmiş 

ve bu platform da robottan 1,5 metre uzaklıkta olacak şekilde 

ayarlanmıştır.  Harekete başlanmadan önce bir üçgenin 

seçilmesi sağlanmış ve seçilen bölgeye ilerlemek için CMT 

algoritmasıyla nesne takibi yapılmıştır. 

     Yapılan deneyler sonucunda, robotun belirlenen ilgi 

noktasına yüksek doğrulukla ve dik bir biçimde ulaşabildiği 

görülmüştür. Gerekli durumlarda parametreler ayarlanarak 

robotun 1,5 metreden farklı uzaklıklarda da çalışabildiği ve 

aynı yüksek doğrulukla hareket edebildiği gözlemlenmiştir.  

5. Son Söz

      Bu çalışmada nesne takip algoritması kullanılarak robotun 

hedef konuma belirli bir yörünge çizerek ilerlemesi 

amaçlanmıştır. Bunu sağlamak amacıyla CMT algoritmasıyla 

hedefin robota göre konumu takip edilmiş ve görüntü verisi 

üzerinden farklı bir PID hata tanımlaması yapılmıştır. Bu 

sayede robotun hedefe dik ulaşmasını sağlayacak bir yörünge 

çizmesi hedeflenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda da robot 

çok yüksek bir başarımla istenilen konuma tasarlanan yol 

planlamasıyla ulaşmayı başarmıştır. 

Teşekkür 

      Bu çalışmada bize her türlü desteği sağlayan Yrd. Doç. Dr. 

Mustafa Mert Ankaralı ’ya teşekkürü borç biliriz. 
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Özetçe 
Bu çalışma kapsamında geliştirilen yöntem ile  kapalı bir alanda 
çıkacak bir yangının, görüntü işleme ve engel tanılama 
yöntemleriyle mobil otonom bir robot tarafından, söndürülmesi 
hedeflenmiştir. Çalışmada Matlab üzerinde görüntü işleme ile 
yangın tespiti, robotun konumu, açısı ve engeller 
tanımlanmıştır. Bu bilgiler gerçek zamanlı olarak Matlab 
üzerinde engel sakınım algoritmasına beslenerek robotun motor 
hız referansları gerçek zamanlı hesaplanarak robota 
gönderilmiştir. Böylece robotun motor hız referansları sürekli 
güncelleme yapılarak yoldan sapması engellenmiştir. Robot 
hedefe ulaştığında su pompasını çalıştırarak yangını 
söndürmektedir. Pompanın çalıştırılmasının ardından robot su 
seviyesini okuyarak Matlab ile oluşturulan bilgisayar 
arayüzüne anlık olarak göndermektedir. Bu çalışmalar 
sonucunda, bu fonksiyonları gerçekleştiren bir robot prototipi 
üretilmiş ve gereken donanım ve yazılım entegrasyonu 
yapılmıştır. 

Abstract 
In this study, it is aimed to intervene fire by an autonomous 
robot with methods of fire detection, image processing and 
obstacle detection in a indoor environment. Fire and obstacle 
detection and robot navigation are achieved by image 
processing algorithms on Matlab software. Obstacles are fed 
back to obstacle avoidance algorithm on Matlab to define the 
path of the robot. The robot is continuously monitored by a web 
camera. Thus, the motor speed references are updated in real 
time. When the robot reaches to the target, which is fire, it 
extinguishes the fire by powering the water pump. After 
pumping, the robot reads the water level, allowing the water 
level to be monitored through the graphical user interface on 
Matlab. As a result, a fire fighter robot is prototyped, system 
integration is completed and the system is successfully tested. 

1. Giriş
Yangınla mücadele son derece tehlikeli bir görev olmasına 
rağmen  hala insan tarafından yürütülen operasyonlardan 
biridir. Bu geleneğin değiştirilmesi için teknolojiden 
faydalanarak yangın söndüren otonom robotlar 
tasarlanmaktadır. Yangın söndüren otonom robot tasarımında 
ihtiyaca yönelik bir kullanıma yönelmek önem taşımaktadır. 
Tasarımda insansız kullanım önem taşıdığı için belirli bir 
bölgeyi devriye gezen, yangın kaynağının yerini tespit eden, 
alevi söndüren ve güvenle geri dönebilen yapıların kullanıldığı 
örnekler mevcuttur[1].  

Belirlenen yangın bölgesinin koşulları tasarım kriterleri 
arasında yer almaktadır. İhtiyaç farklılıkları mekanik ve 
elektronik tasarımı etkilemektedir. Farklı malzemelerin 
tutuşma sıcaklıkları farklılık gösterdiği için bazı bölgelerde 
kullanılan robotlarda malzeme tanımlanması önemli bir yer 
tutmaktadır. Farklı uygulamalarda robotlar yangında sıkışmış 
ve yaralı insanlarla iletişim kurabilmekte ve bina içerisindeki 
yangın ortamını anlatan video ve ses bilgilerini kontrol 
ünitesine gönderebilmektedir. Yangın söndürme robotlarının 
birçoğu, uzaktan kumanda birimi yardımıyla iş birliği içinde 
çalışmaktadır [2].  

Yangında alan içinde düzensizlik olma ihtimali yüksek 
olduğu için engellerden kaçınma konusu da önemli bir kriter 
olarak yer almaktadır. Bu kaçınmayı sağlamak için yakınlık-
sonar sensörü kullanılmakta Sensörlerden gelen bilgiye göre 
robotun doğru hareketi sağlanmaktadır [3].  

Farklı kriterlerden biri de robotun hafif ve basit 
tasarımlı olmasıdır. Yangının yayılma riskinin düşük olduğu, 
daha çok lokal yangın çıkabilecek alanlarda robotun gövdesi 
tahta ve plastik türevi malzemelerden üretilmesi, düşük maliyet 
ve tasarım basitliği sağlayacağı için öne çıkmaktadır. Bu gibi 
tasarımlarda robotun aleve doğru yönelip aleve uygun bir hızla 
yaklaşması için bir algoritmaya ihtiyaç duyulmaktadır, çünkü 
robot belirli bir sınırda durmalı ve alev sıcaklığından 
etkilenmemelidir. Alev sensörü yangın algılamasında 
kullanılır, sıcaklık sensörü ise yangının robotla olan mesafesini 
algılamak için kullanılır. Bu kriterlere sahip uygulamalarda 
yangın söndürülmesi uzaktan püskürtme ile yapılmaktadır [4].  
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Bu yayında yer alan çalışmada da bu konu üzerinde 
durulmuş düşük maliyet ve hafif bir tasarım tercih edilmiştir. 
Tasarlanan otonom araç engellerden kaçınarak hedefe 
ulaşmakta ve uzaktan su püskürterek yangını söndürmektedir. 
Yayının bundan sonraki kısmı olan 2. bölümde elektronik 
donanım ve yazılım, 3. bölümde mekanik tasarım, 4. bölümde 
navigasyon ve engel tanıma ve 5. bölümde kullanıcı arayüzü 
yazılımı başlıkları yer almaktadır.  

2. Elektronik Donanım ve Yazılım

2.1. Donanım 

Projede; bilgisayar tarafında Matlab ile haberleşmesi ve aldığı 
veriyi iletmesi için Arduino Uno kullanılmıştır. Robot tarafında 
ise bu gelen verileri okuma, işleme ve tepki vermesi için 
Arduino Nano kullanılmıştır.  

Haberleşme Modülü olarak NRF24L01+ kullanılmıştır. 
2.4 GHz frekans bandında, 250KBps, 1MBps ve 2MBps 
haberleşme hızlarında, açık alanda 250 metreye kadar, kablosuz 
olarak hem alıcı hem verici olarak kullanılabilmektedir. Bu 
birim, hem robot hem de bilgisayar tarafında yer almaktadır. 

Robot üzerinde 2 adet 28BYJ-48 step motor, 2 adet 
ULN2003A step motor sürücü, 1 adet Makeblock pompa 
motoru ve transistörlü sürücüsü bulunmaktadır. 

Robot üzerinde bir adet Funduino su seviye sensörü 
bulunmaktadır. 40mmye kadar su seviyesini ölçebilmektedir ve 
su seviyesine göre analog çıkış üretmektedir.  

Bilgisayar tarafı Şekil 1’de gösterildiği gibi; kamera, 
bilgisayar, Arduino Uno ve NRF24L01+ RF donanımlarından 
oluşmaktadır. 

Şekil 1: Bilgisayar tarafı donanımları 

Şekil 2: Robot tarafı donanımları 

Robot tarafı Şekil 2’de gösterildiği gibi; Arduino Nano, step 
motor, su pompası, su seviye sensörü ve NRF24L01+ RF 
donanımlarından oluşmaktadır.  

2.2. Elektronik kart yazılımı 

Bilgisayar tarafı Şekil 3’de görüldüğü gibi; Arduino seri port 
üzerinden Matlab çıktısını beklemektedir. Gelen komuta göre 
Arduino Uno, step motor hız referanslarını veya pompa 
komutunu NRF24L01+ aracılığıyla robot tarafına iletir. 
Pompanın çalıştırılması durumunda su seviyesini okumak için 

dinleme moduna geçer. Su seviye verisinin gelmesiyle birlikte 
veriyi seri port üzerinden Matlab’e gönderir. Daha sonra tekrar 
Matlab’den komut gelmesini bekler.  

Şekil 3: Bilgisayar tarafı algoritması 

Robot tarafı Şekil 4’de görüldüğü gibi; Arduino Nano 
NRF24L01+ üzerinden veri beklemektedir. Veri geldiğinde, 
gelen veriye göre step motor hızlarını veya pompanın 
durumunu değiştirir. Projede tanımlanan protokole göre eğer 
veri ‘s’ ise Timer kesmesi içinde, step motorun bobinlerini 
sırayla enerjilendirerek istenilen hızda ve yönde dönmesini 
sağlar. Step motorlar kesme ile sürüldüğü için, sistem 
motorların dönmesini beklemeden ana fonksiyonlarına devam 
edebilmekte bu sayede sistem kesintisiz olarak 
çalışabilmektedir. Eğer veri ‘w’ ise pompayı çalıştırıp su 
seviyesini okur. Robot, okuduğu su seviyesini bilgisayar 
tarafına gönderir ve tekrar veri almak için dinlemeye geçer. 

Şekil 4: Robot tarafı algoritması 

3. Mekanik Tasarım
Robotu oluşturan mekanik sistemler; hareket mekanizması, 
elektronik aksam, su deposu ve su tahliye mekanizması 
şeklindedir. Hareket robotun alt tablasında bulunan step 

Kamera Bilgisayar Arduino Uno NRF24L01+ 

NRF24L01+ Arduino
Nano 

Su Seviye Sensörü 
Su Pompası 

Step 
Motor 
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motorlar ile tekerleklere aktarılmaktadır. Dönüş ise eş 
çalışmayan step motorların tahriki ile alt tablada bulunan sarhoş 
tekerlerin serbestliği ile sağlanmaktadır. Robotun üst ve alt 
tablası sunta malzemeden kesilmiştir. Bunun dışında kalan 
parçalar üç boyutlu yazıcı ile polipropilen malzemeden 
üretilmiştir. Aracın tasarımı ve montajı SolidWorks programı 
kullanılarak yapılmıştır. Şekil 5’de aracın SolidWorks 
programındaki tasarımı, Şekil 6’da ise gerçeklenen tasarım 
görülmektedir. 

Şekil 5: Robotun mekanik tasarımı 

Şekil 6: Robotun gerçeklenen tasarımı ve tekerlek-motor 
yerleşimi 

Su deposunda su seviyesini anlık olarak gösteren su seviye 
sensörü bulunmaktadır. Su deposu 180 ml su alabilme 
kapasitesindedir. Pompa, su deposu ve su tahliye sistemi 
birbirine sızdırmaz hortumlar ile bağlıdır. 

4. Navigasyon ve Engel Tanıma

Kontrol sisteminin hassas olarak çalışması için sensör verileri 
hassas olarak elde edilmelidir. Robotun konumu, yönelim açısı, 
engellerin nokta bulutu şeklinde elde edilmesi ve hedefin 
bulunması görevlerini kamera ve görüntü işleme yazılımları 
üstlenmektedir. Kameradan alınacak bilgilerin doğruluk ve 
hassasiyeti kontrol performansı üzerinde direk etkili olacağı 
için kamera kalitesi ve görüntü işleme yazılımları bu kriter göz 
önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. 

Bu amaçla her bir görev için farklı Matlab 
fonksiyonlarının yazılıp kullanıcı arayüzüne entegre edilerek, 
gerçek zamanlı olarak robotun, engellerin ve hedefin tespiti 
yapılmaktadır. 

4.1 Kamera sistemi 

Sistemde, robotun hareket yüzeyine dik şekilde 
konumlandırılan ve 1280x720 piksel çözünürlük sağlayan bir 
adet web kamera Şekil 7’deki gibi konumlandırılmıştır. 

Kameranın yerden yüksekliği yapılan hesaplar sonucu üç metre 
olarak belirlenmiştir. Tavana yerleştirilen bu kameranın amacı, 
robotun, engellerin ve hedefin konum bilgisini uygun 
hassasiyette elde edebilmektir. 

Şekil 7: Kamera sistemi 

4.2 Robotun konum ve açısının bulunması 

Kameranın 1280x720 çözünürlük ile verebildiği saniyedeki 
görüntü sayısının 10 kare/saniye ile sınırlı olması sebebiyle bu 
robotun konum ve açısını bulmak için kullanılacak algoritma 
oldukça hızlı çalışmalıdır. Karmaşıklaşan algoritmalar kontrol 
çevrim hızı üzerinde negatif etkiler oluşturacağı için oldukça 
basit, hızlı ve hassas bir yöntem geliştirilmiştir.  

Robotun üzerine yapıştırılan bir ikizkenar üçgen 
filtrelenerek siyah beyaz (binary) ikili resim (Şekil 8-b,e) elde 
edildikten sonra gürültüler aldırılarak ve ardından üçgenin 
ağırlık merkezi bulunarak robotun konumu elde edilmektedir. 
Robotun açısını bulmak için ise üçgenin ağırlık merkezinden en 
uzak kenarına bir doğru çizilerek bu doğrunun kamera 
sistemine olan açısı 0-360 derece aralığında hesaplanmaktadır. 
Yapılan işlemler Şekil 8’de sırasıyla görülebilir. Şekil 8-
d,e,f’de Şekil 8-a,b,c daha yakından ve detaylı olarak 
verilmiştir. Kırmızı noktanın koordinatları robotun 
konumunun, yeşil çizgi ise robotun açısını elde edilmesi için 
kullanılmaktadır. Yapılan denemeler sonucunda açısal 
hassasiyetin 0,5 derece, yersel hassasiyetin ise 1 cm civarında 
olduğu tespit edilmiştir.  

(a) (b) (c) 

(d) (e)                  (f)

Şekil 8: Robot konumu ve açısının bulunması

4.3 Engellerin nokta bulutu şeklinde elde edilmesi 

Engellerin elde edilmesi ve nokta bulutu şekline çevrilmesi için 
yazılan Matlab fonksiyonu önce robotun konumunu bulmaya 
benzer şekilde engelleri filtreleyip siyah beyaz resme 
çevirmekte ve ardından resimdeki poligonları ayırt ederek 
poligonların kenarlarını her bir poligon için sırayla ve saatin 

Su	
Deposu

Pompa
Su	Tahliye	
Sistemi

Elektronik	Aksam Su	Sensörü

Sarhoş	tekerlek 

Tekerlek	ve	
Step	Motor 
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tersi yönünde noktalarla işaretlemektedir. Bu noktalar matrisi 
potansiyel alanlar metodu ile birebir uyumlu şekilde 
üretilmektedir.  

Şekil 9’da engellerin bulunması ve bulunan engellerin 
kameradan alınan kare üzerinde gösterimi verilmiştir. Şekil 9-a 
kameradan alınan ham görüntüyü, Şekil 9-b,c,d ise sırasıyla 
görüntüden elde edilen engelleri, engellerin ham görüntü 
üzerine çizilmiş şeklini ve engellerin ham görüntüyle beraber 
simülasyon ortamındaki formatta çizdirilmiş şeklini 
vermektedir.  

            (a)        (b) 

(c)          (d) 

Şekil 9: Engellerin elde edilmesi 

4.4 Hedefin konumunun bulunması 

Hedefin bulunması için Matlab üzerinde 6 aşamalı kaskat obje 
detektörü farklı konumlardaki alev resimleri ile önceden 
eğitilmiş ve buna uygun şekilde fonksiyon yazılmıştır. Bu 
sayede neredeyse gecikmesiz olarak hedefin tespiti ve konumun 
bulunması sağlanmaktadır. Detektör alev ve çevresindeki HOG 
(Histogram of Oriented Gradients) özelliklerini eşleştirme 
yöntemiyle çalışmaktadır. Bu sayede ortam ışık değeri 
değişikliklerinden mümkün olduğu kadar az etkilenmektedir ve 
bu sayede hedefin yanlış bulunmasının büyük oranda önüne 
geçilmektedir. 

Elde edilen detektörün örnek çıktısı Şekil 10’da 
görülebilir. 

Şekil 10: Hedefin bulunması 

5. Simülatör ve Kullanıcı Arayüzü Yazılımı

Mobil robot yazılımı geliştirilirken robot üretilene kadar geçen 
sürede robot yazılımı üzerinde çalışmak amacıyla bir simülatör 
yazılımı ve mobil robot üretildikten sonra mobil robot ile 

kullanıcı arasında etkileşimi sağlayacak ve mobil robot 
üzerinde nispeten daha basit bir yazılımın koşmasını sağlayacak 
bir kullanıcı arayüzü yazılımının geliştirilmiştir. 

5.1. Simülatör yazılımı 

Simülatörün geliştirme ortamı olarak geliştiricinin yatkınlığı ve 
nispeten çabuk geliştirilmeye imkân vermesi nedeniyle Matlab 
programının kullanılmıştır.  

Mobil robotun farklı başlangıç durumlarında ve farklı 
konumlardaki hedefler verilmişken nasıl davranacağının 
incelenebilmesi için robotun konumunun yönünün ve verilen 
hedefin kullanıcı tarafından değişken olarak tanımlanabilmesi 
amacıyla “Robot Tanımla” ve “Hedef Nokta Belirle” ve 
engellerin oluşturulabilmesi için kullanıcının birbirinden farklı 
birden fazla engel tanımlayabilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
“Engel Tanımla Butonu” tanımlanmıştır. Simülasyon 
programının ekran görüntüsü Şekil 11’de görüldüğü gibidir.  

Şekil 11: Simülatör ekran görüntüsünde mobil robot 
ve hedef 

Kullanıcı tarafından tanımlanan farklı engeller Şekil 12’de 
kırmızı renkli olarak görülebilir. 

Mobil robotun çalışma alanındaki engellerden 
sakınması ve hedef noktaya yönlenmesi için kullanılacak 
algoritmanın ilk test edileceği yer simülatör olduğu için 
simülasyon ortamındaki mobil robot, gerçek robotun kinematik 
modeline uygun şekilde hareket etmelidir. Şekil 13’de bu 
şekilde yapılmış bir simülasyon sonucu görülmektedir. 

Şekil 12: Kullanıcı tarafından tanımlanmış engeller 
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Şekil 13: Simülasyon sonucu elde edilen yörünge 

5.2 Diferansiyel sürüşlü bir mobil robotun kinematik 
modeli  

Bu kısımda iki tekerlekten tahrik edilen diferansiyel sürüşlü bir 
mobil robotun kinematik modeli gösterilmektedir. Robotun 
solunda ve sağında iki adet standart tahrik tekerleği ile ön ve 
arkasında iki adet pasif sarhoş tekerlek bulunmaktadır. Bu tip 
bir robotun kinematik modeline ilişkin grafik gösterimi Şekil 
14’de verilmiştir. 

Şekil 14: Diferansiyel sürüşlü mobil robot grafik 
gösterimi 

Bu aracın konfigürasyon vektörü aşağıdaki denklem (1)’de 
verilmiştir. 

𝑞 = 𝑋			𝑌			𝜃 ' (1) 

X, Y mobil robotun genel eksen takımındaki konumunu, θ 
aracın genel eksen takımındaki yönelimini, ν doğrusal hızını, w 
açısal hızını temsil etmektedir. Aşağıdaki denklemde (2) ise 
daha önceden tanımlanan değişkenler ile mobil robotların 
kinematik modeli verilmiştir. 

𝑋
𝑌
𝜃

= 	
cos 𝜃 0
sin 𝜃 0
0 1

𝑣
𝑤 (2) 

5.3 Kullanıcı arayüz yazılımı 

Kullanıcı arayüz yazılımı görüntü işleme algoritmalarını 
çağırıp robotun konumu, yönelimi, engel ve hedef bilgilerini 
kullanıcıya sergileyen, bu bilgileri yol planlama 
algoritmalarında kullanarak uygun motor hızlarını mobil robota 
ileten yazılımdır. Çalışma ortamındaki engellerin ve hedef 
noktanın bulunmasında kullanılacak görüntü işleme 
algoritmalarının geliştirilmesinin kolaylığı nedeniyle geliştirme 
ortamı olarak Matlab seçilmiştir. 

Kullanıcı arayüz yazılımı mobil robotun otonom ve 
kullanıcı kontrollü olarak iki farklı modda çalışmasına izin 

vermektedir. Mobil robot kullanıcı kontrolünde iken kullanıcı, 
görüntü işleme algoritmasından gelen robot konumu, yönelimi 
ve çalışma alanındaki engel bilgileri sergileyen ekrana bakarak 
mobil robotu kullanabilecektir. Otonom modda ise görüntü 
işleme algoritmasından gelen bilgiler kullanılarak mobil robotu 
hedef noktaya yönlendirecek potansiyel alanlar algoritması 
çağrılır ve algoritma sonucu elde edilen uygun motor hız 
referansları mobil robota iletilir. Mobil robot hedef noktaya 
yeteri uzaklığa geldiğinde motor üzerinde bulunan pompa 
mekanizması çalıştırılarak su püskürtülür. 

Kullanıcı arayüz yazılımının örnek bir hareket ile 
birlikte Şekil 15’de görülebilir. Ekran görüntüsünde Mobil 
robot kenarlarında yeşil tekerlekleri olan mavi daire şeklinde 
gösterilmiştir. Robotun gerisinde bıraktığı mavi iz hedef 
noktaya yaklaşırken izlediği yolu göstermektedir. Kımızı ile 
gösterilen noktalar uzak, yeşil ile gösterilen noktalar yakındaki 
engelleri göstermektedir.  

Şekil 15: Kullanıcı arayüz yazılımı ekran görüntüsü 

5.4 Yapay potansiyel alanlar teorisi ile engel sakınımı 

Robotun hedefine başarılı bir şekilde ulaşması etrafındaki 
objelere çarpmadan ilerlemesi ile direk ilişkilidir. Bu 
çalışmada, engellere çarpmadan hedefe gidebilmek için 
kullanılan metot, yapay potansiyel alanlar metodudur [5]. Bu 
metoda göre; robotun gitmek istediği hedef çekici kuvvet, 
engeller ise itici kuvvetler olarak düşünüldüğünde robotun 
hareketi bu kuvvetlerin oluşturduğu bileşke vektörel kuvvet 
hesaplanarak tayin edilebilir. Bu bileşke kuvvet vektörü, robot 
engellere yaklaştıkça itici kuvvetin artması ile engellerden 
uzaklaşacak şekilde fakat aynı zamanda daha büyük bir çekici 
kuvvet olan hedefe doğru her zaman yönelecek şekilde 
olacaktır.  

İtici kuvvetler robotun yakınındaki ve önündeki 
engellerin mesafeye bağlı bir fonksiyon ile robota yapay olarak 
uyguladığı ortalama kuvveti, çekici kuvvet ise hedefe olan 
mesafe ve hedefin konumu bilgileriyle hesaplanan yapay 
kuvveti temsil etmektedir. Bu kuvvetlerin vektörel toplamı ile 
elde edilen toplam kuvvet (3) denklemindeki gibi 
hesaplanabilir. Robotun kontrolü için gereken motor kumanda 
sinyalleri (3) denklemindeki toplam vektörel kuvvetin 
kameradan alınan hedef, engel ve robot konumu bilgileri 
kullanılarak anlık olarak hesaplanması ve bu kuvvetin robotun 
diferansiyel sürüşünden gelen denklemlerle birleştirilerek sağ 
ve sol teker için ayrı referans sinyalleri üretilerek elde 
edilmektedir. 

𝐹234567 = 𝐹82898 + 𝐹ç<=898 (3)
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6. Deneyler 

Sistemin otonom moddaki testi için farklı konfigürasyonlarda 
engeller konularak hedefe giderken izlediği yol belirlenmiştir. 
Bu deneylerden örnek olarak 2 tanesi alt bölümlerde verilmiştir. 
Sistemin deneysel olarak başarıyla çalıştığı gözlenmiştir. 

6.1 Deney 1 

Görece kolay engeller ile elde edilen sonuçlar ve arayüz ekran 
görüntüsü Şekil 16’de verilmiştir. Şekil 16-a,b,c,d sırasıyla 
robotun ilerleyişini göstermektedir, Şekil 16-e ise bu deneyin 
bilgisayar arayüz ekranının son durumdaki halini vermektedir. 

 
           (a)      (b)             (c)    (d) 

 
(e) 

Şekil 16: 1. deney ve arayüz ekran görüntüsü 

6.2 Deney 2 

Biraz daha zorlu engellerin olduğu 2. deneyin sonuçları ve 
arayüz ekran görüntüsü Şekil 17’de görüldüğü gibidir. Robotun 
engelleri aşarak hedefe başarıyla gittiği şekil üzerinden 
görülebilmektedir.  
 

 
(a)   (b)           (c) 

 
(d)   (e)          (f) 

 
(g) 

Şekil 17: 2. deney ve arayüz ekran görüntüsü 

 

 

 

7. Sonuçlar 

Bu çalışmada yangın söndüren mobil otonom bir robotun 
tasarımı, üretimi ve otonomluğu için kullanılan metotlar 
gösterilmiştir. Yazılım ve donanımın entegre bir şekilde 
çalışarak robotun belirlenen görevi başarılı bir şekilde yerine 
getirebildiği gözlemlenmiştir. Sistem farklı engel 
konfigürasyonları için test edilerek sistemin başarımı 
ölçülmüştür. Sisteme alev sensörü ve daha hızlı bir kamera 
eklenerek çalışma performansı farklı görüntü işleme 
algoritmaları kullanılarak geliştirilebilir. Bunun yanında araç 
boyutu ve depo hacmi büyütülüp, kamera araç üzerine takılarak 
ve IMU sensörü eklenerek sistemin açık alanlardaki yangınlara 
da tamamen otonom şekilde müdahele etmesi sağlanabilir.  

Teşekkür 

Bu çalışmanın MKM512-Mekatronik Sistem Tasarımı dersi 
kapsamında yapılmasını destekleyen İTÜ Mekatronik eğitim ve 
Araştırma Merkezi’ne teşekkürlerimizi sunarız. 
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Özetçe 

Bu çalışmanın birincil hedefi, 4x4 ağır hizmet araçları için, 

araç testleri ile doğrulanmış ve fren tepki süresi tahminlerinde 

kullanılacak detaylı bir havalı fren sistemi dinamik modelinin 

elde edilmesidir. İkincil hedefi ise, araç tasarımı esnasında 

fren tepki süresini ve frenleme performansını arttırabilecek 

model tabanlı bir tasarım aracı geliştirmektir. Bu neden ile bu 

çalışmada, havalı fren sistemi dinamik davranışını 

belirleyebilmek amacıyla genel bir matematiksel model 

önerilmektedir. Bu amaca uygun olarak, öncelikle havalı fren 

sisteminin pnömatik ve mekanik alt sistemlerine ait detaylar 

incelenmiştir. Daha sonrasında benzetimlerde kullanılmak 

üzere elde edilen matematiksel ifadeler Simulink modeline 

uyarlanmıştır. 

Simulink modelinin oluşturulması esnasında sistem 

parametrelerinin bir kısmı literatürde bulunan temel 

modellerden ve/veya fren sistemine ait bileşenlerin teknik veri 

sayfalarından elde edilmiştir. Burada daha karmaşık bir havalı 

fren sistemi modellemesi amaçlandığı için daha fazla sistem 

parametresine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilinmeyen 

parametreleri belirleyebilmek amacıyla, fren tepki süresi 

testleri kampana frenli bir 4x4 ağır hizmet aracı üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu testlere ait deneysel sonuçlar 

kullanılarak sistem modelindeki bilinmeyen parametreler 

ayarlanmıştır. Daha sonra elde edilen model, prototip 

seviyesindeki başka bir 4x4 araçta doğrulanmıştır. 

Abstract 

Primary aim of this study is to obtain a detailed dynamic 

model of pneumatic brake system that will be verified with 

vehicle tests and be used for response time prediction of 4x4 

heavy duty vehicles. Secondary aim is to develop a model 

based design tool, which will be able to improve the response 

time and also the brake performance during the design stage of 

vehicles. Hence, in this study, a general mathematical model is 

proposed to determine the dynamic characteristics of 

pneumatic brake system. For this purpose, first of all the 

details of pneumatic and mechanical subsystems of the air 

brake system are investigated. After that; in order to be able to 

execute the simulations, mathematical equations derived are 

adapted to the Simulink model.  

When constructing the Simulink model, some system 

parameters are obtained from the basic models in the literature 

and/or are taken from the technical datasheets of the brake 

system components. Since a more complicated pneumatic 

brake system is aimed to be modeled, much more system 

parameters are required to be estimated. To identify those 

unknown parameters, response time tests were performed on a 

4x4 heavy-duty vehicle equipped with wedge drum brakes. 

The experimental results of those tests are used to tune the 

system model for the unknown parameters. After that, the 

model obtained is verified on a prototype level 4x4 heavy duty 

vehicle. 

1. Giriş 

Fren sisteminin tasarlanma amacı, yokuş aşağı sürüş sırasında 

aracın hızını sabit tutarak onu yavaşlatmak ve araç tamamen 

durduktan sonra onu hareketsiz kılmaktır. Frenleme için aracın 

kinetik enerjisi, kampana veya fren diski olarak da anılan rotor 

ile balatalar arasındaki sürtünmeye bağlı olarak ısı enerjisine 

dönüştürülür [1]. Havanın eyleyici güç olarak kullanıldığı 

pnömatik fren sistemleri, hidrolik sistemlere göre daha ucuz, 

daha dayanıklı olması ve kolay bakım yapılabilmesi nedeniyle 

özellikle çekici, kamyon, treyler, yolcu otobüsü ve okul 

servisleri gibi birçok ağır ticari araçta sıklıkla kullanılır 

olmuştur [2,3]. Etkili bir frenleme esas olarak fren sisteminin 

tepki süresine ve sürücünün pedal hissine bağlıdır. Bu 

nedenle, fren sistemi tasarımında tepki süresi büyük önem 

taşımaktadır. Literatürde bu konu ile ilgili çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır. Subramanian ve arkadaşlarının üzerinde 

çalıştıkları fren sistemi modelinde yalnızca ön fren devresini 

göz önünde bulundurarak besleme basıncına ve kısmi fren 

uygulamalarına karşılık fren körüğünde meydana gelen basınç 

geçişlerini incelemişlerdir [3]. Başka çalışmalarda ise 

pnömatik fren sisteminde sıklıkla ortaya çıkabilecek hava 

kaçaklarının ve körük itici millerinin ayarlanamaması gibi 

arızaların otomatik olarak tespit edilebilmesi için model 
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tabanlı çalışmalar yapılmıştır [4,5]. Diğer çalışmalarda ise 

pnömatik fren sisteminin matematiksel modelleri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. [6,7,8]. Bu çalışmaların yanında 

Siemens firmasının geliştirdiği bütünleşik bir benzetim 

platformu olan AMESim kullanılarak da fren sistemi üzerinde 

analizler yapılmıştır. [9, 10].  

Literatür incelemesi ışığında bu çalışmanın öncelikli 

amacı, araç testleriyle doğrulanacak ve frenleme tepki 

süresinin tahmininde kullanılacak bir pnömatik fren sistemi 

modelinin elde edilmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmanın 

ikincil amacı ise araçların tasarım aşamasında yapılacak 

benzetim uygulamalarında frenleme tepki süresini ve fren 

performansını belirlemeye yardımcı olacak model tabanlı bir 

tasarım aracı geliştirmektir. Burada yürütülen benzetimlerin 

güvenilir olabilmesi için, matematiksel modelin sonuçları, 

deneysel araç testlerini gerçekçi bir biçimde yansıtmalıdır. Bu 

nedenle, analizlerin ilk aşamasında, araç testlerinden alınan 

deneysel verilerden bilinmeyen sistem parametreleri elde 

edilmiştir. Bilinmeyen sistem parametreleri ayarlandıktan 

sonra, ikinci aşamada analizler yapılmış ve sayısal sonuçlar 

benzer fren sistemi ile donatılmış farklı bir araçtan elde edilen 

deneysel verilerle doğrulanması sağlanmıştır. 

Bölüm 2’de, havalı fren sisteminin pnömatik ve mekanik 

alt sistemlerinin ayrıntıları açıklanmaktadır. Bölüm 3’te, 

pnömatik fren sistemine ait Simulink modelin ayrıntılı bir 

tarifi sunulmaktadır. Bilinmeyen sistem parametrelerinin 

tanımlanması ve Simulink modelinin doğrulanması amacıyla, 

Bölüm 4'te ayrıntıları paylaşılan tepki süresi testleri, iki farklı 

4x4 ağır hizmet tipi araç üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bölüm 

5, araç testlerinden elde edilen deneysel verilerle Simulink 

modelini doğrulamak için gerçekleştirilen tepki süresi 

analizlerinin ayrıntılı bir açıklamasını sunulmaktadır. Bölüm 

6, çalışmanın sonucunu içermektedir. 

2. Matematik Model 

Pnömatik fren sistemi, ayrıntıları Şekil 1'de gösterilen 

pnömatik ve mekanik alt sistemlerden oluşur. Mekanik ve 

pnömatik alt sistemlerde kullanılan matematiksel denklemler 

(1)-(6) literatürden referans alınmıştır [11].  

Şekil 1: Mekanik ve pnömatik alt sistem detayları. 

2.1. Mekanik Alt Sistem 

Sürücü fren pedalına bastığında, ayak fren valfi açılır ve ön ve 

arka hava tanklarındaki sıkıştırılmış hava devre boyunca 

dolaşır.  Ön fren devresi için, ön fren tüpünde bulunan 

basınçlı hava, ön aks üzerinde bulunan fren körüklerine 

iletilir. Fren körüğünde, basınç artışına bağlı olarak bir piston 

kuvveti oluşur ve fren körüğü üzerinde bulunan itici mil fren 

kompleyi tahrik etmek üzere hareket eder. Arka fren devresi 

için, arka fren tüpündeki basınçlı hava sinyal hattı üzerinden 

röle valfinin kontrol portuna gider. Röle valfinin kontrol 

portundaki basınç, röle pistonunu hareket ettirir ve röle 

valfinin besleme portunda bekleyen basınçlı hava arka fren 

körüğüne iletilir. Fren körüğündeki basınç, arka aks üzerinde 

bulunan fren kompleyi eylemek üzere fren körüğünün itici 

milini hareket ettirir. 

Ön ve arka fren körüklerinin hareketi ile ilgili denklemler 

aşağıdadır: 

 

floadfPLfC

fbatmfffffff

FFF

APPxkxbxm

___

_)(



 
  (1) 

 

 

rloadrPLrC

rbatmrrrrrrr

FFF

APPxkxbxm

___

_)(



 
  (2) 

Burada f indisi ön, r indisi ise arka fren sistemi ile ilgili 

parametreleri ifade etmekte olup mf, mr piston ve itici mil 

kütlelerini, bf, br viskoz sönüm katsayılarını, kf, kr yay 

sabitlerini, Pf, Pr fren körüğü basınçlarını, Ab_f, Ab_r diyafram 

kesit alanlarını, FC_f, FC_r temas (tepki) kuvvetlerini, FPL_f, 

FPL_r yay ön gerilme kuvvetlerini ve Fload_f, Fload_r ise fren 

komplelere ait ön gerilme kuvvetlerini belirtir. Röle valfinin 

matematiksel ifadesi ise aşağıdaki gibidir: 

 
rvPLrvCrvbrvrvrvrvrvrvrv FFAPxkxbxm ___   (3) 

Burada rv indisi röle valfi elemanları ile ilgili 

parametreleri tanımlar. Diğer indisler, Denklem (1) ve (2)’deki 

tanımlamalara uygun olarak verilmiştir. 

2.2. Pnömatik Alt Sistem 

Pnömatik alt sistem, ayak fren valfinden geçerek ön/arka fren 

körüklerine bağlanan ön/arka fren tüpü basınçlarını, röle 

valfini ve pnömatik hortumları içermektedir. Fren pedalına 

basıldığında ayak fren valfi açılır. Ayak fren valfinin 

açılmasıyla ön fren tüpündeki basınçlı hava ön fren körüğüne 

doğrudan aktarılırken; arka fren tüpündeki sıkıştırılmış hava 

röle valfinin kontrol portuna iletilir. Kontrol portunun eşik 

basıncı aşıldığında ise röle valfi açılır ve arka fren körüklerine 

basınçlı hava yönlendirilir. Fren körüğü basıncı, körük itici 

mili hareketine bağlı olan kütlesel debi ve körük hacminin 

değişimi ile değişir. 

Ayak fren valf çıkışlarındaki, ön ve arka fren devrelerine 

ait kütlesel debi bağıntıları aşağıda verilen orifis denklemleri 

ile ifade edilmiştir. Burada denklemler akışın "sıkıştırılmış" 

veya "çalkantılı akış" olmasına göre değişiklik gösterir: 

Çalkantılı akış için: 
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Sıkıştırılmış akış için: 
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Burada wf ön fren devresine ait kütlesel debisi, Cd ön fren 

valfinin deşarj katsayısı, Av ayak fren valfine ait kesit alanı, Pst 

düzenli rejim sistem basıncı,  özısı oranı, R gaz sabiti, T 

havanın sıcaklığı, Cr ise kritik basınç oranıdır. Benzer şekilde 

arka devre için de wr kütlesel debi bulunabilir. Denklem (4) ve 

(5), röle valfinin matematiksel modellenmesi için de 

kullanılmıştır. 

Ön/arka fren körüklerine ve röle valfine ait basınç alt 

sistemi modellenirken aşağıdaki denklemler kullanılmıştır: 

 








 f

f

f

f

f V
RT

P
w

V

nRT
P   (6) 

Burada 
fP zamana bağlı basınç değişimi, n politropik hal 

değişiminin üssel katsayısı (izotermal durum için n=1 

alınmıştır), Vf ise ön fren körüğünün hacmidir. İfadeler arka 

devre ve röle valfi için düzenlendiğinde f indisi yerine arka 

devre için r indisi, röle valfi için rv indisi kullanılır. 

Fren pedalına basıldığında ayak fren valfi açılır, ön ve 

arka fren tüplerinde bulunan basınçlı hava, pnömatik boru 

hatlarından geçerek fren körüklerini doldurmaya başlar ve 

böylece sahip olduğu hacmi arttırır. Bu nedenle, ön ve arka 

fren tüplerindeki hava basıncında pnömatik fren sisteminin 

kararlı durum basıncına ulaşılana kadar bir miktar düşüş 

gözlemlenir. Boyle gaz kanununa göre basınç düşümü alt 

sistemi denklemi şöyle yazılabilir: 

2_112108max

max(

VVVVVn

VnVVPVPVP

rr

ffSrSfstSrSrSfSf



  (7) 

Burada PSf ve PSr ön ve arka fren tüpü basıncı, VSf ve VSr 

ön ve arka fren tüpü hacimleri, Vmaxf ve Vmaxf maksimum 

strokta ön ve arka körük hacimleri, nf ve nr ön ve arka akslarda 

bulunan fren körüğü sayısı, V8, V10, V12 ve V1_2  sırası ile Φ8x1, 

Φ10x1, Φ12x1.5 ve ½ inçlik hortumların iç hacimleridir.  

3. Simulink Model 

Bu çalışmada komple pnömatik fren sistemi modelinin 

oluşturulması ve geliştirilmesi için Matlab Simulink yazılımı 

kullanılmaktadır. Şekil 2, Bölüm 2'de mekanik ve pnömatik alt 

sistemler için belirtilen matematik denklemlere göre 

geliştirilen pnömatik fren sisteminin Simulink modelini 

göstermektedir. Servis fren sistemine ait pnömatik ön ve arka 

fren devreleri model içine dahil edilmiştir. Sistem modelinde, 

girdilerden biri araç sürücüsünün basamak girdi şeklinde 

uyguladığı Fpedal kuvveti olarak tanımlanmıştır. Diğer girdiler 

ise ön ve arka devrenin sabit PSf ve PSr besleme basınçlarıdır. 

Valfin orifis kesit alanı Av, sürücünün pedal kuvveti ile orantılı 

olup Simulink modelinde kazanç faktörü olarak alınmıştır. 

Ön ve arka fren körükleri ve röle valfi için mekanik alt 

sistem blokları Denklem (1), (2), (3) kullanılarak üretilmiştir. 

Orifis akış alt sistem blokları, ayak freni ve röle valfleri için 

üretilmiştir. Ayak fren valfine ait orifis akış alt sisteminde; 

hava tüpü basınçları PSf ve PSr, ayak fren valfinin kesit alanı 

Av, ön fren körüğü basıncı Pf, röle valfının kontrol port basıncı 

Prv, ön ve arka devredeki basınç düşümleri girdi olarak 

belirlenmiştir. Ön ve arka devre akış hızları wf ve wr ise alt 

sistemin çıktılarıdır. Bu bloklar Denklem (4), (5) kullanılarak 

oluşturulmuştur. 

Basınç alt sistem blokları, ön ve arka fren körükleri ve röle 

valfi için oluşturulmuştur. Denklem (6)’dan yararlanılarak 

oluşturulan bloklarda ön ve arka fren körük basınçları alt 

sistem çıktılarıdır. Ön, arka ve röle valfi kütlesel debileri ise 

alt sistemin girdilerini oluşturur. 

Denklem (7)’den elde edilen basınç düşümleri de Şekil 

2’deki Simulink modeline eklenerek 4x4 ağır hizmet 

araçlarına ait pnömatik fren sisteminin detaylı Simulink 

modeli oluşturulmuştur.  

Bu modelin tasarım süreçlerinde kullanılabilirliğinin 

belirlenmesi için bir sonraki aşamada deneysel bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 2: Pnömatik fren sisteminin Simulink modeli. 
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4. Deneysel Çalışma 

Bu çalışmada farklı amaçlara yönelik iki tepki süresi testi 

yapılmıştır. Testlerden birincisi matematik modelde 

kullanılmak üzere, literatürden elde edilemeyen parametrelerin 

belirlenmesi için, diğeri ise fren sistemlerinin tasarım 

sürecinde kullanılması öngörülen Simulink modelinin 

geçerliliğinin belirlenmesi için yapılmıştır. Testler iki ayrı araç 

üzerinde gerçekleştirilerek, bu çalışma kapsamında önerilen 

modelin genel geçerliliği test edilmiştir. 

Test 1, çalışma basıncı 8 bar'a eşit olan piyasada seri 

üretimi yapılan kampanalı fren sistemine sahip bir ağır hizmet 

aracı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Aracın tepki süresi 

ölçümlerini almak için DEWESoft SIRIUSi 8xSTGM veri 

toplama sistemi ve 6 adet basınç algılayıcısı kullanılmıştır 

(Şekil 3). Basınç algılayıcılarının 2 tanesi fren tüplerine, 2 

tanesi fren körüklerine ve iki tanesi de ayak fren valfinin çıkış 

portlarına yerleştirilmiştir.  

Veriler 2000 Hz örnekleme frekansında toplanıp, 

DEWESoft’un kendi arayüz programına aktarılmıştır.  

Şekil 3: Test 1 Deney düzeneği (a) DEWESoft veri toplama 

sistemi (b) Fren körüklerine (c) ayak fren valflerine (d) hava 

tüplerine monte edilen algılayıcılar. 

Test-2, çalışma basıncı 10 bar olan disk frenli bir prototip 

araç üzerinde gerçekleştirilmiştir. Test-2, ağır hizmet 

araçlarında kullanılan pnömatik fren sistemlerinin tepki 

süresini tahmin etmek için geliştirilen sistem modelinin 

doğrulanması için yapılmıştır. Bu amaçla, Test 1’de kurulan 

deney düzeneğine benzer bir sistem kurulmuştur. Ölçüm 

yapmak için yine DEWESoft SIRIUSi 8xSTGM veri toplama 

sistemi kullanılmış ve Test 1’e benzer şekilde 6 adet algılayıcı 

prototip araç üzerine yerleştirilmiştir. 

5. Sistem Analizi ve Doğrulaması 

Bu kısımda, elde edilen matematik model ve Simulink modeli 

kullanılarak fren sisteminin tepki süresinin hesaplanmasına 

ilişkin sistem çözümlemesi yapılmıştır. Daha sonra buradan 

elde edilen sayısal sonuçlar deneysel sonuçlar ile 

karşılaştırılmıştır.  

İlk olarak, seri üretimi yapılan kampana frenli bir ağır 

hizmet aracının sistem parametreleri, önerilen pnömatik fren 

sistemi modeline aktarılarak analizi yapılmıştır (Analiz 1). Bu 

analiz sonucunda elde edilen ön ve arka fren körüklerindeki 

zamana bağlı basınç değişimlerini gösteren sayısal sonuçlar 

Pf(t) ve Pr(t),  Test 1’den elde edilen deneysel sonuçlar Pf(t)exp 

ve Pr(t)exp ile karşılaştırılmıştır (Şekil 4). 

Şekil 4’te basınçların değişmeye başladığı ilk anda sayısal 

sonuçlarda görülen titreşim, körük itici milinin hareketinin 

modellemesinden ileri gelmektedir. Burada piston çubuğu 

mekanik limitlerine geldiğinde bu titreşim kaybolup basınç 

sabit bir şekilde artmaktadır. Sayısal sonuçlarda görülen bu 

durum deneysel sonuçlarda görülmemektedir.  

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
-1

0

1

2

3

4

5

6

7
Karşılaştırma

Zaman, sn

F
re

n
 k

ö
rü

ğ
ü
 b

a
s
ın

c
ı,

 P
(t

),
 b

a
r

 

 

P
f
(t) P

r
(t) P

f
(t)

exp
P

r
(t)

exp

 

Şekil 4: Test 1’den elde edilen tepki süresi sonuçlarının 

önerilen modelden yararlanılarak yapılan benzetim sonuçları 

ile karşılaştırılması. 

Tablo 1 tepki süreleri ile ilgili sayısal ve deneysel 

sonuçları vermektedir. Fren sisteminin istenen basınca 

(kompresörün kesme basıncının %75’ine) ulaşma süresi 

deneysel ve sayısal çalışmalar karşılaştırıldığında, model ile 

gerçek sonuçlar arasında ön devre için %1.7 arka devre için 

%2’lik bir fark görülmektedir ki bu fark kabul edilebilir bir 

aralıktadır.  

Tablo 1: Frenleme tepki süresine ait Test 1 ve Analiz 1 

sonuçlarının karşılaştırılması.  

 

Pnömatik fren sistemi modelinin doğrulanması için ikinci 

bir analiz yapılmıştır (Analiz 2). Burada disk frenli bir 

prototip ağır hizmet aracına ait sistem parametreleri modele 

aktarılmış ve ön ve arka fren körüklerindeki basınç 

değişimine ait analiz sonuçları Test 2 sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır (Şekil 5).  

Şekil 5’teki genel değişimlere bakıldığında Şekil 4’e 

benzer bir durumla karşılaşıldığı görülmüştür. Burada da 

basınçların değişmeye başladığı ilk anda sayısal sonuçlarda 

titreşim görülmektedir. İki araçta da aynı pnömatik fren 

sistemi modeli kullanıldığı için bu beklenen bir durumdur.  
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Şekil 5: Prototip araç üzerinde yapılan tepki süresi Test 2 

sonuçlarının önerilen pnömatik fren sistemi modeli 

kullanılarak yapılan benzetim sonuçlar ile karşılaştırılması. 

Sayısal hesaplamalar (Analiz 2) ve yapılan deneysel 

çalışma (Test 2) ile elde edilen tepki süreleri arasındaki fark 

Tablo 2’de görülmektedir. Tablo 2’de özellikle ön devrede 

hesaplanan ve ölçülen tepki süreleri arasında %12.9 gibi bir 

fark görülmektedir. Bu fark 0.11 sn gibi bir süreye denk 

gelmektedir. Her ne kadar hata yüksek görülse de farkın 

saniyenin onda biri kadar bir süreye karşılık gelmesi bu 

hatanın etkisinin çok büyük olmadığını düşündürmektedir. 

Tablo 2: Frenleme tepki süresine ait Test 2 ve Analiz 2 

sonuçlarının karşılaştırılması.  

 

Bu hatanın ortaya çıkmasında aşağıda belirtilen etmenlerin 

rol oynadığı düşünülmektedir: 

 Analiz 2 ve Test 2’de kullanılan araç prototip bir 

araçtır. Araç üzerindeki boru ve hortum uzunlukları 

tam olarak ölçülememiştir. Bu bir miktar hataya yol 

açmış olabilir. 

 Balatalardaki aşınma hesaplara katılmamıştır. 

Prototip araç yol yapmış bir araçtır ve bu sebeple 

balata aşınmasına sahiptir. Seri üretim araçta böyle 

bir durum söz konusu değildir. 

 Sürtünme kaynaklı boru kayıpları önerilen fren 

sistemi modeline katılmayarak ihmal edilmiştir. Bu 

sonuçlarda bir miktar sapmaya sebep vermiş olabilir. 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada pnömatik fren sisteminin dinamik özelliklerini 

belirlemek için genel bir matematiksel model önerilmiştir. Bu 

amaçla, öncelikle hava fren sisteminin pnömatik ve mekanik 

alt sistemlerinin ayrıntıları araştırılmış, sistemi yansıtan 

matematiksel model oluşturulmuş ve bu model Simulink 

ortamına aktarılmıştır. 

Simulink modelini oluştururken, bazı sistem parametreleri 

literatürdeki temel modellerden elde edilirken bazıları da fren 

sistemi bileşenlerinin teknik veri sayfalarından alınmıştır. 

Diğer bilinmeyen parametreleri tanımlamak için, kampanalı 

frenlere sahip ağır hizmet tipi bir araç üzerinde tepki süresi 

testleri (Test 1) gerçekleştirilmiştir. Test 1 verileri kullanılarak 

elde edilen fren sistemi modelinin genel geçerliliğin 

belirlenebilmesi için disk fren sistemi ile donatılmış başka bir 

araçta bu önerilen model kullanılarak fren tepki süresinin 

belirlenmesine yönelik benzetim çalışmaları yapılmıştır. Daha 

sonra bu sonuçlar araç üzerinde yapılan deneysel sonuçlar ile 

(Test 2) karşılaştırılmıştır. 

Çalışmanın nihai sonucu olarak benzetim sonuçları araç 

testlerinden alınan deneysel verilerle karşılaştırıldığında, 

pnömatik fren sistemi modelinin tepki süresini doğru bir 

şekilde tahmin edebildiğini görüyoruz. Bu nedenle geliştirilen 

sistem modeli, yeni bir fren sisteminin tasarım aşamasında 

pnömatik fren sisteminin dinamik özelliklerinin belirlenmesi 

için model tabanlı bir tasarım aracı olarak kullanılabilir. 
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enver@iyte.edu.tr
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Özetçe

Bu çalışmada tasarım ve üretim aşaması laboratuvarımızda
tamamlanmış arabalı ters sarkacın modeli dinamik sistem
tanımlama yöntemleri yardımıyla elde edilmiştir. Modelin elde
edilmesi için transfer fonksiyonu modelleri olarak da bilinen
dört farklı sistem tanımlama yönteminden faydalanılmıştır. Bu
yöntemler, özbağlanımlı ekzojen (ARX) model, özbağlanımlı
kayan ortalamalı ekzojen (ARMAX) model, çıkış hata (OE)
modeli ve Box–Jenkins (BJ) modeli olarak adlandırılan trans-
fer fonksiyonu modelleridir. Farklı yöntemlerden faydalan-
maktaki amaç modelleme başarımlarını karşılaştırmalı olarak
inceleyip en iyi başarımı sağlayan yöntemi önerebilmektir.
Karşılaştırmayı yapabilmek amacıyla bahsedilen yöntemlerin
deneysel sistemden elde edilen giriş–çıkış verileri arasında iliş-
ki kurma kabiliyetleri incelenmiştir. En iyi başarım OE mode-
li ile sağlanırken özbağlanımlı modellerin (ARX ve ARMAX)
çalışmanın amacı için uygun olmadığı gözlemlenmiştir.

Abstract

In this paper, model of an inverted pendulum on a cart
whose design and manufacturing processes have been com-
pleted in our laboratory is obtained via dynamic system iden-
tification methods. Four different system identification meth-
ods also known as transfer function models are utilized to ob-
tain the model. These models are called as autoregressive ex-
ogeneous (ARX) model, autoregressive moving average exo-
geneous (ARMAX) model, output-error (OE) model and Box–
Jenkins (BJ) model. Proposing the method that provides the best
performance by examining the results in a comparative manner
is the main purpose of the utilization of different methods. Ca-
pability of setting the relation between the input–output data

that has been obtained from the experimental setup of the men-
tioned methods is examined to make the comparison. It is ob-
served that the autoregressive methods (ARX and ARMAX) are
not appropriate for the purpose of the study while the best per-
formance is obtained via OE model.

1. Giriş

Ters sarkaç doğal olarak kararsız denge noktasına sahip sis-
temlerin en bilinen örneğidir. Ters sarkaçta denetimin temel
mantığı hareketli bir gövdeye tutturulmuş bir çubuğu, hareketli
gövdeye uygun değerdeki kuvveti sürekli olarak uygulayarak,
düşey konumda dengede tutmaktır. Başka bir deyişle sis-
tem bahsedilen kararsız denge noktası etrafında çalışmaya
zorlanmaktadır ve üzerinde uygun bir denetim sağlanmak-
sızın sistemin bu bölgede çalışması mümkün olmamaktadır.
Bu durum sarkacın düşey eksenle yaptığı açıyla bağıntılı
doğrusal olmayan terimleri sistem modelinde ortaya çıkarmak-
tadır. Bahsedilen doğrusal olmayan yapı küçük açı yaklaşım-
ları yardımıyla doğrusallaştırılabilmektedir. Bahsedilen özellik-
ler ters sarkaç sistemini doğrusal ve doğrusal olmayan denetim
tasarımları için uygun bir sistem haline getirmektedir. Ayrıca
deneysel sistem kurulumunun göreceli olarak kolay ve düşük
masraflı olması gerçek zamanlı denetim uygulamalarına da
olanak sağlamaktadır. Bahsedilen durumların doğal bir sonucu
olarak sistem ile ilgili denetim çalışmalarına bilimsel yazında
sıklıkla rastlanmaktadır [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9],
[10], [11], [12].

Bahsedilen denetimi sadece açısal konum ve/veya hız bil-
gisini geri beslemede kullanarak sağlamak mümkündür. Fakat
birçok denetim çalışmasında olduğu gibi ters sarkaç dene-
timinde de sistem modeli bilgisine kısmen ya da tamamen
sahip olunması denetim tasarımını kolaylaştırmakta, denetim
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kazançlarının uygun bir şekilde seçilmesine ve bu sayede dene-
tim çabasının düşürülebilmesine olanak sağlamaktadır [1], [3],
[8], [9]. Ters sarkacın basit mekaniksel yapısı matematik-
sel modelinin, serbest gövde diyagramındaki kuvvet eşitlik-
lerinden faydalanarak, kolay bir şekilde elde edilebilmesine
olanak sağlamaktadır. Fakat bunun için çubuk uzunluğu, çubuk
ve hareketli gövde kütlesi ve hareketli gövde ile bu gövdenin
üzerinde hareket ettiği sabit yüzey arasındaki sürtünme kat-
sayısı değerlerinin tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Üre-
tim aşaması tamamlanmış bir sistemde belirtilen sayısal değer-
lerin bir ya da birkaçının elde edilmesi mümkün olmayabilir.
Bunun yerine sistemden elde edilecek giriş–çıkış verilerinden
sistem modelinin elde edilebilmesi, giriş–çıkış verisinin elde
edilmesi kurulu bir sistem için her zaman mümkün olacağın-
dan, uygun bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır. Bilimsel
yazında giriş–çıkış modellemesi ile ilgili az sayıda çalışma bu-
lunmaktadır. Sistemin doğrusal olmayan yapısı düşünülerek ya-
pay sinir ağları bu tip modelleme için uygun bir yaklaşım olarak
düşünülmüştür [1], [9]. Yapay sinir ağları doğrusal olmayan
sistemlerin modellenmesinde sıklıkla kullanılan modelleme
araçları olsalar da sonuçta elde edilen model sistem yapısı
hakkında bilgi vermemektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi
ters sarkaç sistemi küçük açı yaklaşımlarından faydalanılarak
doğrusal bir sistem gibi düşünülebilmektedir. Üzerinde uygun
bir şekilde denetim sağlanmış ters sarkaç sisteminin daima
küçük açı değerlerinde çalışacağı gerçeği sistem modellemesi
için doğrusal sistem tanımlama yöntemlerinin kullanılmasına
olanak sağlamaktadır. Şüphesiz ki bu tip yöntemler sadece
giriş–çıkış değerleri arasında ilişki kurmakla kalmayacak aynı
zamanda sistem iç yapısı hakkında belirli bir fikir sahibi olun-
masını sağlayacaklardır [13].

Tasarım ve üretim aşaması laboratuvarımızda tamamlan-
mış olan arabalı ters sarkaç sistemi Şekil 1’de gösterilmiştir.
Bu sistem kapalı döngü denetim sistemi halinde tasarlan-
mış olup, hareketli gövdeye sistemdeki doğru akım motoru
aracılığıyla gerekli kuvvet uygulanarak sarkaç düşey konum-
da sürekli olarak dengede tutulmaktadır. Bahsedilen denetimi
gerçekleştirmek için sistemden sağlanan açısal konum bilgisi
geri beslemede kullanılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı
denetleyici kısmını göz ardı ederek sarkaç giriş–çıkışı arasında
en iyi ilişkiyi kuracak transfer fonksiyonu modelini önermek-
tir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle sistem belirli bir süre
çalıştırılarak giriş–çıkış verileri toplanmış, sonrasında bu veriler
modelleme ve doğrulama verileri olarak ayrılmıştır. Modelleme
verileri arasında ilişki kurmak amacıyla sırasıyla özbağlanımlı
ekzojen (ARX) model, özbağlanımlı kayan ortalamalı ekzo-
jen (ARMAX) model, çıkış hata (OE) modeli ve Box-Jenkins
(BJ) modeli olarak bilinen transfer fonksiyonu modelleri kul-
lanılmıştır. Elde edilen modellerin başarımlarının net olarak
görülebilmesi amacıyla doğrulama verilerinden faydalanılmış
ve son olarak elde edilen başarımlar karşılaştırmalı olarak in-
celenerek en iyi modelleme aracı önerilmeye çalışılmıştır.

Çalışma şu şekilde planlanmıştır. Öncelikle Bölüm 2’de
çalışmada kullanılan transfer fonksiyonu modelleri tanıtılacak-
tır. Bölüm 3’te veri toplama ve ön işleme süreçlerinden, model
parametrelerinin seçimi için kullanılan algoritmadan bahsedile-
cek ve her bir yöntemin modellemedeki başarımına yer verile-
cektir. Bölüm 4’te ise çalışmanın sonuçları özetlenecektir.

Şekil 1: Arabalı Ters Sarkaç

2. Transfer Fonksiyonu Modelleri
Bu bölümde sistem modellemesi için kullanılan transfer
fonksiyonu modelleri kısaca tanıtılmıştır. Bu tanıtımın amacı
kullanılan yapılarla ile ilgili özet bilgiler vermektir. Sayfa kısıtı
ve çalışmanın takip edilebilirliği göz önünde bulundurularak
detaya girilmemiştir. Daha detaylı bilgilendirme için [13] çalış-
masından faydalanılabilir.

2.1. ARX Model

Yapısı Şekil 2’de verilmiş olan ARX model basit bir giriş–
çıkış ilişkisi modelidir. Verilen şekilde u (t), y (t) ve e (t),
sırasıyla model giriş, çıkış ve sistem çıkışı ile model çıkışı
arasındaki fark olarak tanımlanan hata değerlerini göstermekte-
dir. Bu model aşağıdaki doğrusal fark denklemi ile ifade edilir
[13]

Şekil 2: ARX Yapısı

y (t) + a1y (t− 1) + · · ·+ anay (t− na)

= b1u (t− 1) + · · ·+ bnbu (t− nb) + e (t) . (1)

Yukarıdaki eşitlikte ai ∈ R, i = 1, · · · , na ve bj ∈ R, j =

1, · · · , nb ile gösterilen terimler sabit model katsayılarını, na

ve nb ∈ R ise sırasıyla çıkış ve giriş değerleri için kaç adım
geriye dönüleceğini göstermektedir. Eşitlik (1) transfer fonksi-
yonu formunda aşağıdaki şekli ile tekrar yazılabilir

A (q) y (t) = B (q)u (t) + e (t) . (2)
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Verilen eşitlikte a0 = 1 olmak üzere A (q) ve B (q) terim-
leri sırasıyla A (q) ,

∑na
k=0 akq

−k ve B (q) ,
∑

k =

1nbbkq
−k şeklinde tanımlanmaktadır. Eşitlik (2) incelendiğinde

model yapısınınA (q) y (t) ile gösterilen özbağlanımlı kısma ve
B (q)u (t) ile gösterilen ekzojen kısma sahip olduğu görüle-
cektir. Eşitlik kapalı formda tekrar yazıldığında Şekil 2’de veri-
len formun elde edildiği açık bir şekilde görülmektedir

y (t) =
B (q)

A (q)
u (t) +

1

A (q)
e (t) . (3)

ARX modelin yapısıARX (na, nb, nk) şeklinde gösterilmekte
olup bu gösterimde nk giriş değerlerindeki zaman gecikmesini
göstermektedir.

2.2. ARMAX Model

Yapısı Şekil 3’te verilmiş olan ARMAX model ARX modelin
genişletilmiş bir şeklidir. Bahsedilen genişletme hata teriminin
beyaz gürültünün kayan ortalaması şeklinde modellenmesi ile
elde edilmektedir. Bu model aşağıdaki doğrusal fark denklemi
ile ifade edilir [13]

Şekil 3: ARMAX Yapısı

y (t) + a1y (t− 1) + · · ·+ anay (t− na)

= b1u (t− 1) + · · ·+ bnbu (t− nb)

+e (t) + c1e (t− 1) + · · ·+ cnce (t− nc) . (4)

Yukarıdaki eşitlikte ck ∈ R, k = 1, · · · , nc ile gösterilen te-
rimler sabit model katsayılarını, nc ∈ R ise hata değerleri için
kaç adım geriye dönüleceğini göstermektedir. Diğer terimlerin
tamamı için (1)’de verilen tanımlamalar geçerlidir. Eşitlik (4)
kapalı transfer fonksiyonu formunda aşağıdaki şekli ile tekrar
yazılabilir

y (t) =
B (q)

A (q)
u (t) +

C (q)

A (q)
e (t) . (5)

Verilen eşitlikte A (q) ve B (q) (2)’de tanımlandıkları şek-
liyle kullanılmış olup c0 = 1 olmak üzere C (q) ,∑nc

k=0 ckq
−k şeklinde tanımlanmaktadır. ARMAX modelin

yapısı ARMAX (na, nb, nc, nk) şeklinde gösterilmektedir.

2.3. OE Modeli

Şu ana kadar bahsedilen modellerde, paydada ortak olarak kul-
lanılan A polinomundan ötürü, eşitlik hataları önemli bir rol
oynamaktadır. Yapısı Şekil 4’te verilmiş olan OE modelinde
ise fark denkleminin hatadan arındırılmış olduğu ve olası tek
hatanın ölçüm gürültüsü olduğu varsayılmaktadır. Bu durum

Şekil 4: OE Yapısı

modelin fark denklemine aşağıdaki gibi yansıtılmaktadır [13]

ξ (t) + f1ξ (t− 1) + · · ·+ fnf ξ (t− nf )

= b1u (t− 1) + · · ·+ bnbu (t− nb)

y (t) = ξ (t) + e (t) . (6)

Yukarıdaki eşitlikte ξ (·) ∈ R hatadan arındırılmış model
çıkışlarını, fl ∈ R, l = 1, · · · , nf ile gösterilen terimler sabit
model katsayılarını, nf ∈ R ise hatadan arındırılmış model
çıkışları için kaç adım geriye dönüleceğini göstermektedir.
Diğer terimlerin tamamı için (1)’de verilen tanımlamalar geçer-
lidir. Eşitlik (6) kapalı transfer fonksiyonu formunda aşağıdaki
şekli ile tekrar yazılabilir

y (t) =
B (q)

F (q)
u (t) + e (t) . (7)

Verilen eşitlikte B (q) (2)’de tanımlandığı şekliyle kullanılmış
olup f0 = 1 olmak üzere F (q) ,

∑nf

k=0 fkq
−k şeklinde

tanımlanmaktadır. OE modelinin yapısı OE (nf , nb, nk) şek-
linde gösterilmektedir.

2.4. BJ Modeli

Bu bölümde son olarak bahsedilecek model, yapısı Şekil 5’te
verilmiş olan BJ modelidir. OE modelinin genişletilmiş şekli
olan BJ modelinin kapalı formda transfer fonksiyonu aşağıdaki
eşitlikteki gibidir [13]

Şekil 5: BJ Yapısı

y (t) =
B (q)

F (q)
u (t) +

C (q)

D (q)
e (t) . (8)

Yukarıdaki eşitlikten görülebileceği gibi BJ modelinin OE mo-
delinden temel farkı, çıkış hatasının özbağlanımlı ve kayan orta-
lamalı bir şekilde modellenmiş olmasıdır. Verilen eşitlikteB (q)
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ve C (q) (2)’de, F (q) (7)’de tanımlandıkları şekilleriyle kul-
lanılmış olup d0 = 1 olmak üzere D (q) ,

∑nd
k=0 dkq

−k

şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada dh ∈ R, h =

1, · · · , nd ile gösterilen terimler sabit model katsayılarını, nd ∈
R ise model çıkışları ile hata terimi arasında bağ kurarken
model çıkışları için kaç adım geriye dönüleceğini göstermekte-
dir. BJ modelinin yapısı BJ (nb, nc, nd, nf , nk) şeklinde gös-
terilmektedir.

Daha önce de bahsedildiği gibi her modelin sabit kat-
sayılarının seçimi ile ilgili algoritmalar ve modeller hakkında
daha detaylı bilgi için [13] çalışmasından faydalanmak
mümkündür. Diğer bir önemli konu olan model parametreleri-
nin seçimi ile ilgili bilgi ise bir sonraki bölümde verilecektir.

3. Ters Sarkacın Modellenmesi
Bu bölümde modelleme aşamalarına ve başarımlarına yer ve-
rilmiştir. Alt başlıklarda sırasıyla, veri toplama ve ön işleme
süreçlerinden, model parametrelerinin seçimi için kullanılan al-
goritmadan ve her bir yöntemin modellemedeki başarımından
bahsedilecektir.

3.1. Veri Toplama ve Ön İşleme

Arabalı ters sarkaçtan modellemede kullanılacak olan giriş–
çıkış verilerini elde etmek amacıyla dt = 0.001 saniye adım
aralığıyla 3.8 saniye boyunca hareketli gövdeye belirli kuvvet
değerleri uygulanarak açısal konum değerleri ölçülmüştür.
Elde edilen örnek veriler Şekil 6’da gösterilmiştir. Sistemden
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Şekil 6: Modelleme İçin Ölçülen Örnek Veriler

toplanan 3800 giriş–çıkış verisinin 2000 tanesi modelleme
ve 1800 tanesi de doğrulama verisi olarak kullanılmak üzere
ayrılmıştır. Son olarak giriş–çıkış verilerinin ortalama değer-
leri Matlab’in ’detrend’ komutuyla temizlenmiş ve veriler ’id-
data’ komutuyla Matlab’in sistem tanımlama araç kutusunda
kullanılabilecek hale dönüştürülmüştür.

3.2. Model Parametrelerinin Seçimi

Model parametrelerinin uygun seçimi modelleme başarımı üze-
rinde önemli bir rol oynamaktadır. Parametre değerlerinin çok
yüksek seçilmesi modelleme başarımını arttırsa da, sistem mo-

delini ölçüm hataları ve diğer dış etkenlere de uyumlu hale ge-
tirdiğinden, doğrulama başarımını düşürmektedir. Bu durumdan
kaçınmak uygun parametre değerlerinin seçimi ile mümkündür
[13]. Bu çalışmada parametre değerlerinin seçilmesi için
olası birçok değeri bir arada değerlendiren bir algoritma kul-
lanılmıştır. Algoritma şu şekildedir:

• İlk olarak nk değerinin belirlenmesi için diğer tüm
parametreler 2 şeklinde seçilerek 1 ile 15 arasındaki tüm
nk değerleri için modelleme başarımına bakılır.

• Modelleme verisine yüzde olarak en yüksek uygunluğu
sağlayan nk değeri belirlenir.

• Gürültüye ve ölçüm hatalarına uygunluktan kaçınmak
için nk = 1 değerinden başlanılarak tüm değerlerin
modelleme başarımına bakılır ve en iyi modelleme
başarımından %1 aşağıda başarım sağlayan en küçük
değer nk değeri olarak seçilir.

• İlk üç adım yöntemin tüm parametreleri için uygulanarak
en iyi parametre değerlerine ulaşılmaya çalışılır.

3.3. Sistem Modelleme Başarımları

Arabalı ters sarkaç modelinin elde edilmesi için en iyi paramet-
re değerleri belirlenen yöntemler, Matlab’in sistem tanımlama
araç kutusundan faydalanılarak, örnek verilere uygulanmıştır.
Bu bölümde elde edilen sonuçlar özetlenecek ve karşılaştırmalı
olarak yorumlanacaktır.

ARX model yapısı verilen algoritma aracılığıyla
ARX(2, 2, 13) şeklinde bulunmuştur. Modelin modelleme
ve daha önce hiç karşılaşmadığı doğrulama verileri üzerinde
sağladığı uygunluklar sırasıyla %53.86 ve %38.45 şeklinde
elde edilmiştir. Modelleme başarımı Şekil 7’de gösterilirken
doğrulama başarımı Şekil 8’de sunulmuştur.
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Şekil 7: ARX Modelin Modelleme Başarımı

ARMAX model yapısı verilen algoritma aracılığıyla
ARMAX(15, 5, 2, 11) şeklinde bulunmuştur. Modelin model-
leme ve daha önce hiç karşılaşmadığı doğrulama verileri üze-
rinde sağladığı uygunluklar sırasıyla %72.01 ve %56.89 şek-
linde elde edilmiştir. Modelleme başarımı Şekil 9’da gösterilir-
ken doğrulama başarımı Şekil 10’da sunulmuştur.

OE modeli yapısı verilen algoritma aracılığıyla
OE(7, 15, 1) şeklinde bulunmuştur. Modelin modelleme

442

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8

−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ARX Modelin Dogrulama Basarimi

Zaman [s]

A
ci

sa
l K

on
um

 [d
er

ec
e]

 

 
Sistem Cikislari
Model Cikislari
Uygunluk:%38.45

Şekil 8: ARX Modelin Doğrulama Başarımı
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Şekil 9: ARMAX Modelin Modelleme Başarımı

ve daha önce hiç karşılaşmadığı doğrulama verileri üzerinde
sağladığı uygunluklar sırasıyla %86.01 ve %73.84 şeklinde
elde edilmiştir. Modelleme başarımı Şekil 11’de gösterilirken
doğrulama başarımı Şekil 12’de sunulmuştur.

BJ modeli yapısı verilen algoritma aracılığıyla
BJ(9, 8, 2, 5, 2) şeklinde bulunmuştur. Modelin modelleme
ve daha önce hiç karşılaşmadığı doğrulama verileri üzerinde
sağladığı uygunluklar sırasıyla %75.76 ve %62.85 şeklinde
elde edilmiştir. Modelleme başarımı Şekil 13’te gösterilirken
doğrulama başarımı Şekil 14’te sunulmuştur.

Tüm başarımlar değerlendirildiğinde çalışmanın amacı için
en uygun modelleme aracının OE modeli olduğu, özbağlanımlı
modellerin (ARX ve ARMAX) ise bu sistemin modellenmesi
için yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir.

4. Sonuçlar
Bu çalışmada tasarım ve üretim aşaması laboratuvarımızda
tamamlanmış olan arabalı ters sarkacın modeli, transfer fonk-
siyonu modelleri olarak da bilinen, dört farklı dinamik sistem
tanımlama yöntemi ile elde edilmiştir. Modellemenin yapıla-
bilmesi için öncelikle sistemden giriş çıkış verileri toplanmış ve
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Şekil 10: ARMAX Modelin Doğrulama Başarımı
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Şekil 11: OE Modelinin Modelleme Başarımı

bu veriler bir ön işleme sürecinden geçirilmiştir. Modelleme için
sırasıyla ARX, ARMAX, OE ve BJ yöntemleri, Matlab’in sis-
tem tanımlama araç kutusundan faydalanılarak, kullanılmıştır.

Şekiller 7–14’te verilen sonuçlar incelendiğinde
özbağlanımlı modellerin (ARX ve ARMAX) başarım-
larının diğer yöntemlere göre oldukça düşük seviyede kaldığı
gözlemlenmektedir. Bu modellerin kullanılan diğer modeller-
den en önemli farkı modelleme başarımının eşitlik hatasına
olan bağımlılığıdır. Dolayısıyla bu sonuç sistemden ölçüm
alınırken iç yapıda herhangi bir hatanın olmadığının ve sadece
anlık ölçüm hataları ile düzgün bir ölçümün yapılabildiğinin
göstergesidir. Diğer iki model arasında göreceli olarak daha
iyi başarım sağlayan model OE modelidir. Hem başarımının
yüksek hem de yapısal karmaşasının BJ’ye göre daha az olması
bu modeli çalışmanın amacı için kullanılabilecek en uygun
model haline getirmektedir.
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Şekil 12: OE Modelinin Doğrulama Başarımı

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
BJ Modelinin Modelleme Basarimi

Zaman [s]

A
ci

sa
l K

on
um

 [d
er

ec
e]

 

 
Sistem Cikislari
Model Cikislari
Uygunluk: %75.76
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Özetçe  

Bu çalışmada, dokunsal geri bildirim verebilen cihazlarla 

(ing:haptic)  yapılmış tele operasyon çalışmaları incelenip 

dokunsal geri bildirimli robotik bir cihaz kullanılarak insansı bir 

robotun gerçek zamanlı tele operasyonu üzerine 

çalışmalarımıza yer verilmiştir. Çalışmamızda dokunsal geri 

bildirim cihazı olarak Quanser Inc. firmasının 5 serbestlik 

derecesine sahip Haptic Wand isimli dokunsal geri bildirimli 

cihazı, yönetim için kullanılmıştır. Aldebaran Robotics 

firmasının Nao insansı robotu ise yönetilen köle (ing:slave) 

robot olacak biçimde sistem tasarımızda yer almıştır. İnsansı 

robotun okunan algılayıcı verileri, dokunsal geri bildirimli cihaz 

ile yönetilirken, ağ üzerinden ana bilgisayara gönderilerek, ana 

(ing:master) bilgisayarda çalışan geri bildirim algoritması ile 

işlenerek dokunsal geribildirim oluşturulmuştur. Bu sayede tele 

operasyon kalitesinin arttırılması planlanmış, operatörün 

robotu gerçek zamanlı olarak yönetmesi kolaylaştırılmaya 

çalışılmıştır. Bildirimiz daha sonradan yapılması hedeflenen 

yarı otonom gerçek zamanlı dokunsal geri bildirimli insansı 

robot tele operasyonu için bir ön çalışma niteliğindedir. 

Anahtar kelimeler— dokunsal geri bildirim, gerçek 

zamanlı, tele operasyon, insansı robot 

 

Abstract 

This work focuses on real time haptic tele-operation of robotic 

mechanisms having different dynamical and kinematic 

properties. The tele-operation is performed using a haptic 

wand on the user side and a humanoid robot on the remote 

side.  Specifically, we used a 5 degrees of freedom haptic 

device, developed by Quanser Inc. to control the slave 

humanoid robot, Nao, developed by Aldebaran Robotics. 

While the humanoid robot is being controlled by haptic device, 

sensor data collected from the remote robot is sent to master 

computer over network. The haptic feedback rendering 

algorithm running on master computer take the overall sensor 

data, processes it and generates haptic feedback. In this way, it 

is planned to increase teleoperation quality and to simplify 

real time controlling of slave robot. Overall the paper presents 

our initial studies on semi-autonomous real time haptic 

teleoperation of humanoid robots. 

Index Terms—haptic teleoperation, humanoid robot 

 

1. Giriş  

Bulunduğumuz çevrede araç ve eşyalar insanların kullanması 

için tasarlanmıştır. Bu sebeple tele operasyon uygulamalarında, 

bizden uzaktaki eşya veya araçların bir insansı robotun tele 

operasyonuyla yönlendirilmesi daha uygundur.   

Tele operasyon, en basit bakış açısı ile, köle bir robotun, 

efendisi olan insan vasıtasıyla uzaktan kumanda edilmesidir. 

Kumanda ederken operatör insan, düzgün yönetebilmek için, 

robotun o anki durumu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 

Bunun için robotun üzerindeki kamera ve diğer algılayıcılardan 

okunan veriler operatöre aktarılır. Ancak gelen veriler ve 

kamera görüntüsünün kullanıcıya direk olarak işlenmeden 

sunulması, gerçek zamanlı tele operasyonun gerektiği gibi 

yapılabilmesi için yeterli değildir. Bu verilerin döngüde 

donanım tekniği [1] ile işlenip, robotun o anki durumunu 

dokunsal geri bildirim vererek hissettiren bir cihaz ile 

kullanılırsa, köle robotun kumanda edilmesini, bir başka deyişle 

tele operasyonu kolaylaştırdığı önceki çalışmalardan 

bilinmektedir. Robotun yürüme hızını hissettirmede, bir cismin 

itilmesi esnasında veya robotun ilerlerken bir engele 

yaklaştığını ifade etmek için verilen dokunsal geri bildirim 

bunlara örnek olarak sunulabilir. Farklı eylemler için farklı 
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dokunsal geri bildirim algoritmaları uygulanabilir ve köle robot 

kumanda edilirken bu algoritmalar arası geçişler yapılabilir. 

Robot, karşılaşılan işi kendi başına daha rahat yapabilir bir 

durum ile karşılaştığında otonom hale geçip işi kendi başına 

bitirebilir, ardından denetim tekrar operatörün direktifleri ile 

sürdürülebilir. 

Dokunsal geri bildirimli cihazın ile insansı robotun denetimi 

diğer robotik uygulamalarında olduğu gibi gerçek zamanlı 

olmalıdır. Algılayıcı verilerinin okunması ve yönlendiricilere 

verilen çıkış arasında beklenmeyen gecikmeler olursa sistemi 

denetlemek mümkün olmaz. Hesaplamalar ve girdi çıktı 

işlemleri belirli bir zaman diliminde bitmeli, sistem önceden 

belirlenebilir (deterministik) olmalıdır. 

Ana bilgisayar ile köle robot arasındaki haberleşme yerel ağ 

üzerinden bağlantı kurarak gerçekleştirilebilir. Buradaki 

haberleşme gerçek zamanlı çalışmadığı için tele operasyon 

esnasında ufak gecikmeler yaşanabilir. Ancak bu sorun gerçek 

zamanlı ağlar (örneğin: RTNET) kullanılarak aşılabilir. Oluşan 

gecikme, felaket sonuçların oluşmasına sebebiyet vermiyorsa 

ve operatörün kumanda etmesini ciddi derecede 

zorlaştırmıyorsa gerçek zamanlı ağlar kullanılmadan da tele 

operasyon gerçekleştirilebilir. Buradaki ölçü uygulamadan 

uygulamaya değişebilir. 

2. Önceki Çalışmalar 

Dokunsal geri bildirimli tele operasyon üzerine yapılan önceki 

çalışmalar genel itibariyle mobil robotların gezmesini ve nesne 

yönlendirilmesini dokunsal geri bildirim ile kolaylaştırmak 

üzerinedir. Mobil bir robot tele operasyonla yolda 

götürülürken, robotun etrafındaki duvar ve engellere 

yaklaşması halinde, o anki konumuna ve hızına göre geri 

bildirim verilmesi [2,3] üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Öncelikle sanal ortamda robotun benzetimi yapılarak önerilen 

geri bildirim işleme algoritmaları test edilmiştir. Ardından dar 

alanda ilerleme ve nesne yönlendirilmesi deneyleri yapılmış, 

mobil robotlar üzerine takılan mesafe algılayıcı ses algılayıcıları 

ve kameradan elde edilen veriler işlenerek, operatörün rahatlıkla 

engelleri aşması ve nesneyi yönlendirmesi için operatöre, 

yönlendirici dokunsal geri bildirim verilmiş ve tele operasyon 

kalitesi ölçülmüştür. Tele operasyon kalitesi, robotun gitmesi 

gereken yol ile gittiği yolun karşılaştırılması ve operatörün 

görevi tamamlama zamanına bakılarak ölçülmüştür. Tele 

operasyonun iki farklı çeşidi olan yarı-otonom ve tam operatör 

denetimi yöntemleri gerçekleştirilip [3] duruma göre hangisinin 

daha iyi olacağı gözlenmiştir. 

Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere geliştirilen 

paletli robotların dokunsal geri bildirimli tele operasyonu 

üzerine yapılan çalışmada [4] ortamın yapısının düzensiz ve 

bozuk olmasından ötürü (örneğin enkaz) tele operasyon 

yöntemi olarak tam operatör denetiminin uygun olduğu 

gösterilmiştir. Dokunsal geri bildirim, robotun o anki 

konumundan varmak istediği hedef konuma gitmesi için gitmesi 

gereken yol doğrultusunda uygulanarak operatörün yön 

bulması kolaylaştırılmıştır. 

Bir başka çalışmada, dokunsal geri bildirimli tele operasyon ile 

nesne yönlendirmesinin kolaylaştırılması için görsel veriden 

faydalanarak operatörü yönlendirici bir dokunsal geri bildirim 

verme yöntemi ortaya konulmuştur [5]. Bu çalışmada nesne 

yönlendirmesi iki aşamada gerçekleştirildiği söylenmiştir. 

Birinci aşamada operatör, robotun kolunu nesnenin tam 

üzerine getirmeye çalışır. Bu aşamada operatöre, kolu 

götürmesi gereken yöne doğru dokunsal geri bildirim 

uygulanarak bu eylemi gerçekleştirmesi için yardım edilir. 

İkinci aşama ise nesneye yaklaşıp nesneyi yakalama eylemidir. 

Bu aşamada operatöre, nesneye rahat yaklaşabilmesi için nesne 

yönünde dokunsal geri bildirim verilir. Nesne yönlendirilmesi 

görsel verinin işlenmesi ve bilgisayarla görme ile 

kolaylaştırılmıştır. 

Bir başka çalışmada ise bir insansı robotun kolu, dokunsal geri 

bildirimli bir cihaz aracılığı ile iki farklı strateji izlenerek 

kumanda edilmiştir [6]. Amaç dokunsal geri bildirimli cihazın 

konumu ile robot kolun konumunu eşleştirmektir, bu yöntem 

konum-konum modu olarak geçer. Birinci strateji olan açıların 

yansıtılmasında dokunsal geri bildirimli cihazın sahip olduğu 

açılar robot kolun açılarına yansıtılarak robot kolun dokunsal 

geri bildirimli cihazı takip etmesi sağlanır. Robot kolun 

konumu dokunsal geri bildirimli cihazla yönlendirildikten sonra 

dokunsal geri bildirimli cihaza robot kolla aynı konumda olması 

için dokunsal geri bildirimi verilir. İkinci strateji olan kapalı 

döngü ters kinematik ile dokunsal geri bildirimli cihazın ucu ile 

robot kolun ucu ters kinematik vasıtasıyla eşleştirilmeye 

çalışılır. Dokunsal geri bildirim, önceki stratejiyle aynı şekilde 

konumları eşlemek için kullanılır. 

3. Sistem Tasarımı 

Çalışmalarımızda kullandığımız sistemimiz, diğer tele 

operasyon sistemlerinde olduğu gibi, ana bilgisayar ve köle 

robottan oluşur. Operatör insan ana bilgisayar üzerinden 

dokunsal geri bildirimli cihazı, bilgisayarın klavyesini ve 

ekranını kullanarak köle olan insansı robotu yönetir. Köle 

robotun üzerindeki gömülü bilgisayar ile ana bilgisayar yerel ağ 

vasıtasıyla haberleşirler. 

 

Şekil 1 Sistem Tasarımı Şeması 

3.1. Dokunsal Geri Bildirimli Cihaz ve Ana Bilgisayar 

Ana bilgisayarın anakartına PCI girişi üzerinden bağlı bulunan 

Q8 HIL (ing:Hardware In the Loop’in kısaltılması) kartı ile 

dokunsal geri bildirim cihazı olan 5DOF Haptic Wand’a erişim 

sağlanır. Windows 7 32-bit işletim sistemine kurulmuş olan 

QUARC gerçek zamanlı denetim yazılımı, 1 KHz’e kadar 

frekansta, kullandığımız döngüde donanım kartı ile dokunsal 

geri bildirim cihazına erişebilmemiz için bize gerekli sürücüleri 

ve UPA’yı (Uygulama Programlama Ara yüzü) sağlar. 

UPA’nın sağladığı Simulink kütüphanesi kullanılarak 

oluşturulan Simulink modeli, gerçek zamanlı Windows hedef 

gösterilerek çalıştırılmıştır. Oluşturulan model üzerinde 

dokunsal geri bildirimli cihazın denetim yazılımı, döngüde 
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donanım tekniği ile geliştirilmiştir. Geliştirilen model, hareket 

denetimi, dokunsal geri bildirim ve ağ üzerinden haberleşme 

kısımlarından oluşur. 

Denetim kısmında cihazın çalışma alanı içerisindeki hareket 

şekli belirlenir. Cihazın o anki konumu döngüde donanım 

tekniğinin her döngüsünde hesaplanır. Sürekli olarak cihaza 

verilen dokunsal geri bildirim ile cihazın hareketi 

sınırlandırılabilir. Örneğin cihazın varsayılan hali havada sabit 

bir konumda beklemek olabilir. 

Dokunsal geri bildirim kısmında ise denetim kısmının 

oluşturabileceği dokunsal geri bildirime ek olarak belirli olaylara 

karşı istenilen yön ve şekilde geri bildirim verilebilir. Buna 

örnek ise köle robotun bir cisme fazla yaklaşması halinde 

çarpışmayı önlemek için, robotun hareket yönünün tersi yönde 

bir dokunsal geri bildirim ile kullanıcı uyarılması olabilir. 

Haberleşme kısmında ise çift yönlü bir iletişim olup, ana 

bilgisayardan dokunsal geri bildirimli cihazın durumuna göre 

köle robota komutlar gönderilir. Köle robot ise ağ üzerinden 

gelen komutları gerçekleştirirken ana bilgisayara o anki 

durumunu anlatan algılayıcı verilerini aktarır. Aktarılan veriler 

geri bildirim kısmında işlenerek gerekli dokunsal geri bildirim 

verilir. 

3.2. Köle İnsansı Robot 

İnsansı robotumuz olan Nao’nun içerisindeki gömülü 

bilgisayarda Gentoo Linux işletim sistemi bulunmaktadır. 

İşletim sistemi üzerinde gerçek zamanlı uygulamalar 

çalıştırabilmek için, işletim sistemi çekirdeğine PREEMPT RT 

yaması uygulanmıştır. Bu yama ile işletim sistemi çekirdeği 

tamamen önceden görülebilir (ing:preemptible) hale gelir ve 

katı gerçek zamanlı uygulamaları çalıştırılmasına olanak sağlar. 

Nao üstünde koşan ve dışarısıyla haberleşmeyi sağlayıp robotu 

yöneten ana program NAOqi’dir. Bu program içerisinde 

robotun sahip olduğu yetenekler için (örneğin hareket, 

konuşma, kamera) ayrı ayrı modüller bulunur. Bu modüller 

sistem üzerindeki elektronik cihazların (algılayıcılar, 

yönlendiriciler vs.) neredeyse tümüne DCM (ing:Device 

Communication Manager’in kısaltılması) isimli gerçek zamanlı 

donanım soyutlama katmanı vasıtasıyla erişirler. Bu katman 

robotun modeline bağlı olarak 1 ila 10 milisaniye arasında sabit 

zamanla periyodik bir biçimde çalışır. NAOqi modülleri 

isteklerini DCM’ye iletirler, DCM ise gerçek zamanlı olarak 

bu isteklerin denetimini gerçekleştirir, örneğin kolu uzatarak bir 

nesneyi tutmak gibi. Aynı zamanda DCM, periyodik olarak 

okuduğu algılayıcı verilerini ALMemory isimli hafıza 

modülüne yazar ve nao üzerinde koşan diğer yazılım modülleri 

bu modül vasıtasıyla algılayıcı verilerini okuyabilir. DCM’in 

çalışma mantığını Şekil 1 üzerinde gösterilmiştir. 

 
Şekil 2 DCM çalışma şekli 

 

Programlayan kişi, isterse NAOqi yazılımının içerisine kendi 

modülünü de ekleyebilir. Bu modülün en hızlı biçimde 

çalışması ve gerçek zaman kıstaslarına daha rahat uyabilmesi 

için yerel modül olarak yazılması uygundur. Yerel modüller 

C++ ile programlanıp çapraz derlenerek Nao içerisine bir 

kütüphane halinde gönderilir. Sistem başlarken NAOqi 

yazılımı başlatılır ve kütüphane halindeki modüllerin hepsi 

NAOqi programının içerisine yüklenirler. Bu şekilde çalışan 

yerel modüller diğer tüm modüllerle ve DCM ile en hızlı 

biçimde haberleşebilirler. Tele operasyon modülünün 

yaptıkları sırası ile ağ üzerinden gelen komutları okumak, 

komutları işleyip gerekli modüllere aktararak hareket ve diğer 

eylemlerin gerçekleşmesini sağlamak ve algılayıcı değerlerini 

okuyarak ağ üzerinden geri göndermektir. 

 

4. Tele operasyon Uygulaması 

Tasarlanan genel sistem modelimizi kullanarak, robotun 

dokunsal geri bildirimli cihaz ile yürütülmesini sağlayan örnek 

bir uygulama geliştirilmiştir. 

Uygulamanın ana bilgisayar tarafında, ağ üzerinden haberleşip 

dokunsal geri bildirimli cihazın denetimini gerçek zamanlı 

gerçekleştiren bir Simulink modeli hazırlanılmıştır. Modelin 

hareket denetimi kısmında, dokunsal geri bildirimli cihaz, 

operatörden herhangi bir etki olmaması halinde havada belirli 

bir noktada sabit kalmaktadır. Cihazın belirlenen noktada sabit 

kalabilmesi için cihazın hareketini zorlaştırmayan ancak 

istenilen noktada sabit durmasını ve cihazın başka bir konuma 

götürülüp serbest bırakılması halinde yumuşakça başlangıç 

konumuna dönebilmesini sağlayan sürekli bir dokunsal geri 

bildirim verilir. Cihazın x ve y ekseni dışında hareket etmemesi 

istenildiğinden, diğer eksenlere daha kuvvetli bir dokunsal geri 

bildirim verilerek cihazın x ve y eksenleri dışındaki eksenlerde 

hareket etmesi engellenir. Operatör, köle insansı robotu ileri 

veya geri hareket ettirmek isterse, dokunsal geri bildirimli 

cihazı y ekseni üzerinde iter veya çeker. Cihazın başlangıç 

noktasına göre uzaklığı, robotun yürüme hızını denetler. Cihaz 

başlangıç noktasından uzakta tutuldukça robotun hızı artar. 

Şayet robot dümdüz yürümek yerine belirli bir açı ile ileri veya 

geri yürütülmek istenirse, cihaz y ekseni üzerinde hareket 

ettirilirken x ekseni üzerinde de hareket ettirerek robotun 

dönüş açısı verilir. Bu sayede robot kavisli biçimde 

yürüyebilir. Son olarak robot, gövdesi y eksenine bakar 

biçimde sağa veya sola yürütülmek istenildiğinde, cihaz sadece 

x ekseni üzerinde hareket ettirilerek robotun yan yürümesi 

sağlanmış olur. Operatör robotu durdurmak istediğinde 

dokunsal geri bildirimli cihazı serbest bırakması yeterlidir. 

Cihaz, kendi üzerine verilen sürekli geri bildirim ile başlangıç 

konumuna dönecek ve robot duracaktır. Dokunsal geri 

bildirimli cihazın x ve y konumu ağ üzerinden periyodik olarak 

robota gönderilir. Bu sayede robot hareket komutlarını almış 

olur. 
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Şekil 3 Dokunsal geri bildirimli cihazın Simulink denetim 

modeli 

Köle insansı robot üzerinde çalışan yerel modül, ağ üzerinden 

ana bilgisayara bağlanır ve dokunsal geri bildirimli cihazın 

konum bilgisini alıp işler. Cihazın o anki konumuna göre 

robotun hareket modülüne yürüme komutları gönderir. Hareket 

modülü ise bu komutları gerçek zamanlı çalışan DCM’ye 

göndererek robotun hareketi sağlanır. Bu sayede insansı 

robotun dokunsal geri bildirim cihazı kullanılarak tele 

operasyon ile yürütülmesi gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 4 Uygulama deney düzeneği: Soldan sağa ana bilgisayar, 

dokunsal geri bildirimli cihaz ve insansı robot  

 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, farklı kinematik ve dinamik yapıya sahip iki 

robot arasında gerçek zamanlı dokunsal geri bildirimli tele 

operasyon ile ilgili fikirler ve tasarlanan genel sistem 

anlatılmıştır. Ayrıca robotun, dokunsal geri bildirimli cihaz ile 

tele operasyonla yürütülmesi şeklinde bir uygulama 

gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama ile asıl çalışmalara bir 

başlangıç yapılmıştır.  Uygulamanın sonuçları göstermiştir ki 

ana bilgisayar ve köle robot tarafı kendi içlerinde gerçek 

zamanlı çalışmak zorundadır ancak aradaki haberleşme ağının 

gecikmesi, felaket sonuçlara yol açmıyor ise gerçek zamanlı 

olmak zorunda değildir. 
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Özetçe 

Manyetik alanın kullanımıyla mikro boyutlardaki robotların 

temassız şekilde tahrik edilebilmesi Choi ve arkadaşları 

tarafından kanıtlanmıştır [1]. Bu sistemlerin gelecekte birçok 

alanda kilit nokta olarak kullanılması öngörülmektedir [2]. 

Medikal uygulamalarda, vücut içinde robotun tahrik 

edilmesiyle ilaçların istenilen noktaya taşıma, noktasal olarak 

vücut noktalarına müdahale gibi birçok dolaylı/dolaysız 

uygulamalara kayabilecek büyük bir potansiyele sahiptir [3]. 

Robot hareketi için gerekli olan manyetik alan elektromıknatıs 

çiftleri tarafından sağlanmaktadır. Elektromıknatıslar dış 

faktörlerin etkisi ile doğrusal olmayan modeller haline 

gelmektedir. Bu da sistemin kontrolüne etki etmektedir. Bu 

çalışmada, elektromıknatıs sürücülerinin gerçek zamanlı 

kontrolü ele alınmıştır. Kontrolcü bileşeni olarak PID 

kontrolcüleri kullanılmıştır. Sistemde geri besleme şönt direnç 

üzerinden sağlanmaktadır. Sistem Matlab Simulink programı 

üzerinden çalıştırılmaktadır. 

Abstract 

Choi and his foes proved untethered manipulation of that 

micro scaled robots using magnetic field. These systems are 

expected to be used as a key feature in many fields in the 

future. In medical applications, manipulation of these robots 

in human body has an immense potential in direct/indirect 

applications like drug delivery to desired points and 

intervention to the target points. The required magnetic field 

for robot manipulation is provided using electromagnet 

couples. Electromagnets become nonlinear models with the 

external effects, thus affecting the control system. In this 

paper, the real-time control of electromagnet drivers is 

handled. PID controllers are used as the controller module. 

The feedback is provided using shunt resistor. The system is 

run through Matlab Simulink program. 

1. Giriş 

Mikro ve nano boyutlarda teknolojik uygulamalar günden 

güne yaygınlaşmakta ve ilerlemektedir. Robotik alanında, 

elektromanyetizma kullanılarak temassız bir şekilde robot 

hareket kontrolü gerçekleştirilebilmektedir.  

Manyetik alan kullanılarak gerçekleştirilen kontrolün 

temeli (1) ve (2)’deki kuvvet ve moment eşitliklerine 

dayanmaktadır. 

 BMvF )(   (1) 

 BMv )(   (2) 

Burada v mikro robot hacmi, M mikro robot manyetizması 

ve B manyetik akı yoğunluğunu ifade ederken,  operatörü 

kuvvet denkliğinde gradyen ve moment denkliğinde kıvrılmayı 

vermektedir. 

Bu hareket denklemlerinden yola çıkarak, sistem kontrolü 

için tek girdi değişkeninin manyetik akı yoğunluğu olduğu 

görülebilmektedir. Bu değişken manyetik alan üreteci olan 

elektromıknatıslarla sağlanabilmektedir. 

Manyetizmanın süper pozisyon ilkesine de dayandırılarak, 

sabit manyetik alanlar için, manyetik akı kontrolü mıknatıs 

çiftleri kullanılarak sağlanabilmektedir. Elektromıknatıs 

çiftlerinin pozisyonlanması ve sayıları hareket serbestlik 

derecesini ve rijitliği de etkilemektedir [4]. 
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Bu çalışmadaki ana hedef, gerçek zamanlı olarak 

elektromıknatısların akım sürücülerinin akım kontrollerini 

gerçekleştirmektir. 

1.1. Problemin Tanımı 

Manyetik alanın oluşturulmasında kullanılan bobinlerde, 

Amper yasasına göre, nüvesi hava olan silindirik bobinlerin iç 

merkez noktasında oluşan manyetik akı yoğunluğu formülü 

(3)’teki gibidir. 

 I
L

N
B   (3) 

Burada B manyetik akı yoğunluğunu, µ manyetik 

geçirgenliği, N sarım sayısını, L bobin uzunluğunu ve 

I akımı göstermektedir. Bu formüle göre dış faktörler sabit ve 

manyetik akı yoğunluğu akım ile doğru orantılıdır. Fakat, 

manyetik alanın uygulama bölgesi bobinin merkezi olmaması 

ve hava çekirdekli bobin kullanılmamasından dolayı bu formül 

kullanılamamakta, [4]’te de değinildiği üzere, manyetik akı 

yoğunluğu formülasyonu bir sonlu elemanlar yöntemi ile elde 

edilen veriler gibi birtakım yöntemlerle elde edilebilmektedir. 

Fakat sonuç olarak, akım ile manyetik akı yoğunluğu arasında 

manyetik malzemenin doyum noktasına erişinceye dek bir 

lineerlik bulunmaktadır. 

Kullanılan elektromıknatıs çifti Şekil 1’de verilmiştir. 

Burada bobinin ortasında kare prizma şeklinde demir nüve yer 

almakta, bobin ise 3 katman halinde toplam 600 sarımdan 

oluşmaktadır.  

 

 

Şekil 1: Elektromıknatıs sistemi. 

Bu sistem temelde bir seri RL devresinden oluşmaktadır. 

(4)’te devrenin temel hareket denklemi verilmektedir. 

 
dt

tdi
LtRitVin

)(
)()(   (4) 

Elektromıknatıslar zamanla ısınma ve manyetizasyondan 

dolayı (4)’teki karakteristik özelliklerin değerleri 

değişmektedir, bu yüzden açık döngü bir kontrol sistemi 

uygulanamamaktadır.  

Değişken değerlere karşı ilk akla gelen yöntem bir kapalı 

döngü kontrol sistemi kurup referans değerine ulaşan bir 

sistem oluşturmaktır. Bu noktada ise, geri besleme uygulanan 

sensörden alınan veride belirsizlik bulunmaktadır. Sistemde 

ayrıca doğrusal olmayan bir model söz konusudur. Bu sorunu 

aşmak için de önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

kullanılmıştır [5]. 

2. Yöntem 

Sistem, sistem diyagramı üzerinden değerlendirilmek 

istenildiğinde, istenilen akım değerinin sağlanması için Şekil 

2’deki gibi kapalı çevrim bir sistem oluşturulabilir. Referans 

olarak verilen r değişkeni, çıkış olan akım değerinin farkı 

alınması sonucu hata sinyali e üretilir. Bu hata yazılımsal bir 

kontrolörden geçerek sürücü kartına u değişkeni olarak 

uygulanır. Bunun sonucunda da elektromıknatıslarda akım 

elde edilmiş olur.  

 

 

Şekil 2: Sisteme dair kontrol şeması. 

2.1. Sürücü Kartların Akım Karakteristiğinin Belirlenmesi 

Kullanılan sürücü devrelerde tetikleme elemanı güç 

MOSFET’idir (Power MOSFET) ve devre iki yönlü akım 

sürme ihtiyacına cevap verebilen H köprüsü temeline 

dayanmaktadır. Bu köprünün çıkış ucuna bağlı olan bir şönt 

direnç elemanı, bir OPAMP devresi yardımıyla sinyal 

genliğini büyüterek karttan analog çıkış olarak verilmektedir 

ve sisteme akım geri besleme olarak çıkış üretebilmektedir. Bu 

kartlar daha önce [5] ve [6]’da kullanılmıştır. 

MOSFET elemanı, benzer güç devrelerinde kullanılan 

transistör ve IGBT gibi diğer yarıiletken elemanlara göre daha 

yüksek kapasitelere sahip modellerinde diğerlerine göre çok 

daha ucuz olduğundan sıkça tercih edilmektedir. Bu sürücü 

kartında da MOSFET yarı iletken tetikleyici elemanların en 

etkin şekilde kullanıldığı ON-OFF (aç-kapa) mantığıyla bir 

sürme tekniği kullanmaktadır.  

Sürücü çıkışına bağlı olan yük yüksek indüktans 

karakteristiği göstermesinden dolayı giriş-çıkış arasında 

belirsizlikler barındırmaktadır. Burada çıkış akım, giriş ise 

darbe genişlik modülasyonu (PWM) (Pulse Width 

Modulation) mantığıyla sürülen yarıiletkenlerin görev 

döngüsü (duty cycle) süreleri olarak ele alınmaktadır. 

Bu testlerde sürücü kartların kontrol sinyali olarak PWM 

sinyaline gereksinim duyması ve uygulamada kullanılan 

Advantech veri toplama kartının PWM çıkışı desteğinin 

olmaması sebebiyle, ara modül olarak bir Arduino Mega 

mikrodenetleyici kartı kullanılmıştır. Bu kartın görevi, giriş 

olarak verilen analog sinyali PWM sinyaline çevirmektir. 

Veri toplama kartından sağlanan iki adet analog çıkış 

birbirinden bağımsız şekilde iki elektromıknatıs sürücü kanalı 

için Arduino modülüne sağlanmaktadır. Veri toplama kartının 

Simulink üzerinde tecrübe edilen düşük hatalı veri toplama 

periyodu 10 ms’dir ve Arduino üzerindeki PWM çıkış 

sinyalleri 500 Hz frekansında üretilmektedir. 

Kontrol şemasındaki geri besleme kolunu iptal edip 

yerine açık çevrim bir sistem oluşturup akım ile sürücü kart 
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kontrol giriş sinyali olan PWM sinyali (u ile y) arasında direkt 

bir ilişki kurulmak istendiği takdirde, akım değerleri öncelikli 

olarak elektromıknatısların sıcaklığının akım akmasıyla 

değişmesinden dolayı kalıcı olarak sağlanamamaktadır (örnek 

bir durum verilecek olursa, %25 PWM çevrim oranında 3 A 

gerilim veriyorsa, bir süre sonra bu değerde bir kayma 

gözlemlenmekte ve tekrar uygulanan aynı çevrim oranında 

yine aynı değeri vermemekte). Fakat değişken akım 

değerlerinde şönt direnç üzerinden okunan gerilim değeri 

anlık akım değeriyle ilişkili olarak değişmektedir. Bu yüzden 

kapalı çevrim bir sistem uygulanıp akım değerinin sürekli 

olarak ölçülüp geri besleme olarak kullanılması en ideal 

yöntemdir. 

Bahsedilen faktörlere bağlı olarak bu ilişkinin düzgün bir 

şekilde ele alınması gerekmektedir. Testlerde, sisteme seri 

bağlı olarak gerçek karekök ortalama (RMS) hesaplayabilen 

bir Brymen BM907 multimetre kullanılmıştır. Böylece, 

devreden akan akımın değeri güvenilir başka bir kaynaktan da 

gözlenebilmektedir. 

Burada, sürücü geri besleme gerilimi ile akım arasındaki 

ilişki tamamen kara kutu mantığıyla incelenmektedir. Önceki 

yapılan çalışmadan [5], bu ilişki Tablo 1’deki gibi 

kurulmuştur. Örneklenen giriş ve çıkışlar arasında bu ilişkinin 

kurulmasında ayrılmış kesirli interpolasyon yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yönteme göre, örneklenen veriler kesirli bir 

şekilde ifade edilir ve bölünen-bölen kısımları polinomlardan 

oluşur. Bu iki setten ilki 1 A değerine kadar olan akım-geri 

besleme gerilimi ilişkisi, ikinci set ise daha yüksek akım 

değerlerindeki ilişkilendirme için kullanılmaktadır. 

Elektromıknatıslar Y ekseni üzerinde hizalanmış (Y+ pozitif 

tarafta, Y- negatif tarafta yer alan elektromıknatıs olarak ele 

alınmıştır) ve iki yönlü akım-geri besleme ilişkisi 

kurulmuştur. 

Tablo 1: Ayrılmış kesirli interpolasyon yöntemiyle 

elektromıknatısların akım-geri besleme gerilimi ilişkisi. 

 

2.2. Kontrolcünün belirlenmesi 

Bu çalışmada, projenin ilk adımında tecrübe edilen PID 

(oransal-integral-türevsel) kontrolcü ele alınmaktadır. Bu üç 

bileşeni kullanarak anlık, değişimsel ve kümülatif değerleri 

kullanarak kontrol gerçekleştirilmektedir. Bunun tercih 

edilmesinin nedenleri; hedeflenen akım değerlerinin genellikle 

zamanla değişen değil sabit olması ve endüstriyel olarak 

uyarlanması en kolay kontrolcülerden birisi olmasıdır. Bir PID 

kontrolcüsü için genel model (5)’teki gibidir. 

  
dt

tde
kdttektekC dipPID

)(
)()(  (5) 

Bu çalışmada, kontrolcü katsayıları tamamen deneme-

yanılma tekniği uygulanarak elde edilmektedir.  

2.3. Kalman filtresi 

Kalman filtresi, istatistiksel olarak ölçüm hataları ve 

gürültüleri değerlendirerek kestirim yapan bir uygulamadır. 

Temelde iki aşamadan oluşmaktadır: gelecek veriyi tahmin 

etme ve okuması gerçekleşen gelecek veri ile yapılan tahmin 

arasındaki fark değerlendirilerek hesaplamada kullanılan 

katsayıların güncellenmesi. Bu iki işlem seri bir şekilde 

döngüsel olarak gerçekleşmektedir. Tablo 2’de filtreye ait 

algoritma verilmiştir. 

Tablo 2: Kalman filtresi algoritması. 

1. 

0x̂  ve 

0P değerlerini başlat 

2. Kalman kazancını hesapla 

                       1  k

T

k

T

kk RCCPCPK  

3. Durum kestirimi yap 

                        kkkkk xCzKxx ˆˆˆ  

4. Hata kovaryansını güncelle 

                        kkk PCKIP  

5. Kestirim ve hata kovaryans kestirimini güncelle 

                     
kkk BuxAx 


ˆˆ

1
 

                     
k

T

kk QAAPP 

1
 

6. 1 kk işlemini gerçekleştir ve 2. adıma git 

 

Sistemde Kalman filtresi, sistem geri besleme değerinin 

okunmasında kullanılmıştır.  

3. Sonuçlar 

Oluşturulan Matlab Simulink sistemi Şekil 3-4-5’teki gibidir.  

 

 

 

Şekil 3: Simulink programı sistem blokları. 
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Şekil 4: Analog çıkış bloğu. 

 

 

 

Şekil 5: Akım sensörü geri beslemeleri. 

Şekil 5’te görüldüğü gibi, sistemin sensör geri besleme 

sinyalleri gürültü nedeniyle Kalman filtresinden geçirilerek 

kullanılmaktadır. Kalman filtresi kullanarak ve Kalman 

filtresi kullanmadan elde edilen geri besleme sinyalinin açık 

çevrim bir kontroldeki örneği Şekil 6’da verilmiştir. Bu 

örneği verilen grafik örneği değerlendirildiğinde, Kalman 

filtreli sinyal ne kadar isabetli olursa, bu türetilen sinyalde 

gecikme o kadar artmaktadır. Yani bir anlamda bu iki durum 

arasında bir denge durumu kurma ihtiyacı söz konusudur. 

 

 

Şekil 6: Kalman filtresi uygulaması. 

Kontrolcünün PID katsayılarının uygulanması noktasında, 

göz önüne alınan bazı hususlar vardır. Sistem hızlı tepki 

vermelidir, fakat indüktans değeri yüksek olmasından 

kaynaklı sistemin hızlı tepki vermesi noktasında yüksek 

genlikli giriş gerilimi tepecikleri oluşmamalıdır, zira sistem 

için tehlikelidir. Kalıcı durum hatası da sıfır olmalıdır. Bu 

yüzden en uygun kontrolcü olarak, PID kontrolcünün tüm 

katsayıları sıfırdan farklıdır.  

Denemeler sonucu, elde edilen bazı çıktı formları Şekil 

7’de verilmiştir. Bu grafiklerde, kapalı çevrim uygulanan 

sisteme birinci saniyede 3 A uygulanmıştır. Uygun görülen 

katsayı değerleri uygulanan Kalman filtre, adım girdi 

uygulanan sistemde bir ölü bölgeye neden olmuştur. 

 

 

Şekil 7: Farklı katsayılarla PID kontrolcü uygulaması. 

Şekilde verilen farklı üç durum, aslında en uygun form 

olarak gözlenen birinci sinyal üzerinden bir parametresi 

değiştirilerek verilen formlardır.  

4. Tartışma ve Değerlendirme 

Bu çalışmada mikrorobot manipülasyonu için geliştirilen bir 

elektromıknatıs çiftinin akım kontrolü gerçekleştirilmiştir. Bu 

amaç doğrultusunda daha önceki çalışmalarda kullanılan akım 

geri besleme ilişkisinden faydalanılmıştır. Matlab Simulink 

programı üzerinde sisteme uygun bir kontrol sistemi 

tasarlanmış ve sistem gerçek zamanlı PID ile kontrol 

edilmiştir. PID katsayıları istenilen karakteristiğe uygun 

olarak deneme-yanılma yoluyla elde edilmiştir. 

Sistemi olumsuz yönde etkileyen etkiler geri besleme 

sistemindeki belirsizlikler (uygulanan Kalman filtresinin de 

kısmen tepkide gecikmeye sebebiyet vermesi) ve 

elektromıknatısların indüktif değerlerinin yüksek olmasının 

yüksek hızla arzulanan sistem tepkisine etkisidir. 

Çalışma sonunda istenilen karakteristiğe sahip bir kontrol 

sistemi elde edilmiştir. PID katsayılarının değerlerinin uygun 

olduğu değerler olarak kp=0.5, ki=10 ve kd=0.001 

belirlenmiştir. 

İleriki çalışmalar olarak farklı kontrolörlerin uygulanması 

öngörülmektedir. Bu kontrolcü ile karşılaşılan 

dezavantajlardan biri olarak, sabit kontrolcü katsayılarının her 

referans girdi değişimine optimal sonucu verememesidir. 

Bunun yanında, değişken sistem eleman özelliklerinin başka 

bir yöntemle gözlemlenip sistem bloğunun optimize edilmesi 

de başka bir planlanan çalışmadır. 

Teşekkür 

Bu çalışmanın TÜBİTAK 215M879 numaralı proje tarafından 

desteklendiğini belirtmek isteriz. 
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Özetçe  

Stabilize kamera platformları, üzerlerinde 

bulundukları aracın veya mühimmatın yaptığı 

hareketlerden etkilenmeden hedefe odaklanmak ve 

istenilen konumu belirtilen referans eksenine göre 

kararlı bir şekilde sağlamak için kullanılırlar. Yüksek 

manevra kabiliyetine sahip mühimmatlarda bu 

manevralar sırasında hedefin görüş açısından 

çıkmaması ve görüntünün net bir şekilde elde edilmesi 

için platformun kararlı olarak verilen referans 

noktalarında durması çok önemlidir. Bunların yanı 

sıra, zor koşullarda da görev yapan mühimmatta, 

kardanın dış bozucu etkilere karşı da kararlı olması 

beklenmektedir. Bu çalışmada, üzerinde yay olmaması 

nedeniyle kararlılığının sağlanması daha da zor olan 

bir platformda, sistem tanımlanmış ve ardından 

denetim sistemi PID denetleyicisi ve kayan kipli 

denetleyici ile tasarlanmış ve denetim sistemlerinin 

başarımları model ve gerçek sistem üzerinde 

karşılaştırılmıştır. 

Abstract 

Stabilized camera platforms (gimbals) are used to 

enable the camera lock on the target independent of the 

rotation of the carrying vehicle or missile, and the 

platform also rotates the camera to the desired angles  

on the reference coordinate system. To control the 

gimbal placed on missiles , which capable of doing 

extreme maneuvers, is challenging; one shall stabilize 

the camera in such a way that it should not only rotate 

it to the desired angles but also maintain the stable 

image quality. Moreover, due to the high capabilities 

of the missiles, the gimbal (seeker) is exposed to the 

disturbances, thus the control system should eliminate 

them as well. On top of all that, the gimbal studied in 

this paper has no torsional spring, thus it is much 

harder to control it in the presence of disturbances. In 

this paper, the system is identified and two different 

control methods, namely PID controller and sliding 

mode controller, are designed, implemented, and their 

performances are compared both on the model and on 

the real system. 

1.Giriş  

Stabilize platformlar genel olarak, üzerlerinde 

konumlandırılan sistemi, yerleştirildiği platformdan 

bağımsız olarak hareket ettirebilmek / belirtilen bir 

eksen takımında stabil tutabilmek için kullanılırlar. 

Örnek vermek gerekirse, roketlerde motor, kuvvet 

vektörünün istenilen açıda verilebilmesi için stabilize 

platform üzerinde bulunur; tanklarda kule kısmı, 

tankın yan dönme ve yunuslama eksenlerindeki 

hareketlerinden ve zemindeki üzerinden geçtiği 

engellerden etkilenmeden hedefe kilitlenebilmek için 

yine stabilize platformda konumlandırılır. Stabilize 

platformların en yaygın kullanım alanlarından birisi 

ise çeşitli dalga boylarında görüntü almak için 

üzerinde algılayıcı (İng. detector) ve optomekanik 

sistemleri bulunduran kardanlardır. Sivil 
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kullanımlarda çekilen görüntünün düzenliliği ve 

stabilitesi, askeri alanda ise üzerindeki sistemin 

hareketinden bağımsız olarak hedefe kilitlenebilmesi 

ancak stabilize platform sayesinde mümkün 

olmaktadır. Kardan platformu için tasarlanan denetim 

sisteminin, üzerinde bulunduğu hızlı ve çevik bir 

mühimmatın hareketinden etkilenmeden, yine hızlı ve 

atik hedefi takip edebilmesi için verilen emirleri 

yüksek doğrulukta ve kısa zamanda aynı zamanda çok 

düşük sabit durum hatası ile yerine getirmesi 

beklenmektedir. Bunlara ek olarak, zorlu koşullarda 

görev yapması beklenen sistemin, bozucu girişlere 

karşı da kararlılığını koruması beklenmektedir. Tüm 

bu isterilerin yanında kardan sisteminde yay 

olmaması, sistemin denetimini ve kararlılığını daha da 

zorlaştırmakta ve başarılı bir sonuç için oldukça titiz 

ve hassas bir çalışma gerektirmektedir. 

 

2. Sistemin Dinamik Modeli 

 

Şekil 1 Aim - 9x füzesinin arayıcı başlığı, 1- sürekli 

dönme yetisine sahip roll (yuvarlanma) ekseni, 2- 

nod (yan dönme) ekseni 

Sistem, dışta yuvarlanma, iç kısımda ise yan dönme 

eksenini barındıran kararlaştırılmış iki eksenli bir 

platformdur. Bu bildiri, yuvarlanma sistemi üzerine 

yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Yuvarlanma 

ekseninin dinamik modeli aşağıdaki şekilde 

belirtilebilir, 

𝐽�̈� + 𝑏�̇� = 𝑇                                                    (1) 

𝑇 = 𝐾𝑡 ∗ 𝐼                                                        (2) 

 Belirtilen denklemlerde J sistemin eylemsizlik 

momenti, b viskoz sürtünme katsayısı, T yuvarlanma 

eksenine uygulanan tork, 𝐾𝑡  motorun tork/akım oranı, 

ve I ise sisteme gönderilen akımdır. Sistemin girdisi 

uygulanan tork T, çıktısı ise açısal konum 𝜃 olmak 

üzere, transfer fonksiyonu aşağıdaki formdadır. 

𝜃(𝑠)

𝑇(𝑠)
=

𝐾𝑡𝐼

𝐽𝑠2+𝑏𝑠
                                                     (3) 

3. Sistem Tanımlama 

Tasarlanacak denetleyiciler model tabanlı olacağı için 

sistemin olabildiğince yüksek bir doğruluk ile 

tanımlanması gerekmektedir. 

Sistem tanımlamasında kullanılacak girdi sinyali 

hazırlamak için, öncelikle sistemin çalışması 

planlanan frekans aralığında rastgele ikili sinyal (İng. 

random binary signal, RBS) oluşturulmuştur. Bu 

oluşturulan sinyalin genişliği (İng. magnitude), sistem 

çalışırken verilecek eniyileştirilmiş (optimum) emir 

genişliği olacak şekilde seçilmektedir. Sinyal süresi, 

RBS ile sistemin çalışacağı aralıkta tüm açıları 

taramasına olanak sağlayacak uzunlukta seçilmiştir. 

Ardından, sadece sistemin çalışacağı frekans 

aralığında sinyal gitmesi için, üretilen RBS sıfır fazlı 

dijital filtreden - butterworth filtresinden geçirilir ve 

son halini alır [1]. Hazırlanan girdi sinyali açık 

döngüde sisteme verilmekte ve karşılığında sistemin 

çıktısı (açısal konum) alınmaktadır. 

RBS sinyalinin yanı sıra, elde edilecek sistem 

modelini doğrulamak (İng. validation) amacıyla 

sisteme açık döngüde sinüs ve adım formlarındaki 

sinyaller de verilip çıktıları alınmaktadır.  

Elde edilen girdi-çıktı çifti, MATLAB®  System 

Identification Toolbox® ortamına aktarılır. Sistem 

(doğrusal olmayan sürtünmeler ihmal edildiğinde) 

ikinci dereceden bir sistem olduğu için, 
𝑎

𝑠2+𝑏𝑠
 transfer 

fonksiyonu ile gösterilen formda a ve b 

parametrelerini bulmak üzere yapılmıştır. 
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4. Denetim Sistemi Tasarımı 

Kararlaştırılmış platformun verilen konum emirlerini 

istenilen bant genişliğinde yerine getirebilmesi için, 

iki farklı denetim sistemi kurgulanmıştır.  

1- Oransal, tümlevsel ve türevsel (İng. 

Proportional plus integral plus derivative, 

PID) temelli denetim sistemi, basit olması, 

birçok uygulamada kendini ispatlaması gibi 

sebeplerden dolayı tasarlanacak denetim 

sistemlerinden biri olarak seçilmektedir. 

2- Kayan kipli denetim sistemi, yaklaşık yirmi 

yıllık bir geçmiş ile stabilize platformların 

denetim sisteminde kullanılmaktadır [2]. 

Sistem tanımlaması ile elde edilen 

parametrelerdeki belirsizlikleri telafi 

edebilmesi ve doğrusal olmayan yapısı ile 

bozucu giriş karşısında gürbüz bir yapı 

sunması sayesinde kayan kipli denetim 

sistemi günümüzde mevcut modern denetim 

sistemlerine rağmen halen geliştirilmekte ve 

kardan sistemlerine uygulanmaktadır [3]. 

4.1 PID Denetim Sistemi 

PID denetleyicisi en genel anlamda aşağıdaki gibidir, 

𝐺𝑐 (𝑠) = 𝐾𝑝 + (
𝐾𝑖

𝑠
) + 𝐾𝑑𝑠                                (4) 

Sistemin (İng. plant) transfer fonksiyonu ise aşağıdaki 

formdadır. 

𝐺𝑝(𝑠) = 𝑎 (𝑠2 + 𝑏𝑠)⁄                                       (5) 

Eşitliklere göre, açık döngü sistemin transfer 

fonksiyonu 𝐺𝑜
(𝑠) aşağıdaki gibidir. 

𝐺𝑜 (𝑠) = 𝐺𝑐 (𝑠)𝐺𝑝(𝑠)                                        (6) 

4 ve 5 numaralı denklemler, 6 numaralı denklemde 

yerine konulursa denklem 7 elde edilir. 

𝐺𝑜 (𝑠) =
𝑎[𝐾𝑝+(𝐾𝑖 𝑠⁄ )+𝐾𝑑𝑠]

𝑠2+𝑏𝑠
=

𝑁(𝑠)

𝐷(𝑠)
                      (7) 

Buradan kapalı devre sistemin transfer fonksiyonu 

𝐺𝑠 (𝑠) aşağıdaki gibi bulunur. 

𝐺𝑠 =
𝐺𝑜 (𝑠)

1+𝐺𝑜(𝑠)
=

𝑁(𝑠)

𝐷(𝑠)
                                          (8) 

𝑁(𝑠) = 𝑎[𝐾𝑝𝑠 + 𝐾𝑖+𝐾𝑑𝑠2]                             (9) 

𝐷(𝑠) = 𝑠3 + (𝑎𝐾𝑑 + 𝑏)𝑠2 + (𝑎𝐾𝑝)𝑠 + 𝑎𝐾𝑖  (10)          

İdeal olarak,  D(s) aşağıdaki formu alır [4]. 

𝐷3(𝑠) = (
1

𝜔𝑐
3) 𝑠3 + (

2𝜉𝑐+1

𝜔𝑐
2 ) 𝑠2 + (

2𝜉𝑐+1

𝜔𝑐
) 𝑠 + 1    

(11) 

Denklem 11’de belirtilen 𝜔𝑐 sistemin bant genişliği, 

𝜉𝑐 ise sönümleme katsayısıdır. 

İdeal denklem ile parametrik olarak belirtilen kapalı 

döngü denklemi D(s) eşitlendiği takdirde PID 

denetleyicisinin katsayıları aşağıdaki gibi bulunur, 

𝐾𝑝 =
(2𝜉𝑐+1)𝜔𝑐

2

𝑎
                                                (12) 

𝐾𝑖 =
𝜔𝑐

3

𝑎
                                                           (13)                          

𝐾𝑑 =
(2𝜉𝑐+1)𝜔𝑐−𝑏

𝑎
                                            (14) 

4.2 Kayan Kipli Denetim Sistemi 

Sistem modelinde x1 açısal konum, x2 açısal hız olmak 

üzere, aşağıdaki uzay-zaman formunda belirtirsek, 

�̇�1 = 𝑥2                                                           (15) 

�̇�2 = −𝑏𝑥2 + 𝑎𝑢                                            (16) 

Sistemin çıktısı ise, açısal konum olan ilk durum 

değişkenidir. 

𝑦 = 𝑥1                                                             (17) 

Hata, istenilen ve elde edilen açısal konum arasındaki 

fark olarak tanımlanır. 

𝑒 = 𝑥1𝑑 − 𝑥1                                                  (18) 

Kayma yüzeyi ise hatanın türevi, hata, ve hatanın 

integrali olmak üzere üç terimden oluşur. 

𝑠 = �̇� + 𝜆𝑒 + 𝛾 ∫ 𝑒𝑑𝑡
𝑡

0                                     (19) 

Hedefe hızlı bir şekilde gelip stabil hale geçmesi için 

hata ve hatanın türevi olan terimleri kullanılmış, sabit 
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durum hatalarını gidermek için de kayma yüzeyine 

integratör eklenmiştir. 

Belirtilen kayma yüzeyi üzerinden denetleyicinin 

stabilitesini garanti etmek için seçilen Lyapunov 

fonksiyonu aşağıdaki gibidir. 

𝑉(𝑠) =
1

2
𝑠2                                                     (20) 

Belirtilen Lyapunov fonksiyonunun, sistem 

kararllığını sağlaması için aşağıdaki üç şartı sağlaması 

gerekir [5]. 

𝑉(0) > 0                                                        (21) 

𝑠 > 0 𝑖ç𝑖𝑛 𝑉(𝑠) > 0                                       (22) 

�̇�(𝑠) < 0                                                         (23) 

21 ve 22 numaralı koşullar eşitlik 20 ile 

sağlanmaktadır. 23 numaralı koşulunun sağlanması 

için,  

�̇�(𝑠) = 𝑠�̇�                                                       (24) 

�̇�(𝑠) = 𝑠(�̈� + 𝜆�̇� + 𝛾𝑒)                                  (25) 

Eşitlik 18’in ikinci dereceden türevi alınır. 

�̈� = �̈�1𝑑 − �̈�1 = �̈�1𝑑 − �̇�2 = �̈�1𝑑 + 𝑏𝑥2 − 𝑎𝑢        

                    (26) 

Bu denklemde, denetleyici çıktı sinyali olacak u terimi 

çekilip denklem 25’te yerine konulursa aşağıdaki form 

elde edilir.  

𝑢 =
1

𝑎
(η tanh(s) + �̈�1 + 𝑏𝑥2 + λ�̇� +  γe)  (27) 

𝑥̈1,  𝑥2, �̇� ve e terimleri sistem modelindeki terimlerin 

aynısı ve ters işaretlisi olup bahsi geçen terimleri 

nötrler, ardından tanh’lı terim de kayma yüzeyi ile 

aynı işarete sahip olup yeterince büyük ve pozitif bir 𝜂 

katsayısı ile çarpılınca �̇�(𝑠) < 0 koşulu garanti 

edilmiş olur [5]. Çatırdama (İng. chattering) 

problemini elimine etmek adına, sistemde işaret (İng. 

sign) fonksiyonu yerine, sürekli ve türevi alınabilir bir 

fonksiyon olan tanh tercih edilmiştir. 

Son formda 𝑥2 durum değişkeni açısal hız 

olup bu veriyi ölçecek bir sensör 

bulunmamaktadır. Bu sebeple, azaltılmış 

dereceli bir gözlemci (İng. reduced order 

observer), uzay – zaman formunda ifade 

edilen A,B, ve C matrisleri üzerinden 

tasarlanmıştır [6]. 

η̇̃ = (𝐴22 − 𝐾𝑒𝐴12)η + {((𝐴22 − 𝐾𝑒𝐴12)𝐾𝑒) +

𝐴21 − 𝐾𝑒𝐴11} 𝑦 + (𝐵2 − 𝐾𝑒𝐵1)𝑢                                                               

(28) 

𝑥2 = 𝜂 + 𝐾𝑒𝑦                                                      (29) 

Yukarıdaki denklemlerde geçen 𝐾𝑒  pozitif bir katsayı 

olmakla birlikte, değeri arttıkça türetilen hız verisi 

gürültüden daha çok etkilenmekte yalnız daha hızlı 

tepki vermektedir. Tasarlanan gözlemci sayesinde 

konum verisinin türevi alınmadan hız verisi türetilmiş 

olur. Şekil 2’de gözlemcinin, açısal konum verisinin 

türevine karşı başarımı gözlemlenebilir.  

5. Deneysel Sonuçlar 

Sistemin tanımlanması ile elde edilen modele göre 

tasarlanan PID temelli denetleyici ve kayan kipli 

denetleyici, MATLAB®  Simulink®  ortamında 

tasarlanmış, gerek model, gerekse gerçek sistem yine 

Simulink®  üzerinden denetlenmiştir. Tasarlanan 

denetim sistemlerinin başarımlarına yönelik aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır;  

 

 

Şekil 2 tasarlanan gözlemcinin açısal konum verisinin 

türevi ile kıyaslanması 
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Şekil 3 PID temelli denetleyicinin (kontrolcü) adım 

emrine tepkisi

 

 Şekil 4 kayan kipli denetleyicinin adım emrine 

tepkisi

 

Şekil 5 PID temelli denetleyicinin 1Hz’lik emre 

tepkisi 

 

 Şekil 6 kayan kipli denetleyicinin 1Hz’lik emre 

tepkisi

 

 Şekil 7 PID temelli denetleyicinin 20Hz’lik emre 

tepkisi

 

Şekil 8 kayan kipli denetleyicinin 20Hz’lik emre 

tepkisi 
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Şekil 9 PID temelli denetleyicinin bozucu etkilere 

karşı tepkisi 

Şekil 10 kayan kipli denetleyicinin bozucu etkilere 

karşı tepkisi 

6. Tartışma ve Sonuç 

Tasarlanan denetim sistemleri, platforma uygulanması 

beklenen karakteristik emirler verilerek test edilmiştir. 

Bu emirler, düşük (1Hz) ve yüksek (20Hz) 

frekanslardaki sinüs sinyalleri, adım emirleri ve 

bozucu girişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde, kısım 5’te 

görüleceği üzere PID denetleyicisi düşük enerjiye 

sahip 1Hz’lik emirleri, sürtünmeyi yenip yerine 

getirebilmekte, yalnız buna karşılık adım emirlerinde 

%20’ye yakın aşım yapmakta ve yüksek frekanslarda 

sönümleme yaşamaktadır. Bunlara karşın, kayan kipli 

denetim sistemi gerek düşük, gerek yüksek frekanslı 

emirleri, her hangi bir faz kayması ve sönümleme 

olmadan, sabit durum hatası ve yerleşme süresi çok 

düşük olacak şekilde yerine getirebilmektedir. Kayan 

kipli denetim, sistemde yay olmamasına rağmen, 

bozucu girişler karşısında da PID denetleyicisinin 

aksine oldukça gürbüz bir yapıda sistemi kararlı hale 

geri getirebilmektedir. Çalışmayı özetlersek, birçok 

farklı karakteristikteki isteri, kayan kipli denetim 

sistemi ile yerine getirilebilmekte, benzer işlemleri 

PID denetleyicisi ile yapmak için ise her bir 

karakteristik ister ( bozucu girişe karşı kararlılık, adım 

emiri, düşük ve yüksek frekanslardaki emirleri faz 

kaybı ve sönümleme olmadan yerine getirme vb.) 

karşısında ayrı bir transfer fonksiyonu tasarlamak 

gerekmektedir. 
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Özetçe

Bu çalışmada iki serbestlik dereceli robot kolunun ek-
lem uzayı denetimi uygulamalarına yer verilmiştir. Bu uygu-
lamalar esnasında robot koluna uygulanan denetim girişlerinin
çarpımsal giriş bozunumu olarak adlandırılan bir bozucu etkiye
maruz kaldığı düşünülmüştür. Bahsedilen bozucu etki sistemi
asimetrik olarak etkileyebilmektedir. Asimetrik etkilemesi du-
rumunda bu asimetri sistem modelinde giriş kazanç matrisinde
ortaya çıkmaktadır. Çalışmada olası asimetriyi telafi ederek
denetimi devam ettirebilecek yapıda denetleyiciler önerilmiştir.
Deneysel sistemin sistem modeli tam olarak bilinmediği için
gürbüz denetim uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Kullanılan
gürbüz denetleyicilerden bir tanesi tüm durum geri beslemeli
iken diğeri çıkış geri beslemelidir. Çıkış geri beslemeli dene-
timde hız bilgisine duyulan ihtiyacı telafi edebilmek için
hız gözlemcilerinden faydalanılmıştır. Farklı çarpımsal giriş
bozunumları için deneyler tekrarlanmış ve hepsi için iki denet-
leyici tipinin de denetimi sağlamak konusunda başarılı olduğu
gözlemlenmiştir.

Abstract

Joint space control applications of a 2 degree–of–freedom
robot manipulator are presented in this paper. During these ap-
plications it is considered that control inputs that are applied
to the robot manipulator are under the effect of a disturbance
namely as multiplicative input disturbance. The mentioned dis-
turbance can affect the system asymmetrically. For the asym-
metric case the mentioned asymmetry appears in the input gain
matrix in the system model. Controllers whose structures are
appropriate to continue the control by compensating the men-
tioned asymmetry are proposed in this study. Since the system

model of an experimental setup is not known exactly robust con-
trol applications are realized. One of the used robust controller
is a full state feedback controller while the other one is an output
feedback controller. Velocity observers are utilized in the output
feedback control to compensate the lack of velocity measure-
ment. Experiments are repeated for different multiplactive input
disturbances and it is observed that both type of controllers can
meet the control objective.

1. Giriş

Robot kolları endüstriyel uygulamalar başta olmak üzere
birçok alanda gündelik hayatta yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Robot kollarının kullanım alanlarında genel beklenti
kendilerine tanımlanan görevi olabilidiğince az hatayla yeri-
ne getirmeleridir. Bahsedilen görev çoğunlukla çalışma alanına
ulaşılabilmesi için takip edilmesi gereken bir rota ve çalışma
alanına ulaşıldıktan sonra uç noktanın yerine getirmesi gereken
bir hedef görevinden oluşmaktadır. Her iki durum için de robot
kolları üzerinde verimli bir denetimin sağlanmasının gerekli-
liği robot kollarını denetim uygulamaları için popüler yapılar
haline getirmiştir. Robot kolları için bilimsel yazında farklı
tiplerde birçok denetim çalışmasına rastlamak mümkündür.
Kaynakçada yer verilen [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9],
[10], [11], [12], [13], [14] çalışmaları bilimsel yazındaki sayısız
robot kolu denetimi çalışmalarından bazılarıdır. Robot kolu
denetimi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde robot kolu deneti-
minin eklem uzayı denetimi ve görev uzayı denetimi şeklinde
iki ana başlık altında incelendiği görülmektedir. Görev uzayı
denetiminde uç nokta görevi belirlenip eklemlerin takip edeceği
rota bu uç nokta görevinden ters kinematik yöntemleri ile elde
edilmektedir. Eklem uzayı denetiminde ise eklem açılarının
takip edeceği rotaların sisteme verilmesi ve bu rotalara uygun
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denetleyici tasarımının gerçekleştirilmesi söz konusudur. Bu
çalışmada iki serbestlik dereceli robot kolu için eklem uzayı
denetimi üzerinde durulacaktır.

Denetlenecek sistemin modeli hakkında tam olarak bilgi
sahibi olunamayan durumlarda gürbüz denetim uygun bir
çözüm olarak ön plana çıkmaktadır. Bu tip denetleyicilerin sis-
tem modeline ihtiyaç duymaksızın sadece sistem çıkışlarından
alınan ölçümlerle sistem denetimini devam ettirebilecek yapıda
olmaları bahsedilen durumun temel sebebidir. Bu çalışmada da,
deneysel sistemin modeli hakkında tam olarak bilgi sahibi olun-
madığı için, denetimin sağlanabilmesi amacıyla iki farklı tipte
gürbüz denetleyici önerilmiştir. Bu denetleyicilerden ilki dene-
tim için eklemlerin konum ve hız bilgilerine ihtiyaç duyan tüm
durum geri beslemeli bir denetleyicidir. Fakat ticari robot kol-
larının çoğunda eklem hızlarını ölçen cihazlar bulunmamak-
tadır. Bulunanlarda ise hız ölçümlerindeki gürültü denetimde
problem oluşturabilmektedir. Bu durumlar düşünülerek öneri-
len ikinci tipteki denetleyici, denetim için sadece konum bil-
gisine ihtiyaç duyan, çıkış geri beslemeli bir denetleyicidir.
İkinci tipteki denetleyicide eksik olan hız ölçümünün telafi
edilebilmesi amacıyla hız gözlemcilerinden faydalanılmıştır.
Hız gözlemcileri denetim esnasında ölçülemeyen hız bilgisini
kestirerek denetimde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Çalışmanın özgün yönü denetim girişleri üzerinde çarpım-
sal giriş bozunumu olarak adlandırılan bozucu bir etkinin
olduğunun ve bu etkinin sistemi asimetrik olarak etkileye-
bileceğinin düşünülmüş olmasıdır. Belirtilen asimetri sistem
modelinde giriş kazanç matrisinde ortaya çıkmaktadır. Giriş
kazanç matrisinin asimetrik olduğu durumlarda sistem dene-
timi oldukça zorlayıcı hale gelmektedir. Bahsedilen durumlar-
dan ötürü bilimsel yazında bu tip bir bozunum ve giriş kazanç
matrisinde bir asimetri olması durumlarının göz önünde bulun-
durulduğu robot kolu denetimi çalışmalarına nadiren rastlan-
maktadır. Özellikle Lyapunov temelli denetim çalışmalarında
bahsedilen asimetri kararlılık çözümlemesini tamamlanamaz
hale getirebilmekte bu durum da sistem kararlılığının garanti
altına alınamamasına sebep olabilmektedir. Sistem karar-
lılığının garanti altına alınabilmesinin denetim çalışmaların-
daki önemi düşünüldüğünde bu tip bir bozunumu, bozunumun
olası asimetrik etkisini telafi edebilecek ve sistem kararlılığını
garanti altına alabilecek yapıda denetleyiciler önermek denetim
araştırma alanı için oldukça önemli bir konu haline gelmek-
tedir. Bu çalışmada önerilen denetleyicilerin önemli bir ortak
özelliği giriş kazanç matrisindeki asimetriyi telafi ederek sis-
tem denetimini devam ettirebilecek yapıda olmalarıdır. Ayrıca
önerilen denetleyici tasarımları Lyapunov temelli tasarımlar
oldukları için sistem kararlılığı da garanti altına alınabilmek-
tedir. Bu sayede bahsedilen konuların tamamına çözüm ge-
tirebilecek yapılar önerilerek bilimsel yazına katkı sağlamak
hedeflenmiştir. Denetleyicilerin bu konudaki başarımlarının net
bir şekilde ortaya konulması amacıyla farklı çarpımsal giriş
bozunumları için deneyler tekrarlanmış ve tüm sonuçlara çalış-
mada yer verilmiştir.

Çalışma şu şekilde planlanmıştır. Bölüm 2’de çalışmada
önerilen denetleyiciler tanıtılacaktır. Bölüm 3’te farklı çarpım-
sal giriş bozunumları için elde edilen deney sonuçlarına yer
verilerek denetleyicilerin başarımı gösterilectir. Son olarak ise
Bölüm 4’te çalışmanın sonuçları özetlenecektir.

Şekil 1: Deneysel Sistem

2. Denetleyici Tasarımları
Bu bölümde çarpımsal giriş bozunumu etkisi altındaki robot
kolunun eklem uzayı denetimi için önerilen denetleyici tipleri
tanıtılacaktır. Bu noktada not edilmelidir ki önerilen denetleyi-
ciler [15] çalışmasında asimetrik giriş kazanç matrisine sahip
çok giriş çok çıkışlı doğrusal olmayan sistemler için tasarlanmış
Lyapunov temelli denetleyicilerin özelleştirilmiş şekilleridir.
Bilimsel yazında esnemeyen robot kolları için verilen sistem
modellerinin bu tip sistemlerin modeline uyumluluk göstermesi
bu yaklaşımın en önemli dayanak noktasıdır [7]. Dolayısıyla
denetleyiciler hakkında sadece tanıtım amaçlı kısa bir özet ve-
rilecektir. Detaylı bilgi ve kararlılık çözümlemeleri için [15]
çalışmasından faydalanılabilir.

Daha önce de bahsedildiği gibi çarpımsal giriş bozunumu-
nun etkisinin sistem modelinde giriş kazanç matrisinde ortaya
çıktığı düşünülmüştür. İki serbestlik dereceli esnemeyen robot
kolu için sistem modelinde en yüksek türev dereceli terim yal-
nız bırakıldığında, bozunumun da hesaba katıldığı, giriş kazanç
matrisi G (q) ∈ R2×2 aşağıdaki eşitlikte verildiği gibi elde
edilmektedir

G (q) =M−1 (q)Mp. (1)

Verilen eşitlikte q (t) ∈ R2 eklem konumlarını temsil et-
mektedir. Çalışmada deneysel sistem olarak kullanılan Phan-
tom Omni haptik1 cihazı Şekil 1’de gösterilmiştir. Deneyler es-
nasında eklem açısı θ1 ile gösterilen eklem mekaniksel olarak
durdurulmuş ve kullanılmamıştır. Bu sayede açıları θ2 ve θ3
ile gösterilen eklemler üzerinde eklem uzayı denetimi uygula-
narak iki serbestlik dereceli robot kolu yapısı elde edilmiştir.
Bahsedilen yapı göz önünde bulundurulduğunda, konum vek-
törü bu çalışma için q =

[
θ2 θ3

]T
şeklinde özelleştiri-

lebilir. Artı tanımlı ve simetrik eylemsizlik matrisi M (q) ∈
R2×2 ile gösterilirken Mp (t) ∈ R2×2, t ∈ R zaman sabiti
olmak üzere, çarpımsal giriş bozunumunu temsil etmektedir.
Denklem (1)’den bozunum matrisinin asimetrik olması sonu-
cunda giriş kazanç matrisinin de asimetrik olacağı açık bir

1Çalışmada kullanılan deneysel sistem 113E147 numaralı Tübitak
projesinden temin edilmiştir.
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şekilde görülmektedir. Asimetrinin telafi edilebileği yapıların
elde edilmesini ve [15] çalışmasındaki tasarımların ve karar-
lılık çözümlemelerinin temelinin oluşturulmasını giriş kazanç
matrisine uygulanan ve aşağıdaki denklemde verilen ayrıştırma
sağlamaktadır [16]

G = SU. (2)

Yukarıdaki denklemde S (q, t) ve U (q, t) ∈ R2×2 sırasıyla,
artı tanımlı ve simetrik bir matrisi ve köşegen elemanları 1
olan üst üçgenel matrisi göstermektedir. Bu aşamadan sonra
alt bölümlerde verilecek olan denetleyici tasarımları için sistem
modeli sol taraftan S−1 ile çarpılmalı ve tüm modelin türevi alı-
narak model yeniden düzenlenmelidir. Tasarımlar için aşağıdaki
denklemde verilen takip hatası tanımı kullanılmıştır

e1 , qd (t)− q (t) . (3)

Verilen denklemde e1 (t) ve qd (t) ∈ R2 terimleri sırasıyla
takip hatasını ve takip edilecek rotayı göstermektedir. Ayrıca
denetleyici tasarımları için aşağıdaki denklemde verilen e2 ve
e3 ∈ R2 ile gösterilen yardımcı hata terimlerine de ihtiyaç
duyulmaktadır

e2 , ė1 + e1

e3 , ė2 + e2 + e1. (4)

2.1. Tüm Durum Geri Beslemeli Denetim

Bu alt bölümde önerilen denetleyicide eklem konumlarının ve
hızlarının ölçülebilir olduğu varsayılmıştır. Önerilen denetleyici
τ (t) ∈ R2 aşağıdaki denklemde verilen yapıya sahiptir [15]

τ (t) =

∫ t

t0

(K+I2) (e3 (σ) + e2 (σ)) dσ+

∫ t

t0

f̂ (σ) dσ. (5)

Verilen denklemde K ∈ R2×2 sabit, artı tanımlı ve köşe-
gen denetim kazançları matrisini, I2 ∈ R2×2 birim matrisi ve
f̂ (t) ∈ R2 belirsiz terimleri telafi etmek için tasarlanabile-
cek ileri besleme terimini temsil etmektedir. Bu çalışmada f̂
herhangi bir şekilde özelleştirilmeyip her iki denetleyici için
de f̂ = 0 şeklinde kullanılmıştır. Fakat içerisinde yapay sinir
ağlarının da bulunduğu bir dizi yöntemle bu terimi tasarlamak
mümkündür.

2.2. Çıkış Geri Beslemeli Denetim

Bu alt bölümde önerilen denetleyicide sadece eklem konumla-
rının ölçülebilir olduğu varsayılmıştır. Eklem hızlarına duyu-
lan ihtiyacın hız gözlemcileriyle giderildiği denetleyici yapısı
aşağıdaki denklemde verilmiştir [15]

τ (t) =

∫ t

t0

sat {(K + I2) (ê3 (σ) + ê2 (σ))} dσ+
∫ t

t0

f̂ (σ) dσ.

(6)
Hata terimlerinin kestirimleri ê1 (t), ê2 (t) ve ê3 (t) ∈ R2, [17]
çalışmasından yola çıkılarak, aşağıdaki denklemlere göre gün-
cellenmektedir

˙̂e1 = ê2 − ê1 +
α1

ε
(e1 − ê1)

˙̂e2 = ê3 − ê2 − ê1 +
α2

ε2
(e1 − ê1)

˙̂e3 =
α3

ε3
(e1 − ê1) . (7)

Verilen denklemlerde α1, α2 ve α3 ∈ R2×2 sabit gözlemci
kazanç matrislerini, ε ∈ R+ ise diğer bir sabit artı değerli terimi
göstermektedir.

3. Deneysel Çalışmalar
Bu bölümde her iki tipte denetleyici için de farklı bozunum-
lar uygulanarak Şekil 1’deki sistemden elde edilen sonuçlara
yer verilecektir. Daha önce de bahsedildiği gibi deneyler için
açısı θ1 ile gösterilen eklem mekaniksel olarak durdurulup
kalan eklemler için eklem uzayı denetimi gerçekleştirilmiş-
tir. Deneylerde takip edilecek rota aşağıdaki denklemdeki gibi
seçilmiştir

qd (t) =

[
0.5 + 0.1 sin (0.1t)

cos (0.1t)

]
(rad). (8)

Çarpımsal giriş bozunumunu temsil eden köşegen elemanları 1
olan üst üçgenel matris ise aşağıdaki denklemde gösterilmiştir

Mp =

[
1 γp sin (t)

0 1

]
. (9)

Bu denklemde γp ∈ R+ sabit artı değerli bir terimi göstermek-
tedir. Her iki tipte denetleyici için de γp = 0.5 ve γp = 2

değerleri için deneyler tekrarlanmıştır. Buradaki temel amaç
asimetriye sebep olan terimin farklı değerleri için denetleyici
başarımlarını gözlemlemektir. Uygulanan bozunum matrisi de
dahil sistem ile ilgili hiçbir terimin denetleyiciler tarafından bi-
linmediğini ve denetim için kullanılmadığını bu noktada tekrar
hatırlatmakta fayda vardır.

3.1. Tüm Durum Geri Beslemeli Denetim

Tüm durum geri beslemeli denetimde denetleyici kazançları
γp = 0.5 ve γp = 2 için sırasıyla K = diag {0.1423, 0.1105}
ve K = diag {0.1144, 0.1216} şeklinde seçilmiştir. Bu
kazançların seçilmesi için deneme yanılma yöntemi kullanılmış
olup deneyler sonucunda ölçülen gerçek ve takip edilen ek-
lem açıları, hata değerleri ve denetim girişleri Şekiller 2–7’de
gösterilmektedir. Şekiller 2, 3, 5 ve 6’dan denetleyicinin iki γp
değeri için de denetim hedefini yerine getirdiği açık bir şekilde
görülmektedir. Bu şekillerden de anlaşılabileceği gibi, önerilen
denetleyici eklem açılarının takip edilecek rotayı takip etmesini
sağlayabilmiştir. Aynı zamanda takip sağlanırken, farklı γp
değerlerinin sebep olduğu farklı yapıdaki asimetrik çarpımsal
giriş bozunumları da telafi edilmiştir. Şekiller 4 ve 7’de verilen
denetim çabalarından da görülebileceği gibi bahsedilen durum-
lar için ihtiyaç duyulan denetim çabaları da deneysel sistemin
sağlayabileceği sınırlarda tutulabilmiştir.

3.2. Çıkış Geri Beslemeli Denetim

Çıkış geri beslemeli denetimde denetleyici kazançları γp = 0.5

ve γp = 2 için sırasıyla K = diag {0.2114, 0.0285} ve
K = diag {0.016, 0.0211} şeklinde seçilmiştir. Ayrıca göz-
lemleyici kazanç matrisleri α1 = 0.15I2, α2 = 0.25I2 ve
α3 = 0.2I2 şeklinde ve ε = 0.5 şeklinde seçilmiştir. Bu
kazançların seçilmesi için deneme yanılma yöntemi kullanılmış
olup deneyler sonucunda ölçülen gerçek ve takip edilen eklem
açıları, hata değerleri ve denetim girişleri Şekiller 8–13’te gös-
terilmektedir. Şekiller 8, 9, 11 ve 12’den denetleyicinin iki γp
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Şekil 2: Tüm Durum Geri Beslemeli Denetim İçin Eklem
Açıları (γp = 0.5)
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Şekil 3: Tüm Durum Geri Beslemeli Denetim İçin Hatalar
(γp = 0.5)

değeri için de denetim hedefini yerine getirdiği açık bir şekilde
görülmektedir. Bu şekillerden de anlaşılabileceği gibi, önerilen
denetleyici eklem açılarının takip edilecek rotayı takip etmesini
sağlayabilmiştir. Aynı zamanda takip sağlanırken, farklı γp
değerlerinin sebep olduğu farklı yapıdaki asimetrik çarpımsal
giriş bozunumları da telafi edilmiştir. Şekiller 10 ve 13’te veri-
len denetim çabalarından da görülebileceği gibi bahsedilen du-
rumlar için ihtiyaç duyulan denetim çabaları da deneysel sis-
temin sağlayabileceği sınırlarda tutulabilmiştir.
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Şekil 4: Tüm Durum Geri Beslemeli Denetim İçin Denetim Gi-
rişleri (γp = 0.5)
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Şekil 5: Tüm Durum Geri Beslemeli Denetim İçin Eklem
Açıları (γp = 2)
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Şekil 6: Tüm Durum Geri Beslemeli Denetim İçin Hatalar
(γp = 2)

4. Sonuçlar
Bu çalışmada iki serbestlik dereceli robot kolunun eklem
uzayı denetimi uygulamaları sunulmuştur. Deneysel sistem
olarak kullanılan Phantom Omni haptik cihazının sistem mo-
deli hakkında tam olarak bilgi sahibi olunmadığı için eklem
uzayı denetimini sağlamak amacıyla Lyapunov temelli gürbüz
denetim yaklaşımlarından faydalanılmıştır. Deneyler esnasında
denetim girişlerinin çarpımsal giriş bozunumu olarak ad-
landırılan bozucu bir etkiye maruz bırakılmış olması çalışmanın
en önemli yönlerinden biridir. Kendisini sistem modelinde giriş
kazanç matrisinde gösteren bu bozunumun sistemi asimetrik
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Şekil 7: Tüm Durum Geri Beslemeli Denetim İçin Denetim Gi-
rişleri (γp = 2)
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Şekil 8: Çıkış Geri Beslemeli Denetim İçin Eklem Açıları (γp =

0.5)
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Şekil 9: Çıkış Geri Beslemeli Denetim İçin Hatalar (γp = 0.5)

olarak etkileme ve dolayısıyla giriş kazanç matrisini asimetrik
yapma ihtimalleri göz önünde bulundurulmuştur. Bahsedilen
asimetrinin hesaba katılarak denetimin sağlanabilmesi amacıyla
denetim hedefini gerçekleştirirken asimetriyi de telafi edebile-
cek yapıda olan denetleyiciler önerilmişlerdir. Önerilen denet-
leyicilerden biri yapısal olarak hem eklem konumlarının hem
de eklem hızlarının ölçümüne ihtiyaç duyan tüm durum geri
beslemeli bir denetleyiciyken diğeri sadece konum ölçümleri
ile denetimi sağlayabilen çıkış geri beslemeli bir denetleyi-
cidir. Çıkış geri beslemeli denetimde ölçülmeyen hız değer-
lerinin kestirimi için hız gözlemcilerinden faydalanılmıştır.
Farklı bozucu etkiler için tekrarlanan deneylerin tümünde öne-
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Şekil 10: Çıkış Geri Beslemeli Denetim İçin Denetim Girişleri
(γp = 0.5)
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Şekil 11: Çıkış Geri Beslemeli Denetim İçin Eklem Açıları
(γp = 2)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
−1

−0.5

0

0.5

1

e 1
1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
−1

−0.5

0

0.5

1

e 1
2

Zaman [s]

Şekil 12: Çıkış Geri Beslemeli Denetim İçin Hatalar (γp = 2)

rilen denetleyicilerin denetim hedefini gerçekleştirdiği gözlem-
lenmiştir. Bu durum çalışmada yer verilen deneysel sonuçlar
aracılığıyla ortaya konulmuştur.

5. Teşekkür

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-
nun (TÜBİTAK) 113E147 numaralı projesi kapsamında destek-
lenmiştir.
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Şekil 13: Çıkış Geri Beslemeli Denetim İçin Denetim Girişleri
(γp = 2)
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Özetçe 

Bu çalışmada, günlük ihtiyaçların büyük çoğunluğunu 

karşılayan farklı kavrama ve pozisyon hareketleri biyonik el 

kontrolüyle gerçekleştirilmiştir. İnsan el parmaklarının açışal 

hareketleri algılanıp bir mikrodenetleyici tarafından işlenmiş 

ve servo motorlar yardımıyla robotik el kontrol edilmiştir. Bu 

robotik el insan için tehlikeli ortamlarda manipülasyon 

işlemlerinin uzaktan kontrolü için kullanılabilir. Tasarımda, 

biyonik elin kinematik ve dinamik denklemleri kullanılarak 

matematik modellemesi yapılmıştır. Modellemede her bir 

ekleme istenilen hareketin yaptırılabilmesi için gerekli olan 

açıların ve torkların hesaplanması MATLAB/Simulink 

ortamında gerçekleştirilmiştir. Modelleme gerçekleştirilirken 

katı modellerin benzetimi MATLAB/SimScape’in eklentisi 

olan SimMechanics tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Modellemenin kullanımını kolaylaştırmak için 

MATLAB/GUI ile kullanıcıya yönelik ara yüz 

oluşturulmuştur. 

Abstract 

In this study, bionic hand control was performed with different 

grip and position movements to meet the great majority of 

daily needs. The angular movements of the fingers of the 

human hand are sensed, processed by a microcontroller and 

the robotic hand is controlled by servo motors. This robotic 

hand can be used for remote control of manipulation 

operations in hazardous environments. In design, 

mathematical modeling was carried out using bionic hand 

kinematic and dynamic equations. Calculation of the angles 

and torques required to make each addition desired motion in 

the modeling is done in MATLAB / Simulink environment. 

Simulation of solid models was performed by SimMechanics, 

an add-on to MATLAB / SimScape, while modeling was 

being performed. In order to facilitate the use of modeling, 

user interface has been created with MATLAB / GUI. 

1. Giriş

“Biyonik El” ihtiyaçların her geçen gün artması ile sürekli 

gelişen teknolojide kendine önemli bir yer edinmiş ve gelişim 

göstermiştir. Bu alanda sağlanan veya sağlanacak olan 

yenilikler oldukça fazla önem taşımaktadır. Örneğin, nano 

boyutta geliştirilecek cihazlar ile fazla risk içeren ameliyatlar 

kan akıtmadan yapılabilecektir. İnsan ömrü daha da uzayacak 

ve birçok kanser hastalığına çare bulunacaktır. Sinir 

zedelenmeleri nedeniyle sakat kalan vücut fonksiyonları, 

üretilecek yeni robot kol ve bacaklar sayesinde giderilecektir. 

İnsanlar bu yeni robot uzuvlar sayesinde hayatlarına kaldıkları 

yerden devam edebileceklerdir. Tıp teknolojisi ile o kadar iç 

içe girecek ki insanların bazı organları cihazlar tarafından 
üretilecektir [1]. 

İnsan eli kavrama, sıkma, gevşetme, hissetme gibi işlevleri 

mükemmel bir düzeyde yapmakta ve robot manipülatörlerinin 

tasarımına bu özellikleriyle önemli bir referans 

oluşturmaktadır. Hareketli birçok eklemin bir araya gelmesi 

ile oluşan elektro-mekanik bir sistem olan robot ellerin ilham 

kaynağı insan elidir. Bu sistemlerde hareket, mekanik yapıyla 

tahrik ve kontrolü sağlayan elektrikli parçalar vasıtasıyla 
sağlanır[2]. 

İnsan eli birbirinden farklı kavrama ve duruş durumları 

için 4’ü pasif olmak üzere 24 serbestlik derecesine sahiptir. 

Kavrama işlemlerinin gerçekleşmesi sırasıyla; eklemlere bağlı 

tendonlar, kaslar ve uyaran sinirler tarafından gerçekleşir. 

Günlük yaşantımızdaki aktivitelerin çok büyük bir kısmını 

karşılamak için, 5-6 farklı hareket yeterli olmaktadır. Bu 

hareketleri gerçekleştirebilmek için 5 serbestlik derecesi 

yeterlidir.[3].Endüstriyel tutucuların çoğu genellikle iki ya da 

üç parmaklıdır. Bu tip sistemlerin kontrolü ve tasarımı kolay 

olabilmekte ama esnekliği yeterli olmamaktadır[4]. 

Robot kinematiği, üç boyutlu uzayda robotun kendi yapısı 

ve çevresindeki nesnelerin yerleşimi ile ilgilenir. Yerleşim 

bilgisi, konum vektörü ve yönelim matrisi gibi iki nitelikle 

ifade edilir. Matematiksel olarak nesnelerin konumu bir 

konum vektörüyle, yönelimi ise bir yönelim matrisi 

yardımıyla belirlenir. Üç boyutlu uzayda bir nesnenin 

yönelimi ve konumunu tanımlamak için, o nesnenin 

merkezine bir koordinat sistemi yerleştirilir. Yerleştirilen bu 

koordinat sistemleri vasıtasıyla robotla çalışma alanındaki 

nesneler arasında yönelim ve konum ilişkisi tanımlanır [5]. 

Bu çalışmada da teknik analiz yapılarak gerçek ele en 

yakın tasarım elde edilmiştir. Tasarlanan robot el insan elinin 
kinematik yapısına benzer tasarlanmıştır.  

2. Katı Model Tasarımı

Protez robot el tasarımındaki en önemli husus robot elin kendi 

ağırlığı ile birlikte istenilen bir ağırlığı istenilen bir ivmede 

hareket ettirerek, kaldırabilmesidir. Bu sebeple, motor 

torklarının kaldırılması istenen toplam ağırlığı kaldırabilecek 

yeterlilikte olması oldukça önem taşımaktadır [6].  

      Normal bir insan el ayasında tarak kemiği olarak 

adlandırılan beş kemik bulunmaktadır. Bu kemikler her biri 

daha küçük kemikler halinde ileriye doğru uzanarak 
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parmakları meydana getirir. Başparmakta iki, diğer 

parmaklarda üç kemik vardır[7]. Bu çalışmada bu yapı dikate 

alınarak tasarlanmıştır. 

Tasarımda hafif ve sağlam malzemeler kullanılarak insan 

eline eş değer bir ağırlıkta katı model oluşturulmuştur. Aynı 

zamanda katı model oluşturulurken insan elinde olduğu gibi 

başparmakta iki, diğer parmaklarda üç eklem olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Şekil-1’de gösterilen katı model tasarlanırken 

SolidWorks programı kullanılmıştır. 

 

Şekil 1: Katı model. 

      Kinematik ve dinamik analizler yapılırken Şekil-1’deki 

katı model kullanılmıştır. Kinematik ve dinamik hesaplamalar 

MATLAB/SimMechanics modülüne aktarılarak benzetimi 

gerçekleştirilmiştir.  

3. Kinematik analiz 

Kinematik kavramı robot biliminin temelini oluşturmaktadır. 

Robot eklemlerinin kinematik hesabında iki farklı yol 

izlenmektedir. Birinci yöntem, sabit bir noktadan başlayarak 

en uç noktaya ulaşmaya çalışmaktır. Bu işleme ileri kinematik 

hesaplama yöntemi denmektedir. İkinci yöntemde ise en uç 

noktadan başlayarak sabit noktaya gidilmektedir. Buna ise ters 

kinematik yöntemi adı verilmektedir [8].  

3.1. Parmağın İleri Kinematik Analizi 

Bu çalışmada ileri kinematik yöntemi olarak Denavit -

Hartenberg algoritması tercih edilmiştir. Bu yöntem 

matematiksel bir algoritmadır. Her eklem için 3x3’lük bir 

matris tanımlanmaktadır. Eksenlere uygulanan dönme hareketi 

3x3’lük matrise ilave edilerek 4x4’lük bir matris yapısı elde 

edilmektedir. Bu matrise, dönüşüm matrisi adı verilmektedir 

[9].  Denavit-Hartenberg yönteminde robot ileri kinematiğini 

bulmak için dört değişken kullanılmaktadır. Bu değişkenler 

sırasıyla; 

a𝑖−1: İki eksen arasındaki bağ uzunluğu                                 

𝑎𝑖−1 : (i-1) ile i eksenleri arasındaki bağ açısı                             

𝑑𝑖: Çakışan bağlar arasındaki eklem kaçıklığı                            

θ𝑖: İki bağ arasındaki eklem açısı                                                                                          

       Bu değişkenleri bulmak için ilk olarak robotun dönme 

eksenleri belirlenmekte ve dönme eksenleri bağlardan bir fazla 

olacak şekilde numaralandırılmaktadır. Ardından eksenlerin 

tümüne koordinat sistemi yerleştirilmektedir[10]. Koordinat 

sistemlerinin modele eklenmiş hali Şekil-2’de 

gösterilmektedir. Eklemlere koordinat sistemi yerleştirildikten 

sonra her parmak için D-H değişkenleri ve tablosu 

bulunmaktadır. Aşağıdaki tablolarda bütün parmakların D-H 

tabloları verilmiştir. 

  

Şekil 2: Koordinat sistemi yerleştirilmiş model. 

Tablo-1: İşaret parmak için D-H tablosu. 

i α𝑖−1 a𝑖−1 𝑑𝑖 𝜃𝑖 Değişken 

1 0 L0 0 
𝜃1 𝜃1 

2 0 L1 0 𝜃2 𝜃2 

3 0 L2 0 
𝜃3 𝜃3 

4 0 L3 0 0 0 

Tablo-2: Orta parmak için D-H tablosu. 

i α𝑖−1 a𝑖−1 𝑑𝑖 𝜃𝑖 Değişken 

1 0 L0 0 
𝜃1 𝜃1 

2 0 L1 0 𝜃2 𝜃2 

3 0 L2 0 
𝜃3 𝜃3 

4 0 L3 0 0 0 

Tablo-3: Yüzük parmak için D-H tablosu. 

i α𝑖−1 a𝑖−1 𝑑𝑖 𝜃𝑖 Değişken 

1 0 L0 0 
𝜃1 𝜃1 

2 0 L1 0 𝜃2 𝜃2 

3 0 L2 0 
𝜃3 𝜃3 

4 0 L3 0 0 0 

Tablo-4: Küçük parmak için D-H tablosu. 

i α𝑖−1 a𝑖−1 𝑑𝑖 𝜃𝑖 Değişken 

1 0 L0 0 
𝜃1 𝜃1 

2 0 L1 0 𝜃2 𝜃2 

3 0 L2 0 
𝜃3 𝜃3 

4 0 L3 0 0 0 

Tablo-5: Başparmak için D-H tablosu. 

i α𝑖−1 a𝑖−1 𝑑𝑖 𝜃𝑖 Değişken 

1 0 L0 0 
𝜃1 𝜃1 

2 0 L1 0 𝜃2 𝜃2 

3 0 L2 0 
0 0 
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       Eklemler için dönüşüm matrislerini bulurken (1) numaralı 

denklemdeki genel eklem dönüşüm matrisi formatı kullanılır. 

𝑇 = [

𝑐𝜃𝑖 −𝑠𝜃𝑖  0             a𝑖−1 

𝑠𝜃𝑖𝑐α𝑖−1 𝑐𝜃𝑖𝑐α𝑖−1 −𝑠α𝑖−1 −𝑠α𝑖−1𝑑𝑖

𝑠𝜃𝑖𝑠α𝑖−1

0
𝑐𝜃𝑖𝑠α𝑖−1

0
𝑐α𝑖−1      𝑐α𝑖−1𝑑𝑖   

0          1

]𝑖−1
𝑖   (1) 

       Denklem(1)’deki formata uygun olarak işaret, orta, yüzük 

ve küçük parmakların dönüşüm matrisi bulunduktan sonra 

dönüşüm matrisleri birbirleri ile çarpılarak (6) numaralı 

denklemdeki ileri kinematik matrisi bulunur.  

𝑇 = [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1  0        𝐿0

𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 0        0
0
0

0
0

1       0 
0        1

]1
0                                            (2) 

𝑇 = [

𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2  0         𝐿1

𝑠𝜃2 𝑐𝜃2 0         0
0
0

0
0

1        0 
0         1

]2
1                                           (3) 

𝑇 = [

𝑐𝜃3 −𝑠𝜃3  0       𝐿2

𝑠𝜃3 𝑐𝜃3 0       0
0
0

0
0

1       0 
0        1

]3
2                                             (4) 

𝑇 = [

1 0  0       𝐿3

0 1 0       0
0
0

0
0

1      0 
0       1

]4
3                                                       (5) 

𝑇 =  𝑇1
0

4
0 ∗  𝑇2

1 ∗  𝑇 ∗  𝑇4
3

3
2                                                       (6) 

       Denklem(1)’deki formata uygun olarak baş parmağın 

dönüşüm matrisi bulunduktan sonra dönüşüm matrisleri 

birbirleri ile çarpılarak (10) numaralı denklemdeki ileri 

kinematik matrisi bulunur.  

𝑇 = [

𝑐𝜃1 −𝑠𝜃1  0        𝐿0

𝑠𝜃1 𝑐𝜃1 0        0
0
0

0
0

1       0 
0        1

]1
0                                            (7) 

𝑇 = [

𝑐𝜃2 −𝑠𝜃2  0         𝐿1

𝑠𝜃2 𝑐𝜃2 0         0
0
0

0
0

1        0 
0         1

]2
1                                           (8) 

𝑇 = [

𝑐𝜃3 −𝑠𝜃3  0       𝐿2

𝑠𝜃3 𝑐𝜃3 0       0
0
0

0
0

1       0 
0        1

]3
2                                             (9) 

𝑇 =  𝑇1
0

3
0 ∗  𝑇2

1 ∗  𝑇3
2                                                              (10) 

       İleri kinematik matrisi 3x3 boyutunda dönme matrisi ve 

3x1 boyutunda konum vektöründen oluşur. İşaret parmağı için 

konum denklemi bulunur. Örnek olarak bir parmağın konum 

denklemleri denklem (11,12,13)’de verilmiştir. 

𝑝𝑥 = 138 + 54 ∗ cos (𝜃1) + 42 ∗ cos((𝜃1) + (𝜃2)) + 33 ∗

cos ((𝜃1) + (𝜃2) + (𝜃3))                                                     (11) 

𝑝y = 54 ∗ sin(𝜃1) + 42 ∗ sin((𝜃1) + (𝜃2)) + 33sin ((𝜃1)  +
  (𝜃2) + (𝜃3))                                                                       (12) 

𝑝z = 0                                                                                   (13)  

3.2. Modelin Ters Kinematik Analizi 

Ters kinematik hesaplamaları robot kontrol işlemlerinde çok 

önemli bir yere sahiptir. Ters kinematik, uç işlevcisinin verilen 

konum ve yönelim verilerine göre eklem değişkenlerinin 

değerlerinin bulunması işlemidir. İleri kinematik işlemlerinde 

her zaman çözüm bulunabilirken ters kinematik için her 

zaman çözüm bulunmayabilir. Ters kinematik çözümü 

aktüvatörlerin eklem torklarının hesaplanması, gerçek zamanlı 

kontrol ve yörünge planlaması gibi işlemlerde ön plana 

çıkmaktadır [10]. 

       Ters kinematik problem çözümü, dönüşüm matrislerinin 

çarpımı olan ileri kinematik matrisinin bulunması işleminden 

sonra başlar. Bulunan ileri kinematik matrisinin her iki tarafı 

[𝑇1
0]−1  ile çarpıldığında [𝑇1

0]−1 ∗ 𝑇1 
0 = 1 olduğundan dolayı 

sonuç denklem (14)’teki gibi bulunur. 

[𝑇1
0]−1 ∗ 𝑇 = 4

0  𝑇2
1 ∗  𝑇 ∗ 𝑇4

3
3
2                                              (14) 

       MATLAB’te fsolve komutu kullanılarak aşağıda her bir 

parmak için verilmiş olan fonksiyonlar çözdürülerek 

parmakların eklem açıları işaret parmak için denklem (15)’te , 

orta parmak için denklem (16)’da , yüzük parmak için 

denklem (17)’de, küçük parmak için denklem (18)’de, baş 

parmak için denklem (19)’da bulunmuştur. Bu yöntem 

denklem(14)’teki yöntem ile aynı sonuçları vermiştir. 

𝐹 =  [
138 + 54 ∗ cos(𝜃1) + 42 ∗ cos((𝜃1) + (𝜃2)) +  …

54 ∗ sin(𝜃1) + 42 ∗ sin((𝜃1) + (𝜃2)) + …
] 

   [
…  33 ∗ cos((𝜃1) + (𝜃2) + (𝜃3)) − px

 … 33 ∗ sin((𝜃1) +  (𝜃2) + (𝜃3)) − 𝑝𝑦
]                   (15) 

𝐹 =  [
146.31 + 62 ∗ cos(𝜃1) + 48 ∗ cos((𝜃1) + (𝜃2)) + …

62 ∗ sin(𝜃1) + 48 ∗ sin((𝜃1) + (𝜃2)) +  …
] 

[
…  31.54 ∗ cos((𝜃1) + (𝜃2) + (𝜃3)) − px

 … 31.54 ∗ sin((𝜃1) +  (𝜃2) + (𝜃3)) − 𝑝𝑦
]              (16) 

𝐹 

=  [
132.38 + 58.2 ∗ cos(𝜃1) + 41.99 ∗ cos((𝜃1) + (𝜃2)) +  …

58.2 ∗ sin(𝜃1) + 41.99 ∗ sin((𝜃1) + (𝜃2)) + …
] 

[
…  35 ∗ cos((𝜃1) + (𝜃2) + (𝜃3)) − px

 … 35 ∗ sin((𝜃1) +  (𝜃2) + (𝜃3)) − 𝑝𝑦
]                      (17) 

𝐹

=  [
118.68 + 40.02 ∗ cos(𝜃1) + 37 ∗ cos((𝜃1) + (𝜃2)) + …

40.02 ∗ sin(𝜃1) + 37 ∗ sin((𝜃1) + (𝜃2)) +  …
] 

     [
…  25.59 ∗ cos((𝜃1) + (𝜃2) + (𝜃3)) − px

 … 25.59 ∗ sin((𝜃1) +  (𝜃2) + (𝜃3)) − 𝑝𝑦
]                 (18) 
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𝐹 =

        [
100 + 40 ∗ cos((𝜃1) + (𝜃2)) +  65 ∗ cos(𝜃1) − 𝑝𝑥

40 ∗ sin((𝜃1) + (𝜃2)) +  65 ∗ sin(𝜃1) − 𝑝𝑦
](19) 

4. Dinamik Analiz 

Dinamik analiz; ileri dinamik analiz ve ters dinamik analiz 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Sistemde oluşan kuvvetlere göre 

tork değerlerinin bulunmasına ters dinamik analiz 

denilmektedir. Ters kinematik analiz için kullanılan 

NewtonEuler formülasyonu, bir robot kolunun doğrusal ve 

açısal hareketinden faydalanarak ardışık işlemler sonucunda 

dinamik denklemleri üretmektedir. Newton-Euler 

formülasyonu prensibine göre katı bir cisme herhangi bir 

kuvvet veya tork uygulanırsa, bu büyüklüklere eşit ve zıt 

yönlü bir kuvvet ve tork meydana gelmektedir [11].  

 

       Katı cisme etkiyen toplam kuvvet doğrusal momentum 
değişim oranına eşittir ve denklem(20)’de gösterildiği gibidir. 

 

𝐹 = 𝑚 𝑣𝑐
2  (Newton Denklemi)                                           (20) 

 

       Açısal momentumun değişiminin oranı cisme etki eden 

torkların toplamına eşittir ve denklem(27)’de gösterildiği 
gibidir. 

 

𝑁𝑖 =  𝐼1
𝑐𝑖  �̇�𝜄 + 𝜔𝑖 × 𝐼 �̇�𝜄1

𝑐𝑖   (Euler Denklemi)                    (21) 

 

       Bu denklemlerin hesaplanmasının ardından kuvvet ve 

torkları üretmek için gerekli olan eklem torklarının bulunması 

için dışa dönük ardışık denklemler kullanılır. Dışa dönük 

ardışık denklemlerden bulunan sonuçlar ile içe dönük ardışık 
denklemler ile kuvvet ve tork değerleri hesaplanır.  

       Bu projede MATLAB/SimMechanics tabanlı dinamik 
analiz ve benzetim gerçekleştirilmiştir.  

       Simscape Multibody  (eski adı SimMechanics ), robotlar, 

araç süspansiyonları, inşaat ekipmanları ve uçak iniş takımı 

gibi üç boyutlu mekanik sistemler için çok gövdeli bir 

benzetim ortamı sunar. Çok gövdeli sistemler, blokların 

kullanılması ile modellenebilir. Simscape Multibody, mekanik 

sistemin tamamı için hareket denklemlerini formüle eder ve 

çözer. Tüm kitleler, atalet, eklemler, kısıtlamalar ve üç 

boyutlu geometri dâhil olmak üzere bütün CAD takımları 

modele aktarılabilir. Otomatik olarak oluşturulan bir üç 

boyutlu animasyon, sistemin dinamiklerinin 

görselleştirilmesini sağlar. SimScape Multibody, kontrol 

sistemlerinin geliştirilmesine ve sistem seviyesinde 

performansın test edilmesine yardımcı olur. Sistem modelleri 

MATLAB değişkenleri kullanılarak ifade edilebilir ve 

Simulink'te multibody sistem için kontrol sistemleri 

tasarlanabilir. Modeller HIL (hardware-in-the-loop) sistemleri 

de dahil olmak üzere diğer simülasyon ortamlarına dağıtmak 
için SimScape Multibody, C kodu üretmeyi destekler [12].  

       Şekil-3’te görülen eklem uzunlukları, ağırlık merkezleri 

ve atalet momentleri CAD ortamında oluşturulan katı 

modelden alınmıştır. Görülen bu sistem MATLAB/ 
SimMechanics tabanlı bir sistemdir. Burada dinamik analiz 

SimMechanics tarafından gerçekleştirilir ve yörünge 

planlandıktan sonra her bir eklemin dinamik analizi 

MATLAB/SimMechanics tabanlı gerçekleştirilir ve her bir 
eklemin tork değerleri bulunur. 

 

 
Şekil 3: Dinamik denklemler için her bir eklemin atalet 

momentleri ve eksenleri. 

 

       Her bir parmak için ayrı ayrı SimMechanics blok yapıları 

aşağıdaki şekillerde verilmiştir. İşaret parmağı Şekil 4, orta 

parmak Şekil 5, yüzük parmak Şekil 6, küçük parmak Şekil 7 

ve başparmak Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4: İşaret parmak SimMechanics blok yapısı. 

 

 
Şekil 5: Orta parmak SimMechanics blok yapısı. 

 
Şekil 6: Yüzük  parmak SimMechanics blok yapısı. 
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Şekil 7: Yüzük parmak SimMechanics blok yapısı. 

 
Şekil 8: Başparmak SimMechanics blok yapısı. 

5. GUI Tasarımı ve Motor Kontrolü 

 

5.1 GUI Tasarımı 

 

GUI, içeriğinde yer alan nesnelerin kullanılması ile 

kullanıcıya etkileşim sağlayan, bir işin veya bir programın 

işleyişini sağlayan grafiksel bir program ara yüzüdür. Açılımı 

Graphical User Interface (GUI)  [13].  

      SolidWorks ortamında oluşturulan katı modelin hareket 

kontrolünün gerçekleştirilebilmesi için MATLAB programı 
kullanılmıştır.  

       GUI, her bir motorun açı değerini kontrol edip ve 

görüntüleyecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda parmak 

eklemlerinin açı değerleri, eklem açılarına göre parmakların 

hangi konumda olduğu ve eklemlere gerekli tork değerlerinin 

bulunabilmesi için yapılan ileri-ters kinematik hesaplamalar 

GUI tasarımının arka planında çalışmaktadır. Yapılan işlemler 

SimMechanics ortamına aktarılarak benzetimi 

gerçekleştirilmiştir. Ara yüzde, hesaplamalar için gerekli 

değerler kullanıcı tarafından rahatlıkla girilip, kullanıcı 

tarafından etkileşimli olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır. 
Tasarlanan GUI ara yüzü Şekil-9 ve Şekil 10’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 9: MATLAB/ SimMechanics ile benzetimi yapılmış 

GUİDE tasarım 

 

Şekil 10: GUİDE ile kontrol edilen MATLAB/ SimMechanics 
benzetim. 

5.2 Motor Kontrolü 

 

      Bu çalışmada robot elin parmaklarının hareketi için R/C 

tipi servo motor kullanılmıştır. Motorlar PWM tekniği ile 

çalıştırılmıştır. Dönme gerçekleşmesi için motor frekansının 

50Hz , yani kontrol sinyalinin periyodu 20ms olarak 
ayarlanmıştır.   

 

 
Şekil 11: Servo motor kontrol sinyali ve motor pozisyonu 

      Kullanılan R/C servo motorlarda enkoder 

bulunmamaktadır. dolayısıyla PWM kontrolü PİD açık 

çevrim  kontrollü sağlanmıştır. PİD parametreleri şöyledir; 

KP:4, Kİ:0, KD:1  

6.Benzetim Sonuçları 

6.1 Kinematik Benzetim Sonuçları 

 

Kullanıcı tarafından belirlenen eklemlerin açı değerlerine 

bağlı olarak parmak uç işlevcinin sabit bir koordinat sistemine 

göre hesaplanan kinematik sonuçları yörünge planlamasına 

sokularak uç işlevcinin başlangıç konumundan gitmesi 

gereken son konum Şekil 12’ gösterilmiştir. Bu işlem sadece 

işaret parmak için gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 12: Yörünge planlaması sonucunda oluşturulan 

senaryonun konum-zaman grafiği. 
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       Yörünge planlaması sonucunda işaret parmağın her bir 

ekleminin ivme ve hız sonuçları sırasıyla Şekil 13 ve Şekil 14 

da gösterilmiştir. 

 
Şekil 13: Yörünge planlaması sonucunda oluşturulan 

senaryonun hız-zaman grafiği. 

 

Şekil 14:Yörünge planlaması sonucunda oluşturulan 
senaryonun ivme-zaman grafiği. 

 

6.2 Dinamik Benzetim Sonuçları 

MATLAB/ SimMechanics tabanlı dinamik analiz için yörünge 

planlaması yapılmıştır. Belirlenen yörüngeye göre robot eli 

benzetimde hareket etmiştir. Bu harekete göre alt tabanda 

çalışan dinamik denklemler sonuç vererek yörüngenin 

tamamlanması için gerekli tork değerlerini her eklem için 

vermiştir. Bu işlem tek bir parmak için gerçekleştirilmiştir. 

İşaret parmağın yörüngeyi tamamlaması için gerekli tork 

değerleri Şekil 15 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 15: MATLAB/ SimMechanics tabanlı dinamik analiz 
yöntemine göre işaret parmağının tork-zaman grafiği. 

 

 

7. Sonuçlar 

Bu çalışmada insan elinin ileri kinematik ve ters kinematik 

çözümleri teorik olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar 

kullanılarak SolidWorks’te katı model oluşturulmuş ve 

kinematik analiz MATLAB/Simulink’e aktarılmıştır. 

Simulink’te oluşturulan dinamik modellemenin yanı sıra katı 

modelin SimMechanics’te benzetimi geçekleştirilmiştir. 

Ayrıca SimMechanics aracılığıyla projenin gerçek zamanlı 

olarak parmakların hareket ettirebilmesi için gerekli olan 

minimum tork değerleri hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen 

benzetim sonucuna göre modelde bulunan parmakların 

hareketi ile insan elinin çoğu fonksiyonunun yerine getirilmesi 

başarıyla sağlanmıştır. Bu fonksiyonlar kullanıcıya aktarılmak 

üzere MATLAB/GUI ara yüzünde birleştirilmiştir.  
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Özetçe 

Bu çalışmada insan elinin üzerine giydirilmek üzere bir dış 

iskelet robotu tasarlanmıştır ve insan elinin biyomekanik 

özelliklerine uygun olarak üretimi yapılmıştır. İnsan elindeki 

parmak hareketleri iskelet robotu sayesinde MATLAB Sanal 

Gerçekliğe aktarılarak, oyun ve tıp gibi alanlarda 

kullanılabilecek bir robotik yapı oluşturulmuştur. Dinamik 

modeli MATLAB/ SimMechanics ile oluşturulan robotik elin 

benzetimi gerçekleştirilmiş ve gerçek zamanlı kontrolü 
STM32F4 Discovery kiti ile yapılmıştır.    

 

Abstract 

 

In this study, an external skeleton robot was designed to be put 

on human hands and produced according to the biomechanical 

properties of the human hand. Human Thanks to the skeletal 

robot of the finger movements, it has been transferred to 

MATLAB Virtual Reality to create a robotic structure that can 

be used in fields such as games and medicine. The robot 

model simulated by the robot model simulated by MATLAB / 

SimMechanics was realized with real time control STM32F4 

Discovery kit. 

1. Giriş 

 

Sanal gerçeklik ürünleri günden güne hayatımızda daha fazla 

yer edinmektedir. Sanal gerçeklik gözlükleri günümüzde 

yaygınlaşan önemli ürünlerden bir tanesidir. Her alanda yer 

alabilecek sanal gerçeklik ürünlerinin önemi gün geçtikçe de 

artmaktadır. 

       Teknik olarak sanal gerçeklik terimi bireylerin çalışma 

uzayı içinde var olma hissini yaşadığı bilgisayar kaynaklı üç 

boyutlu ortamlar için kullanılmaktadır. Kullanıcılar, çeşitli 

çevre birimleri (kasklı ekran vb.) aracılığıyla sanal ortamlara 

dâhil olmaktadır. Ortama girdiği andan itibaren kullanıcının 

gerçeklik ile bağlantısı kopmakta ve tamamen sanal 

gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini yaşamaktadır. 
Sanal gerçeklik kavramının hayata geçmesini sağlayan en 

önemli faktör; bireyin yaşadığı dünyanın sınırlamalarından 

kurtulup, yeni ve farklı bir evreni tecrübe etme arzusudur. Bu 

arzu teknolojinin evrimleşmesine ve yeni cihazların 

geliştirilmesine ışık tutmuştur. Sanal gerçeklik Oculus Rift’in 

göz önüne çıkması ile yaygınlaşsa da, aslında bu alandaki 

çalışmalar geçmiş yıllara dayanmaktadır. Günümüzde ise 

sanal gerçeklik cihazlarının boyutları küçültülmüş ve daha 

kullanılabilir hale gelmiştir. Maliyeti ise kullanılan parçaların 

ve teknolojinin kolay ulaşılabilir olmasından dolayı makul bir 

aralığa ulaşmıştır. Sanal gerçeklik teknolojisi geliştikçe 

insanların gösterdiği ilgi de bu gelişmeye paralel olarak 
artmaktadır [1].  

      Dexta Robotics adlı bir şirket sanal gerçeklik, elle izleme 

ve insan parmaklarıyla etkileşim oluşturma biçiminde yeni bir 

ürün geliştirmiştir. Ürün, "Dexmo" adında eldiven gibi ele 

tutturulan,  fütüristik görünümlü bir dış iskelet sistemidir. 

Eldiven, sanal gerçeklik deneyimi ile iletişim kurabilen ve 

parmaklarla tutulan sanal nesnelerin hissedilmesine yardımcı 

olan bileşenlerle doludur [2,3]. Parmak hareketinin tüm 

yelpazesini yakalar ve anında kuvvet geri bildirimini sağlar. 

Dexmo ile sanal nesnelerin boyutu, şekli ve sertliği 

hissedilerek dijital dünyaya girilebilir[2,3]. Bu ürün Şekil 1’de 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 1:Dexmo firmasının ürünü [4]. 

 

      Bu çalışmada gelişen bu teknolojiye kayıtsız kalmayarak 

sanal gerçeklik alanında kullanılabilecek bir ürünün tasarımı, 

imalatı ve kontrolü hedeflenmiştir.  

      Sağlıklı her insanın rahatlıkla kullanabileceği bir ürün 

olması amaçlanarak proje tasarımı geliştirilmiştir. Bu proje 

birçok alanda kendine yer bulacaktır. Tıp alanında, ameliyat 

robotlarının uzaktan kontrolü vb. sistemlerde,  askeri alanda, 

uzaktan bomba imha robotlarının kontrolü, askeri insansız 

silah sistemlerinin kontrolü vb. sistemlerde, endüstriyel 

alanda, Endüstri 4.0 kapsamında uzaktan kontrollü robotların 

kontrolünde vb. robotlarda, oyun sektöründe sanal gerçeklik 

oyunlarında vb. oyunlarda kullanımı gerçekleştirilebilir. Yani 
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birçok sektörde kendine yer bulabilecek teknoloji üretmek ve 
geliştirmek adına proje yapımına başlanmıştır.  

       İnsan elinin fizyolojik ve biyomekanik yapısı incelenerek 

standart insan el boyutlarına uygun olarak ürün tasarımı 

planlanmıştır. Projenin ilk prototipi imal edildikten sonra 

eksiklikler giderilerek son prototip imalatı tamamlanmıştır. 
Tasarıma ek olarak kontrol kutusu tasarlanmıştır. 

      Çalışmada literatürde var olan çalışmalardan farklı olarak 

kuvvet geri besleme üzerinde çalışılmamıştır. Çalışmanın 

ilerletilmesi durumunda kuvvet geri besleme ve kolun 

uzaydaki konum kontrolü de eklenmesi planlanmaktadır. 

  

2. Kullanılan Malzemeler 

2.1. Filament 

Üç boyutlu yazıcılarda çoğunlukla kullanılan malzemeler de 

düşük bütçe öncelikli iki çeşit hammadde vardır. Bu 

hammaddeler plastik çeşidi olan ABS ve PLA’dır. ABS, 

PLA’ya göre daha dayanıklıdır ama kırılganlığı daha 

yüksektir. Bu çalışmada uygun filement hammaddesi, ABS 

olarak belirlenmiştir. Bu çalışma daha yüksek bir bütçeyle 

doğa dostu hammaddeler kullanılarak yüksek mukavemetli ve 
hafif olarak iyileştirilebilir. 

2.2. Sensör 

Çalışmada konum kontrolü için kullanılan sensörler, %10 

toleransa sahip, tasarıma uygun lineer potansiyometrelerdir. 

Potansiyometre dışında daha iyi bütçeyle konum kontrolü için 
oldukça küçük ve kaliteli enkoder de kullanılabilir. 

2.3. Rulman 

Tasarımda sürtünmelerin en aza indirilmesi için rulman 

kullanılmıştır. Eklemlere denk gelen bölgelerde boyut olarak 

oldukça küçük ve tasarımda engel teşkil etmeyecek boyutlarda 

rulmanlar seçilmiştir. Tasarıma göre rulman boyutları 

değişkenlik gösterebilir. Bu çalışmada 5*10*4 boyutlarında 

rulman kullanılmıştır. 

                          3. Tasarım  

Elde parmak hareketlerini sensörler yardımıyla algılayıp bu 

verileri bilgisayar ortamına aktaracak hafif ve ortopedik bir 

tasarım üzerinde durulmuştur. Bu tasarım tek sensörden 

parmaklardaki her bir eklemin değişimini verecek şekilde 

tasarlanmıştır.  

      Tasarım, dört bağlantılı seri düzlemsel bir mekanizma 

olarak tasarlanmıştır. Parmak, kuvvet direncini iletmek için 

avuca doğru büküldüğünde, aynı bağlantı, parmağın çıkış 

hareketini iletmek için kullanılır. Mekanizma Şekil 2’de tek 

bir parmak için gösterilmiştir. Parmağınızın yatay düzlemde 

eşleşen üç dönme serbestlik derecesine sahiptir. Mekanizma, 

aynı zamanda, üç serbestlik derecesinden birine konum 

ölçümü ve / veya kuvvet girişi, doğal parmak bükme 

hareketini veya kısıtlamasını temsil etmek için yeterli olacak 
şekilde yapılandırılmıştır [4]. 

      Ele monte edildiğinde, el ile birleştirilen ara yüz el 

mekanizması Şekil 2'de gösterildiği gibi altı bar kapalı bir 
döngü kinematik zinciri oluşturmaktadır [4]. 

 

 
Şekil 2: Operatör harekete geçirici mekanizma[4]. 

 

      Şekil 2 teki ‘1’ numaralı konuma sensör konulacak şekilde 

yuvalar tasarlanmıştır. Başparmak için ucu parmağın 

konumuna göre hareket eden bir mafsal sistemi tasarlanarak 

toplamda beş parmağın sensör yuvalarının tasarımı 

tamamlanmıştır. Bütün parçaların hareketini sağlayacak bir 

kasa tasarlanmış bu yuvalar monte edilmiştir. Tasarımda 

sürtünmeleri en aza indirmek için iskelet robotun 

parmaklarındaki her hareketli eklemine rulman eklenmiştir. 

Bu sayede sürtünmeler azalmış ve daha ortopedik bir tasarım 

imal edilmek üzere tasarım tamamlanmıştır. Tasarım Şekil 3 te 

gösterildiği gibi son halini almıştır.  

 

Şekil 3: İskelet robotunun katı modeli. 

 

      Bu kutu STM32F4 Discovery kitin, seri ve paralel bilgiyi 

birbirine çeviren (UART) modülün, bluetooth modülün ve 5V 

(lityum) pilin monte edileceği bir kutuya ihtiyaç duyulmuştur. 

Dirsek ile bilek arasına kontrol kutusu, ihtiyacı giderecek 

şekilde tasarlanmıştır. 

  

4. Tasarım İmalatı 

Tasarlanan elin üzerine geçecek dış iskelet robotunun 

imalatında üç boyutlu yazıcı kullanılmıştır. İmal edilen 

parçaların ağırlığı; kontrol kutusu 162,31 gram, iskelet robot 

121,38 gramdır. Toplamda 283,69 gram olan tasarım hafif ve 

ortopedik yapıdadır. Şekil 4 de tasarımın, imalatından sonra 

montajlanmış ve ele takılmış son hali gösterilmiştir. 
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Şekil 4:İmalat sonrası iskelet robot. 

5. Sistem Kontrolü ve Algoritması 

5.1. STM32F4 Discovery Kiti ile Veri İşleme ve Algoritma 

 

Projenin kontrolü, düşük maliyetli ve yüksek işlem hızına 

sahip STM32F4 geliştirme kiti (Şekil 5) Waijung blok seti ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu kitin kullanılmasının sebebi; 

programlayıcı ve hata ayıklama birimlerinin kit üzerinde yer 

alması, ARM tabanlı yüksek performans sergilemesi, STM ve 

Waijung bloksetleri ile Simulink üzerinden kolaylıkla 

programlanabilmesi ve böylece koddan bağımsız hızlı prototip 

uygulamalar geliştirmeye imkan tanıması düşük güç tüketimi 

özellikleri ile  %75’lik oranla gömülü sistemler üzerinde en 

çok kullanıma sahip işlemci bünyesinde barındırması olarak 
özetlenebilir [6,7,8]. 

 

Şekil 5: STM32F407VG, uygulama ve geliştirme kiti[7]. 

      Bu kitte 24 bit ADC bulunur. Buda bu çalışmaya avantaj 

sağlamıştır.   STM32 cihazlarının yüksek performans,  sayısal 

işaret işleme, gerçek zamanda kolaylıkla uygulanabilirlik,  

düşük güç tüketimi, uygulamada kolaylık ve gelişmelere tam 

uyum özellikleri çalışmada tercih edilme sebeplerindendir [8]. 

      STM32F4 Discovery kitine yazılan MATLAB/Simulink 

Waijung blok yapısı Şekil 6 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 6: MATLAB/Simuling Waijung blok yapısı.

 

      Yukarıdaki blok diyagramında ADC bloğundan aldığımız 

sensör analog verilerini gain bloklarıyla 0 ile 90 derece 

arasında dijital verilere dönüştürülmüştür. Dönüştürülmüş 

veriler UART TX bloklarına yani UART modülüne ve 

kablosuz haberleşme (Bluetooth) modülüne aktarılmıştır. 

Sensörlerden alınan sensör sinyallerindeki gürültüyü azaltmak 

için alçak geçiren filtre tasarlanmıştır. Alçak geçiren filtrede 

frekans birimi normalize(0 ila 1), geçirgenlik frekansı “0.09 

Hz”, durağan frekansı “0.3 Hz”, geçiş bandı “1 dB” ve 

durağan zayıflatması “50 dB” olarak ayarlandı. Alçak geçiren 

filtre veride 0.1s (100ms) gecikmeye sebep olmuştur.  Şekil 7 

de bu gecikme görülmektedir [9].  

 
 

Şekil 7: Filtresiz ve filtre uygulanmış veri. 
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5.2. MATLAB/Simulink Sistem Modellenmesi 

ve SimMechanics Tabanlı Robot El Benzetimi 

SimScape Multibody  (eski adı SimMechanics ), robotlar, araç 

süspansiyonları, inşaat ekipmanları ve uçak iniş takımı gibi üç 

boyutlu mekanik sistemler için çok gövdeli bir benzetim 

ortamı sunar. SimScape Multibody, mekanik sistem için 

hareket denklemlerini formüle eder ve çözer. Tüm kitleler, 

atalet, eklemler, kısıtlamalar ve üç boyutlu geometri dâhil 

olmak üzere bütün CAD takımları modele aktarılabilir. 

Otomatik olarak oluşturulan bir üç boyutlu animasyon, 

sistemin dinamiklerinin görselleştirilmesini sağlar [10].  

 

 

      Bu çalışmada SimScapele tasarlanan üç boyutlu modelin 

kontrol sistemlerini geliştirmeye ve sistem seviyesinde 

performans testi yapılmasına olanak sağlanmıştır. Model 

MATLAB değişkenleri ve ifadeleri kullanarak parametrelmiş, 

Simulink'te sistem için kontrol sistemleri tasarlanmıştır[10]. 

      SimMechanics tabanlı robot kol modeline alınan veriler 

uygulanmış, giyilebilir robotik eldivenin hareketleri yakalama 

kabiliyeti benzetim üzerinden görülmüştür. 

      MATLAB/Simulink ortamında bloklar ve algoritmalar 

hazırlanmıştır[11]. Veriler, host bloklarıyla STM32F4 

Discovery kitinden alınarak işlenmiştir. Şekil 8 de 

MATLAB/Simulink blok yapısı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 8: MATLAB/Simulink blok yapısı.

      Blok şemasında  waijung blok yapısı içerisindeki host 

blokları kullanılarak haberleşme sağlanmış UART modülden 

alınan veriler alçak geçiren filtre uygulanmıştır. Filtrelenen 

veri insan parmaklarının bükülme açısına göre beli bir açı 

sınırlamasına tabi tutularak model bloğuna aktarılmıştır.  

      Benzetimde elle yapılan gerçek zamanlı her hareketin 

birebir gerçekleştiği görülmüştür. İskelet robotu, hareketi 

yakalayarak bilgisayar ortamında sanal robot el üzerinde 100 

ms gecikmeyle hareketi gerçekleştirmiştir. Gecikmeye sebep 

olan alçak geçiren filtre blokları şekil 8 de görülmektedir.  

      Üretilen robot kol, motorları için gerekli doluluk oranı 

gerçek zamanlı kontrol uygulanarak motorlara verilmiş ve 

robot kolun parmaklarının hareketi gözlemlenmiştir[12]. 

Veriler harici bir STM32F4 Discovery kitine bluetooth 

modülle gönderilerek iki kit arasında haberleşme sağlanmıştır. 

      İskelet robotla gerçekleştirilen iki farklı hareketin 

senaryosunun benzetimi yapılmıştır. Sensörlerden alınan 

filtreli ve filtresiz veriler grafiğe aktarılmıştır. 

      Birinci senaryoda, iskelet robot giyilmiş, parmaklar 

kapatılmış ve el yumruk pozisyonuna getirilmiştir. Bu 

senaryodaki iskelet robotunun görüntüsü Şekil 9’da 

SimMechanics sanal robot elin görüntüsü ise Şekil 10’dadır. 

Senaryo süreci boyunca her parmaktan alınan veriler 

kaydedilmiştir (Şekil 11).  

 

Şekil 9:Birinci senaryo yumruk pozisyonu. 
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Şekil 10:Birinci senaryo yumruk pozisyonu SimMechanics 

robot kol. 

 

 

Şekil 11:Birinci senaryo yumruk pozisyonu her parmak için 

sensör verileri. 

      İkinci senaryo, başparmak ve yüzük parmağın kapatılması 

ve diğer üç parmağın açık kalması durumudur. Bu senaryodaki 

iskelet robotunun görüntüsü Şekil 12’de SimMechanics sanal 

robot elin görüntüsü ise Şekil 13’dedir. Senaryo süreci 

boyunca her parmaktan alınan veriler kaydedilmiştir(Şekil 14). 

 

Şekil 12:İkinci senaryo başparmak ve yüzük parmağının 

kapatılması sonucu oluşan pozisyon. 

 

Şekil 13:İkinci senaryo başparmak ve yüzük parmağının 

kapatılması pozisyonu SimMechanics robot kol. 

 

Şekil 14: İkinci senaryo başparmak ve yüzük parmağının 

kapatılması pozisyonu her parmak için sensör verileri. 
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6. Sonuçlar 

Bu çalışmada, gelişen sanal gerçeklik teknolojisine kayıtsız 

kalmayarak sanal gerçeklik alanında kullanılabilecek hafif 

ucuz ve kullanım alanı çok olan, insan elinin fizyolojik 

yapısına paralel tasarlanmış ve üretilmiş bir tasarım elde 

edilmiştir. STM32F4 Discovery kiti kulanılarak, sensörlerden 

alınan verilere alçak geçiren filtre uygulanarak revize edilmiş 

ve sisteme aktarılmıştır. SimMechanics ortamında robotik elle 

simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlarda farklı 

senaryolar için veriler incelenmiş ve kaydedilmiştir. İnsan 

eline uyumu ve hareketleri algılama kabiliyeti insan elinin 

çoğu fonksiyonunu başarıyla yerine getirebileceğini 

göstermiştir.Proje hedeflenen konuma getirilmiştir ve 
geliştirmeye hazırdır. 
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Özetçe 

İnsan hareketi algılama konusu, insandan ve insanın yaşadığı 

çevreden toplanan verileri değerlendirerek insanın eylemini 

önceden kestirmeye çalışmaktadır. Algılayıcı verileri, 

insanlardan ivmeölçer gibi araçlarla dahili veya kamera gibi 

araçlarla harici olarak toplanabilir. Yapılan çalışmalarda insan 

hareketleri temel hareketler ve hareket geçişleri olmak üzere 

iki farklı gruba ayrılmaktadır. Araştırmacılar çoğunlukla temel 

hareketler üzerine çalışmalar yapmaktadır; çünkü hareket 

geçişlerini tespit etmek oldukça karmaşıktır. Bu çalışmada, 

belde taşınan bir akıllı telefonunun algılayıcıları kullanılarak 

elde edilen genel bir veri setinden yararlanılmıştır. Bu veri seti 

daha önce yapılan bir çalışmanın tüm araştırmacılara açık 

olarak yayınlanan verilerdir. Yapılan çalışmadan farklı olarak 

bu çalışmada veri seti kullanılarak belirlenen hareketler yapay 

sinir ağları metodu ile kestirilmektedir. Kullanılacak veri 

setinde ivme ve jiroskop verileri ile temel hareketler 

bulunmaktadır. Performans analizi hata matrisi ile yapılmıştır. 

Sonuçlar, öğrenme çıktısında elde edilen sonuçlar ile büyük 

oranda örtüşmektedir.  

Abstract 

Human Activity Recognition is a research area that it is 

focused on human movements by interpreting sensory 

information collected from people and environment they live 

in. Sensory information can be obtained from people using 

wearable sensors such as accelerometers, magnetometers and 

from people's environments using tools such as cameras. 

Human movements consist of two parts. One part includes 

basic activities (BAs) and the other includes postural 

transitions (PTs). Most of the researches are related with basic 

activities because detection of postural activities is more 

complex. In this study, human movement is predicted by using 

artificial neural networks. A public dataset of the smartphone's 

sensor module is used training and testing the artificial neural 

network algorithm. The dataset includes six basic activities, 

acceleration and gyroscope data. Performance analysis is 

indicated with confusion matrix. 

1. Giriş

Son yıllarda algılama ve hesaplama teknolojilerinin 

gelişmesi, insanların çevresiyle olan etkileşiminin 

gözlemlenmesine büyük katkı sağlamıştır. İnsan fiziksel 

hareketlerinin algılanması, özellikle motor bozukluğu ve 

fiziksel hareketlerinde kısıt olan insanlarda günlük yaşamlarını 

sürdürmede ihtiyacı olan ortam bilgisinin algılamasında 

kullanılan yöntemlerden biridir [1]. Ağ sistemlerinin 

yaygınlaşması ve genişlemesiyle, akıllı ortam (Ambient 

Intelligence) kavramı ortaya çıkmıştır. Akıllı ortamlar, 

çoğunlukla hasta, yaşlı veya engelli insanların günlük yaşam 

kalitesini (QoL) artırmaya yönelik tasarlanmaktadır [2]. Genel 

olarak akıllı ortamlar, kapalı ortamda bulunan kamera, 

yaklaşım ya da ışık sensörü gibi sensörler ile insanın 

hareketlerini algılayan ve bu hareketlere göre ortamı 

değiştirebilen sistemler iken destekli akıllı yaşam (Assisted 

Ambient Living) sistemleri ise, akıllı ortamların engelli ya da 

yaşlı insanlara yardımcı olan akıllı sistemler içeren bir alt 

sistemidir [2]. Bu sistemlerin kullanıcıyı rahatsız etmeyen, 

erişimi kolay, kullanıcının konumuna duyarlı, adaptif olma 

gibi özellikleri vardır. Bu sistemler, insan-makine etkileşimini 

de meydana getirmektedir [3]. İnsan-makine etkileşimine 

örnek olarak; sağlık açısından önemli kalp ritmi, kan şekeri 

gibi hayati parametrelerin takibini sağlayan taşınabilir 

araçların kullanılması, telefon veya saat gibi farklı araçlardan 

elde edilen verilerin bir bulut ortamında bir araya getirilerek 

tek sistemden erişilebilir olması ve akıllı evlerde yaşanılması 

gibi uygulamalar verilebilir. 

İnsan hareketlerinin algılamada kullanılan algılayıcılar, 

ortam algılayıcıları ve giyilebilir algılayıcılar olarak iki ana 

gruba ayrılmaktadır. Ortam algılayıcıları kamera, mikrofon, 

derinlik algılayıcısı, termometre gibi kullanıcıya dolaylı olarak 

etkiyen algılayıcılardır. Giyilebilir algılayıcılar ise kullanıcı ile 

temas halinde olabilen algılayıcılardır. İvmeölçer, jiroskop 

veya bunları içeren akıllı telefon, saat, gözlük gibi nesneler 

örnek olarak verilebilir [3]. 
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Şekil 1: Hareket algılama sisteminin temel yapısı. 

 

Bu çalışmada, içinde 3-eksenli ivmeölçer ve jiroskop 

bulunan bir akıllı telefon ile insan hareketi algılama sistemi 

geliştirilmiştir. Bu sistemde, algılayıcılardan gelen bilgiler 

sınıflandırılarak kullanıcının hareketi tahmin edilmektedir. 

Algılayıcı verisi olarak erişime açık olarak paylaşılan bir veri 

seti kullanılmıştır [4]. Yapılan çalışmalara bakıldığında 

sınıflandırmaya dayalı tahmin mekanizmalarında çoğunlukla 

denetimli lineer sınıflandırma yöntemi olan destek vektör 

makinesi (SVM) yöntemi kullanıldığı görülmektedir. Bu 

çalışmada farklı olarak denetimli öğrenme yöntemlerinden biri 

olan yapay sinir ağları yöntemi ile hareketler sınıflandırılarak 

sistemin performansı incelenmiştir. 

 

2. İnsan Hareketi Algılama Sistemi 

2.1. İnsan Hareketi 

      İnsan hareketi algılama (HAR) sistemi, insanın bulunduğu 

ortamdan ve insandan topladığı algılayıcı bilgisini 

yorumlayarak insanın o anki davranışını anlamayı 

amaçlamaktadır. Bu şekilde kullanıcının durumu ile ilgili 

gerektiğinde bilgi aktarabilmektedir. İnsan hareketleri temel 

olarak 3 ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar; kısa olaylar, temel 

aktiviteler ve karmaşık aktivitelerdir. Kısa olaylar, vücut 

duruşu ile duruşlar arası geçişleri gibi kısa zamanlı hareketleri 

içermektedir. Temel aktiviteler ise daha uzun zamanlı 

aktiviteleri içerirken; bu aktiviteler dinamik veya statik 

olabilmektedir. Ayakta durmak, yürümek vb. örnek verilebilir. 

Karmaşık aktiviteler, birkaç durumu birlikte içeren veya 

nesnelerle etkileşimde olarak gerçekleştirilen hareketlerdir. 

Müzik aleti çalmak, spor hareketleri yapmak, sosyal 

aktivitelerde bulunmak gibi eylemler bu duruma örnek 

verilebilir [5]. 

      Bu çalışmada temel aktiviteler grubundan hareketler 

bulunmaktadır. Temel hareket (BAs) grubundan 6 adet hareket 

tanımlanmıştır. Bu temel hareketler; ayakta durma, yere 

uzanma ve oturma hareketlerini içeren üç statik ve yürüme, 

merdiven inme, merdiven çıkma hareketlerini içeren üç 

dinamik hareketten oluşmaktadır [5]. Sistemin basitçe 

gösterimi Şekil 1’de yer almaktadır. Tanımlanan hareketler 

1’den 6’ya kadar numaralandırılmış olup sırasıyla yürüme, 

merdiven çıkma, merdiven inme, oturma, ayakta durma ve 

uzanma olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 2: (a) deneylerde kullanılan akıllı telefon ve 

kemerli kılıfı (b) Algılayıcının eksen takımı [2]. 

2.2. Giyilebilir Algılayıcı olarak Akıllı Telefon 

      Hareket algılamada en çok kullanılan ivmeölçer ve 

jiroskop algılayıcıları günümüzde akıllı telefonların içinde 

oldukça küçük yapıda bulunmaktadır. Ayrıca telefonlar günlük 

hayatta da kullanıcıyı rahatsız etmeden kullanıldığından bu 

çalışma için oldukça elverişlidir. Telefonun yerleştirildiği yere 

göre (bel, gömlek cebi, pantolon cebi vb.) eksen takımı 

atanması gerekmektedir. Bu çalışmada telefonun konumu ve 

eksen takımı Şekil 2’de gösterilmektedir. 

      Kullanılan akıllı telefonda 3-eksenli ivmeölçer ve 3-

eksenli jiroskopun bir arada yer aldığı açısal ölçüm algılayıcısı 

bulunmaktadır. İvmeölçer hareketin doğrusal ivme değerini 

ölçerken jiroskop eksen etrafında dönmelerden kaynaklı açısal 

hızları ölçmektedir. 

2.3. Yapay Sinir Ağları 

      Yapay sinir ağları, insan beyninin öğrenme ve uygulama 

özelliğini modellemeyi amaçlayan bir makine öğrenmesi 

yöntemidir. Makine öğrenmesi 4 temel gruba ayrılmaktadır: 

Denetimli öğrenme, yarı denetimli öğrenme, denetimsiz 

öğrenme ve destekli öğrenme. Literatürde ikili karar ağaçları, 

K-en yakın komşular (k-NN), destek vektör makineleri 

(SVM), Naive Bayes sınıflandırıcıları, Gizli Markov 

Modelleri (HMM) ve yapay sinir ağları (ANN) gibi metotlarla 

insan hareket algılama sistemleri uygulanmıştır [1]. Bu 

çalışmada denetimli öğrenme yöntemi olan yapay sinir ağları 

metodu uygulanmıştır.  

      Yapay sinir ağı denetimli öğrenme biçimi olduğundan 

öncelikle ağ eğitilmelidir. Toplanan verilerin bir kısmı ağı 

eğitmek için kullanılırken bir kısmı da doğrulama için 

kullanılmaktadır. Şekil 3’te sistem için yapay sinir ağının 

çalışma şekli şematik olarak gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 3: Yapay sinir ağının çalışma şeması. 
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3. Yapay Sinir Ağı Modeli 

3.1. Verilerin Elde Edilmesi 

Bu veriler Kaliforniya Irvine Üniversitesi bünyesinde bulunan 

Makine Öğrenmesi Veri Deposundan alınmıştır [6]. 

Araştırmacılar verileri şu prosedür ışığında elde ettiklerini 

belirtmişlerdir. Öncelikli olarak telefon verilerinden hareket 

tahmini yapılabilmesi için 30 gönüllünün Şekil 1’ de 

gösterilen kılıflı kemeri beline takarak 6 hareketi yapması 

istenmiştir. Yapılan hareketlerin video kaydı alınmıştır. 

Telefonun içinde bulunan ivmeölçer ve jiroskop verileri ile 

video kaydı verileri eşleştirilerek oluşturulan sistemde 

kullanılacak girdi ve çıktılar elde edilmiştir. İvmeölçerden 

toplanan veriler ilk olarak gövde ve yer çekimi ivmeleri 

olarak ayrılmıştır. Ayrıştırılan veriler süzgeçten geçirildikten 

sonra 50 Hz. örnekleme frekansında, zaman ve frekans 

bölgesi değişkenlerine ayrılmıştır. Çeşitli matematiksel 

fonksiyonlar kullanılarak zaman ve frekans değişken 

özellikleri içeren 561 vektör oluşturulmuştur. Vektör 

değerleri normalize edilerek [-1,1] aralığında 

sınırlandırılmıştır. Toplanan verilerin %70’i öğrenme, %30’u 

ise doğrulama için ayrılmıştır.   

3.2. Ağ Yapısı 

      Toplanan veriler belirli girdilere karşılık belirli çıktılar 

olacak şekilde elde edilir. Yapay sinir ağı denetimli öğrenme 

metodu olduğu için bu şekilde elde edilen veriler ağın 

eğitilmesi için gereklidir. Öğrenme için 7352, test için 2947 

veri işlenmiştir. Tüm araştırmacılara açık olan bu veri seti, 

ham verilerin filtreleme, normalize etme gibi ön işlemlerden 

geçirildikten sonra belirlenen fonksiyonlara göre özellik 

çıkarma işlemi yapılarak 561x7352 matris haline getirilmiştir 

[6]. Bu vektörler ağı girdi setini oluşturmaktadır. Çıktı seti ise 

belirlenen 6 hareketin deneylerde yapılışına göre elde 

edilmiştir.  

      Ağ, girdilerin rastgele ağırlıklarla kuvvetlendirilip bias 

eklenerek toplanmasıyla daha önce elde edilen çıktılara 

ulaşmaya çalışır. Bu şekilde ağ eğitilmektedir. Eğitilen ağda 

elde edilen ağırlıklar test verileri ile ağın sisteme 

uygulanmasını sağlamaktadır. MATLAB® benzetim ortamında 

oluşturulan yapay sinir ağı modeli Şekil 4’te verilmiştir.  

      Bu çalışmada ağ yapısında 2 adet katman bulunmaktadır. 

Birinci katman gizli katman, ikinci katman ise çıkış 

katmanıdır. İlk katmanda 5 adet nöron vardır. Öğrenme 

algoritması olarak ileri beslemeli geri yayılım yöntemi 

seçilmiştir. Aktivasyon fonksiyonu olarak hiperbolik tanjant 

sigmoid fonksiyonu seçilmiştir. Şekil 5’te ağın özelliklerinin 

seçildiği programın arayüzü gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4: Sistemin yapay sinir ağı yapısı 

       

 

 

Şekil 5: Ağ özellikleri 

4. Sonuç 

      MATLAB® programında Yapay Sinir Ağları araç kutusu 

verilerin eğitilmesi ve test edilmesi için gereken ağ yapısının 

oluşturulmasına olanak sağlamıştır. Ağın eğitilmesi sonucu 

elde edilen sonuçlar Şekil 6’da verilmiştir. Öğrenme 

aşamasında başarım oranı %99,87 olarak hesaplanmıştır.  

      Test aşamasında ise elde edilen sonuç Şekil 7’de 

gösterilmektedir. Bu grafikte, eğitim aşamasından farklı bir 

veri seti eğitilen sisteme girdi olarak alınarak elde edilen çıktı 

ile bu veri seti için belirli olan çıktı setiyle karşılaştırma 

sonucu görülmektedir.  Sistemin girdi ile elde edilen çıktıları 

“sonuç”, belirli çıktılar ise “hedef” olarak adlandırılmıştır. Bu 

çıktıların karşılıkları ise 1’den 6’ya kadar numaralandırılan 

insan hareketleridir. 

 

                  Şekil 6: Öğrenme çıktısı  
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                        Şekil 7: Eğitilen sistemin test sonucu. 

 

Tablo 1 : Hata matrisi. 

Sonuç          Hedef Yürüme 
Merdiven 

Çıkma 
Merdiven 

İnme 
Oturma 

Ayakta 
Durma 

Uzanma Duyarlılık 

Yürüme 478 58 2 2 1 0 88 % 

Merdiven çıkma 18 407 30 1 0 0 89 % 

Merdiven inme 0 6 388 1 0 0 98 % 

Oturma 0 0 0 436 31 0 93 % 

Ayakta durma 0 0 0 51 480 0 90 % 

Uzanma 0 0 0 0 20 537 96 % 

Hassasiyet 96 % 86 % 92 % 89 % 90 % 100 % 93 % 
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      Şekil 7’de “hedef” çıktıları olan hareketler sürekli 

olarak çizdirilmiştir. Sürekli grafiğin üzerinde noktasal 

(yıldız şeklinde) olarak çizdirilen “sonuç” çıktılarıdır. 

Grafikte hedef ile sonuç çıktılarının örtüştüğü kısımlar 

kesikli çizgilerden oluşan yuvarlaklar içerisinde 

belirtilmiştir. Burada yürüme (1) ve uzanma (2) 

hareketlerinin neredeyse birebir örtüştüğü 

gözlenmektedir. Aynı zamanda hareketlerin 

gerçekleştirilme sürelerinin de hareketin kestiriminde 

doğruluk payını etkilediğini 700-800 veri sayısı 

aralığında gözlemleyebiliriz. “Hedef” verileri önceden 

eğitilen verilerin çıktıları, “sonuç” verileri ise eğitilen 

sistemin test verileri çıktılarıdır.  

      Şekil 7’de verilen grafiğin sayısal olarak ifadesi hata 

matrisi olarak Tablo 1’de ifade edilmiştir. Tablo 1’de 

satırlarda yer alan hareket sayıları test edilen sistemin 

çıktılarıdır, sütunlarda yer alan hareket sayıları ise 

önceden tahmin edilen test çıktılarıdır. Hata matrisinin 

köşegeninde yer alan sayılar ise doğru olarak tahmin 

edilen hareket sayılarını göstermektedir. Köşegenin en 

son değeri ise bu sistemin doğruluk oranını ifade 

etmektedir. Buna göre sistem 93 % oranında doğru 

hareket tahmininde bulunmuştur. Bu değer aynı 

zamanda yapay sinir ağı ile tasarlanan bu sınıflandırma 

sisteminin başarım oranını göstermektedir. Bu oran daha 

önce yapılan çalışmaya oldukça yakındır. Ağın eğitimi 

sonucunda kabul edilebilir başarı oranı elde edilmiştir. 

Kaynakça 

[1] J.L. Reyes-Ortiz, A. Ghio, D. Anguita, X. Parra, 

J.Cabestany, A. Catala, “Human Activity and Motion 

Disorder Recognition: Towards Smarter Interactive 

Cognitive Environments”, Computational Intelligence 

and Machine Learning, ESANN 2013. 

[2] Jorge Luis Reyes Ortiz, “Smartphone-Based Human 

Activity Recognition”, Universitat Politecnica de 

Catalunya, PhD. Thesis. 

[3] J.L. Reyes-Ortiz, L. Oneto, A. Ghio, A. Sama, D. 

Anguita, X. Parra, “Human Activity Recognition on 

Smartphones with Awareness of Basic Activities and 

Postural Transitions”, Artificial Neural Networks and 

Machine Learning, ICANN 2014. (pt) 

[4] Davide Anguita, Alessandro Ghio, Luca Oneto, Xavier 

Parra and Jorge L. Reyes-Ortiz, "A Public Domain 

Dataset for Human Activity Recognition Using 

Smartphones", 21th European Symposium on Artificial 

Neural Networks, Computational Intelligence and 

Machine Learning, ESANN 2013. Bruges, Belgium 24-

26 April 2013.(ka) 

[5] J.L. Reyes-Ortiz, L. Oneto, A. Sama, X. Parra, D. 

Anguita, “Transition-Aware Human Activity Recognition 

Using Smartphones”, Neurocomputing, Springer 2015.  

[6] https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/human+activity+re

cognition+using+smartphones 

[7] Y. Kwon, K. Kang, C. Bae, “Unsupervised learning for 

human activity recognition using smartphone” Expert 

System with Applications, 2014. 

[8] D. Anguita,, A. Ghio, L. Oneto, X. Parra, J.L. Reyes-

Ortiz, “Human Activity Recognition on Smartphones 

using a Multiclass Hardware-Friendly Support Vector 

Machine”, International Workshop of Ambient Assisted 

Living, IWAAL 2012. 

[9] M. A. Awan, Z. Guangbin, C. G. Kim, S. D. Kim, 

“Human Activity Recognition in WSN: A Comparative 

Study”, International Jorunal of Networked and 

Distributed Computing, Vol. 2, No. 4, October 2014. 

[10] A. Reiss, G. Hendeby, D. Stricker, “A competitive 

Approach for Human Activity Recognition on 

Smartphones”, Computational Intelligence and Machine 

Learning, ESANN 2013. 

[11] H. Fang, L. He, H. Si, P. Liu, X. Xie, “Human activity 

recognition based on feature selection in smart home 

using back-propagation algorithm”, ISA Transactions, 

Elsevier 2014. 

 

483

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Bir Üst Uzuv Rehabilitasyon Robotu Kullanarak EMG 

Sinyalleriyle Yapay Sinir Ağları Tabanlı Empedans Tahmini 

Ömer Faruk Güney
1
, Mehmet İşcan

2
, Erhan Akdoğan

3
 

1
Mekatronik Mühendisliği Bölümü 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul 
oguney@yildiz.edu.tr, miscan@yildiz.edu.tr, eakdogan@yildiz.edu.tr 

Özetçe 

Rehabilitasyon robotları zarar görmüş motor fonksiyonlarının 

tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Üst ve alt uzuvlar için 

geliştirilmiş olan terapatik egzersiz robotlarının kullanımı son 

yıllarda artış göstermiştir. Bu robotlar fizyoterapistlerin (FT) 

yaptırdığı egzersiz hareketlerini yüksek doğrulukta ve 

değişmeden tekrarlanabilir şekilde yaptırabilmektedir. 

Robotların bu egzersizleri FT’ e daha benzer şekilde 

yapabilmesi için FT’nin eli ile hasta uzvu arasındaki temastan 

kaynaklı ortaya çıkan mekanik empedans parametrelerini 

(atalet, sertlik ve sönüm) doğru bir şekilde belirlemek 

gerekmektedir. Böylelikle robotun empedans kontrolünde bu 

parametreler kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, insanın üst 

uzuv empedans parametrelerini elektromyogram (EMG) 

sinyalleri ve yapay sinir ağları (YSA) kullanarak tahmin 

etmektir. Öncelikle üst uzuv parametrelerine göre Hill tabanlı 

model ile oluşturulmuş ve uygun EMG sinyalleri YSA’yı 

eğitmek amacıyla kullanılmış sonrasında ise EMG sinyallerine 

göre insan üst uzuv empedans parametresi tahmini yapılmıştır. 

Abstract 

Rehabilitation robots play an important role in the treatment of 

damaged motor functions. The use of upper and lower limb 

therapeutic exercise robots has increased in recent years. 

These robots can make physiotherapist (PT) exercises high 

accuracy and reproducible. In order to ensure that the robot 

performs the movements that PT expects the patient to 

perform, it is necessary to accurately determine the mechanical 

impedance parameters (inertia, stiffness and damping) 

originating from the contact between the FT’ hand and the 

patient’ limb. The purpose of this study is to estimate the 

human upper limb impedance parameters using 

electromyogram (EMG) signals and artificial neural networks 

(ANN). Firstly appropriate EMG signals based on Hill based 

muscle model were used to train ANN, and then human upper 

limb impedance parameters were estimated with respect to 

upper limb parameters. 

1. Giriş

Yaşlanmaya bağlı kas gücü yetersizlikleri, iş ve trafik 

kazaları, savaşlar ve kronik hastalıklar gibi sebeplerden dolayı 

zarar gören uzvun, kısmen veya tamamen tekrar eski işlevini 

kazanabilmesi için rehabilitasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Son 

dönemde hızla gelişen rehabilitasyon robotları teknolojisiyle 

birlikte fiziksel yetilerini yitirmiş hastaların tedavilerin de bu 

sistemlerin  daha  sık  kullanılmaya  başlandığı görülmektedir. 

FT’nin yükünü azaltılması ve tedavinin daha etkin ve hızlı 

hale getirilmesi için rehabilitasyon robotları, kolayca 

tekrarlanan, izlenebilen ve ayarlanabilen egzersiz hareketleri 

ile önemli katkılar sağlamaktadır [1]. 

Fizyoterapi, vücudun düzgün bir şekilde çalışmasını ve 

kalıcı hastalık veya yaralanma durumunda, herhangi bir 

hareket kaybının etkisini azaltmayı amaçlar. İnsan kollarının 

çevreyle etkileşimi, kütle-yay-damper sistemi kullanılarak 

modellenebilir ve mekanik empedansı bu parametrelerle temsil 

edilebilir. FT ve bir hasta arasındaki etkileşim, bir robotun 

çalışma çevresi ile olan temasına benzetilebilir. FT'nin tedavisi 

modellenebilir, empedans parametreleri elde edilebilir ve bir 

robota aktarılırsa bir rehabilitasyon robotunun manuel 

egzersizleri daha doğru şekilde taklit edebilmesi sağlanacaktır. 

Bu parametrelerin ölçülmesi pratikte çok zor  olduğundan 

farklı yöntemlerle bu parametreler tahmin edilmektedir [2-5]. 

Araştırmacılar hasta ve rehabilitasyon robotu arasındaki 

mekanik empedans parametrelerini tahmin etmek için çeşitli 

çalışmalar yapmışlardır. Yuan ve ark. [3] alt ekstremite 

rehabilitasyon robotundaki empedansı hesaplamak için EMG 

sinyalleri kullanmışlardır. Diz eklemindeki fleksiyon- 

ekstansiyon hareketi sırasında değişen EMG sinyallerini 

empedans parametreleriyle ilişkilendirmeyi ve işlevselliğini 

test etmeyi amaçlamışlarıdır. Bu çalışmada % 1'den daha 

düşük bir hata ile tahmin yapılmıştır. Zhang ve ark. empedansı 

hesaplamak için yatay alt ekstremite rehabilitasyon 

robotundaki kuvvet geri bildiriminde ayarlanan sertlik 

katsayısını kullanmışlarıdır [6]. Başka bir çalışmada yine 

Zhang ve ark. protez bir el için empedans parametrelerini 

ataletleri gözardı ederek tahmin etmişlerdir [7]. Palazzolo ve 

ark. [8], rehabilitasyon için düşük empedanslı bir robotik 

sistem olan MIT-MANUS’u kullandılar ve insan kolunu  

çeşitli kuvvetlerle istenen bir konumda tutarken sensörlerle 

hareketleri ölçtüler, böylece empedans parametrelerini hem 

deneysel (gerçek yaylar, damperler ve kütleler kullanarak)  

hem de analitik olarak tahmin etmişleridir. İki farklı çalışmada 

[9, 10], uygulanan ve ölçülen tork arasındaki fark kullanılarak, 

ayak bileği ekleminin empedans parametreleri tahmin 

edilmiştir. Mekanik empedans parametrelerinin tahmininde 

YSA tabanlı çalışmalar da literatürde mevcuttur [2,11-13]. Xu 

ve Song [12], üst ekstremite rehabilitasyon robotunda adaptif 

çevrimiçi öğrenebilen bir empedans kontrol yapısı 

kullanmışlardır. Bulanık sinir ağı yöntemini kullanarak sönüm 

ve  sertlik  parametrelerini  tahmin  etmişlerdir. Çalışmalarında 
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hastanın fiziksel durumu değişse dahi rehabilitasyon robot 

sisteminin kararlılığının korunmasını hedeflemişlerdir. 

Bu çalışmada, EMG sinyalleri ve konum verilerini 

kullanarak empedans parametrelerini tahmin etmek için bir 

YSA modeli geliştirilmiştir. Öğrenme verileri, bir üst uzuv dış 

iskelet rehabilitasyon robot sistemi (Şekil 1) vasıtasıyla gerçek 

burada I0 atalet momentini, B0 sönüm katsayısını, K0 sertlik 
değerini, MgL yerçekimsel etkileri, fs sürtünme etkilerini, ϴ 
dirsek eklemi açısını, τe dış tork vektörü ve τ tork vektörünü 
ifade etmektedir. 

Üst uzuv için empedans modeli şu şekilde ifade edilir: 

deneklerden elde edilmiştir. Id  Bd (  d )  Kd (  d )   e (2) 

 
 

 
 

Şekil 2: İnsan kolu mekanik empedansı için kütle-yay-damper 

modeli. 
 

burada Id arzu edilen atalet momentini, Bd arzu edilen sönüm 
katsayısını, Kd arzu edilen katılık değerini ifade etmektedir. 

Bu iki denklem beraber düşünüldüğünde nihai denklem 

aşağıdaki gibi elde edilir: 

(I0   Id )  Bd (  d )  Kd (  d )... 

...  B0  K0  MgL sin( )  fs  


(3) 

 

 

Şekil 1: Üst uzuv dış iskelet rehabilitasyon robotu. 

 

2. Sistem Tanıtımı ve Metot 

 
2.1. Üst Uzuv Dış İskelet Rehabilitasyon Robotu 

Biyomekatronik sistemler vücudun bir  fonksiyonunun 

yerine geçen ya da bir fonksiyonu destekleyen mekatronik 

sistemler olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada kullanılan 
deney düzeneği, hem destekçi hem de rehabilitasyon amaçlı 

kullanılabilen, iki serbestlik dereceli üst uzuv dış iskelet 

robotudur. Bu sistem kol dirseğinde fleksiyon ve extansiyon 

hareketlerini yapabilmektedir. Sistem, öncelikle omuz eklemi 

hareket etmeyecek şekilde motorla sabitlenmiştir. Kol dirseği 

kasılmanın olmadığı boşta sallanma durumu başlangıç kabul 

edilerek yukarıya doğru 135° hareket ettirilebilmektedir. 

Konum, hız ve kuvvet parametreleri, eklemlerdeki motorların 

sürücüleri ve sensörler kullanılarak QUARC-Q8 veri işleme 

kartı üzerinden ölçülebilmektedir. Yine aynı veri işleme kartı 

analog çıkışları ile motor sürücüler üzerinden motorlar 

istenilen hız veya akım kontrol modlarında 

çalıştırılabilmektedir. 

 
2.2. Sistemin Modellenmesi 

İnsan kolu hareketleri kütle-yay-damper sistemi şeklinde 

modellenebilmektedir (Şekil 2). Üst uzuv için dirsek ve omuz 

eklemleri modeli şu şekilde ifade edilebilir: 

Sistemin doğru bir şekilde modellenmesi ve kontrolü için arzu 

edilen empedans parametrelerinin belirlenmesi veya tahmin 

edilmesi gerekmektedir. Literatürdeki çalışmaların birçoğunda 

bu parametrelerin bazıları ihmal edilerek sistem modellemesi 

yapılmaktadır. Bu çalışmada da sönüm katsayısının sertlik 

değerine oranla neredeyse hiç değişmediği varsayılarak sadece 

sönüm katsayısı üzerinden  model  oluşturulmuştur. 

Oluşturulan yapay sinir ağları tabanlı model ile denek, kol 

dirseğinde fleksiyon-ekstansiyon hareketleri yaptırıldığı sırada 

EMG sinyalleri ve pozisyon bilgisine bağlı bir fonksiyon 

belirlenmiştir. Aktif kasların üzerindeki deri yüzeyine bağlı 

elektrotlar ve EMG ölçümü için tasarlanan devrenin de 

gösterildiği sistem akış diyagramı Şekil 3’de görülmektedir. 

Pozisyon ve hız parametreleri ise motora entegre enkoder ile 

ölçülmektedir. 
 

I0  B0  K0  MgL sin( )  fs     e 

 

(1) 
 

Şekil 3: Sistem akış diyagramı. 
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2.3. Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları, giriş-çıkış verileri arasında 

modellenemeyen sistemlerin tahmini ve parametrelerinin elde 

edilmesi için aktif olarak kullanılan bir araç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. YSA’lar da tanımlanan belirli nöron yapıları ile 

hiperdüzlemler oluşturulmakta ve lineer olmayan yapılar ifade 

edilebilmektedir. 

 
Bu çalışmada yapay sinir ağlarının kullanılması ile 

empedans parametre tahmini yapılmaktadır. Normal bir kas 

modelinde, denekten kas uzunluğu (L) ve kasın kasılma hızı 

(V) alınıp yapay sinir ağ modelleri yardımı ile kuvvet (F) 

üretilmektedir. Bu çalışmada ekstra olarak kasın elektriksel 

aktivasyon seviyesinin kullanılması ile öncelikle kuvvet 

tahmini gerçekleştirilmiştir. Bu aşamanın gerçekleştirilmesi 

için, statik yapıya sahip bir yapay sinir ağı modellenmiştir. 

Yapay sinir ağının giriş katmanı 3 parametreye sahiptir. 

Bunlar şu şekilde ifade edilebilir: 

GP = [L, V, EMG] (4) 

Denklem 4’te GP giriş parametresini ifade etmektedir. Çıkış 

parametresi kuvvet olarak ölçülmektedir ki bu da bize 

elektriksel aktivasyon seviyesine bağlı kas kasılmasını 

göstermektedir. Buna dair yapılan çalışma [15] nolu referansta 

verilen makaleden incelenebilir. 

 
2.4. Hill Tabanlı Kas Modeli 

 
Sağlıklı bir iskelet kası, toplam olarak 2 model parametresi 

altında kuvvet üretmektedir. Bunlardan birincisi değişmeyen 

uzunlukta (izometrik) ve ikincisi ise sabit kuvvet altında 

(izotonik) olarak adlandırılmaktadır. Şu ana kadar yapılan 

bütün deneyler bu iki durum için tanımlanmaktadır ve 

parametrelerin eldesi ancak bu şekilde gerçekleştirilmektedir. 

 

Bu problemin üstesinden gelebilmek için bazı 

araştırmacılar kas tabanlı modelleri yay-damper sistemleri ile 

açıklamışlardır [15]. Bunlardan biri olan Hill tabanlı kas 

modeli hem izotonik hem izometrik karakteristikleri  aynı 

anda sağlayabilmektedir. Bundan dolayıdır ki önerilen 

çalışmada kuvvete bağlı tahminler yapılırken öncelikle alınan 

kas uzunluğu, hızı ve elektriksel aktivasyon seviyesine göre 

Hill tabanlı modele beslenmekte ve doğru kuvvetlerin 

ölçümleri sağlanmaktadır. Elde edilen parametreler denklem 

(3)’te verilen parametrelere göre basitleştirilip; 

F = K.x (5) 

formuna getirilmektedir. Bu işlemler gerçekleştirildikten 

sonra empedans tahminine geçilmektedir. 
 

2.5. Empedans Parametre Tahmini 

Empedans tahmini bu aşamadan sonra başlamaktadır. Elde 

edilen kuvvet ve konum verilerine göre sertlik değeri: 

K = F/x (6) 

çıkarılmaktadır. Elde edilen sertlik değerleri ile yapay sinir ağı 

modeli tekrardan eğitilmektedir ki bu ağda giriş parametreleri; 

GP = [L, V, EMG] (7) 

şeklinde olmaktadır. Çıkış parametresi kas kuvveti olarak 

verilmekte, ancak kas uzunluğuna bölünmesi ile sertlik 

değerleri olarak çıkış parametreleri yenilenmektedir. 

 

3. Deneysel Çalışmalar 

Deneyler Şekil 3’te gösterilen sistem üzerinde yapıldı. 

Denekten kas uzunluğu, hız, kuvvet ve 2 kanal EMG ölçümü 

yapıldı. Bu ölçümlerin hepsi üst kol ve alt kolun farklı açı 

değerlerinde gerçekleştirildi. 

 
Şekil 4’te verilen değerlere göre her bir parametreden 

kuvvet değeri ölçüldü ve bu değerlere göre yapay sinir ağı 

eğitildi. Modelin oluşturulması için ileri-beslemeli yapay sinir 

ağı modeli kullanıldı. Yapay sinir ağı modeli 3 adet giriş 

nöronundan oluşmaktadır ki giriş parametreleri Denklem 

(7)’de verilmiştir. Bir adet saklı katman kullanılmıştır ve eğim 

sayısına göre 10 adet nöron ile oluşturulmuştur. Çıkış 

parametrelerinde ise kuvvet elde edilmiştir. 

 
Hill tabanlı kas modeli modellenemeyen kas çıkışlarını 

izotonik-izometrik karışım modeli ile etmiştir ve doğru kas 

kuvvetlerini beslemesi için teorik modelde kullanılmıştır. Hill 

tabanlı kas modeli ile alakalı detaylı bilgi verilen referansta 

bulunabilir [15]. 

 
Buna göre kas yapısının özellikleri Hill tabanlı model ile 

ifade edilmiştir. Bunun için MATLAB Simulink programı 

kullanılmıştır. Model giriş olarak kas uzunluğu, kas hızı ve 

normalize edilmiş EMG voltaj değeri almaktadır. Bunlara göre 

işlemler yapıldığında Şekil 4 ve Şekil 5’teki veriler elde 

edilmiştir. 
 

 

Şekil 4: Hız-Uzunluk-Kuvvet İlişkisi 
 

 

Şekil 5: Kas Aktivasyonu ve Kuvvet İlişkisi 
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Şekil 4’te gösterilen değerler sırası ile kas uzunluğu, kas 

hızı, kas kuvveti ise F olarak gösterilmiştir. Burada Hill  

tabanlı model aktif bir biçimde izotonik-izometrik model 

karışımını tamamlayabilmiş ve istenen değerlerde kuvvet 

üretimi sağlayabilmiştir. Aynı şekilde Şekil 5’te gösterilen 

grafikte Hill tabanlı modele uygulanan kas aktivasyon seviyesi 

ile toplam kuvveti göstermektedir. 

 

Bu aşamadan sonra yapay sinir ağı modeli işleme 

konmuştur. Öncelikle sinir ağına denklem (7)’de verilen 

girişler ile çıkışına da Hill tabanlı modelden elde edilen  

kuvvet değerleri geçilmiştir. Buna bağlı olarak yapay sinir ağı 

tansig yapısına sahip aktivasyon fonksiyonu ile eğitilmiştir. 

Bununla amaçlanan, kasın lineer olmayan yapısını aktif bir 

biçimde eğitime uygun olan yapay sinir ağı katsayıları ile 

modellemektir. Buna ilişkin sonuçlar ise Şekil 5’te 

gösterilmiştir. 

Şekil 6’da düşey eksen normalize edilmiş genlik değerlerini 

göstermekte olup hem sertliği hem de kas boyunu ifade 

etmektedir. Buna göre oluşturulan kuvvet değerlerine göre kas 

boyu değiştiğinde anlık olarak sertlik  değeri 

değiştirilebilmekte ve bu değere bağlı olarak uygun kuvvet 

değerinin seçimi yapılabilmektedir. Ek olarak kas kuvveti- 

sertlik değeri ise Şekil 7’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 7: Sertlik - Kuvvet İlişkisi. 
 

Sertlik-kuvvet ilişkisi denklem (6)’da verilen formülle 

bulunmuştur ki Şekil 7’den de anlaşılacağı üzere katılık 

değerinin kuvvet ile büyük bir korelasyon içinde olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

 

 

Şekil 5: YSA-Hill Model Karşılaştırılması. 
 

Şekil 5’te yatay eksen veri sayısını, düşey eksen ise kuvveti 

simgelemektedir. Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere kuvvet 

parametresi izotonik-izometrik durumlar altında YSA ile 

modellenebilmiştir. Grafiksel olarak incelendiğinde tek bir kas 

parametresi için verilen bu değerler farklı testler altında da 

aynı sonuçlar ile modellenebilmiştir. Normal olarak deneyler 

Şekil 4 ve 5’te verilen değerler ile gerçeklenmiştir.  Ancak 

kasın kasılma durumlarına göre bu değerlerde farklılıklar 

gözlemlenmektedir. Her uzunluk değeri, kas hızı ve buna bağlı 

olarak aktivasyon seviyelerine göre yapay sinir ağların eğitimi 

tamamlanmış ve verilen bütün durumlar için yüksek 

performansta tanıma işlemi gerçekleştirilebilmiştir. 

 

Elde edilen kuvvet değerlerinden sonra sertlik değeri 

tahmini, kuvvetin kas boyuna bölünmesiyle elde edilmiştir ki 

bu da Şekil 6’da gösterilmiştir. 

Bu aşamalardan sonra ise gerçek kas verilerinden alınmış 

parametreler ile farklı EMG sinyali elde edilmiştir. EMG 

sinyalinin ham veri formu şekil 8’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 8: Farklı EMG sinyali 

 

Ham EMG sinyalleri önişleme tabi tutulmuştur. Sırası ile 

öncelikle elde edilen sinyaller 0.02 Hz köşe frekansına sahip 

bir yüksek geçiren ve 50 Hz köşe frekansına sahip alçak 

geçiren filtreden geçirilmiştir. Bunlara istinaden negatif olan 

bütün sinyal bölümlerinin mutlak  değeri  alınmıştır. 

Önişlenmiş EMG sinyali Şekil 9’da görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6: Sertlik ve Kas Boyu İlişkisi. 

Şekil 9: İşlenmiş EMG sinyali 
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İşlenmiş EMG sinyali kasın kasılma seviyesini 

göstermektedir ve harici gürültülerden arındırılmıştır. Bu 

etaptan sonra yapay sinir ağı standart ve farklı formlar için 

aynı zamanda eğitilmiştir. Buna göre sinyalin yapay sinir ağı 

modelinin kuvvet – sertlik değeri Şekil 10’da verilmiştir. 

 

Şekil 10: Sertlik – Kuvvet İlişkisi 
 

Şekil 10’da sertlik kuvvet ilişkisi farklı EMG değerlerinde 

denenmiştir ve sertlik ile kuvvet arasındaki ilişki 

betimlenmiştir. Standart form ile aynı olarak sonuçlar 

kuvvetle büyük bir paralellik göstermektedir. Ancak üretilen 

sertlik değeri kasın aktif olmadığı yerlerde dalgalanma 

yapmaktadır. Kasın aktivasyon seviyesine bağlı olarak yapılan 

bu değişim Şekil 11’de verilen grafik ile açıklanabilir. 
 

 
Şekil 11: Kas aktivasyonu – Kuvvet İlişkisi 

 

Şekil 11’dende anlaşılacağı gibi kas aktivasyonu bazı 

bölgelerde kas aktif olmasa bile yüksek bir değerde 

seyretmiştir ki bu da kuvvet değerini artış azalış formunda bir 

dalgalanmaya itmiştir. 

 
Yapılan 2 test karşılaştırıldığından EMG’nin farklı 

değerler ve farklı seviyelerindeki sinyallerinde bile yapay  

sinir ağı düzgün bir şekilde çalıştırılabilmiştir. Ayrıca bu 

sonuçlar incelenecek olursa EMG’nin kas aktivasyon 

seviyesinin kasın kasılma üzerindeki etkisi büyüklük olarak 

olmasa bile morfolojik olarak etkin bir şekilde görülmektedir. 

Ancak verilen işlemlere göre katılığın sadece kas kuvvetinden 

elde edilmesi yeterli olmamaktadır. Verilen her bir parametre 

değerine göre (hız, boy, aktivasyon seviyesi) yapay sinir  

ağları uygun sonuçları elde edebilmiş, ancak bu  

parametrelerin yapay sinir ağlarında ayırımı yapılamadığı için 

katılık değerini ne derecede etkilediği gösterilmemiştir. 

 

4. Tartışma 

 
Bu çalışmada kasın belirli parametrelerine (kas aktivasyonu, 

kas uzunluğu, kas hızı) bakılarak kas kuvvetinin Hill tabanlı 

modeli ve yapay sinir ağı uygulaması ile kasın önemli 

karakteristik parametrelerinden olan katılık (empedans) değeri 

tahmini yapılmıştır. Sunulan algoritma öncelikle standart 

düzgün EMG, kas uzunluğu ve hızında denenmiş ve  buna 

bağlı olarak kuvvet değeri üretilmiş, üretilen değerler kasın 

uzunluğunun değişimine göre sertlik değerinin bulunmasında 

kullanılmıştır. 

 
Sunulan algoritmanın performansı değerlendirildiğinde, 

yapay sinir ağı modeli ile Hill tabanlı modelin mükemmel bir 

şekilde uyuştuğu gözlenmektedir. Ayrıca verilen 2 farklı veri 

kaydına istinaden algoritmanın eğitimi parametrelerin katılık- 

kuvvet ilişkisini yüksek performansla gerçekleştirebilmiştir. 

Sonuçların sertlik değerini bulmasındaki performans kriterinin 

kuvvet ile büyük bir paralellik gösterdiği saptanmıştır, ki bu  

da Hill tabanlı model ile uyuşmaktadır. 

 
Fizyolojik  olarak sunulan algoritmanın performansı 

incelendiğinde Hill tabanlı modelde oluşturulan izometrik- 

izotonik özellikler yapay sinir ağında da ifade edilebilmiştir. 

Kasın bu iki farklı fazda kuvvet iletimi yapması doğru bir 

sertlik değeri bulunmasında ana şart olarak aranmaktadır. 

Sebebi ise kuvvet değerleri bulunurken gerçek fizyolojik 

durumlarda kas ne  izotonik  ne izometrik kasılma 

gerçekleştirmektedir. İki farklı fazda sürekli bir paylaşım 

halinde kuvvet değerleri üretilmektedir. Bundan dolayı 

fizyolojik veriler ile uyumluluğu açısından Hill tabanlı 

modelin kullanılması gerçek duruma uygunluğu arttırmaktadır. 

 
Kasın 2 farklı kayıt değerindeki testleri önemli bir sonucu 

vurgulamaktadır. Kasın aktivasyon seviyesine göre düz bir 

büyüklük değerindeki değerlerinde katılık değeri kuvvet ile 

yüksek değerlerde korelasyona sahip çıkmaktadır. Ancak kasın 

kasılma boyu ve hızı aynı bırakılıp EMG sinyal değeri 

dalgalanmalara uğradığında sertlik değeri dalgalanmalara 

uğramakta, ve buna bağlı olarak kuvvet- sertlik ilişkisindeki 

dalgalanmalarda oluşmaktadır. Hill tabanlı modelin işletilmesi 

ile yapay sinir ağı normal algoritmalarda oluşan bu farklılığı 

tespit edememektedir. Hill tabanlı modelin izotonik-izometrik 

durumlara göre bu ayrışımı yapması gerçek duruma yakınlığı 

standart algoritmalarda uygulanan kuvvet- sertlik ilişkisinden 

daha iyi tanımlayabilmiştir. 

 
5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, zarar görmüş motor fonksiyonlarının 

tedavisinde sıklıkla kullanılan rehabilitasyon robotlarının, Hill 

tabanlı kas modeli göre uyarlanmış üst uzuv rehabilitasyon 

cihaz parametrelerinin yapay sinir ağları ile empedans tahmini 

yapılmıştır. Öncelikle iskelet kasını tamamen izotonik- 

izometrik fazda tanımlayabilen bir Hill tabanlı kas modeli 

kurulmuştur. Bu modele uygun olarak üst uzuv robot giriş 

parametreleri (kas boyu, kas hızı, kas aktivasyonu) yapay sinir 

ağına beslenmiş, ve çıkış kuvvet değerlerine göre eğitimi 

tamamlanmıştır. Elde edilen çıkış kuvvet değerlerine göre 

sadece sertlik empedansı hesaplanmış, ve bu hesaplamalara 

göre yapay sinir ağı ile Hill tabanlı modelden elde edilmiş 

gerçek değerler karşılaştırılmıştır. 

 
Sırası ile kas modelinin çıkış parametrelerinin kas boyu, kas 

hızı ve kas aktivasyon seviyesine göre grafikleri çizdirilmiş, 

verilen değerler için kas boyunun ve kas hızının kas katılığı 

(empedans)   ile   ilişkisi   açıklanmıştır.   Kuvvet   ile   katılık 
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arasında büyük bir korelasyon değeri elde edilmiştir. Bunun 

sebebinin ise kasın boyunun ve hızının değişimlerinin çok 

küçük seviyelerde olduğu, ancak kas aktivasyon seviyesine 

göre katılık ile büyük bir paralellik sergilediği 

gözlemlenmiştir. 

Gelecek çalışmalarda kasın aktivasyon seviyesi, kasın 

boyunun ve hızının empedans parametresi üzerinde 

araştırılması, ve yapay sinir ağları ile etkilerinin ayrıştırılması 

hedeflenmektedir. 
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Özetçe 

Bu bildiride, geliştirmekte olduğumuz ince kavrama hareketi 

odaklı robotik rehabilitasyon sistemi genel hatlarıyla 

sunulmuştur. Geliştirilen sistemde ayna terapi esas alınmıştır. 

Hazırlanan videoları seyreden hastaya, ilgili ince kavrama 

hareketlerinin robot marifetyle uygulanması hedeflenmiştir. 

Hareketin gözlenmesi, imgelemi ve yerine getirilmesi sürecini 

bütünüyle kapsayan sistemde, EEG ölçümü de yer almaktadır. 

Ayna nöron aktivitesini ve kortikospinal uyarılabilirliği 

arttırmayı hedefleyen yaklaşım ile hazırlanan videoların 

izlenmesi sırasında yepılan EEG kayıtları, mu ve beta 

baskılanmasının incelenmesine de imkan tanımaktadır. 

Geliştirilen sistemin ilerleyen dönemlerde kişiye özel 

görüntülerin izlenmesi, imgelemi ve tatbiki ile optimal terapi 

amaçlı kullanılması hedeflenmektedir.  

Abstract 

In this paper, the robotic hand therapy system that we have 

been developing is discussed. It is based on the mirror 

therapy. It is aimed to assist the patient as he observes the 

pinching motion in the movie. The system that covers the 

action observation, motor imagery and execution includes 

EEG analysis, as well. The movies are prepared so as to 

increase the corticospinal excitability and the mirror neuron 

system activity. The EEG data is utilized to analyze the mu 

and beta suppression. In the future, the developed system is 

planned to be used for the purpose of optimal therapy by 

observing and imagining the motions in the personally 

prepared movies. 

1. Giriş

1990'lı yıllardan beri inme nedeniyle hemiparezi tedavisinde 

robotik yardımcı cihazlar kullanılmaya başlanmıştır [1]. Bu 

çabaların birçoğu öncelikle üst kolun işlevselliğinin 

iyileştirilmesine odaklanmıştır [2], [3], [4]. İlk çalışmalar, 

sadece bir görev için tasarlanmış olup, yoğunlaştırılmış ve 

tekrara dayalı egzersizlere dayanmaktadır [5], [6]. Bu tür 

sistemler, hastanın kollarını, omuzlarını veya ellerini belirli bir 

hedef noktasına taşımak için kullanılmaktadır. 

Rehabilitasyon robotları, genel olarak dış iskelet ve uç 

efektör tipi olmak üzere ikiye ayrılabilir [7]. Bir rehabilitasyon 

robotunun uygulanabilir olması için, üst ekstremite ve robotik 

mekanizmanın kinematiklerinin uyumu gerekmektedir [8]. 

İnsan uzvu ve dış iskelet arasındaki yanlış hizalanma, 

yaralanma veya yanlış sensör ölçümleri gibi birçok soruna 

neden olabilir [9]. 

El parmaklarının sınırlı bir alan içerisinde bulunmasına 

rağmen birçok serbestlik derecesine sahip olması parmak 

rehabilitasyonu için bir robot sisteminin tasarlanmasını zor 

hale getirmektedir [10]. Parmaklar, doğal hareketlerin alanını 

sınırlayan birkaç kısıtlamaya sahiptir [11]. Hareket aralığı 

insan el antropometrisi ile ilgili çeşitli faktörlere bağlıdır [12]. 

Ellerdeki eklemler, çok yönlü parmak hareketleri oluşturmak 

için koordine edilir. Özellikle, başparmak ve işaret parmak ile 

gerçekleşen hareketler, insanları küçük nesneleri çok hassas 

bir şekilde kavrayabilmelerine ve kontrol etmelerine izin 

vermektedir [13] ve bu yüzden günlük yaşam aktiviteleri için 

kritik bir rol oynamaktadır. Ancak inme, elin sahip olduğu 

geniş hareket yelpazesini değiştirmektedir [14]. Parmak 

rehabilitasyonu için, felç sonrası hastaların el fonksiyonlarının 

geri kazandırılabilmesine yönelik ticari olarak temin edilebilen 

Cyberglove (Immersion Corp., San Jose, CA) ve Rutgers 
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Master II-ND gibi sistemler dış iskelet olarak örnek 

gösterilebilir [15]. Diğer yandan, MIME [16], GENTLE/s [17] 

ve MIT-MANUS [18] gibi robotlar uç-efektör tipindedir. Bu 

tarz robotik cihazlar, hastanın elini veya ön kolunu kavrayarak 

hareketine yardımcı olması için kuvvetler oluşur ve belirli bir 

üst ekstremite ekleminde torku doğrudan kontrol etmek 

mümkün değildir. Bu sebeple uç-efektör tipi mekanizmalar 

yardımıyla yalnızca sınırlı sayıda rehabilitasyon egzersizi 

yapılabilir. Örneğin, MIME (Mirror Image Motion Enabler) 

sistemi, hastanın kolunu önceden tanımlanmış bir yörünge 

boyunca hareket ettiren pasif bir moda sahiptir [19].  

Güncel çalışmalarda, üst ve alt ekstremitelerin inmesi için 

alternatif tedavi olarak ayna terapisi de önerilmektedir. Bu 

yöntemde, hasta sağlam uzvunu aynanın yansıtıcı tarafına ve 

aynanın yansıtıcı olmayan tarafına da sağlam olmayan uzvunu 

yerleştirir. Sağlıklı uzvun yansımasının gözlenmesi, etkilenen 

uzvun istenildiği gibi çalıştığı yanılsamasını verir [20]. 

Felçli hastaların terapisi ile oluşan kortikal yapılanmada, 

ayna benzeri özelliklere sahip nöronların aktivasyonu da rol 

oynamaktadır. Bu nöronların, ilk olarak makak 

maymunlarında ventral premotor alanında (F5) oldukları 

keşfedildi [21]. Ayna nöron sistemi, bir kişi tarafından belirli 

bir eylem yapıldığında ve başka bir kişinin yaptığı aynı eylem 

izlendiğinde aktive olur. Bu özellik kullanılarak ayna terapi 

protokolleri geliştirilmiştir. Ayna terapisinin etkinliği inme 

sonrası felç süresi ve felcin evresi gibi etkenlere de bağlı 

olmaktadır [20]. Robotik ayna terapisi, sağlam uzvun 

hareketlerinin fonksiyon kaybı olan uzva robotik sistem 

marifetiyle uygulatılmasını esas almaktadır [22]. Robotların 

bu süreçte motor öğrenme prensiplerine ve 

nörorehabilitasyona uygun olduğu gözlenlenmiştir. 

Bu bildiride konu edilen sistemin genel hatları Şekil 1’de 

sunulmaktadır. Hastanın fonksion kaybı olan elinin, PsychoPy 

ortamında hazırlanıp oynatılan videolara senkron bir biçimde 

ince kavrama hareketini gerçekleştirmesi robot desteği ile 

sağlanmaktadır. Ayan nöron sistemi aktivitesi, EEG verisinden 

elde edilen  mu ve beta ritimlerinin baskınlama miktarı ile 

yorumlanmaktadır. Bu analizler bildirinin kapsamı dışındadır. 

Şekil 1: Robotik Ayna Terapi Sistemi 

Bu çalışmada öncelikle, parmak hareketlerinin analizleri 

ve bunlardan yola çıkılarak dış iskelet sistemini oluşturucak 

mekanizmanın tasarımı açıklanacaktır. Daha sonra iste robot 

sisteminin modellenmesi ve üzerinde uygulanabilecek kontrol 

algoritmaları tartışılacaktır. 

2. Dış İskelet Sistemi Tasarımı

Parmak hareketi için bir dış iskelet mekanizması tasarlamak 

için, eklem açılarındaki sınırlar ve eklemler arasındaki bağıl 

ilişkilerin analizi yapılmalıdır. Böyle bir analiz, insan elinin 

şeklini ve işlevselliğini taklit eden bir dış iskelet cihazının 

geliştirilmesine yönelik başlangıcı teşkil edecektir. Bu 

analizlerin sonucunda ortaya çıkan hareket yörüngesi, harici 

iskelet mekanizmasının sentezinde kullanılmaktadır.  

2.1. İnce Kavrama (Çimdik) Hareketinin Analizi 

İşaret parmağı düzlemsel hareketini (extension-flexion/germe-

bükme) 3 eklem DIP (distal interphalangeal), PIP (Proximal 

interphalangeal) ve MCP (metacarpophalangeal) ile 

gerçekleştirmektedir. Bu birleşme noktaları döner eklem 

olarak düşünülebilir. Ortalama boyutsal değerler için kayna 

[23]’te yer alan veriler kullanılmıştır. Parmak eklemlerine 

uygulanacak hareketin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tork 

değerleri hareketin kinetiği ile ilgilidir. İşaret parmağının 

germe-bükme hareketleri için gerekli ortalama tork değerleri 

için [24]’e başvurulmuştur.  

Şekil 2: Hareket analiz programından bir görüntü. Üst: 
Prizmatik çimdik, Alt: Dairesel çimdik 
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Şekil 3:Dairesel çimdik hareketinden elde edilen açılar 

Kıskaç hareketi için gerekli eklem açıları hareket algılama 

yöntemi ile çıkartılmıştır. Bunun için 10 farklı deneğe 

yapmaları istenen hareket izletilmiş daha sonra bir dakika 

boyunca bu hareketi kendilerinin yapması istenmiştir. İşaret 

parmaklarına yerleştirilen pleksiglass çubuklarda bulunan 

işaretçiler kamera ile takip edilmiştir (Şekil 2). Tema Track 

Eye Motion 3.5 Analiz programı, eklem açılarını ve açısal 

hızlarını çıkarmak için kullanılmıştır. Deneklerden elde edilen 

sonuçlara eğri uydurma yöntemi uygulanarak işaret 

parmağının takip etmesi gereken yörüngede oluşacak eklem 

açıları saptanmıştır, Şekil 3.  

2.2. Mekanizma Tasarımı 

Bu çalışmada tam tahrikli (Fully-Actuated) bir 

mekanizma yapı seçilmiştir. Parmak da mekanizmanın bir 

parçasıdır. Bu sayede eklemlerdeki dirence dair kestirim 

yapmak mümkün olmaktadır. Şekil 4’te işaret parmağı için 

sentezlenen iki serbestlik dereceli tam tahrikli mekanizma 

tasarımının genel hali sunulmaktadır.  MP (4) ve PIP (7) 

eklemlerinin mekanizma ile eyletilmesi (2 ve 9 motor 

girdileri marifetiyle) ve DIP ekleminin hareketinin bunlara 

bağımlı olarak verilmesi ile 3 serbestlik dereceli yapı iki 

serbestlik derecesine indirgenmiştir. Parmak üzerindeki 

ataletin azaltılmasını sağlamak adına mekanizmalar, eyletici 

motorlar geriye taşınacak şekilde tasarlanmıştır, Şekil 5. 

Mekanizma sentezi için kinematik benzetim temelli, 

genetik algortima ile çok hedefli amaç fonksiyonu 

optimizasyonu kullanılmıştır. Hedeflenen kinematiğin 

sağlanmasının yanında, ileri ve tersine aktarım açılarının pi/2 

radyan etrafında tutulması hedeflenmiştir [25]. Bu sayede 

hedeflenen hareketin minimum tork girdisi ile ve 

mekanizmanın tersine sürülebilirliğin sağlanması 

amaçlanmıştır. Sentezlenen mekanizmalar Şekil 5’te 

görülmektedir. Kinematik modellerin yanı sıra direk ve 

tersine kinetik modeller de tasarım amaçlı kullanılmıştır. BU 

modeller Simmechanics ortamında kurulmuştur, Şekil 6. 

Hedeflenen hareketi sağlayacak motor torkları tersine kinetik 

modeller ile hesaplanmıştır. Bu sırada, eklemlerdeki pasif 

torklar da modellenmiş ve ilgili parametre değerleri 

rehabilitasyon sırasında uygulanabilecek en yüksek tork 

girdilerine yaklaşacak şekilde ayarlanmıştır. Pasif tork ifadesi 

aşağıdaki gibi kullanılmıştır [23]. 

 = B K

Sağlıklı insanlar için çimdik hareketi sırasında meydana gelen 

tipik pasif tork değerleri Şekil 7’de sunulmuştur.  

Şekil 4: İşaret parmağı için 2 serbestlik dereceli tam 

tahrikli dış iskelet mekanizması 

Şekil 5: Sistemin Detay Tasarımı 
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Şekil 6: Simmechanics Model Görüntüsü 
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Şekil 7: Tipik Pasif Tork Değerleri 

3. Kontrol Yöntemleri

En yaygın olarak kullanılan rehabilitasyon robotlarını iki ana 

gruba ayırabiliriz. Bunlar harekete yardımcı ve hareketi 

engelleyici rehabilitasyon robotları olarak adlandırılabilir [26].  

Bunların içerisinde de en yaygın kullanılan yardımcı robotlar, 

hastaya belirli bir hareketi yapması için destek olacak girdiyi 

uygulayan sistemlerdir. Bu robotların amacı hastaya hareketi 

tekrarlatarak felçli uzvu iyileştirmeye çalışmaktır [27]. Ancak, 

bu şekilde gerçekleştirilen rehabilitasyon sürecinin motor 

öğrenimini azalttığı da görülmektedir. Bazı durumlarda 

hastalar dışardan yardım aldıkları için hareketi yaparken 

gayret sarf etmeye ihtiyaç duymamaktadırlar [28], [29]. Bu 

nedenle de rehabilitasyon robotlarında asıl olarak hastaya 

“ihtiyacı kadar” yardım sağlamak amaçlanmaktadır. 

Harekete yardımcı rehabilitasyon robotlarında ilk olarak 

pozisyon kontrolü için P denetimci kullanılmıştır. Bu tarz 

sistemlere örnek olarak [30] ve [31] gösterilebilir. 

Günümüzde ise daha karmaşık ve özelleşmiş kontrolcü 

yapıları tercih edilmeye başlanmıştır. Bunların içinde dikkat 

çekici olanı ise performansa dayalı adaptasyona sahip 

kontrolcülerdir. Hastadan hastaya kontrolcü parametrelerinin 

kendi kendine otomatik olarak güncellenebilmesi, kişiye özel 

rehabilitasyon sürecini iyileştirmektedir [32], [33], [34] ve 

[35]. 

Bu çalışmaya konu olan projemizde temel hedef ihtiyaç 

kadar destek veren kuvvet ve pozisyon denetimi sağlayan 

adaptif empedans kontrol sistemlerini tasarlayıp 

uygulamaktır, Şekil 8. 

Şekil 8: Adaptif Empedans Denetimi 

 Bu uygulama öncesinde adaptif bir pozisyon denetimcisi 

tasarlanmış ve benzetimler ile sınanmıştır. Uygulanan 

denetim yapısı, geri besleme hatası ile öğrenme (feedback 

error learning-FEL) yaklaşımı kullanmaktadır [36]. Şekil 9’da 

tipik bir FEL yapısı sunulmuştur. Şekil 4’te verilen A0 ve H0 

noktalarına yerleştirilmş her bir motor için Şekil 9’daki 

denetim yapısı kullanımıştır. tipik bir PID denetimci üzerine 

yapay sinir ağlarından kurulu adaptif bir yapı ile FEL tipi 

denetim yapısı oluşturulmuştur. Yapay sinir ağı (ANN) 

çalışma sırasında çevrimiçi olarak öğrenmeyi 

gerçekleştirmektedir. 

Şekil 9: Geri Besleme Hatası ile Öğrenme Sağlayan Denetim 

Sistemi 

Ters kinematik ile istenen parmak hareketini sağlayacak 

motor girdi referansları belirlenmiştir. Belirlenen bu açısal 

referansları, pasif eklem torkları ve Şekil 4’te verilmiş olan 

ince kavrama kuvveti FK değişkenlik gösterdiği hallerde 

sıradan bir PID tipi denetimci ile başarılı bir şekilde takip 

etmek mümkün olmamaktadır. Nominal değerler için 

ayarlanan PID katsayıları, değişken eklem dirençleri ve farklı 

FK kuvvetleri için aynı sonucu vermemektedir. 2.5 N sabit 

parmak ucu kuvveti olduğu halde PID denetimci ve FEL tipi 

denetimci performanları Şekil 10’da sunulmuştur. 
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Şekil 10: Motor Pozisyon Hataları – FK=2.5 N 

Bir diğer benzetimde ise 10 N sabit parmak ucu kuvveti 

olduğu halde PID denetimci ve FEL tipi denetimci 

performanları Şekil 11’de sunulmuştur. 

493

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Motors Position error

a
n

g
le

 (
d

e
g

)

time (sec)

 

 

Motor1
err ann

Motor2
err ann

Motor1
err pid

Motor2
err pid

 

Şekil 11: Motor Pozisyon Hataları – FK=10 N 

 

4. Değerlendirme 

Bu bildiride genel hatları ile robotik ayna terapi sistemi 

sunulmuştur. İzlenen videolardaki ince kavrama hareketi 

robotik sistem marifeityle fonksiyon kaybı olan ele 

uygulanılması esas alınmıştır. Harici iskelet formundaki 

sistemde, işaret ve baş parmaklar için tam hatikli 

mekanizmalar tasarlanmış ve işaret parmağı mekanizması ile 

ilgili çeşitli detaylar paylaşılmıştır. Rehabilitasyon bir motor 

öğrenmedir (yeniden öğrenme). Tam tahrikli mekanizma ile 

eksik tahrikli seçenekler motor öürenme prensiplerine 

dayanarak karşılaştırılmalıdır. Eksik tahrikli mekanizmaların 

bu anlamda öne çıkan özellikleri bulunmaktadır. Denetim 

sistemi olaak adaptif empedans denetimi kullanılması 

hedeflenmiştir. Bu bildiride ise basit bir PID denetimciye ilave 

olarak yapay sinir ağlarından örülü bir adaptif yapı kullanan 

FEL tipi deneitm yapısının performansı sunulmuştur. Farklı 

ince kavrama tepki kuvvetleri altında motor pozisyon denetimi 

aynı performans ile sağlandığı gösterilmiştir.  Şekil 1’de 

sunulan sistemin, sonraki projeler ile kişiye özel optimal terapi 

protokollerinin geliştirilmesi amacı ile geliştirilmesi 

hedeflenmektedir.  

Teşekkür 

Bu çalışma, 114E621 numaralı TÜBİTAK 1001 Projesi 

kaspamında desteklenmiştir.  
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Özetçe 

Çalışmamızın amacı, minimal invaziv ameliyatlarda 
kolaylık sağlayacak yeni bir yaklaşım geliştirerek, 
ameliyat esnasında zımbalama işlemini sürekli hale 
dönüştürebilecek sürekli cerrahi zımbalama aleti 
tasarlamak ve cerrahi kullanıma kazandırmaktır. 
Minimal invaziv ameliyatlara örnek olarak, 
laparoskopik girişimler, bazı açık girişimler ve robotik 
cerrahi girişimler sayılabilir. Geliştirdiğimiz 
laparoskopik sürekli cerrahi zımbalama cihazı sahip 
olduğu sürekli zımbalama mekanizması ile operasyon 
sırasında zımba kartuşu değiştirme işlemini ortadan 
kaldırmaktadır. Bu yenilik, operasyon esnasında 
zımbalama aletinin hastanın içine birçok kez girip 
çıkmasına gerek kalmadan, cerrahın ameliyatı daha kısa 
sürede, daha kararlı bir ortamda gerçekleştirmesini 
sağlayacaktır. Ameliyat süresinin kısalması 
komplikasyon olasılığını azaltır, hastanın daha kısa 
sürede iyileşmesini sağlar. Alet ayrıca medikal atık 
miktarının azalması ve robotik cerrahide 
kullanılabilirlik faydaları sağlamaktadır. 

Abstract 

Our work aims to design a continuous surgical stapler 
that will make the stapling process continuous during 
the minimal invasive operations. Minimal invasive 
operations include; laparoscopic operations, some kinds 
of open surgeries and robotic surgeries. The 
laparoscopic continuous surgical stapler device will 
avoid the staple cartilage replacement process during the 
surgery thanks to its continuous stapling mechanism. 
This innovation ensures the stapler not be placed and 
removed from the patient multiple times during the 
operation. The surgeon will perform the surgery in a 

stable operation environment in a short time. Reduction 
of the operation time reduces the possibility of 
complications and allows the patient to heal more 
quickly. Besides, the proposed device will reduce the 
amount of medical waste. Last but not least, the 
continuous stapler will be easily adapted for the robotic 
surgery. 

1. Giriş

Teknolojik gelişmelerin üretim sistemlerine yansıması, 
üretim sistemlerinin hassas cihazları tekrarlanabilir 
hassasiyette üretebilecek kontrol ve denetim 
sistemlerine sahip olmaları günümüzde medikal 
cihazların üretimine de yansımaktadır. Gerek 3 boyutlu 
yazıcıların hızlı ve ucuz prototipler üretilmesine olanak 
sağlaması gerekse bilgisayar ortamında yapılan 
simülasyonlar biyomedikal cihazların üretilebilirliği, 
çalışabilirliği ve kullanım esnasında güvenliği hakkında 
hızlı fikirler elde etmemizi sağlamaktadır. Diğer 
uygulama alanlarıyla karşılaştırıldığında, her ne kadar 
cerrahi cihaz ve yöntemlerdeki gelişmelerle 
mühendislik uygulamalarının etkileşimi yavaş da olsa 
günümüzde laparoskopik ve robotik cerrahi yaygın 
olarak kullanılan minimal invaziv ameliyat türleri 
arasında yer almaktadır. 

Laparoskopik ve robotik cerrahide kullanılan 
cihaz ve yöntemlerdeki gelişmeler de aslında cerrahi 
gelişimin temelini oluşturan açık ameliyatlarda 
kullanılan cihaz ve yöntemlere dayanmaktadır [1]. Açık 
ameliyatlarda operasyonun yapılacağı bölgeye ulaşmak 
için gerekli büyüklükte bir kesi yapılır. Deri, derialtı, 
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kas ve zarlar ekartörler yardımıyla açılır ve bölgenin 
uygun açıklıkta görünümü sağlandıktan sonra cerrahi 
işlem yapılır. Ameliyat bitiminde kesilen karın  katları 
ve cilt cerrah tarafından sırayla dikilir. Ancak, açık 
operasyondan sonra hastanın nekahat dönemi çok zorlu 
geçebilmektedir. Gerek kesinin ve ekartörlerin vücutta 
yaptığı hasar gerekse karın katlarına ve cilde atılan 
gergin dikişler hastalara zor ve acılı bir iyileşme süreci 
yaşatmaktadır [2]. 

Açık ameliyatlarla ilgili yaşanan bu problemler 
laparoskopik cerrahinin geliştirilmesi için zemini 
oluşturmuştur. Laparoskopik ameliyatlarda karın 
boşluğu karbondioksit (CO2) gazı verilerek 
şişirilmektedir. Şişirilen karına 0,5 – 1 cm boyunda 
kesiler yapılarak, içinden laparoskopik aletlerin karın 
boşluğuna sokulacağı portlar (trokar) yerleştirilir. 
Portlarda karın boşluğuna basılan gazın kaçışını 
engellemek amaçlı valfler bulunur. Portların birinden 
karın içini görmek için gönderilen optik sistemle alınan 
görüntü monitöre aktarılır. Cerrah ameliyatı monitöre 
aktarılan görüntülere bakarak gerçekleştirir. 
Laparoskopik yaklaşım günümüzde cerrahi girişimlerin 
çok büyük bir kısmında kullanılabilmektedir. 
Laparoskopik obezite ameliyatları, apandisit 
ameliyatları, safra yolları, karaciğer, pankreas, mide, 
dalak, kalınbarsak gibi organların iyi ve kötü huylu 
hastalıklarında uygulanan ameliyatlar ve fıtık 
ameliyatları laparoskopik yöntemlerin yaygın olarak 
kullanıldığı ameliyatlara bazı örneklerdir. Laparoskopik 
cerrahinin kullanıma girmesinden sonra hastalarda açık 
ameliyatlardakinden daha hızlı ve ağrısız iyileşmenin 
sağlanması ile estetik anlamda daha küçük yara 
izlerinin kalması avantaj olarak sayılabilir [1,2]. Ek 
olarak, optik sistemle alınan görüntü kalitesi ve 
yakınlaştırma ile açık ameliyatlarda görülemeyen 
detaylar, ince damarlar ve sinirler 
görüntülenebilmektedir. Ancak, laparoskopik cerrahide 
cerrahın elle dikiş atması laparoskopik aletlerin hareket 
kısıtlılığı nedeniyle açık ameliyatlardaki kadar kolay 
değildir. Bu nedenle açık ameliyatlar döneminde 
dokuların daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli 
birleştirilmesi için geliştirilmiş olan zımbalama aletleri 
laparoskopik cerrahide de yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

Robotik cerrahi temelde laparoskopik cerrahi 
yöntemlerine dayalı bir uygulamadır [3]. Ancak, robotik 
manipülatörlerin artmış serbestlik dereceleri sayesinde 
cerraha laparoskopik cerrahiye göre daha fazla hareket 
kabiliyeti kazandırmıştır. Bu ameliyatlarda cerrah 
operasyonu ameliyathanede bulunan konsoldan 
gerçekleştirir. Robotik manipülatörlere yerleştirilebilen 
laparoskopik ameliyat aletleri cerrahın verdiği 
talimatlara ve monitöre gelen görüntü geri bildirimine 
dayanarak hareket ettirilir. Robotik cerrahide dokunsal 
geri bildirimin olmaması en büyük dezavantajdır. Fakat 

bu ameliyatlar cerrahın tecrübesine bağlı olarak daha 
hızlı ve cerrahı fiziksel olarak daha az yoran 
operasyonlar arasında yer almaktadır. 

Cerrahi uygulamalardaki modernleşme yapılan 
işlemlere ve bu işlemlerde kullanılan cerrahi aletlerin 
değişimine neden olmuştur. Örneğin, açık ameliyatlarda 
daha sık kullanılan dikiş atıma işlemi kapalı 
ameliyatlarda yerini büyük ölçüde zımbalama işlemine 
bırakmıştır. Yukarıda değinildiği gibi, cerrahın çok 
küçük bir alanda dikiş atma işlemini gerçekleştirmesi 
zımbalama işlemi kadar kolay ve hızlı olmamaktadır. 
Günümüzde zımbalama işlemini gerçekleştirmek için 
kullanılan çeşitli cerrahi zımbalama aletleri 
bulunmaktadır. Bu cihazların mekanizmaları 
kullanıldığı organ ve vücutta kullanım yerine göre 
farklılık göstermektedir. Ortak olan özellikleri ise 
zımbaları taşıyan kartuşlu bir mekanizmaya sahip 
olmalarıdır. Zımba kartuşları değişik uzunluklarda 
hazırlanmakta olup en sık kullanılanları 3, 4.5 veya 6 
cm’dir. Zımba kartuşları tek kullanımlıktır. Operasyon 
esnasında organdaki açıklık kapatılana kadar veya 
ayrılacak organ bölümü zımbalanıp kesilip ayrılana 
kadar boşalan kartuş dolu olan yenisi ile 
değiştirilmektedir. Her defasında da cerrahın zımba 
aletini kameranın görüntü kontrolü altında operasyon 
bölgesine güvenli bir şekilde ulaştırması gerekmektedir. 
Bu işlemin operasyon sırasında birden fazla 
tekrarlanması ameliyat süresini uzatabilmektedir. 

Aynı zamanda, tek kullanımlık kartuşlar 
medikal atık miktarını arttırmaktadır. 

Tasarlamış olduğumuz Laparoskopik Sürekli 
Cerrahi Zımbalama Cihazı ile operasyon sırasında 
kartuş değişimi sorununu ortadan kaldırmayı, 
laparoskopik ameliyatın daha güvenli ve hızlı 
tamamlanması hedeflenmektedir. Sürekli cerrahi 
zımbalama cihazının kolay kullanılır olması da az 
deneyimli cerrahlar için laparoskopik ameliyatlarda 
büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca, kartuş 
değiştirmenin gerekmemesi kullanılmakta olan cerrahi 
zımbalara göre daha ekonomik ve çevre dostu bir 
yaklaşım sunmaktadır. Kartuş değiştirmenin 
gerekmemesi zımbalama aletinin robotik cerrahide 
kullanımını da kolaylaştıracaktır. 

2. Malzeme ve metodlar

Laparoskopik Sürekli Cerrahi Zımbalama Cihazının 
tasarımı SolidWorks (2015) yazılımı kullanılarak 
yapılmıştır. 
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Şekil 1: Laparoskopik Sürekli Cerrahi Zımbalama Cihazı ve 
parçaları. 

Tablo 1: Laparoskopik ameliyatta klasik ve 
Laparoskopik Sürekli Cerrahi Zımbalama Cihazının 
(LSCZC) kullanımının karşılaştırılması 

Cihazın kartuş değişimi sorununu ortadan 
kaldırılan sürekli zımbalama mekanizması ve parçaları 
Şekil 1’de işaretlenmiştir; 1- Alt çene, 2- Bıçak, 3- Yay, 
4- Bıçak itici, 5- Alt çeneyi kontrol eden çubuk, 7- Üst
çene, 8- Zımba bandı kanalı, 9-Boş bant kanalı, 10-
Zımba bandı dişlisi, 11- Durdurucu dişli, 12-
Durdurucu, 13- Boş bant dişlisi, 14- Tetik, 15- Bant için
tutucu pim. Laparoskopik sürekli cerrahi zımbalama
cihazında kartuşların yerini zımbaların yerleştirildiği
dolu zımba bandını ve zımbalar kullanıldıktan sonra boş
bandı saran dişliler sağlamaktadır. Zımba bandı 6 sıra
zımbanın uzayda serbest hareketini engelleyecek ve
zımbalama işlemi için gerekli konfigürasyonda
olmalarını sağlayacak yarı katı bir malzemeden
üretilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde biyobozunur
polimerler zımba bandı üretimi için kullanılabilecektir.

Tablo 1’de gösterildiği üzere, laparoskopik sürekli 
cerrahi zımbalama cihazının operasyonda tekrarlanması 
gereken kartuş doldurma işlemini ortadan kaldırıp, 
operasyonun hızını ve güvenliğini arttırmaktadır. Aynı 
zamanda, operasyon esnasında kanama 
komplikasyonlarını azaltmakta ve zımbalama cihazının 
porttan hasta vücuduna tek sefer giriş - çıkışının 
olmasıyla vücut boşluğundan gaz kaçışını en az 
seviyeye indirmektedir. 

Cerrahi zımbanın biyomekanik özellikleri göz 
önüne alındığında zımbanın, sıkışma kuvveti ve sıkışma 
süresi uygulanacak dokunun kalınlığına bağlı olarak 
değişmektedir. Doğru cerrahi zımba boyutu, dokunun ya 
da organın özelliklerine, aynı zamanda doku 
patolojisine bağlıdır [3]. Kullanılacak dokuya ya da 
organa göre değişiklik gösteren zımba boyları, 
operasyon türüne göre tasarlanmış Laparoskopik Sürekli 
Cerrahi Zımbalama Cihazı sayesinde ayarlanacaktır. 

3. Cihazın çalışma prensibi

          Laparoskopik sürekli cerrahi zımbalama cihazının 
tasarım aşamasında, aynı amaca hizmet eden literatürdeki 
diğer çalışmalar araştırılıp yeni bir mekanizma ortaya 
koymaya çalışılmıştır. 

      US7000819 sayılı Birleşik Devletler patent 
dokümanında, cerrahi operasyonlarda kullanılmak için 
geliştirilen bir zımba ateşleme mekanizmasından 
bahsedilmektedir [5]. Bu buluş dişli çark sistemi bakımından, 
şekil olarak, benzerlik göstermekte ancak bir esnek bir şerit 
üzerindeki zımba tellerinin bu çarklardan birine sarılmasından 
bahsedilmemektedir.  

     Bir diğer örnek olarak US3650453 sayılı Birleşik Devletler 
patent dokümanında, söz konusu kartuş sisteminde zımbalar 
kayış boyunca hareket etmektedir.  

Laparoskopik ameliyatta 
zımbalama prosedürü 

Klasik LSCZC 

Cerrah, cerrahi zımbalama aletini 
talep eder. 

ü ü 

Hemşire aleti cerraha verir. Bu 
sırada çenelerin kapalı olmasına 
dikkat edilir. 

ü ü 

Cerrah 40-50 cm uzunluğunda olan 
aleti alır, aleti portun içine doğru 
sokar. Bu sırada hemşire, 
hareketleri kısıtlamak için portu 
sabit tutar. 

ü ü 

Cerrah aletin hareketini 
monitörden izlerken, aleti hedef 
organa doğru itmeye devam eder. 

ü ü 

Kamera asistanı, cihazın karın 
boşluğunda ilerlediği yolun net 
görülmesini sağlamalı ve hedefe 
yaklaştıkça görüntüyü takip 
etmelidir. 

ü ü 

Cerrah zımbalama işlemini 
gerçekleştirir. 

ü ü 

Zımba katuşu operasyon esnasında 
cerrah tarafından kullanıldıktan 
sonra, cerrah porttan cerrahi zımba 
cihazını çıkartır. Bu sırada hemşire 
portu sabit tutar. 

ü ü 

Cerrah, yeni cihaz talep eder. ü _ 

Hemşire kullanılmış kartuşu çıkarır 
ve yeni, dolu bir kartuş takar. 

İkinci adımdan başlayarak işlemler 
zımbalama işlemi bitinceye kadar 
tekrar edilir. 

ü _ 
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Söz konusu zımba kartuşu zımbalama aletine 
yerleştirildiğinde sürekli zımbalama işleminin 
gerçekleşeceğinden bahsedilmektedir [6]. 

  Laparoskopik sürekli cerrahi zımbalama cihazı, 
içinde bulunan zımba bandı ve dişililer vasıtası ile 
sürekli zımbalama özelliğini kazanmıştır. Yukarıda 
bahsedilen çalışmalardan ayrı olarak        
laparoskopik sürekli cerrahi zımbalama cihazı, kartuş 
değiştirilmeden devamlı olarak zımbanın basılmasını 
sağlayan makaralı bir yapıya ve boş kartuşun sarımını 
gerçekleştirilen diğer bir makaraya sahiptir. 

           Şekil 2’deki sistemde görüldüğü üzere, tetiğin (1,a) 
hareketi zımba bandının sarılı olduğu makarayı (2,a) 
döndürmektedir. Dolu olan zımba bandı (2,a), tutucu 
pimler (3,a) eşliğinde zımba kanalında (4,a) kontrollü 
olarak ilerler ve üst çeneye gelir (5,b). Alt çenenin 
açılması ve araya zımbalanacak dokunun alınması ile alt 
çene kapanır (6,c). Uygulanan kuvvet ile alt çenedeki 
zımba oyuklarına oturan zımbalar ‘B’ şeklinde kapanır 
[4]. Bıçak iticinin cerrah tarafından manuel olarak 
itilmesi ile (7,c) zımbalanmış olan doku her iki tarafta 
üçlü zımba sırası olacak şekilde ikiye ayrılır. Alt çene 
açılır (8,d), boşalan zımba bandı üst çenenin üst 
kısmındaki zımba bandı kanalı (9,d) boyunca hareket 
ederek boş bant makarasına (10,a) sarılır. Sürekli 
zımbalama işlemi bu prosedürün tekrarlanması ile devam 
eder. Dolu zımba bandının sarılı olduğu makara üzerine 
yerleştirilen helisel dişli (11,a) tetiğin bırakılması halinde 
dişlilerin geri hareket etmesini engelleme amaçlı 
kullanılmıştır. 

Şekil 2: Laparoskopik sürekli cerrahi zımbalama cihazının 
çalışma prensibi 

4. Sonuçlar

Tasarladığımız laparoskopik sürekli cerrahi zımbalama 
cihazı sunduğu sürekli zımbalama tekniğiyle 
ameliyatlarda kartuş değiştirme işlemini ortadan 
kaldırarak operasyonun güvenli ve hızlı olmasını 
sağlamayı hedeflemektedir. Özellikle eğitimdeki 
cerrahlar için laparoskopik zımbalama prosedüründe 
işlem sayısını azaltması, kartuş yenileyip cihazı hastanın 
içine yerleştirme işlemlerinden sonra operasyon 
bölgesine erişim problemlerini ortadan kaldırması aletin 
sunduğu faydalardandır. 

Hasta için de operasyon süresinin kısalması, 
komplikasyon olasılığının azalması, daha az anestezi 
alması ve daha hızlı iyileşme sağlaması gibi yararları 
söz konusudur. 

Tasarladığımız cihazın en büyük faydalarından 
biri, zımbalama işlemlerinin robotik cerrahide de 
kolaylıkla yapılabilmesine imkan vermesidir. Robot 
koluna takılan zımbalama cihazı kartuş değişimi 
gerektirmediğinden konsolda bulunan cerrah tarafından 
kolaylıkla kullanılabilecektir [7]. 

Günümüzde yapılan laparoskopik 
ameliyatlarda, tek kullanımlık zımba kartuşlarının 
kullanılması ve her kullanımdan sonra değiştirilmesi, 
medikal atık miktarını önemli derecede arttırmaktadır. 
Tasarladığımız aletin teknoloji ve işlem hızı açısından 
sunduğu avantajlara ek olarak çevre dostu olması 
önemli bir özelliğidir. 

Çalışmamızın bundan sonraki adımları 
cihazımızın prototipini üretmek, hassasiyeti, 
tekrarlanabilirliliği ve operasyon esnasında sağladığı 
kolaylıkları test etmektir. Elde edeceğimiz deneysel 
sonuçlara göre sürekli cerrahi zımba cihazının 
iyileştirilmesi yapılacaktır ve laparoskopik 
ameliyatlarda kullanılacaktır. 
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Özetçe 

Bu çalışma laparoskopik apendisit 

cerrahisinde kullanılan üç adet cerrahi aleti; 

endoskopik düğüm halkası (endoloop), endoskopik 

spesimen torbası (endobag) ve makası, bir tek 

laparoskopik el aletinde toplayan, çok fonksiyonlu bir 

laparoskopik apendektomi aletinin tasarımını 

sunmaktadır. Minimal invaziv ameliyatlarda çok 

fonksiyonlu ameliyat cihazlarına yönelimin en büyük 

nedeni operasyon sırasında sık alet değiştirmelerin 

önüne geçmek, ameliyat süresini kısaltmak, işlemin 

güvenirliğini arttırmak, kamera ile aletlerin takibini 

kolaylaştırmak ve diğer cerrahi aletlerin 

kullanılabilmesi için trokar veya trokar yeri 

bırakmaktır. Tasarladığımız çok fonksiyonlu 

apendektomi cihazı yukarıda saydığımız bu faydaları 

sağlamaktadır. Kullanımı için standart trokar girişleri 

uygundur. Önerdiğimiz çok-fonksiyonlu cerrahi alet 

belirttiğimiz üç aleti tek tek kullanmaktan daha pratik 

kullanım sunmaktadır. Çok fonksiyonlu cerrahi 

cihazların geliştirilmesindeki diğer bir motivasyon 

olarak bu cihazları robotik cerrahide kullanmak 

ulaşmak istediğimiz hedefler arasında yer almaktadır. 

Abstract 

This study presents a design of a 

multifunctional laparoscopic appendectomy device 

that includes three surgical instruments commonly 

used in laparoscopic appendicitis surgeries; Endoloop, 

endobag and scissors. It collects these three 

independent surgical tool in a single laporoscopic 

appendectomy device. These days there is a trend of 

moving to multi-functional surgery devices during 

minimally invasive surgery. The main reasons behind 

it is to avoid changing the devices several times 

during the operation, to reduce the time spent in

operation, to increase the efficiency of the operation, 
to facilitate the follow-up of the camera and devices, 
and to leave trocars to be used for other surgical 
instruments. The multi-functional appendectomy 
device that, we present here,  provides  these  
benefits.  The  standard  trocart entries are suitable 

for its usage. The presented multifunctional 

laparoscopic appendectomy device offers more 

practical use in comparison to individual devices. 

1. Giriş

1980’lerde ilk uygulamaları başlayan ve 

hemen ardından tüm dünyada artan bir hızda 

kullanılmaya başlanan laparoskopik cerrahi, minimal 

invaziv cerrahi (Minimally Invasive Surgery) 

yöntemlerinden biridir. Genel cerrahi girişimleri 

arasında önce kapalı safra kesesi ameliyatları için 

sıklıkla kullanılır olmuş, daha sonra cerrahların 

laparoskopik cerrahide deneyim kazanması ve yeni 

aletlerin geliştirilmesi ile cerrahi prosedürlerin çok 

büyük bir kısmında kullanılır duruma gelmiştir. 

Laparoskopik cerrahi hastalara öncelikle daha hızlı ve 

ağrısız bir iyileşme dönemi sağlamış, kesilerin sayı ve 

boyutlarının azalması ile de daha estetik bir görüntü 

sunmuştur [1]. Teknoloji ilerledikçe laparoskopik 

kamera ile sağlanan görüntünün çözünürlüğü artmış 

ve cerrahlar ameliyat sırasında daha kaliteli görüntü 

ile daha rahat çalışmaya başlamışlardır. Ancak, bu 

ameliyatlar açık ameliyatlara kıyasla hem operasyon 

alanını hem de cerrahın bilek hareketlerini kısıtlayan 

ve dokunma duyusunu geri bildiri olarak cerrahın 

hissetmesini engelleyen karakteristiklere sahiptir. Bu 

sorunların önüne geçebilmek için gün geçtikçe daha 

hassas laparoskopik cerrahi cihazlar tasarlanmaya ve 

üretilmeye başlanmıştır. Hatta, bu cihazlardaki 

gelişmelerin, ameliyat cihazlarını doğrudan robotik 

cerrahideki kullanımlarına hazır hale getirmesi talep 

edilmektedir. 
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Laparoskopik ameliyatlar, uzun cerrahi aletlerin (40- 
45 cm) hastanın karın bölgesinden periton boşluğuna 
yerleştirilmesi ile yapılmaktadır. Çoğu cerrahi alet 
farklı bir işlev için tasarlanmış olduğundan cerrahın 
ameliyat sırasında kullandığı aletleri birkaç kez 
değiştirmesi gerekmektedir. Bu açık cerrahide de 
benzerdir fakat çoğu kez geniş bir açıklıktan ve kısa 
sapları ile kolayca elden ele verilebilen, elde 
çevrilebilen klasik cerrahi el aletlerinin     kullanımı     
daha rahattır ve alet değiştirmeler cerrahı yavaşlatmaz. 

Hepsinin tek bir işlevi olan bu alışagelmiş aletlerin 

ebatlarından dolayı her bir alet sadece bir giriş portunu 

kapladığı için, cerrahın ameliyat esnasında aletleri 

birçok kez değiştirmesi gerekmektedir. Hem zaman 

kaybı hem de fazladan çaba gerektiren bu 

değiştirmeler, aletlerin vücut boşluğu içinde hassas ve 

dikkatli bir şekilde hedefe yönlendirilmesini 

zorlaştırdığı gibi ameliyat esnasında karından gaz 

kaçışlarına ve dolayısı ile ameliyat edilen organın 

fiziksel çevresinin değişmesine neden olmaktadır. 

Laparoskopik apendisit ameliyatlarında önce 

göbeğin hemen aşağısından küçük bir kesi ile periton 

boşluğuna yerleştirilen özel bir iğne ile karın boşluğu 

karbondioksit gazı ile şişirilir [2]. Bu işlem karın 

duvarının yükselmesini ve cerrahın aletleri kullanmak 

ve kamera ile görüntü bilgisi almak için yer 

kazanmasını sağlar. 

10-12 mm çaplı bir boru şeklinde ve ortasında 
bıçaklı bir kılavuz içeren karına giriş kapısı 

yerleştirilir (port, trokar). Bu yoldan karın boşluğuna 

sokulan laparoskopik kamera ile karın boşluğu önce 

genel olarak gözden geçirilir daha sonra bilinen veya 

şüphe edilen hastalıklı organ bölgesine yönelinir. 

Ameliyat edilmesi istenilen kısmın görüntüsü ameliyat 

odasındaki ekrana yansıtılır. Kamera organı veya 

dokunun görülmesi istenilen açıdan ve detaylı bir 

şekilde ekranda görülmesini sağlar. Kameranın 

ardından, iki adet küçük boru daha karın duvarından 

yerleştirilir. Cerrah bu borulardan el aletlerini ameliyat 

bölgesine uzatarak, işlemlerini ekrandan takip ederek 

ameliyatı sürdürür. Aynen açık ameliyatta olduğu gibi 

apendiks organı damarı ve yağlı dokudan ayrılır, 

apendiksin kökü endoskopik düğüm ile sıkılır. 

Apendiks, düğüm bağırsak tarafında kalacak şekilde 

düğümün üzerinden kesilir. Kesilerek ayrılan apendiks 

endoskopik torbanın içerisine alınır, çekilerek trokar 

kesisinden dışarı çıkarılır. İşlem yaklaşık olarak yarım 

saat sürer. Son olarak da başlangıçta karın bölgesine 

verilen gaz boşaltılıp, minik kesiler estetik olarak 

dikilip ameliyat tamamlanır [2]. 

Bu çalışmada tasarımını sunduğumuz çok 

fonksiyonlu apendektomi cihazı, apendisit 

ameliyatlarında kullanılan aletlerden endoskopik 

düğüm halkası, ayırıcı uçlu makas ve endoskopik 

spesimen torbasını birleştirip tek bir alet haline 

getirmeyi amaçlamaktadır [3,4]. Bunun sonucunda 

ameliyatın daha kolay ve kısa sürede 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda,

2.Metodlar ve Malzemeler

Cihazın tasarımı ve çizimi SolidWorks (2015) 

uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Cihazın tasarımı tek tek 

kullanılan cihazların gerçek boyutları esas alınarak 

yapılmıştır. 

Bu çalışmada sunulan çok fonksiyonlu apendektomi 

cihazı laparoskopik spesimen torbası, endoskopik düğüm 

halkası ve makası içermektedir, Şekil 1. 

Şekil 1: Çok fonksiyonlu apendektomi cihazı. 

Laparoskopik uygulamalar için çok 

fonksiyonlu cerrahi alet sayesinde kullanılacak olan 

torba, düğüm ve makas 1,2 cm genişliğinde ve 53 cm 

uzunluğunda olan tek bir kılıfın içinde bulunup (Şekil 

2- 4), ayrı ayrı aletlerin trokardan girip çıkması

gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Tek bir

trokardan halledilebilen işlem sayesinde diğer portlar

açıkta kalmaktadır ve cerrah bu portları diğer aletler

için kullanabilmektedir. Ayrıca, bu alet operasyonun

süresini kısaltıp, kullanılması gerekli olan alet

sayısını düşürmektedir.

Şekil 2: Çok fonksiyonlu apendektomi cihazı; endoskopik 

düğüm halkası (1), ayırıcı uç (makas, 2), endoskopik 

spesimen torbası (3) ve cihazları saran şaft (4)’dan 

oluşmaktadır. 

Apendisit ameliyatlarında endoskopik 

düğüm halkası, endoskopik spesimen torbası, enerji 

cihazı ve makas en çok kullanılan laparoskopik 

aletlerdir, Tablo 1, Şekil 2. 

tek seferde birden çok aleti kullanabilme olanağından dolayı, 
cerrahın fiziksel yorgunluğunu azaltması, stabil ameliyat 
ortamının sağlanması ve ameliyatların daha güvenli geçmesine 
yardımcı olması avantajları arasında sayılabilmektedir.  
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Tasarladığımız cihaz, hasta vücuduna tek bir alet 

şeklinde sokulmaktadır. 

Cihazın ilk tasarımında yalnızca endoskopik 

düğüm halkası, endoskopik spesimen torbası ve makas 

yer alıyordu fakat ilerleyen süreçte danıştığımız 

cerrahların görüşleri doğrultusunda; kapalı 

ameliyatlarda, makasın ucu sivri bir şekilde hasta 

karnına sokulmasının güvenli olmayacağına karar 

verdik. Bunun yanında endoskopik düğüm halkasını 

apendikse geçirirken, apendiks çevresindeki yağları 

ayıklamak ve organı hareket ettirmek için ekstra bir 

alete daha ihtiyaç duyacağımızı fark ettik. 

Bu sebeple makasın ağzını bir tutucu(grasper) 

ağzına benzer şekilde tasarladık. Böylece hem 

makasın keskin tarafı uçta değil, daha içerde kalmış 

oldu; hem de artık cihaz, organı hareket ettirme 

özelliğine de sahip olmuş oldu. Olası bir kanama 

durumunda koterizasyon yapmak için hasta karnında 

ekstra bir deliğe ihtiyaç kalmaması için, cihazı elektrik 

iletkenliğine sahip bir maddeden yapmaya karar 

verdik. Bu sayede tutucu ve makas olan uca isteğe 

bağlı olarak enerji verilebilecek ve bu uç kanamayı 

durdurmak veya diseksiyon için de kullanılabilecek. 

Bunun yanında, cerrahlarla yaptığımız 

toplantılardan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda 

endoskopik düğüm halkasını hasta karnında hareket 

ettirmenin biraz zaman aldığını öğrendik. Bu sebeple, 

cihazın içinde bulunan endoskopik düğüm halkasını 

rijit bir çubuğun içine yerleştirdik. Şekil 2’de 

göründüğü üzere, düğüm kısmı yarım çember 

şeklindeki rijit bir mekanizmanın içinde yer almakta. 

Düğüm apendikse geçtikten sonra rijit kısım cihaz 

içine geri çekilebilmektedir. 

Ameliyatta ilk önce enerji cihazı bağlı makas uç, 

ana dişlinin hareketi (Şekil 5a-8) ile cihazın kılıfından 

dışarı itilip apendiksi, etrafındaki yağ dokudan ve 

damarlarından ayırmaktadır. Ardından, ana dişlinin 

ters yöndeki hareketi (Şekil 5a-8) ile enerji cihazı ve 

makas kılıf içine (Şekil 5c-13) alınmaktadır. Bir 

sonraki adımda, düğümlü halkayı (Şekil 2-1, Şekil 4, 

Şekil 5b-4) kontrol eden dişilinin hareket ettirilmesi 

(Şekil 5b,4) ile düğümlü halkayı taşıyan rijit çubuk 

dışarı çıkar, düğüm apendiksin etrafından geçirilir ve 

sıkılıp apendiksin bağırsakla bağlantı noktası 

düğümlenmektedir. Bu aşamada düğüm 
konulmasındaki amaç bağırsak içindeki materyalin 
karın boşluğunda enfeksiyona neden olmasını ve 
kanamayı önlemektir. Düğüm işlemi tamamlandıktan 
sonra düğüm halkasını kontrol eden dişilinin hareketi 

ile düğümü taşıyan rijit çubuk kılıfın içerisine geri 

çekilir (Şekil 5c-13). Ardından, endoskopik spesimen 

torbasının dışarı çıkmasını sağlayan dişli hareket 

ettirilerek (Şekil 5b-3) apendiks endoskopik spesimen 

torbasının içine alınır. Ana dişli tekrar hareket 

ettirilerek (Şekil 5a-8) makasın kesici kısmı kılıf 

dışına çıkarttırılır (Şekil 5c-13). Apendiks makas ile 

kesilir ve spesimen torbasının içerisinde bulunan 

apendiks hastanın vücudundan cihazla birlikte 

çekilerek uzaklaştırılır. 

Tablo 1: Laparoskopik apendektomi ameliyatlarında 

kullanılan aletler ve görevleri 

Aletler Görevleri Çap/uzunluk 

(cm) 

Laparoskopik 

düğüm halkası 

Apendiksi kalın 

bağırsaktan 

(çekum) 

ayırmak. 

0.3 / 45 

Laparoskopik 
Ayrılan 

apendiksi 

0.3 / 45 

spesimen çevre dokulara 

torbası bulaşmaya 
neden 
olmadan hasta 

vücudundan 
çıkarmak. 

Trokar Cerrahi el 

aletlerinin 

hastanın 

boşluklarına 

sokulabilmesi için 

yerleştirilen 

portlardır. 

1 / 0 

Makas Gerektiği zaman 

kesme işleminde 

kullanılır. 

3 / 50 

Şekil 2’de gösterildiği gibi farklı alet uçlarının 

çıkmasını sağlayan çark mekanizması bu cihazda 

istenildiği zaman güvenli bir şekilde istenilen aletin 

çıkmasını sağlamakta ve bu sayede ameliyatlarda her 

seferinde dışarıdan yeni sokulacak olan alet için 

tekrardan yer belirleme sorununu ortadan 

kaldırılmaktadır. 

Şekil 4: Çok fonksiyonlu apendektomi cihazında torba ve 

düğümün kontrolü. 

Şekil 3 : Makas, Endoskopik spesimen torbası ve 

endoskopik düğümün ana kılıf içine yerleştirilmesi 
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3. Sonuçlar

Laparoskopik ameliyatların hasta yararına olan 

birçok özelliği vardır [5]. Açık karın ameliyatlarına göre 

laparoskopik ameliyatlarda daha az ağrı olması, hastanın 

ameliyat sonrası hızlı iyileşmesi ve estetik açıdan 

ameliyat izlerinin belirgin olmaması bu avantajların 

başında gelmektedir. Laparoskopik ameliyatlardan 

sonra hastanın hastanede kalış süresinin kısalması 

enfeksiyon riskinin de azalmasını sağlamaktadır. 

Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesi ile 

günümüzde gerçekleşen laparoskopik apendektomi 

ameliyatları da gelişmektedir. Laparoskopik cerrahinin, 

apendiks cerrahisinde kullanılmasına başlanması 

cerrahlar için birtakım kolaylıklar sağlamış, fakat 

ameliyatlarda kullanılan aletlerin fazlalığı ve aletlerin 

ameliyat esnasında değiştirilme gereğinin duyulmasının 

önüne geçilememiştir. Bu nedenlerden dolayı cerrahın 

operasyon sırasındaki hızının düşmesine ve 

konsantrasyonunun bozulmasına neden olmaktadır [6].

 

Şekil 5: Çok fonksiyonlu laparoskopik apendoktemi cihazının 

çalışma mekanizması. 1- Makas baş parmak tutacağı, 2- Ana 

parça, 3- torba itici dişli, 4- halka itici dişli, 5- Makas kolu, 6- 

torba kolu, 7- halka kolu, 8- Ana dişli, 9- Keskin makas ağzı, 

10- Tutucu uç, 11- düğüm halkası, 12- torba, 13- Kılıf.

Alet giriş çıkışları esnasında karın boşluğunda meydana 
gelen gaz çıkışları, ameliyat edilen organın ve kameranın 
bulunduğu fiziksel koşulları doğrudan etkilemektedir. 
Değişen fiziksel koşullar, kameranın işlem yapılan 
dokuya odaklanması ve net görüntü oluşturmasını 
engellemektedir.
 Bu çalışmada tasarımı sunulan çok fonksiyonlu 
laparoskopik apendektomi aleti ile zorlu geçen apendiks 
ameliyatlarında bile açık cerrahideki güvenliğin sağlanıp 
laparoskopik yöntemin en etkili biçimde kullanılması 
amaçlanmıştır. Bunun için tek trokardan aynı anda 3 
farklı alet sokulması sağlanmıştır. Cerrahlarla    yapılan    
belli    görüşmelerin    ardından tasarlanmış olan bu 

aletin cerrahlara operasyonlar sırasında işlevsel açıdan 

kolaylık sağladığı görüşüne varılmış ve fikir cerrahlar 

tarafından uygun bulunmuştur. 

Tasarımı sunulan bu alet hasta ve cerrahlar için 

olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bunlar, apendektomi 

ameliyatlarının süresinin kısalması, cerrahın ameliyat 

sırasında konstrasyon kaybı yaşamaması, aletlerin 

değiştirilmesinden kaynaklanan CO2 gazı kaçışının 

engellenmesi, tek trokar kullanılarak birden çok işlem 

yapılabildiği için diğer trokarların cerrahın istediği gibi 

kullanılabilmesi örnek verilebilir. Ayrıca anestezi 

süresinin kısalmasına da olanak sağlamaktadır. Bu 

çalışmanın sonucunda çok fonksiyonlu laparoskopik 

apendektomi aleti cerrahlara ameliyat sırasında kolaylık 

sağlayıp, onlar için vazgeçilmez bir yardımcı olacaktır. 

Çalışmamızın bundan sonraki adımları, cihazımızın 

prototipini üretmek, test ve güvenilirlik deneylerinin 

yapılmasını içermektedir. Ayrıca cihazın hassasiyeti ve 

operasyon esnasında sağladığı kolaylıkların test edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu cihazın robotik cerrahinde 

kullanımı ise uzun vadedeki hedeflerimiz arasında yer 

almaktadır.
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Özetçe 

Bu tez çalışmasında düşük ayak hastaları için deri üstü 

elektrikle kas uyarım metodları kullanılarak fonksiyonel 

elektrik stimülatörü geliştirilmiştir. Düşük ayak sendromu 

genellikle omurilik zedelenmelerinden sonra peroneal sinirde 

zayıflamaya bağlı oluşan ve ayak bileğinin yürüyüş esnasında 

dorsefleksiyon hareketini yapamamasına sebep olan bir fiziki 

rahatsızlıktır. Hastalar bu rahatsızlık sonucu yürüyüşlerini 

ayak sürüme şeklinde gerçekleştirebilmektedirler. Tasarlanan 

stimülatörde uyarım için gerekli bifazik sinyali, 

mikrodenetleyici ile oluşturulan PWM’leri OPAMP’larla 

işlenmesi ile elde edilmektedir. Oluşturulan sinyal ile DC-DC 

boosterlardan alınan yüksek genlikli DC sinyal sürülmektedir. 

Yüksek genlikli sinyali sürmek için güç OPAMP’ı 

kullanılmıştır. Stimülatör yürüme hareketinin başlamasını 

kuvvet sensörü ile algılayarak yürüme esnasında hastaya 

yardımcı olacak şekilde kasları uyarmaktadır. Tasarlanan bu 

sistemin kontrolcüsüne EMG ölçümü eklenerek hastaların 

tedavi sürecinin analizi iyileştirilebileceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fonsiyonel elektrik stimülatörü, düşük 

ayak, fizik tedavi, biyomedikal. 

Abstract 

In this thesis, it is aimed to develop the functional electric 

stimulator for drop foot treatment via TENS (Transcutaneus 

Electrical Nerve Stimulation) methods. The biphasic signal 

required for stimulation in the designed stimulator is obtained 

by processing the PWM’s generated by the microcontroller 

with OPAMP’s. The generated signal is driven by the high-

amplitude DC signal from the DC-DC booster. The power 

OPAMP is used to drive the high amplitude signal.The 

stimulator senses the beginning of the walking motion with 

the force sensor and warns the muscles to help the patient 

during walking. 

It is envisaged that the design of this system could improve the 

analysis of patients treatment duration by adding EMG 

measurement to the control. 

Keywords: Functional electrical stimulation, drop foot, 

physical treatment, biomedical.  

1. Giriş

İlk fizyoterapi departmanı 1840 yılında Dr. Golding tarafından 

Londra' daki 'Guy' hastanesinde Elektroterapi departmanı 

olarak açılmıştır. İndüksiyon bobininin Faraday tarafından 

keşfinden sonra elektrofızyoloji, kas ve sinirlerin faradik ve 

galvanik akımla uyarımı hakkındaki kanunlar 19. Yüzyılın 

ortalarında Fransız Du-BoisRaymond, Duchenne ve Erb 

tarafından geliştirilmiştir. Amerikalı (Michigan) John H. 

Kellogg tarafından sinüzoidal akımlar kas uyarımında 

kullanılmıştır. Yüksek frekanslı akımlar Tesla tarafından 

keşfedildikten sonra 1892'de D'Arsonval tarafından tedavide 

kullanılmıştır. Diatermi 20. asrın ilk onuncu yılında Alman 

Zeynek ve Nagelschnidt tarafından bulunmuştur ve tıbbi 

amaçlar için New Yorklu F. De Kraft, cerrahi amaçlar için de 

Philadelphialı Clark tarafından geliştirilmiştir [1].  

1.1.Tens Uygulamaları 

Günümüzde sabit ve uzun süreli acılar için analjezik bir 

durumda uzun süreli bir uygulamada, böbrek veya karaciğerin 

hasara uğraması riski nedeniyle kullanılan alternatif metot deri 

üstü elektrikli sinir uyarımı yani fizyoterapide bilinen adıyla 

TENS Ünitesi kullanımıdır. Bu metot elektrik akımının, 

elektrotlar yardımıyla deri üzerinden deri altındaki sinirleri 

uyarmak için iletilmesi yöntemidir. Bu teknik daha sonra 

"Transkutaneous Electrical Nerve Stimulation" kelimelerinin 

baş harflerinden oluşan TENS olarak adlandırılmıştır [2]. 
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Doğru akımda kısa süreli uyanlar üreten TENS yani deri 

üstünden elektrikli kas sinir uyarımı cihazları ilk kez 1919 

yılında kullanılmaya başlanmıştır. İlk kez Wall ve Sweet cilt 

üzerine yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile periferik yani 

çevresel sinirlerin elektriksel olarak uyarılması sonucunda 

kronik ağrının geçici olarak düzeldiğini bildirmişlerdir. 

Taşınabilir elektrik stimülatörleri ilk trafo temelli olarak 1997 

yılında Norman Shealy, William Tiller, Jeffrey Tiller 

tarafından geliştirilmiştir[9]. Halen piyasada satılmakta olan 

farklı yöntemlerle geliştirilmiş taşınabilir tens cihazları 

bulunmaktadır. 

1.2.Fonksiyonel Elektrik Stimülatörü 

Düşük ayak sendromu; beyin kanaması, inme, beyin tümörleri, 

damar tıkanıklıkları, multipl skleroz, serebral palsi gibi 

rahatsızlıklar sonucu peroneal sinirde zedelenme, ileti kaybına 

bağlı olarak oluşan fiziksel bir rahatsızlıktır. Peroneal sinir 

(Şekil 1), dizin dış yan alt kısmından bacağın dış yanı boyunca 

ayak bileğine kadar giden sinirdir ve yürüme yeteneğinde 

ayağın uygun zamanda doğru yönde kaldırılmasından sorumlu 

olan kasların kontrolünü sağlar [3]. Bu kontrol görevinin 

yeterli şekilde sağlanamadığı durumlarda genellikle parmaklar 

yerde sürüklenir ve ayak bileği dışa doğru, içe doğru hareket 

ettirilemez ve ayak yerden kaldırılamaz. 

Şekil 1: Peroneal Sinir [8] 

Düşük ayak sendromu sinir ve motor kaybına bağlı olarak 

fizik tedavi veya cerrahi operasyon ile tedavi edilebilmektedir. 

Yaygın olarak fizik tedavi süresince hastalar ayaklarını 

destekleyici ortezler kullanmaktadır. Ayak bileği ortezleri 

mekanik olarak ayağı destekleyerek belirli bir açıda kalmasını 

sağlamaktadır. Günümüzde dinamik ayak bileği ortezleri ise 

ayağı basit bir manivela sistemiyle yürüyüşü sürerken sabit 

açıya getirmektedir [4]. Ayak bileği ortezleri giyilebilir 

mekanik bir destek sistemi olduğu için hastaya uzun vadede 

rahatsızlık vermekte ve oluşturduğu hacim ve ağırlık ile 

hastanın yaşam kalitesinde düşüşe sebep olmaktadır. 

Şekil 2: Charles Giamio’nun geliştirdiği ilk fonksiyonel 

elektrik stimülatörü 

Charles Giamio 1954 yılında ilk fonksiyonel elektrik 

stimülatörünü geliştirmiştir(Şekil 2). 1960’da Dr. Wladimir 

Theodore Liberson ise düşük ayak için özel geliştirilen 

elektroterapi metodları içeren fonksiyonel elektrik 

stimülatörünün ilk adımını atmıştır. Fonksiyonel 

elektroterapiyi günümüzde pek yaygın olmasa da düşük ayak 

sendromlular da kullanmaktadır. Düşük ayak için geliştirilen 

fonksiyonel elektrik stimülatörleri hastanın zayıf kas ve 

sinirlerini uyararak yürüyüşüne destek olacak şekilde 

tasarlanmaktadır. 

2. Materyal ve Metot

Düşük ayak hastalarında yürüyüşün kolay sağlanması için 

geliştirilen fonksiyonel elektrik stimilasyonu sonuçları sağlıklı 

bireyler üzerinde test edilerek izlenmiştir. Kasılma seviyesi 

pals süresi, frekans, genlik parametreleriyle optimize edilmeye 

çalışılmıştır. 
Düşük ayak sendromunda uygulanan fonksiyonel elektrik 

stimülasyonu için gerekli olan sinyal formu özellikleri; yüksek 

genlikli (Vpp=100-150V), kısa uyarım süreli (50-600µs) ve 

düşük frekanslı (20-50Hz) olarak belirlenmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1: Bioness Kullanıcı Kılavuzu 

Tasarlanan stimülatörün parametreleri ticari olarak kullanılan 

iki stimülatör (Walkaide, Bioness) baz alınarak hazırlanmıştır. 

Stimülatör; denetleyici, bifazik jeneratör, DC-DC yükseltici ve 

çıkış sürücüsü olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. 

Şekil 3: Yaygın Kullanılan TENS dalga şekilleri; 

a) Bifazik dalga b) Asimetrik Bifazik c) Monofazik

2.1. Kuvvet Sensörü 

Kuvvet sensörü diğer adıyla kuvvet algılayan direnç, üzerine 

bir kuvvet uygulandığında direnci doğrusal değişen bir 

elektronik elemandır (Şekil 4). Kullanılan sensörün direnç 

değeri 0 ile 100kΩ arasındadır.   

Şekil 4: Kuvvet Sensörü 

2.2. Mikrodenetleyici 

Çalışmada mikrodenetleyici olarak Arduino Pro Mini 

kullanılmaktadır. Arduino Pro Mini az yer kaplaması sebebi 

ile tercih edilmiştir (Şekil 5). 

Şekil 5: Arduino Pro Mini 

Arduino Pro Mini gücünü 5 V pini üzerinden veya harici güç 

kaynağından alınmaktadır. 5V VCC pini üzerinden verilir. 

Harici güç kaynağı AC-DC adaptör olabileceği gibi batarya da 

olabilir. Adaptör veya batarya kart üzerindeki GND ve RAW 

pinleri üzerinden bağlanmaktadır.  Harici güç kaynağı olarak 

7-12 V arası kullanılmaktadır. Pro Mini üzerindeki 14 adet

dijital pinin hepsi giriş veya çıkış olarak kullanılmaktadır. 8

tane analog giriş pinide bulunmaktadır. Yine Atmega328

kullanılması rağmen Uno üzerinde 6 tane analog giriş pini

bulunmaktadır. Pro Mini üzerinde kullanılan Atmega328

mikrodenetleyicisinin kılıfında 8 tane analog giriş pini

bulunmaktadır. Bu analog giriş pinleride aynı şekilde dijital

giriş ve çıkış olarak kullanılmaktadır.

2.3. Bifazik Sinyal Jeneratörü 

Stimülatörde kullanılacak uyarım sinyali OPAMP’lar ile 

oluşturulmuştur. OPAMP’lar çok yüksek kazançlı işlemsel 

yükselteçlerdir. Giriş empedansları çok yüksek olduğu için 

giriş akımları 0 A kabul edilmektedir. Çıkış empedansları çok 

çok düşük oldukları için teoride sonsuz akım veriler. Çıkış 

gerilimleri besleme gerilimlerinin üzerine çıkamaz. Genellikle 

simetrik besleme ile çalışmaktadırlar. 
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Şekil 6: Multisim’de oluşturulan bifazik sinyal jenaratörü 

OPAMP’larda eviren ve evirmeyen olarak iki giriş 

bulunmaktadır. Bu girişlerin gerilim ve akımları eşit olarak 

kabul edilir. Projede bir standart haline gelmiş Texas 

Instruments firmasının LM741 OPAMP’ı kullanılmıştır. 

2.4. DC DC Booster 

Devredeki OPAMP ve mikrodenetleyici beslemeleri ile 

stimülasyonda gerekli olan genlik seviyesini sağlamak için DC 

DC booster kullanılmaktadır. DC DC boosterlar anahtarlamalı 

güç kaynakları (SMPS) olarak bilinmektedir. Şekil 7’de 

çalışmada kullanılan booster devresi verilmiştir. Boost 

converter devresiyle oluşturulmuş anahtarlamalı güç 

kaynakları giriş voltaj gerilimini etkin bir şekilde artırmak için 

tasarlanır. Tasarlanan bu devre mevcut gerilimin polaritesinin 

değiştirmeden sadece değerinin artırarak çıkışa verir. 

Şekil 7: XL6009 entegresi ile yapılmış booster devre 

2.5. Çıkış Sürücüsü 

Düşük ayak stimülasyonunda dorsefleksiyon için gerekli olan 

genlik düzeyine DC booster ile çıkılmaktadır. Alınan yüksek 

genlikli DC sinyali bifazik sinyal ile sürülebilmesi için yüksek 

gerilim OPAMP’ı kullanılması gerekmektedir. Kullanılacak 

OPAMP’ın en az ±50 V besleme gerilimine dayanması ve 

çıkış akımının en az 100 mA desteklemesi gerekmektedir [5]. 

Şekil 8’de kullanılan güç OPAMP’ı görülmektedir. 

Şekil 8: APEX PA340CC kılıfı ve iç yapısı 

PA340CC OPAMP’ı ±175 V maksimum besleme gerilimi ve 

120 mA pals çıkış akımını desteklemektedir. 

2.6. Elektrotlar 

Biyolojik işaretlerin özellikle tıpta teşhis amacına yönelik 

olarak algılanabilmesi için vücut ile ölçme düzeni arasındaki 

iletişimi sağlayan ve ayrıca çeşitli amaçlar ve özellikle tedavi 

amacı için organlara akım gönderilmesini sağlayan elemanlara 

elektrot adı verilir. İnsan derisinin bir direnci vardır. Bu 

direnç, kişiden kişiye ve derinin özelliklerine göre farklılık 

gösterir. Elektrot yüzey alanı 5x5 cm olarak seçilmiştir. 

Elektrot yüzeyi daraldıkça etkisi daha fazla olduğu 

bilinmektedir [6]. Yüzey alanı seçimi hastanın durumuna göre 

değişebilir. 

Şekil 9: Kullanılan jel bazlı elektrotlar 

Elektrodun elektriksel devre modeli şekil 10’de gösterildiği 

gibidir. Bu modelde CD, elektrot-elektrolit arayüzündeki yük 

birikiminin neden olduğu kapasiteyi; RD ise bu kapasitenin 

kaçak direncini temsil etmektedir. ED, elektrodun yarı hücre 

potansiyeline karşılık olan gerilim kaynağıdır [7]. RS ise 

elektrolidin direncine karşılık gelir.  
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Şekil 10: Elektrodun eş değer devre modeli 

2.7. Fonksiyonel Elektrik Stimülatörü 

Çalışmada üçüncü kısımda bahsedilen materyaller ve metodlar 

ile bir düşük ayak stimülatörü tasarlanması hedeflenmektedir. 

Düşük ayak stimülatörlerinde kontrol için geri dönüş topuk 

altına koyulan kuvvet sensörü ya da ivme sensörüyle 

sağlanmaktadır. Bu çalışmada kuvvet sensörü ile yürüyüş 

fazları algılanarak stimülasyon kontrol edilmektedir. Sensör 

topuk altına yerleştirilerek hasta yürüme fazının ilk evresinde 

yani ayağını yere basılı olduğu anda sensör üzerindeki direnç 

değeri maksimuma ulaşmaktadır. Oluşturulan gerilim bölücü 

ile mikrodenetleyicinin analog girişinden direnç değeriyle 

birlikte değişen gerilim okutularak denetleyicinin kontrolü 

sağlanmaktadır (Şekil 11). 

Şekil 11: Kuvvet sensörü fritzing uygulaması 

Hasta ayağını kaldırmaya başladığı andan itibaren denetleyici 

ayarlanan parametreler doğrultusunda iki farkı PWM sinyali 

üretmektedir. 

Şekil 12: Gözlemlenen yüksek genlikli bifazik sinyal 

Bu değer mikrodenetleyicinin analog girişinden okunarak 

çözümlenmekte ve koyulan koşula göre çalıştırılmaktadır. 

Kuvvet sensörü mikrodenetleyinin üreteceği PWM’ler için 

tetiklediğinde mikrodenetleyicinin ürettiği PWM bifazik 

sinyal jeneratöründe işlenerek bifazik sinyale 

dönüştürülmektedir. Bifazik sinyal oluşturmak için zamanda 

ötelenmiş iki PWM oluşturulmaktadır. Zaman ötelemesi 

sinyalin fazlarını ve fazların arasında dinlenme süresi 

oluşturmak için gereklidir. Bu PWM’lerin arasındaki zaman 

ötelemesi,  

tpwm2 = tpwm1 +tdinlenme olarak belirlenmiştir. 

Bifazik sinyalin oluşturulabilmesi için alınan iki farklı PWM 

sinyalinin birinin terslenerek negatif şarj fazını oluşturması 

gerekmektedir. Daha sonra iki farklı faz toplanarak bifazik 

sinyal oluşturulabilir (Şekil 13).  Sinyallerin terslenmesi ve 

toplanması işlemsel yükselteçlerle sağlanmıştır. 

Şekil 13: Bifazik sinyal jeneratörü ARES çizimi 

Bifazik sinyal defibrilatörlerde de kullanılmakta olan bir 

uyarım sinyalidir. Bifazik sinyal asimetrik şekilde verilmezse 

uzun vadede uygulama bölgesinde yanık ve tahrişlere sebep 

olmaktadır. Bifazik sinyalin simetrik-asimetrik veya dengeli-

dengesiz şarj olarak kullanılması da hastanın vereceği geri 

dönüşe göre seçilmektedir. Çoğu cihazda her iki durumda da 

kullanılabilmesi için bir tasarım mevcuttur. Yaygın kullanım 

olarak simetrik dengeli şarjlı bifazik sinyal kullanıldığı 

görülmektedir. 

Oluşturulan sistemde dört adet 30V çıkışlı booster modülü seri 

bağlanarak gerekli olan genlik seviyesi yakalanmıştır. 

Oluşturulan yüksek genlik bifazik sinyal ile sürülebilmesi için 

APEX firmasının PA340CC isimli güç OPAMP’ı 

kullanılmıştır. Sistem çalıştırıldığında şekil 14’de de 

görüldüğü gibi osiloskop ekranında istenilen genlik 

seviyesinde bifazik sinyal üretildiği gözlemlenmiştir. 
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3. Tartışma

Tasarlanan stimülasyon sistemi uygulamasında yüksek genlik 

oluşturmak için transformatör kullanımı denenmiştir. Fakat 

hem sinyalin bozunuma uğraması hem de trafonun hacim ve 

ağırlığı arttırması sebebiyle trafodan vazgeçilmiştir (Şekil 17).  

Trafo yerine kurgulanan DC DC booster sistemi ile ±60 V 

simetrik bir güç kaynağı oluşturulmuştur. Bu güç kaynağı 9V 

piller ile beslenmektedir. Tamamlanan stimülatör sadece 

sağlıklı bireyler üzerinde laboratuvar ortamında test 

edilebilmiştir. Klinik ortamda yapılacak testler sistemin 

iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Şekil 14: Trafo ile yükseltilen sinyal çıktısı 

Fakat klinik tarafında hastaya ulaşmak kısıtlı zamanlarda 

mümkün olmaktadır.Stimülatör sisteminin kontrolcüsünün 

geliştirilmesine yönelik olarak EMG tabanlı bir sistem 

geliştirilebilir. EMG ile yürüyüş egzersizi boyunca yapılan kas 

aktivitesi analiz edilerek stimülasyon parametreleri otomatik 

kontrole tabi tutulabilir. Bu yöntemle hastanın iyileşme 

sürecine katkıda bulunulabileceği öngörülmektedir. 

4. Sonuçlar

Sağlıklı bireylerde uygulamada en yüksek genlikte kasta aşırı 

uyarım gözlemlenmiştir. Kasılma seviyesi pals süresi ve genlik 

parametreleriyle optimize edilmeye çalışılmıştır. Genlik 

seviyesi tepeden tepeye 100V ayarlandığında ağrısız kasılma 

gözlemlenmiştir.  

Kuvvet sensörünün yürüyüş fazının başlangıcını algılaması ile 

mikrodenetleyici pwm üretmeye başlamaktadır. Üretilen iki 

PWM sinyali bifazik sinyal jeneratöründe işlenerek bifazik 

sinyal üretilmektedir. Alınan bifazik sinyalin çıkış 

sürücüsündeki DC boosterlardan beslenen güç opampına 

aktarılması ile genliği yükseltilmektedir. Çıkışta elde edilen 

sinyal hastanın bacağına elektrotlar aracılığı ile iletilerek 

stimülasyon sağlanmaktadır. 
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Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
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Özetçe
Bu çalışmada, akışkan sıvı(DI-su) bir ortamda temassız bir 

şekilde durabilen mikrorobota ait yeni bir manipülasyon tekni-
ğinin teorik ve nümerik analizi sunulmuştur. Yüzeydeki piroli-
tik grafit üzerinde levite olan mikrorobot, yüksek hassasiyette 
konumlandırma (nano düzey) ve hareket kontrolü daha düşük 
manyetik kuvvet gereksinimiyle sağlanmıştır. Mikrorobotun te-
massız manipülasyonu, tek bir "taşıyıcı mıknatıs" vasıtasıyla, x, 
y ve z eksenlerinde sürülebilen mikro-stage ile kontrol edilmiş-
tir. Manyetik alan boyunca kuvvet çizgileri birbirine dik olma-
ması, mikrorobotta kafa eğme reaksiyonu oluşturduğu gözlem-
lenmiştir. FEM programı (COMSOL®) aracılığıyla taşıyıcı mık-
natısa uygulanacak açı değerini belirlenmiştir. Önerilen kontrol 
methoduyla mikrorobotun yüksek hızlarda kafa eğmediği gö-
rülmüştür. Teorik altyapıyı ortaya koyan manipülasyon tekniği, 
sayısal hesaplamalarla karşılaştırılmış ve mikrorobottaki kont-
rol sonuçlarının birbiriyle uyumlu olduğu gösterilmiştir.

Abstract
In this study, we present a theoric and numeric analysis of 

an untethered microrobot manipulation technique that can be 
use in a liquid enviroment. The microrobot, which is levitated 
on a pyrolytic graphite surface, allows us high precise positi-
oning (nano level) and control with lower external magnetic 
force requirements due to stabilizing manner of its locomation. 
Stabilizing microrobot is controlled via a single "lifter magnet" 
as a driving force that is placed on an automatic microstage in 
order to provide stable-motion about to x, y and z axes. During 
the magnetic field force lines can not be perpendicular to each 
other as consequence of head-tilting reaction of the microro-
bot. We determine the angle value that should be applied to the 
lifter magnete via FEM program (COMSOL®). With the pro-
posed control method, the microrobot was not head-tilting high 
speeds. The manipulation technique which revealed the theore-
tical infrastructure is compared with the numerical calculations 
and the results of the control of the microrobot are shown to 
compatible with each other.

1. Giriş
Akışkan bir ortamda temassız olarak hareket eden ve manye-tik 
kuvvetlerle levite edilen mikrorobotlar, hücre manipülas-yonu, 
ilaç keşfi, teşhis, biyolojik algılama, kimyasal sentez, bi-yopsi, 
mikropartikül nakil vb. gibi biyolojik ve tıbbi uygulama-larda 
arzu edilen bölgeye asgari hasar vererek kullanılmaktadır [1, 2, 
3, 4, 5, 6]. Mikro seviyede tasarımı yapılan ve kullanılan 
robotlara bakıldığı zaman, küçülen boyutlar gereği ortamın la-
minar akış karakteristiği göstermesi, Re etkilerinin ( Reynolds 
Number ) göz ardı edilememesine neden olmaktadır.

Nelson ve ekibi, 3 adet elektromıknatıs ile hassas olarak 
kontrolünü gerçekleştirdikleri bir bakteriden esinlerek yaptık-
ları çalışmada sürtünme kuvveti ve Low-Reynolds[7, 8] etki-
lerini gözlemlemişlerdir [9]. Metin Sitti ve ekibi ise ek ola-rak 
temassız bir şekilde mikrorobotun kontrolünü de gerçek-
leştirmiştir. Fakat kontrolde yeterli başarıyı gösterememe se-
beplerini, sürtünme kuvvetine ve ortam koşullarındaki belirsiz-
liğe bağlamışlardır [10]. Khamesee ve ekibi, sürtünme içeren 
bir model oluşturarak kontrol edebilme başarısı göstermektedir 
[11]. Fakat kontrol hassasiyetinde sürtünme kuvvetinden kay-
naklı problemler yaşanmaktadır. Arai ve ekibi ise ultrasonik tit-
reşimler uygulayarak daha başarılı(mikro hassasiyet) sonuçlar 
elde etmesine rağmen, yine ortamdaki sürtünme kuvveti has-
sasiyeti azaltan bir unsur olarak görülmektedir [12]. Pelrine ve 
ekibi diyamanyetik levitasyon kullanarak mikrorobot koloni ya-
pısı üzerinde çalışmıştır [13]. İlgili çalışma mikro akışkan bir 
ortamda yapılmadığı için akışkan viskoz etkileri gözlenmemiş-
tir. Bizim çalışmamız da ise diyamanyetik levitasyon akışkan 
içerisinde bir mikrorobota uygulanmakla birlikte, mikrorobotta 
(yüzen mıknatıs, N52) ve halka tipi(taşıyıcı mıknatıs, N48) ola-
rak 2 adet neodyum mıknatıs kullanılmıştır.

Önerilen yeni metodun amacı, su içerisinde mekanik temas-
sız bir şekilde hareket eden mikrorobot ile sürtünme kuvvetinin 
ortadan kaldırılmasıdır. Bu sayede daha hassas (nano) seviyede 
kontrol mümkün olmuş ve levitasyon esnasındaki titreşimler en 
aza indirilebilmiştir. Mikrorobotun hareketi esnasında ope-
rasyon hızı olan 2 mm/s üzerine çıkıldığı zaman, yere paralel 
(kafa eğme) hareket etmediği gözlenmiştir. Ayrıca, hızın kare-
sine bağlı olarak değişen sürtünme kuvveti de levitasyon esna-
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sında göz ardı edilemeyecek büyüklüklere gelmiştir. Kafa eğme 
reaksiyonu için sonlu elemanlar yöntemi ile COMSOL® analiz 
programı kullanılarak kafa eğmenin önüne geçilmiştir. Böylece, 
hassas kontrol edilebilen mikrorobot daha geniş aralıkta ve yük-
sek hızlarda nokta operasyonlar gerçekleştirmiştir.

2. Matematiksel Model
Bu bölümde, okunabilirlik amacıyla formüllerde kullanılan tüm 
parametreler Tablo-1’de ve sistem model şematiği Şekil-1’de 
verilmiştir. Mikrorobotun Z ekseni yönündeki levitasyonu sıra-
sında üzerine etkiyen kuvvetler ayrı ayrı gösterilmiştir. Akrilik 
bir kap içerisinde DI-su ve yüzeye yerleştirilmiş pirolitik grafi-
tin üzerinde askıda duran bir mikrorobot bulunmaktadır.

Tablo 1: Kullanılan Parametreler

Sembol Açıklama Birim
FB Kaldırma Kuvveti N

Fdiya Diyamanyetik Kuvvet N

FD Sürtünme Kuvveti N

Fm Manyetik Kuvvet N

Fr Yerçekimi Kuvveti N

B Manyetik Akı Yoğunluğu T

µ0 Geçirgenlik Katsayısı Wb/Am

µr Boşluğun Manyetik Geçirgenliği -
H Manyetik Alan Şiddeti A/m

M Manyetizasyon Vektörü A/m

χ Manyetik Yalıtkanlık Katsayısı -
Vp Parçacık Hacmi m3

mr Robot Kütlesi kg

g Yerçekimi İvmesi m/s2

Vr Robot Hacmi m3

ρf Akışkan Yoğunluğu kg/m3

ρr Robot Yoğunluğu kg/m3

cd Sürtünme Kuvvet Katsayısı -
A Kesit Alanı m2

v Hız m/s

Şekil 1: Mikrorobot Z ekseni yönündeki levitasyonu

Şekil-1’de gösterilen kuvvetlerden sırasıyla yerçekimi, kal-

dırma ve sürtünme (1-3) denklemleriyle ifade edilmiştir.

Fr = mrg (1)

FB = Vr(ρr − ρf )g (2)

FD =
1

2
cdρfAv|v| (3)

Robot kolu üzerine etkiyen manyetik kuvvet ise (4) numaralı 
denklemde hacim integrali, (5) numaralı denklemde ise yüzey 
alanı integrali şeklinde ifade edilmiştir [14].

Fm =
µr − 1

2µ0µr

∫∫∫
V

∇B2dv (4)

Fm =
µr − 1

2µ0µr

∫∫
S

B2ds (5)

(4) ve (5) numaralı denklemler aynı zamanda mikrorobot için
Therein Thomson formülasyonuna göre (6) ile de ifade edilebi-
lir.

Fmag =
Vpχ

2µ0µr
(B∇)B (6)

Denge noktasında kararlı halde işlem yapılabilmesi için∇B2 >

0 ve (µr − 1) < 0 gibi sınır şartları bulunmaktadır. Bu denk-
lemden, robotun üzerinde doğrusal bir kuvvet oluşabilmesi için
bir manyetik alan gradyanına ihtiyaç vardır. Mikrorobotun po-
zisyonu, içinde bulunduğu manyetik alanın gradyanının mikro-
robota göre konumlandırılması ile kontrol edilebilir. Bir diğer
manyetik kuvvet olan diyamanyetik kuvvet hesaplamasında ise
kullanılan malzemenin uniform olduğu varsayılarak, her bir bi-
rim hacim dv için (7) ile gösterilebilir.

dF = Mdiya(∇B)dv (7)

Böylece pirolitik grafit ile mikrorobot yüzen mıknatısı arasın-
daki diyamanyetik kuvvet (8-11) ile ifade edilebilir.

Fdiya,x =
χdiya

2µ0

∫∫∫
V

(
∂||B||2

∂x

)
dv (8)

Fdiya,y =
χdiya

2µ0

∫∫∫
V

(
∂||B||2

∂y

)
dv (9)

Fdiya,z =
χdiya

2µ0

∫∫∫ (
∂||B||2

∂z

)
dv (10)

V

Sonuç olarak Şekil-1’de modeli verilmiş sistem için x,y ve z 
eksenlerindeki matematiksel model (11-13) ile gösterilmiştir.

ẍ =
FD,x

2mr
+

(
Fm,x + Fdiya,x

m

)
(11)

ÿ =
FD,y

2mr
+

(
Fm,y + Fdiya,y

m

)
(12)

z̈ =
FD,z

2mr
+
Vrg

mr
(ρr − ρf )− g +

(Fm,z + Fdiya,z)

mr
(13)

3. Nümerik Analiz
2. bölümde matematiksel modeli verilmiş mikrorobotun yüzeye 
paralel hareket edememe durumu anlatılmıştır. Mikrorobotun
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hareketi sırasında yüzeyi üzerinde etkili olan manyetik kuvvet-
lerin homojen bir şekilde dağılmadığı ve yüzen mıknatıs ile 
taşıyıcı mıknatıs merkezlerinin aynı hizada olmadığı durum-lar 
olabilmektedir. Bunun nedeni, taşıyıcı mıknatısın sıvı sür-
tünmesine maruz kalmadığı için ivmelenmesinin, mikrorobota 
göre daha fazla olmasıdır. Böylece, mikrorobot kafa eğme re-
aksiyonu göstererek manyetik kuvvet çizgilerinin homojen ve 
dik olmasını sağlar. Şekil-2’de mikrorobotun oryantasyonuna 
zıt yönde hareket eden taşıyıcı mıknatıs ile istenmeyen torkun 
önlenmesi üzerine yapılan analiz gösterilmiştir.

Şekil 2: Yüzeye paralel hareketin sağlanması için taşıyıcı mık-
natısın açı değerinin belirlenmesi

Analiz sonucuna göre örneğin mikrorobota 7◦ açı ile hareket 
verildiği zaman, oluşan torkun taşıyıcı mıknatısa zıt yönde uy-
gulanan -4.96◦ ile önleneceği sonucu Şekil-3’te gösterilmiştir.

Şekil 3: Mikrorobot açılı hareket ettiğinde, taşıyıcı mıknatısa 
uygulanması gereken açı miktarı

Aynı zamanda, mikrorobotun Z ekseni yönündeki minumum ve 
maksimum levitasyon yükseklikleri de belirlenmiştir. Bu değer-
ler 2. bölüm Şekil-1’de gösterilen eşitlikten yola çıkarak bu-
lunmuş olup, uygulanması gereken net manyetik kuvvet değeri

olan 16.7345 µN için gösterilmiştir. Şekil-4’e göre taşıyıcı mık-
natıs ile pirolitik grafit arasındaki mesafe 60 mm iken min. le-
vite yüksekliği 30.31 µm ve 54 mm iken max. 329.1 µm olarak 
bulunmuştur. Levitasyon sınırları belirlenmiş mikrorobot için,

Şekil 4: Minumum ve Maksimum levitasyon yüksekliklerinin
belirlenmesi

yüzeye paralel hareket etmediği durumdaki açı-hız ilişki denk-
lemi analiz sonucuna göre (14) ile ifade edilmiş olup θ taşıyıcı
mıknatıs açı değerini göstermektedir.

θ = 1.323v − 0.579 (14)

4. Deneysel Çalışma
Bu bölümde, 3. bölümde bulunan sonuçlar ışığında yapılan 
deneysel çalışmalar anlatılmıştır. PointGrey GS3-U3 lens ile 
görüntü alınarak yapılan çalışmalarda öncelikle mikrorobotun 
farklı yüksekliklerdeki görüntüleri Şekil-5’te gösterilmiştir.

Şekil 5: Mikrorobotun farklı yüksekliklerdeki levitasyonu

Şekil-5’ten görüleceği üzere min. ve max. çalışma sınırları içe-
risinde sonuçlar elde edilmiştir. Buradan hareketle farklı yön-
lerde oryantasyon yeteneğine sahip mikrorobotun x ve y eksen-
lerindeki yönelimi Şekil-6’da gösterilmiştir.
Z ekseninde ise sadece levitasyon yüksekliği değiştirildiği için 
herhangi bir yönelim gösterilmemiştir. Mikrorobotun sa-bit 
levitasyon yüksekliğinde hareketi için kontrolsüz durumda kafa 
eğme gösterme nedenleri bölümün girişinde anlatılmıştır.
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Şekil 6: Mikrorobotun x ve y eksenindeki yönelimleri

Mikro-akışkan kanalda hareket eden mikrorobotlar için yüksek 
hız değerleri olan [5-10] (mm/s) aralığında kontrolsüz ve kont-
rollü durumlardaki değişimler Şekil-7’de gösterilmiştir.

Şekil 7: Kontrolsüz ve Kontrollü durumlardaki kafa eğme

Buna göre, kafa eğme miktarlarındaki önceki kontrolsüz ve açık 
çevrim kontrollü durumlar PointGrey GS3-U3 lens ile 
belirlene-rek Şekil-8’deki grafikte gösterilmiştir.
Görüldüğü üzere 5.2◦-7.7◦ aralığında hıza bağlı olarak kafa

Şekil 8: Açık çevrim kontrolcü ile kafa eğme miktarındaki de-
ğişim

eğme miktarında azalma söz konusudur. Ortalama olarak
%71.6 iyileştirme söz konusudur. Ayrıca kontrollü durumdaki
10 mm/s hız ile kontrolsüz durumdaki 5 mm/s daha az kafa
eğme elde edilmiştir. Böylece yüksek hızlarda dahi mikrorobo-
tun güvenle kullanılabileceği gösterilmiştir.

5. Sonuç
Bu çalışmada, mikro-akışkan kanal içerisinde 6 eksen hareketi
ve 3 eksen kontrolü mümkün olan bir mikrorobot çalışması
anlatılmıştır. Çalışmada literatüre katkı olarak ilk kez sıvı bir
ortam içerisinde bulunan mikrorobotun, diyamanyetik levitas-
yonla çok hassas(nano düzey) pozisyon kontrolü mümkün kı-
lınmıştır. Diğer çalışmalarda 2’den fazla ve daha büyük mık-
natıslar kullanılmasına karşın, bizim çalışmamızda 2 adet daha
küçük boyutta kalıcı mıknatıs kullanımıyla mikrorobot levitas-
yonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yine benzer çalışmalarda
yüzey sürtünmesi bulunup, daha düşük hızlarda çalışma yapılır-
ken; bizim çalışmamızda ise yüksek hızlardaki kafa eğme reak-
siyonuna çözüm metodu sunulmuş ve tartışılmıştır. Buna göre,
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kontrolsüz durumdaki kafa eğme reaksiyonu, normal operasyon
hızı 2 mm/s ’den fazla olduğu durumlarda ortalama %71.6’lık
bir iyileştirme elde edilmiştir. Kullanılan çözüm önerisi, mikro-
robot levitasyon sisteminin COMSOL® analiz programında bire
bir modellenerek elde edilmiş ve başarılı olduğu gösterilmiştir.
Ayrıca mikrorobotun, yunuslama ve yuvarlanma hareketleri de
gösterilerek farklı hareket profillerinde de başarılı sonuçlar ve-
rebileceği gösterilmiştir. Son olarak, mikrorobotun Z eksenin-
deki levitasyon aralığı belirlenmiş ve bu aralığa ait farklı yük-
seklikteki mikrorobot görselleri sunulmuştur.

6. Teşekkür
Bu proje TÜBİTAK 113E584 proje kapsamında desteklenmiş-
tir.
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Özetçe 

Bu çalışmada, Tip 1 Diyabet (T1D) hastalarının glikoz-insülin 
metabolizmasını sunan ve literatürde sıkça kullanılan üç farklı 
benzetim modeli/simülatörü incelenmiştir. Bu üç T1D hasta 
modelinden elde edilen hastalara kapalı döngü kan şekeri 
kontrol sistemi içerisinde bulanık mantık denetleyicisi (BMD) 
uygulanmıştır. Bu modeller Bergman minimal modeli, 
Hovorka modeli ve UVa/Padova simülatörüdür. Bahsi geçen 
modellerin matematiksel altyapıları ve temel bileşenleri 
anlatılmıştır. Bunun yanında T1D hastalarının glikoz-insülin 
metabolizmasını sunmadaki artı ve eksileri karşılaştırılmıştır. 

Abstract 

In this study, three different models/simulators were examined 
that present glucose-insulin metabolism of patients with Type 
1 Diabetes (T1D) and commonly used in the literature. A 
fuzzy logic controller was applied within the closed-loop 
blood glucose control system to the patients obtained from 
these three T1D patient models. These models are the 
Bergman’s minimal model, the Hovorka’s model, and the 
UVa/Padova’s simulator. Mathematical infrastructures and 
main components of the mentioned models were examined. 
Moreover, the models were compared in terms of pros and 
cons of presenting glucose-insulin metabolism.  

1. Giriş

Tip 1 Diyabet (T1D), pankreastaki beta hücrelerinden 
salgılanan ve kan şekerini normal değerler (70-180 mg/dl) [1] 
arasında tutmakta görevli insülin hormonunun eksikliğinden 
ya da yokluğundan kaynaklanan, sıklıkla çocuklarda ve 
gençlerde görülen bir hastalıktır [2]. Uluslararası Diyabet 
Federasyonu’na (International Diabetes Federation-IDF) göre 
dünya genelinde yaklaşık yarım milyon çocuk T1D hastasıdır. 
2013 yılı verilerine göre %14,8 ile Türkiye, T1D hastalığının 
ulusal yaygınlığı en yüksek Avrupa ülkesidir [3]. 

Kan şekerinin normal değerler üzerine çıkması 
(hiperglisemi) ve bu durumun uzun süre devam etmesi uzuv 
kaybı, iskemik kalp hastalıkları, körlük, son evre böbrek 

hastalığı gibi birçok komplikasyona sebep olmaktadır. Bunun 
yanında yine kan şekerinin normal değerler altına düşmesi 
(hipoglisemi) de şuur kaybı ve ani ölümlere yol açan oldukça 
tehlikeli bir durumdur. T1D hastalarının kan şekerinin normal 
değerler içerisinde tutulabilmesi ve sıkı kontrolü için harici 
insülin infüzyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda son 
yıllarda üzerinde en çok durulan iki tedavi yöntemi sürekli 
insülin infüzyonu tedavisi ve yapay pankreas sisteminin 
geliştirilmesidir [4].  

Kapalı döngü kontrol sistemi olarak da bilinen yapay 
pankreas sistemi üç temel bileşenden oluşmaktadır: kan şekeri 
seviyesini ölçen bir glikoz sensörü ya da sürekli glikoz izleme 
sistemi (SGİS), bu seviyeyi normal değerlerde tutabilecek bir 
denetleyici ve denetleyici tarafından belirlenen insülin 
miktarını T1D hastasına uygulayan bir insülin pompası [5,6]. 
Yapay pankreas sisteminin temel blok şeması Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

Şekil 1: Yapay pankreas sistemi [5,6]. 

Yapay pankreas sisteminin gerçekleştirilmesinde, sistem 
olarak tanımlanan T1D hastasına ait bir modelin ortaya 
konmasının önemi büyüktür. Gerçek T1D hastasının sistem 
olarak kullanılmasındaki zorluklar ve hasta sayısının çokluğu 
bu önemi artırmaktadır. Denetleyici birimi, T1D hastasının 
kan şekerini kontrol etmek amacıyla farklı otomatik kontrol 
algoritmaları içerebilir. Bu algoritmaların etkinliğinin 
doğrulanması amacıyla gerçek hasta üzerinde 
gerçekleştirilecek klinik çalışmalar öncesinde bilgisayar 
ortamında bu kontrol algoritmalarının hasta modelleri 
üzerinde testlerinin yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte 
gerçek hastaya tatbik esnasında karşılaşılabilecek durumların 
da (glikoz sensöründeki hatalar, kan şekeri ölçümü ve insülin 
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infüzyonundaki dokular arası gecikmeler, insülin 
pompasındaki kısıtlamalar) hasta modeli/simülatörü tarafından 
ortaya konması gerekmektedir [7]. 

Son yıllarda T1D hastalarının glikoz-insülin 
metabolizmasını veren birçok hasta modeli geliştirilmiştir. 
Hem T1D hastalığının anlaşılmasında hem de farklı kontrol 
tekniklerinin kan şekeri kontrolü amacıyla test edilmesinde 
kullanılan bu modeller birçok farklı yönden ele alınabilir. 
Basitlik ya da karmaşıklık durumuna, adi ya da kısmi 
diferansiyel denklemler içermesine, doğrusal ya da doğrusal 
olmayan yapısına, deneysel ya da olasılıksal oluşuna göre bu 
modelleri sınıflandırmak mümkündür [8]. Geliştirilen 
modeller arasında Bolie’nin doğrusal modeli [9] ve 
Sorensen’in 19. dereceden doğrusal olmayan modeli [10] öncü 
modeller arasında sayılabilir. Diğer yandan, glikoz-insülin 
metabolizması modelleme çalışmaları T1D hastalarının kan 
şekerini kontrol amacıyla farklı kontrol tekniklerinin 
geliştirilmesi çalışmalarını da hızlandırmıştır. Fisher [11] 
tarafından gerçekleştirilen kontrol çalışması da ilk kontrol 
çalışmalarındandır. O zamandan günümüze, hem modelleme 
hem de kontrol anlamında çok daha gelişmiş çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmada kapalı-döngü kontrol tekniklerinin test 
edilmesinde kullanılan üç yaygın model/simülatör detaylı 
olarak ele alınmış ve karşılaştırılmıştır: Bergman’ın minimal 
modeli [12,13], Hovorka modeli [14] ve UVa/Padova T1D 
metabolik simülatörü [15]. Ayrıca, Matlab/Simulink platformu 
kullanılarak oluşturulan bulanık mantık denetleyicisi (BMD) 
ile bu üç hasta modeli üzerine kapalı döngü bir kontrol 
çalışması gerçekleştirilmiştir. BMD tasarımında ve 
gerçekleştirilmesinde her üç hasta modeli için de aynı yöntem 
kullanılmış, böylece her bir hasta modelinin belirtilen kontrol 
tekniği karşısındaki davranışı incelenmiştir. 

Çalışmanın devamı aşağıdaki gibi organize edilmiştir. 
Bölüm 2’de yukarıda bahsedilen T1D hasta modelleri 
anlatılmıştır. Bu modellerin farklı açılardan karşılaştırılması 
Bölüm 3’te sunulmuştur. Bölüm 4’te kapalı döngü kontrol 
yöntemi olarak BMD’nin bu hasta modellerine uygulanışı ve 
benzetim sonuçları yer almaktadır. Son olarak çalışmanın 
sonuçları Bölüm 5’te değerlendirilmiştir. 

2. Matematiksel Modeller

2.1. Bergman’ın minimal modeli 

Bergman vd. 1970’li yılların sonlarında başlattıkları 
çalışmalarda sağlıklı bir organizmada pankreasın cevap 
verebilme yeteneğini ve insülin duyarlılığını incelemek 
amacıyla bir dizi deney gerçekleştirmişlerdir. Bu deneyler 
sonucunda glikoz–insülin metabolizmasını anlamak için 
geliştirilen modeller arasında oldukça kayda değer olan ve 
diğer pek çok modelin de temelini oluşturan Bergman modeli 
ortaya konmuştur [12,13]. Bu model, minimum sayıda 
parametre içermesi sebebiyle “minimal model” olarak da 
adlandırılmaktadır. Bergman modeli iki alt sistemden meydana 
gelmektedir. Bunlar glikoz harcanmasını sunan minimal 
model ve insülin kinetiklerinin minimal modelidir. Sadece üç 
hal değişkeninden oluşan model sırayla plazma-glikoz, 
plazma-insülin ve dokular arası insülin yoğunluğunu 
tanımlayacak şekilde geliştirilmiştir. Model aşağıdaki gibi üç 
diferansiyel eşitlikten oluşmaktadır. 

 
     1

dG t
p G t G X t G tb

dt
           (1) 

 
   2 3

dX t
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       (2) 
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            (3) 

Burada; 

 G(t): t anındaki plazma glikoz yoğunluğunu (mg/dl),

 I(t): t anındaki plazma insülin yoğunluğunu (µU/ml),

 X(t): plazma harici kompartmandaki insülinin glikoz
harcanmasındaki etkisini(1/dk),

 Gb: bazal glikoz yoğunluğunu (mg/dl),

 Ib: bazal insülin yoğunluğunu (µU/ml),

 p1: kas, karaciğer ve yağ dokusu tarafından glikoz
alınımına ait insülin-bağımsız oran sabitini (1/dk),

 p2: dokulardaki glikoz alma kabiliyetindeki düşüş oranını
(1/dk),

 p3: bazal insülin üzerindeki ünite insülin başına glikoz
alma kabiliyetindeki insülin-bağımlı artışı (dk-2(µU/ml)-1),

 n: plazmadaki insülinin bozulma oran sabitini (1/dk),

 h: beta hücrelerinin insülin salgılaması için gerekli glikoz
eşik değerini (mg/dl),

 γ: eşik değeri üzerindeki glikoz yoğunluklarında insülin
salgılama oranını ((µU/ml.dk-2.(mg/dl)-1),

vermektedir. Modele ait parametreler ve değerleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir [16,17]. 

Tablo 1: Sağlıklı birey ve 3 adet hastaya ait Bergman 
modeli parametreleri 

Parametre Sağlıklı 
Birey 

Hasta 1 Hasta 2 Hasta 3 

p1 0,0317 0 0 0 
p2 0,0123 0,0142 0,072 0,02 
p3 4,92∙10-6 9,94∙10-6 2,16∙10-6 5,3∙10-6 
γ 0,0039 0,0046 0,0038 0,005 
n 0,2629 0,2814 0,2465 0,3 
h 79,0353 82,937 77,5783 78 

Gb 92 92 92 92 

2.2. Hovorka modeli 

Hovorka vd. tarafından geliştirilen doğrusal olmayan model 
[18,19], deneysel çalışmalarla doğrulanmış fizyolojik bir 
modeldir. Hovorka modeli glikoz alt sistemi, insülin alt 
sistemi ve insülin etki alt sistemi olmak üzere üç alt sistemden 
oluşmaktadır. Glikoz alt sistemi kendi içerisinde plazma kısmı 
ve plazma harici kısım olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. 
İnsülin alt sistemi için sadece plazma kısmı incelenmiştir. 
İnsülin etki alt sisteminde ise insülinin glikoz kullanımı, 
glikoz dağılımı ve içsel glikoz üretimi üzerine etkisi 
incelenmiştir. Hovorka modeline ait farmakokinetik diyagram 
Şekil 2’de verilmiştir. 

519

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Şekil 2: Hovorka modelinin farmakokinetik diyagramı [19,20]. 

Hovorka modelinde iki giriş, sekiz çıkış değişkeni 
mevcuttur. Yemek alım miktarı ve insülin infüzyonu giriş 
değişkenleridir. Plazma ve dokular arası kısımdaki glikoz 
yoğunlukları, plazma insülin yoğunluğu, cilt altı hızlı ve yavaş 
kanallardaki insülin emilim miktarları, insülinin glikoz 
metabolizması üzerine etkisini belirten üç hal değişkeni ise 
çıkış değişkenleridir. Modele ait cebirsel ve diferansiyel 
eşitlikler, parametre ve sabitler [18-20] numaralı referanslarda 
mevcuttur.  

2.3. UVa/Padova simülatörü 

2007 yılında Dalla Man vd. [21] sağlıklı insan için üçlü takip 
metodu kullanılarak yemek modeli geliştirilmiştir. Bu 
çalışmada 204 sağlıklı bireye (yaş 56±2, ağırlık 78±1 kg) 
etiketlenmiş yemek alımı yanında 2 adet takip amaçlı damar 
içi glikoz enjeksiyonu uygulanmıştır. Bu şekilde 
gerçekleştirilen üçlü takip metodu ile yemek ile ilişkili olarak 
değişen kandaki glikoz miktarı, içsel glikoz üretimi, glikoz 
kullanımı ve insülin salınımı oranlarının tahmini 
amaçlanmıştır. Modelde, tek öğün ve günlük normal yaşamı 
taklit etmeyi amaçlayan 3 öğün için sonuçlara yer verilmiştir. 
Geliştirilen model 12 doğrusal olmayan diferansiyel eşitlik, 18 
cebirsel eşitlik ve 35 bağımsız parametre içermektedir [22]. 
2008 yılında Kovatchev ve Breton [23] SGİS doğruluğu ile 
ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. İki farklı veri 
seti ile FreeStyle Navigator™ (Abbott Diabetes Care) SGİS 
analizi, modellemesi ve simülasyonları gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. Ortalama 5 günlük glikoz verileri içeren, 136 
T1D hastasının katıldığı ilk veri setinde SGİS ve düzensiz 
zaman aralıklarında parmaktan ölçüm cihazı ile elde edilen 
veriler değerlendirilmiştir. İkinci veri setinde ise 28 T1D 
hastası 2 günlük süreçte SGİS ile referans olarak 15’er 
dakikalık ölçüm yapan YSI 2300 Stat Plus™ glikoz analizörü 
kullanılmıştır. Tüm bu modelleme çalışmaları ışığında 
Kovatchev vd. UVa/Padova T1D Simulatörü’nü (S2008) 
literatüre kazandırmışlardır [23]. Bu simülatör 300 sanal 
hastayla (100 yetişkin, 100 genç ve 100 çocuk) donatılmış ve 
Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından kapalı 
döngü kontrol yöntemlerinin test edilmesinde hayvan 
denemeleri yerine geçebilecek bir simülatör olduğu kabul 
edilmiştir. Simülatöre ait temel bileşenler: glikoz-insülin 
sisteminin modeli; sensör hatalarının modeli, test edilebilecek 
denetleyici sistemi ve insülin pompası ve cilt altı insülin 
kinetiklerinin modeli şeklindedir. Simülatörün dağıtıma açık 

versiyonunda kontrol tekniklerinin test edilmesi amaçlı 30 
sanal hasta (10 yetişkin, 10 genç ve 10 çocuk) bulunmaktadır. 

Sensör hatalarının modeli sistem ve kalibrasyon 
kaymalarının, yeni glikoz değerlerini üretmedeki zaman 
gecikmelerinin ve cilt altı SGİS cihazlarının rastgele 
gürültülerinin taklit edilmesinde oldukça kabiliyetlidir. Ticari 
olarak elde edilebilen üç farklı SGİS cihazının karakteristikleri 
simülatörde mevcuttur. Bunlar: 

 Freestyle Navigator™ (Abbott Diabetes Care, Alameda,
CA),

 Guardian RT (Medtronic, Northridge, CA),

 Dexcom™ STS™, 7-day sensor (Dexcom, Inc., San
Diego, CA).

İnsülin pompası için cilt altı alandaki insülin kinetiklerinin
modeli kullanılmıştır. Çünkü insülin pompaları tipik olarak 
ayrık insülini cilt altı yoluyla vermekte, cilt altından plazmaya 
geçişte gecikme meydana gelmektedir. Ticari iki farklı insülin 
pompası karakteristikleri simülatörde uygulanmaktadır: 

 OmniPod Insulin Management System (Insulet Corp.,
Bedford, MA)

 Deltec Cozmo® (Smiths Medical MD, Inc., St. Paul,
MN).

2013 yılında Dalla Man vd. bu simülatörü daha da
geliştirerek S2013 versiyonunu ortaya koymuşlardır [24]. Son 
dönemde yapılan çalışmalar hipoglisemi aralığında insülin 
etkisindeki doğrusal olmama durumunun ve hipoglisemiye 
cevabıyla ilişkili glukagon kinetiklerinin anlaşılmasına imkân 
vermiş ve bu durum S2013’ün geliştirilmesinde etkili 
olmuştur. S2013 versiyonunda yetişkin, genç ve çocuk 
hastaların her biri için ortalama değerler kullanılarak hasta 
sayısı 33’e çıkarılmıştır. S2013 versiyonuna ait temel 
bileşenler ve simülatörün ana penceresi sırasıyla Şekil 3 ve 
Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 3’te görüldüğü üzere beyaz ile 
gösterilen bloklar S2008 ile aynı işlevi görmektedir (sindirim 
sistemi, glikoz ve insülin kinetikleri). Gri bloklar karşıt 
düzenleme işlevleri, örneğin insüline karşıt olarak glukagon 
hormonu, için güncellenmiştir (karaciğer, kas ve yağ 
dokuları). Siyah ile gösterilen bloklar ise simülatöre yeni 
eklenmiştir (alfa hücreleri, glukagon kinetikleri ve glukagon 
sevkiyatı). Yapılan güncelleme ve eklemeler özellikle 
hipoglisemi olayının iyi tanımlanması ve çift hormonlu 
kontrol tekniklerinin test edilebilme imkânı açısından oldukça 
önem arz etmektedir. Şekil 4’te gösterilen ana pencere 
sayesinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirilebilmektedir: 

 Test senaryolarının belirlenmesi,

 Yetişkin, genç ya da çocuk bireylerden istenilen birey ya
da grubun test için seçilmesi,

 SGİS cihazının ve insülin pompasının belirlenmesi,

 Çıkışta elde edilmesi istenen ölçüm çeşitlerini seçimi.

3. Modellerin Karşılaştırılması

Bu bölümde, yukarıda bahsedilen ve T1D hastalarının kan 
şekeri kontrolü amacıyla benzetim çalışmalarında ve klinik 
çalışmalarda sıkça kullanılan üç model artı ve eksileri 
yönünden değerlendirilmiştir. 

İnsülin duyarlılığı ve glikoz etkinliğinin tahmini için 
önerilen minimal model fizyolojik bir model olması, makul bir 
hassasiyette tahmin edilebilir parametreler içermesi ve oldukça 
az sayıda parametre ile glikoz-insülin dinamiklerini iyi şekilde 
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taklit edebilmesi gibi avantajlara sahiptir [25,26]. Bunun 
yanında bazı çalışmalarda minimal modelin belirli 
kısıtlamalara sahip olduğu ve model üzerinde çeşitli 
düzenlemelerin yapılması gerektiği söylenmektedir. Finan vd., 
orijinal modelin harici insülin infüzyonunu içermediğini ve 
glikoz-insülin kinetiğini tanımlamakta yetersiz kaldığını 
belirtmektedirler [27]. Furler vd., içsel insülin salınımını 
kaldırmış ve insülin dinamiklerini sunması için insülin 
antikorlarını minimal modele eklemişlerdir [28]. Geliştirilen 
bu alternatif model için normal model parametreleri göz 
önünde bulundurulmuştur. Derouich ve Boutayeb [29], 
egzersizin insülin duyarlılığı üzerine etkisinin minimal 
modelde eksik olduğunu belirtmiş ve model üzerinde 
düzenleme yapmıştır. 

Şekil 3: UVa/Padova T1D simülatörü temel bileşenleri. 

Şekil 4: UVa/Padova T1D simülatörü ana penceresi. 

Hovorka modeli için aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir. 
Hovorka modelinde bağırsaktan glikoz emilimi ve cilt altından 
verilen kısa etkili insülin Lispro’nun dikkate alınmış olması 
bir avantajdır. Bunula birlikte Hovorka modeli üzerine 2010 
yılında gerçekleştirilen düzenleme ile fiziksel egzersiz modeli 
eklenmiş ve zamanla değişen parametreler dikkate alınmıştır 
[30]. Böylece hasta-içi değişimler hesaba katılmıştır. Hovorka 
modelinin glukagon hormonunu dikkate almaması ve bu 
model üzerine yapılan kontrol çalışmalarında kan şekerinin 
bazal seviyeye geç dönmesi yapısal bir kısıtlama olarak 
gösterilebilir [7,31]. 

UVa/Padova simülatörü barındırdığı sanal hasta sayısının 
çokluğuyla hastalar arası değişimlerin göz önünde 
bulundurulduğunu açıkça göstermektedir. Cilt altı insülin 
dinamiklerini ve SGİS modelini içermesi daha gerçekçi 
benzetim çalışmaları sağlamaktadır. Dahası bu simülatör, FDA 
tarafından kapalı döngü kontrol yöntemlerinin test 
edilmesinde hayvan denemeleri yerine geçebileceği kabul 
edilmiş bir simülatördür.  

4. Modeller Üzerine bir Kontrol Uygulaması

Bahsi geçen T1D modelleri kullanılarak kapalı döngü kontrol 
yöntemi için BMD uygulanmıştır. Literatürde T1D 
hastalarının kan şekeri kontrolü için klasik PID denetleyici, 
model öngörmeli kontrol gibi yöntemlerin oldukça fazla 
olması sebebiyle BMD kullanımı tercih edilmiştir. BMD 
temelli kapalı döngü kontrol sistemine ait blok diyagram Şekil 
5’te gösterilmektedir. 

Şekil 5: BMD temelli kapalı döngü kontrol sistemi blok 
diyagramı. 

BMD için iki giriş ve tek çıkıştan oluşan Mamdani tipi 
bulanık çıkarım sistemi kullanılmıştır. Hedef kan şekeri değeri 
120 mg/dl olarak belirlenmiştir. Bu hedef değer ile ölçülen 
hastadan ölçülen kan şekeri değeri arasındaki fark hata (e) 
olarak belirlenmiştir. Hata ve bu hatanın değişim oranı (∆e) 
giriş, T1D hasta modellerine uygulanan insülin infüzyon 
miktarı (u) ise çıkış değişkenleridir. Giriş değişkenleri için 
üçer, çıkış değişkeni için ise beş adet gaussian üyelik 
fonksiyonu kullanılmıştır. Giriş ve çıkış değişkenleri için 
üyelik fonksiyonları ve sınırlar Şekil 6’da gösterilmektedir. 
Toplam 9 adet kural oluşturulmuş ve bu kurallar Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Çıkarım mekanizması için Min/Max yöntemi, 
durulaştırma işlemi için ise ağırlık merkezi yöntemi 
kullanılmıştır. 

Bergman modeli ve Hovorka modeli Matlab/Simulink 
platformu kullanılarak oluşturulmuş, UVa/Padova simülatörü 
ise yine Matlab platformu üzerinde çalıştırılmıştır. Her üç 
model için de aynı şartlarda kontrol işlemini gerçekleştirmek 
adına UVa/Padova simülatörün içerdiği Kovatchev ve 
Breton’a ait [15] SGİS modeli Bergman modeline ve Hovorka 
modeline Matlab platformunda eklenmiştir. Bu sayede üç 
model için de sensör gürültüsü dikkate alınmıştır. 
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Şekil 7: Üç modele ait kapalı döngü BMD kontrolü sonucunda elde edilen kan şekeri seviyeleri.

Şekil 6: Giriş ve çıkış üyelik fonksiyonları. 

Her üç model için de aynı benzetim senaryosu uygulanmış 
ve gerçek yaşam taklit edilmeye çalışılmıştır. Sabah 6.00’da 
başlayıp 18 saat sürecek şekilde planlanan senaryo sabah 
9.00’da 65 g. glikoz içeren kahvaltı, 13.00’da 85 g. glikoz 
içeren öğle yemeği ve 19.00’da 75 g. glikoz içeren akşam 
yemeğini kapsamaktadır. Benzetim çalışmaları için başlangıç 
kan şekeri değeri 120 mg/dl olarak belirlenmiştir. 

Gerçekleştirilen kapalı döngü kontrol sistemi Bergman 
modelinde belirtilen ve parametreleri Tablo 1’de verilen üç 
hastaya, Hovorka modelinin ilk üç hastasına ve UVa/Padova 
simülatörünün içerdiği üç yetişkine (yetişkin#1, yetişkin#3 ve 
yetişkin#10) uygulanmıştır. Çok fazla sayıda parametre 
içermesi sebebiyle Hovorka modeline ve UVa/Padova 
simülatörüne ait seçilen hastaların parametreleri ilgili 
referanslardan alınmıştır [18-20,22-24]. Benzetim sonucunda 

elde edilen kan şekeri seviyeleri Şekil 7’de gösterilmektedir. 
Şekil 7’den de açıkça görüleceği üzere hem Bergman 
modeline hem de Hovorka modeline ait sanal hastaların kan 
şekeri, benzetim süresi boyunca normal değerler içerisinde 
kalmıştır. Bununla birlikte UVa/Padova simülatörüne ait üç 
yetişkin için benzetim süresi boyunca hiperglisemi (>180 
mg/dl) ve hipoglisemi (<70 mg/dl) vakaları görülmektedir. 

Tablo 2: Kural tabanı 

e \ ∆e küçük orta büyük 

küçük çok küçük küçük orta 

orta küçük orta büyük 

büyük orta büyük çok büyük 

Gerçekleştirilen kontrol çalışması göstermektedir ki, FDA 
tarafından onaylanan UVa/Padova simülatörü gerçek hastaları 
taklit etme açısından daha başarılı bir simülatördür. 
Simülatöre ait üç yetişkine aynı kontrol işlemi uygulanmasına 
karşın hastalar arası vücut içi parametrelerinin değişkenliği 
kan şekeri seviyelerinde farklılıklar ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Hovorka modelinde ise [31]’de bahsedildiği gibi 
kan şekerinin bazal seviyeye ulaşmada geciktiği açıkça 
görülmektedir. Bunun yanında hem UVa/Padova simülatörü 
hem de Hovorka modeli glikoz-insülin metabolizmasının 
yemek vb. bozucu etkiler dâhilinde gerçekleşen salınımlı 
yapısını daha iyi ortaya koymaktadır. 

5. Sonuçlar

Bu çalışmada T1D hastalarının glikoz-insülin 
metabolizmasını modellemek ve insülin tedavisi için kapalı 
döngü kontrol tekniklerini test etmek amacıyla geliştirilmiş 
Bergman modeli, Hovorka modeli ve UVa/Padova simülatörü 
detaylı olarak ele alınmıştır. Modellerin glikoz-insülin 
metabolizmasını sunmada sahip oldukları avantaj ve 
dezavantajlar vurgulanmıştır. Kapalı döngü kontrol tekniği 
için bir BMD önerilmiş ve bu üç hasta modeli üzerine 
uygulanmıştır. BMD’nin uygulanışında temel amaç kan şekeri 

522

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



kontrolündeki etkinliğini test etmek yerine hasta modellerinin 
ve bu modellerin içerdiği sanal hastaların aynı denetleyici 
karşısında göstermiş oldukları davranışı ortaya koymaktır.  Bu 
sebeple bahsi geçen kontrol tekniği özellikle Hovorka modeli 
ve UVa/Padova simülatöründeki tüm hasta popülasyonuna 
uygulanmamış, her modelden eşit sayıda sanal hasta 
seçilmiştir. Kan şekerini normal değerler içerisinde tutmada 
bulanık mantık tabanlı denetleyicilerin başarımlarının test 
edilmesi farklı çalışmalarda gerçekleştirilmektedir. 
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Özetçe
Bu çalışmada, doğrusal olmayan gözetleyiciler kullanılarak

mezoskopik büyüklükteki beyin korteksinin yaklaşık modelin-
deki ölçülemeyen durumların tahminleri yapılmaktadır. Doğru-
sal olmayan gözetleyici olarak farklı karakteristiklere sahip olan
genişletilmiş Kalman filtre (EKF), kayan kip gözetleyici (SMO)
ve ayrıklaştırma temelli gradyan gözetleyici (DBGO) yaklaşım-
ları tasarlanmıştır. Ölçülemeyen durumların tahmini, beyin kor-
teksinin matematiksel modeli üzerinden normal çalışma ve epi-
leptik durumları için yapılmaktadır. Korteks model doğrusal ol-
mayan matematiksel dinamiklere sahip olup epilepsi nöbet es-
nasında kaotik bir davranışa sahiptir. Bu yüzden normal çalışma
ve nöbet durumları general durum tahmini için birleştirilmiş-
tir. Nümerik benzetimlerde tasarlanan gözetleyicilerin başarılı
şekilde ölçülemeyen durum tahminlerini yaptığı gözlenmiştir.
Tahmin sonuçları ve tahmin başarım performansları tasarlanan
gözetleyicileri gürültülü ve gürültüsüz durumlarda karşılaştır-
mak için verilmiştir.

Abstract
In this paper, state estimation of unmeasurable states for

approximate model of mesoscopic scale brain cortex is achi-
eved using nonlinear observers. Extended Kalman filter (EKF),
sliding mode observer (SMO) and discretization based gradi-
ent observer (DBGO) are designed for the estimation of cortex
dynamics where these observers are chosen owing to different
characteristics. Using the mathematical model of brain cortex,
in two phases which are normal condition and epileptic con-
dition, the unmeasurable states are estimated. The cortex model
has a nonlinear mathematical dynamics however it has a chaotic
behavior in seizure condition. Therefore, the normal condition
and seizure condition are combined for the general state estima-
tion. In numerical simulations, it is observed that the designed
nonlinear observers succesfully performed the estimation of un-
measurable states. The estimation results and estimation perfor-
mances are given to compare the designed observers in noisy
and noiseless cases.

1. Giriş
Günümüzde epilepsi ve parkinson gibi rahatsızlıklar insanların
gündelik yaşamını önemli şekilde etkilemektedir. Genel olarak

epilepsi merkezi sinir sisteminde gerçekleşen tek bir rahatsızlık
tipi olmayıp farklı beyinsel aktivite bozukluklarının nöbetlere
dönüşmüş halidir. Bu yüzden sebebi kişiden kişiye değişmekte
olup %50 den fazlasının sebebi bilinmemektedir. Epilepsi ve
parkinson gibi rahatsızlıkların tedavi edilebilmesi için beyinden
alınan EEG sinyalleri analiz edilmektedir. EEG sinyalleri ana-
lizinden epilepsi esnasında sinirlerin aksiyon potansiyellerinin
kaotik bir davranışı olduğu gözlenmiştir. Diğer bir ifade ile epi-
lepsi rahatsızlığı sinir hücrelerinin iletiminde kontrol dışı bo-
zulmalar olmasıdır. Beyin korteksinin mezoskopik seviyedeki
yaklaşık matematiksel modeli [1, 2] çalışmalarında türetilmiş-
tir. Daha sonra geribesleme mekanizması ile farklı kontrol yön-
temleri uygulanmıştır [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Durum ve parametre kes-
tirimi çalışmaları da yapılmaktadır [9]. Epilepsi ve parkinson
tedavisinde elektriksel uyartım ve optogenetik gibi yöntemler
kullanılmaktadır. Kontrol teorisinde bilinen geribeslemeli kont-
rol yöntemleri bu yöntemler aracılığıyla hastaya uygulanmak-
tadır. Uygulanan kontrol metotları, genellikle çıkışın hatasının
minimizasyonu üzerinden tasarlanırken tüm durumları dikkate
alan çalışmalar henüz yaygın değildir. Çünkü tüm durumların
ölçülmesi mümkün değildir. Bu yüzden bu çalışmada ölçüle-
meyen durumların tahmin edilmesi için gözetleyici tasarımı ya-
pılmaktadır.

Doğrusal olmayan gözetleyiciler durum ve parametre kesti-
riminde izleme ve kontrol alanında önemli bir yere sahiptir. Sis-
temlere ait durumların ölçülmesinde sensör teknolojisi ne ka-
dar gelişmiş olsa da sensörlerin sistem üzerindeki montajında
ağırlık, boyut gibi problemlerden dolayı durum gözetleyicileri
tercih edilmektedir. Bunun yanında durum veya parametre gö-
zetleyicisi sadece yazılım ile yapılabileceğinden dolayı mali-
yet açısından önemlidir. Durum gözetleyicileri öncelikle doğ-
rusal sistemler [10] için daha sonra doğrusal olmayan sistem-
ler [11] için genişletilmiştir. Durum gözetleyicilerine ihtiyacın
artması ile beraber genişletilmiş-Luenberger [12], genişletilmiş
Kalman filtresi [13], kayan-kip gözetleyici [14, 15], yüksek-
kazanç gözetleyicisi [16], Takagi-Sugeno gözetleyici , ve en
son zamanlarda geliştirilen ayrıklaştırma temelli gradyan gö-
zetleyici [17, 18, 19] önerilmiştir ve uygulamalar yapılmıştır.
Bu gözetleyicilerden, litertürde en sık kullanılanlardan geniş-
letilmiş Kalman filtresi gürültülü ortamlarda hala iyi seviyede
tahmin yapabilmesinden dolayı önemli bir yeri vardır. Kayan-
kip gözetleyici ise matematiksel yapısı gereği sistemdeki be-
lirsizliklere karşı gürbüzlük özelliği ile öne çıkmaktadır. Bu-
nun yanında ayrıklaştırma temelli gradyan gözetleyici ise çok
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hızlı yakınsama özelliği ile literatürde önemli bir yeri oluşmuş-
tur [17, 18, 19]. Fakat ayrıklaştırma temelli gradyan gözetleyi-
cisi tamamen sistem modeli temelli olmasından dolayı sistem
belirsizliklerine karşı zayıf kalması beklenmektedir.

Bu çalışmada, doğrusal olmayan gözetleyiciler beyin kor-
teks modelinin durum tahmini için tasarlanmıştır. Beyin kor-
teks modelinde 14 adet durum vardır. Bu durumların birçoğu-
nun hassas şekilde ölçülmesi neredeyse imkansızdır. Bu yüz-
den gözetleyici tasarımı ve sonuçları ileri uygulamalarda faydalı
olacaktır. Özellikle epilepsi ve parkinson gibi rahatsızlıkların
tedavisinde tüm durumların ölçülmesine gerek olmadan denet-
leyici tasarımı yapılabilecektir. Gözetleyici tasarımları normal
durum ve epilepsi nöbeti için uygulanması ve karşılaştırılması
açısından bu iki durum birleştirilmiştir. Yani normal durumda
sinir iletimi devam ederken epilepsi nöbetine geçen hastanın
korteks dinamikleri gözetleyiciler ile tahmin edilmiştir. Burada
en önemli faktör korteks matematiksel modelinin doğruluğudur.
Literatür çalışmalarında, burada uygulanan matematiksel mo-
del ile kontrol çalışmaları da yapıldığı için modelin doğru ol-
duğu varsayılmaktadır. Benzetimlerde tüm tahmin sonuçları en
iyi başarım performansı gösteren DBGO gözetleyici için göste-
rilmiştir ve toplam ortalama karesel hata performansları karşı-
laştırılmıştır. Bunun yanında, gürültülü ve gürültüsüz durumlar
için benzetimler ayrı ayrı yapılmıştır ve sonuçlar gösterilmiştir.

Çalışmanın devamında, Bölüm 2’de, doğrusal olmayan gö-
zetleyici yaklaşımları tanıtılacaktır. Bölüm 3’de ise kaotik epi-
lepsi davranışları açıklanacaktır. Çalışmanın benzetim sonuçları
ve karşılaştırmalara Bölüm 4’de yer verilecektir. Bölüm 5’de ise
çalışmanın sonuçları ve gelecek çalışmalar anlatılmaktadır.

2. Doğrusal Olmayan Gözetleyiciler
2.1. Genişletilmiş Kalman Filtre (EKF)

Gürültülü ve gürültüsüz ortamlarda durum ve parametre tah-
mini için en çok kullanılan yöntemlerden biri olan EKF tasa-
rımında, doğrusal olmayan süreç dinamiklerinin türevlenebilir
olması gerekir. Süreç ve ölçüm fonksiyonlarının kısmi türevleri
anlık tahmin civarındaki değerler ile doğrusallaştırılır [20, 21].
Böylece anlık tahmin değerleri ve matematiksel modeli kulla-
narak durum tahmini yapılır. EKF’de gözetleyici başarımı, bi-
linen olumlu özelliklerin yanısıra, sezgisel olarak başlangıç de-
ğerlerine ve istatistiksel formdaki süreç ve ölçüm gürültü ko-
varyanslarının seçimine bağlıdır. Bu karakteristiklerdeki yanlış
varsayımlar filtre başarımını kötüleştirir. Doğrusal olmayan ay-
rık zamanlı dinamik bir sistemin durum uzayı modeli

x[n+ 1] =f(x[n], u[n]) + w[n],

y[n+ 1] =g(x[n], u[n]) + v[n],

w ∼N (0,Q),

v ∼N (0,R),

(1)

formunda verildiğinde x[n] N -boyutlu durum vektörünü,
u[n] ∈ R giriş işaretini ve y[n] ∈ R de çıkış işaretini gösterir.
Rasgele değişkenler w ve v sırasıyla sistemin süreç gürültüsü ve
ölçüm gürültüsüdür. Süreç ve ölçüm gürültüleri Q ve R gürültü
kovaryans matrislerine sahip, sıfır ortalamalı normal dağılımlı
beyaz gürültülerdir. EKF yapısının tahmin adımında durumlar
dinamik modelle kestirilir daha sonra düzeltme adımında gözle-
yici model ile düzeltilir. Böylece kestirimcinin hata kovaryansı

en küçük yapılır. EKF’ye ait zaman güncelleme veya tahmin
adımının denklemleri aşağıdaki şekildedir.

x̃−[n] = f̂(x̃−[n− 1], u[n− 1]), (2a)

P−[n] = A[n]P[n− 1]AT [n] + Q, (2b)

Ölçüm güncelleme veya EKF’nin düzeltme adımları ise şu şe-
kildedir.

K[n] = P−[n]HT [n](H[n]P−[n]HT [n] + R)−1, (3a)

x̃[n] = x̃−[n] + K[n](y[n]− g(x̃−[n], u[n− 1])), (3b)

P[n] = (I−K[n]H[n])P−[n], (3c)

Bu ifadelerde x̃[n] durum tahmini vektörüdür. Burada f̂ ve g
fonksiyonlarının x ve u değişkenlerine göre türevlenebildiği
varsayılmaktadır. Her örnekleme anında değişerek güncellenen
A[n] ve H[n] matrisleri ise aşağıdaki şekilde hesaplanır.

A[n] =
∂ f̂

∂x

∣∣∣∣∣x=x̃[n−1]
u=u[n−1]

ve H[n] =
∂g

∂x

∣∣∣∣∣x=x̃[n−1]
u=u[n−1]

, (4)

Bu matrisler, tekrarlamalı olarak EKF’nin zaman ve ölçüm gün-
celleme denklemlerinde kullanılarak sistemlere ait durum tah-
minleri gerçek durum değerlerine eşitlenmeye çalışılır.

2.2. Ayrıklaştırma Temelli Gradyan Gözetleyici (DBGO)

Sürekli zamanlı doğrusal olmayan N -boyutlu bir sistemin du-
rum denklemleri vektörel formda ẋ = f(x, u), y = g(x, u)

x ∈ <N , u ∈ < şeklinde verildiğinde burada u kontrol işare-
tini, x durum vektörünü, y çıkış sinyalini göstermektedir. f ve
g fonksiyonları; kontrol işareti ve durum vektörü değerlerine
göre dinamikleri bilinen, sürekli zamanlı ve türevi alınabilen
fonksiyonlardır. n, t = nTs zamanındaki örnekleme periyodu
olmak üzere xN [n] ve uR[n] sırasıyla sistemin n. anındaki an-
lık durum ve giriş değerleridir. Bir sonraki örnekleme adımına
ait xi[n+ 1] ve yi[n+ 1] ifadeleri 4. mertebeden Runge-Kutta
algoritması ile aşağıdaki gibi tahmin edilebilir.

x̂[n+ 1] =f̂(x̂[n], u[n]) = x̂[n] +
1

6
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4)

ŷ[n+ 1] =g(x̂[n+ 1], u[n])
(5)

burada
k1 = Tsf(x[n],u[n]),

k2 = Tsf(x[n] + 0.5k1,u[n]),

k3 = Tsf(x[n] + 0.5k2,u[n]),

k4 = Tsf(x[n] + k3,u[n]),

(6)

şeklindedir. Bu ifadeler sürekli zamanlı bir sistemin ayrık za-
manlı modelinde durum tahmini için kullanılabilir. Bunun için
gradyan-azalan metodunda anlık çıkış ölçümleri kullanılarak
tahminleme işlemi aşağıdaki gibi gerçekleştirilir.

x̂[n+ 1] =x̂[n]− ∂E[n+ 1]

∂x̂[n]
,

ŷ[n+ 1] =g(x̂[n+ 1], u[n])

(7)
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e[n], çıkış tahmin hatasını (y[n]− ŷ[n]) göstermek üzere e[n]’i
en aza indirecek amaç fonksiyonu E[n] = 1

2
e[n]2 şeklinde ta-

nımlanır. Amaç fonksiyonunun sistem durumlarına göre türevi

∂E[n+ 1]

∂x̂[n]
=
∂E[n+ 1]

∂ŷ[n+ 1]

∂ŷ[n+ 1]

∂x̂[n]

=− e[n+ 1]
∂g[n+ 1]

∂x̂[n+ 1]

∂x̂[n+ 1]

∂x̂[n]

(8)

şeklindedir. Yukarıdaki eşitlikte çıkış değerinin her bir duruma
göre türevinin alınması ile Jakobiyen matrisi (Jx) elde edilir.
Sistemin ayrık-zamanlı modeli kullanılarak elde edilen ∂x̂[n+1]

∂x̂[n]

terimi DBGO yapısında oldukça önemli bir rol oynar. Jakobiyen
matrisinin türev bileşenleri, RK algoritmasına dayalı ayrıklaştı-
rılmış modelin zaman güncellemesi kullanılarak çıkarılabilir.

Jx[n] =
∂Tg

∂x

∣∣∣
x=x̂[n+1]

∂x̂[n+ 1]

∂x̂[n]
, (9)

burada

∂x̂[n+ 1]

∂x̂[n]
= I +

1

6
(
∂K1

∂x̂[n]
+ 2

∂K2

∂x̂[n]
+ 2

∂K3

∂x̂[n]
+

∂K4

∂x̂[n]
),

(10)
(10) eşitliği için gereken sistem durumlarına göre türevler

∂K1

∂x̂[n]
= Ts

∂f

∂x̂[n]

∣∣∣x̂[n]=x̂[n]
u[n]=u[n]

,

∂K2

∂x̂[n]
= Ts

[
∂f

∂x̂[n]
(I + 0.5

∂K1

∂x̂[n]
)

] ∣∣∣x̂[n]=x̂[n]+0.5K1
u[n]=u[n]

,

∂K3

∂x̂[n]
= Ts

[
∂f

∂x̂[n]
(I + 0.5

∂K2

∂x̂[n]
)

] ∣∣∣x̂[n]=x̂[n]+0.5K2
u[n]=u[n]

,

∂K4

∂x̂[n]
= Ts

[
∂f

∂x̂[n]
(I +

∂K3

∂x̂[n]
)

] ∣∣∣x̂[n]=x̂[n]+K3
u[n]=u[n]

.

(11)
şeklinde hesaplanır. Jx matrisi ve Levenberg-Marquardt (LM)
yönü kullanılarak durumları güncellemede gerekli düzeltme te-
rimi δx[n + 1] = −(JTx Jx + µxI)

−1JTx e[n + 1] olarak bu-
lunur. Burada, INxN şeklindeki birim matris ve µx terimi LM
yönü hesaplamasında Dik-iniş ve Newton yönleri arasında se-
çim yapılmasını sağlayan anahtalama terimidir. Bu aşamadan
sonra DBGO durum güncellemesi

x̂[n+ 1] = x̂[n] + δx[n+ 1],

ŷ[n+ 1] = g(x̂[n+ 1], u[n])
(12)

şeklinde gerçekleştirilebilir.

2.3. Kayan Kip Gözetleyici (SMO)

Kayan-kip gözetleyici, sonlu zamanlı ve hızlı yakınsama, be-
lirsizliklerle ilgili gürbüzlük, kararlılık ve kesin olmayan kes-
tirimlerin olabilirlikleri nedeniyle geniş bir uygulama alanına
sahiptir. Hem doğrusal olmayan sistemlerde hem de özel uy-
gulama modellerinde durum ve parametre tahmini için en gür-
büz tekniklerin başında gelen SMO’nun teorik ve pratik gö-
zetleyici gelişmelerindeki etkisi artarak devam etmektedir [22].
[15, 22] çalışmalarında SMO’nun doğrusal geri besleme ele-
manları, gözetleyici olarak tanımlanabilmiş ve gürbüzlüğü ge-
liştirecek bu elemanların genliğinin etkisi tartışılmıştır. Bu sa-
yede SMO, doğrusal olmayan etkilere karşı üstün bir başarım

gösterebilir. Slotine’nin çalışmasında [15] verilen doğrusal ol-
mayan n. mertebeden bir sistem formu

x(n) = f(x, u) (13)

şeklindedir. f(x, u), sistem durumlarının fonksiyonu olan doğ-
rusal olmayan vektör fonksiyonudur. Burada x1 durumunun tek
kullanılabiliri ölçüm değeri olduğu varsayılırsa SMO ağaşıdaki
gibi tasarlanır.

˙̂x1[n] = −h1ε1[n] + x̂2 − d1sign(ε1[n])

˙̂x2[n] = −h2ε1[n] + x̂3 − d2sign(ε1[n])

...
˙̂xN [n] = −hNε1[n] + f̂− dN sign(ε1[n])

(14)

Burada ε1[n] = x̂1[n] − x1[n] ölçüm hatası ve f̂ fonksiyonu
f(x, t)’nin bir kestirimidir. hi katsayıları, di değerlerinin sıfır
olduğu asimtotik hatanın azalmasını garantileyen klasik Luen-
berger gözetleyici için seçilen katsayılar gibidir. İlgili hata di-
namikleri (15) denklem takımıyla verilir.

ė1 = −h1ε1[n] + e2 − d1sign(ε1[n])

ė2 = −h2ε1[n] + e3 − d2sign(ε1[n])

...

ėN = −hNε1[n] +4f− dN sign(ε1[n])

(15)

burada 4f = f̂ − f ifadesinin dN ≥ |4f | şeklinde sınırlı ol-
duğu varsayılır. Kayma koşulu (d/dt)(ε1)2 aşağıdaki bölgede
başarılır.

e2 ≤ d1 + h1ε1, ε1 > 0

e2 ≥ −d1 + h1ε1, ε1 < 0
(16)

(15) denkleminden e1 = 0 üzerinde bir kayma kipi elde edildi-
ğinde bunu e2 − d1sign(e1) = 0 takip eder. Bu yüzden

ė2 = e3 −
d2
d1

e2

...

ėN = 4f− dN
d1

e2

(17)

olur. Bu tanımlardan sonra durum tahminleri gerçekleştirilebi-
lir.

3. Korteks Matematiksel Modeli
Beyin korteksinin davranışını araştırmak ve rahatsızlık durum-
larını analiz etmek üzere uygun bir matematiksel model ile ifade
edilmesi gerekmektedir. Merkezi korteksin elektriksel aktivite-
sini temsil eden CM model, stokastik parçalı diferansiyel eşit-
likleri (SPDEs) içeren farklı durumlarla ifade edilmiştir. Bu mo-
delin stokastik ve doğrusal-olmayan davranışı göz önünde bu-
lundurularak epilepsi, uyku ve anestezi gibi Elektroensefalog-
rafiye (EEG-Electroencephalography) temelli uygulamalar ve
araştırmalar yapılabilmektedir. [23] çalışmasında SPDEs şek-
linde ikinci mertebeden terimlerle sunulan korteks modeli, [2]
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çalışmasında aşağıdaki gibi 14 adet birinci mertebeden adi dife-
ransiyel denklemle (ODE) daha basit bir sistem şekline dönüş-
türülmüştür.

τe
∂he
∂t

= (hreste − he) + ψee(he)Iee + ψie(he)Iie,

τi
∂hi
∂t

= (hresti − hi) + ψei(hi)Iei + ψii(hi)Iii,

∂Iee
∂t

= Jee,

∂Jee
∂t

= −2γeJee − γ2
eIee

+ [Nβ
eeSe(he) + φe + pee]Geγee+ Γ1,

∂Iei
∂t

= Jei,

∂Jei
∂t

= −2γeJei − γ2
eIei

+ [Nβ
eiSe(he) + φi + pei]Geγee+ Γ2,

∂Iie
∂t

= Jie,

∂Jie
∂t

= −2γiJie − γ2
i Iie + [Nβ

ieSi(hi) + pie]Giγie+ Γ3,

∂Iii
∂t

= Jii,

∂Jii
∂t

= −2γiJii − γ2
i Iii + [Nβ

iiSi(hi) + pii]Giγie+ Γ4,

∂φe
∂t

= χe,

∂χe
∂t

= −2ν̄Λeeχe − (ν̄Λee)
2φe

+ ν̄ΛeeN
α
ee(

∂

∂t
+ ν̄Λee)Se(he),

∂φi
∂t

= χi,

∂χi
∂t

= −2ν̄Λeiχi − (ν̄Λei)
2φi

+ ν̄ΛeiN
α
ei(

∂

∂t
+ ν̄Λei)Se(he),

(18)
Burada e ve i alt indisleri sırasıyla uyarıcı (excitatory) ve ön-
leyici (inhibitory) nöron popülasyonlarını belirtir. Bu indis gös-
terimine göre, he(mV ) değişkeni bir nöron populasyonu için
ortalama gövde potansiyelinin uyarılmasını, hi(mV ) değişkeni
ise kısıtlanmasını ifade eder. Iee(mV ) değişkeni, uyarıcı popü-
lasyondan gelen girdiler nedeniyle uyarıcı popülasyonun postsi-
naptik (postsynaptic) aktivasyonu, Iei(mV ) değişkeni ise önle-
yici popülasyonun postsinaptik aktivasyonudur. Benzer şekilde,
Iie(mV ) değişkeni önleyici popülasyondan gelen girdilerden
dolayı uyarıcı popülasyonun postsinaptik aktivasyonu Iii(mV )

değişkeni ise önleyici popülasyonun postsinaptik aktivasyonu-
dur. φe(s−1) ve φi(s−1) değişkenleri sırasıyla uyarıcı ve önle-
yici popülasyonlarına kortikortiküler (corticocortical) girdiler-
dir. Γi terimleri ise stokastik girdilerdir.

Ayrıca ψjk(hk)(j, k ∈ e, i) terimleri Ijk girişleri için ağır-
lık faktörleridir. Se(he) ve Si(hi) gövde potansiyelini uyaran
hızına eşleştiren sigmoid fonksiyonalarıdır. Bu terimler aşağı-
daki gibi ifade edilir:

ψjk(hk) =
hrevj − hk
|hrevj − hrestk | , (j, k ∈ e, i) (19)

Se(he) =
Smaxe

1 + exp[−ge(he − θe)]
(20)

Si(hi) =
Smaxi

1 + exp[−gi(hi − θi)]
(21)

Şekil 1: Korteks model parametreleri.
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(a) Normal durumda he potansiyeli (pee =
1100, Ge = 0.18mV ).
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Şekil 2: Patalojik parametreye göre korteks potansiyeli.
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Şekil 1’de korteks modeldeki tanımlanan parametreler ve-
rilmiştir. Şekil 2’de ise korteks modelde normal sinir iletimi ve
epileptik sinir iletimi olmak üzere iki durum çizdirilmiştir. Nor-
mal durumda model doğrusal olmayan davranış iken epileptik
durumda sistem kaotik davranış göstermektedir. Lyapunov üste-
linin pozitif olduğu [24] çalışmasında gösterilmiştir. Benzetim
çalışmalarında iki durum birleştirilerek gözetleme yapılmıştır.
Normal durumdan epileptik duruma geçiş pee, Ge parametre-
lerinin değiştirilmesi ile elde edilmiştir. Burada amaç aynı za-
manda hastanın nöbete geçerkenki durumların gösterilmesi ve
tahmin edilmesidir.

4. Benzetim Sonuçları
Benzetim sonuçları gürültülü ve gürültüsüz tahmin olmak üzere
iki gruba ayrılmaktadır. İki durumda da modele dışarıdan giriş
uygulanmadığı için durumlardan φi’nin ölçülebildiği varsayıl-
mıştır. Arda kalan 13 durum ise gözetleyiciler ile tahmin edil-
mektedir. Bu noktada önemli olan durumun, korteks aktivasyon
potansiyelini ifade eden he olduğu unutulmamalıdır. Normal ve
epileptik durumda önemli derecede değişmektedir.

Gürültü sinyali yapay olarak he durumuna eklenmiştir. Gü-
rültüyü he durumuna uygulamanın amacı hem çıkış olması hem
birçok durumda bulunmasıdır. Sinyal-gürültü oranı (SNR) ise
25 dB olarak seçilmiştir. Daha yüksek gürültülerde gözetleyi-
cilerin performansları düşmektedir. Daha düşük gürültü oranla-
rında ise tahmin başarımları çok daha yüksektir. Gürültü ekle-
menin amacı ise gözetleyicilerin gürültülü ortamdaki tahminle-
rinin karşılaştırılmasıdır. Gürültülü ortamda başarılı olması de-
mek gerekli olan sensör ihtiyacını başarılı şekilde karşılamış ol-
ması demektir. Diğer bir ifadeyle izleme ve geribesleme kontrol
çalışmalarında gürültüden fazla etkilenmeden doğru tahminler
yapabilmesi sonucunda epilepsi vb rahatsızlıklar daha kolay te-
davi altına alınacaktır.

Sonuçlarda öncelikle ölçülen durum olan φi’ye ait gürül-
tüsüz tahmin sonuçları Şekil 3’de gösterilmiştir. Ölçülen du-
rum olduğu için hızlı doğru tahminlerin yapılması beklenmek-
tedir. Daha sonra çıkışın (he); gürültüsüz tahmin sonuçları Şe-
kil 4’de, gürültülü tahmin sonuçları ise Şekil 5’de verilmiştir.
İki durumda da başlangıçtaki yakınsama oranları hızlıdır. Ay-
rıca gürültülü ortamlarda EKF ve önerilen DBGO metotları ba-
şarılı şekilde gözetleme yapmaktadır. Şekil 6 ve Şekil 7’de oku-
yucu için geriye kalan 12 durumun, DBGO ile tahmin sonuçları
verilmiştir.

Tablo 1’de gürültüsüz, Tablo 2’de ise gürültülü korteks mo-
delin tüm durumlarının tahmin sonuçlarına ait toplam ortalama
karesel hata (MSE) değerleri verilmiştir. Tablo değerlerine göre
gürültüsüz ortamda en iyi DBGO gözetleyicisi, gürültülü or-
tamda ise en iyi EKF gözetleyicisi tahmin başarımı sağladığı
görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken ise gürültülü
ortamda da DBGO gözetleyicisinin EKF’ye yakın performans
göstermesidir. DBGO gözetleyicisinin en önemli avantajı bir
adet tasarım parametresinin olmamasıdır. EKF’de ise ilk para-
metreleri ayarlamak zaman almaktadır.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, beyin korteks modelinin durum tahminleri üç
farklı doğrusal olmayan gözetleyici ile yapılmıştır. EKF ve

zaman[ms]
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

×105

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Φi
Φi(DBGO)

(a) DBGO ile φi tahmini

zaman[ms]
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

×105

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Φi
Φi(SMO)

(b) SMO ile φi tahmini

zaman[ms]
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

×105

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Φi
Φi(EKF)

(c) EKF ile φi tahmini

Şekil 3: Gürültüsüz durumda tüm φi tahmin sonuçları.

DBGO gözetleyicilerinin hem gürültülü hem de gürültüsüz or-
tamda yakın performanslar sağladığı görülmektedir. DBGO gö-
zetleyicisi, gürültülü ortamda da başarılı olması ve tasarımının
kolay olması ile öne çıkmaktadır. SMO’da genel olarak perfor-
mans sonuçları daha kötüdür, ayrıca tasarım parametresi çok
fazladır. Devam eden çalışmamızda korteks modelde parametre
tahmini ve epilepsi kontrolü ile ilgili sonuçlar alınmaktadır.
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Şekil 4: Gürültüsüz durumda tüm he tahmin sonuçları.
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Şekil 5: Gürültülü durumda tüm he tahmin sonuçları.
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Şekil 6: DBGO gözetleyici ile tahmin sonuçları.
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Şekil 7: DBGO gözetleyici ile tahmin sonuçları.
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Tablo 1: Gürültüsüz ortamda performans değerleri.
Metot/MSE he Tahmin hatası Toplam Hata
DBGO 5.1e-4 1.56e+6
SMO 5.8e-4 3.53e+6
EKF 5.2e-4 1.63e+6

Tablo 2: Gürültülü ortamda performans değerleri.
Metot/MSE he tahmin hatası Toplam hata
DBGO 6.69e-4 2.49e+6
SMO 6.87e-4 4.38e+6
EKF 6.45e-4 2.24e+6
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Özetçe 

Bu çalışmada uzaktan kontrollü robotlarda, operatörün iş 

yükünü azaltmak ve görüş kalitesini arttırmak amacıyla insan 

görüşünü taklit eden bir görüntü aktarım sistemi üzerine 

çalışılmıştır. Tek kameralı görüntü sistemlerinde operatör 

derinlik algısını yitirmektedir. Bundan dolayı sistemde derinlik 

algısını sağlayabilmek için iki adet kamera kullanılarak sanal 

gerçeklik uygulaması tasarlanmıştır. Sunulan sistem operatöre 

robotun bulunduğu ortamın üç boyutlu görüntüsünü 

aktarmaktadır. Aynı zamanda operatörün kafa hareketleri, 

kameraların bulunduğu pan-tilt mekanizmasında taklit 

edilmektedir.  

Abstract 

In this study, an image transfer system mimicking a human 

vision has been studied for tele-operated robots in order to 

reduce the workload and enhance the vision quality of the 

operator. In single-camera display systems, the operator loses 

depth perception. Therefore, virtual reality application is 

designed using two cameras to provide depth perception in the 

system. The presented system transfers the three-dimensional 

image of the environment in which the robot is located. At the 

same time, the head movements of the operator are imitated in 

the pan-tilt mechanism where the cameras are located. 

1. Giriş

Uzaktan kontrollü (tele-operasyon) robotlarda ortam 

görüntülerinin operatöre iletilmesi büyük bir önem arz 

etmektedir. Sık kullanılan yöntemlerden biri, ortam 

görüntüsünü 2 boyutlu ve gerçek zamanlı olarak monitöre ya 

da bilgisayar ekranına aktarmaktadır. Bu tür sistemlerde 

operatörün işi oldukça zordur. Hem görüntüleme cihazını 

kontrol etmek hem de robota gerekli hareketli vermek ve 

bunların yanında 2 boyutlu görüntüleri yorumlayarak ortam 

koşulları hakkında bilgi almak için oldukça fazla tecrübe 

gerekmektedir. 

Operatörün işini kolaylaştırmak ve çevre algısını arttırmak için 

3 boyutlu görüntüleme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

sistemler, ortam görüntüsünü iki adet kamera ile almaktadır. 

Bu görüntüler sanal gerçeklik gözlüğünde birleştirilerek 3 

boyutlu görüntüler elde edilmektedir. Görüntünün yanında 

derinlik hissini de veren bu sistem operatörün robotun ortamını 

daha iyi algılamasına yardımcı olur.  

Görüntülerin aktarılmasının yanında kameraların bulunduğu 

platformun kontrolü de önemlidir. Platformun oryantasyonu 

manuel olarak ayarlanabilir; fakat bu operatörün çalışma 

koşulunu zorlaştırır. Bu sorunu çözmek içinde platform, 

operatörün kafa hareketleriyle kontrol edilebilir. Bunun için de 

kafa hareketlerinin doğru bir şekilde algılanması önemlidir. 

Kafa hareketlerini algılamaya yönelik çalışmalar görüntü 

işleme ve sensör tabanlı olmak üzere iki alanda yoğunlaşmıştır. 

Görüntü işleme yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalar 

çoğunlukla yüz tanıma işleminin ardından yapılmaktadır [1] 

[2]. 

Xu ve Li kafa hareketleri takibi için parçacık süzgeci 

kullanmışlardır. Başın şeklini elips olarak modellemişler ve 

bunun yoğunluk gradyanını hesaplamışlardır. İç görünüşü 

modellemek için de renk histogramından faydalanmışlardır. 

Bu iki temel özellik karmaşık bir arka planda bile kafa 

hareketlerinin takibi için birbirini tamamlamakta olup başarılı 

sonuçlar vermiştir [3].  

Wang ve Brandstein otomatik video konferans için yüz 

tanımanın yanına ses tanımayı ekleyerek kafa hareketlerinin 

takibi için melez bir sistem sunmuşlardır. Mikrofon girdileriyle 

konusan kişinin yerini tespit eden sistem yüz tanıma için 

kamera kullanmaktadır. Aynı zamanda yüz takip edilerek kafa 

hareketi elde edilmiştir [4].  

Sensör tabanlı çözümler tele-operasyon işlemlerinde sıklıkla 

kullanılan yöntemlerdir. La Valle ve arkadaşları, yaptıkları 

çalışmada gerçeklik gözlüğü olan Oculus Rift  ile kafa 

oryantasyonunu ataletsel ölçüm birimi kullanarak belirlemeyi 

hedeflemişlerdir [5](Şekil 1). 
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Şekil 1: Oculus Rift kafa oryantasyonu 

Ataletsel ölçüm birimi kulanılarak yapılan bir başka çalışma da 

Foxlin ve Naimark‘a aittir. 3 eksenli jiroskop, ivmeölçer ve 

manyetometreden oluşan InertiaCube2 kullanmışlardır 

[6](Şekil 2).  

Şekil 2: InertiaCube2 

Jiroskop, ivmeölçer ve manyetometreden oluşan ataletsel 

ölçüm birimleri ile oryantasyon hesaplamaları oldukça 

yaygındır. Bu sensörlerden verimli çıktılar elde etmek için 

sensör füzyon algoritmaları ve süzgeçleri kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerden en yaygını Kalman süzgecidir. Sabotelli ve 

arkadaşları çift katmanlı Kalman süzgeci modelini oryantasyon 

takibi için önermişlerdir [7]. İlk katmanında jiroskop 

çıktılarıyla yerçekimi vektörünü hesaplamışlar ve  bunu 

ivmeölçer verisiyle düzeltmişlerdir. Modelin ikinci bölümü 

manyetik alan vektörü hesaplanarak manyetometre ile 

düzeltilmesiyle tamamlanmaktadır (Şekil 3). Kim ve 

arkadaşları ise oryantasyon hesabı için kuaterniyon tabanlı 

algoritma geliştirmişler ve bunu 6 serbestlikli ataletsel ölçüm 

birimiyle denemişlerdir [8]. 

Şekil 3: Çift katmanlı Kalman süzgeci uygulaması 

Bu çalışmada uzaktan kontrollü robotlarda, operatörün iş 

yükünü azaltmak ve görüş kalitesini arttırmak amacıyla insan 

görüşünü taklit eden bir görüntü aktarım sistemi üzerine 

çalışılmıştır. Tek kameralı sistemlerin yapısı gereği operatörün 

kaybettiği derinlik hissini geri kazandırmak amacıyla çift 

kamera kullanılmıştır. Yapılan tasarım ile operatöre stereo 

görüntüleme imkanı sağlanmaktadır. Bu tip sistemlerde 

görüntüleme sisteminin hareketinin operatör tarafından manuel 

olarak sağlanması operatöre hem fazladan iş yükü sağlamakta 

hem de hareketlerini kısıtlamaktadır. Bu nedenle sunulan 

sistemde kameraların bulunduğu platform operatörün kafa 

hareketleri algılanarak hareket ettirilmektedir. 

2. Sistem Mekanik Tasarımı

Operatörün kafa hareketleri 3 eksende dönüş olarak 

düşünülebilir. 2 eksendeki hareket bütün görüş mesafesini 

tarayabildiği için pan-tilt mekanizması 2 serbestlikli olarak 

tasarlanmıştır. Şekil 4 mekanizmanın bilgisayar ortamındaki 

çizimini göstermektedir.  

Şekil 4: Tasarlanan Pan-Tilt mekanizması 

Mekanizmanın herbir eksendeki hareketi için fırçalı DA 

motorlar kullanılmıştır. DA motorların pozisyon kontrolü için 

servo kontrol metodu uygulanmış ve OTT kontrolcü 

kullanılmıştır.  

Pozisyon kontrolü yapabilmek için motorların bulunduğu 

açının ölçülmesi gerekmektedir. Bu sebeple dördüncü bölümde 

anlatılan açı algılayıcılar kullanılmıştır. 

Şekil 5: Pan-Tilt kontrol şeması 

3. Sistem Blok Şeması

Operatörün kafa hareketleri android işletim sistemli bir akıllı 

telefonla algılanıp TCP/IP protokolüyle robota 

gönderilmektedir. Robotta bulunan bilgisayar aldığı pozisyon 

bilgilerini Pan/Tilt mekanizmasının sürücüsüne seri 

haberleşme protokolüyle göndermektedir. Sürücü, pan ve tilt 

motorlarını, ürettiği darbe genişliği modülasyonu(DGM) 

sinyalleriyle sürmektedir. Motorların açıları ise üretilen 
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algılayıcı devrelerle sürücüden okunmakta ve kapalı döngü 

kontrol sistemi uygulanmaktadır. Pan/Tilt mekanizmasına 

yerleştirilen IP kameralar ise görüntüleri RTSP/RTP 

protokolüyle operatöre iletmektedirler(Şekil 6). 

Şekil 6: Sistem blok şeması 

4. Algılayıcılar

4.1. Kafa Hareketleri Algılama

Günümüzde hemen hemen herkesin sahip olduğu akıllı 

telefonların büyük bir çoğunluğunda oryantasyon sensörleri 

(ivmeölçer, jiroskop, manyetometre vs.) bulunmaktadır. Bu 

çalışmada da kafa hareketleri bu sensörler kullanılarak takip 

edilecektir. Kullanım yaygınlığı ve kolaylığı açısından 

Android işletim sahibine sahip akıllı telefon kullanılmıştır.  

Android tabanlı sistemler programlama platformu sayesinde 

birçok sensör çeşidine erişilmesini sağlamaktadır. Bunlar 

donanımsal ve yazılımsal olarak ayrılabilir. Donanım tabanlı 

sensörler cihazda bulunan fiziksel bileşenlerdir. Bu sensörlerin 

çıktıları doğrudan ölçerek bulurlar. Bunlara ivme, manyetik 

alan kuvveti ve açısal hız örnek gösterilebilir. Yazılım tabanlı 

sensörler donanımsal sensörleri taklit etmelerine rağmen 

fiziksel değillerdir. Sanal sensör olarak da adlandırılırlar. Bu 

sensörlerin çıktıları bir veya birden fazla donanım tabanlı 

sensör kullanılarak hesaplanır. Bu çalışmada sanal sensörler 

olan TYPE_ORIENTATION ve 

TYPE_ROTATION_VECTOR kullanılmıştır. Bu sensörler 

ivmeölçer ve manyetik alan sensörü(manyetometre) gibi 

donanım-tabanlı sensör verilerini kullanmaktadırlar. İkisi de 

oryantasyon sensörü olarak kullanılabilir. 

TYPE_ROTATION_VECTOR işletim sisteminin her 

sürümünde bulunmamasına rağmen oryantasyon hesabı için 

önerilen sensördür. Geliştirilen programda öncelikli olarak bu 

sensör kullanılmış; fakat  TYPE_ROTATION_VECTOR 

sensörü bulunmadığı durumlar da düşünülmüştür. Bu gibi 

durumlarda program TYPE_ORIENTATION sensörünü 

kullanmaktadır. 

Android programlama platformunda oryantasyon sensörleri 

için standart 3 eksenli koordinat sistemi kullanılır. Bu sensörler 

için koordinat sistemi cihaz varsayılan yönünde tutulduğunda 

X ekseni yatay ve sağa, Y ekseni dikey ve yukarı doğru ve Z 

ekseni ekranın dışına doğru bakar. Bu sistemde, ekranın 

arkasındaki koordinatlar negatif Z değerlerine sahiptir. Eksen 

dağılımı Şekil 7 de gösterilmiştir. Bu koordinat sistemi cihazın 

ekran yönünden bağımsızdır. Kısacası cihaz hareket etse bile 

koordinat sistemi değişmez. 

Şekil 7: Akıllı telefon eksen dağılımı 

Operatörün iki eksen etrafındaki kafa hareketleri bizim için 

önemlidir. Sanal gerçeklik gözlüğündeki telefonun 

yerleşimi(Şekil 8) düşünüldüğünde pan hareketi için telefonun 

X ekseni, tilt hareketi içinse Y ekseni etrafındaki dönüş açısı 

algılanmalıdır.  

Şekil 8: VR Box akıllı telefon yerleşimi 

Bahsedilen sensörler telefonun dönüşüm matrisini(R), 

ivmeölçer ve manyetometre kullanarak hesaplarlar. Referans 

olarak dünya alınmakta ve Doğu-Kuzey-Yukarı(ENU) 

eksenleri kullanılmaktadır. 

4.1.1. Doğu-Kuzey-Yukarı (Dky-Enu) Ekseni Oryantasyon 

Gösterimi 

DKY koordinat sistemi en temel koordinat sistemidir. Rastgele 

bir koordinat sistemi olarak düşünülebilir. Tanımı gereği, 

koordinat sistemi, elemanları koordinat sistemi kaynaklarına 

göre konumlandırmak için doğrusal X, Y ve Z koordinatlarını 

kullanan bir ve dünyayı düz kabul eden sistemidir. Bu 

koordinat sistemi, dünyanın geometrisinin önemli olmadığı (4 

km'den daha küçük) alanlarda oldukça kullanışlıdır. 

Koordinat sisteminde + Y ekseni Kuzey'e, + X ekseni Doğu'ya 

karşılık gelir. + Z ekseni gökyüzüne doğru düşünülebilir. Bu 

nedenle "Doğu Kuzey Yukarı" (ENU) koordinat sistemi olarak 

adlandırılır. Şekil 9 koordinat sistemini göstermektedir. 

𝜃𝑇
𝑎 𝜃𝑃

𝑎 

𝜃𝑇
𝑟

𝜃𝑃
𝑟

DGM DGM 
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ROBOT

PAN/TILT 

DRIVER

M

P

M
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Şekil 9: Doğu-Kuzey-Yukarı(ENU) koordinat sistemi 

Bu gösterimde, koordinat eksenleri arasındaki dönüşüm 

matrisi, R3x3 , 3 vektörden oluşur. Bunlar doğu (�⃗� ) kuzey 

(�⃗⃗� )ve yukarı (�⃗⃗� ) vektörleridir. Bu vektörler ivmeölçer (�⃗⃗� ) ve

manyetometre (�⃗⃗� ) çıktılarıyla bulunabilir. Bu veriler

kulanılmadan önce normalize edilmelidir. 

�⃗⃗� =
〈𝑨𝒙 𝑨𝒚 𝑨𝒛〉

‖�⃗⃗� ‖

�⃗⃗� =
〈𝑩𝒙 𝑩𝒚 𝑩𝒛〉

‖�⃗⃗� ‖

Dönüşüm matrisinde bulunan yukarı vektörü ivmeölçer 

verisiyle yazılabilir. 

�⃗⃗� = 〈𝑨𝒙 𝑨𝒚 𝑨𝒛〉

Doğu vektörü, manyetometre verisiyle(�⃗⃗� ) ivmeölçer verisinin

vektörel çarpımıyla kuzey vetörü (�⃗⃗� ) ise ivmeölçer verisinin

doğu vektörüyle vektörel çarpımından bulunur. 

𝑒 = �⃗� x𝐴  

�⃗� = 𝐴 x𝑒  

Vektörler hesaplandıktan sonra dönüşüm matrisi yazılabilir. 

𝑅3𝑥3 = [

𝑒𝑥 𝑒𝑦 𝑒𝑧

𝑛𝑥 𝑛𝑦 𝑛𝑧

𝑢𝑥 𝑢𝑦 𝑢𝑧

] 

4.2. Sistem Pozisyon Algılayıcıları 

Bu tip sistemlerde sistem pozisyonun algıyabilmek için 

potansiyometreler veya mutlak değer enkoderler 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada potansiyometreler yerine 

mutlak değer enkoderlerin kullanılması uygun görülmüştür. 

Mutlak değer enkoder her pozisyon için tek ve benzersiz bir 

kod üretir bundan dolayı güç kapalı iken dahi mil konumu 

değişmiş olsa da güç tekrar verildiğinde mutlak değer 

enkoderleri bir sıfırlama noktası aramaz ve kaldığı yerden 

çalışmaya devam ederler. Mutlak değer enkoderleri farklı 

çalışma sistemlerine sahiplerdir. Bunlardan bazıları  

• Mekanik mutlak enkoderler

• Optik mutlak enkoderler

• Manyetik mutlak enkoderler

• Kapasitif mutlak enkoderler

olarak sıralanabilir. 

Bu çalışmada manyetik mutlak enkoderler kullanılmıştır. 

Piyasada farklı model ve markalarda manyetik mutlak değer 

enkoderleri mevcuttur. Fakat bu çalışmada açı algılayıcılarının 

sisteme entegrasyonunun kolaylığı açısından sistemlere özel 

açı algılayıcıları geliştirilmiştir.  Açı algılayıcılarda manyetik 

pozisyon sensörü olarak AMS firmasının ürettiği manyetik 

rotatif pozisyon sensörleri kullanılmıştır(Şekil 10). 

Şekil 10: AMS Firmasının Ürettiği Manyetik Rotatif 

Pozisyon Sensörü AS5145B 

Bu sensörlerin tercih edilmesindeki başlıca özellikler 

• Tam turdaki rotasyonel pozisyonu yüksek 

çözünürlükte ve temassız olarak vermesi 

• Kullanıcı tanımlı sıfır noktası

• Geniş sıcaklık aralığına sahip olması - 40ºC  +150ºC

• Küçük bir pakete sahip olması

olarak sıralanabilir. 

Bu sensör üzerine eş merkezli ve yüzeyleri arasında 0.5 mm – 

1.5 mm aralığında bir mesafe kalacak şekilde yerleştirilen 6 

mm çapında ve 2.5mm kalınlığında bir çapsal mıknatıs 

sayesinde artımsal çıktı verir. Bu alınan değer bir mikroişlemci 

vasıtasıyla yorumlanıp açı değerine dönüştürülmektedir. 

AS5145B, haberleşme yöntemi olarak seri haberleşme 

kullanıldığında 18 bit veri gönderir. İlk 12 bit açı değeridir. Bu 

da 12 bit çözünürlüğe sahip olduğunu gösterir. Bu değer açısal 

olarak 0.0879° çözünürlüğe karşılık gelmektedir. Kalan son 6 

bit ise sistem bilgilerini (manyetik alan durumu vb.) 

içerir(Şekil 11).   

Bir sistemde birden fazla sensör kullanmak mümkündür. 

Bilgisine ihtiyaç duyulan sensörün çip seçme(CS: ChipSelect) 

bacağına tCSn süresi boyunca tam darbe(High Pulse) 

verildiğinde ilgili sensör yanıt verir. Bundan dolayı her sensöre 

ayrı ayrı saat girdisi(CLK: Clock input) ve veri çıkışı(DO: Data 

Output) bacakları bağlantısı yapmaya gerek yoktur. Sistem 

boyunca veri çıkışı ve saat girdisi bacakları mikroişlemcideki 

tek bir çıkıştan sağlanabilir. 

Şekil 11: AS5145B Çalışma Açıklamaları 

Şekil 12, DA motorlar için üretilen bir algılayıcı kartının 

bilgisayar ortamında tasarımı ve üretilmiş halini 

535

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



göstermektedir. Şekil 13 te ise bu ensörlerin DA motorlara 

montajı gösterilmiştir. 

Şekil 12: Örnek Açı Algılayıcısı(AS5145B) Elektronik 

Kartı ve Bilgisayar Ortamında Tasarımı 

Şekil 13: DA motor enkoder montajı 

5. Sanal Gerçeklik Uygulaması

3 boyutlu görüntüyü operatöre aktarmak için VR Box markalı 

sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmıştır. 

Şekil 14: VR Box sanal gerçeklik gözlüğü 

Görüntüleri Android işletim sistemine sahip telefonda 

göstermek için Android Studio platformunda arayüz 

tasarlanmış ve programlanmıştır. Arayüzde 2 adet 

SurfaceView aracı bulunmaktadır(Şekil 14). Sağ ve sol 

kameradan gelen görüntüler RTSP protokolü kullanılarak bu 

iki segmentte ayrı ayrı gösterilir. Sanal gerçeklik gözlüğünde 

bulunan lens bu iki görüntüyü eğirerek görüş alanını doldurur. 

İnsan gözü, bu iki ayrı görüntüyü stereoskopik olarak 

derinliğin ilüzyonunu yaratan tek bir görüntü olarak algılar. 

Şekil 2.11: Görüntüleme programı arayüzü 

6.Sonuçlar

Bu bildiride operatör tarafından kumanda edilen insansı 

robot projesinin (TEYDEB 1512 – 2150023) 

görüntüleme sistem alt bileşenleri için yapılan çalışmalar 

anlatılmıştır. Operatörün, robotu daha etkin kumanda 

edebilmesi için derinlik algısı oluşturabilecek bir stereo 

görüntüleme sistemi tasarlanmıştır. Stereo görüntülerin 

alındığı IP kamera çifti bir Pan/Tilt mekanizmasına 

bağlanmış ve operatör kafa hareketleriyle senkron 

hareket edebilmesi için gerekli algılayıcı ve eyleyici 

sistemleri oluşturularak denetleyici algoritmaları 

geliştirilmiştir. Elde edilen sistem sayesinde operatör, 

robot kafasının (Pan/Tilt mekanizması) bakış açısını 

kontrol edebilmekte ve derinlik algısı oluşturan stereo 

görüntüleri izleyebilmektedir. İlerleyen çalışmalar, 

kamera çiftinin odaklanan mesafeye bağlı olarak odak 

eksenine doğru yönlendirilmesi ve otomatik 

odaklamanın derinlik algısına etkisinin incelenmesi 

üzerine yoğunlaşacaktır. 

Teşekkür 

Bu çalışma TUBİTAK TEYDEB 1512 programı 

kapsamında 2150023 nolu projeyle desteklenmiştir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, GES’lerde (Güneş Enerji Santralleri) yaygın 

olarak kullanılan bir dizi eviricisi tasarımı ve analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Evirici ve kontrol sistemi 

MATLAB/Simulink ortamında modellenmiştir. Eviricinin 

güvenli çalışması için limit ve koruma yazılımı 

oluşturulmuştur. Ayrıca, yenilenebilir enerji sistemlerinde 

yaygın olarak kullanılan klasik MPPT (Maksimum Güç 

Noktası Takibi) takip işlemi de gerçekleştirilmiştir. MPPT 

yazılımından elde edilen modülasyon indeksi ile evirici güç 

akışı kontrol edilmiştir. Evirici modeline ait tüm 

parametrelerin izlenmesi ve güç grafiklerinin oluşturulması 

için bir izleme arayüzü tasarlanmıştır. Bilgisayar arayüzü ile 

MATLAB/Simulink arasında veri alış-verişi için OPC (Ole for 

Process Control) sunucusu kullanılmıştır. Panel gruplarına ait 

ışınım miktarları, güç değerleri ve gölge etkileri arayüz 

üzerinden izlenebilmektedir. Böylece, bir dizi eviricisinin güç 

katmanı tasarımları, kontrolü ve izleme sistemi 

oluşturulmuştur. Sistem üzerinde MPPT ve gölgelenme etkisi 

incelenmiştir. Önerilen sistem ve kontrol teknikleri 

simülasyon çalışmaları ile doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dizi Eviriciler, MPPT, OPC 

Abstract 

In this study, a string inverter has been designed and analyzed 

which widely used in solar power system. An inverter and 

control system is designed in MATLAB/Simulink platform. 

Limiter and protection software has been created for safety 

operation of inverter. Furthermore, classical MPPT control 

algorithm has been created which commonly used in 

renewable energy systems. Inverter power flow has been 

controlled with modulation index which created from MPPT 

algorithm. A monitoring software is designed for observing all 

inverter parameters and creating power graphs. OPC 

Server(Ole for Process Control) has been used for 

communication between monitoring interface and 

MATLAB/Simulink. Irradiation, power and partial shading 

effects of panel groups can be monitoring through the 

interface. Thus, power layer, control and monitoring system 

has been created of string inverter. MPPT and partial shading 

effect has been analyzed on the system. Proposed system and 

control techniques has been verified with simulation studies. 

Key Words: String Inverters, MPPT, OPC 

1. Giriş

Güneş enerji santrallerinde merkezi bir evirici kullanmak 

yerine dizi eviricilerin paralel çalıştırılması ile enerji 

dönüşümü yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, 

merkezi bir evirici üzerinden şebeke bağlantısı da kullanılan 

teknikler arasında yer almaktadır. Her iki evirici yapısına sahip 

santrallerde de üretilen enerjinin maksimum seviyede 

kullanılması için MPPT algoritmaları kullanılmaktadır. Enerji 

dönüşümü ve MPPT işlemi yalnız evirici üzerinden 

yapılabildiği gibi bazı uygulamalarda DA/DA çeviriciler ile de 

yapılabilmektedir. Literatürde her iki yapının da etkin olarak 

kullanıldığı görülmüştür.  

Birden fazla dizinin DA/DA çeviriciler ile tek DA barada 

toplanması ile yapılan uygulamalarda çıkış bobinin değerinin 

düşürüldüğü ve enerji veriminin artırıldığı görülmektedir. 

Bunun yanı sıra sensörsüz akım kontrolü ve basit kontrol 

yapısı bu uygulama tiplerinin avantajları olarak görülmektedir. 

Dağıtık bir şekilde çeviriciler üzerinden enerji birleşimi 

sağlamak gölge etkisinin giderilmesinde de büyük rol 

oynamaktadır. Gölgelenme alanında kalan diziye ait DA/DA 

çevirici baradan ayrılarak diğer diziler üzerindeki olumsuz 
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etkileri giderilmektedir[1]. Ayrıca, her dizi çıkışındaki 

çeviricilerde bulunan MPPT algoritmaları ile güç akış 

kontrolü bağımsız olarak sağlanabilmektedir. Bu durum farklı 

ışınıma sahip dizilerde üretilen enerjiyi etkin bir şekilde 

kullanmak için kolaylık sağlamaktadır[2], [3].  Dizilere bağlı 

DA/DA çevirici çıkışlarında elde edilen doğru gerilim, 

eviriciler ile şebeke dalga formuna dönüştürülmektedir. 

DA/AA dönüşümde klasik H köprüsü evirici modelleri [1], 

[2], [4] ve çok seviyeli evirici modelleri [3], [5] 

kullanılmaktadır. Evirici çıkışında enerji kalitesinin 

iyileştirilmesi amacı ile çok seviyeli eviriciler üzerine 

çalışmalar son yıllarda artmıştır. 

Şebeke etkileşimli evirici yapılarında her dizinin ayrı bir 

anahtar ile devreye alınarak DA barada enerji birleşimi 

sağlanması kullanılan teknikler arasında yer almaktadır. Bu 

yapıda baraya bağlı dizilerin birbirlerini olumsuz 

etkilememeleri için blok diyotları kullanılmaktadır. Seri hat 

üzerinde bulunan bu diyotlar ile ters akımlar 

engellenmektedir. Tek yönlü enerji akışı sağlanan DA baraya 

evirici bağlanarak şebeke ile birleşim sağlanmaktadır. 

Böylece, şebeke etkileşimli bir evirici yapısı 

oluşturulmaktadır. Bu yapılarda da MPPT işlemi uygulanarak 

enerjinin maksimum seviyede şebekeye aktarılması 

sağlanmaktadır [4]. Kontrol anahtarı veya blok diyotları 

bulunmadan, seri ve paralel bağlı dizilerin doğrudan evirici 

girişine bağlanması ile oluşturulan yapılar, endüstriyel 

uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır [6], [7]. 

Dizi evirici yapılarının yanı sıra, 150 – 500W gücünde 

mikro evirici mekanizmaları da yapılan uygulama çalışmaları 

arasındadır [8]. Mikro evirici yapılarında modül sayısının çok 

olması arıza olasılığını artırmaktadır. Bu durum sistem 

kontrolünü zorlaştırmaktadır. Ortak DA barada enerji birleşimi 

sağlanarak merkezi eviriciler ile şebekeye tek evirici üzerinden 

enerji aktaran sistemlerde uygulanmaktadır [9]. Genellikle 

1MW ve üzeri yapıda bulunan merkezi eviricilerde meydana 

gelebilecek arız durumunda tüm santralin devre dışı kalması 

bir dezavantaj olarak meydana çıkmaktadır. Bu nedenle her 

panel için bir mikro evirici yada tüm santral için bir merkezi 

evirici kullanmak dezavantajlı görülmektedir. Bu olumsuz 

durumlar dizi eviricileri ön plana çıkarmaktadır. Bir dizi 

eviricide meydana gelecek arızada sadece ilgili bölümü devre 

dışı bırakacağından santralin geri kalan kısmı normal 

çalışmasına devam etmektedir. Bunun yanı sıra, gölge etkisi 

olan diziyi devre dışı bırakmak da bu yapılarda kolay 

olmaktadır. 

Şebeke etkileşimli eviricilerde önemli bir nokta da kontrol 

mekanizmalarıdır. Şebeke bağlantısı sonrası aktif ve reaktif 

enerji akışı için optimum enerji kontrol mekanizmaları üzerine 

çalışmalar yapılmaktadır. Model öngörmeli kontrol 

yöntemi[10], bulanık mantık[11] ve histerisiz kontrol[12] 

kullanılan bazı tekniklerdendir. Bunun yanı sıra endüstriyel 

uygulamalarda sabit güç katsayısı ve ayarlanabilir güç 

katsayısına sahip dizi eviricileri bulunmaktadır. Sabit güç 

katsayısı modunda çalışan eviriciler 0.99 – 1 arasında bir güç 

katsayısında çalışmaktadır [6]. Ayarlanabilir güç katsayısı 

modunda çalışabilen dizi eviriciler genellikle 0.8 – 1 güç 

katsayısında çalışmaktadır. Güç katsayısı ayarlanması 

doğrudan evirici üzerinden yapılabildiği gibi bilgisayar 

arayüzü üzerinden de yapılabilmektedir. Geliştirilen arayüzler 

üzerinden sistem parametreleri anlık olarak izlenebilmekte ve 

evirici parametreleri ayarlanabilmektedir [7], [13].  

Literatür incelemelerinden görüldüğü üzere güneş enerji 

sistemleri için farklı topoloji ve çözüm metodları güncel 

çalışma konuları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, 

literatürde yer alan çalışmalar ve endüstriyel evirici yapıları 

göz önünde bulundurularak bir dizi evirici tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Dizi çıkışlarına DA/DA çevirici 

bağlanması sistem maliyetini ve elaman sayısını artırdığından 

endüstriyel uygulamalarda fazla tercih edilmemektedir [1]–

[5]. Bu nedenle panel grupları sadece kontrol anahtarları 

kullanılarak evirici girişine bağlanmıştır. Dizilerdeki panel 

gruplarını devreye alıp çıkaran bu anahtarlar ile gölgelenme 

etkisi gibi olumsuz durumlarda sistem otomatik olarak o 

bölümü devre dışı bırakmaktadır. Bu durumda dizi eviricisi 

diğer panel gruplarından enerji aktarmaya devam etmektedir. 

Böylece dizinin tamamını devre dışı bırakmak yerine sadece 

ilgili grup sistemden ayrılmıştır [6], [7], [13]. Geliştirilen 

eviricinin şebeke bağlantısı sağlandıktan sonra birçok 

çalışmada olduğu gibi MPPT algoritması çalışmaya başlayarak 

üretilen enerjinin maksimum seviyede kullanılması 

sağlanmıştır. 

Geliştirilen bir arayüz üzerinden anlık olarak ve geçmişe 

yönelik, enerji akışı ve tüm güç parametrelerinin izlenmesi 

sağlanmıştır. Ayrıca, panellerin güç seviyeleri ve enerji akışı 

olup olmadığı bu arayüz üzerinde aktif olarak 

gözlemlenebilmektedir. 

2. Sistem Tasarımı 

Evirici ve kontrol mekanizmalarının tasarımı için 

MATLAB/Simulink ortamında bir benzetim çalışması 

gerçekleştirilmiştir. GES’lerde yaygın olarak kullanılan 

61kW’lık bir güneş paneli dizisi oluşturulmuştur. Dizide 

bulunan panel gruplarının çıkışları bir kontrol anahtarı ile 

ortak DA barada birleştirilmiştir. 400 – 1000V gerilim 

seviyesine sahip bu bara evirici girişine uygulanarak alternatif 

gerilimime dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen bu işlemlere ait 

blok diyagram Şekil 1’de görülmektedir. 

 

Şekil 1: Sistemin blok diyagramı 

Şekilden görüldüğü üzere, evirici çıkışı doğrudan 

şebekeye bağlanarak güç akışı sağlanmaktadır. Evirici kontrol 

sinyallerinin üretilmesi ve güneş panellerinin devreye 

alınması, geliştirilen bir kontrol yazılımı ile sağlanmıştır. 

Ayrıca, benzetim ortamında sistem parametreleri ölçülerek 

OPC sunucusuna gönderilmiştir. Sistem parametreleri Vijeo 

Citect ortamında hazırlanan bir arayüze alınarak sistemin 

izlenmesi sağlanmıştır.  
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2.1. Benzetim Sistemi Tasarımı 

Önerilen yöntem ve tekniklerin test edilmesi amacı ile 

MATLAB/Simulink ortamında benzetim çalışmaları 

yapılmıştır. Oluşturulan benzetim modeli Şekil 2’de 

görülmektedir. Şekilden görüldüğü üzere benzetim modeli dizi 

panel grupları, evirici tasarımı, ölçüm üniteleri ve kontrol 

sistemlerinden oluşmaktadır. 

 

Şekil 2: Benzetim modeli 

Şekilde yer alan PV Sistem, dizi grubunu göstermektedir. 

Dizi içerisinde yer alan gruplar 21 adet seri güneş paneli 

içermektedir. 11 adet seri grup kontrol anahtarları ile DA 

barada paralel bağlanabilmektedir. Oluşturulan dizide toplam 

231 adet güneş paneli kullanılmıştır. Kullanılan güneş 

paneline ait veriler Tablo 1’de verilmiştir. Toplam DA kurulu 

güç 61kW’tır. 

Tablo 1: Güneş Paneli Verileri 

Panel Gücü 265W 

Açık Devre Gerilimi 38.4V 

Kısa Devre Akımı 9A 

MPP Gerilimi 31.17V 

MPPT Akımı 8.5A 

 

 

Şekil 3: Güneş paneli dizisi maksimum güç eğrisi 

Oluşturulan diziye ait maksimum güç eğrisi Şekil 3’te 

görülmektedir. Şekilde yer alan maksimum güç eğrisinden 

görüldüğü üzere 1kW/m2 ışınım miktarında 61kW’lık bir güç 

elde edilmektedir. Belirtilen bu maksimum güç noktasında 

650V gerilim elde edilmektedir. Örnek olarak alınan diğer 

ışınım miktarları incelenecek olursa gerilim miktarının 620V 

– 670V aralığında değiştiği görülmektedir. DA bara gerilimi 

bu değerler göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. DA 

baraya bağlı eviricin tasarımı bu değerlere göre 

gerçekleştirilmiştir. Evirici modelinin limit değerleri Tablo 

2’de belirtilmiştir. 

Tablo 2: Evirici Parametreleri 

Maksimum Giriş Gerilimi 1000VDA 

Başlangıç Gerilimi 480V 

Nominal Çalışma Gücü 52kW 

Maksimum Giriş Akımı 110A 

Şebeke Gerilim Değeri 380VAC 

Maksimum Çıkış Akımı 77A 

Frekans 50Hz 

Güç katsayısı 0.99 – 1 

 

Tabloda görülen değerlere göre eviricinin korumaya 

geçmesi için gerekli yazılım oluşturularak çalışma sınırları 

belirlenmiştir.  Evirici yapısı olarak Şekil 4 (a)’da görülen 3 

fazlı klasik H köprü modeli kullanılmıştır. Evirici kontrolü 

için SPWM (Sinüzoidal Darbe Genişlik Modülasyonu) 

tekniği kullanılmıştır. SPWM sinyallerinin üretilmesi için 

referans sinyaller şebekeden alınarak senkronizasyon 

sağlanmıştır. Referans şebeke sinyallerinden SPWM 

sinyallerinin üretilmesi Şekil 4 (b)’de görülmektedir.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Şekil 4: a: 3 Fazlı H köprü evirici modeli, b: Anahtarlama 

sinyallerinin üretilmesi 

Evirici çıkış sinyallerinin sinüzoidal dalga formuna 

getirilmesi için LCL filtre kullanılmıştır. Filtre çıkışında elde 

edilen gerilimler kontrollü bir kesici üzerinden şebekeye 

bağlanmıştır. Şebeke bağlantısı için faz senkronizasyonu 

referans sinyal ile sağlandığından sadece gerilim genliği 

kontrol edilmiştir. Şebeke – evirici çıkışı arasında gerilim 

eşitliği sağlandığında sistem kesiciyi kapatarak şebekeye güç 

aktarımını başlatmaktadır. Benzetim bölümünde tüm bu 

işlemler gerçekleşirken aynı zamanda bilgisayar arayüzünden 

izlenebilmesi için evirici, panel ve şebeke verileri OPC 

sunucusuna gönderilmektedir. Geliştirilen arayüz verileri 

OPC sunucusu üzerinden alarak sayısal ve grafiksel 

gösterimleri sağlamaktadır. 
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2.2. İzleme Arayüzü Tasarımı 

MATLAB/Simulink ortamında oluşturulan güç dönüşüm 

sisteminden OPC sunucusuna aktarılan veriler izleme 

arayüzüne alınarak sistemin gerçek zamanlı takibi 

sağlanmıştır. İzleme arayüzü enerji izleme sistemlerinde 

yaygın olarak kullanılan Vijeo Citect ortamında hazırlanmıştır. 

Oluşturulan enerji izleme arayüzünün ekran alıntısı Şekil 5’te 

görülmektedir. 

 

Şekil 5: İzleme arayüzü tasarımı 

Şekilden görüldüğü üzere arayüz, şebeke verileri, evirici 

giriş – çıkış verileri, dizideki seri panel grupları ve grafik 

bölümlerinden oluşmaktadır. Benzetim ortamından OPC 

sunucusuna aktarılan veriler arayüzde ilgili bölümlere 

alınarak izleme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Sunucudan 

alınan panel gruplarının ışınım miktarları arayüzde 

değerlendirilerek gölge etkisi olan ya da üretimin az olduğu 

bölümlerin belirlenmesi sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra seri 

panel grubun devrede olup olmadığını göstermek amacı ile 

sigortalar arayüze eklenmiştir. Bu sigorta durum bilgileri de 

benzetim ortamından anlık olarak alınmaktadır. Sistemin 

farklı noktalarından gerilimler ölçülerek sunucuya 

aktarılmıştır. DA bara gerilimi evirici başlangıç gerilimini 

geçtiğinde evirici çalışmaya başlatılmaktadır. Evirici çıkış 

geriliminin şebeke senkronizasyonu sağlandığında şebeke 

bağlantısı gerçekleşerek güç akışı başlamaktadır. Arayüz 

ekranında gerilim bulunan bölgeler Şekil 5’te şebeke 

bölümünde görüldüğü üzere durum değiştirerek sistemin 

enerjili bölümleri gösterilmektedir. 

Arayüz ekranının üst menüsünde yer alan bölümlerde, 

OPC sunucusundan alınan DA bara, evirici ve şebeke 

bilgilerinin grafiksel gösterimleri bulunmaktadır. Sistemden 

sürekli olarak alınan verilerin grafikleri çizdirilerek geçmiş ve 

anlık izleme sağlanmaktadır. Böylece, grafik ortamından 

belirli bir zaman diliminin analizleri kolaylıkla 

yapılabilmektedir. 

3. Deneysel Sonuçlar 

Benzetim modeli ve izleme arayüzü geliştirilen dizi eviricisi 

modeli üzerinde deneysel bir çalışma gerçekleştirilerek sistem 

doğrulaması yapılmıştır. Geliştirilen modelde bir bölgenin 

günlük ışınım değerleri kullanılarak analizler yapılmıştır. 

Böylece gün içerisinde meydana gelen değişimlere göre 

eviricinin davranışları incelenmiştir. Ayrıca sisteme ait tüm 

verilerin geliştirilen arayüz üzerinden izlenmesi sağlanmıştır. 

Gerçekleştirilen benzetim çalışmasında ortalama ışınım 

miktarı, DA bara gücü ve evirici kontrol sisteminden alınan 

modülasyon indeksi verileri Şekil 6’da görülmektedir. 

Şekilden görüldüğü üzere ışınım miktarının artmaya 

başlamasının ardından evirici güç aktarımına başlamaktadır. 

Işınım miktarının artması ile güç değeri de MPPT sistemi 

sayesinde artmaktadır. 

 

Şekil 6: Deneysel çalışma verileri 

Toplam evirici gücü olan 52 kW olduğundan geliştirilen 

kontrol sistemi bu değerin aşılmasına izin vermemiştir. Bu 

durum panel ışınım miktarının 1000W/m2 değerinin üzerine 

çıktığı bölümlerde görülmektedir. Bu süreçte modülasyon 

indeksi (Ma) incelenecek olursa, eviriciden maksimum 

seviyede güç akışı sağlanmaktadır. Evirici modülasyon 

indeksi ışınım miktarının 0’a yakın değerler almasının 

ardından en yüksek değerine ulaşmaktadır. Fakat bu bölümde 

bir güç üretimi olmadığından evirici çıkışı şebeke ile ayrılarak 

güç akışı kesilmektedir. Evirici normal çalışma süresi 

içerisinde çıkış gerilim ve akım değerleri Şekil 7’de 

görülmektedir. 

 

Şekil 7: Evirici çıkış gerilim ve akım grafikleri 

Şekil 6 ve Şekil 7’den görüldüğü üzere evirici, 0.2 

saniyeden sonra maksimum güçte şebekeye enerji aktarımı 

sağlamaktadır. Çalışma süresi içerisinde enerji izleme 

arayüzünden alınan örnek ekran görüntüleri Şekil 8’de 

görülmektedir. Şekil 8 (a)’da görüldüğü üzere şebeke 

bağlantısı gerçekleşmiş ve 51kW aktif güç şebekeye 

aktarılmaktadır. Dizide yer alan tüm seri grupların devrede 

olduğu şekilden görülmektedir. 

Şekil 8 (b)’de çalışma süresince DA baradan aktarılan 

güç, panel dizilerindeki gerilim miktarı ve toplam akım 

grafikleri görülmektedir. Sistem çalışma süresi boyunca 

ışınım değerlerine bağlı olarak değişen değerleri ana ekranda 

anlık olarak görüntülemekte ve zamana bağlı grafiklerini 

çizdirmektedir. Böylece çalışma zamanlarının hangi 

aralıklarında güç aktarımlarının sağlandığı görülebilmektedir. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 8: a: İzleme arayüzü ana ekran görüntüsü, b: DA bara 

güç, gerilim ve akım grafikleri 

Normal çalışma deneylerinin yanı sıra gölgelenme 

etkisinin incelenmesi için birinci seri grubun ışınım miktarı 

düşürülerek çalışma senaryosu oluşturulmuştur. Oluşturulan 

aktif panel izleme yöntemi sayesinde birinci grubun 

bağlantısının kesildiği Şekil 9’daki ekran görüntüsünden 

açıkça görülmektedir. 

 

Şekil 9: Gölgelenme anında izleme arayüz ekranı 

Tüm seri gruplar için izleme ve kontrol yazılımları aynı 

şekilde oluşturularak herhangi bir sebepten kaynaklı 

gruplarda güç üretimi olmaması durumunda o grubun 

bağlantısının kesilmesi sağlanmıştır. Böylece, geliştirilen dizi 

eviricisine normal çalışma özelliklerinin yanı sıra izleme ve 

dizideki grupları devreye alıp çıkarma özellikleri 

kazandırılmıştır. 

4. Sonuçlar 

Gerçekleştiren çalışmada, bir güneş paneli dizisi oluşturularak 

şebeke bağlantısı için gerekli güç dönüşüm yapıları 

tasarlanmıştır. Dizi içerisinde yer alan grupların çıkışları basit 

birer kontrollü anahtarlar ile DA baraya dahil edilerek 

olumsuz durumlarda devreden çıkarılması sağlanmıştır. 

Sistemin DA/DA dönüştürücü ihtiyacını ortadan kaldırması 

maliyeti düşürerek kontrol yapısını basitleştirmiştir. 

Oluşturulan kontrolsüz DA bara çıkışına 52kW gücünde bir 

evirici bağlanarak DA/AA dönüşüm sağlanmıştır.  DA 

baradan alınan güç akışının kontrol edilmesi ve üretilen 

enerjinin maksimum seviyede kullanılması için klasik MPPT 

yazılımı kullanılmıştır. MPPT yazılımından elde edilen değer 

evirici modülasyon indeksi olarak kullanılmıştır. Böylece 

aktarılan güç MPPT algoritmasına bağımlı hale getirilmiştir. 

MATLAB/Simulink ortamında tasarımı gerçekleştirilen sistem 

üzerinde çalışma senaryoları gerçekleştirilmiştir. Sistemin 

normal çalışma modunun yanı sıra panel gruplarından belirli 

bölümünde gölgelenme etkisi senaryosu oluşturularak sistem 

davranışları incelenmiş ve o grubun devre dışı bırakılması 

sağlanmıştır. Gerçekleştirilen tüm bu senaryo sonuçları aynı 

zamanda Vijeo Citect ortamında geliştirilen bir izleme 

arayüzünden anlık olarak takip edilmiştir. Ayrıca, arayüz 

üzerinden verilerin zamana göre grafikleri çizdirilerek sistem 

parametrelerinin detaylı olarak incelenmesi sağlanmıştır. 

Böylece, 52kW gücünde kontrol ve karar verme 

mekanizmasına sahip izlenebilir bir dizi eviricisi tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. 
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Özetçe 

Bu çalışmada, belirlenen tasarım kriterleri göz önünde 

bulundurularak bir Flyback dönüştürücü tasarlanmış, 

tasarlanan dönüştürücünün analizi yapılmış ve STM32F4 

kitinden yararlanılarak dönüştürücünün kontrolü gerçek 

zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Dönüştürücünün 

kontrolünde “primer taraf algılama (primary side sensing)”  

tekniği kullanılmıştır. Tasarım, analiz ve kontrol olmak üzere 

3 temel süreç; pratik bir uygulama ile bir arada ele alınmıştır. 

Flyback çeviricilerde kullanılan kontrol teknikleri ve 

gerçekleştirilen denetleyici yapısı açıklanmıştır. Deneysel 

çalışmalar ve sonuçları verilmiştir. STM32F4 kitinin güç 

elektroniği alanındaki kullanılabilirliği, kullanım alanı 

oldukça geniş olan bir güç elektroniği devresinin 

gerçekleştirilebilirliği, tasarlanan denetleyici yapısının 

uygulanabilirliğinin açık ve ayrıntılı bir şekilde ortaya 

konması hedeflenmiştir.  

Abstract 

In this paper, a flyback converter was designed considering 

the specified design criteria. Analysis of the designed 

converter was implemented. And the converter was controlled 

in real time using the STM32F4 kit. “Primary side sensing” 

technique was used in the control of the converter. The three 

basic processes (design, analysis, control) are handled together 

with a practical application. The control techniques which 

used in flyback converters and the implemented controller 

structure are explained. Experimental studies and results are 

given. Clear and detailed description of the usability of the 

STM32F4 kit in the power electronics field, the feasibility of a 

power electronic circuit which with a very wide range of 

applications and the applicability controller architecture that 

was designed is intended.  

1. Giriş 

Dönüştürücüler, akım ve gerilim seviyeleri üzerinde gerekli 

değişikliklerin yapılması ile giriş geriliminin kullanıcının 

isteği doğrultusunda istenilen seviyeye dönüştürülmesi 

işlemini gerçekleştirirler. Dönüştürücü uygulamalarının 

kullanım alanları giderek genişlemekte dolayısıyla önemi de 

her geçen gün artmaktadır. DC – DC dönüştürücüler cep 

telefonu, laptop gibi bataryadan beslenen cihazlar, beyaz eşya 

vb. gibi evde kullanılan elektronik eşyaların ana kartları, 

mekanik sistemlerin panoları gibi daha birçok önemli yerde 

kullanılmaktadır. 

Anahtarlamalı çalışan dönüştürücü yapılarında giriş 

gerilimi bir endüktansın veya trafonun uçları arasına belli bir 

zaman diliminde uygulanır. Kaynağın açık – kapalı olduğu 

zaman dilimleri ayarlanarak çıkış gerilimi istenen seviyede 

tutulabilir. Böylece gücün verimli bir şekilde kullanılması 

sağlanmış olur. Burada kritik nokta anahtarlama işlemidir, bu 

işlemin hassas ve doğru biçimde yapılması gerekmektedir.  

Yapılan istatistiklere göre her yıl oluşturulan yeni 

topolojilerle birlikte mevcut 500’den fazla DC/DC çevirici 

topolojisi vardır [1]. İstenen DA çıkış değerleri birçok 

dönüştürücü topolojisi ile elde edilebilir. Ancak anahtarlama 

elemanlarının anma değerleri ile trafonun anma değerleri ve 

boyutları nedeniyle her bir topolojinin çalışmasının uygun 

olduğu güç sınırları bulunur. Topoloji seçimi çoğunlukla çıkış 

güç değerlerine göre yapılır. 

Dönüştürücülerdeki temel sınıflandırma izoleli ve izolesiz 

dönüştürücüler şeklinde yapılmaktadır. Flyback ise izoleli 

dönüştürücülerden biridir. Flyback, düşük çıkış gücüne sahip 

uygulamalarda en yaygın olarak kullanılan izoleli 

anahtarlamalı güç elektroniği topolojisidir [2]. Bu topoloji 

küçük güçlü güç kaynaklarında (tüplü televizyonların güç 

kaynaklarında), telefon şarj aletlerinde, iç aydınlatma 
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armatürlerinde, yalıtımlı sürücü devrelerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

Flyback topolojisi ile geniş giriş gerilim aralığında, birden 

fazla çıkış elde edilmesi mümkündür. Çıkış gerilimi giriş 

gerilim seviyesinden büyük veya küçük olabilir. Ayrıca pozitif 

veya negatif çıkış gerilimi elde edilebilir. Yapısı basit ve 

maliyeti düşüktür çünkü diğer topolojilere göre kullanılan 

eleman sayısı azdır. Çıkış filtresinde bobin yoktur ve devrede 

manyetik eleman olarak sadece trafo bulunmaktadır [3].   Giriş 

ve çıkış gerilimi arasında yalıtım olması önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. Bu avantajlardan dolayı flyback dönüştürücü 

sık tercih edilen dönüştürücüler arasındadır [4]. 

Bu çalışmada belirlenen tasarım kriterlerine göre bir 

flyback dönüştürücü tasarımı gerçekleştirilmiş ve tasarımın 

baskı devresi hazırlanmıştır. Hazırlanan baskı devre üzerinden 

dönüştürücünün açık çevrim cevapları osiloskoptan 

gözlenmiş, sinyallerin doğruluğu incelenmiştir.  Son olarak 

devreye kontrol ünitesi eklenmiş ve dönüştürücünün kapalı 

çevrim kontrolü gerçekleştirilmiştir.  

2. Flyback Dönüştürücünün Analizi 

2.1. Çalışma Yapısı 

Şekil 1’de temel flyback topolojisi görülmektedir. Görüldüğü 

üzere trafo sargıları birbirlerine göre ters polaritededir. Yani 

bir sargıdan akım geçerken diğer sargıdan akım geçmeyecek 

şekilde ters kutuplanırlar.   

 

Şekil 1: Flyback Dönüştürücü Devresi. 

Devrede kontrollü bir anahtarlama elemanı mevcuttur. 

Kontrollü anahtarlama elemanına PWM sinyali uygulanarak 

istenilen koşullarda anahtarlama yapılması sağlanır. Devrenin 

temelinde mosfetin açık ve kapalı konumuna göre çıkışta 

ortalama bir gerilim elde edilmesi vardır. Elde edilen gerilim 

ise anahtarlama elemanına uygulanan PWM işaretinin doluluk 

oranına bağlıdır.  

 

Şekil 2: Örnek PWM Sinyali. 

Şekil 2’de örnek bir PWM sinyali görülmektedir. Bu 

PWM sinyaline göre anahtarlama elemanı ton süresi boyunca 

iletimde toff süresi boyunca kesimde olacaktır. Bu durumda 

devrenin iki ayrı modda çalıştığı açıkça görülmektedir. 

Anahtarlama elemanının iletim veya kesimde olma durumuna 

göre devrenin çalışma yapısı farklılık göstermektedir.  

Anahtar iletimde iken giriş gerilimi primer sargısına 

uygulanmakta ve endüktans üzerindeki akım lineer olarak 

artmaktadır. Sargıların polaritesinden ve diyotun konumundan 

dolayı sekonder sargısından akım akmamakta, sekonder 

çıkışındaki diyotta ters kutuplanıp, kesime gitmektedir. Bu 

durumda yük akımı Şekil 3’de görüldüğü üzere çıkıştaki 

kapasite tarafından sağlanmaktadır. Lp (primer endüktansı) 

uçlarında sabit bir gerilim olduğundan primer akımının artışı 

doğrusal olmaktadır [5].  

 

Şekil 3: Anahtarın İletim Durumu[3]. 

Anahtar kesime gittiğinde ise trafoda biriken enerji 

diyotun iletime girmesi ile sekonder endüktansı üzerinden 

çıkış yüküne ve kondansatörüne iletilmektedir. Sekonder 

akımı doğrusal olarak azalmaktadır. Şekil 4’ de anahtar kesim 

durumunda iken devrenin çalışma yapısı görülmektedir.  

 

Şekil 4: Anahtarın Kesim Durumu[3]. 

Bir periyot boyunca trafonun primer ve sekonder 

sargılarının akım ve gerilimlerinin değişimi Şekil 5’de 

görülmektedir.  

 

 

Şekil 5: Primer, Sekonder Akım – Gerilim Dalga Şekilleri. 

Bir anahtarlama periyodunda, bobin üzerindeki ortalama 

gerilim sıfıra eşit olmaktadır. Primer bobin gerilimi için bu 

durum esas alındığında giriş ve çıkış gerilimi arasındaki ilişki 

denklem 1’deki gibi elde edilmektedir.  
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İdeal durumda devrede herhangi bir kayıp olmadığından 

verim % 100’dür. Yani giriş gücü ile çıkış gücü eşittir. Bu 

eşitlikten yola çıkıldığında ise denklem 2’deki giriş ve çıkış 

akımı arasındaki ilişki elde edilmektedir. 
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                                          (2)                                  

Anahtar iletime geçtiğinde primer akımında gerçekleşen 

doğrusal artış denklem 3’deki eşitlik ile ifade edilmektedir. 
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İletim süresi sonunda primer sargı bobinindeki akım, 
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Primer bobin akımının tepeden tepeye dalgalanma akım 

miktarı ise denklem 5’deki gibi bulunmaktadır.  
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Çıkış kondansatör geriliminin tepeden tepeye dalgalanma 

gerilim miktarı denklem 6’ da verilmiştir. 
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Bir periyot sonunda primer sargı bobininde depolanan 

enerji,  
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2.2. Çalışma Modları 

DC – DC çeviricilerin sürekli, süreksiz, sınır çalışma modları 

bulunmaktadır. Aynı devre yapısına rağmen manyetik 

endüktansa ve çıkıştaki yüke göre çalışma modları 

belirlenmektedir [6]. Anahtarlama elemanın kesimde olduğu 

sürede çıkış sargı endüktans akımı sıfır seviyesine kadar düşer 

ise süreksiz akım modu (discontinuous current mode-DCM), 

düşmez ise sürekli akım modu (continuous current mode-

CCM) oluşmaktadır. Bu iki çalışma modunun verdiği frekans 

domeni cevapları çok farklı olduğundan, çeviricinin bu 

modlardan sadece birinde çalışması istenmektedir.  

Şekil 6’da sürekli ve süreksiz çalışma modlarındaki dalga 

şekilleri görülmektedir. Her iki moddaki dalga şekillerine 

bakıldığında temel farkın ölü zamandan (td) kaynaklandığı 

görülmektedir. Sürekli modda td gibi bir zaman dilimi yoktur. 

Sekonder akımı  sıfır seviyesine düşmemektedir. Süreksiz 

modda ise anahtarın kesim (toff) ve iletimde (ton) olduğu 

sürelerin toplamı bir anahtarlama periyodunun % 80’i 

kadardır, %20’lik süre ise ölü zamandır [5]. Sekonder akımı 

anahtar kesime girdiğinde azalmaya başlamakta, toff süresi 

sonunda sıfıra düşmekte ve td kadar sıfırda kalmaktadır.  

Her bir çalışma modunun avantaj ve dezavantajları 

bulunmaktadır. Anahtar kesime gittiğinde çıkış geriliminde 

yüksek frekanslı tepe gerilimi görülmektedir ve her iki modda 

da bu gerilimin giderilmesi için LC filtresine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Uygulamalarda sağladıkları avantajlar 

bakımından her iki çalışma modunun karşılaştırması ayrıca 

Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 6: DCM ve CCM Dalga Şekilleri. 

DCM etkin akım değeri CCM çalışmasına göre daha 

yüksek olduğundan, trafoda kullanılacak kablo kesitleri ve 

kullanılan nüve daha büyük olmalıdır. DCM çalışmasında 

birincil tarafta daha yüksek etkin akımlar 

oluştuğundan mosfetin sıcaklığında daha yüksek bir artış 

meydana gelmektedir [7]. Süreksiz çalışma modunun 

bahsedilen dezavantajları olmasına rağmen Flyback 

dönüştürücülerde bu çalışma modu sürekli çalışma moduna 

göre daha çok tercih edilmektedir. Çıkış yük akımı ile giriş 

gerilimindeki değişimlere çok hızlı cevap vermesi ve anahtar 

iletime geçerken akımın sıfır olmasından kaynaklı anahtarlama 

kayıplarının olmaması tercih sebepleridir.  

Tablo 1: DCM – CCM Karşılaştırması. 

 

Uygulama Avantajı 

D

C

M 

C

C

M 

Daha küçük boyutlu trafo    
Daha hızlı geçici yanıt    
Geri besleme devre tasarım kolaylığı    
Sekonder diyot ters toparlanma akımı     
Düşük iletime geçiş kaybı    
Çok çıkışlı uygulamalardaki regülasyon problemi    
Mosfet, diyot düşük tepe akım değeri    
Daha düşük akım dalgalanması    
Daha küçük çıkış kondansatörü    

3. Kontrol  

3.1. Genel Kontrol Yapısı 

Kontrolün amacı, sistem çıkışının istenen davranış biçimini 

göstermesini sağlamaktır. İncelenen sistemin çıkışı devrenin 

çıkış gerilimidir. Çalışmada, sistem çıkışının değişen giriş 

koşullarına karşılık sabit bir değerde kalması istenmektedir. 

Yani değişen giriş gerilimine karşılık sabit çıkış gerilimi 

alınarak kontrolün gerçekleşmesi hedeflenmektedir.  

Kontrol sistemleri çıkışın ya da kontrol edilen büyüklüğün 

kumanda edilmesi bakımından açık çevrim ve kapalı çevrim 

olmak üzere iki türe ayrılmaktadır [8]. Açık çevrimde çıkışın 

giriş üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Kapalı çevrim 

kontrol sisteminde ise sistem çıkışı ölçme elemanı ile ölçülür, 

547

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



geri beslenerek referans giriş ile karşılaştırılır. Karşılaştırma 

sonucu hata sinyali elde edilir. Hata sinyalinin yapısına göre 

de çıkış değişkenine uygun bir kontrol sinyali kontrolör 

tarafından üretilir. 

Bu çalışmada gerçekleştirilen kontrol yapısı da kapalı 

çevrim kontrol yapısıdır. Çıkış değişkeni olan çıkış gerilimi 

ölçülüp, geri beslenecek ve referans giriş ile 

karşılaştırılacaktır. Tasarlanan kontrol algoritması 

karşılaştırma sonucu üretilen hata sinyaline göre uygun 

kontrol sinyalini üretecektir.  

3.2. DA – DA Çeviricilerde Kontrol Teknikleri 

3.2.1. Gerilim – Akım Durumlu Kontrol 

Sabit anahtarlama frekansında çalışan Flyback tipi SMPS 

sistemlerinde kullanılan kontrol teknikleri ikiye ayrılmaktadır 

[9]. Bu yöntemler gerilim ve akım durumlu kontroldür.  

Gerilim durumlu kontrol ana çıkış sargısından alınan 

gerilim bilgisine dayanmaktadır. Akım durumlu kontrolde ise 

gerilim bilgisinin yanında anahtar veya bobin üzerinden geçen 

akım bilgisi de dahil edilmektedir.  

 

Şekil 7: Gerilim Kontrolü Blok Diyagramı. 

DA – DA çevirici devresinde bulunan anahtar, darbe 

genişlikli sinyal (PWM) ile sürülmektedir. PWM doluluk 

oranına göre çıkış gerilimin büyüklüğü ayarlanmaktadır. Giriş 

gerilimi değişirse çıkış gerilimi de değişir böylece çıkış 

geriliminde bir hata meydana gelir. Kontrol algoritmasının 

amacı da bu hatayı yok etmektir.  

Şekil 7’deki blok diyagramından görüldüğü üzere 

öncelikle çıkış geriliminin referans gerilim ile karşılaştırılıp 

yükseltilmesi ile bir gerilim değeri elde edilmektedir. Bu 

gerilimin testere dişli dalga ile karşılaştırılması sonucunda 

anahtarın sürülmesi için gerekli olan PWM sinyalleri 

üretilmektedir. Hatanın değeri artarsa doluluk oranı yani 

sinyalin darbe genişlikleri artmakta, hata değeri azalır ise 

doluluk oranı azalmaktadır. Böylelikle değişen doluluk oranı 

ile referans çıkış gerilimi elde edilmektedir.  

Gerilim durumlu kontrol yapısı yalnızca çıkış gerilim 

bilgisine dayandığından tasarımı ve analizi kolaydır. Üretilen 

çıkış sinyali gürültülere karşı kararlıdır. Sabit yüklü çalışma 

durumlarında iyi sonuçlar vermektedir. Bu avantajların yanı 

sıra çıkış gerilimindeki değişimlere karşı cevabının yavaş 

olması gibi bir dezavantajı da bulunmaktadır  [2, 9].  

Blok diyagramı Şekil – 8’de verilen akım durumlu 

kontrolde, kontrol yapısına iç kontrol çevrimi de dahil 

edilmektedir. Bu çevrim anahtar veya endüktans akımını 

kontrol etmektedir. Dolayısıyla hem akım hem gerilim 

bilgisine dayalı bir çıkış gerilim kontrolü 

gerçekleştirilmektedir. Kontrol gerilimi, en hızlı yanıt için 

doğrudan endüktans akımının ortalama değerine etki 

etmektedir. 

 

Şekil 8: Akım Kontrolü Blok Diyagramı. 

Akım kontrol yöntemi, giriş gerilim değişimlerine karşı 

hızlı cevap vermektedir. Ayrıca bu yöntemde anahtarlama 

periyodu için akım sınırlaması yapılabilmektedir. Ancak 

doluluk oranının % 50’yi aşması durumunda sistemin kararsız 

hale gelmesi, anahtarın iletime geçişlerinde oluşan ani akım 

değişimlerinin kontrol çevriminde gürültüye sebep olması ve 

sistemi kararsızlığa götürme olasılığı bu yöntemin 

dezavantajlarındandır. 

Bu çalışmada giriş gerilimi değişken, yük sabit iken çıkış 

gerilimi kontrol edilmektedir. Yük sabit olduğu için akım 

bilgisinin kontrol algoritmasına dahil edilmesine gerek 

duyulmamış ve gerilim durumlu kontrol tekniği kullanılmıştır.  

3.2.2. Geri Besleme Devresi  

Bu çalışmada geri besleme yapısı oldukça önem taşımaktadır. 

Anahtarlamalı dönüştürücülerin geri beslemeleri, sistemlerin 

çıkış gerilimlerinin istenen değerde tutulmasını sağlamaktadır 

[6]. Dolayısıyla geri besleme devresinden alınan gerilim 

bilgisi ne kadar gürültüsüz, doğruluğu yüksek bir bilgi ise 

dönüştürücünün kontrolü de o kadar kararlı yapıda olacaktır.  

Flyback dönüştürücülerde çıkış gerilim bilgisi genellikle 

trafonun sekonder tarafından bir geri besleme devresi ile elde 

edilmektedir. Çoğunlukla optik yalıtıcılı geri besleme devresi 

kullanılmaktadır. Burada kullanılan optik bağlayıcı sayesinde 

devrenin giriş katı ile çıkış katı arasında elektriksel bir yalıtım 

sağlanmaktadır. Fakat bahsedilen sekonder taraflı kontrol 

yapısında bekleme modunda (standby mode) güç kaybı 

oluşmaktadır. Yani boşta harcanan güç fazladır ve % 10-20 

civarında bir güç kaybı meydana gelmektedir. Son zamanlarda 

ise primer taraflı kontrol tekniği sekonder taraflı kontrole göre 

daha düşük maliyet ve güç kayıpları nedeniyle önem 

kazanmıştır.  

Anahtar kesimde iken çıkış gerilim bilgisi trafonun primer 

tarafında mevcuttur. Bu nedenle primer tarafına eklenen 

yardımcı bir sargı ile çıkış gerilim-akım bilgisini elde etmek 

mümkündür.  Buna primer taraflı kontrol tekniği 

denilmektedir. 

Primer taraflı kontrol, sekonder taraflı kontrole göre daha 

basit ve anlaşılır yapıdadır. Bu kontrol tekniği ile PCB 

üzerinde yerden tasarruf sağlanır, maliyet düşürülür ve 

sistemin güvenilirliği artar. En önemli avantajı ise izolasyon 

problemi ortadan kalktığı için optik yalıtıcı kullanımına gerek 

kalmamasıdır. Bu avantajlardan dolayı primer taraflı kontrol 

edilen Flyback dönüştürücüler, cep telefonu şarj cihazı veya 

LED aydınlatma gibi küçük ve orta güçteki uygulamalarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır [10]. 

Bu çalışmada trafonun primer tarafına yardımcı sargı 

eklenmiş ve çıkış gerilim bilgisi bu sargıdan sağlanmıştır. 
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Böylelikle Flyback dönüştürücüde primer taraflı kontrol yapısı 

oluşturulmuştur.  

3.3. STM32F4 Geliştirme Kiti  

STMicroelectronics firmasının ürünü olan STM32F4 

geliştirme kitinin günümüzde kullanımı oldukça yaygındır. 

Düşük maliyetli olması, ARM tabanlı yüksek performans 

sergilemesi, kolaylıkla programlanabilmesi tercih 

sebeplerindendir [11]. 

STM32F4’ün programlanabilmesi için Matlab – 

SIMULINK, Keil, IAR, Attolic, COOCOX gibi birçok yazılım 

geliştirme ortamı mevcuttur.  Bu çalışmada “Keil” kullanılarak 

kitin programlanması gerçekleştirilmiştir. Keil, Cortex-M ve 

Cortex-R tabanlı mikroişlemci cihazlar için bir yazılım 

geliştirme ortamıdır.  

Kontrol yapısı devrenin çıkış gerilim bilgisine 

dayanmaktadır. Dolayısıyla bu bilgiye erişim sağlanması 

gerekmektedir. Bu erişim de ADC yapısı ile mümkündür. 

ADC (Analog to Digital Converter) ile analog bir veri alınıp, 

dijital bir veriye dönüştürülür. Yani bu dönüşümden sonra 

analog çıkış gerilim bilgisi, işlemcinin anlayabileceği dijital 

bir veri haline gelmektedir. Sonuç olarak donanımdan alınan 

çıkış bilgisi yazılımsal olarak işleme hazır haldedir.  

Çıkış gerilimi, referans gerilim ile karşılaştırılarak, hata 

bilgisi elde edilir. Hata bilgisi Şekil 9’da görüldüğü gibi PID 

denetleyici yapısında işlenerek sistem için gerekli olan kontrol 

sinyali üretilir. Üretilen kontrol sinyali çıkış geriliminin 

istenen değere gelmesini sağlayarak, hata bilgisini yok eder. 

 

Şekil 9: PID Denetleyici Yapısı. 

Gerçekleştirilen çalışmada kontrol sinyali, mosfetin 

anahtarlanması için gerekli olan PWM sinyalidir. Kontrol 

algoritması çıkıştan aldığı geri beslemeye göre PWM 

sinyalinin doluluk oranını artırıp, azaltarak çıkış gerilimindeki 

hatayı yok etmeye çalışır.  

Kontrol sinyalinin devreye uygulanması, STM32F4 kitinin 

“TIMER” modülü ile gerçekleştirilir. Bu modül ile istenen 

frekans ve doluluk oranında PWM sinyali üretilebilir. Kontrol 

algoritmasının belirlediği doluluk oranı “TIMER” modülüne 

atanır ve bu modülün çıkışı devredeki anahtarlama elemanına 

uygulanır.  

4. Tasarım ve Analiz 

4.1. Devre Tasarımı 

Devre tasarımının ilk aşamasında sistem parametrelerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Tablo 2’de belirlenen tasarım 

kriterleri görülmektedir.  

Tablo 2: Tasarım Kriterleri. 

Kriter Değer 

Giriş gerilim aralığı (Vin) [20-30] V 
Çıkış gerilimi (Vout) 5 V 

Maksimum çıkış akımı (Iout,max) 0.5 A 
Anahtarlama frekansı (fsw) 65 kHz 

Çalışma modu DCM 
Verim (µ) % 75 

Verilen kriterlerden maksimum çıkış gücü hesaplanır. Güç 

dönüşüm verimliliğinden de maksimum giriş gücü bulunur. 

Bu bilgi de girişten çekilecek maksimum akım değerini 

bulmamızı sağlar.  

Uygun anahtar seçimi için giriş sargılarından tepe 

akımının hesaplanması gerekmektedir. Girişten çekilen 

maksimum akım değeri primer akım değerinin DC ortalama 

değeridir. Primer akımının tepe değeri ise denklem 9 ile 

hesaplanmaktadır.  

TD
I

I
peakpr

dcpr max

2

,

,
2

                               (9) 

Yukarıdaki denklemden görüldüğü üzere akımın tepe 

değerinin hesaplanabilmesi için anahtarın maksimum iletimde 

kalma süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Dönüştürücü 

DCM modda çalışacağı için doluluk oranı 0,5’in altında 

olmalıdır. Dolayısıyla maksimum iletimde kalma süresi 

0.5’dir. Güvenlik sebebiyle yazılımda üst sınır 0.49 olarak 

belirlenmiştir.  

Trafonun giriş sargı endüktansı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

max

min,
)(dt

di
LV min                  (10) 

Sarım sayıları, tel çapları hesaplanarak kriterlere uygun 

trafo tasarımı gerçekleştirilir. Uygun diyot ve kondansatör 

seçiminden sonra geri besleme devre elemanları belirlenir ve 

tasarım tamamlanır.  

4.2. Açık Çevrim Analizi  

Tasarlanan Flyback devresi Altium Designer programında 

çizilmiş ve baskı devresi hazırlanmıştır.  

 

Şekil 10: Giriş – Çıkış Gerilimi. 

 

549

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



Giriş gerilimi 24 V, doluluk oranı % 15 iken devrenin açık 

çevrim cevabı incelenmiştir. Bahsedilen koşullarda elde edilen 

giriş ve çıkış gerilimi Şekil 10’da görülmektedir. Grafikten 

görüleceği üzere birinci kanalın Volts/Div değeri 10.0 V, 

dördüncü kanalın ise 500 mV’dur. Bu durumda osiloskop 

çıktısından giriş gerilim değerinin 24 V, çıkış gerilim 

değerinin ise 1.70 V civarında olduğu görülmektedir. 

Şekil 11’de verilen grafikte osiloskobun birinci kanalında 

PWM, ikinci kanalında primer akımı, üçüncü kanalında 

sekonder akımı, dördüncü kanalında ise mosfet drain-source 

gerilimi görülmektedir. Görüldüğü üzere primer akımı anahtar 

iletimde iken lineer olarak artmakta, sekonder akımı ise 

anahtar kesimde iken lineer olarak azalmaktadır.  

 

Şekil 11: Flyback Açık Çevrim Dalga Şekilleri. 

Mosfet kesime gittiği zaman trafonun hava aralığında 

depolanan enerji çıkışa aktarılmaktadır. İlk olarak mosfet 

kesime girdiğinde mosfet üzerinde giriş gerilimi (Vin), 

sekonderden primere yansıyan gerilim (n*Vout) ve kaçak 

endüktansta biriken enerjiden kaynaklı aşım gerilimi (Vsn) 

görülmektedir. Belli bir süre sonra ise enerjinin tamamı çıkışa 

iletilmekte ve mosfet üzerindeki gerilim düşümü giriş 

gerilimine eşit olmaktadır. Gerilimin düşmesi ile primer 

endüktansı ile mosfet çıkış kapasitansı arasında rezonans 

oluşmaktadır. Şekil 11’de mosfet drain-source geriliminde 

bahsedilen aşım ve rezonans görülmektedir.  

Tablo 3: Örnek Açık Çevrim Sonuçları. 

 

VİN 

% 

Doluluk 

Oranı  

VOUT 

(Hesaplama) 

VOUT 

(Ölçüm) 

 

Hata 

20V %20 1.625 Vdc 1.77 Vdc + 0.145 V 

20V %40 4.330 Vdc 3.85 Vdc - 0.480 V 

24V %15 1.560 Vdc 1.68 Vdc + 0.120 V 

24V %30 3.350 Vdc 3.56 Vdc + 0.210 V 

28V %10 1.100 Vdc 1.31 Vdc + 0.210 V 

28V %45 7.445 Vdc 6.27 Vdc - 1.175 V 

Tablo 3’de farklı giriş gerilim değeri ve doluluk oranına 

göre hesaplanan ve ölçülen çıkış gerilimleri verilmiştir. 

Gerçek zamanlı uygulanan Flyback dönüştürücülerde trafonun 

giriş ve çıkış sargılarında oluşan kaçak endüktans, mosfet ve 

trafo sargılarının oluşturduğu parazitik kapasiteler vardır. 

Devrede oluşan bu parazitik etkiler dönüştürücünün açık 

çevrim performansını etkilemektedir [12]. Ayrıca sekonder 

diyotu üzerinde, çıkış filtrelerinde gerilim düşümü 

oluşmaktadır.  Bu sebeplerden dolayı açık çevrim cevabında 

hesaplanan ve ölçülen çıkış gerilim değerleri arasında hata 

meydana gelmektedir. Oluşan hata oranları kabul edilebilir 

sınırdadır.  

5. Deneysel Sonuçlar 

Kontrolörden beklenen belirlenen giriş gerilim aralığında 

devre çıkış geriliminin her zaman referans değerde kalmasını 

sağlamasıdır. Yani giriş gerilimi değişse bile kontrolörün 

devreye girmesi ile çıkış gerilimi sabit kalacaktır.  

 

Şekil 12: Deney Düzeneği. 

Kontrolörün algoritmasında işlemesi için gerekli olan 

bilgi, devrenin çıkış gerilim bilgisidir. Bu bilgi trafonun 

primer tarafına eklenen yardımcı bir sargı tarafından 

sağlanmaktadır. Elde edilen çıkış gerilim bilgisi, yapısı daha 

önce açıklanan kapalı çevrim kontrol algoritmasında işleme 

sokulur. İşlenen bilgiye göre referans değerin elde 

edilebilmesi için gerekli olan doluluk oranı belirlenir. Yani 

kontrolör, devrenin anahtarlanması için devreye uygulanan 

PWM sinyalinin doluluk oranını değiştirerek referans değeri 

sağlar. Tasarım kriterlerine göre devrenin DCM modda 

çalışması istendiğinden doluluk oranının 0,5’i geçmemesi 

gerekmektedir. Yazılımsal olarak da doluluk oranına alt ve üst 

limit eklenmiştir.   

Devre ile kontrolör arasındaki iletişimi kit sağlamaktadır. 

Dolayısıyla STM32F4 kiti ile baskı devre arasında gerekli 

bağlantılar sağlanmış ve kontrolör devreye uygulanmıştır. 

Kontrolör yapısındaki PI katsayıları Ziegler-Nichols yöntemi 

ile elde edilmiştir. 

Tablo 4: Kapalı Çevrim Kontrol Sonuçları. 

 

VİN 

% 

Doluluk 

Oranı  

VOUT 

(Referans) 

VOUT 

(Ölçüm) 

 

Hata 

20V % 48.70 5 Vdc 4.70 Vdc - 0.30 V 

21V % 46.70 5 Vdc 4.95 Vdc - 0.05 V 

22V % 46.60 5 Vdc 5.00 Vdc   0.00 V 

23V % 44.75 5 Vdc 5.02 Vdc + 0.02 V 

24V % 42.10 5 Vdc 4.99 Vdc -  0.01 V 

25V % 41.00 5 Vdc 5.03 Vdc + 0.03 V 

26V % 38.50 5 Vdc 5.02 Vdc + 0.02 V 

27V % 37.50 5 Vdc 5.02 Vdc  + 0.02 V 

28V % 36.85 5 Vdc 4.99 Vdc -  0.01 V 

29V % 34.20 5 Vdc 5.05 Vdc + 0.05 V 

30V % 33.30 5 Vdc 5.03 Vdc + 0.03 V 

Şekil 12’de görülen deney düzeneğine giriş gerilim 

aralığındaki tüm değerler sırası ile uygulanmış ve kontrolörün 

performansı incelenmiştir. Tablo 4’de elde edilen sonuçlar 

verilmiştir. Görüldüğü üzere çıkış gerilimi yaklaşık 5 V 
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civarında sabitlenmiştir. Referans ve ölçülen gerilim 

arasındaki hata değerleri oldukça düşüktür. Doluluk 

oranlarının değişimi de tablodan açıkça görülmektedir. Yani 

kontrolör, doluluk oranlarını değiştirerek referans değerin elde 

edilmesini başarıyla sağlamıştır. Ayrıca devreye 10 ayrı giriş 

geriliminin uygulanması ile elde edilen çıkış bilgilerine 

dayanarak kontrol yapısının kararlı olduğu da söylenebilir.  

Kontrolör performansının daha da anlaşılır olması 

açısından 24 ve 28 V olmak üzere iki farklı giriş geriliminde 

devrenin çıkışı ve PWM sinyali osiloskop aracılığıyla 

gözlenmiş ve çıktılar verilmiştir. Şekil 13’de giriş gerilimi 24 

V iken alınan sonuçlar görülmektedir. Birinci kanal giriş 

gerilim sinyalini göstermektedir ve görüldüğü üzere değeri 

yaklaşık 24’dür. İkinci kanal PWM sinyalini göstermektedir, 

doluluk oranı % 42.10’dur. Üçüncü kanal ise çıkış gerilimini 

göstermektedir, değeri 4.99’dur. Verilen sonuçlar Tablo 

4’deki sonuçlarla eşleşmektedir.  

 

Şekil 13: Vin=24 V iken giriş-çıkış gerilimi, PWM. 

Şekil 14’de ise giriş gerilimi 28 V iken elde edilen 

sonuçlar görülmektedir. Birinci kanal giriş gerilim sinyalini 

göstermektedir ve görüldüğü üzere değeri 28’dir. İkinci kanal 

PWM sinyalini göstermektedir, doluluk oranı % 36.84’dür. 

Üçüncü kanal ise çıkış gerilimini göstermektedir, değeri 

4.99’dur. Verilen sonuçlar Tablo 4’deki sonuçlarla 

eşleşmektedir. 

 

Şekil 14: Vin=28 V iken giriş-çıkış gerilimi, PWM. 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada, düşük çıkış güç uygulamalarında en yaygın 

olarak kullanılan izoleli anahtarlamalı güç kaynaklarından 

Flyback devresinin tasarımı ve kontrolü gerçek zamanlı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda belirlenen kriterlere göre 

bir Flyback dönüştürücü tasarlanmış ve tasarımın baskı 

devresi çıkartılmıştır. Baskı devre üzerinden dönüştürücünün 

açık çevrim cevapları gözlenmiş ve elde edilen sinyallerin 

devre çalışma mantığına uygun olduğu dolayısıyla devre 

tasarımının başarıyla gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Devre 

tasarımının doğruluğundan emin olduktan sonra kapalı çevrim 

kontrol yapısına geçilmiştir. Bu aşamada primerden kontrollü 

PI algoritması geliştirilmiştir. Kontrolör performansının 

incelenmesi için giriş gerilim aralığındaki tüm değerler 

devreye uygulanmış ve çıkış gözlenmiştir. Elde edilen verilere 

göre kontrolörün başarılı ve kararlı bir performans sergilediği 

görülmüştür.  
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Özet 

Günümüzde bir üretim tesisi içerisinde, üretim anında elde 

edilen bilgiler büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiler bir üretim 

tesisinin daha stabil bir şekilde çalışma gerçekleştirebilmesi 

için kullanılabilir. Bunun için gerekli altyapının ve çalışma 

ortamın sağlanması gerekmektedir. Bir internet ağına bağlı 

olan cihazlar birbiriyle iletişimde bulunarak bunu 

gerçekleştirebilirler. 

Bu projede, gıda sektöründe ve ilaç sanayisinde üretim yapan 

bir işletmenin üretim yerindeki koşullarının takibi ve 

analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

sensörler yardımıyla sıcaklık, nem ve ışık şiddeti bilgileri 

alınmıştır. Alınan bilgiler veri tabanına kaydedilmiştir. 

Ardından bu bilgiler veri tabanından alınarak Raspberry Pi 3 

üzerinde oluşturulan web sunucusunda anlık değerlerin 

gözlemlenmesi ve geçmiş değerlerin grafiksel olarak analizi 

yapılmıştır. Bu verilerin analizi fabrika içerisindeki verimliliği 

ve ürün kalitesini arttırmak amacıyla doğru yöntem 

geliştirilmesinde kullanılabilir. Ayrıca oluşturulan alarm 

sistemi sayesinde olağan dışı bir durumda ürünlerin zarar 

görmesi engellenebilir ve üretim makinalarının daha büyük bir 

maddi kayba neden olması önlenmiş olacaktır. 

Abstract 

In today's production facilities, the information obtained at the 

time of production is crucial. This information can be used to 

make a production plant more stable. The necessary 

infrastructure and working environment for this need to be 

provided. Devices connected to an internet network will be 

able to do this by communicating with each other. 

In this project, it is aimed to observe and analyze the 

conditions of the production site of an enterprise which is 

producing in the food sector and pharmaceutical industry. In 

accordance with purpose, temperature, humidity and light 

intensity information were obtained with using sensors. 

Acquired information is stored in the database. Then, this 

information is taken from the database and instant values are 

observed in the web server created on Raspberry Pi 3 and the 

past values are analyzed graphically. Analysis of these data 

can be used to develop the right method to increase the 

productivity and product quality in the factory. Furthermore, 

thanks to the alarm system, damage to the products can be 

prevented in an unusual situation and production machines 

will be prevented from causing a bigger material loss. 
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1. Giriş 

Projenin konusu, nesnelerin interneti olarak bilinen (Internet 

of Things) uygulamaların fabrika üretim analizinde 

kullanılarak, işletmenin yüksek verimliliği için gerekli çalışma 

ortamının oluşturulması ve ihtiyaç duyulan bilgilere anında 

erişim sağlanmasıdır. 

Proje çalışması Sanayi 4. 0 ve IOT ( Nesnelerin İnterneti ) 

güncel teknolojilerinin bir uygulamasıdır. Bir üretim tesisinde 

bulunan ürünler, makineler veya ortam hakkında bilgilerin 

herhangi bir insan aracılığı olmadan gerekli kişilere internet 

üzerinden ulaştırılması, bu projenin kapsamıdır. 

Cihazlar arası haberleşme protokolleri kullanarak ışık şiddeti, 

sıcaklık ve nem bilgileri diğer cihazlara aktarımı 

gerçekleşebilmelidir. Bahsi geçen bu cihazlar kendisine gelen 

sıcaklık, nem ve ışık şiddeti bilgilerini kaydetmeli ve kendi 

oluşturduğu sunucu üzerinde bulunan internet sitesinde 

gösterebilmelidir. Bu bilgilerin ulaştırıldığı kişiler internet 

sayfasını açtıklarında bu bilgilere direkt olarak 

ulaşabilmelidirler. Ayrıca sıcaklık, nem ve ürün sayısı 

bilgilerinin zamana göre değişimini gösteren grafikler bu 

sitede yer almalıdır. Projemizin amacına ulaşması için teknik 

hedeflerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

 

Projeye sonradan yeni hedefler eklenebilir. Projemizin dışında 

olan internet sitesi üzerinden üretim bandının hızı, ortam 

sıcaklığı gibi bilgilerin kontrolü sağlanabilir. Akıllı ev 

sistemlerinde olduğu gibi üretim tesisindeki birçok 

mekanizma ve iş makinesi kontrol edilebilir. 

 

Yeni pazar gereksinimleri ve gelişmekte olan IOT gibi otonom 

teknolojiler üretim şirketlerini akıllı fabrika sistemlerine 

yönlendiriyor. Basit olarak IOT sistemi,  gömülü sistemler ile 

zenginleştirilmiş fiziksel öğelerin internete bağlanmasıdır. 

Yani IOT sistemi akıllı nesneler ve akıllı ağlar ile ilişkilidir. 

Örneğin Siemens şirketinin geliştirmekte olduğu MindSphere 

programında veri tabanı oluşturmak için SAP HANA veri 

yönetimi programını kullanıyor. Esp8266 kullanarak yapılan 

birçok proje bulunmaktadır[1]. Sensörlerden veri alımı için 

kullanılan Esp8266 wifi modülü ile yapılan projelerde veriler 

stabil olarak aktarılamadığından verilerde sistemden 

kaynaklanan hatalar oluşmaktadır. Bu projede ise Raspberry 

Pi 3 mikroişlemcisi kullanılarak veriler stabil olarak 

ölçülebilmiştir. Ve depolanması da veri tabanı programıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede diğer uygulamalardan izole bir 

şekilde doğru verilerin alınabilmesi sağlanmakta ve analizi 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 

2. Gelişme 

2.1. Web Uygulaması Oluşturulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Web Uygulaması Diyagramı 

 

Şekil 1’ de web uygulaması oluşturulması için gerçekleştirilen 

aşamaları görülebilir.  Projede ilk olarak Raspberry Pi 3 

cihazının kurulumu gerçekleştirildi. Bunun için Linux tabanlı 

Minibian işletim sistemi mikro sd karta yüklendi,  gerekli 

ayarları yapıldı ve internet bağlantısı gerçekleştirildi. Daha 

sonra SSH protokolü kullanan Putty uygulaması ile Raspberry 

Pi 3’ün terminal ekranına dizüstü bilgisayar üzerinden erişim 

sağlandı. Bu terminalden girilen kodlar ile gerekli programlar 

Raspberry Pi’a yüklendi. Daha sonra Nginx ile web sunucusu 

oluşturuldu. Web sunucusu olarak Nginx seçilmesinin nedeni 

diğer web sunucularına göre daha hızlı cevap vermesi ve 

hafızada daha az alan kaplamasıydı. 

 

Web için uygulama geliştirmeyi uzun vadede daha kolay hale 

getirmek için Flask microframework kullanıldı. Flask 

Mikroframework gömülü sistemlerde daha sade bir şekilde 

uygulama geliştirmemizi sağlayan bir platformdur. Python 

Virtual Environment, ayrılmış Python ortamları yaratmak için 

kullanılan bir araçtır. Yani sanal bir klasör oluşturarak birden 

çok Python versiyonu ve yardımcı yazılımların yönetilmesini 

kolaylaştırmak için kullanılmıştır. Virtualenv ile Python 

projesinin ihtiyaç duyacağı paketleri kullanmak için gerekli 
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yürütülebilir dosyaları içeren bir klasör oluşturuldu. Uwsgi ise 

bir uygulama sunucusu olarak kullanıldı. Web sunucusu için 

Python komutlarının çalıştırılmasını sağlayan bir yazılımdır. 

 

 

Şekil 2: Nginx ile Uwsgi Bağlantısı [2] 

 

Şekil 2’ de Nginx web sunucu ile Uwsgi uygulama sunucusu 

arasındaki bağlantı daha iyi görülebilir. Kullanıcı, web 

tarayıcısı ile web sunucudan istekte bulunmaktadır. Web 

sunucusu gerekli Python dosyasının çalıştırılması gerektiğini 

tespit etmektedir ve bu isteği uygulama sunucusuna 

iletmektedir. Böylece uygulama sunucusu; Uwsgi, istenilen 

komut dosyasını çağırmaktadır ve aynı yolla veriler 

kullanıcıya ulaşmaktadır. 

 

2.2. Verilerin Alınması ve Kaydedilmesi 

 

Şekil 3: Verilen Alınmasını ve Kaydedilmesini Gösteren 

Diyagram 

Şekil 3’te verilerin alınmasını ve depolanmasını sağlayan 

aşamaların diyagramı gösterilmiştir. 

 

Proje gıda ve ilaç sektörlerinde kullanılabilmeye yönelik 

sensörler düşünülmüştür. Bu amaç doğrultusunda sıcaklık, 

nem ve ışık şiddeti değerleri alınarak fabrika ortam 

koşullarının stabilizasyonu gerçekleştirilmiştir. Böylece 

ürünlerin kalitesinin korunması ve makinalardaki arızaların 

erken tespiti ve buna karşı önlemlerin alınması veya sorunun 

giderilmesi sağlanmıştır. Bu değerlerin alınması için DHT 22 

sıcaklık ve nem sensörü ile LDR Fotoresistör kullanılmıştır. 

DHT 22 sensörü 3. 3 V gerilim ile beslenen,  digital çıkış 

veren bir sensördür ve değerlerin okunabilmesi için 10 kΩ bir 

pull up direnci kullanılarak ölçümler gerçekleştirilmiştir. LDR 

fotoresistör üzerinden analog değer alınması nedeniyle MCP 

3008 ADC modülü kullanılarak digital çıkış elde edilmiştir. 

 

Bu sensörlerden alınan ve SQLite veri tabanına gönderilen 

veriler oluşturulan tablolara kaydedilmiştir ve böylece 

verilerin depolanması sağlanmıştır. Örneğin sıcaklık, nem, ışık 

şiddeti ve gerilim değerleri için birer tablo olmak üzere 4 adet 

tablo oluşturulmuştur ve bu tablolara alınan değerler Python 

komutları sayesinde kaydedilmektedir. 

 

Bu verilerin kaydedilmesi manuel olarak Python dosyasını 

çalıştırıldığında gerçekleşebilmekteydi. Verilerin otamatik 

olarak belirli zaman aralıklarıyla kaydedilmesini sağlamak 

için Crontab Job kullanılmıştır. Crontab Job verileri belirli 

zaman aralıklarıyla veri tabanına gönderebilmemizi sağlayan 

bir görev zamanlayıcısıdır. Bu uygulamanın kullanılabilmesi 

için Crontab Generator uygulama sitesinden istenen değer 

aralıkları girilmiştir ve uygulamanın yazıldığı dosya adresi ve 

verilerin okunup veri tabanına gönderilmesini sağlayan Python 

komut dosya adresine göre crontab için tek satırlık kod 

oluşturulması sağlanmıştır. Bu kod vim idesiyle Crontab 

Generator uygulaması açılmıştır ve oraya kaydedilerek bu 

komut gerçekleştirilmiştir. Bu komut sayesinde her 5 dakikada 

bir, sensörlerden alınan verilerin SQLite veri tabanına 

gönderilmesi ve depolanması sağlanmıştır. 
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2.3. Web Arayüzlerinin Tasarlanması ve Uyarı 

Sistemi 

 

Şekil 4: Web Arayüzlerinin Tasarlanması ve Buzzer Uyarı 

Sistemi Diyagramı 

 

Şekil 4’ te görüldüğü gibi web arayüzünün tasarlanması ve 

verilerin analizinin gerçekleştirilmesi 5 aşama ile 

sağlanmaktadır. 

İlk olarak web arayüzü tasarımı yapılmıştır. Tasarım için 

HTML kodları ile tasarlanan arayüzde yazı boyutu, font ve 

web sayfası tasarımı CSS ve image dosyaları kullanılarak 

oluşturulmuştur. Html komut dosyasında bulunan linkler ile 

kullanımı sağlanmıştır. 

 

2.3.1. Google Chart ve Plotly ile Grafiksel Analiz 

Alınan verilerin grafiksel olarak analizinin gerçekleştirilmesi 

için Google Chart ve Plotly uygulamaları kullanılmıştır. 

Google Chart’ın kullanımı Javascript komutları ile 

sağlanmıştır. Google Chart ile sıcaklık, nem ve ışık seviyesi 

değerleri için grafiksel olarak gösterim yapılmıştır.  

 

Javascript ve Jquery kullanılarak Plotly’ye verilerin gönderimi 

sağlanmıştır ve verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Bu Plotly’ 

ye erişimi sağlamıştır. Bir link ile veriler uygulama sayfasına 

gönderilmiştir ve hazır olduğunda başka bir link ile 

oluşturulan sayfalara (Şekil 5) erişim yapılabilmektedir. 

 

Şekil 5: Plotly Sayfasına Değer Gönderme ve Diğer Sayfalara 

Erişim Linkleri 

 

Linke tıkladığımızda Şekil 6’da görülen sayfaya erişim 

sağlanmakta ve sıcaklık ve nem değerlerinin grafiksel analizi 

gözlemlenmektedir. 

 

 

Şekil 6: Plotly Sayfasında Grafiksel Analiz 

 

Html dili ile veri tabanından verilerin istenilen aralıktan 

çekilebilmesi mümkündür. Ayrıca Datetime Picker 

uygulaması (Şekil 7) sayesinde metin kutularına girilecek 

değerler bir takvimle seçilebilmektedir. 

 

 

Şekil 7: Datetime Picker Takvim Uygulaması 

 

Şekil 5’ teki radio butonlar 3, 6, 12, 24 saat aralıklarında 

geçmiş değerlerin gösterilmesini sağlamaktadır. Bu radio 

butonları için Jquery ve Javascript komutları kullanılarak 

yapılmıştır. 
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Ayrıca metin kutularına istenen zaman aralığı girilerek veri 

tabanından o değerler çağırılır, oluşturulan arayüzde bu 

istenen değer aralığı listelenir ve grafiksel olarak gösterilir. 

Aynı anda girilen bu zaman aralığındaki verilerin ortalaması 

ekranda gösterilir. 

 

Anlık sıcaklık ve nem değerleri ve anlık ışık seviyesi için birer 

sayfa oluşturulmuştur. Tasarlanan sayfalar arasında geçiş 

işlemleri oluşturulan linkler sayesinde gerçekleştirilmektedir. 

Bu iki sayfada da alınan değerler 10 saniyede yenilenen bir 

sayfada anlık olarak gösterilir. Belirlenen bir sınır değeri 

aşıldığında ekranda sınır değerin aşıldığını belirten bir uyarı 

yazısı gözükmekte ayrıca bu olağan dışı durumda alarm 

sistemi devreye girerek buzzer çalışmaktadır. Ortam koşulları 

normal değerlerine düştüğünde ise bu olayı ekranda 

belirtmekte ve alarm sistemi devre dışı kalmaktadır. 

 

2.4. Donanım Bazında Deneysel Olarak 

Sistemin İncelenmesi 

Sistemi donanımsal olarak inceleyecek olursak Raspberry Pi 

3, verilerin okunması için DHT 22 sıcaklık ve nem sensörü 

LDR fotoresistör, LDR üzerinden değer okunabilmesi için 

Mcp3008 ADC modülü, DHT 22 içinde 10 kΩ pull up direnci 

kullanılmıştır. Alarm sistemi için Buzzer ile sesli uyarı sistemi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

2.4.1. LDR Fotoresistörün MCP3008 ile Kullanımı 

 

Şekil 8: LDR fotoresistör ve MCP3008 10 Bit 8 Channel ADC 

ile Raspberry Pi 3 devre bağlantıları[3]  

 

LDR fotoresistör üstüne düşen ışık şiddeti büyüdükçe omik 

değeri düşen, ışık şiddeti küçüldükçe omik değeri artan bir 

devre elemanıdır. 10kΩ değerinde bir direnç ile seri yani bir 

gerilim bölücü devresi olarak bağlanmıştır. Bu devre 3.3V 

gerilim ile beslenir. Işık şiddetindeki değişime göre LDR 

üzerindeki direnç değeri değişir ve gerilim bölücü devresinde 

devre elemanının üstüne düşen gerilim ile direnç değeri doğru 

orantılıdır. LDR üzerinden okunan gerilim değeri analog bir 

değerdir ve bu değerin dijitale dönüştürülmesi gerekir. Bu 

işlemi gerçekleştirmek için MCP3008 ADC modülü 

kullanılmıştır. Bu modül 8 channel’ a (kanala) sahiptir. Her 

channel 10 bit çözünürlükte veri aktarabilir. MCP3008 ADC 

modülü Raspberry Pi 3’ ün GPIO pinlerinden herhangi birine 

bağlanır. Böylece dijitale dönüştürülmüş veri okunmuş olur. 

 

2.4.2 DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörünün 

Kullanımı 

 

Şekil 9: DHT22 sıcaklık ve nem sensörü ile Raspberry Pi 3 

devre bağlantıları[4] 

 

DHT22 ortamdaki sıcaklık ve nem değerlerini algılayabilen 

bir sensördür. 3.3V gerilim ile beslenir. Dijital çıkış verebilme 

özelliğine sahiptir. 10kΩ değerinde bir pull up direnci ile 

kullanılır. Sensörün dijital çıkışı Raspberry Pi 3’ ün GPIO 

pinlerine bağlanır. 

 

3. Sonuçlar  

Proje sonucunda bir fabrika üretim sahasındaki verilerin 

analizi başarı ile gerçekleştirildi. Bu analiz kapsamında anlık 

değerler web sayfasında gösterilmiş ve aşırı ortam koşulları 

kontrol edilmiştir. Geçmiş değerler ise oluşturulan veri 

tabanından çekilerek herhangi iki tarih aralığında grafiksel 

olarak gösterilmiştir. Bu verilerin analizi fabrika içerisindeki 
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verimliliği ve ürün kalitesini arttırmak amacıyla doğru yöntem 

geliştirilmesinde kullanılabilir. 

 

 

Şekil 10: Ana sayfa ve Sıcaklık Değerleri 

 

Projenin kullanılan bu sensörler sayesinde gıda sektörü ve ilaç 

sanayisinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu 

sisteme bir çok sensör entegre edilerek çeşitli sektörler 

tarafından da kullanımı sağlanabilecektir.  Örneğin akım ve 

gerilim değerlerinin sensörler ile ölçümü gerçekleştirilerek bir 

fabrikadaki makinaların arıza tespiti gerçekleştirilebilir, bakım 

zamanı belirlenebilir. Bu sayede makinaların gerekli zamanda 

bakımları yapılır ve verimsiz üretimin önüne geçilir. 
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Özet 
Bu çalışmada, tek fazlı birim güç faktör doğrultucunun 
denetimi için doğrusal olmayan denetim yöntemi önerildi. 
Önerilen geri adımlamalı denetim yaklaşımı metodu dolaylı 
ayarlama olarak çıkış geriliminin istenen değere ayarlanması 
için gerekli uygun akımın ayarlanması için kullanılır. 
Lyapunov kararlılık analizi sistem durumlarının kararlılığı ve 
kapalı çevrim sinyallerinin sınırlılığının kanıtlanması için 
kullanıldı. Benzetim sonuçları önerilen metodun etkinliğinin 
gösterilmesi için sunuldu. 

Abstract 
In this paper, it is proposed that a nonlinear control 
methodology for the control of a single phase unity power 
factor rectifier. The suggested method, a back-stepping 
control approach, utilizes to regulate the corresponding 
current required to set the output voltage to its desired value 
as opposed to directly regulating the output voltage. Lyapunov 
stability analysis is used to prove the stability of system states 
and boundedness of closed loop signals. Simulation results are 
presented to illustrate the effectiveness of the proposed 
method.  

1. Giriş 
Genel olarak elektrik mühendisliği bakış açısıyla güç faktörü; 
bir elektrik sisteminde gerçek gücün, görünür güce oranı 
olarak tanımlanır. Diğer bir yönden; akım ve gerilim dalga 
şekilleri arasındaki açının kosinüsüdür. Güç elektroniği 
anahtarlama devrelerinde ise ana bileşen dışında, harmonik 
ilave etmesi nedeni ile akım ile gerilim ana bileşenleri 
arasındaki açının kosinüsüne yer değiştirme faktörü olarak 
tanımlanmaktadır. Güç faktörü düzeltilmesinin amacı ise, giriş 
akım distorsiyonunu minimize etmek ve akım ile gerilimi aynı 
fazda tutmaya çalışmaktır. Burada şunu belirtmek gerekir ki, 
eğer güç faktörü 1 değil ise akım, gerilim ile aynı fazda ve 
dalga şeklini takip edemez. Anahtarlamalı güç elektroniği 
devrelerinde, dalga şekilleri ana bileşenin yanı sıra 

harmonikleri de içerdiğinden güç kayıplarına neden 
olmaktadır. Ayrıca dalga şekli sinüzoidal olmayan akımlar, 
gerilim dalga şekline etki ederek gerilimin sinüzoidal şeklini 
bozarak ve böylece gerilim kaynağına bağlanacak diğer 
cihazlar için sorun yaratabilir. Düşük güç faktörü ile ilgili olan 
yüksek giriş akımları ve özellikle yüksek bozulmadan ve 
yüksek frekanslı harmoniklerden dolayı oluşacak sorunları 
elemine edecek filtrelerinin tasarımı çok zor ve pahalıdır [1].  
 
Güç elektroniğinde sıklıkla kullanılan çeviricilerde, tek fazlı 
birim güç faktörü doğrultucu devreleri anahtarlamalı güç 
elektroniği devrelerinin özel bir sınıfını oluşturmaktadır. Bu 
devreler genel olarak görevleri, giriş AC kaynak gerilimini 
çıkışta istenilen değerde ki DC gerilime dönüştürmektedir. Bu 
görevi yaparken; giriş akımı denetleyerek birim güç faktörü 
değerine yakın bir değerde ve giriş gerilimi ile aynı fazda 
sinüs dalga şeklini sağlamaktır [1]. Çeşitli topolojiler ile birim 
güç faktörünün düzeltilmesi sağlanmasına rağmen, genel 
olarak tek fazlı yükselten güç faktörü düzeltici olarak bilinen 
topoloji kullanılır [2]. 
 
Anahtarlamalı DC güç çeviricileri birçok elektronik sistemde 
yaygın olarak kullanılması bu çeviricilerin yapılarının 
elektronik sistem tasarım mühendisleri tarafından 
anlaşılmasını gerekli kılmıştır. Anahtarlamalı çeviriciler 
doğrusal olmayan, zamanla değişen sistemler olduğundan 
yüksek performanslı denetim tekniklerine gereksinim 
duymaktadır. Bu kontrol sistemlerinin her türlü çalışma 
şartlarında dayanıklı olması, giriş ve yükteki değişimleri 
bastırarak iyi bir dinamik cevap vermesi istenmektedir[3]. 
Bilimsel ortamlarda tek fazlı birim güç faktörü doğrultucu 
devresinin denetimi ve birim güç faktörünün düzeltilmesini 
amaçlayan birçok çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalardan 
[4] de, adı geçen sistem ele alınarak doğrusal olmayan 
Lyapunov tabanlı denetim yöntemi uygulanarak, Lyapunov 
kararlılık ölçütleri kullanılarak asimptotik kararlılık elde 
edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada yük tahmin hatasının üstel 
olarak sıfıra yakınsaması sağlanmıştır.  Diğer bir çalışma [5] 
de ise, tek fazlı birim güç faktörü doğrultucu devresinin 
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geliştirilmiş modeli için ortalama dinamik denklemleri elde 
edildi ve uyarlamalı denetim algoritması kullanılarak 
denetleyici tasarımı yapıldı. Deneysel sonuçlar ile doğrusal 
olmayan denetim yöntemlerinin, doğrusal yöntemlere göre 
daha hızlı ve daha iyi sonuçlar verdiğini belirttiler. [6] 
çalışmasında ise yazarlar, doğrusal olmayan denetim 
yöntemlerinden uyarlamalı denetimi kullanarak toplam 
harmonik distorsiyonunun azalmasını sağlayıp, aynı zamanda 
da birim güç faktörünün düzeltilmesini deneysel sonuçlar ile 
desteklediler.   Sürekli iletim modunda çalışan tek fazlı güç 
faktörü düzeltme devreleri için sabit anahtarlama frekanslı 
darbe genlik modülasyon denetimi [7] çalışmasında sunuldu. 
Tek fazlı yüksek güç faktörünün elde edilmesi için, akım kipli 
denetim yöntemi kullanılarak genel bir denetim stratejisi [8] 
çalışmasında açıklandı. Birim güç faktörünün düzeltilmesini 
amaçlayan diğer bir çalışmada [9], doğrultucunu performansı 
yük direnci uyarlaması yapan pasif tabanlı denetleyici 
kullanılarak artırıldı.  
 
Geri adımlamalı denetim yöntemi; doğrusal olmayan 
sistemlerde yinelemeli ve sistematik denetim 
yöntemlerindendir. Bu denetim yönteminde ki yaklaşım; 
doğrusal olmayan sistemler için buna uygun geri beslemeli 
denetleyici tasarımı için gerekli aşamaları sistematik temelli 
olarak sunmasıdır [10].  
 
Bu çalışmada; doğrusal olmayan denetim yöntemini tek fazlı 
birim güç faktörü doğrultucusuna uygulandı. Önerilen yöntem 
geri adımlamalı yaklaşım ile istenen çıkış gerilimi uygun 
referans akım kullanılarak dolaylı olarak ayarlanmıştır. Sistem 
kararlılığı ve kapalı çevrim sinyallerin sınırlılığını kanıtlamak 
için Lyapunov ölçütleri kullanıldı. Önerilen denetim 
yönteminin etkinliğini göstermek için benzetim sonuçları 
sunuldu.  
 
Çalışmanın geri kalanı belirtildiği gibi organize edilmiştir. 
Bölüm 2‘de üzerinde düşünülen sistem için kontrol problemi 
ve tek fazlı dinamik denklemleri sunulmaktadır. Bölüm 3‘te 
hata sistemi geliştirme ortaya konulmuş ve denetleyici 
tasarımı ve kararlılık analizi sunulmuştur. Bölüm 4’de 
benzetim sonuçları sunulmuştur. Bölüm 5’de ise sonuçların 
değerlendirilmesi yer almaktadır. 

2. Tek Fazlı Güç Faktör Doğrultucu Modeli 


si

sv

1x

S

D

C


2x R


iv

 
Şekil 1: Tek fazlı birim güç faktörü doğrultucu. 

 
Çalışmamıza konu olan, tek fazlı güç faktörü doğrultucu 
devresi Şekil 1’de tanıtıldı. Bu devrede görüleceği üzere, 
doğrultucu devresinin çıkışında DA yükselten tip çevirici yer 

almaktadır. Denetim anahtarı S; ayarlanmış anahtarlama 
frekansına göre iletime ve kesime geçmektedir. Böylece 
devrede ki bobin akımı asla sıfır olmadığı farz edilmektedir. 
Bu devrenin çıkışında yer alan yük gerilimi; giriş geriliminin 
tepe değerinden daha yüksek değerlidir. Bu doğrultucunun 
dinamik denklemleri; 
 

푥̇ = −
1
퐿 휇푥 +

1
퐿 푣  (1) 

푥̇ =
1
퐶 푥 −

1
퐶 휃푥  (2) 

 
biçiminde ifade edilmiştir. Bu ifadelerde yer alan; 푥 (푡) bobin 
akımını, 푥 (푡) ise çıkış gerilimini ve 푣 (푡) = 퐸|푠푖푛푤푡| olmak 
üzere doğrultucu köprü çıkışı gerilim değerini göstermektedir. 
Bu arada; 휃 = ∈ ℝ olmak üzere yük direnci iletkenliği ifade 
etmektedir. Bu ifadelerde yer alan denetim sinyalimiz 
휇(푡) ∈ ℝ çeviricinin çalışma oranı fonksiyonudur. 

3. Denetleyici Tasarımı   
Bu çalışmadaki denetim amaçlarımız; istenen çıkış gerilim 
değeri, 푥  nin dolaylı denetim yaklaşımı kullanılarak elde 
edilmesidir. Matematiksel olarak bu amacı gerçeklemek için 
istenen akım değeri 푥 (푡) ∈ ℝ aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 
 

푥 = 2
푥 휃

퐸
|푠푖푛푤푡| (3) 

 
Bu ifadede |푠푖푛푤푡|  terimi istenen güç faktörü tarafından 
harekete geçirmek amacıyla yer almaktadır. Denetim 
amacımızın ölçülmesi için, çıkış gerilimi hatası 푒 (푡) ∈ ℝ ve 
bobin akımı hatası 푒 (푡) ∈ ℝ tanımlandı. Bu hata tanımları; 
 

푒 = 푥 − 푥  (4) 
푒 = 푥 − 푥  (5) 

 
burada yer alan  푥 (푡); istenen çıkış gerilim değeri ve 푥 (푡) 
ise daha önce tanımlandığı üzere istenen bobin akımı 
değeridir. (4) ifadesinin zamana göre türevi alınıp ve daha 
sonra (1) ifadesi kullanılarak; 
 

푒̇ = −
1
퐿 휇푥 +

1
퐿 푣 − 푥̇  (6) 

 
elde edilir. Bu ifadeye; 훼(푡) yardımcı denetim sinyali olarak 
daha sonra tanımlanacaktır,  휇훼  terimini ekleyip çıkarmak 
suretiyle; 

푒̇ = 휇휂 +
1
퐿 푣 − 푥̇ − 휇훼 (7) 

 
ifadesi elde edilir. Burada yer alan 휂(푡); 
 

휂 ≜ 훼 −
1
퐿 푥  (8) 

 
olarak tasarlandı. Yardımcı denetim sinyalimiz 훼(푡)  ise 
aşağıdaki gibi tasarlandı; 
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훼 ≜
1
휇 푘 푒 +

1
퐿 푣 − 푥̇  (9) 

 
Bu ifade de yer alan 푘 ∈ ℝ ; denetim kazancı olarak 
tanımlandı. (4) ifadesiyle tanımlanan bobin akımı hatasının 
kapalı çevrim hata dinamiği; 
 

푒̇ = −푘 푒 + 휇휂 (10) 
 
şeklinde elde edilir. Geri adımlamalı denetim metodu 
kullanılarak yapılan tasarımlarda, yardımcı denetim sinyalimiz 
휂(푡)içinde hata dinamiğini elde etmemiz gerekmektedir. Bu 
amacı gerçekleştirmek için; (9) ifadesinin zamana göre 
türevini alındıktan sonra (8) ifadesinin zamana göre türevinde 
yerine yazdığımızda, 
 

휂̇ = −푘
1
퐿 푥 +

1
휇 푘

1
퐿 푣 − 푘 푥̇ − 푥̈ +

1
퐿 푣̇

−
휇̇
휇 훼 −

1
퐿 휇푥 +

1
퐿 휃푥  

(11) 

 
elde edilir. Bu açık çevrim dinamik denklemden faydalanarak 
휇(푡) denetim sinyalimizin türevi; 
 

휇̇ ≜
휇
훼 푘 휂 + 휇푒 − 푘

1
퐿 푥

+
1
휇 푘

1
퐿 푣 − 푘 푥̇ − 푥̈

+
1
퐿 푣̇ −

1
퐿 휇푥 +

1
퐿 휃푥  

(12) 

 
şeklinde tasarlandı. Bu ifadede yer alan 푘 ∈ ℝ  denetim 
kazancımızdır. Yardımcı denetim sinyali 휂(푡)  nin kapalı 
çevrim dinamiği aşağıdaki gibi elde edilir. 
 

휂̇ ≜ −푘 휂 − 휇푒  (13) 
 
Artık kararlılık analizini yapmak için aşağıdaki teoremi 
sunabiliriz. 
 
Teorem 1: Doğrusal olmayan denetleyicimiz; (12) ifadesi ile 
yardımcı denetim sinyalimiz (9) ifadesi elde edildi. Bu iki 
ifade, (4) ifadesi ile tanımlanan akım hatası ifadesini 
desteklemektedir. 푒 (푡)ve 휂(푡)sınırlı bir zarf içerisinde üstel 
olarak sıfıra yakınsamasını sağlar. Böylece dolaylı olarak 
çıkış gerilim değeri istenen gerilim değerine ayarlanır.  
 
Kanıt 1: Bu teoremi kanıtlamak için aşağıda (14) ifadesindeki 
pozitif tanımlı fonksiyonu ele alalım: 
 

푉 ≜
1
2 푒 +

1
2 휂  (14) 

 
Bu ifadenin zamana göre türevi alınıp, (10) ve (13) ifadeleri 
kullanılarak aşağıdaki ifade elde edilir. 
 

푉̇ ≜ −푘 푒 − 푘 휂  (15) 

 
(14) ve (15) ifadelerinden, Lyapunov argümanlarını kullanarak 
푒 (푡) , 휂(푡) ∈ ℒ  olmak üzere sınırlı sinyaller olduklarını 
gösterebiliriz. Standart sinyal izleme argümanları ile tüm 
sinyallerin kapalı çevrim hata sistemlerinin sınırlı kaldıkları 
sonucuna varabiliriz. Ayrıca (14) ve (15) ifadelerinden; 푒 (푡), 
휂(푡) sinyallerinin üstel olarak sıfıra yakınsadıklarını sonucuna 
ulaşmamızı sağlar. Böylece akım hatası kullanarak çıkış 
gerilimizi istenen değere ayarlanması sağlanmış olur. 

4. Benzetim Çalışması 
Şekil 1’de verilen sistemimiz için (12) ve (9) ifadeleriyle 
tasarlanan denetleyicimiz MATLAB-Simulink ortamında 
benzetim çalışması yapıldı. Bu çalışmada sistem giriş gerilimi; 
푣 = 220푠푖푛푤푡  V ve istenen çıkış gerilimi 푥 =
300 푉 olarak ayarlandı. Bunların dışındaki diğer 
parametrelerimiz ise sistem frekansı 푓 = 50 퐻, 퐿 = 1.54 푚퐻, 
퐶 = 760 휇퐹 , 휃 = 6.6 푚푆 ve anahtarlama frekansı da 푓 =
100 푘퐻푧 olarak seçildi.  
 

1x 2x iv





 
Şekil 2: Tek fazlı birim güç faktörü doğrultucu denetleyici 

uygulama blok şeması. 
 
Şekil 2’de verilen denetleyici uygulama blok diyagramında 
gösterildiği gibi çıkış gerilimi dolaylı olarak ayarlandı. Geri 
adımlamalı denetleyicimiz çıkışından 휇̇(푡)  fonksiyonu elde 
edilmektedir. Bu fonksiyonun zamana bağlı olarak integrali 
alınarak 휇(푡) fonksiyonu elde edildi. Bu benzetim 
çalışmasında, 푥 = 350 푉için denetim parametrelerimiz; 
 

푘 = 14, 푘 = 0.4 (16) 
 
olarak seçilmiştir. Tek fazlı birim güç faktörü doğrultucu 
devresinin çıkış gerilim grafiği Şekil 3’de verilmiştir. 
Denetleyici tasarımında kullandığımız  휂(푡) yardımcı denetim 
sinyalimizin hata grafiği Şekil 4’de verilmiştir. Son olarak 
denetim sinyalimiz 휇(푡) nin grafiği Şekil 5’de görülmektedir. 
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Şekil 3: Sistem çıkış gerilimi. 

 
 

 
Şekil 4: Yardımcı denetim hata sinyali. 

 

 
Şekil 5: Denetim sinyali. 

 

5. Sonuçlar 
Bu çalışmada; doğrusal olmayan denetleyici, tek fazlı 
doğrultucunun özel bir tipi olan tek fazlı güç doğrultucu için 
tasarlandı. Denetleyici tasarımımız dolaylı olarak yani; akım 
hatası kullanılarak çıkış geriliminin istenen değerine ayarlandı. 
Önerilen geri adımlamalı temelli denetleyicimizin akım ve 
gerilim hatalarının sıfıra üstel olarak yakınsamasını sağlandı. 
Benzetim sonuçları ile önerilen denetleyici tasarım 
yöntemimizin etkinliği ve dayanıklılığı gösterildi. 
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Asenkron Motorların Hız-Algılayıcılı Doğrudan Vektör Kontrolü için
İndirgenmiş Dereceli Genişletilmiş Kalman Fitresi Tabanlı Parametre

Kestirimi
Reduced Order Extended Kalman Filter based Parameter Estimations for

speed sensored Direct Vector Control of Induction Motors
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Özetçe

Bu çalışmada, asenkron motorların (ASM’lerin) alan za-
yıflama bölgesindeki yüksek başarımlı kontrolü için hız-
algılayıcılı doğrudan vektör kontrol (DVK) sistemi, yeni bir
indirgenmiş dereceli genişletilmiş Kalman filtresi (İDGKF) ta-
banlı kestirici tasarlanarak gerçeklenmektedir. Önerilen İDGKF
ile, DVK sistemi için gerekli olan stator duran eksen takımın-
daki rotor akılarının αβ-bileşenlerine (ϕrα ve ϕrβ’ya) ilave
olarak değeri çalışma koşulları ile değişen rotor direnci (Rr)
ve mıknatıslama endüktansı (Lm), sıfır hız ve alan zayıflama
bölgesinide içeren geniş bir hız aralığı için eş-zamanlı olarak
kestirilmektedir. Hız, yük momenti (tL), Rr ve Lm’nin zor-
layıcı değişimleri altında önerilen İDGKF’ye ilişkin benzetim
temelli kestirim sonuçları ve bu yüzden DVK’lı ASM sürücü-
sünün kontrol başarımı oldukça tatmin edicidir.

Abstract

In this study, speed-sensored direct vector control of induc-
tion motors (IMs) is implemented by proposing and using a
novel reduced order extended Kalman filter (ROEKF). In ad-
dition to αβ-components of rotor fluxes (ϕrα and ϕrβ) in sta-
tor stationary axis, rotor resistance (Rr) and mutual inductance
(Lm) whose values vary according to operating conditions of
IMs are simultaneously estimated by the proposed ROEKF in
a wide speed range including zero-speed and field-weakening.
Under challenging variations of rotor angular velocity, load tor-
que (tL), Rr and Lm, the obtained simulation based estimation
results associated with the ROEKF and thus control performan-
ces of the designed direct vector controlled IM drive are quite
satisfactory.

1. Giriş
ASM’ler değişken hız ve moment kontrolü gerektiren uygula-
malarda, sağlam, verimli, güvenilir ve az bakım gerektirmeleri

nedeniyle halen yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Ancak, kar-
maşık yapıları ve doğrusal olmayan matematiksel modellerin-
den dolayı parametre değişimleri ve diğer çalışma koşullarına
bağlı olarak, birçok kontrol problemine sahiptirler. Özellikle
kontrol sistemi ve kestirim başarımları ASM’ye ait parametrele-
rin doğruluğuna büyük ölçüde bağlıdır. ASM’nin parametreleri
kilitli rotor/boşta çalışma deneyleri ve d.a testi ile doğrudan be-
lirlenebilir olsalar da, bu parametrelerin değerleri akı seviyesi,
sıcaklık, frekans ve diğer çalışma koşullarındaki değişimlerden
etkilenmektedir. ASM’nin yüksek başarımlı kontrolü sıfır hız
ile literatürde alan zayıflama bölgesi olarak kabul edilen anma
hızın üzerindeki yüksek hız bölgelerinde hız ve/veya akı bilgi-
sinin doğruluğuna ihtiyaç duymaktadır [1]. Bu yüzden bu para-
metrelerin özellikle Rr ve Lm’nin kestirilmesi gerekmektedir.

Literatürde "hız-algılayıcılı" olarak parametre (Rr ve/veya
Lm) kestirimine odaklanan bazı çalışmalar [2-7] bulunmak-
tadır. Bu çalışmalardan, Ref. [2]’de doğrusal olmayan vektör
kontrol başarımını arttırmak için Rr kestirimi hız algılayıcılı
olarak gerçekleştirilmekte ama sıfır hız ve alan zayıflama böl-
gesi sonuçları sunulmamaktadır. Ref. [3]’te rotor akılı modeli
kullanan tam dereceli GKF (TDGKF) ile Rr ve Rs kestiril-
mekle birlikte ASM’nin çalıştığı hız aralığı ve ASM’ye uygu-
lanan yük momenti bilgisi verilmemektedir. Ref. [4]’te doğru-
sal olmayan bulanık gözlemleyici ile kestirilen Rs ile birlikte
ileri beslemeli yapay sinir ağları kullanılarak Rr kestirilmekte-
dir. Kestirim sonuçları anma hızının %70’inde sunulmakta ve
çok düşük/sıfır hız ile alan zayıflama bölgelerini kapsamamak-
tadır. Ref. [5]’te ise reaktif güç ve motor momenti tabanlı mo-
dele uyarlamalı sistem (MUS) ile Rr kestirilmektedir. Ancak
alan zayıflama bölgesi sonuçları sunulmamaktadır. Ref. [6]’da
kayma kipli gözlemleyicili MUS (pseudo-MRAS sliding mode
observer) ile rotor zaman sabiti kestirimi yapılarak Lm’nin
%60, %80 ve %100’ü gibi farklı değerleri için yapılan test-
lerde, kestirim başarımının doğru Lm değerine oldukça duyarlı
olduğu belirtilmektedir. Ref. [7]’de rotor akılı modele uyarla-
malı sistem tabanlı kestirici ile Rr ve Lm kestirimi gerçekleş-
tirilmiştir. Fakat bu çalışmada alan zayıflama bölgesi sonuçları
verilmemektedir.

Bu çalışmanın temel katkısı "hız-algılayıcılı" olarak
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ASM’nin yüksek başarımlı DVK’sı için, sürekli sıfır hız ve alan
zayıflama bölgesi dahil çok geniş bir hız aralığında çalışabilen
İDGKF tabanlı DVK’lı ASM sürücüsünü literatüre tanıtmaktır.
Bu amaç için tasarlanan İDGKF algoritması ile ölçülen hız bil-
gisi kullanılarak ϕrα, ϕrβ , Rr ve Lm’nin eş-zamanlı kestirimi
gerçekleştirilmiştir. Hız, tL, Rr ve Lm’nin basamak ve/veya
doğrusal değişimleri ile elde edilen zorlayıcı senaryolar altında
elde edilen benzetim sonuçları, önerilen İDGKF algoritmasının
ve bu yüzden DVK’lı sürücüsisteminin oldukça iyi bir başarıma
sahip olduğunu göstermektedir.

Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Bölüm 1’de lite-
ratürde mevcut olan çalışmalar, Bölüm 2’de ASM’nin genişle-
tilmiş matematiksel modeli, Bölüm 3’te İDGKF algoritmasının
tasarımı, Bölüm 4’te İDGKF tabanlı kestiricinin benzetim so-
nuçları, Bölüm 5’te Önerilen İDGKF algoritmasının başarımına
ilişkin tartışmalar ve Bölüm 6’da ise elde edilen sonuçlar ile bir-
likte gelecek çalışmalar sunulmaktadır.

2. ASM’nin Genişletilmiş Matematiksel
Modeli

ASM’ye ait matematiksel modelin genişletilmiş genel ifadesi
(1) ve (2)’deki gibi verilebilir:

ẋe(t) = f
e
(xe(t), ue(t)) + we1

= Ae(xe(t))xe(t) +Beue(t) + we1
(1)

Z(t) = he(xe(t)) + we2 (Ölçüm Eşitliği)

= Hexe(t) + we2
(2)

Burada, xe genişletilmiş durum vektörü, f
e

durum ve giriş-
lerin doğrusal olmayan fonksiyonu, Ae sistem matrisi, ue kont-
rol giriş vektörü, Be giriş matrisi, we1 işlem gürültüsü, he çı-
kışların fonksiyonu, He ölçüm matrisi ve we2 ise ölçüm gürül-
tüsüdür.

(1) ve (2)’deki genel ifadeye göre, genişletilmiş ASM mo-
deline ait matris ve vektörler (3) ve (4)’de sunulmaktadır.

Burada, vsα ve vsβ stator geriliminin stator duran eksen ta-
kımındaki bileşenlerini, isα ve isβ stator akımının stator duran
eksen takımındaki bileşenlerini, Rs ve Rr sırasıyla stator ve
rotor dirençlerini, Ls, Lr ve Lm sırasıyla stator, rotor ve mık-
natıslama endüktanslarını, Lσ = σLs = Ls − L2

m/Lr stator
geçici endüktansını, σ kaçak föktörünü, pp kutup çifti sayısını
ve T örnekleme zamanını ifade etmektedir.

3. Önerilen İDGKF Algoritmasının
Tasarımı

Bu çalışma kapsamında tasarlanan ve yalnızca ölçülmeyen du-
rum ve parametreleri kestiren indirgenmiş dereceli ASM mode-
line ait genel ifadeler (1) ve (2) kullanılarak (5) ve (6)’daki gibi
elde edilebilir:

ẋi(t) = f
i
(xi(t), ui(t)) + wi1

= Ai(xi(t))xi(t) +Biui(t) + wi1
(5)

Z(t) = hi(xi(t), ui(t)) + wi2 (Ölçüm Eşitliği)

= Hixi(t) + wi2
(6)

Eşitlik (5) ve (6)’ya göre önerilen indirgenmiş ASM modeline
ait matris ve vektörler (7) ve (8)’deki gibi elde edilebilir.

ϕrα, ϕrβ , Rr ve Lm değerlerinin eş-zamanlı kestirimini
gerçekleştirmek için önerilen İDGKF algoritmasına ait eşitlik-
ler (9a-9e)’da, akış şeması ise Şekil 1’de verilmiştir.

F i(k) =
∂f

i
(xi(k), ui(k))

∂xi(k)

∣∣∣∣∣
x̂i(k),ui(k)

(9a)

Hi(k) =
∂hi(xi(k), ui(k))

∂xi(k)

∣∣∣∣∣
x̂i(k),ui(k)

(9b)

N(k) = F i(k)P (k)F i(k)
T +Q (9c)

P (k + 1) = N(k)− (9d)

N(k)HT
i (Dξ +HiN(k)HT

i )
−1HiN(k)

x̂i(k + 1) = f̂i(x̂i(k), ui(k))+ (9e)

P (k + 1)HT
i D

−1
ξ (Z(k + 1)−Hix̂i(k))

N(k) P(k+1)iF

Q

if

1/z

1/z

xD

iH

1-
xD

T

iH

ab,sv

ab,si

mw

rR̂

abj ,
ˆ
r

ex̂ (k+1)

Eşt. 9c Eşt. 9eEşt. 9d
mL̂

Şekil 1: Önerilen İDGKF’nin akış şeması.

Burada, F i (5-6) ile verilen doğrusal olmayan modelin doğ-
rusallaştırmada kullanılan fonksiyonunu, Q modelleme hatası
olarak isimlendirilen sistem gürültü matrisinin kovaryansını,
Dξ ölçüm hatası olarak isimlendirilen çıkış gürültü matrisinin
kovaryansını, P ve N ise sırasıyla, durum kestirim hatası ve
onun dış değerlemesinin (extrapolation) kovaryans matrislerini
ifade etmektedir.

4. Benzetim Sonuçları
Şekil 2’de verilen DVK sürücü sistemi kullanılarak, öneri-
len İDGKF tabanlı kestirim algoritmasının başarımı benze-
tim ortamında test edilmektedir. Şekil 2’deki DVK’lı sürü-
cüdeki bütün kontrolörler, geleneksel oran + integral alıcı
(proportional+integral−PI) kontrolörler, θ̂rf ise stator duran
eksen takımındaki α-ekseni ile dönen eksen takımındaki d-
ekseni arasında tanımlanan alan açısıdır.

Alan zayıflama bölgesinde gerilim limitinden dolayı akı re-
feransı, | ~ϕr|ref artan hız referansı ile azalmaktadır. Bu yüzden
mıknatıslama endüktansı artmaktadır [1]. Şekil 2’de hız referan-
sına göre değişen | ~ϕr|ref ’in matematiksel ifadesi aşağıda veril-
miştir [1].

| ~ϕr|ref =
na

nrefm
|ϕr|refanma nrefm > na için (10)

| ~ϕr|ref = 1 nrefm ≤ na için (11)

Burada, na ASM’nin anma hızını ve nrefm DVK’lı sürücü sis-
temine uygulanan hız referansını ifade etmektedir. Tasarlanan
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İDGKF algoritmasından arzu edilen yüksek kestirim başarımını
elde etmek için kovaryans matrisleri deneme yanılma yöntemi
ile belirlenerek aşağıda sunulmaktadır:
Q = diag{1e− 10, 1e− 10, 1e− 4, 1e− 4}
Dξ = diag{1e− 6, 1e− 6}
P = diag{10, 10, 10, 10}

Anma değerleri Tablo 1’de verilen ASM parametreleri
ile önerilen İDGKF algoritmasına ait kestirim başarımları ve
DVK’lı ASM sürücüsünün kontrol başarımları iki farklı zorla-
yıcı senaryo ile test edilmektedir.

Tablo 1: Benzetimde kullanılan ASM parametrelerinin anma
değerleri [8]

RsN [Ω] RrN [Ω] Lls[H] Llr[H]

2.283 2.133 0.0111 0.0111

Lm[H] tL[N.m] Pp NmN [rpm]

0.22 20 2 1430

BT [Nm/(rad/s)] JT [kg.m
2]

0.001 0.0183

Bu senaryolara ilişkin benzetim sonuçlarında, " .̂ " kestiri-
len durumları/parametreleri ve e(.) ise kestirilen ile gerçek de-
ğer arasındaki fark olarak tanımlanan hatayı ifade etmektedir.

4.1. Senaryo-I: Anma ve Çok Düşük/Sıfır Hız Bölgelerinde
Rr , Lm ve tL Değişimleri İçin İDGKF’nin Başarımı

Şekil 3’te gösterilen bu sernaryolarda,

• ASM sürekli sıfır, düşük ve anma hız bölgelerinde çalış-
tırılmaktadır.

• ASM’ye uygulanan yük momenti 20 Nm ile −20 Nm
arasında faklı hız bölgelerinde doğrusal olarak değiştiril-
mektedir.

• Rr veLm basamak ve doğrusal bir şekilde farklı hız böl-
gelerinde arttırılıp azaltılmaktadır.

Şekil 3’te verilen senaryolar ile başarımı test edilen İDGKF
ve DVK sistemine ilişkin benzetim sonuçları Şekil 4 ve 5’te
verilmiştir.
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Şekil 2: Önerilen İDGKF’yi kullanan hız-algılayıcılı doğrudan vektör kontrollü ASM sürücü sistemi [1].
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Şekil 3: Önerilen İDGKF temelli DVK sistemini test etmek için
nrefm , trefL , Rrefr and Lrefm değişimleri (Senaryo I).

4.2. Senaryo-II: Alan Zayıflama, Anma ve Sıfır Hız Bölge-
lerinde Rr ve tL Değişimleri İçin İDGKF’nin Başarımı

Önerilen İDGKF algoritmasının kestirimi ve DVK’lı ASM sü-
rücüsünün kontrol başarımlarını farklı çalışma şartlarında test
etmek üzere Şekil 6’da verilen bu senaryoda ise,

• ASM sürekli sıfır, anma hız ve alan zayıflama bölgele-
rinde çalıştırılmaktadır.

• ASM’ye uygulanan yük momenti 20 Nm ile −20 Nm
arasında, Rr ise, rotor direncinin anma değeri olan, Rrn
ile 2× Rrn arasında farklı hız bölgelerinde basamak ve
doğrusal olarak değiştirilmektedir.
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Şekil 4: DVK’lı sürücü sistemi ve önerilen İDGKF tabanlı kes-
tiricinin benzetim sonuçları (Senaryo I).

• ASM alan zayıflama bölgesinde çalıştırılarak ASM’nin
akı seviyesinin azalması ile birlite Lm artırılmaktadır.

Şekil 6’da verilen alan sayıflama bölgesinide içeren zorlayıcı
senaryolar ile test edilen İDGKF ve DVK sistemine ilişkin ben-
zetim sonuçları Şekil 7 ve 8’de verilmiştir.

5. Tartışma
Şekil 4-5 ve 7-8 ile verilen benzetim sonuçları incelendiğinde
aşağıdaki gözlemler yapılabilir:

• Kestirilen durum/parametrelerin başlangıç değerleri sıfır
olarak seçilmesine rağmen kestirimlerin tamamı hemen
gerçek değerlerine yakınsamaktadır.
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Şekil 5: DVK’lı sürücü sistemi ve önerilen İDGKF algoritma-
sına ilişkin izleme ve kestirim hataları (Senaryo I).
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Şekil 6: Önerilen İDGKF temelli DVK sistemini test etmek için
nrefm , trefL , Rrefr and Lrefm değişimleri (Senaryo II).

• Farklı yük momenti değerleri için (0 N.m, 5 N.m,
20 N.m, −5 N.m −20 N.m),

– Senaryo I ile test edilen sürekli sıfır/çok dü-
şük, (0 dev/dk or 100 dev/dk) ve anma
(1500 dev/dk) hızlarında Rr ve Lm’nin basamak
veya doğrusal değişimleri için elde edilen kestirim
sonuçları,

– Senaryo II ile test edilen sürekli sıfır, (0 dev/dk),
anma (1500 dev/dk) ve alan zayıflama bölgesi
(2250 dev/dk) hızlarında Rr’nin basamak veya
doğrusal değişimleri ve Lm’nin doğrusal değişimi
için elde edilen kestirim sonuçları,

oldukça tatmin edicidir.

Özetle önerilen İDGKF algoritması ile hız-algılayıcılı DVK sis-
temi için gerekli olan bütün durumlar (ϕrα, ϕrβ) ile birlikteRr
ve Lm yüksek bir doğrulukla benzetim ortamında kestirilebil-
mektedir.
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Şekil 7: DVK’lı sürücü sistemi ve önerilen İDGKF tabanlı kes-
tiricinin benzetim sonuçları (Senaryo II).
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Şekil 8: DVK’lı sürücü sistemi ve önerilen İDGKF algoritma-
sına ilişkin izleme ve kestirim hataları (Senaryo II).

6. Sonuçlar
Bu çalışmada, ASM’nin hız-algılayıcılı DVK’lı sürücü sistemi-
nin yüksek başarımlı kontrolü için ϕrα ve ϕrβ’ya ilave ola-
rak değeri sıcaklık ve frekansla değişen Rr ve akı seviyesi ile
değişen Lm’yi eş-zamanlı olarak kestiren yeni bir İDGKF ta-
banlı kestirici tasarlanarak benzetim ortamında test edilmekte-
dir. Sürekli sıfır/çok düşük ve anma hız ile birlikte alan zayıf-
lama bölgelerinde yüklü/yüksüz durumları için Rr ve Lm’nin
basamak/doğrusal değişimlerini içeren senaryolardan elde edi-
len benzetim sonuçları önerilen İDGKF tabanlı sürücünün ol-
dukça iyi bir başarıma sahip olduğunu göstermektedir.

Tasarlanan İDGKF tabanlı kestirim agoritmasının gerçek
zamanlı deneyler ile test edilmesi gelecek çalışma olarak plan-
lanmaktadır.
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Özetçe 

Demiryolu endüstrisinin gelişimiyle beraber daha güçlü ve 

daha hızlı raylı araçlar üretilmeye başlanmıştır. Bu 

gelişmelerle beraber, tekerlek-ray temasındaki çekiş kuvveti 

iletiminin iyileştirilmesi ve kaygan ray şartlarında 

uygulanması gereken kayma-kızaklama giderme kontrolü her 

zaman için önem arz etmiştir. Maksimum çekiş kuvvetinin 

oluşturulması kayma hızına ve geliştitirilen kontrol 

algoritmasının etkinliğine bağlıdır. Günümüzde, kontrol 

algoritmalarının geliştirilmesinde, mekatronik modellerin 

oluşturulduğu bir program paketiyle beraber kontrol sistemleri 

için kullanılan bir program paketinin eş zamanlı çalıştırıldığı 

simülasyon yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 

Simpack® ortamında modellenmiş bir tren modeli için 

MATLAB/Simulink® ortamında çekiş kontrol algoritması 

kurularak eş zamanlı simülasyon yapılmış ve algoritmanın 

etkinliği incelenmiştir. Tasarlanan algoritma ile, ray şartlarına 

bağlı olarak sürtünme eğrisinin özellikleri değişse bile çekiş 

kuvvetini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkartmak 

amaçlanmıştır. 

Abstract 

Together with the various technological developments 

observed in the railway industry, increasingly powerful and 

fast rail vehicles have been produced. The maximization of 

traction force and the development of wheel slip regulation 

algorithms have gained utmost importance. The maximum 

traction force depends on the effectiveness of the control 

algorithm which ensures that a correct wheel slip is realized. 

Nowadays, it is common practice to use a  simulation software 

package for control systems design together with a software 

package for building mechatronic models. In this study, a 

traction control algorithm was built in MATLAB / Simulink® 

environment for a train model modeled in the Simpack® 

environment and simulations were carried out simultaneously 

and the effectiveness of the algorithm was examined. The 

proposed algorithm aims to determine a region near the actual 

peak point by searching for the peak of the tangential force. 

The effectiveness of the algorithm is demonstrated under 

changing conditions of the slip velocity and tangential force 

characteristics. 

1. Giriş

Modern demiryolu teknolojisinin gelişimi, raylı taşımacılık 

hızını önemli ölçüde arttırmayı mümkün kılmıştır. Ancak ray 

ve tekerlek arasındaki düşük sürtünme nedeniyle oluşan 

kayma ve kızaklama, demiryolu endüstrisi için çözülmesi 

gereken bir mühendislik problemine dönüşmüştür. Bu 

nedenle, yüksek işletme verimliliği, özellikle de, ray 

kalitesinin korunma, ve  yolcu konforunun sağlanması için 

tren işletmeciliği için gelişmiş kontrol sistemleri talebi ortaya 

çıkmıştır [1]. Son yıllarda, tren işletmeciliğinde uygulanan 

kontrol sistemleriyle ilgili araştırmalar birçok etkin 

algoritmanın geliştirilmesini sağlamıştır [2]. 

Günümüzde, raylı araçların farklı elektro-mekanik ve 

mekanik alt sistemler içeren karmaşık  mekatronik sistemler 

oldukları söylenebilir [3]. Bu bağlamda, bir yandan, demiryolu 

araçlarının tekerlek-ray temas modellerinin analizini, öte 

yandan, araç dinamiği/ kontrol sistemi tasarımlarının 

simülasyon ortamında yapılmasını sağlayan matematiksel 

yazılım paketleri kullanılmaya başlanılmıştır. Buna örnek 

olarak MATLAB/Simulink® paketi verilebilir Ayrıca, 

olabildiğince gerçekçi sonuçlar üretebilmek adına MATLAB® 

paketiyle eş zamanlı olarak kullanılabilen raylı araç çoklu 

gövde dinamiği simülasyon yazılımları tercih edilmektedir. Bu 

çalışmada, tren modelini oluşturmak için Simpack® 

yazılımından faydanılmıştır [4].. 
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Raylı araçlarda kayma-kızaklama algoritmalarında 

tekerlek ve ray arasındaki teğetsel kayma kuvveti ve adezyon 

katsayısının hesaplanması için yakın zamanda birçok 

araştırmacı tarafından farklı yöntemler geliştirilmiştir. 

Örneğin, tekerlek-ray kuvvetinin hesaplanması için Polach’ın 

önerdiği model, kayma alanında sabit bir sürtünme katsayısı 

için farklı redüksiyon faktörleri kullanılarak çeşitli tekerlek-

ray teması koşullarının benzetimine izin vermektedir [5].  

Kayma kontrolü stratejilerinin birçoğu, adezyon kuvvetini ve 

adezyon katsayısını tespit etmeye odaklanır. Bu bağlamda 

bilimsel literatürde, kayma-kızaklama kontrolü alanında 

geliştirilmiş birçok yöntem mevcuttur.  Ahmad tarafından 

yapılan çalışmada [6] yol şartlarına göre tespit edilen optimal 

veya izin verilen maksimum kayma miktarı sisteme referans 

girdisi olarak verilmektedir. Öte yandan tekerlek hızı ve taşıt 

hızı kullanılarak tekerleklerdeki kayma miktarları ayrı ayrı 

tespit edilmektedir. Taşıtta uygulanan çekiş konfigürasyona 

göre aks veya tekerleğe bağlı olan motorun tork kontrolü PI 

tabanlı bir kayma kontrolcüsüyle sağlanmaktadır. Ancak eş 

zamanlı olarak kondüktörün uygulamakta olduğu notch 

değerine bağlı bir çekiş torku da tekerleklere/akslara tatbik 

edilmektedir. Kondüktörün uyguladığı torkun tekerlekte aşırı 

kaymaya neden olduğu durumlarda kayma kontrolcüsü 

devreye girecek ve motordan istenilen toplam torkta bir 

azalma meydana getirecektir [6]. Bu türdeki en temel 

algoritmaların uygulanmasında bile aşılması gereken birtakım 

teknik zorluklar (adezyon katsayısı/kuvveti tespiti, taşıt hızının 

hassas olarak bilinmesi, ani tepkilerin önlenmesi vb.) 

bulunmaktadır [7]. Çekiş kontrolcüsün ani tepkileri altında 

bojiler ileri-geri salınım yapabilmektedir. Bu durum, 

devamında tekerlek hızlarında da salınıma neden olmaktadır. 

Bilimsel literatürde yer alan bazı çalışmalarda salınımın 

engellenmesi için ayrı kontrolcülerin tasarlandığı tespit 

edilmiştir [8].  

Bu çalışmada, kayma hızı ve adezyon kuvvetinin 

özellikleri değişse bile adezyon kuvvetinin tepe noktasını 

arayarak maksimum çekiş kuvvetinin oluşturulmasını sağlayan 

bir kontrol algoritması önerilmiştir. Farklı ray koşullarında, 

referans kayma değerinin bulunması, Yamazaki vd. [9] 

tarafından önerilen tepe noktası arama yönteminden  

yararlanılarak geliştirilmiştir. 

2. Tren model benzetimi 

2.1. Taşıt modeli 

Çalışmada, çekiş kontrol sistemlerinin entegre edileceği raylı 

araçlara ait matematiksel modeller Simpack yazılımı 

kullanılarak hazırlanmıştır. Raylı araca ait Simpack modeli 

(Şekil 1), parametrik dinamik bir model olup, bojiler, araç 

gövdeleri, teker-ray temas modeli (Polach) gibi tüm etkin 

bileşenleri kapsamaktadır. Hazırlanan modeller ile bojilerin ve 

vagonların tüm serbestlik dereceleri modellenebilmekte ve 

dinamik hareketin simülasyonu yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1:  Raylı araç SIMPACK modeli 

Modellenen bojide birincil ve ikincil süspansiyonlar, teker-ray 

temas modelleri, düşey ve yatay damperler, düşey ve yatay 

stopperlar, motorlar ve dişli kutuları gibi bojinin dinamik 

karakteristiğini etkileyecek bileşenler yer almaktadır (Şekil 2). 

Ayrıca, vagon/boji bağlantıları ve kuplörler elastik olarak 

modellenmiştir. 

 

Şekil 2: Örnek Raylı aracın boji yapısı 

Bununla beraber MATLAB-Simat ortamından Simpack 

ortamına gönderilen parametreler iki kısma ayrılır: Tahrik 

kuvveti ve yol direnç kuvvetleri. Bunlarla ilgili detaylar 

aşağıda verilmiştir. 

2.1.1 Boylamasına taşıt modeli 

Boylamasına raylı taşıt modeli aşağıda verilmiştir: 

𝛾𝑚𝑡𝑜𝑡�̇� = 𝐹𝑎 − 𝐹𝑟𝑒𝑠 ↔ 𝑣 = ∫
1

𝑚𝑡𝑜𝑡
(𝐹𝑎 − 𝐹𝑟𝑒𝑠) 𝑑𝑡

𝑡1

𝑡0
 (1) 

Yukarıdaki (1) denkleminde, 𝛾𝑚𝑡𝑜𝑡 , dönel kütlelerin de 

etkisinin dahil edildiği toplam taşıt kütlesini,  𝐹𝑎  toplam 

adezyon kuvvetini, 𝐹𝑟𝑒𝑠  ise yuvarlanma direncini, hava 

direncini, kurba ve yol eğimine bağlı kayıpları gösterir. Bu 
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kayıpları aşağıdaki (2) denkleminde gösterildiği gibi 

tanımlayabiliriz. 

𝐹𝑟𝑒𝑠 =   𝐹𝑎𝑖𝑟 + 𝐹𝑟 +   𝐹𝑐 + 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜑)  (2) 

Bu denklemde, 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜑) , demiryollarındaki eğim 

açısından (𝜑)  kaynaklı kayıp kuvvetidir. Yuvarlanma 

direncinden kaynaklı kayıp, 𝐹𝑟  , araç kütlesine 𝑚𝑡𝑜𝑡 , ve araç 

hızına bağlıdır. 

𝐹𝑟 = 𝑚𝑡𝑜𝑡(𝐶𝑟1 + 𝐶𝑟2𝑣)      (3) 

𝐶𝑟1 ve 𝐶𝑟2 , tekerlek karakteristiğine bağlı araca özel 

parametrelerdir. Bilimsel literatürden karakteristik değerleri 

bulunabilmektedir. Kurbtan kaynaklı kayıplar 𝐹𝑐  ile ifade 

edilir. Bu kayıplar araç kurba girdiğinde sürtünme katsayısının 

artmasından dolayı oluşan kuvvetlerdir. Bunlar, aşağıdaki (4) 

denkleminde yer alan ampirik formülle tarif edilir. 

𝐹𝑐 =
6.5

𝑅−55
𝑚𝑡𝑜𝑡        (4) 

Üstteki R terimi kurbun yarıçapını ifade etmektedir. Ampirik 

formülle hesaplanan kayıplar üst limit olarak görülmelidir. 

Genellikle gerçek kurb kaybı 𝐹𝑐  teriminin 20-70% ile 

sınırlıdır. Hava direnci, dış kayıpların en karmaşık olanıdır: 

𝐹𝑎𝑖𝑟 =
1

2
𝐶𝑑𝐴𝜌𝑎𝑖𝑟𝑣2 + (𝑞 + 𝐶𝑜𝐿𝑡)𝑣       (5) 

Üstteki (5) denkleminde yer alan farklı parametrelerin 

tanımları aşağıda verilmiştir. 

 𝐴: Aracın ön kesit alanı 

𝐶𝑑: Hava direnci katsayısı 

𝐶𝑜: Ek aerodinamik katsayısı 

𝐿𝑡: Trenin uzunluğu 

𝑞: Toplam havalandırma akışı 

𝜌𝑎𝑖𝑟: Hava yoğunluğu    

Aerodinamik direnç katsayılarının bulunması için coast-down 

test prosedürünün yapılması gerekmektedir. 

Demiryolu taşıtlarında 60 km/h hıza kadar oluşan hava 

direnci kuvvetlerinin bir önemi yoktur. Bunun sebebi, 

maksimum kayma miktarlarının/ çekiş-fren kuvvetlerinin  

düşük hızlarda baskın olmasıdır. 

2.2. Tekerlek ray temas modeli 

Literatürde tekerlek-ray temas modeli geliştirilmesiyle ilgili 

bir çok yaklaşım vardır. Ancak bir çok model dinamik 

fren/çekiş durumlarında geçici rejim için geçerli değildir. Bu 

bağlamda Simpack® modelinde de uygulanabilen Polach 

modeli çekiş-frenleme durumlarının incelenmesi için uygun 

bir temas modelidir. Matlab® ve Simpack® ortamlarında 

yapılan eşzamanlı benzetim çalışmalarında bu model 

kullanılmıştır. 

2.2.1. Polach Modeli 

Polach modeli aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [5]. 

𝐹 =
2𝑄𝜇

𝜋
(

𝑘𝐴𝑒

1+(𝑘𝐴𝑒)2 + arctan (𝑘𝑠𝑒)) , 𝑘𝑠 ≤ 𝑘𝐴≤1        (6) 

𝑒 =
2𝐶𝜋𝑎2𝑏

3𝑄𝜇
𝑠     (7) 

𝑠 = √𝑠𝑥 
2 +𝑠𝑦

2     (8) 

𝐹𝑥 = 𝐹
𝑠𝑥

𝑠
     (9) 

𝜇 = 𝜇0((1 − 𝐴)𝑒−𝐵𝜆 + 𝐴                 (10) 

µ0, 𝑘𝐴, 𝑘𝑠, A, B parametrelerinin sayısal değerleri Tablo 1’de 

verilmiştir. µ0 , sıfır kayma hızında maksimum sürütnme 

katsayısı, 𝑘𝐴 , adezyona bağlı redüksiyon faktörü, 𝑘𝑠 , kayma 

alanında redüksiyon faktörü,  a ve b, eliptik kontak bölgesinin 

boyutlarını temsil etmektedir. 

Tablo 1: Polach model parametreleri[5] 

Parametre Kuru Islak 

𝒌𝑨 1.00 1.00 

𝒌𝒔 0.40 0.40 

𝝁𝟎 0.55 0.30 

𝑨 0.40 0.40 

𝑩 0.60 0.20 

Simpack modelinde kuru ve ıslak tekerlek ray temas modelini 

oluşturmak için Tablo 1’de verilen parametreler kullanılmıştır. 

Kayma ile adezyon katsayısı arasında Şekil 3’deki gibi 

doğrusal olmayan bir ilişki mevcuttur. Mevcut adezyonu en 

etkin şekilde kullanmak için, hızlanma ve frenleme sırasındaki 

çalışma noktası bu eğrinin tepe noktasında seçilmeli ancak 

kararsız bölgeye düşülmemelidir. Dolayısıyla aracın çalışma 

noktasının her koşulda belirlenen bölgede kalmasını 

sağlayacak doğrusal olmayan gürbüz bir tork/hız kontrolcüsü 

gerekmektedir. 

3. Çekiş kontrol algoritması analizi 

Kayma hızı, tekerleğin açısal hızına karşılık gelen doğrusal hız 

ile aracın gerçek doğrusal hızı arasındaki fark olarak 

tanımlanmaktadır. Adezyon kuvveti ise tekerlekler ile ray 

arasında çekişi sağlayan kuvvet olarak ifade edilir. Aracın 

doğrusal hızı gibi adezyon kuvvetini de doğrudan ölçmek 

mümkün değildir. Tekerlek-ray arasında oluşacak adezyon 

kuvvetini etkileyen faktörler araç ağırlığı, eğim ve adezyon 

katsayısıdır. Adezyon katsayısı rayın ve tekerleğin fiziksel 

durumu ve çevre koşullarına göre değişiklik göstermekte olup 

Şekil 3’te verildiği gibi kontrol sistemi için çalışma bölgelerini 

etkilemektedir. Adezyon katsayısının kestirimi için motor ve 

dişli kutusu modeli ile birlikte, uygulanan motor torku ve 

algılanan motor hız bilgisi kullanılabilmektedir. 

 

Şekil 3: Adezyon Katsayısı-Kayma Eğrisi 
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Şekil 4’te bu çalışmada geliştirilen çekiş kontrol 

algoritmasının blok diyagramı tek vagonlu bir sistem için 

gösterilmiştir. 

Genel kontrol döngüsüne bakıldığı zaman, yol şartlarına 

göre tespit edilen optimal veya izin verilen maksimum kayma 

miktarına denk gelen tekerlek açısal hızı kontrolcülere 

referans girdisi olarak verilmektedir. Dinamik olarak referans 

tekerlek açısal hız girdisini ‘Tepe Noktası Arama’ algoritması 

sağlamaktadır. Referans girdisine göre taşıttaki 

konfigürasyona bağlı olarak motorun tork kontrolü PI tabanlı 

bir kayma kontrolcüsüyle sağlanmaktadır. Ancak eş zamanlı 

olarak kondüktörün uygulamakta olduğu notch değerine bağlı 

bir çekiş torku da tekerleklere/akslara tatbik edilmektedir. 

Kondüktörün uyguladığı torkun tekerlekte aşırı kaymaya 

neden olduğu durumlarda kayma kontrolcüsü devreye girecek 

ve motordan istenilen toplam torkta bir azalma meydana 

getirecektir. Buna ek olarak, benzetim ortamında, konfor ve 

güvenlik açısından belirlenmiş ivme değerlerine uygun bir 

referans hız profili de tanımlanmıştır. Hız kontrolcüsünün bu 

referans hızı takip ettirmesi istenmiştir. Hız takibi için üretilen 

tork, PI tabanlı kayma kontrolcüsünün ürettiği tork değeri ile 

toplanmakta ve motorların üreteceği referans tork değerini 

oluşturmaktadır. 

3.1. Tepe noktası arama algoritması 

Bu çalışmada, kayma hızı ve adezyon kuvvetinin özellikleri 

değişse bile adezyon kuvvetinin tepe noktasını arayarak 

gerçek tepe noktasına yakın bir çalışma koşulunun 

oluşturulması hedeflenmektedir. Oluşturulan tepe noktası 

arama algoritması Şekil 5’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5: Tepe noktası arama algoritması 

Tepe noktası arama algoritmasında, öncelikle kayma hızı 

hesaplanır. Kayma hızından kritik kayma hızı çıkarılır ve PID 

transfer fonksiyonundan geçirilerek tork azaltma değeri 

hesaplanır. Tork azaltma değeri baz tork değerinden 

çıkartılarak referans tork değeri bulunur. Kritik Kayma hızının 

türevini referans tork değerinin türevine bölerek (𝑑𝑣𝑐)/
(𝑑𝑇𝑟𝑒𝑓 ) elde edilir. Motor özelliklerine göre belirlenen 𝐾1 ve 

𝐾2 oranında kayma hızı kaydırılır. Böylelikle, uygunlanan bir 

tork girdisine karşılık kayma hızında gözlemlenen değişime 

göre aksiyon alınmış olunur. 

 

 

Şekil 4: Uygulanan genel kontrol döngüsü 
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Şekil 6: Islak ve Kuru Kayma Eğrisi 

4. Benzetim sonuçları 

Yukarıda bahsi geçen algoritmaların uygulanması için 

Matlab® ve Simpack® yazılımları ile eş zamanlı 

benzetim ortamı kurulmuştur. Dinamik olarak kendi 

referans kayma hızını oluşturan ve 3.1 kısmında anlatılan 

Tepe Noktası Arama yöntemi ile PI tabanlı kayma 

kontrolcüsü, Polach tarafından tavsiye edilen teker 

modeli kullanılarak istenen koşullarda çalıştırılmıştır. 

Kullanılan teker modeline ait parametreler ve kayma 

değerine göre oluşan adezyon katsayıları kuru ray ve 

ıslak ray olarak Şekil 6’da gösterilmiştir.Kuru rayın tepe 

bölgesi kayma yüzdesi olarak %4 ile %6 arasında 

oluşmuştur. Bu değerler ıslak ray için %7 ile %10 

arasında değişmektedir.  

Tepe noktası arama yöntemi kuru ray modeli 

üzerinde çalıştırılmış ve kayma değerleri, tork ve araç 

hızı gibi parametreler değerlendirilmiştir. Kuru ray 

modeli ile ilgili simülasyon sonuçları Şekil 7’de 

verilmiştir. Tepe noktası arama algoritması devrede 

olduğu zaman çekiş kuvvetleri sistemin tepe noktası 

bölgesinde çalışmıştır ve kararsız bölgeye geçmemiştir. 

Buna bağlı olarak oluşan tren hızı ve doğrusal tekerlek 

hızı ile kayma hızı ve kritik hız grafikleri Şekil 7 (a)-(c) 

de verilmiştir. 

Algoritma, kondüktör tarafından uygulanmak istenen tork 

değeri tepe noktasını aşan bir kayma değeri yaratıyorsa 

tepe noktasında kalabilmek için o torku azaltıcı yönde bir 

tork değeri üretmektedir. Şekil 7 (d)’de görüldüğü gibi 

istenen tork, kayma değerini kararsız bölgeye 

düşürecektir. Bu sebeple algoritma devreye girerek tepe 

bölgesinde kalmak için torku azaltıcı yönde bir etki 

yapmıştır. İstenen tork değeri kararlı bölgede herhangi bir 

noktada kayma değeri yaratacak olursa, algoritma bu 

noktayı tepe bölgesine çıkartmak için torku arttırıcı 

yönde bir etki yapmayacaktır. 

Islak ray simülasyonu için, aynı kontrolcü 

parametreleriyle gerçekleştirilmiş benzetim sonucunda 

oluşan kayma ,tork ve hız değerleri Şekil 8’de verilmiştir. 

Islak ray modeline göre yapılan çalışmada tepe noktası 

algoritması, sistemi, yine kararlı bölgede tutmayı 

başarmıştır. Algoritma, istenen tork değerini azaltıcı 

yönde etki yaparak, sistemin, ray modelinin oluşturduğu 

tepe noktası  bölgesinde gezinmesini sağlamıştır. 

5. Sonuçlar 

Raylı sistemlerde, adezyon katsayısı, rayın ve tekerleğin 

fiziksel durumu ve çevre koşullarına göre değişiklik 

göstermektedir. Bu sebeple değişken adezyon eğrilerine 

göre bir çekiş kontrol sistemi algoritması geliştirilmesi 

önem arz etmektedir. Bu çalışmada, çekiş torku ve kayma 

hızı değişimlerine bakılarak farklı yol koşullarına göre 

adezyon eğrilerini belirleyen ve mevcut adezyonun en 

etkin şekilde kullanılmasını sağlayan bir algoritma 

geliştirilmiştir. Bununla birlikte, geliştirilen algoritma, 

basit tasarımı sayesinde, ASELSAN tarafından tasarlanan 

ve çekişin olduğu bojilerin üzerinden bulunan Tren Çekiş 

Kontrol Birimi (TÇKB) içerisinde yer alan kontrol 

kartlarında koşturulabilir yapıda olmuştur. 

    
 (a) 

(b) 

(c) 

 
(d) 

Şekil 7:Kuru raya ait tepe noktası arama algoritması 

sonuçları  (a) adezyon-kayma eğrisi (b) tren hızı (c) 

kayma hızı (d) uygulanan tork 
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Şekil 8:Islak raya ait tepe noktası arama algoritması 

sonuçları (a) adezyon-kayma eğrisi (b) tren hızı (c) kayma 

hızı (d) uygulanan tork 
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Yıldız Teknik Üniversitesi,̇Istanbul

lucun@yildiz.edu.tr

Özetçe

Bu çalışmada, günümüzde büyük şehirlerin en önemli so-
runlarından biri olan ve şehir nüfusunun hayatını olumsuz etki-
leyen trafik yŏgunlŭgu probleminden özellikle trafikte öncelikli
olan araçların daha az düzeyde etkilenmelerini sağlamak üzere
literatürde var olan ve farklı amaçlar için kullanılan optimizas-
yon yöntemlerinden biri olan Dijkstra algoritması temel alına-
rak oluşturulan bir algoritma geliştirilmiştir. Çalışmada oluştu-
rulan algoritma, belirlenen bir bölge modeli için zaman kısıtı al-
tında optimum yol güzergahı belirlenmesini sağlamaktadır. Bu
çalışmada oluşturulan Dijkstra tabanlı algoritmanın benzetim
çalışmaları çok kavşaklı bir yol modeli üzerinde PLC yazılımı
kullanılarak yapılmış, SCADA üzerinden algoritmanın sonuç-
ları sayısal ve görsel olarak elde edilmiştir.

Abstract

The traffic problem is one of the most important and dis-
turbing problem for people living in major cities all around the
world. This study deals with the construction of a Dijkstra based
mathematical algorithm which is utilized in order to determine
optimum route within traffic with respect to time constraint es-
pecially for the vehicles with privileges in traffic. The simula-
tion studies of the algorithm given in the study are carried out
via PLC software and a road model involving many intersec-
tions which is formed in SCADA system where the numerical
and visual results of the study are also given.

1. Giriş
Trafik sistemleri ve trafik yŏgunlŭgu problemleri literatürde
pekçok farklı alandan araştırmacının ilgisini çeken ve üzerinde

farklı yaklaşımlar kullanılarak çok sayıda çalışma yapılan araş-
tırma alanlarıdır. Kontrol teorisi ve otomasyon teknolojileri ko-
nusunda çalışan araştırmacılar ve akademisyenler de bu prob-
lemlere farklı kontrol algoritmaları üzerinden yaklaşmaktadır-
lar.

Trafik yoğunlŭgu problemi ulusal ve uluslararası düzeyde
sebep oldŭgu standart trafik problemlerinin yanı sıra, trafikte
geçiş üstünlü̆güne sahip olan araçların hayati öneme sahip fa-
aliyetlerinin de aksamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple lite-
ratürde yakın zamanda yapılan çalışmalar incelendiğinde trafik
yoğunlŭgu ve trafik sistemlerinin optimizasyonu konusunda çok
sayıda farklı algoritma ve yöntemin kullanıldığı görülmektedir.
Bu çalışmalara örnek olarak, şehir içi trafiğinin matematiksel
olarak modellenmesi ve optimizasyonu üzerine yapılan çalış-
malar ile kavşak kontrol kısıtları kullanılarak acil durumlarda
tahliye anlarında oluşan trafiğin optimizasyonu konusunu ince-
leyen yayınlar literatürde dikkat çekmektedir [1], [2].

Bu çalışmalara ek olarak, trafikte optimum yol güzergahı
belirlenmesi konusunda yapılan ulusal çalışmalar da literatürde
önemli bir paya sahiptir. Bu araştırmalara örnek olarak orman
yangınlarına hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla itfa-
iye araçları için optimum yol belirleyen çalışmalar verilebilir.
Ele alınan çalışmalarda, geliştirilen bir yazılım yardımıyla uy-
gulama alanı olarak seçilen bölgenin potansiyel orman yangını
alanları, itfaiye merkezlerinin bu alanlara uzaklığı, yol güzer-
gahları gibi var olan mevcut fiziki durumlar yazılıma tanımla-
narak yangın alanlarında çıkması muhtemel bir yangına hızlı bir
biçimde müdahale etmeleri için itfaiye istasyonlarına optimum
yollar belirlenmiştir [3], [4]. Literatürdeki başka bir çalışmada
ise optimizasyon kriteri olarak aracın tırmanma ve dönme kabi-
liyeti ile genişlik, yükseklik ve yüklü ăgırlığı gibi koşullar kul-
lanılmıştır. Bu çalışmada coğrafi bilgi sisteminde yararlanılmış,
eğimli ve virajlı yollarda hız hesaplamaya yarayan formüller ha-
zır yazılma entegre edilerek optimum yol belirlenmiştir [5].
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Trafik yoğunlŭgu ve trafik sistemlerinin modellenmesi ça-
lışmalarına ek olarak, araştırmalarda farklı kullanım alanlarında
önemli yer tutan Dijkstra algoritması da literatürde önemli bir
yere sahiptir. Bu algoritmanın trafik sistemlerinin optimizas-
yonu için kullanıldı̆gı çok sayıda çalışma ve araştırma bulun-
maktadır. Örnek olarak, orta ölçekli yol ağlarında özellikle acil
durumlar ve kritik seviyedeki trafik yŏgunluklarında kullanıl-
mak üzere tasarlanan en kısa yol algoritmaları ile ilgili çalışma-
lar, akıllı şehirlerde Dijkstra algoritmasının olasılıksal bir yak-
laşımının ele alındığı çalışmalar, Dijkstra algoritmasının trafik-
teki araçların tahliye edilmesi gerektiği durumlarda yol optimi-
zasyonu için kullanıldı̆gı çalışmalar ve yol ăglarında kullanıl-
mak üzere geliştirilen Dijkstra temelli en kısa yol algoritmala-
rının ele alındı̆gı çalışmalar literatürde önemli yer tutmaktadır
[6], [7], [8], [9].

Bu çalışmada ise, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak,
trafikte belirli bir noktadan başka bir noktaya ulaşmak için ge-
çen süre optimizasyon değişkeni olmak üzere Dijkstra algo-
ritması temel alınarak bir algoritma ve yazılım geliştirilmiş-
tir. Çalışma kapsamında önerilen algoritmada optimum yol gü-
zergahının belirlenmesi için Dijkstra tabanlı matematiksel bir
model geliştirilmiş ve daha sonraki aşamalarda farklı amaçlar
doğrultusunda geliştirilebilecek temel bir algoritma ve yazılım
oluşturulması hedeflenmiştir. Geliştirilen bu algoritma ve yazı-
lımın önceden belirlenen çok kavşaklı bir yol modelinde PLC
ve SCADA sistemleri yardımıyla benzetimi ve uygulaması ya-
pılmıştır. Toplamda8 kavşak ile benzetimi gerçekleştirilen uy-
gulama modeli, gerçek trafik sistemlerine uyarlandığında önce-
likli araçların yaşadı̆gı trafik problemleri için önemli bir çözüm
sunacaktır.

Çalışmanın bundan sonraki bölümleri şu şekilde oluşturul-
muştur. İkinci bölümde, çalışmada ele alınan problem tanımı
verilmiştir, üçüncü bölümde ise çalışmada önerilen Dijkstra
temelli optimum yol algoritması anlatılmıştır. Dördüncü bö-
lümde, çalışmanın benzetim sonuçları PLC ve SCADA yazılım-
ları kullanılarak oluşturulmuş ve elde edilen sonuçlar yorumlan-
mıştır. Son olarak, beşinci bölümde çalışmanın sonuçları genel
olarak dĕgerlendirilmiştir.

2. Problemin Tanımı

Çalışmada kullanılan "optimum yol güzergahı" ifadesi, en kısa
zamanda katedilen yol, en az maliyet ile katedilen yol veya en
kısa mesafe geçilerek katedilen yol olarak tanımlanabilmektedir
[5] . İki nokta arasındaki en uygun güzergahın otomatik olarak
kabul edilebilir süreler içinde bulunabilmesi, birçok alanda ka-
rar sürecini hızlandırıp maliyetleri düşürmesi açısından çözül-
mesi gereken çok önemli bir problemdir.

Euler’in 1736 yılında yayımladığı ve Königsberg’in Yedi
Köprüsü olarak bilinen problem, grafik kuramının ve modern
güzergah bulma çözümlerinin başlangıcı sayılmaktadır [10].
Günümüzde ise optimum yol güzergahının bulunmasını gerek-
tiren ulaşım problemlerinin çözümünde ağ analizi yöntemi yay-
gın olarak kullanılmaktadır. Cŏgrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve
bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, ulaşım problemlerinin
çözümünde CBS yazılımlarının ağ analizi yöntemini temel alan
modüllerinin kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Bu yazılım-
lar, optimum yol belirleme konusunda gerçek hayatta etkisi ola-
bilecek çevresel ve teknik tüm kriterleri dikkate alarak gelişti-

rilmektedir.
Bu çalışmada odaklanılan nokta ve çözümlenen problem

ise, hazır yazılımlarla yol belirleme çalışmalarının bir önceki
adımı olarak nitelendirilebilecek biçimde bir karar algoritması-
nın geliştirilmesi ve algoritmanın işleyişinin bir yol modeli üze-
rinde PLC ve SCADA sistemleri kullanılarak bir arayüz ekra-
nında izlenmesidir.

Bu çalışmada da temel olarak alınan Dijkstra’nın en kısa
yol algoritması, geliştirilen dĭger yöntemlerin yanında günü-
müze kadar geçerliliğini korumuştur. Çalışmada problem çö-
zümü için sensörlerden alınan hız girişleri, geliştirilen Dijkstra
algoritmasında işlenerek optimum yol güzergahı belirlenmekte-
dir. Sensörlerden alınan hız girişleri, bu çalışmanın sistem giriş-
lerinden biri olan trafĭgin yoğunluk kriterini temsil etmektedir.
İleri seviye çalışmalarda farklı girişler sisteme eklendiğinde, ya-
pılan eklemelerin trafik yŏgunlŭguna etkisi dŏgru modellendĭgi
kabulu altında, önerilen algoritma en kısa yol problemine doğru
çözümü sunmaktadır.

Bu çalışmada ele alınan problemin model senaryosu ola-
rak, trafikte öncelikli araçların sabit bir çıkış noktasından harita
üzerinde gitmek istedikleri yer seçilerek, seçilen nokta için op-
timum güzergahın belirlenmesi çalışmada önerilen algoritma ile
yapılmaktadır.

3. Dijkstra Temelli Optimum Yol
Algoritması

Dijkstra algoritması1956 yılında Edsger Dijkstra tarafından ge-
liştirilmiştir. Algoritma bilgisayar ăglarında, karayollarında, ta-
şımacılık, posta gibi hizmetlerde, en çok kullanılan en kısa yol
hesaplama tekniklerinden biridir. Dijkstra yöntemi kısaca bir
noktadan (dü̆güm) dĭger tüm noktalara olan en kısa mesafeyi
bulmaktadır. Bunu yaparken yol (ayırt) uzunluklarının pozitif
olduğu kabulü yapılmaktadır. Başlangıçtan bitişe en kısa güzer-
gah belirlenirken, aynı zamanda her düğümün başlangıca göre
en kısa güzergahı da hesaplanmakta böylece başlangıçtan tüm
düğümlere olan en kısa güzergahlar bulunmuş olmaktadır [11].

Algoritmanın hesaplamaları özel bir etiketleme yöntemi
kullanılarak yapılır. Dü̆güm etiketleri ‘geçici’ ve ‘kalıcı’ ol-
mak üzere iki farklı şekilde tanımlanmaktadırlar. Geçici etiket-
ler, aynı dü̆güme ulaşılan daha kısa bir yol bulunması duru-
munda başka bir etiketle değiştirilebilen etiketlerdir. Daha kısa
bir yolun bulunma ihtimali kalmadığında ise geçici etiketin sta-
tüsü kalıcı etikete dönüştürülür [11], [12]. Şekil 1’de görüldüğü
üzere 1. dü̆gümden i. dü̆güme en kısa uzaklıkui ve(i, j) băgın-
tısının uzunlŭgu dij olarak tanımlanırsa,j düğümü için etiket
ifadesi

[uj , i] = [ui + dij , i], dij ≥ 0 (1)

olarak tanımlanır. Başlangıçta kaynak düğümü 1. dü̆güm olarak
belirlenir ve kaynak dü̆gümü[0,−] kalıcı etiketiyle etiketlenir.
Daha sonra 1. dü̆güm ile băglantısı olan bütüni düğümleri, 1.
düğüme olan uzaklıklarına eşit olarak geçici etiket ile etiketle-
nir. 1. dü̆güm ile băglantısı olmayan bütün düğümler ise geçici
‘sonsuz’ etiketi ile etiketlenir. Etiketlenen düğümlerden en kü-
çük olanı seçilir ve bu dü̆gümün etiketi ‘kalıcı’ olarak dĕgiştiri-
lir.

Algoritmanın i. adımındaj düğümünün kalıcı etiketlenme-
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Şekil 1: Dü̆güm Etiketleme

miş olması koşuluyla, i. dü̆gümden ulaşılabilen herj düğümü
(1)’de verilen şekilde geçici etiket ile etiketlenir. Ele alınanj
düğümü daha önce başka birk düğümü içinde[uj , k] ile etiket-
lenmişse

ui + dij ≤ uj (2)

denkleminin săglanma durumu kontrol edilir. Bu eşitsizlik sağ-
lanıyorsa[uj , k], [ui + dij , i] ile dĕgiştirilir. Eşitlik durumunda
rastgele seçim yapılır. Tüm düğümler kalıcı etiketlenene kadar
i. adım tekrarlanır. 1. dü̆gümden j. dü̆güme en kısa yolu bul-
mak içinj düğümünün etiketinden başlayarak geriye doğru ge-
çilen dü̆gümler bulunur, bu şekilde seçilen j. düğümün etiketi
en küçük uzaklı̆gı vermektedir [13]. Bu çalışmada ele alınan
yol modeli için tasarlanan ve Şekil 2’de verilen yol grafında her
iki düğüm arasındasij_1, sij_2 ve sij_3 olarak isimlendirilen
3 farklı sensörden hız giriş verileri SCADA sisteminden alın-
maktadır. Trafik ışı̆gına en yakın olan 1. sensör ile trafik ışığı
arasındaki mesafedij_1, 1. sensör ile 2. sensör arasındaki me-
safedij_2, yolun kalan kısmının toplam uzunluğu dij_3 olmak
üzere, iki dü̆güm arasındakifij ağırlığı mesafe dĕgişkenlerinin
hız dĕgişkenlerine bölünmesinden elde edilen zaman bilgisi ile
hesaplanmaktadır.

Şekil 2: Yol Grafı

Tasarlanan yol modelinde her kavşak için trafik ışıkları ben-
zetimi yapılarak kavşaklar için yeşil ve kırmızı ışık süreleri
belirlenmiştir. Araçların yol güzergahında trafik ışığına takıl-
ması durumunda iki dü̆güm arası toplam ăgırlık dĕgişecĕgin-
den, araçların kırmızı ışıkta bekleme süreleritij olarak gösteri-
lirse,yij ilgili kavşaktaki yeşil ışık yanma süresi vekij kırmızı

ışık yanma süresi olmak üzeretij bekleme süresin sabit bir
katsayı olmak üzere

nyij ≤
dij_1
s1

≤ [(n+ 1)yij ] (3)

săglanıyor ise
tij = nkij (4)

şeklinde hesaplanır. Bu durumda iki düğüm arasındaki toplam
ağırlık her sensörden alınan hız bilgisinin, uzaklık bilgisine olan
bölümünden elde edilen zaman ile, (4)’de hesaplanan trafik ışı-
ğında bekleme süresinin toplamı kullanılarak

fij =
dij_1

sij_1
+

dij_2

sij_2
+

dij_3

sij_3
+ tij (5)

olarak hesaplanmakta ve Şekil 2’de verilen yol grafına girdi ola-
rak kullanılmaktadır.

4. Benzetim Sonuçları
Bu çalışmada önerilen algoritmanın benzetim çalışmaları ve uy-
gulama modeli için PLC ve SCADA yazılımları kullanılmıştır.
Algoritmanın gerçeklenmesini sağlayacak yazılım PLC’de ge-
liştirilirken, bir mobil navigasyon uygulaması benzetimi yapıla-
rak, tüm giriş-çıkışlar arayüz üzerinde olacak şekilde tasarlan-
mıştır.

Önerilen algoritmanın gerçeklenmesi için PLC yazılımında
FBD ve ST programlama dilleri kullanılmıştır. Algoritmanın
ve ele alınan matematiksel yaklaşımın yazılıma aktarılması için
"dijkstra" adında bir fonksiyon blŏgu ST dilinde oluşturularak
algoritmanın gerçek zamanlı olarak çalışması sağlanmıştır. Süre
hesaplamaları için oluşturulan ve Şekil 3’de gösterilen "sensor"
adındaki fonksiyon blŏgu ise Şekil 2’de verilen yol grafındaki
süre girdilerinin hesaplanması için kullanılmıştır. Ayrıca ben-
zetim çalışmasında ele alınan yol modelindeki trafik ışıkları-
nın zaman döngülerini içeren fonksiyon blokları PLC yazılımı
içinde düzenlenmiştir.

Şekil 3: "Sensor" Fonksiyon Blŏgu

Çalışmada önerilen algoritmanın çalıştırıldığı uygulamanın
işleyişi Şekil 4’de detaylı olarak gösterilmektedir. Akış diyag-
ramında da belirtildĭgi üzere, çalışmada ele alınan uygulamada
Dijkstra algoritmasının maliyet fonksiyonunun hesaplanan de-
ğeri olarak "bir noktadan bir noktaya ulaşmak için geçen süre"
kullanılmıştır.
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Şekil 4: Akış Diyagramı

Benzetim çalışmalarında kullanılan ve sensörlerden gelen
ortalama hız verisi gibi girdilerin sisteme yüklendiği arayüz ta-
sarımı ise, SCADA üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gerçeklenen
arayüz yardımıyla ile tüm kavşaklar arası yolların hız durumla-
rının, varmak istenilen noktanın, bu noktaya varılacak olan en
uygun yolun ve hesaplanan tahmini varış süresinin yer aldığı
ekranlar tasarlanmıştır.

Şekil 5: Benzetim Sonuçları

Benzetim çalışmalarında trafik ışıklarının zaman döngüleri-
nin oluşturulması, Dijkstra algoritmasında ağırlık olarak kulla-
nılan süre hesaplanması ve bu hesaplanan değerler sonucunda
algoritmanın işletilmesi PLC üzerinde tasarlanan yazılım ile
gerçeklenmektedir. SCADA yazılımı ise çalışmada önerilen al-
goritmanın dŏgru sonuçlar verdiğinin ve algoritma tarafından
önerilen yol güzergahının süre bazında optimum olduğunun

görsel olarak belirlendiği 8 kavşaklı yol modelinin tasarımı ve
çalıştırılması için kullanılmıştır.

Şekil 6: Yeni Hız Girişlerinin Benzetim Sonuçları

Şekilde verilen SCADA ekranında görülen0 dakika ifadesi
girilen hız dĕgerlerine göre yolun1 dakikanın altında sürdü-
ğünü göstermektedir. Programın arka planında bu süre saniye
olarak da hesaplanmaktadır. Benzetim çalışmasında ele alınan
senaryoda1 numaralı nokta varsayılan başlangıç noktası olarak
belirlenmiştir. Ele alınan benzetim senaryosunda öncelikli ara-
cın hedef noktası olarak7 numaralı kavşak seçilmiştir ve sen-
sörlerden gelen hız değerlerine göre optimum yol güzergahı ça-
lışmada geliştirilen algoritma tarafından Şekil 5’de verildiği gibi
1 nolu kavşaktan başlayarak4 nolu kavşak üzerinden7 nolu
kavşăga ulaşan bir güzergah olarak elde edilmiştir.

Önerilen algoritmanın sonuçlarının doğruluğunu göstermek
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amacıyla sensörlerden alınan ortalama hız girişleri değiştirile-
rek aynı başlangıç ve hedef nokta seçimi için Şekil 6’de verilen
1 nolu kavşaktan başlayarak3 ve 6 nolu kavşaklar üzerinden7
nolu kavşăga ulaşan bir yol güzergahının algoritma tarafından
optimum yol olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Bu aşamada
dikkat edilmesi gereken nokta, daha önce de açıklandığı üzere
optimum güzergah seçimi esnasında kavşaklarda bulunan tra-
fik ışıklarında beklenmesi muhtemel süreler de hesaba katılarak
gerçekçi bir yaklaşım yapılmaktadır. Seçilen başlangıç ve varış
noktaları ile ortalama hız bilgileri kullanılarak gerekli olan za-
man matematiksel olarak hesaplandığında elde edilen sonuçlar
doğrulanmakta, dĭger bir anlamda algoritma tarafından önerilen
güzergahların optimum olduğu anlaşılmaktadır.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, mevcut en kısa yol algoritmalarından biri olan
Dijkstra algoritması kullanılarak optimum yol güzergahı belir-
leme yazılımı geliştirilerek, en kısa yol problemine yeni bir çö-
züm sunulmaktadır. Gelecek araştırmalarda, çalışmada önerilen
bu çözüm temel alınarak, mevcut CBS yazılımlarının içeriğine
benzer biçimde gerçek coğrafi veriler Dijkstra algoritması ta-
banlı yazılıma entegre edilerek geliştirilecek olan yeni yazılım-
lar trafik yŏgunlŭgu probleminin insan hayatına etkisinin azal-
tılmasına daha da fazla katkıda bulunacaktır.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
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Özetçe
Bu çalışmada, rassal ray girdileri ile uyarılan bir demir-

yolu aracının gövde düşey ivmesi ve tekerlek-ray kuvvetleri-
nin kök-ortalama-kare (RMS) yanıtları incelenmiştir. Demir-
yolu aracı 17 serbestlik dereceli tam-araç modeli ve Siemens
ICE yolcu vagonu parametreleri kullanılarak modellenmiştir.
Sağ ve sol ray girdileri Çin’in Qinhuangdao-Shenyang demir-
yolu yolcu hattından toplanan istatistiksel iz verileri ile doğru-
lanan güç spektral yoğunluk fonksiyonları kullanılarak model-
lenmiştir. Daha sonra, çok kısıtlı optimizasyon problemi oluştu-
rularak çözümler H∞ kontrolcüsü kullanılarak elde edilmiştir.
Sentezlenen kontrolcünün performansı pasif ve aktif süspansi-
yon sisteminin yanıtları gerçek yol modelleri üzerinde karşılaş-
tırılarak elde edilmiştir.

Abstract
In this work, the root mean square responses of the verti-

cal carbody acceleration and the wheel/rail forces of the rail-
way vehicle excited by random rail disturbances is investigated.
The railway vehicle is modeled by a seventeenth-degrees-of fre-
edom full vehicle model and is realized by using the parameter
values of a Siemens ICE passenger vagon. The right and left rail
inputs are represented by the power spectral density functions
which are authenticated by using the stochastic real track data
collected from the Qinhuangdao-Shenyang passenger railway
line in China. Later, a multi-constrained optimization problem
with a single objective function is formulated and the solutions
are obtained viaH∞ optimization. The performance of theH∞
controller is verified by using the passive and active suspension
responses excited by real track models.

1. Giriş
Demiryolu ulaşımı günümüzde toplu ve yüksek hızlı seyahat-
ler ile düzenli yolcu ve yük taşımacılığında karayolu taşımacı-
lığı ile rekabet eden en önemli ulaşım yollarından biridir. De-
miryolu araçlarının yüksek kapasiteli, çevre dostu, ekonomik

ve güvenli olmaları nedeni ile günümüzde artan hız isterilerini
karşılayan araç tasarımları ve performans odaklı sistem kont-
rolu oldukça önem kazanmaktadır [5]. Ancak yüksek hız gerek-
liliği raylı sistemlerde, seyahat konforunu olumsuz yönde etki-
lerken aynı zamanda demiryolu yüzeyine etki eden kuvvetlerin
de şiddetini artırmaktadır [1, 10]. Bununla birlikte oluşan yük-
sek frekanslı titreşimler demiryolu sistemlerine belirli mesafe-
lerde konumlanmış binalara, köprülere veya tarihi yapılara ona-
rımı güç hasarlar verebilmektedir [2]. Bu nedenle, artırılmış hız
ve konfor isterilerini sağlarken sistem güvenliği ve ray tutuşunu
bozmayan, birden çok amacın aynı anda optimize edildiği mali-
yet fonksiyonlarının tanımlanması ve onlara gerçekçi çözümler
üreten kontrol ünitelerinin tasarlanması gerekmektedir [9]. İyi
tasarlanmış pasif süspansiyon sistemleri bu problemlere kısmen
çözemler üretebilmektedir [1, 4]. Ancak araç gövdesi ile ray yü-
zeyi arasında filtre görevi gören bu sistemler çeşitli demiryolu
şartlarına ve değişken yolcu/yük hacimlerine kendini adapte et-
mekte yetersiz kalmaktadır. Bunun için karayolu araç literatü-
ründe oldukça geniş yer bulan ve akıllı mekatronik sistemle-
rin gelişmesi ile birlikte raylı taşıtlar literatüründe de uygulan-
maya başlayan aktif süspansiyon sistem tasarımları iyi bir çö-
züm oluşturmaktadır [5, 6, 7]. Bu sistemlerin gerçeklenmesinde
kullanılan kontrol üniteleri genellikle yüksek dereceli fonksi-
yonlarla tariflendiği için sayısal yetisi güçlü işlemcilerin de me-
kanik aksama dahil edilmesi gerektirmektedir. Ayrıca geri bes-
leme olarak kullanılan her sinyalin bazen ölçülmesi mümkün
olmadığı veya yüksek maliyetli olduğu durumlarda genellikle
doğru kestirimler yapan tahmin modellerinin kontrolcü sistem-
lerine entegre edilmesi gerekmektedir [12]. Performans odaklı
aktif süspansiyon sistemleri yüksek maliyetli çözümler ürettik-
leri için doğru analitik modellerle ifade edilmeleri ve gerçek-
lenmeden önce laboratuvar ortamlarında kapsamlı sayısal ben-
zetim çalışmalarının yapılması gerekmektedir [3].

Raylı sistem literatüründe hızlı ulaşımı sağlayan daha dü-
şük maliyetli, yüksek performanslı araçlar için hafif gövdeli,
küçük demiryolu araçlarının üretilmesi önerilmektedir. Böylece
tekerlek-ray kuvvetleri ile ters orantılı olan kütle dinamik kuv-
vetlerin şiddetini statik kuvvetlere oranla daha az hissedilme-
sini sağlayacaktır. Ancak aracın hafiflemesi kütle elastikiyetini

580

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



artıracağı için bükülme deformasyon modlarını düşük frekans
bandına doğru öteleyecektir (≈ 0 − 10 Hz). Yapılan çalışma-
larda yolcuya uygulanan ivme büyüklüğünün yönü ve etki et-
tiği frekans aralığının oldukça önemli olduğu görülmüştür. Na-
kagawa [13]’deki çalışmasında 1 − 50Hz arasında uygulanan
titreşimlerin insan vücuduna olan etkileri incelenmiş ve insan
bedeninin düşük frekanslara karşı daha duyarlı olduğunu işaret
etmiştir. Buradan hareketle, daha hafif gövde ve bojilere sahip
yüksek hızlı demiryolu araçlarının tasarımınında konfor aralı-
ğının ve sürüş güvenlik alanının değişeceği açıkça görülmek-
tedir. Bu nedenle, bu çalışmada rassal girdilerle uyarılmış hızlı
bir yolcu treni için araç kütlesinin dinamik yanıtlara olan etkisi
detaylı olarak ele alınacaktır. Bu etki kontrol perspektifi açısın-
dan incelenip optimizasyon problemi olarak formüle edilecek
ve performans iyileştirmesiH∞ kontrol yöntemi ile yapılacak-
tır. H∞ metodu olası en kötü durum senaryolarını gerçekleye-
bilmek için seçilmiştir.

Bu çalışma aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: Bölüm 2’de Si-
emens ICE hızlı tren parametreleri için bir raylı taşıtın tam-
araç modeli kullanılarak kütlenin araç dinamiğine olan etkisi
detaylı olarak incelenmiştir. Ray-tekerlek arasında oluşan kuv-
vetleri azaltmak ve aynı zamanda yolcu konforunu iyileştire-
bilmek için Bölüm 3’te bir optimizasyon problemi oluşturul-
muş ve buna çözüm üreten H∞ kontrolcü tasarımı yapılmıştır.
Bu kontrolcünün performans eğrileri üzerindeki etkisi Çin’in
Qinhuangdao-Shenyang demiryolu hattından elde edilen gerçek
yol modelleri kullanılarak Bölüm 4’de tartışılmıştır. Çalışma
Sonuçlar bölümü ile tamamlanmıştır.

2. Araç Kütlesinin Etkileri
Bu çalışmada, ileri sabit v hızı ile hareket eden bir yolcu tre-
nini tanımlamak için Şekil 1 ile gösterilen 17-serbestlik-dereceli
tam-araç modeli kullanılmıştır. Buradamc araç gövdesinin küt-
lesini göstermekte olup bu kütlenin düşey yönde zıplama (zc),
yatay yönde yalpalama (θc) ve yuvarlanma (φc) hareketlerini
gerçekleştirebildiği varsayılmıştır. Boji kütleleri mt ile temsil
edilmiştir ve araç gövdesi ile aynı serbestlik derecesinde salın-
dıkları varsayılmıştır. Ön ve arka boji yerdeğiştirmeleri sırasıyla
i = 1, 2 indeksi ile üç boyutlu düzlemde zti, θti, φti ile gös-
tenlerilmiştir. Tekerlek setleri birbirine demir çubuklar ile bağ-
lanmıştır, bu nedenle mw ile temsil edilen kütleleri sadece iki
düzlemde salınabilmektedir ve sırasıyla dört tekerlek seti için
j = 1, ..., 4 indeksi ile gösterilen düşey yönde zıplama zwj ,
ve açısal yuvarlanma φwj yerdeğiştirme hareketlerini gerçek-
leştirmektedir. Her bir tekerleğe uygulanan toplam yer değiş-
tirme zwji,

zwji = zwj − (−1)(i+1)lpφwj , j = 1, ..., 4, i = 1, 2

eşitliği ile bulunabilir. Şekilde, araç aktif süpansiyon kuvvetleri
ufi, uri ile gösterilmiştir ve raylardan tüm tekerleklere uygu-
lanan bozucu rassal girdiler wij ile sembolize edilmiştir. Bu ça-
lışmada 270 km/sa üst hız sınırı bulunan Siemens ICE yolcu
vagonu parametreleri kullanılmıştır ve bu değerler Tablo 1’de
listelenmiştir [8]. Durum uzay denklemleri en genel haliyle aşa-
ğıdaki gibi ifade edilsin,

ẋ = Ax+B1w +B2u

z∞ = C∞x+D∞1w +D∞2u.
(1)

Tablo 1: Siemens ICE hızlı tren araç parametreleri [8].

c2 İkinci süspansiyon sönümleyici katsayısı 29.2 × 103 Ns/m

c1 Birinci süspansiyon sönümleyici katsayısı 21.9 × 103 Ns/m

Icx Araç gövdesi yalpalama momenti 10.35 × 104 kgm2

Icy Araç gövdesi kafa vurma momenti 2.391 × 106 kgm2

Itx Boji yalpalama momenti 2.366 × 103 kgm2

Ity Boji kafa vurma momenti 4.989 × 102 kgm2

Iwx Tekerlek seti yalpalama momenti 678 kgm2

k2 İkinci süspansiyon yay katsayısı 0.324 × 106 N/m

k1 Birinci süspansiyon yay katsayısı 28.2 × 106 N/m

kH Hertzian yay katsayısı 1.1−1.6×109N/m

lb Boji merkesle arası mesafenin yarısı 8.5m

lw Tekerlek merkezler arası mesafenin yarısı 1.4m

ls İkinci süspansiyonlar arası yatay mesafenin yarısı 1.142m

lp Birinci süspansiyonlar arası yatay mesafenin yarısı 1m

mc Araç gövdesinin kütlesi 45 ton

mt Bojinin kütlesi 3.09 ton

mw Tekerlek seti kütlesi 1.56 ton

rw Tekerlek yarıçapı 0.46m

rr Ray başı yarıçapı 0.30m

FsH Statik tekerlek yükü 81.4 kN

E Rayın elastisite modülü 2.1 × 1011 N/m2

ν Poissons oranı 0.3

v Araç hızı 55m/s

zc Araç gövdesi düşey yer değiştirme

zt1, zt2 Ön ve arka bojiler düşey yer değiştirmeler

zwi ith Tekerlek setleri i = 1, ..., 4

θc Araç gövdesi kafa vurma açısal yer değiştirme

θt1, θt2 Ön ve arka bojiler kafa vurma açısal yer değiştirmeleri

φc Araç gövdesi yalpalama açısal yer değiştirmesi

φt1, φt2 Ön ve arka bojiler yalpalama açısal yer değiştirmeleri

φwi ith Tekerlek setleri yalpalama açısal yer değiştirme
i = 1, ..., 4

wi1
aracın sağ tarafında bulunan i. tekerlek
düşey yer değiştirme i = 1, ..., 4

wi2
aracın sol tarafında bulunan i. tekerlek
düşey yer değiştirme i = 1, ..., 4

Burada, durum vektörü x, ray bozucu girdileri w, aktif kontrol
kuvvetleri u ve regüle edilmiş çıktı vektörü z∞ ile gösterilmiştir
ve aşağıdaki vektörlerle tanımlanmıştır:

x = [xa ẋa]T ,

xa = [zc θc φc zt1 θt1 φt1 zt2 θt2 φt2 zw]T ,

zw = [zw11 zw12 zw21 zw22 zw31 zw32 zw41 zw42]T ,

w = [w11 w12 w21 w22 w31 w32 w41 w42]T ,

u = [uf1 uf2 ur1 ur2]T ,

z∞1 = [zw − w],

z∞2 = [z̈c θ̈c φ̈c]
T ,

z∞ = [zT∞1 zT∞2]T .

Şekil 1’deki tam-araç modeli için Eşitlik (1) ile ifade edilen ya-
tışkın durum matrisleri [9]’daki çalışmada detaylı olarak elde
edilmiştir, bu çalışmada yer kısıtı nedeni ile tekrar edilmeye-
cektir.

Demiryolu aracına uygulanan ray girdileri sıfır ortalama de-
ğerli, durağan, ergodik rassal süreçler olarak kabul edilmiştir.
Böyle çıktı vektörü z∞’da durağan ve ergodik rassal bir süreç
olmaktadır ve RMS değeri aşağıda ifade edilen σz varyans ifa-
desinden elde edilir:

σz
2 = lim

T→∞

1

T

∫ T

0

z2∞(t)dt. (2)

Tekerlek-ray arasındaki etkileşim, demiryolu aracı ve ray ara-
sında meydana gelen dinamik kuvvetler ile açıklanmaktadır.

581

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, 21 – 23 Eylül, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul



zıplama

yalpala   

yuvarlama

21 ,, ttc qqq

wittc ffff ,21,,

x
y

z
wittc zzzz ,,, 21

n
),,( cccz fq

cxcyc IIm ,,

bl2

araç gövdesi

A B
C D

G

22 , wwz f

),,( 111 tttz fq

A B

F1

F2

F3

F4
T1

2fu 2c

txtyt IIm ,,

wl2

sl2

11,ck

sl2

11,ck

11,ck

sl2

11,ck

sl2

11,ck

11,ck

pl2

1fu
2k

2k
2c

33, wwz f

44 , wwz f

),,( 222 tttz fq

T2

R2

R1

R4

R3

2ru 2c

txtyt IIm ,,

wl2

sl2

11,ck

sl2

11,ck

11,ck

sl2

11,ck

sl2

11,ck11,ck

11,ck

pl2

1ru
2k

2k
2c

Hk

Hk

HkHkHk

HkHkHk

11w

12w

21w

22w

31w

32w

41w

42w

11 , wwz f

Şekil 1: 17 serbestlik-dereceli tam-araç modeli.

Her bir tekerlekte oluşan dinamik kuvvet

F dji = −kH(zwji − wji), j = 1, ..., 4, i = 1, 2

ile ifade edilir. Statik tekerlek-ray kuvveti her bir tekerlek için
en genel haliyle,

Fs = (mc + 2×mt + 4×mw)× g)/8

ile hesaplanır. Burada g = 9.81 m/s2 yer çekimi ivmesidir.
Tekerlek ray arasındaki etkileşimin sürekli sağlanması için tüm
sürüş hareketi boyunca,

F dji ≤ Fs. (3)

Artan hızlarla birlikte ray yüzeyine oradan coğrafik alana ile-
tilen dinamik kuvvetlerin azaltılması özellikle demiryolu çev-
resinde konumlanmış yapıları, yüksek frekanslı titreşimlerden
koruyabilmek için önemlidir. Bunun için daha hafif gövdeli
veya daha küçük demiryolu araçlarının tasarlanması iyi bir çö-
züm oluşturmaktadır [5]. Ancak, fiziksel kısıtlardan dolayı araç
gövdesinde yapılacak değişiklikler sınırlıdır. Bu çalışmada Eşit-
lik (1) kullanılarak, araç gövdesi mc’ye bağlı politopik bir sis-
tem modeli oluşturulmuştur ve sistem kararlılığının bozulma-
dığı

∆m : [mc −mo, mc +mo], mo ∈ [mmin
o , mmax

o ]

aralığı araştırılmıştır. Yapılan benzetim çalışmalarında, mo ∈
[0.33 mc, 0.66 mc] aralığı elde edilmiştir. Bu aralıkta, dina-
mik ve statik tekerlek-ray kuvvetlerinin birbirine göre değişimi
RMS büyüklükleri cinsinden Şekil 2’de incelenmiştir. Şekilden
görüldüğü gibi, daha hafif kütleli araçlar daha küçük dinamik
tekerlek kuvvetlerine neden olmaktadır, ancak kütle azaldıkça
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Şekil 2: Statik ve dinamik tekerlek-ray kuvvetleri üzerine
mc’nin etkisi.

aradaki ilişki doğrusallaşmaktadır ve Eşitlik (3) daha zorla-
yıcı olmaya başlamaktadır. Bununla birlikte Hertzian yay sa-
biti kH ’da mc kütlesindeki değişimden dolaylı olarak etkilen-
mektedir. Buda demiryolu aracının hem dinamik hemde statik
tekerlek-ray kuvvetlerinin bu iki değişimden dramatik olarak
etkileneceğini göstermektir. Bu değişim Şekil 3’de üç boyutlu
uzayda detaylı olarak gösterilmiştir. Oluşan yüzey (kH , F

d
ij)

ve (mc, F
d
ij) vektörleri ile gerilirken, maksimum dinamik kuv-

vet değişimi mo ≈ 0.5mc civarında gerçekleşmiştir. Bu gra-
fik çizilirken kH ’a doğrudan etkiyen ray ve tekerlek yarıçap-
ları [10]’de tanımlanmış aralıklarda değiştirilmiştir ve dinamik
ray kuvvetlerinin azaltılması için kH ile mc’nin nasıl uyum-
landırılması gerektiği tartışılmıştır. Çünkü, aktif kontrolcü tasa-
rımı yapılmadan sadece demiryolu araç gövdesini hafifletmek
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titreşim teorise göre aracın daha çok titreşmesine neden ola-
cak ve sistemin rezonansa girme olasılığını artıracaktır. Buda
seyahat konforunun ciddi olarak bozulması anlamına gelmekte-
dir. Sürüş konforu ile tekerlek-ray kuvvetleri arasındaki zıt ilişki
Şekil 4’de doğrulanmıştır. Buna göre kütle azaldıkça, yolcular
daha büyük genlikli düşey ivmelere maruz kalırken ray tutuşu
iyileşmektedir. Daha hafif gövdeli araçların RMS performans-
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Şekil 3: Dinamik tekerlek-ray kuvvetlerin kH ve mc’ye göre
değişimi.
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Şekil 4: mc kütlesinin çıktı yanıtları üzerine etkisi.

ları Tablo 2’de incelenerek bu sonuç desteklenmiştir. Burada,
mc ∈ ∆m aralığında değiştirilerek z̈c ve F dji çıktı yanıtla-
rının RMS değişimleri % cinsinden hesaplanmıştır. Tablo’dan
anlaşıldığı üzere aracı hafifletmek tekerlek-ray dinamik kuvve-
tini ≈ 3.4% iyileştirirken, yolcu konforunu ≈ 11% bozmakta-
dır. Tersi de aynı şekilde geçerlidir. Daha ağır gövdeli araçlar
daha az titreşirken, araç ray tutuşu azalacaktır. Kütle değişimi-
nin sadece yolcu konforu üzerine etkisi frekans düzleminde Şe-
kil 5’de incelenmiştir. Şekilden görüldüğü üzere mc, ∆m aralı-
ğında değiştirildiğinde sistemin en belirgin iki modu olan araç
gövde ve tekerlek zıplama modlarının hem büyüklüğü hemde
frekans lokasyonu değişecektir. Kütledeki artış düşük frekans
modunun hem genliğini hemde frekansını azaltırken, tekerlek
zıplama modunun sadece büyüklüğünü azaltacak frekansını ise
daha yüksek frekanslara doğru öteleyecektir. Diğer bir deyişle

Tablo 2: mc ∈ ∆m için RMS çıktı yanıtlarının % performans
iyileştirmeleri

Çıktı yanıtları (RMS) Hafif Gövde (%) Ağır Gövde (%)
z̈c -11.10 8.18
Fdij 3.38 -2.96

demiryolu araç kütlesi hafifledikçe iki mod birbirine doğru yak-
laşacak, artıkça ise birbirinden uzaklaşacaktır. Birbirine yakla-
şan iki mod dinamik hareketleri hemen hemen her frekansta bir-
biri ile etkileştirecektir ve aktif kontrol tasarımları ile bile mod-
lar tam olarak ayrıştırılamayacağı için sistemin kontrol edilmesi
oldukça zorlaşacaktır. Şekil 6’da bu iki modun kütleye bağlı fre-
kans değişimleri detaylı olarak üç boyutlu bir çizimle verilmiş-
tir. Buradaki sonuçlar Şekil 5’in sonuçlarını doğrulamaktadır.
Bununla ilgili detaylı bir çalışma yarım-araç modeli için [1]’da
verilmiştir.

Frekans (Hz)

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

A
ra

c 
g
o
v
d

es
i 

d
u

se
y
 i

v
m

e 
d

2
z

c
/d

t2

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

Şekil 5: mc’nin yolcu konforuna etkisi.
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Şekil 6: mc’nin sistem modları üzerine etkisi.
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2.1. Rassal Ray Modeli–Qinhuangdao Shenyang Hattı

Uzun ve kısa dalga boylu düzensizliklerinden oluşan ray ge-
ometrisi, araç-yol modeline uygulanan dinamik uyarıcıların en
temel kaynağını temsil etmektedir. Bu çalışmada ray yüzeyi dü-
zensizliği Çin’in Qinhuangdao-Shenyang demiryolu hattından
toplanan sağ ve sol ray verileri için geliştirilen güç-spektral-
yoğunluk (PSD) fonksiyonunu ile gösterilecektir[8]. Bu fonksi-
yon Şekil 7’de gösterilen düşey profil yol düzensizliğinin PSD
fonksiyonu cinsinden

Sd(Ω) =
A(r,l)B(r,l)2

Ω2(Ω2 +B(r,l)2)
(4)

ile tanımlanabilir. Burada, Ω = cycle/m uzaysal frekansı,
A(r) = 0.8609, B(r) = 0.2213 sağ ray izi, A(l) =

0.8857, B(l) = 0.3789 sol ray izlerinin parametre değerle-
rini göstermektedir. Şekil (8)’de bu model sağ ve sol ray izleri
için çizilmiştir ve uluslararası kabul görmüş Amerikan Fede-
ral Demiryolu İdaresi (FRA) standartlarındaki yol modelleri ile
karşılaştırılmıştır. Qinhuangdao Shenyang demiryolundaki sağ
ve sol ray izleri bu standarttaki IV yol sınıfına en iyi yaklaş-
maktadır ve benzetim çalışmalarında karşılaştırma ölçütü olarak
kullanılacaktır. Bu PSD modeli demiryolu araç modeline [1]’da

Teorik yol yüzeyi

Gerçek yol yüzeyi z

Şekil 7: Düşey profil yol düzensizliği.

özetlendiği gibi entegre edilerek, genişletilmiş araç-yol modeli
elde edilebilir.
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Şekil 8: Qinhuangdao-Shenyang demiryolu hattı sol ve sağ dü-
şey yol düzensizliğinin PSD fonksiyonu.

Bir sonraki bölümde, aktif süspansiyon tasarımı betimle-
nerek daha hafif kütleli araçlar için, araç gövde ivmelerini ve
tekerlek-ray dinamik kuvvetlerini aynı anda minimize eden bir
H∞ kontrol tasarım yöntemi önerilecektir.

3. H∞ Kontrolcü Tasarımı
Aktif süspansiyon sistem tasarımı, hedefin tüm tekerlek-ray
düşey yerdeğiştirmeleri ile üç-tane araç gövde ivmesini aynı

anda azaltmak olan çok-amaçlı bir kontrol problemidir. Çok
farklı tasarım formülasyonları oluşturulabilir, ancak aşağıda ve-
rilen problem tanımı çıktı yanıtları arasındaki temel zıt-ilişkiyi
açıkça ortaya koymaktadır:
Problem: ψ1, ψ2 > 0 için, ψ1||Tz∞1w||2∞ + ψ2||Tz∞2w||2∞
fonksiyonunu minimize eden u = K(s)x, durum-geri besleme
kontrolcüsü tasarlansın.

Burada Tz∞1w ve Tz∞2w sırasıyla w’dan z∞1, z∞2’ye
olan kapalı-döngü transfer fonksiyonlarını göstersin. Ağırlık
matrisleri ψ1 = λ1||Gz∞1w||−1

∞ ve ψ2 = λ2||Gz∞2w||−1
∞ ile

Gz∞1w, Gz∞2w açık-döngü transfer fonksiyonları için tanım-
lansın. Böylece, seçilen ölçeklendirme katsayıları ile, optimi-
zasyon probleminin çözümü pasif süspansiyon sistemine göre
gözlenerek doğrusal matris eşitsizlikleri yardımı ile MATLAB,
LMI araç kutusu kullanılarak elde edilebilir.

Tasarlanan H∞ kontrolcüsü Çin’in Qinhuangdao-
Shenyang yolcu demiryolu hattında 200 km/sa hızla giden
ve Tablo 1’de parametre değerleri verilen ICE treni için test
edilmiştir. Tasarlanmış aktif süspansiyon sisteminin çıktı RMS
performansı pasif süspansyona göre iyileştirme yüzdeleri
cinsinden Tablo 3’te verilmiştir. Bu Tablo’da K∞ ile gösterlen
köntrolcü aracın mc kütlesi için tasarlanırken, Kl

∞ mc’nin
20% daha hafif olduğu, Kh

∞ mc’nin 20% daha ağır olduğu ve
Kp
∞ kontrolcüsü ise mc ∈ ∆m için tasarlanmıştır ve benzetim

çalışmalarında kullanılan parametre değerleri Tablo 4’te
listelenmiştir. Tablo 3’ten görüldüğü gibi en iyi performans
araç kütlesinin 20% ağır olduğu tasarımdan elde edilmiştir.
Araç düşey ivmesi için tasarlanan H∞ kontrolcüsü değişik
kütle şartlarında bile 35%’in üzerinde pasif sisteme göre daha
iyi bir performans sergilemektedir. Ayrıca, Bode çizimleri ile
verilen Şekil (9)-(10)’da artırılan bu performansın arzu edilen
düşük frekans aralığında elde edildiğini ve en yüksek iyileştir-
menin yolcu bedeninin en hasas olduğu frekans aralıklarında
gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Araç gövde ivmeleri
ile dinamik tekerlek-ray kuvvetleri arasında zıt bir ilişki
olmasına rağmen bu tasarımda, sürüş performansı iyileşirken
dinamik-ray kuvvetleri pasif değerlerini koruyarak ray tutuşunu
bozmamıştır. Tablo 3’te tüm araç kütleleri için ‖z∞1‖∞ < 1

değerini koruduğu görülmektedir. Böylece tasarlanan H∞
kontrolcüsünün oldukça başarılı olduğu doğrulanmaktadır.

Tablo 3: Çıktı RMS Performansları (%).

RMS Performans İyileştirmesi (%)

z∞2 K∞ Kl
∞ Kh

∞ Kp
∞

z̈c 35.18 38.61 39.07 38

θ̈c 26.12 27.30 29.05 21

φ̈c 32.7 28 52.2 54.5

z∞1 < 1 < 1 < 1 < 1

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, Çin’in Qinhuangdao Shenyang yolcu hattından
toplanan rassal ray verileri için elde edilen PSD fonksiyonları
ile uyarılan Siemens ICE hızlı yolcu treni’nin tam-araç ma-
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Tablo 4: Parametre Değerleri
Ağırlık parametreleri

Parametre K∞ Kl
∞ Kh

∞ Kp
∞

λ1 100 100 100 100

λ2‖Gz̈cw‖−1
∞ 55 55 50 50

λ2‖Gθ̈cw‖
−1
∞ 32 30 20 20

λ2‖Gφ̈cw‖
−1
∞ 55 50 80 80
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Şekil 9: Araç gövdesi düşey ivmesi bode diyagramı.

tematiksel modeli kullanılarak demiryolu araç kütlesinin çıktı
performansları üzerindeki etkileri detaylı olarak incelenmiştir.
Burada elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, araç gövdesinin
ağırlaştırılması titreşim seviyelerini düşük frekans bandında et-
kili bir şekilde azaltırken yüksek frekans modlarını daha yük-
sek frekanslara doğru ötelemektedir. Ayrıca yapılan benzetim
çalışmalarında sadece kütleyi değiştirmenin tekerlek-ray kuv-
vetlerini azalttığı, fakat yolcu konforunu oldukça olumsuz et-
kilediğini gösterilmiştir. Buna çözüm olarak farklı araç kütlele-
rini hesaba katan H∞ kontrolcüleri önerilmiştir. Yapılan poli-
topik ve politopik olmayan tasarımlar yine Qinhuangdao Shen-
yang verileri için test edilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlar
aktif süspansiyon tasarımlarının, aracın zıt-uzlaşım çıktı eğrile-
rini aynı anda iyileştirmek için oldukça umut verici olduğunu
göstermiştir. Bu nedenle, bir sonraki çalışmada, maliyeti düşü-
recek optimum sayılı sensörler ile ölçülen geri beslemeli sinyal-
leri kullanarak birH∞ kontrolcü tasarlanması ve en iyilenmesi
hedeflenmektedir.
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Özetçe 

Bu projenin amacı, genişletilmiş kalman filtreleme yöntemi 

kullanılarak, kütle ve sürtünme katsayısı tahmini yapabilen 

parametrik ve dinamik bir elektrikli araç modeli 

hazırlanmasıdır. Bu konuda yapılan çalışmalar genel olarak 

kütle hesabı veya sürtünme katsayısı hesabı şeklindedir. İkisini 

birlikte dinamik olarak tahmin eden sisteme rastlanmamıştır. 

Oluşturulacak bu model, yol şartlarına, tekerlek sürtünme 

değerine ve yük durumuna göre değişebilen araç ağırlığı 

değerlerini gerçek zamanlı olarak hesaplayabilen bir sistem 

olacaktır. Hazırlanacak bu model enerji yönetim sistematiği 

geliştirmesini, elektrikli araçlarda enerji yönetimin ve akü 

kullanımının en ideal seviyelerde olmasını sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç Doğrusal Modeli, Araç 

Enerji Yönetim Sistemi, Dinamik  Araç Parametreleri 

Kestirimi 

Abstract 

The purpose of this project is; A parametric and dynamic 

electric vehicle model that can estimate the mass and friction 

coefficient by using the Extended Kalman Filtering method. 

Studies on this subject usually in the form of a mass estimate 

or friction coefficient estimate. There was no system that 

predicted both together dynamically.This system to be created 

will calculate the vehicle weight values in real time, which 

can vary according to road conditions, wheel friction value 

and load condition. This model to be prepared will enable the 

development of energy management system, energy 

management and battery usage in electric vehicles to be in 

ideal conditions. 

Keywords: Electric Vehicle Linear Model, Vehicle Energy 

Management System, Dynamic Vehicle Parameter Estimation 

1. Giriş

Enerji yönetiminin optimum yapılabilmesi, yol güzergahının 

tespiti için doğru araç modelleri çok önemlidir. Değişen hava 

ve yol şartlarına göre hesaplanmayan sürtünme katsayısı 

değeri ve yaklaşık kütle öngörüleri, enerji yönetimi 

algoritmalarının hatalı sonuçlar vermesine neden olacak ve 

elektrikli araçlarda en ideal akü kullanımını negatif yönde 

etkileyecektir. Bu projenin hedeflerinin ilki, parametrik ve 

dinamik bir elektrikli araç modeli hazırlanmasıdır[1]. İkinci 

hedef  sürtünme katsayısı ve kütleyi dinamik olarak tahmin 

eden algoritmaları geliştirmektir[2]. Daha sonra yol ve hava 

simülasyonları da devreye alınarak, dinamik katsayı tespiti ile 

yapılan modellemenin etkileri simülasyon sistemi kullanılarak 

çıkartılacaktır[3].Bu projede bulut verisi ve sensör bilgisi 

kullanılarak aerodinamik sürtünme de hesaba katılacak, 

sürtünme katsayısı ve kütle değerleri genişletilmiş kalman 

filtreleme yöntemi ile daha doğru bir şekilde 

hesaplanacaktır[4].Matlab_Simulink kullanılarak hazırlanacak 

olan simülasyon sistemi ile çalışmanın doğruluğu test 

edilecektir. İki parametrenin dinamik olarak tespit edilmesi ve 

doğrulanması  özgün bir çalışma olacaktır.  

2. Taşıt Modeli

2.1. Araca Etkiyen Kuvvetler 

Şekil 1: Araca Etkiyen Kuvvetler. 
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Boyuna dinamik modelinin oluşturulmasında araca etkiyen 

kuvvetlerin Şekil 1’de çıkarılması gerekmektedir.   

Araca sürüş sırasında etkiyen direnç kuvvetleri aşağıda 

gösterilmektedir[5]: 

F ma
                                                                         (1)  

 İvmelenme Kuvveti;                                   

accF ma                                                                       (2) 

t g r a accF F F F F                                                 (3) 

Çekiş Kuvveti; 

t acc g r aF F F F F                                                   (4)                                           

Yuvarlanma Kuvveti; 

cos( )rF mg                  (5)                                     

Rüzgar Direnci; 

20.5a v xF qA C V                                   (6) 

2.2. Elektrik Motor Modeli 

Bir aracın performansını belirleyen üç önemli faktör vardır. 

Bunlar hızlanma süresi, maksimum hız ve 

derecelendirilebilirliktir. Uygun motor, aracın performans 

özelliklerine göre belirlenir. Modellenmiş elektrikli aracının 

çekişi, bir mıknatıslı fırçasız DC motor tarafından 

sağlanmaktadır. Şekil 2’de değişken hız elektrik motor 

özellikleri yer almaktadır. 

 

Şekil 2: Değişken Hız Elektrik Motor Özellikleri[6]. 

Motor karakteristiği hız oranı ile gösterilir. Hız oranı, motor 

maksimum hızının nominal hıza göre bölünmesidir. Motor 

yüksek hız oranına sahipse, aynı zamanda uzun sabit güç 

bölgesi ve yüksek maksimum torka sahiptir. Bu durumda, araç 

performansı artar. Bununla birlikte, her motor türü doğal 

olarak maksimum hız oranına sahiptir. Elektrik motor seçimi 

ve tasarımı, aracın performans gereksinimlerine göre 

yapılır[6]. 

2.2.1.Elektrik Motor 

Elektrik motorları, elektrik enerjisini mekanik enerjiye 

dönüştüren cihazlardır. Elektrik motorları iki ana kısma 

ayrılmıştır. Bunlar AC motorlar ve DC motorlardır. AC 

motorlarda alternatif akım bobinlere akar ve hava boşluğunda 

bir dönme manyetik alanı yaratır. AC motor, senkron motorlar 

ve asenkron motorlar olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. DC 

motor, statorda üretilen sabit manyetik alanla, rotorda 

meydana gelen sabit manyetik alanın itilmesi ve çekilmesi ile 

çalışır. Fırçalı DC motorlarda, fırçalar zamanla aşınır ve 

değiştirilmesi gerekir. Fırçalı DC motorlar için bu büyük bir 

dezavantajdır. Bu nedenle fırçasız DC motorlar 

geliştirilmiştir[7]. 

2.2.2. Mıknatıslı Fırçasız DC Motor 

Mıknatıslı fırçasız DC motorlar, yüksek enerji yoğunluğu ve 

verimliliğine sahiptir bu yüzden manyetik alanı yüksek enerjili 

daimi mıknatıslar tarafından uyarılır. Mıknatıslı fırçasız DC 

motorların birkaç avantajı vardır. Bunlar yüksek verimlilik, 

kompaktlık, kontrol kolaylığı, soğutma kolaylığı, düşük 

bakım, uzun ömür, güvenilirlik ve düşük gürültülü 

emisyonlardır[6]. Şekil 3’de fırçasız DC motor eşdeğer 

devresi yer almaktadır. 

 

Şekil 3: Fırçasız DC Motor Eşdeğer Devresi[6]. 

DC motor a ait denklemler aşağıda gösterilmiştir:  

     
t s s s s

dI
V R I L E

dt
  

                                                         (7) 

    
s EE K W                                                                       (8) 

   
E T sT K I                                                                        (9) 

    
E L

dw
T T J BW

dt
  

                                                        (10)   

2.3. Tekerlek Modeli 

Lastik modeli, araç üzerinde etki eden net kuvveti 

hesapladıktan sonra, elektrik motorunun yük momenti yük 

torkunun hesaplanması ile yapılan araç modelinin bir 

parçasıdır. Referans hız araç modeline uygulanır. Referansa 

erişmek için gereken referans çekme kuvveti hesaplanır. Bu 

referans çekme kuvveti, lastik modeli bloğunun bir girdisidir. 

Yük torku (TL), lastiğe etki eden referans çekme kuvvetinin 

lastik yarıçapı Rt ile çarpılmasıyla hesaplanır[8]. Şekil 4’te 

Tekerlek Modeli yer almaktadır. 

    
L t tT F xR                                                                     (11) 

 

Şekil 4: Tekerlek Modeli. 
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net E LT T T                                                                  (12) 

Tork, açısal momentum ve atalet momenti arasındaki ilişki göz 

önüne alındığında, net tork Tnet aşağıdaki şekilde ifade edilir; 

    
..

net tT J                                                                       (13) 

Lastik hızı Vt aşağıdaki gibi hesaplanır; 

  
t tV wR                                                                    (14)     

Kayma oranı σ aşağıdaki gibi tanımlanır;  

Hızlanma sırasında; 

t v

v

V V

V



                                                               (15) 

Frenleme esnasında; 

t v

v

V V

V



                                                                     (16) 

3. Kalman Filtreleme Yöntemi 

Kalman Filtreleme yöntemi lineer ve lineer olmayan dinamik 

sistemlerin anlık durum kestirimlerinde bir kestirim 

yöntemidir. Dinamik sistemlerin kontrol edilebilmesi için 

gerekli olan verilerin uygulama anında, her zaman dilimi için, 

ölçülmesi mümkün olmamaktadır. Kontrol mekanizmasında 

kullanıcı sisteme ait durum kestirimlerini kalman filtreleme 

kullanarak, dolaylı olarak sağlanan verilerden istenen verilerin 

elde edilmesini sağlamaktadır[9]. 

3.1. Genişletilmiş Kalman Filtresi 

Lineer olmayan sistemler için genişletilmiş kalman filtresi 

yaklaşık maksimum olasılık tahminini sağlayabilmektedir. 

Ortalama ve kovaryans yine tekrarlı olarak güncelleştirilir. 

Bununla birlikte, dinamiklerin birinci  derece 

lineerizasyonunda  rasgele değişkeni tahmin etmek için türev 

alınması gerekir. Böylece lineer olmayan dinamikler bu 

türevle, yine  zamanla değişen lineer dinamiklere yaklaştırılır 

ve bu taktirde standart kalman eşitlikleri uygulanabilir[10]. 

 

Şekil 5: Lineer Ayrık-Zaman Dinamik Sistemler için Blok 

Diagramı[11]. 

Şekil 5’te lineer ayrık-zaman dinamik sistemler için blok 

diyagramında durum vektörü Xk olarak gösterilmiştir. Durum 

vektörüyle sistemin geçmiş zamanda davranışlarından durum 

aracılığı ile gelecek dataların tahmini yürütülür. Genelde Xk 

bilinmez. Tipik olarak Xk  aracılığı ile gözlem vektörü Yk 

hesaplanır.  

 

4. Tahmin Metodları 

Çeşitli araç durumları (boylamasına hız, tekerlek kayması, yol 

yüzey sürtünme katsayısı ve kütle gibi) doğrudan ölçülebilir 

değildir ve bu nedenle tahmin edilmelidir. Tekli açısal hızın 

gürültülü bir ölçümü temel alınarak tahmini gerçekleştirmek 

için genişletilmiş bir kalman filtresi uygulanmıştır. 

Uygulanacak bu denklemleri ayrıklaştırmak için en basit 

yaklaşım olarak ileri bir Euler yöntemi kullanılmaktır.(1-6) 

denklemleri kullanarak aşağıdaki ayrıklaştırma 

oluşturulmuştur[12][13]: 

1 ( 1) 1( ( ) )k k X k k b

t
w w RF sign w T

J
  


  

             (17)   

 
1 ( 1)k k x k

t
v v F

m
 


 

                                                  (18)       

1 1

1

k k
k

k

v R

v


  






                                                      (19) 

 

Bu çalışmada kütle tahmini dışında yolun şartlarına göre yol 

sürtünme katsayısı tahmini de yapılacaktır. (11 – 14) 

denklemleri kullanılarak ayrık zamanda aşağıdaki denklem 

oluşturulmuştur[14]. 

1

1(1 )kb

xk ka e c
 

  
                                        (20) 

Yukarıda ayrık zamanda belirtilen denklemler (17 – 20) 

neticesinde tahmini girdi ve durum vektörü aşağıda 

gösterilmiştir[13]: 

    
y 

                 

k

k

k

xk

xk

w

v

x

m





 
 
 
 

  
 
 
 
                                      (21)     

Genişletilmiş kalman filtresinde, iki adımlı tahmin ve 

doğrulama algoritması kullanılır. Algoritmanın bir parçası 

olarak iki Jacobians denklemi  Fk ve Hk  gereklidir. 

Denklemler (17 – 20) araç boyuna denklemleri için denklem 

(21)’e göre ölçülen giriş ve durumlar aşağıda 

gösterilmiştir[13]: 

2

1 0 0

0 1 0 ( )

0 0 0
( )

0 0 ( ) 0 0

0 0 0 0 1

k

k k

k

k k

b

t t
Rgm Rgu

J J

t g o

F RR
v v

a be c






  
 
 

  
  
 
 

 
 
        (22) 

 1 0 0 0 0kH 
                                                  (23) 

Yukarıdaki yapılan tahmin metodlarına ek olarak, elektrikli 

araçlar üzerinde test edilecek özgün bir model çıkartılmıştır. 
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Boyuna kuvvet denklemleri kullanılmıştır. Araç ihtiyacı olan 

hız ve torku, elektrik motoru üzerinden alacaktır. Aynı 

zamanda değişik yol şartları da bu modele otomatik olarak 

dahil edilerek kütle ve sürtünme katsayı farklı parametrelerle 

test edilecektir. Denklem (22)’de Fk'nın son satırı , aracın 

kütlesinin sabit olduğu varsayılmaktadır. Bununla birlikte, 

genişletilmiş kalman filtresinin stokastik niteliğinden dolayı, 

gerçekte  kütlenin yavaşça değişmesine izin verildiği anlamına 

gelir. 

5. Simülasyon Çalışmaları ve Sonuçları 

Elektrikli aracın doğru ve hassas bir şekilde modellenmesi 

gerekse de aracın kütlesinin ve yol şartlarının doğru tahmin 

edilerek mümkün olduğunca gerçek zamanlı, adaptif bir 

doğrusal bütünleşik dinamik modelleme sistemi  geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. Bu hedefle yola çıkılarak, araca etkiyen 

boyuna kuvvetler , elektrik motor modeli , tekerlek modeli ve 

tahmin algoritmaları Matlab_Simulinkte modellenmiştir. Şekil 

6’da, oluşturulan Matlab_Simulink bloğu yer almaktadır. 

 

Şekil 6:Simulasyon Modelinin Şematik Gösterimi. 

5.1.   Tahmin Sonuçları 

Denklem (20) kullanılarak oluşturulan model, Şekil 7 aşağıda 

yer almaktadır: 

 

Şekil 7:  Blok Diagramı. 

Değişken yol koşulları model içinde simule edilirken, farklı 

senaryolar denenmiş ve  her yol şartı için sonuçlara 

bakılmıştır. Model için referans alınan Tablo 1 aşağıda 

verilmiştir: 

Tablo 1: Sürtünme Katsayısı Parametreleri[14]. 

Tahmin simülasyon sonuçlarının görselleri Şekil 8,Şekil 9 ve 

Şekil 10 aşağıda verilmiştir:  

 

Şekil 8: Kuru Zemin   Tahmini. 

 

Şekil 9: Islak Zemin   Tahmini. 

 

Şekil 10: Buzlu Zemin   Tahmini. 

Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10’a bakıldığında her üç yol 

durumuna göre simülasyon sonuçları belirtilmiştir. Sonuçlar 

ve grafiklere bakıldığında 0’dan 50. sn yeye kadar tahminde 

sapmalar olduğu fakat 50.sn den sonra tahmin sonuçların 

gerçek ile hemen hemen aynı olduğu görülmüştür.   

5.2. Kütle Tahmin Sonuçları 

Bu sistemin bir parçası olan detaylı ve parametrik araç modeli, 

çalışmanın yenilikçi ve özgün yönlerinden biridir. Bu açıdan 

geliştirilen model, kütle tahmini için algoritmalar kullanılarak, 

sürtünme katsayısı tahmininde olduğu gibi aracın farklı sürüş 

çevrimlerinde araç parametreleri hesaplanmış, bu değerler 

karşılaştırılarak, farklar tespit edilmiştir. Bu hesaplarda, 

Matlab/Simulink kullanılarak sistemde tahminler yapılmıştır. 
Şekil 11’de kütle tahmini için oluşturulan simulink blok 

diagramı verilmiştir: 

 C1 C2 C3 

Kuru Zemin 1.2801 23.99 0.52 

Islak Zemin 0.857 33.822 0.347 

Buzlu Zemin 0.05 306.39 0 
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Şekil 11: Kütle Tahmini Blok Diagramı. 

Yol şartlarına göre  yukarıdaki Tablo 1’de verilen tüm üç 

değer, modelde tanımlanmış istenilen yola göre simulasyon 

sonuçları incelenmiştir.Tahminlerin simülasyon sonuçlarının 

görselleri Şekil 12, Şekil 13, Şekil 14 aşağıda verilmiştir :  

 

Şekil 12: Kuru Zemin Kütle Tahmini. 

 

Şekil 13: Islak Zemin Kütle Tahmini. 

 

Şekil 14: Buzlu Zemin Kütle Tahmini. 

Şekil 12, Şekil 13, Şekil 14 te yol şartlarına göre aracın 

kütlesinin tahmin sonuçlarının grafikleri verilmiştir. İlk 

etaplarda tahminlerin farklı olduğu görülmüştür. Grafiklere 

bakıldığında 260. sn’den sonra tahmin sonuçların gerçeğe 

yakın olduğu görülmektedir. 

 

6. Sonuçlar 

Bu çalışmada, elektrikli araçlar için yol şartlarına göre, 

tekerlek sürtünme değerleri ve yolcu veya yük durumuna göre 

değişebilecek, araç ağırlığı değerlerini gerçek zamanlı olarak 

hesaplayarak daha hassas bir enerji yönetim sistematiği 

geliştirmesini sağlayacak parametrik gerçek zamanlı bir araç 

modeli oluşturulmuştur. Literatürde genelde yalnızca dinamik 

kütle tahmini veya dinamik sürtünme katsayısı tahmini yapan 

çalışmalar mevcuttur. Her ikisini de simule ederek somut 

olarak belirleyen bir sisteme rastlanmamıştır. Bu çalışmalar 

sonucunda öncelikle oluşturulan modelde kütle tahmini için 

testler yapılmıştır. Değişken yol şartlarına göre kütle sabit 

tutulup sürtünme katsayısı hesaplamaları yapılmıştır. Bu da 

literatürde olmayan özgün bir yöntem olmuştur. Bu çalışmada 

Avrupa Standartlarına uygun şekilde hazırlanan hız profili, 

değişken yol şartlarına göre hazırlanan sistemde denenerek,  

tahminler yapılmıştır. Sonuçların gerçek ile doğruluğu 

simülasyon sonuçlarında verilmiştir.Bu süreçte gerçek zamanlı 

ve en hassas sonuçları verebilen algoritmalar kullanılmıştır. 
Bu tezin çıktıları ile  elektrikli araç enerji yönetim sisteminin 

daha verimli bir şekilde tasarlanması ve araç menzilini 

arttırmada önemli bir rol oynaması sağlanabilir. Bifulco 

yaptığı çalışmada menzil arttırımına yönelik %2 lik bir yakıt 

sarfiyatı sağlamıştır[15]. Bu projede de yakın değerlerin 

çıkacağı düşünülüp, test aşamaları ilerleyen çalışmalarda 

yapılacaktır. En verimli güzergah seçimi, verilen enerji miktarı 

ile en uzun menzil gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi için 

önemli bir katkı oluşturması beklenmektedir. Bu çalışma, 

gerek elektrikli araç yönetimi ve kontrolüne bilimsel katkı 

sağlayacak, aynı zamanda da elektrikli araçların daha verimli 

kullanılmasını sağlayacaktır.  
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Özetçe 

Tam otonom, yani beşinci seviye otonom araçlar (BSOA); araç 

kontrolünün herhangi bir aşamasına sürücünün dahil olmadığı, 

kendi kendini kumanda eden sistemlerdir.  BSOA’lar, 

barındırdıkları yüksek teknolojik unsurlar yüzünden hem 

akademinin hem de araç üreticilerin ilgisini çekmekte ve bu 

konu ile ilgili çalışmalar her geçen gün artmaktadır. BSOA’lar 

ile ilgili çalışmaların önemli bir kısmı haritalama, haritalamanın 

hızını artırma ve her koşul altında doğru çalışabilmelerini 

sağlama üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu sistem analojik olarak bir 

şoförün gözleri, bakma yetisi ve görüntünün anlık olarak beyine 

iletilmesine benzetilebilir. Her ne kadar kamera vb. ölçüm 

sistemlerinin veya görüntü işleme ve aktarma sistemlerinin 

gücü artmış olsa da anlık haritalama süreci çok yüksek işlem 

kapasitesine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma ile haritalama 

sistemindeki zaman gecikmesinin araç kontrolüne etkisi 

incelenmiş ve haritalama sistemlerine esneklik sağlayabilecek 

bir yöntem ortaya atılmıştır. Literatürde mevcut olan “Cluster 

Treatment of Characteristic Roots - CTCR” algoritması 

yardımıyla aracın anlık durumuna bağlı olarak güvenli zaman 

gecikmesi hesaplanmış ve sonuçlar örnek bir araç modeli 

üzerinde gösterilmiştir.  

Abstract 

Vehicles with level-5 autonomy (L5AVs) do not possess a 

human driver in the loop.  L5AVs (self-driving cars) are 

assumed to be the next generation vehicles which have growing 

attention from both industry and academia in most recent years. 

Most of the researches are focused on developing mapping 

systems, which can be defined as an analogue to the eyes and 

central nervous system of human drivers. Even if the 

visualization systems are more powerful, mapping still 

demands high computation loads. This study investigates the 

effect of time delay of mapping systems to the stability of the 

vehicle control. An algorithm entitled “Cluster Treatment of 

Characteristic Roots - CTCR” is used to calculate a safe delay 

region to provide flexibility to the mapping systems. The 

proposed approach has been applied to vehicle model and the 

safe region depending on the vehicle states is demonstrated. 

1. Giriş

Tam otonom yani beşinci seviye otonom araçlar (BSOA’lar) 

hem akademi hem de endüstri tarafından gelecek neslin araçları 

olarak kabul edilmektedir [1]. Otonom araçların 

geliştirilmesinde lider konumdaki Ford ve GM gibi büyük 

firmalar 2020’li yıllarda BSOA’ların yollarda olacağını 

öngörmektedir [2]. Benzer bir örnek Amerika’nın Michigan 

eyaletindeki Michigan Üniversitesinin, 2017 güz dönemi 

itibariyle kuzey kampüste BSOA otobüsler ile toplu taşımaya 

başlayacak olması olarak verilebilir [3]. Amerika’nın 

Kaliforniya ve Michigan eyaletleri hem akademik hem de 

endüstriyel çalışmalara destek olması için  BSOA’ların halka 

açık yollarda test edilmesine izin vermektedir. Bu ve benzeri 

birçok haber kendi kendini kumanda eden sürücüsüz araçların 

yakında yollarda olacağını göstermektedir. Hali hazırda üretilen 

yeni ve lüks araçlarda; hız sabitleyici, uyarlamalı hız 

sabitleyici, otomatik park etme, çarpışma önleyici sistemler, 

şerit takip sistemi, sürüş destek sistemi gibi birçok yüksek 

teknolojili sistemler bulunmaktadır [4]–[6]. Bu gibi sistemler 

araç kontrolünü desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Mevcut 

sistemlerin bir sonraki adımı olan tam otonom araçlarda ise; 

araç kontrolünün tamamına dijital sistemler hükmedecektir [7]. 

Bunun doğal bir sonucu olarak tam otonomide sürücünün 

devreden çıkarılacak olması güvenlik kaygısını arttırmaktadır 

[1], [8], [9]. 

BSOA’lar üzerinde çalışılan iki önemli konu; haritalama 

(yörünge tespiti) ve yönlendirme (kontrol) olarak düşünülebilir 

[10].  Aslında bu iki sistem beraber çalışmakta, birinin çıktısı 

diğerin girdisi olarak iş görmektedir. Bu bildiride BSOA’ların 

haritalama sistemleri üzerinde durulmuştur. Haritalama 

sistemleri genel olarak bir veya birden çok ölçüm sisteminden 

(kamera, RADAR, LIDAR gibi) veri elde edilmesi, bu verinin 

anlık olarak işlenmesi ve merkezi kontrol ünitesine 

iletilmesinden sorumludur [11]. Otonom araçların kontrolünde 

en önemli geri besleme olarak iş gören haritalama sistemleri 

üzerinde yapılan çalışmalar daha çok bu sistemlerin hızını ve 

kararlılığını arttırmaya yöneliktir [12]–[14]. 

Bu çalışmada ise; işlem kapasitesinin yetersiz kalacağı ağır 

şartlar altında (sert doğa ve yol koşulları gibi), ek bir işlem 

kapasitesine ihtiyaç duymaksızın, haritalama sisteminin araç 

kontrolünün karalılığını muhafaza edebileceği bir yöntem 

ortaya atılmıştır. Ortaya atılan yöntemle amaçlanan aracın 

hızına bağlı, yani anlık olarak, haritalama sistemlerinin (aracın 

kontrolünü karasız hale getirmemesi koşuluyla) ne kadar 

gecikme payının (hakkının) var olduğunun hesaplanmasıdır. 

Böylelikle haritalama sistemlerine acil durumlarda 

çalışabilecekleri güvenli bir gecikme alanı sağlanmış olacaktır. 

Bu da mevcut işlem kapasitesini daha ideal bir şekilde 

yönlendirerek araç kontrolünün her zaman kararlı olmasına 

yardımcı olacaktır.   

Metnin ikinci bölümünde araç dinamiği, üçüncü bölümde 

önerilen yöntem, dördüncü bölümde örnek benzetimlere ve 

sonuçlar yer almış, beşinci bölümde ise değerlendirmeler 

yapılmıştır. 
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2. Araç Dinamiği 

Zaman gecikmeli kontrol analizinin yapılması amacıyla iki 

serbestlik dereceli bir bisiklet modeli tercih edilmiştir [15], 

Şekil 1. Aracın düzlemsel hızının sabit olduğu,  aracın sadece 

yanal olarak hareket ettiği ve kendi ekseni etrafında döndüğü 

kabul edilmiştir. Aracın dikey hareketi ile yunuslama ve 

yalpalama açılarının da sıfır olduğu kabul edilmiştir. 

Süspansiyon etkisi, ağırlık merkezin yer değiştirme etkisi ve 

sürtünme/yol tutuş elipsi etkisi de yok sayılmıştır. 

2.1. Hareket Denklemleri 

 

 

Şekil 1: İki serbestlik dereceli bisiklet modeli. 

Tekerlek modeli için de doğrusal bir model kullanılmıştır. 

Teker kayma açılarının doğrusal sınırlarda kalacağı kabul 

edilerek tekerlerdeki yanal kuvvetlerin kayma açısı ve tekerin 

dönme sertliğinin (Ci
*) çarpımına eşit olacağı kabul edilmiştir 

(1). Ayrıca küçük açı yaklaşımı ile sini =0 ve cosi =1 kabul 

edilmiştir. Bu bahsedilen kabuller literatürde sıklıkla 

karşılaşılan ve benimsenmiş kabullerdir [16]–[18]. Araç 

dinamiğinde kullanılan kısaltmaların açıklamaları terminoloji 

kısmında verilerek metin kısmında bahsedilmemiştir. Araç 

modelindeki parametrelerin  değerleri için Genta’nın  “Motor 

Vehicle Dynamics: Modeling and Simulation”  kitabındaki, 2 

litre motor hacimli geniş salon arabası verileri kullanılmıştır 

[19].   

*
, ( ) ( )y i i iF t C t  (1) 

Aracın dönme momenti denklem (2)’ deki gibi verilmiştir. 

Aracın ön ve arka teker kayma açıları da denklem (3)’ te 

gösterildiği gibi hesaplanabilir. Denklem (1), (3) ve (4) 

denklem (2)’de yerine konulduğunda aracın kendi ekseni 

etrafında dönme oranı yani sapma oranı (yaw rate) denklem 

(5)’teki gibi hesaplanabilir. Aracın yanal hareketi ise denklem 

(6) ile ifade edilmiştir.  

z zI r M  (2) 

y f
f f

x

l r
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* *
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v
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 (6) 

2.1. Durum-Uzay Modeli 

Aracın hareket denklemleri (5) ve (6)’daki gibi elde 

edilmiştir. Aracın düzlemsel hızının sabit olduğu kabul 

edildiğinden bu denklemler doğrusal bir durum-uzay modeline 

kolayca dönüştürülebilir.  

Aracın kontrol girdisi, f ; çıktıları r ile vy kabul edilir ve u 

=f ; x1 =r ; x2 = vy  olarak tanımlanır ise aracın hareket 

denklemleri (7) ve (8) olarak yazılabilir. Böylelikle araç (9), 

(10) ve (11) de gösterilen durum-uzay matrisleri ile 

modellenebilir. 

* *

1 1 2 1 2
1 1f f f r r r

z x x z x x
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1 1
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1

2

1 0

0 0

x
y

x

  
   
   

 (11) 

3. Zaman Gecikmesi ve Kararlılık Analizi 

Aracın durum-uzay gösterimi ile nasıl tanımlanabileceği bir 

önceki bölümde gösterilmiştir. Araç kontrol sinyali u(t), hata ile 

kontrol kazancının çarpımı ( ) ( )u t ke t  olarak 

tanımlanmıştır [20], [21]. Geri besleme sinyalinde zaman 

gecikmesi olduğu kabul edilir ise; zaman gecikmeli aracın 

durum-uzay modeli denklem (12)’deki gibi ifade edilebilir. Her 

sistem gibi bu sistemin de kararlılığı karakteristik denklemi 

(13) üzerinden hesaplanabilir. Fakat, zaman gecikmesi terimi 

() karakteristik denklemin sonsuz sayıda köke sahip olmasına 

sebep olmaktadır. 

( ) ( ) ( )t t ke t   x Ax B  (12) 

det( ) 0ss e   I A B  (13) 

Olgac vd. bu gibi zaman gecikmeli sistemlerin kararlılık 

analizini yapabilecek bir yöntem geliştirmişlerdir [22], [23], 

[21].  Karakteristik kökleri kümeleme yaklaşımı (Cluster 

Treatment of Characteristic Roots) kısaca CTCR algoritması, 

“Rekasius Substitution” [24] isimli bir matematiksel yaklaşımı 

kullanarak, zaman gecikmesi olan kontrol sistemlerinin hangi 

zaman gecikmesi değerinde karakteristik denklem köklerinin 

kararlı sol yarı düzlemden kararsız sağ yarı düzleme geçtiğini 

açıkça hesaplayabilmektedir. 

3.1. CTCR Algoritması ve Uygulaması 

Bu bölümde [22], [21]’da detaylı bir şekilde açıklanan CTCR 

algoritmasının elimizdeki zaman gecikmeli araç kontrolüne 

nasıl uygulandığı üzerinde durulmuştur. Uygulanan algoritma 

hakkında detaylı bilgiye ilgili kaynakçalardan kolaylıkla 

ulaşılabilir.  
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Denklem (13) ile elde edilen 'ya bağlı karakteristik 

denklem (14) ve (15)’teki gibi yeniden düzenlenebilir. 

2
2 1 0( , ) ( ) ( ) ( ) 0s sCE s a s e a s e a s        (14) 

2

1

2
0

( ) 4054.76

( ) 130.07 2472.42

( ) 37.58 345.27

a s

a s s

a s s s



  

  

 
(15) 

Zaman gecikmeli sistemin karakteristik denklemi, denklem 

(16)’daki gibi ifade edilebileceğinden, bu karakteristik 

denkleme “Rekasius Substitution” (17) uygulandığında 

karakteristik denklem zaman gecikmesi terimi ()’nden 

kurtularak T’ye bağlı bir hale gelir (18). 

0
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k s
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1

s Ts
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    (18) 

Denklem (14) ve (15)’e denklem (17) ve (18)’deki açılım 

uygulanırsa elimizdeki sistemin karakteristik denklemi (19) ve 

(20)’deki gibi elde edilir. 

4 3 2 1 0
4 3 2 1 0( , )CE s T b s b s b s b s b s      (19) 
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b T
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(20) 

3.2. CTCR Algoritması ile Kararlılık Analizi 

Bu aşamada kararlılık analizi için “Routh’s Array (RA)” 

uygulanmaktadır [22], [21]. Denklem (19) ve (20) ile ifade 

edilen karakteristik denkleme RA uygulandığında elde edilecek 

birinci kolondaki değerler T’ye bağlı birer polinom olacaktır 

(21).  “Rekasius Substitution”  [24] yaklaşımının tanımı gereği, 

RA ile elde edilen denklem (21)’deki Tn-1 polinomunun gerçek 

kökleri karakteristik denklemde, (CE(s,T)), yerine 

konulduğunda sanal ekseni geçen s=±i  köklerini vermektedir 

(22).  

1

2

1

i

n

n

T

T

T

T

T



 
 
 
 
 
 
 
 

 (21) 

   1,ci ci ns roots CE s roots T    (22) 

Sanal eksene geçişlerin olduğu T ve s değerleri ile sanal 

eksene geçen köklerin frekansları  için ‘c’ indisi kullanılır ise 

karakteristik denklem köklerinin sanal ekseni geçtiği zaman 

gecikme değerleri c denklem (23)’deki gibi hesaplanabilir. Her 

c=c,i eşitliğinde sistem bir çift  s = ±ci köke sahip 

olmaktadır. İmajiner eksendeki köklerin kararlı yani sol yarı 

düzleme mi, yoksa kararsız yani sağ yarı düzleme mi doğru 

gittiği denklem (24)’teki köklerin meyli metodu ile hesaplanır. 

1
, , ,

,

2
tan ( )c i c i c i

c i
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 (23) 
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sgn Re
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ci

CE
RT

CE s
 

  
 







 
   

       
 

 (24) 

Eğer denklem (24) ile hesaplanan RT, +1 çıkar ise; bu 

kararsız kök sayısının 2 arttığı, eğer RT, -1 çıkar ise 2 azaldığı 

anlamına gelmektedir. 

3.3. Kararlılık Haritası 

Denklemler (21-24) ile gösterilen aşamalar adım adım denklem 

(19) ve (20) ile ifade edilen karakteristik denkleme 

uygulandığında 30, 60 ve 90 km/s sabit hız için kararlılık 

haritası Tablo 1, 2 ve 3’teki gibi ortaya çıkmaktadır. Tabloda 

sadece ilk iki sanal ekseni geçişe yer verilmiştir, çünkü daha 

yüksek zaman gecikmelerinde RT hep +1 çıkmaktadır. 

Beklendiği üzere aracın hızı arttıkça daha küçük bir zaman 

gecikmesi sistemi kararsızlığa götürmektedir. 

Tablo 1. 30 km/s için zaman gecikmesi kararlılık haritası 

Kararlılık  (s) RT 

Kararsız 

Kök 

Adeti 

 

(rad/s) 
T 

KARARLI   NU = 0   

 0.0649   75.996 -0.0104 

KARARSIZ   NU = 2   

 0.1062   48.036 -0.0138 

KARARSIZ   NU = 4   

Tablo 2. 60 km/s için zaman gecikmesi kararlılık haritası 

Kararlılık  (s) RT 

Kararsız 

Kök 

Adeti 

 

(rad/s) 
T 

KARARLI   NU = 0   

 0.0620 1  77.6935 -0.0114 

KARARSIZ   NU = 2   

 0.0962 1  50.9116 -0.0161 

KARARSIZ   NU = 4   

Tablo 3. 90 km/s için zaman gecikmesi kararlılık haritası 

Kararlılık  (s) RT 

Kararsız 

Kök 

Adeti 

 

(rad/s) 
T 

KARARLI   NU = 0   

 0.0613   78.0086 -0.0118 

KARARSIZ   NU = 2   

 0.0940   51.4146 -0.0171 

KARARSIZ   NU = 4   

4. Benzetim Ortamı ve Sonuçları 

Araç dinamiği bölümünde elde edilen iki serbestlik dereceli 

basitleştirilmiş ve doğrusallaştırılmış bisiklet modeli, CTCR 

algoritmasının uygulanması için kullanılmıştır. CTCR 

algoritması ile elde edilen sonuçların denenmesi için tam bir 

araç modeli MATLAB/Simulink ortamında oluşturulmuştur, 
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Şekil 2. Bahsi geçen tam modelde teker modeli olarak 

Pajecka’nın “Magic Tire” modeli kullanılmıştır [25], (25). Tam 

modelin nasıl elde edildiğiyle ilgili detaylara [5], [15], [25] 

kaynakçadan bakılabileceğinden, ara denklemlere burada yer 

verilmemiştir. Tam araç modelinin hareket denklemleri (26-27) 

gibidir. Denklem (26) ve (27)’deki doğrusal ve yanal kuvvetler 

(28-35)’teki gibidir. Tam araç modelinde süspansiyon, 

yunuslama ve yalpalama dinamikleri yok sayılmış, ağırlık 

merkezinin yer değiştirme etkisi ve sürtünme/yol tutuş elipsi 

etkisi ise yer almıştır. 

 

Şekil 2: Tam araç modeli 

 , sin{ arctan[ ( arctan )]}y ij i i i i i i i i i iF D C B E B B       (25) 

,1 ,1 ,2 ,2

,3 ,3 ,4 ,4

s x f y s x f y

z

s x r y s x r y

z

l F l F l F l F
r

I

l F l F l F l F

I

   


   


 (26) 

1
( ),1 ,2 ,3 ,4v F F F Fy y y y y

m
     (27) 

cos sin,1 , ,F F Fx x fl f y fl f    (28) 

cos sin,1 , ,F F Fy y fl f x fl f    (29) 

cos sin,2 , ,F F Fx x fr f y fr f    (30) 

cos sin,2 , ,F F Fy y fr f x fr f    (31) 

cos sin,3 , ,F F Fx x rl r y rl r    (32) 

cos sin,3 , ,F F Fy y rl r x rl r    (33) 

cos sin,4 , ,F F Fx x rr r y rr r    (34) 

cos sin,4 , ,F F Fy y rr r x rr r    (35) 

 

CTCR algoritması uygulanırken denklem (12)’deki kontrol 

kazancı ‘1’ olarak kabul edildiğinden, benzetim ortamındaki 

model, negatif birim geri besleme yapılarak kapalı çevrim 

haline getirilmiştir, Şekil 3. 

 

 

Şekil 3: Benzetim ortamı ve blok diyagramı 

Tablo 1-3’deki bilgiler ışığında Şekil 4’te gösterildiği gibi 

her bir hız için kararlı ve kararsız bölgeden birer örnek zaman 

gecikmesi seçilmiştir. Kararlı bölgeden sırasıyla  = 0.056, 

0.054, 0.052 ve kararsız bölgeden sırasıyla  = 0.066, 0.064, 

0.062; zaman gecikmeleri, 30, 60 ve 90 km/s hızları için 

seçilmiştir. 

 

Şekil 4: İki serbestlik dereceli bisiklet modeli. 

Referans olarak, aracın sabit hızda ilerlerken, sapma 

oranının; genliği 1, frekansı 0.75 rad/s’lik tek bir periyotluk 

sinüs dalgası yapması istenmiştir. Zaman gecikmesinin kararlı 

bölgeden seçildiği benzetim sonuçları Şekil 5’te gözüktüğü 

gibidir. Zaman gecikmesinin, sistemi kararsızlığa sürükleyeci 

değerleri için benzetim sonuçları Şekil 6’daki gibi 

gerçekleşmiştir. Beklendiği gibi güvenli zaman gecikmesinde 

sistem kararlıdır. Güvenli bölgenin dışında ise, zaman 

gecikmesi sistemi kararsızlığa sürüklemiştir. Her iki benzetim 

senaryosunda da kontrol kazancı ve referans sabit tutulmuştur.  

 

Şekil 5: Kararlı zaman gecikmesi altında aracın yol takip 

performansı. 
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Şekil 6: Kararsız zaman gecikmesi altında aracın yol takip 

performansı. 

Sistemi kararlılığa ve kararsızlığa sürükleyen kontrol 

sinyalleri sırasıyla Şekil 7 ve 8’de yer almaktadır. Kontrol 

sinyalleri kıyaslandığında, zaman gecikmesinin etkisi açıkça 

görülmektedir.  

 

Şekil 7: Kararlı zaman gecikmesi altında kontrolcü çıktısı. 

 

Şekil 8: Kararsız zaman gecikmesi altında kontrolcü çıktısı. 

5. Değerlendirme 

Tam otonom, yani beşinci seviye otonom araçlarda, aracın 

kontrolü tamamen dijital bir sistem tarafından sağlanmaktadır. 

Aracın kontrol çevrimindeki geri besleme, yani ölçme 

sisteminin temel amacı; haritalama yaparak aracın anlık 

konumunu ve çevreyi tanımlamaktır. Daha sonra yol takibi için 

güzergâh belirlenerek aracın bu güzergâhı takip etmesi sağlanır. 

Haritalama sistemleri; genel olarak birden çok ölçüm 

sisteminden gelen verinin toplanması, işlenmesi ve ana kontrol 

ünitesine aktarılmasından sorumludur. Haritalama sistemleri 

genellikle kamera, RADAR ve LIDAR ölçüm sistemlerinin 

çeşitli kombinasyonları ile bunlara ek olarak GPS (yer 

belirleme sistemi) ve/veya IMU’den (ataletsel ölçüm 

sisteminden) oluşmaktadır. Farklı yapılarla da olsa, asıl hedef, 

görüntü işleme ile anlık olarak araç konumunu, çevreyi ve 

aracın çevre ile ilişkisini tespit etmektir. Bu sürecin anlık olarak 

tamamlanması gerektiği düşünüldüğünde, herhangi bir alt 

sistemden kaynaklı ölçüm gecikmesinin araç kontrolüne 

etkisinin büyük olacağı aşikardır. Çeşitli bozucu etkiler 

(yansıma, parlama, düşük ışık) veya ölçüm zorlukları (ağır hava 

ve yol şartları) zaman gecikmesine sebep olabilmektedir. Her 

koşul altında kararlı bir geri besleme sağlayacak çok güçlü 

ölçüm sistemleri tercih edilebilmesi bu duruma bir çözüm 

olabilir. Bununla birlikte bu çalışmada ortaya atılan yöntem 

yardımıyla, mevcut ölçüm sistemleri kullanılarak da kararlı bir 

geri besleme sağlanabilir. Bu çalışmada önerilen sistem, (ek bir 

işlem kapasitesine ihtiyaç duymaksızın) mevcut işlem 

kapasitesini kullanarak, hesaplanan güvenli sınırlar içinde 

kalmak şartıyla ölçüm sistemlerinin gecikmesine izin 

vermektedir. Burada önemli olan, aracın anlık durumuna bağlı 

olarak hangi zaman gecikmesi aralığının güvenli olduğunun 

hesaplanmasıdır. Bunun için de literatürde mevcut olan CTCR 

algoritmasından yararlanılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma ile 

haritalama sistemindeki zaman gecikmesinin araç kontrolüne 

etkisi incelenmiş ve haritalama sistemlerine esneklik 

sağlayabilecek bir yöntem önerilmiştir. Yapılan hesaplamalarla 

elde edilen sonuçlar, doğrusal olmayan tam bir araç modeline 

tatbik edilmiş ve belirlenen güvenli zaman gecikmesi sınırları 

içerinde kalındığında; araç kontrolünün kararlı olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu yöntem, ölçüm sistemlerinin zorlandığı 

durumlarda devreye girerek; zor şartlar altında araç kontrol 

kararlılığını sağlayabilecek, ek bir işlem kapasitesine ihtiyaç 

duymayan bir acil durum sistemi  olarak düşünülmüştür.  

Terminoloji 

i : f=ön, r=arka 

j : r=sağ, l=sol 

Fx,ij : Ön veya arka tekerdeki doğrusal kuvvet 

Fy,ij : Ön veya arka tekerdeki yanal kuvvet 

Fz,ij : Ön veya arka tekerdeki dikey kuvvet 

ij : Ön veya arka tekerin kayma açısı 

: Aracın yanal kayma açısı 

: Aracın yalpalama açısı 

: Sapma açısı (yaw) 

r: Sapma oranı (yaw rate)

li : Ağırlık merkezinden ön veya arka aksa olan mesafe 

ls : Dingiller arasındaki mesafenin yarısı 

f: Ön tekerlerdeki kumanda açısı 

: Aracın ağırlık merkezindeki hızı 

x: Aracın düzlemsel doğrultudaki hızı 

 y: Aracın yanal doğrultudaki hızı 

m: Aracın kütlesi  

Iz: Aracın kütle merkezine göre atalet momenti 

Mz : Genelleştirilmiş sapma momenti  

Ci*: Teker parametresi -  Dönme Rijitliği 

f (t)=-ke(t-) 

f (t)=-ke(t-) 
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Bi: Teker parametresi -  Rijitlik Faktörü 

Ci: Teker parametresi -  Şekil Faktörü 

Di: Teker parametresi -  Pik Faktörü 

Ei: Teker parametresi -  Eğrilik Faktörü 
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Özetçe 

Zaman gecikmesi kontrol sistemleri tasarımında dikkate 

alınması gelen sistemin performansını azaltan ve en kötü du- 

rumda da sistemi kararsız yapan önemli etkenlerden birisidir. 

Zaman gecikmesi telafisi için literatürde pek çok yöntem öneril- 

mis ţir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı Smith tahminci- 

sidir. Smith tahmincisi kolaylıkla uygulanabilse de tahmincinin 

kullandığı zaman gecikmesi modeli ile sistemdeki gerçek za- 

man gecikmesi farklılas ţıkça gecikme telafisi performansı düş - 

mektedir. Bu metodun alternatifi olarak zaman gecikmesi gözle- 

yicisi önerilmis  ̧ve literatürde daha önce bilateral teleoperasyon 

sistemlerine, robotik manipülatörlere ve network tabanlı yü- 

rüyüs  ̧s ȩkli rehabilitasyon cihazlarına uygulanmıs ţır. Bu çalıs -̧ 

mada zaman gecikmesi gözleyicisi CAN tabanlı tas ı̧t savrulma 

dinamiği kontrolüne uygulanmıştır. Zaman gecikmesi gözleyi- 

cisinin performansı zamanla değişen gecikmeler için simülas- 

yon çalıs¸malarıyla test edilmis  ̧ayrıca sonuçlar Smith tahminci- 

siyle kars ı̧las ţırılmıs ţır. 

Abstract 

Time delay is one of the important control system design 

factor, which reduces the performance of the system and makes 

the system unstable in the worst case. Many methods have been 

proposed in the literature for time delay compensation and the 

Smith predictor is the most widely used. Although the Smith 

predictor is easy to implement, the delay compensation perfor- 

mance degrades as the time delay model used by the predictor 

differs from the actual time delay in the system. Communica- 

tion disturbance observer (CDOB) has been proposed as an al- 

ternative method to the Smith predictor and it has been applied 

to the bilateral teleoperation systems, robotic manipulators and 

network-based gait rehabilitation systems. In this paper, CDOB 

is applied to vehicle yaw stability control. The performance of 

CDOB is tested for time varying delays by using simulations 

and the results are compared with the Smith predictor results. 

1. Giriş

Zaman gecikmesi, kontrol sistemlerinde probleme yol açabi- 

len önemli bir etkendir. Zaman gecikmesi, sistemlerin frekans 

cevabına  negatif  faz  açısı  ekleyerek  kararlılığı  azaltmakta  ve 

kimi durumlarda kararsızlığa da yol açabilmektedir. Literatürde 

Smith tahmincisi gibi oldukça iyi bilinen metotlarla gecikme 

telafisi üzerine çalıs¸malar bulunmaktadır [1], [2] ve [3]. 

Smith tahmincisi ve bu yöntem üzerine gelis ţirilen yöntem- 

ler zaman gecikmesi telafisinde oldukça güçlü, anlas ı̧lması ko- 

lay ve kolay uygulanabilir yöntemlerdir. Bu yöntemlerin en bü- 

yük dezavantajı, yöntemin düzgün çalıs¸abilmesi için tam (ke- 

sin) zaman gecikmesi modeline ihtiyaç duyulmasıdır. Model ile 

gerçek zaman gecikmesi birbirinden farklılas ţıkça tahmincinin 

performansı düs¸mektedir [4]. 

Smith tahmincisine alternatif olarak gelis¸tirilen yöntemler- 

den bir tanesi zaman gecikmesi gözleyicisidir (ZGG). Bu yön- 

tem bilateral teleoperasyon sistemlerinde zaman gecikmesini 

telafi etmek için ilk kez 2004 yılında Natori vd. tarafından öne- 

rilmis ţir [5]. Yöntemin önemli özelliklerinden biri tam (kesin) 

zaman gecikmesi modeline ihtiyaç duymaması ve hatta zamanla 

değişen gecikme durumlarında da iyi sonuçlar vermesidir. Yön- 

tem daha sonra tek serbestlik dereceli döner manipülatörlere [6] 

ve network tabanlı yürüyüs  ̧s¸ekli rehabilitasyon cihazlarına [7] 

uygulanmıs¸tır. 

Zaman gecikmesi pek çok otomotiv kontrol sisteminde gö- 

rülmektedir. Bunlara örnek olarak rölanti devri kontrolü [8–10], 

anti-jerk kontrolü [11], kooperatif adaptif seyir kontrolü [12,13] 

ve CAN tabanlı aktif güvenlik sistemleri (ABS, TCS ve ESC) 

verilebilir. CAN tabanlı aktif güvenlik sistemleri network kont- 
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rol  sistemlerinin  iyi  bir  örneğidir.  Network  kontrol  sistemleri 

sağladıkları güvenlik, esneklik, uygun maliyet ve kolay yöne- 

tilebilirlikle otomobiller ve uçaklar gibi karmas ı̧k sistemlerde 

kullanılmaktadır. Ancak kapalı çevrim kontrollü sistemlere ne- 

tworklerin entegre edilmesi, network kaynaklı zaman gecikme- 

lerinden ötürü sistemde performans kaybına ve bazen kararsız- 

lığa sebep olabilmektedir [14]. Ş ekil 1’de taşıtlarda kullanılan 

network kontrol sisteminin temel biles¸enleri verilmis ţir. Net- 

work kaynaklı iki zaman gecikmesi bulunmaktadır: bunlar kont- 

rolcü ile eyleyici arasındaki gecikme Tke ve sensör ile kontrolcü 

arasındaki gecikme Tsk ’dır. 

r 

Ş ekil 1: Taşıtlarda kullanılan network kontrol sistemlerinin te- 

mel biles¸enleri. 

Bu çalışmada CAN tabanlı taşıt savrulma dinamiği kontro- 

lünde zaman gecikmesinin etkisi ZGG kullanılarak telafi edil- 

meye  çalışılmıştır.  Zamanla  değişen  gecikmeler  için  ZGG’siz 

ve ZGG eklenmis  ̧sistemin cevabı simülasyonlar yapılarak ince- 

lenmis ţir. Ayrıca zaman gecikmesi telafisi için Smith tahmincisi 

ile ZGG’nin performansı kars ı̧las ţırılmıs ţır. 

Bildirinin bundan sonraki bölümleri şu s¸ekilde düzenlen- 

mis ţir. Bölüm 2’de zaman gecikmesi gözleyicisi tanıtılmıs ţır. 

Bölüm 3’te taşıt savrulma dinamiği kontrolü problemi ve kul- 

lanılacak sistem modeli kısaca anlatılmıs ţır. Bölüm 4’te ZGG 

taşıt savrulma dinamiği kontrolüne uygulanmıştır. Bölüm 5’de 

iki farklı simülasyonla ZGG test edilmis  ̧ve performansı Smith 

tahmincisi ile kars ı̧las ţırılmıs ţır. Bildiri Bölüm 6’de verilen so- 

nuçlarla sonlandırılmıs¸tır. 

2. Zaman Gecikmesi Gözleyicisi (ZGG)

ZGG, zaman gecikmesi tahmini ve telafisi haricinde bozucu 

gözleyiciye (BG) benzer bir yapıya sahiptir. BG, kontrol sis- 

temleri alanında iyi bilinen modelleme hatalarının etkilerini aza 

indiren ve bozucu etkiyi gidermede kullanılan bir yaklas ı̧mdır. 

Bozucu gözleyici ilk kez 1987 yılında Ohnishi tarafından öne- 

rilmis  ̧ve 1991 yılında Umeno ve Hori tarafından iyiles ţirilmis -̧ 

tir [15, 16]. 

Y s 





-  Q s  

Gn s 

Ş ekil 2: Bozucu gözleyici yapısı, [4]. 

(1) denklemi d’ye göre alttaki gibi yazılabilir:

d = u − Gn
−

y (2) 

Nedenselliğin (casuality) sağlanması için tahmin edilen bozucu 

d̂ alttaki gibi ifade edilebilir:

d̂ = Q  u − Gn
−

y (3) 

burada Q filtresi alçak geçiren bir filtredir. Alçak geçiren Q 

filtresi yardımıyla belli bir kesim frekansına kadar tahminin 

yapılması  sağlanmaktadır.  Bu  frekanstan  sonra  tahmin  yapıl- 

maya çalıs ı̧lmamakta böylece dayanıklı kararlılık gözedilmek- 

tedir (Bkz. [17]). 

ZGG’nin yapısı bozucu etken tanımı ve zaman gecikmesi 

telafisi haricinde BG’ye benzemektedir. Zaman gecikmeli sis- 

temdeki (Gn(s)e−Td s) zaman gecikmesi, sisteme etkiyen bo- 

zucunun bir parçasıymış gibi Ş ekil 3’teki gibi gösterilebilir. Gö- 

rüldüğü gibi sistem bu şekilde yazıldığında yine aynı çıkış elde 

edilmektedir (Y (s) = Gn(s)e−Td sU (s)). Burada gösterilen

bozucu, network bozucusu adıyla anılır ve zaman domeninde 

alttaki gibi tanımlanabilir: 

d (t) = u (t) − u (t − Td) (4) 

Benzer s¸ekilde Laplace formunda alttaki gibi yazılabilir: 

D (s) = U (s) − U (s) e
−Td s 

(5) 

burada u sistem giris i̧ni, Td zaman gecikmesini, d ise network 

bozucusunu göstermektedir. 

D s  U s U s eTs
 

Y s   Gn s e U s 
 

BG  yaklas ı̧mında,   nominal  sistem  modelinin   tersi Ş e- Ş ekil 3: Network bozucusu. 

kil  2’de görüldüğü gibi bozucuyu tahmin için kullanılmaktadır. 

Bu tahmin edilen sinyal, sistemde bozucunun etkisini gidermek 

için kullanılabilir. 

Bozucu tahmini denklemleri alttaki gibi çıkarılabilir. Nomi- 

nal sistem çıkıs ı̧ y, sistem giris i̧ u ve giris  ̧bozucusu d’ye göre 

alttaki gibi yazılabilir. 

y = Gn (u − d) (1) 

Ş ekil 4’te görüldüğü gibi ZGG iki kısımdan oluşmaktadır. 

Bu kısımlar network bozucusu tahmini ve zaman gecikmesi te- 

lafisidir.  Network  bozucusu  BG’de  olduğu  gibi  (3)  denklemi 

kullanılarak tahmin edilebilir. Daha sonra bu tahmin geri bes- 

leme sinyalindeki zaman gecikmesi etkisini telafi etmek için 

kullanılır. 

u y 
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Ş ekil 4: Zaman gecikmesi gözleyicisi yapısı, [4]. 

Ş ekil 4’te görülen referans girişi r ile sistem çıkışı y arasın- 

daki kapalı çevrim transfer fonksiyonu alttaki gibi yazılabilir: 

CGe−T s

Vr 

Ş ekil 5: Tek izli taşıt modeli. 

a = µ  Cf    J + lf m  + Cr    J + lr m    V , 

a = µ Cf Cr (lf  + lr ) + µ (Cr lr  − Cf lf ) mV 

Gyr = 
1 + CG 

(6) 
Q + CGe−T s (1 − Q) Burada, µ tekerlek-yol sürtünme katsayısını, m tas ı̧t kütlesini, J 

burada G belirsizlikte içeren sistem modelini, Gn ise (istenen) 

nominal sistem modelini göstermektedir. (6) denkleminde gö- 

rüldüğü gibi birim kazançlı alçak geçiren Q filtresi kullanıla- 

rak belirlenen frekans değerine kadar paydadaki (sistemin ka- 

rakteristik denklemindeki) zaman gecikmesi etkisi giderilebi- 

lir. Q filtresinin kesim frekansının seçimi model regülasyonu 

ve bozucu etkisinin engellenmesi istenen frekans bandına, yük- 

sek frekanstaki sensör gürültüsü etkisinin engellenmesine, da- 

yanıklı kararlılığa, eyleyici bant genişliğine bağlı bir tasarım pa- 
rametresidir [17]. ZGG için dayanıklı kararlılığı gözünene alan 

taşıt atalet momentini, Cf  ve Cr  sırasıyla ön ve arka tekerlekler 

için toplam dönüş katılığını, lf  taşıt ön aksı ile taşıt ağırlık mer- 

kezi arasındaki mesafeyi, lr  taşıt arka aksı ile taşıt ağırlık mer- 

kezi arasındaki mesafeyi, τd networkten kaynaklanan zaman 

gecikmesini göstermektedir. Parametrelerin sayısal değerleri şu 

s¸ekildedir: m = 1296 kg, J  = 1759 kgm , lf  = 1.25 m, 

lr  = 1.32 m, Cf  = 84000 N/rad and Cr  = 96000 N/rad. 

Zaman gecikmesi telafisinde kullanılacak nominal transfer 

fonskiyonu Gn  alttaki gibi tanımlanabilir: 

Kn

bir kriter [4] nolu kaynakta gelis ţirilmis ţir. 
Gn = 

n 

(8) 
s + 1 

3. Taşıt Savrulma Dinamiği Kontrolü

Problemi 

Taşıt şasesinde beklenmedik savrulma momenti değişimleri ta- 

s ı̧tın tehlikeli yanal hareketlerine sebep olabilir. Bu ani savrulma 

momenti değişimleri yol sürtünmesinin değişmesinden, agresif 

sürüs  ̧s¸eklinden, ani yan rüzgar alımından vb. nedenlerden kay- 

naklanabilir. Bu tip durumlarda taşıt kararlılığının artırılması ta- 

şıt savrulma dinamiği kontrolünün araştırma alanına girmekte- 

dir. Taşıt kararlılığını artırabilmek için çeşitli yaklaşımlar mev- 

cuttur. Bunlara örnek olarak tekil frenleme, aktif ön tekerlek 

kontrolü ve aktif arka tekerlek kontrolü verilebilir (Daha fazla 

bilgi için [18, 19] ve bu yayınlardaki diğer kaynaklara bakınız). 

Bu bildiride kablosuz direksiyon vasıtasıyla aktif ön tekerlek 

kontrolü gözönüne alınmıs ţır. 

Taşıt savrulma dinamiğinin modellenmesinde tek izli taşıt 

modeli kullanılabilir. Tek izli tas ı̧t modelinde ön ve arka teker- 

lekler tek bir tekerleğe indirgenmiştir. Bu model 0.3-0.4 g ya- 

nal ivme değerlerine kadar taşıt savrulma dinamiğini başarıyla 

yansıtmaktadır [20]. Ş ekil 5’te tek izli taşıt modeli geometrisi, 

parametreleri ve değişkenleri gösterilmektedir. 

Ön tekerlek açısı δf   ile savrulma açısal hızı r arasındaki 

transfer fonksiyonu G, tek izli taşıt modelinin doğrusallaştırıl- 

masıyla alttaki gibi yazılabilir [20]: 

burada τ nominal taşıt savrulma dinamiğini yansıtacak şekilde 

seçilen zaman sabitini ve Kn   =  b0   ise nominal statik kazancı
0 

göstermektedir. 

4. ZGG’nin Taşıt Savrulma Dinamiği

Kontrolüne Uygulanması 

Ş ekil 6’da ZGG’siz ve ZGG’li taşıt savrulma dinamiği kontrol 

sistemi blok diyagramı gösterilmiştir. Taşıt savrulma dinamiği 

kontrolünde amaç tas ı̧t savrulma açısal hızını referans (istenen) 

değere göre kontrol etmektir. Referans savrulma açısal hızı no- 

minal model Gn kullanılarak hesaplanabilir. Referans ve ölçü- 

len değer farkı olarak hesaplanan savrulma açısal hızı hata de- 

ğeri e kontrolcüden geçirilerek taşıt savrulma hareketini kararlı 

hale getiren kontrol sinyali u elde edilir. Bu bildiride kontrolcü 

C bir PI kontrolcü olarak tasarlanmıs¸tır. P kontrol katsayısı 3, I 

kontrol katsayısı 15 olarak bulunmus ţur. Tasarlanan PI kontrol 

sistemi üzerine ZGG tasarımı yapılarak eklenmis ţir. 

5. Simülasyon Sonuçları ve Performans

Analizi 

CAN hattında bulunan zamanla değişen network kaynaklı ge- 

cikme, kontrolcü-eyleyici arasındaki gecikme Tke ile sensör- 

kontrolcü arasındaki gecikmenin Tsk  toplamıdır. Zamanla deği- 
G (s) = 

r (s)

δf  (s) 
= 

b s + b
a s + a s + a

e
−τd s (7) şen gecikme 6 ms ile 30 ms arasında alınabilir [14]. Ş ekil 7’de

zamanla değişen sınırlı gecikme görülmektedir.

buradaki katsayılar s¸u  s¸ekilde tanımlanabilir: 

b = µCf lf mV , b = µ Cf Cr (lf  + lr ) V , a = J mV , 

ZGG’nin çalıs¸masını test etmek için 2 farklı simülasyon 

çalışması yapılmıştır. İlk simülasyonda Ş ekil 7’de görülen za- 

n 

τ 
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Ş ekil 8: Zamanla değişen gecikme durumunda savrulma açısal 

hızı sonuçları. 

(b) 

Ş ekil  6:  Taşıt  savrulma  dinamiği  kontrol  sistemi  blok  diyag- 

ramı:(a) ZGG’siz,(b) ZGG’li, [21]. 

Ş ekil  9:  Zamanla değişen  gecikme durumunda  kontrol  işareti 

değişimleri. 

Ş ekil 7: CAN iletişiminde zamanla değişen gecikme T (t). 

manla değişen gecikme için istenen, ZGG’siz ve ZGG’li sav- 

rulma  açısal  hızı  değerleri  karşılaştırılmıştır.  İkinci  simülas- 

yonda ise taşıt savrulma dinamiği problemi için Smith tahmin- 

cisi ve ZGG sonuçları kars ı̧las ţırılmıs ţır. Tas ı̧t savrulma dina- 

miği kontrolcüsü olarak (C) PI kontrolcü kullanılmıştır. Nomi- 

5.2. Simülasyon 2: Smith tahmincisi ile ZGG’nin karş ılas -̧ 

tırılması 

Ş ekil  10’da  yapısı  gösterilen  Smith  tahmincisi  zaman  gecik- 

mesi telafisinde kullanılan en yaygın metotlardan biridir. Daha 

önce belirtildiği gibi Smith tahmincisi zaman gecikmesi mode- 

lini kullanmakta ve kullanılan model ile sistemdeki gerçek za- 

man gecikmesi arasındaki fark artıkça tahmincinin gecikmeyi 

telafi etme performansı düs¸mektedir. 

nal tas ı̧t modeli (8) denklemine uygun olarak seçilmis ţir. ZGG 

tasarımında kullanılan Q filtresi 600 rad/s kesim frekansıyla al- 

çak geçiren filtre olarak seçilmis ţir. 

R s  E s  U s  Y s 






5.1.  Simülasyon  1:  Zamanla  değişen  gecikmede  ZGG’nin 

etkisi 

Bu simülasyon çalışmasında Ş ekil 6’da gösterilen ZGG’siz ve 

ZGG’li taşıt savrulma dinamiği kontrol sistemileri kurulmuş ve 

tas ı̧t savrulma açısal hızları istenen, ZGG’siz ve ZGG’li kontrol 

sistemleri için elde edilmiştir. CAN hattında Ş ekil 7’de gösteri- 

len 6 ms ile 30 ms arasında zamanla değişen gecikme söz konu- 

sudur. Taşıta ön tekerlek açısı olarak (δf ) 8 derece verilmiştir. 

Ş ekil 8’de görülen sonuçlara göre zamanla değişen gecikme 

durumunda sadece PI kontrolcü kullanıldığında sistem kararsız- 

lığa gitmektedir. ZGG’nin eklendiği durumdaysa sistem kararlı 

kalmakta ve istenen modele yakınsamaktadır. Ş ekil 9’da sadece 

PI kontrolcü kullanıldığında ve ZGG’li PI kontrollü sistemdeki 

kontrol işareti değişimi görülmektedir. 

Ş ekil 10: Smith tahmincisi yapısı. 

Smith tahmincisinin performansını test etmek için simülas- 

yon çalıs¸ması yapılmıs ţır. Smith tahmincisinde kullanılan za- 

man  gecikmesi  modelindeki  tahmini  gecikme  (τ̂d) CAN  hat- 

tında zamanla değişen gecikmelerin (6 ms, 30 ms) ortalama de- 

ğeri  olarak  18  ms  alınmıştır.  Daha  sonra  sistemdeki  gecikme 

(τ )’nun farklı değerleri için simülasyonlar yapılmıştır. 

Ş ekil 11’de gösterilen sonuçlara göre zaman gecikmesi mo- 

delinde kullanılan tahmini gecikme ile sistem gecikmesi aynı 

olduğu zaman Smith tahmincisi zaman gecikmesini iyi bir şe- 

C 
u 

- Q 

Gn
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kilde telafi etmis ţir. Ancak model ile gerçek gecikme arasındaki 

fark artıkça telafi kötüles¸mis  ̧hatta 30 ms gecikme için sistem 

kararsız davranıs  ̧göstermis ţir. 

Ş ekil  13:  Çeşitli  zaman  gecikmeleri  için  ZGG’li  sistemin  so- 

nuçları. 

Ş ekil 11: Çeşitli zaman gecikmeleri için Smith tahmincili siste- 

min sonuçları. 

Ş ekil 12’de Smith tahmincili sistemde çeşitli zaman gecik- 

meleri için elde edilen kontrol işareti değişimleri görülmektedir. 

Sadece Smith tahmincisi modelinde kullanılan gecikme ile sis- 

tem gecikmesi aynı olduğu zaman salınımsız bir kontrol işareti 

olus¸maktadır. 

Ş ekil 14: Çeşitli zaman gecikmeleri için ZGG’li sistemde kont- 

rol işareti değişimleri. 

Ş ekil 12: Çeşitli zaman gecikmeleri için Smith tahmincili sis- 

temde kontrol işareti değişimleri. 

Aynı simülasyon Smith tahmincisi yerine ZGG kullanılarak 

da gerçekleştirilmiştir. Ş ekil 13’de görüldüğü gibi aynı zaman 

gecikmesi değerleri için ZGG çok daha iyi bir performans gös- 

termiş ve sistem kararlılığı sağlanmıştır. Ş ekil 14’te ise ZGG’li 

sistemde farklı zaman gecikmelerinde elde edilen kontrol iş a- 

reti değişimleri görülmektedir. Sadece başlangıçta kontrol işa- 

reti değişimi farklılık göstermiş daha sonra kontrol işareti tüm 

gecikme değerleri için aynı değere oturmuştur. 

6. Sonuçlar

Bu çalışmada CAN tabanlı taşıt savrulma dinamiği kontrolünde 

zaman gecikmesi etkisini telafi edecek zaman gecikmesi gözle- 

yicisi önerilmiştir. ZGG’siz ve ZGG’li taşıt savrulma dinamiği 

kontrolü sistemlerinin cevapları elde edilerek kars ı̧las ţırılmıs ţır. 

ZGG’li sistemin zamanla değişen gecikme etkisini telafi ede- 

rek sistemi kararlı kıldığı görülmüştür. ZGG, literatürde zaman 

gecikmesi telafisi için sıklıkla kullanılan Smith tahmincisi ile 

kars ı̧las ţırılmıs ţır. Elde edilen sonuçlara göre ZGG’nin zamanla 

değişen  gecikmeyi  başarıyla  telafi  etmesi  ve  tam  (kesin)  za- 

man gecikmesi modeline ihtiyaç duymaması yüzünden Smith 

tahmincisine göre daha iyi performans gösterdiği görülmüştür. 

ZGG sadece CAN tabanlı taşıt savrulma dinamiği kontrolünde 

değil, başka taşıt dinamiği kontrolü (otomotiv kontrolü) prob- 

lemlerinde de uygulanabilir. Bu konuların üzerinde ilerleyen ça- 

lıs¸malarda durulacaktır. Ayrıca ZGG yönteminin Smith tahmin- 

cisiyle olduğu gibi Lyapunov-Krasovskii tabanlı bir kontrolcü 

tasarımıyla da kars ı̧las ţırılması planlanmaktadır. 
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[12] L. Güvenç, İ. M. C. Uygan, K. Kahraman, R. Karaahme- 
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Özetçe 

Sürüş konforu taşıt tasarımının önemli alanlarından biridir. 

NVH (noise-gürültü/ vibration/titreşim- harshness/sertlik) 

analizi hem otomotiv sanayinde hem de akademik kurumlarda 

önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu çalışmada temel 

hedef güç aksamının dinamik davranışının incelenmesi 

sonrasında üreticilerin taşıt titreşim seviyelerinin düşürülmesi 

yönündeki isterlerini karşılayacak önerilerde bulunulmasıdır. 

Çalışma, motor torkunun güç aksamında yarattığı titreşimlerin 

analizi üzerine kuruludur; motor torkunun taşıt NVH inin 

üzerindeki etkisi değerlendirilmekte, yol pürüzlülüğü etkileri 

ise dikkate alınmamaktadır. Bunun için motordan tekerleklere 

kadar uzanan güç aksamının dinamik modeli oluşturulmuştur. 

Titreşim sönümleyici olarak önerilen dönel tip uyarlamalı 

kütle sönümleyiciler, güç aksamı üzerinde, en uygun konuma 

yerleştirilerek titreşimler azaltılmıştır. Ayrıca aktif bir 

kavrama (debriyaj) kontrolcüsünün de tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonuçları önerilen aktif ve 

pasif sistemlerin titreşimleri azalttığı ve taşıt NVH’sini 

iyileştirmekte etkin olduğunu göstermektedir. 

Abstract 

A key concern in automotive design is ride comfort. The 

science of NVH (noise vibration and harshness) analysis has 

become one major area of research in both the automotive 

industry and academic institutions. The main objective is first 

to analyse the dynamic behaviour of a powertrain system and 

then respond to manufacturers requirements regarding the 

reduction of vibration levels in vehicle systems. The study is 

focused on vehicle powertrain vibrations excited by engine 

torque fluctuations; considered the effect of engine torque 

input on NVH and disregarded the effect of road irregularities. 

Thus, the dynamic model of powertrain is constructed. 

Vibration is minimized by the rotational tuned mass dampers 

in adequate locations of the powertrain. The design of an 

active clutch controller is also considered to assess the 

performance of the active systems. Simulation results show 

that it is possible to improve vehicle NVH, through both active 

and passive systems. 

1. Giriş

Binek araçlarda, aktarma birimi, ataleti olan elastik 

bileşenlerden meydana gelmektedir; dolayısıyla mekanik 

titreşimler oluşmaktadır. Aktarma birimini uyaran birçok 

girdiyi ani ve sürekli etkiler olmak üzere temelde iki 

kategoride ifade etmek mümkündür. Ani etkiyi oluşturan, gaz 

pedalına basılıp çekilmesi ile motor torkundaki ani 

değişikliklerdir. Hooke bağlantılarındaki eskimişlik ile tork 

dalgalanmaları ise sürekli etkileri oluşturur. Bileşenler ve 

dişliler arasındaki boşluklar da titreşim/ses kaynağıdır. 

En düşük salınım frekansı shunt [1] olarak adlandırılır. Bu 

durum, gaz pedalına hızla basılmasının sebep olduğu aktarma 

birimindeki torkun ani değişiminden kaynaklanır. Bu olguyu, 

tüm aktarma biriminin torsiyonel titreşimi olan shuffle [1] 

izler. Bu salınımlar aktarma biriminin rezonans frekansı olan 

10 Hz’den genellikle daha düşüktür. 

Gaz pedalının ani basılması ve sonrasında çekilmesi de 

aktarma birimi için temel salınım kaynağıdır. Yokuş aşağı ve 

yokuş yukarı durumlarda sıklıkla karşılaşılır ve özellikle 

yeterli viskoz sönümlemeye sahip olmayan manuel vitesli 

araçlar için otomatik viteslilere göre daha problemlidir. 

Aktarma organlarının dinamiklerini daha iyi anlamak ve 

istenmeyen salınımları gidermek için detaylı bir analiz ve 

modelleme gereklidir. Dolayısıyla, kurulan simülasyonun 

amacı, aktarma biriminin parametrelerini ayarlama kolaylığı 

sağlayarak, tasarımcıya aktarma birimi tasarımı için pratik 

bilgi oluşturmaktır. Çift İzli Doğrusal Olmayan Tam Taşıt 

Modeli oluşturulmuş ve aktarma birimi modeli ile entegre 

edilmiştir. Tekerleklerin yerle temasında Pacejka lastik modeli 

kullanılmıştır [2]. Böylelikle hem boylamasına sürüş 

konforunun incelenmesini sağlayan hem de kalkış esnasında 

patinajın gözlemlenmesini sağlayan bir model elde edilmiştir. 
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[3]’de özellikle motor kaynaklı torsiyonel titreşimlerin krank 

miline konulan torsiyonel sönümleyiciler ile giderilebileceği 

belirtilmiş daha iyi bir alternatif olarak ileri tasarım volan 

kullanımı ile titreşimlerin giderilmesi üstünde durulmuştur. 

[4]’de muhtemel titreşimi ivme verisi ile kestiren ve shuffle 

başladığında kaymasına izin verilen doğrusal kavrama 

kontrolü üzerinde durulmuştur.[5]’de ise otomotik vites 

araçlarda vites değişimi sırasında torkun kesilmeden 

aktarımını temin eden, uydu dişli ve volandan oluşan İmpulse 

Shift Transmission, torsiyonel titreşimleri azaltan bir pasif 
sistem olarak gösterilmiştir. 

Bu çalışmada, kavramanın aktif kontrolü ile uyarlamalı 

kütle sönümleyici tasarımının aktarma birimi titreşimlerini 

sönümleyebildiği gösterilmektedir. 

2. Güç Aksamı Modeli ve Araç Modeli ile

Birleştirilmesi 

Aktarma birimi içerdiği pek çok alt bileşenin doğrusal 

olmayan davranışı ile oldukça karmaşık bir dinamik modele 

sahiptir [6]. Shunt-shuffle fenomenlerini bastırma, konforlu 

kalkış ve sürüş sağlama noktasında bir güç aksamı modeli ne 

kadar detaylı olmalıdır sorusu [1]’de incelenmiştir. Buna göre, 

boyuna sürüş konforu ve taşıtın ilk kalkış anındaki 

sendelemeleri, boyuna ivmeyi ve tekerlek açısal hızlarındaki 

değişimlerin modellenmesinde esnekliğin etkisinin en fazla 

şanzıman ile tekerlekler arasında olduğu vurgulanmaktadır, 

zira motordan tekerleklere aktarımda en fazla hız farkı 

şanzıman ile tekerlekler arasındadır. Kavramanın kuru 

sürtünme ve torsiyonel modeli, güç aktarım sistemindeki 

şaftların, özellikle çekişi sağlayan aksların, elastik modelleri 

kurulduğunda benzetim sonuçlarının deneysel sonuçlara 

oldukça yakınsadığı gösterilmektedir. Doğrusal olmayan bir 

kavrama ile modelin detaylandırılmasının kayda değer bir 

anlam ifade etmediği vurgulanmıştır. Bu çalışmada güç 
aksamı, bu değerlendirmelere göre oluşturulmuştur. 

Sonuçlarda, karşılaştırma yapabilmek adına tüm güç 

aktarma elamanlarının rijit alındığı bir model de 
oluşturulmuştur 

Bu bölümde, güç aktarma birimi (Şekil 1) ve araç 
modeliyle (Şekil 2) ilgili eşitlikler verilmektedir. 

2.1. Güç Aksamı için Model Eşitlikleri 

Motor modeli aşağıda verilmiştir. Kavrama torku   ile motor 

torku  arasındaki fark motor atalet torkuna ̈  karşılık 

gelir. 

cMeMeeJ  (1) 

Esnek doğrusal kavrama modeli, motor ve kavrama arasındaki 

açı ve açısal hız farkına, kavrama yay sabiti    ve sönümleme 

katsayısı    bağlı olmak üzere, aşağıda verilmiştir. 

)(c)(kMM
ceccectc

   (2) 

Şanzıman  ile kavrama açısı  orantılıdır, katsayısı    vites 

oranıdır. Şanzıman atalet torku şanzıman milinin 

direngenliğiyle Eşitlik 4’teki gibi modellenmiştir 

ttc
i  (3) 

ppttttt
MbiMJ    (4) 

Şanzıman mili modeli, şanzıman mili ve şanzıman arasındaki 

açı ve açısal hız farkına, şanzıman mili yay sabiti  ve 

sönümleme katsayısı  bağlı olmak üzere, aşağıda verilmiştir. 

)(c)(kMM
ptpptppf

   (5) 

Şanzıman mili açısı    ile diferansiyel açısı  orantılıdır, 

katsayısı diferansiyel oranıdır. Diferansiyel atalet torku tahrik 

milinin direngenliğiyle Eşitlik 6-7’deki gibi modellenmiştir. 

ffp
i  (6) 

dpfffff
MbiMJ    (7) 

Tahrik mili modeli, tahrik mili ve tekerlek arasındaki açı ve 

açısal hız farkına, tahrik mili yay sabiti  ve sönümleme 

katsayısı  bağlı olmak üzere, aşağıda verilmiştir. 

)(c)(kM
wfdwfdd

   (8) 

2.2. İki Akslı Standart Bir Binek Araçla Aktarma Birimi 

Modelinin Entegrasyonu 

Eşitlik 8 ile üretilen    torku iki akslı standart bir binek 

aracın tekerleklerine eşit olarak aktarılmaktadır. Bu çalışmada 

yalnızca boylamasına araç dinamiği ele alınacaktır. Araç 

modelinin dinamik denklemleri aşağıda verilmektedir. Araçta, 

motor torku üretimi, bir çizelge (look-up table) ile 

modellenmiştir. 

2.2.1. Çift İzli Doğrusal Olmayan Tam Taşıt Modeli[7] 

Tam taşıt modelinde, taşıtın salınımlı ve salınımsız kütleleri 

modellenmiş olup salınımlı kütlenin devrilme, yunuslama ve 

zıplama hareketleri hesaba katılmıştır. Bu sayede bu ek 

dinamiklerin aracın doğrusal olmayan dinamiğine etkileri 

tetkik edilebilmekte ve bunların aracın boylamasına, yanal ve 

devrilme eksenleri doğrultusundaki etkileri yüksek doğrulukta 

modellenebilmektedir. Yine hatırlatmak gerekir ki, salınımlı 

Şekil 1: Aktarma Sistemi Elemanları. 

Şekil 2: Tam taşıt modelinde salınımlı ve salınımsız kütleler 
ve kullanılan notasyonlar 
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kütle için, elde edilen simülasyon modelinde sadece 

boylamasına ve yunuslama dinamiği sonuçları dikkate 

alınmıştır. M araç,    yaylı araç kütlesi, c süspansiyon 

sönümleme katsayısı,          her bir tekerlekteki boylamasına 

ve yanal kuvvetler,       ön-arka dümenleme açısı, r, ϕ, θ 

sırasıyla yalpa devrilme, yunuslama açısı ve   ,    hız 

vektörünün i ve j birim vektörleri yönündeki bileşenleri olmak 

üzere aracın boylamasına dinamik denklemi: 
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  (9) 

2.2.2. Lastik Modeli 

Literatürde bir çok lastik modeli bulmak mümkündür. 

Temelde, bunlar, analitik ve ampirik modeller olmak üzere iki 

ana başlıkta verilmektedirler. Analitik modeller lastik ile yol 

arasındaki ilişkiyi mekanik olarak açıklamaya çalışan son 

derece karmaşık matematiksel modeller içerir. Bu yönüyle, 

aracın dinamik davranışının analizinde ve kontrol 

sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılması zordur. Ampirik 

modeller ise testlerle elde edilen lastik davranışını basit bir 

takım yöntemlerle formülize etmeye çalışır. Bu çalışmada, 

ampirik modellerin en çok bilineni, test verilerini, bir seri 

trigonometrik fonsiyonla lastik davranışı karakterizasyonunda  

kullanan, Magic formula olarak bilinen Pacejka lastik modeli 

kullanılmıştır[2]. 

3. Uyarlamalı Kütle-Sönümleyici Sisteminin 

(Tuned Mass Damper/ TMD) Uygulanması 

3.1. Doğrusal TMD 

3.1.1 Doğrusal TMD Sistem Denklikleri 

Uyarlamalı kütle-sönümleyici sistem kütle, yay ve 

sönümleyiciden oluşan, ana sisteme entegre edilerek 

titreşimleri düşürmeye yarayan bir araçtır. Kütle, yay ve 

sönümleyici sabitelerini ayarlayarak ana sistemden istenilen 

tepkiyi almak mümkündür. TMD’nin konfora olumlu 

etkisinin, sistem tepkisinin sönümlenmesi beklentisiyle ifade 

bulacağı öngörülmektedir. Performansa etkisi ise taşıt/tekerlek 

hızlarındaki değişim göz önüne alınarak değerlendirilecektir. 

Motor-kavrama, şanzıman-şaft, şaft-diferansiyel, diferansiyel-

aks/tekerlekler arasına farklı parametrelere sahip dört TMD 

elemanı sisteme entegre edilmiştir (Şekil 3).      TMD 

torkunu,      TMD sönümleme katsayısını ve      TMD yay 

sabitini göstermektedir. 

Motor-kavrama arasına entegre edilen TMD1 ile ilgili 

eşitlikler: 
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   (10) 
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Şanzıman-şaft arasına entegre edilen TMD2 ile ilgili 

eşitlikler: 
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MMbiMJ      (13) 
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Şaft-diferansiyel arasına entegre edilen TMD3 ile ilgili 

eşitlikler: 
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Diferansiyel-aks/tekerlekler arasına entegre edilen TMD4 ile 

ilgili eşitlikler: 

 
4tmddffffff

MMbiMJ      (19) 
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3.1.2. TMD Parametrelerinin Optimizasyon Yöntemi ile 

Belirlenmesi 

TMD parametreleri optimizasyon yöntemiyle bulunmuştur. 

Bunun için Matlab/ Optimization Toolbox (optimizasyon araç 

kutusu) kullanılmıştır. Optimizasyon amaç fonksiyonu, f, 

ortalama tekerlek açısal hızı ve salınımsız (ideal) açısal hız 

arası fark olarak alınmıştır. Buna göre öncelikle, esnek 
modelden 

 

Şekil 3: TMD Sistemlerinin Araca Entegrasyonu 

 

Şekil 4: Optimizasyon kısıtı olarak tanıtılan takip sinyali 
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salınımlı ortalama tekerlek hızı sinyali elde edilmiştir. 

TMD’nin amacı bu salınımları gidermek olduğundan, 

salınımsız bir sinyal oluşturulmuş ve bu sinyal optimizasyon 

araç kutusuna amaç fonksiyonu olarak tanıtılmıştır. Esnek 

modelden elde edilen ve takip edilmek üzere oluşturulan 
sinyal Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Optimizasyon araç kutusu, benzetimi doyasını çalıştırarak, 

oluşturulan sinyali takip edecek en iyi TMD parametrelerini 

aramıştır. x parametre vektörü olmak üzere, problem şu 

şekilde tanımlanmıştır: 

 


T
tmdtmdtmdtmdtmdtmd

tmdtmdtmdtmdtmdtmd

,J,k,b,J,k,b

,J,k,b,J,k,b

444333

222111
x

  (22) 

 
refesnek

WWf    (23) 

 
0x.s.k

fmin
  (24) 

Burada,       ,esnek modelden gelen ortalama tekerlek 

açısal hızı,     , takip edilecek ortalama araç açısal hızıdır. 

3.2. Doğrusal Olmayan TMD 

Doğrusal TMD modelinde görülen burulma değerini daha da 

azaltmak için bu bölümde doğrusal olmayan TMD tasarımı 

yapılmıştır.  

Bir yandan araç aktarma birimlerindeki salınımları 

sönümlerken diğer yandan TMD burulmasını makul bir 

mertebede tutmak için literatürde doğrusal olmayan TMD 

modeli önerilmektedir[8]. Buna göre burulmanın anlık değeri 

burulma için belirlenen bir eşik değeri,   ile karşılaştırılarak 

göreli burulma açısı,   bir temas katılığı sabitiyle,        

çarpılır. Fiziksel olarak TMD burulmasının yönüne göre eşik 

değeri geçmesi ile TMD fiziki bileşenleri bir engelle 

karşılaşmaktadır ve bu engel temas katılığı kadar esnekliğe 

sahiptir (Şekil 5). 

3.2.1. Doğrusal Olmayan TMD için Sistem Denklikleri 

Aşağıdaki eşitlik ile TMD temas torku       , doğrusal 

olmayan şartlarda üretilir[5]. 
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Şekil 5 Doğrusal olmayan TMD 

Üretilen        torku tahrik mili eşitliğine, TMD1 ile 

birlikte aşağıdaki gibi eklenmiştir: 

 
tmd_cctmdeee
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1

   (26) 

3.3. Doğrusal ve Doğrusal Olmayan TMD’li Araç için 

Benzetim Sonuçları 

Optimizasyon sonuçlarını değerlendirirken, doğrusal TMD 

sisteminin etkinliklerinin anlaşılması için her bir TMD ayrı 

ayrı çalıştırılmış, sonuçta, TMD1 sisteminin başka bir deyişle 

motor-kavrama arasına bağlanan TMD sisteminin salınımların 

sönümlenmesi noktasında belirleyici etki yarattığı görülmüş, 

yalnızca TMD1 ile ilgili sonuçları sunulmuştur. Diğer TMD 

sistemleri devre dışı bırakılmıştır.  

Optimizasyon sonucu elde edilen parametreler ele 

alındığında; ivme türevi sıfıra düşürülüp, performans kaybı 

yaşanmadan titreşimler sönümlenebilse de TMD burulmasının 

yüksek ve elde edilen atalet momenti parametresinin, 

getireceği kütle bakımından, büyük olduğu gözlemlenmiştir 

(                    ,                
   ,                

 ). Bu nedenle, parametreler, ivme 

türevinin sönümlenmesinde kısmen ödün verilse de, sistem 

doğal frekansları göz önünde bulundurularak, daha küçük 

kütle getirecek atalet momenti ile tekrar uyarlanmıştır 

(                    ,                 
   ,              

 ). 

2 m/s başlangıç hızı durumunda, %100 gaz pedalına 

basma oranında ve yol ile lastikler arasındaki sürtünme 

katsayısı 1 (kuru yol) iken, ivme türevi (jerk) esnek model 

sinyaline kıyasla sönümlenmiştir (Şekil 6). Şekil 6’da 

görüldüğü gibi TMD1 ile titreşimler sönümlenmiştir. Aracın 

hızlanmasında bir gecikme gözükse de performans kaybı 

oldukça düşüktür. Dahası, TMD modeli, çok kısa bir gecikme 

ile esnek model ve rijit modelin oturduğu hız değerine 

oturmaktadır. Böylece, tüm durumlarda aktarma biriminden 

çıkan torkta salınımların sönümlendiği gözlemlenmiş, 

tekerleklere, esnek modele nispeten, düzgün bir tork 

aktarımının sağlandığı gösterilmiştir. İvmelerdeki titreşimler 

bastırılmıştır. Dolayısıyla grafiklerinde ivme türevi (jerk) 

esnek modele nazaran oldukça düşük salınımlar üretmektedir. 

Doğrusal olmayan TMD modeli benzetime entegre 

edilerek, burulma makul açılarda iken salınımların 

sönümlenmesini, ivme türevinin düşürülmesini sağlayacak bir 

çözüm getirdiği yine Şekil 6’da doğrusal TMD ile 

karşılaştırmalı olarak gözlemlenmektedir. Burada, yapılan 

tekrarlı simülasyonlar ile en iyi değerler:       ve        
     olarak belirlenmiştir. 

4. Titreşimlerin Engellenmesi için Aktif 

Kavrama Kontrolü 

Bu çalışmada, boyuna sürüş konforunun arttırılması için 

önerilen ikinci sistem aktif kavrama kontrolüdür. Sektörel 

olarak sıklıkla kullanılması göz önüne alınarak PID kontrolcü 

ile kavram kontrolü için bir ön tasarım yapılmıştır. Güç 

aktarma organlarında düzgün bir tork aktarımı sağlamak ve 

sonunda tekerlek hızında görülen titreşimleri sönümlemek ve 

ivmelenme süresince gözlenen ivme türevini sıfıra götürmek 

amacıyla, PID kontrolcü kullanılmıştır. Bunun için esnek 

olmayan güç aktarma sistemi oluşturulmuş ve araç modeline 

Simulink ortamında entegre edilmiştir. PID için alınacak 

referans sinyal bu modelle oluşturulmuştur. Referans sinyal 
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gerçek hayatta ölçümünün de kolay olmasından tekerlek açısal 

hızı olarak alınmıştır (Şekil 7). 

PID parametreleri tekrarlı simülasyonlarla en verimli 

değerlerine ayarlanmıştır ve sayısal değerleri        , 

        ,         olarak belirlenmiştir. 

PID ile üretilen kontrol girdisi sinyali, kavrama birimini 

kontrol etmektedir. Gaz pedalı tam basılı olmak üzere, 

kavrama birimi pedal sıfır pozisyonundayken başka bir deyişle 

kavrama tamamen kapalıyken motorun üreteceği maksimum 

torku geçirir (kontrol diyagramında görülen modelde 267 

Nm), debriyaj pedalına basıldığında başka bir deyişle kavrama 

tamamen açıldığında (Şekil 8’ de yatay eksende 1 konumu) 

tork geçişi olmamaktadır. Debriyaj pedalına basılma miktarı 

ve basıldığında kavramada oluşabilecek kayma durumu 

iletilen torku azaltacaktır; bundan dolayı değişebilen tork 

miktarı Şekil 8’deki gibi modellenmiştir. 

  

 

 

 

 

Şekil 6 Başlangıç hızı 2 m/s, sürtünme katsayısı 1 ve gaz 

pedalı %100 basılı iken simülasyon sonuçları (Doğrusal 

Olmayan TMD) 

4.1. PID Kavrama Kontrolü Simülasyon Sonuçları 

Simülasyonun çalıştırılması için ilk değerlerin atanması 

gerekmektedir. İlk hız değeri sıfırdan başlatılamadığından (bu  

değer motoru rölanti rpm inin altında çalışması anlamına gelir 

ki kurulan simülasyon ortamında bunun sağlamak yerine araca 

düşük ilk hızların verilmesi tercih edilmiştir) veriler alınırken 

ilk 0.2 saniyede oluşan titreşimler nümerik çözümden ileri 

gelmektedir. Kalkışta, araç 2 m/s’lik başlangıç hızında iken, 

salınıma etkilerini değerlendirmek için tam sürtünmeli yolda 

(sürtünme katsayısı 1), sürücünün gaz pedalına %100 basma 

oranında benzetim sonuçları alınmıştır. Üç saniye ivmelenme 

esnasında oluşacak titreşimlerin sönümlenmesi için yeter süre 

olarak değerlendirilmiş veriler bu süreye göre alınarak 

grafikleştirilmiştir. 

Şekil 9’da görüldüğü gibi, titreşimler sönümlenmiş, araç 

boylamasına performansına PID’nin bir bozucu etkisi 

gözlemlenmemiştir. Aktarma biriminden çıkan torkta 

salınımların giderildiği gözlemlenmiş, tekerleklere düzgün bir 

tork aktarımının sağlandığı gösterilmiştir. İvmeler 

salınımsızdır, dolayısıyla ivme türevi (jerk) sıfıra gitmiştir. 

PID ile araç performansı için olumsuz bir etki 

gözlemlenmezken titreşimlerin giderilmesi sayesinde konfor 

sağlanmış olacaktır. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada taşıt aktarma organlarına akuple edilecek kütle-

sönümleyici sistemlerinin (TMD) parametrelerini tespit eden 

bir simülasyon ortamı kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda 

öncelikle, tam taşıt dinamiği modellemesi ve esnek aktarma 

birimi modellemesi gerçekleştirilmiştir. Modellemenin 

sınırları belirlenirken bilimsel literatürden faydalanılmış ve 

sürüş esnasında en rahatsız edici etki olan shunt shuffle 

etkisini ortaya koyacak düzeyde bir modelleme yapılmıştır. 

Şekil 7: Kavrama (Debriyaj) Kontrol Diyagramı 

 

Şekil 8: Kavrama (Debriyaj) Modeli 
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Table and breakpoints data for block: flexi_driveline_xx_hoca_v56/vehicle model equations/driveline/CLUTCH2/debriyaj(clutch)1
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Şekil 9: Başlangıç hızı 2 m/s, sürtünme katsayısı 1 ve gaz 

pedalı %100 basılı iken simülasyon sonuçları (PID) 

 

TMD tasarımının temel amacı aktarma birimi tireşimlerini 

azami seviyede sönümleyebilmektir. En yüksek tork 

aktarımının yapıldığı 1. viteste yüksek titreşimler 

oluşmaktadır. Yine, ivmelenme performası açısından kısa 

sürede salınımsız kalkış önemli olacaktır. Kalkışta, araç 2 m/s 

başlangıç hızında iken, salınıma etkilerini değerlendirmek için 

kuru yolda, sürücünün gaz pedalına %100 basma oranında 

benzetim sonuçları alınmıştır.  

Daha sonra TMD sistemleri ile benzetimler yapılmıştır. 

TMD parametreleri öncelikle nümerik optimizasyon yöntemi 

ile belirlenmiştir. Bunun için, tekerlek hızının salınımsız 

sinyali oluşturulmuştur. Bu sinyalin takibi şartı optimizasyon 

kısıtı olarak kullanılmış, sinyal takibini sağlayacak optimal 

parametreler Matlab/Optimization Toolbox kullanılarak elde 

edilmiştir. Salınımların azaltılmasının etkisi konfor ve aracın 

boylamasına performansı açısından değerlendirilmiştir. 

Sonrasında aktarım birim sisteminin doğal frekansları 

incelenerek daha düşük ataletli TMD ler tasarlanmıştır. En son 

aşamada ise doğrusal olmayan TMD sistemleri tasarlanarak 

TMD burulmasının ne oranda düşürülebileceği incelenmiştir. 

Son olarak, sektörel olarak sıklıkla kullanılması göz önüne 

alınarak PID kontrolcülü aktif kavrama (debriyaj) sistemiyle 

de bir ön tasarım yapılmış ve aktif sistemin başarımı da 

gösterilmiştir. 
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Özetçe 

Ülkemizde ve dünyada ekonomik kalkınmaya verilen 

önem, doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği, iklim 

değişikliği ve küresel ısınma gibi sorunları ortaya çıkartmıştır. 

Bununla beraber, ülkemizde toplu taşıma sistemlerine yapılan 

yatırımlar artmaktadır. Dolayısıyla, toplu taşıma sistemlerinin 

maliyetleri, çevresel etkileri ve enerji tüketimlerini incelerken 

farklı türdeki güç aksamı yapılandırmalarının dikkat alınması 

gerekliliği doğmaktadır. Bu çalışmada, bir toplu taşıma 

otobüsünün sürüş çevrimi oluşturularak, dizel, bataryalı 

elektrikli ve hibrit çekişli araç modelleri için benzetimler 

yapılmıştır. Hibrit çekişli araç modeli için iki farklı enerji 

yönetim algoritması (Dinamik Programlama & Eşdeğer Enerji 

Minimizasyon yöntemi) uygulanmıştır. Sonuç olarak, araç 

modelleri arasındaki yakıt tüketimi farklılıklarına ek olarak 

bulundukları yapının getirdiği işletme, altyapı ve üretim 

maliyetleri eklenerek kısa ve orta vadede hangi araç 
mimarisinin ön plana çıkacağı araştırılmıştır.  

Abstract 

The importance given to economic development has led to the 

gradual exhaustion of natural resources, environmental 

pollution, climate change and global warming in our county 

and in the world in general. Meanwhile, the investments made 

on public transportation have lately greatly increased in our 

country. Therefore, one has to take into account the various 

powertrain alternatives at hand while considering the cost, the 

environmental impact and energy consumption of public 

transportation means. In this study, the driving cycle of a city 

bus is constructed and simulations are conducted for various 

powertrain configurations including diesel, battery electric, 

and hybrid power sources. For the hybrid configuration, two 

different energy management algorithms (Dynamic 

Programming and Equivalent Energy Minimization Strategy) 

have been implemented. To sum up, in addition to different 

fuel/energy consumption levels observed for the different 

powertrain configurations, costs related to operation, 

infrastructure and production have been considered to detect 

which configuration will be the most advantageous in the short 
and middle term.  

1. Giriş

Artan taşıt sayıları ve buna bağlı olarak artan emisyon 

değerleri ve petrol tabanlı yakıt kaynaklarının azalmasının 

sonucunda çok düşük veya sıfır emisyon düzeylerine 

ulaşabilecek sistemlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

Bu bağlamda, hibritleşme derecesine bağlı olarak, içten 

yanmalı motorun bir elektrik motoruyla birleştirilmesi –

hibridizasyon-, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerini 

azaltacağı gibi performans gereksinimlerini karşılama 

açısından geniş bir yelpazede avantajlar sunmaktadır [1]. Son 

yıllara bakıldığı zaman, hibrit elektrikli araçlar için optimal 

enerji yöntemi konusu ve araç mimarisi tasarımı üzerinde 

yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Çeşitli çalışmalarda, hibrit 

araç mimarileri için kurulacak yapının simülasyon modellerine 

ve işletme verilerine dayanarak detaylı incelemeler yapılmıştır 

[2], [3], [4]. Kısa ve orta vadede, hibrit elektrikli araçların 

işletme maliyetleri açısından fayda sağlayacağı görülmektedir. 

Bu bağlamda, hibrit araç yapıları için enerji yönetimi 

problemini çözmek için birçok farklı yöntem önerilmiştir: 

kural tabanlı yöntemler, Dinamik Programlama (DP), Enerji 

Eşdeğer Minimizasyon Yöntemi (EEMY) stratejileri ( [1], 

[5]). Kural tabanlı enerji yönetim algoritmaları, nispeten düşük 

işlem yükleri sayesinde endüstride daha çok tercih 

edilmektedir, ancak performans parametreleri ve kontrol 

girdileri sezgisel yöntemlerle belirlendikleri için optimal 

çözümü vermemektedirler. Dinamik programlama ise 

optimum kontrol teorisine dayanmaktadır ve hibrit elektrikli 

araç yapısında enerji yönetimi problemine yönelik daima en 

düşük yakıt değerini üretebilmektedir. Ancak bu yöntemin 

uygulanabilmesi için  genel sürüş gücü talebinin önceden 

bilinmesi gerekmektedir. Bu gerçek uygulamalarda son derece 

zorlayıcı bir koşuldur. Bu nedenle optimal kontrol algoritması 

çevrimdışı olarak uygulanır ve yakıt ekonomisi potansiyelinin 

incelenmesinde bir kıyaslama görevi görür [6]. Eşdeğer Enerji 

Minimizasyon Yönteminde (EEMY), anlık optimizasyon 

yöntemi kullanılarak, içten Yanmalı Motor (İYM) ve 
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bataryadan talep edilen toplam güç, hibrit güç dizini tarafından 

sağlanırken, minimum yakıt tüketiminin elde edilmesi için 

toplam gücün iki enerji kaynağı arasında hangi oranda 

paylaşılması gerektiği çevrimiçi belirlenmektedir. Batarya 

enerji tüketimi eşdeğer İYM yakıt tüketimine çevrilip, eşdeğer 

toplam yakıt tüketimi hesaplanmakta ve her bir zaman 

diliminde hibrit aracın eşdeğer minimum yakıt tüketiminin 

bulunmasını sağlayan enerji paylaşımı tespit edilmektedir [7-
9]. 

Mevcut çalışmada, Dinamik Programlama ve EEMY 

yöntemleri karşılaştırılarak, teorik olarak, konvansiyonel dizel 

bir otobüse göre, Ankara şehrinde seçilen belirli bir hat için, 

ne kadar yakıt tasarrufu yapılabilir sorusunun cevabı 

aranmaktadır. Bunun devamında ise, farklı güç aksamlarının 
maliyet hesapları sunulmaktadır. 

2.Hibrit Enerji Yönetimi Algoritmalarının

Tanımı 

2.1. EEMY Algoritması 

EEMY algoritmasının mantığı, minimum yakıt tüketiminin 

anlık olarak sağlanması halinde tüm yolculuk boyunca 

minimum yakıt tüketileceği varsayımına dayanır. EEMY 

yöntemi hem elektrik hem de termal hatların toplam enerji 

tüketimini azaltmaya çalışmaktadır. Her optimal kontrol 

yönteminde tanımlandığı gibi, bu yöntemde de eşdeğer yakıt 

tüketimine dayanan anlık maliyet fonksiyonu aşağıda 
verilmiştir: 

  ̇ (1) 

Kontrol girdisini hesaplamak için, her güç kaynağının 

optimum çalışma noktası maliyet fonksiyonunu en düşük 

seviyede tutacak şekilde hesaplanmaktadır. Yolun güç isteği, 
maliyet fonksiyonu en aza indirilirken, mutlaka karşılanması 

gereken bir şarttır. Karşılanması gereken diğer kısıtlamalar, 

işletim aralıklarında olması gereken İYM ve EM' nin çalışma 

hızları ile ilgilidir. Ayrıca, İYM tarafından üretilen tork pozitif 

olmalı ve maksimum değerinden daha küçük olmalıdır. EM 

torku önceden tanımlanmış aralıkta olmalıdır. Elektrik motoru 

torku için minimum sınır, rejeneratif frenleme nedeniyle 

negatif olabilir. Hibrit güç paylaşımı, kontrol parametresi   
değeri tarafından kontrol edilmektedir. Bu kontrol parametresi 

 aralığında olmalıdır. 

(2) 

Hibrit sistemin gücü saf termal enerji kullanımında yalnızca 

İYM tarafından sağlandığından,      değeri sıfırdır. Kontrol 
değişkeni    sınırına yaklaştığında, elektrik üretim görevinin 

bir kısmı EM tarafından üstlenilir ve batarya doluluk oranı 

(SoC) düşmeye başlar. Aksi halde, kontrol değişkeni  
sınırına yaklaştığında, İYM tarafından üretilen gücün bir kısmı 

EM yoluyla bataryada depolanır. Bu nedenle, SoC değeri 

artar. Bataryanın boşaltılması ve şarj işlemleri için iki 
eşdeğerlik faktörü tanımlanır:      ve     . Bu faktörler, bir 

sürüş çevrimin sonunda pozitif ve negatif (rejeneratif) elektrik 

enerjisinin kullanımına eşdeğerdir. Tüm çevrimde elektrik 
enerjisinin kullanılması negatif ise     , ve pozitif ise 

katsayısı ile eşdeğer yakıt enerjisi hesaplanır. Sözü edilen 

eşdeğerlik katsayılarını hesaplamak için hibrit sistemi, izin 

verilen sabit   değerleri ile belirli bir sürüş çevriminde 

çalıştırılması gerekmektedir [5]. Denklem 3'te verilen EM'nin 

eşdeğer yakıt tüketimi, EM'nin verimliliğine, tüketilen güce, 
batarya verimliliğine ve eşdeğerlik faktörlerine bağlıdır. 

 ̇

 (3) 

Batarya SoC değerinin çevrimin başında ve sonunda aynı 

kaldığından emin olmak için optimizasyon problemine 
aşağıdaki ceza fonksiyonu eklenmiştir [6]. 

(4) 

 ∑

 , kümülatif şarj değişimini kontrol etmek için kullanılan bir 
katsayıdır. Sürüş çevrimindeki her adım için yukarıdaki 

parametreler hesaplanır ve denklem (1)'de verilen maliyet 

fonksiyonu aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 ̇  ̇      (5) 

Her adımda,    değerini en düşük seviyede tutan uygun   
değeri hesaplanır ve kontrol değeri olarak bir sonraki zaman 

adımına gönderilir. Sürüş çevriminden gelen verilerden aracın 
hızı ve güç isteği hesaplanır. Vites modelinden dişli oranı 

hesaplanır ve buna bağlı olarak İYM ve EM'nin dönme hızları 

hesaplanır. Maliyet fonksiyonunu mümkün olan en düşük 
seviyede tutarak, bu iki enerji kaynağı EEMY yöntemi ile en 
verimli biçimde kullanılır. 

2.2. Dinamik Programlama (DP) Algoritması 

DP optimal kontrol problemlerini çözmek için güçlü bir 

sayısal yöntemdir. DP, problemin türüne bakılmaksızın 

bulunan çözümün global olarak optimum olmasını 

garantilenmektedir. En büyük dezavantajı, durum 

değişkenlerinin sayısı ve sistem girdileri arttıkça işlem süresi 
ve yükünün katlanarak artmasıdır [10]. 

Bu çalışmada, optimal kontrol problemlerinin özel bir sınıfı 

olan, sabit son zamanlı ve kısmi olarak kısıtlanmış bir son 

duruma sahip problem tipi ele alınmıştır. Ayrıca, bu 

problemin durum kısıtlamaları ve girdi kısıtlamaları içerdiği 

varsayılmaktadır. Özetle, bahsi geçen kontrol problemi 
aşağıdaki şekilde yazılabilmektedir [11]. 

 (  )      

(6) 

 ̇ (7) 

(8) 

 (  )   [ ] (9) 

 (10) 

 (11) 

( (  ))  ∫  (12) 

Burada         maliyet fonksiyonudur ve hibrit araç 

uygulamasında İYM yakıt tüketimine denk gelmektedir. 

Dinamik programlamada, denklem (7)’de açıklanan sürekli 

zaman modeli ayrık zaman problemi haline getirilmelidir. 

Ayrık zaman modeli denklem (13)’de verilmiştir. 

(13)
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Durum değişkeni         ve kontrol sinyali         ile 

gösterilir. Bu çalışmada        alınmıştır, ayrıca  
parametresi EEMY yönteminde denklem (2)’de anlatıldığı 

gibi güç paylaşımını ifade etmektedir. Eğer 

  durum bağımlı kontrol politikası olarak 
kabul edilirse, Denklem (12) 'nin açılımı denklem (14)’teki 
gibi olmaktadır. 

 ∑
 (14) 

Burada               nihai maliyettir, yani sürüş çevrimi 
sonunda tüketilen yakıt demektir. İlk terim  , denklem 

(12)'deki son maliyete karşılık gelir. İkinci terim  , 
denklem (9)’da tariflenen kısmi olarak kısıtlanmış son durumu 

zorlayan ek ceza fonksiyonudur.  fonksiyonu, 

denklem (12)'de                'ye göre 'de 

uygulamasının maliyetidir. Denklem (10)’daki durum 

kısıtlamaları,               için ceza fonksiyonu  
tarafından uygulanır. En iyi kontrol politikası   ,   'yi en aza 
indirgeyendir 

 (15) 

Burada   bütün kabul edilebilir politikaların kümesidir.  

Dinamik programlama, optimallik ilkesine dayanarak, 

zamanda geriye doğru ilerleyerek ayrık durum-zaman 

uzayındaki her düğümde   (  )  fonksiyonunu en iyi 

değerlendiren algoritmadır. Maliyet hesaplamaları aşağıda 
verilmiştir: 

1. Son maliyet hesaplama adımı

(  )    (  )    (  )   (16) 

2. Ara maliyet hesaplama adımı

için

(  ) ( )  (  ) 

(  )  (17) 

Optimal kontrol, ayrık durum-zaman alanının zaman indeksi 

k'daki her    için denklem (14)'ün sağ tarafını en aza indiren 

argüman tarafından verilir. Denklem (17)'de kullanılan 

   maliyet fonksiyonu, sadece durum uzayındaki ayrık 

noktalar üzerinde değerlendirilir. Ayrıca, model fonksiyonu 
  çıktısı, durum şebekesinin düğümleri arasında 

olabilen sürekli bir değişkendir. Denklem (17)'deki son terim, 

yani     (         ), maliyet giderme fonksiyonunu bulmak 

için en yakın komşu yaklaşımı veya bir enterpolasyon şeması 

kullanmak gibi çeşitli yöntemler mevcuttur. Algoritmanın 

çıktısı, Denklem (16) ve (17), optimal bir kontrol sinyali 

haritasıdır. Bu harita, optimal durum yörüngesini oluşturmak 

için belirli bir başlangıç durumundan        ) başlayarak, 

simülasyonun herhangi başka bir anında optimal kontrol 

sinyalini bulmak için kullanılır. Haritada kontrol sinyali 

sadece durum-uzay ağında ayrık noktalar için verilir. Bu 

nedenle, gerçek durum, durum şebekesindeki noktalarla 
çakışmadığında, kontrol sinyali enterpolasyona tabi tutulur. 

3. Otobüs Şehir İçi Sürüş Çevriminin

Oluşturulması 

Otobüs sürüş çevriminin elde edilmesi için belirli bir süre çok 

sayıda taşıttan veri toplanmalıdır. Ölçümün uzun sürelere 

yayılmasının bir nedeni bahsi geçen taşıt tiplerinin boş ya da 

dolu iken çok değişken ağırlıkta olmalarıdır, dolayısıyla günün 

farklı saatlerinde elde edilen verinin kütle değişimini dikkate 

alarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, araç 

takip sistemi verileri kullanılarak, Ankara şehir içi 220 nolu 

hat için bir sürüş çevrimi oluşturulmuştur. Temin edilen 
veriler Tablo 1’de gösterilen formatta kaydedilmiştir. 

Tablo 1 Araç Takip Sistemi Verileri 

Sürüş çevrimi elde edilirken, enlem ve boylam bilgilerinden 

durakların yeri tespit edilmiş ve EGO Genel Müdürlüğü 

verileriyle doğrulanmıştır. Farklı günler ve saatlerde iki durak 

arasında gerçekleşen hız verileri toplanarak mikro seyahatler 

elde edilmiştir. Oluşturulan her bir mikro-seyahat, yüzde 

ivmelenme, yüzde hız kesme, yüzde rölanti, yüzde seyir ve 

ortalama hız değişkenleri kullanılarak kümeleme (clustering) 

algoritmasıyla gruplandırılmıştır. Bu gruplar içerisinden 

duraklar arası görülen en çok rastlananan mikro seyahatler 

seçilerek sürüş çevrimini oluşturmuştur. Ankara şehrinde veri 

toplanan 220 numaralı otobüs hattına ait rota Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

Şekil 1: 220 numaralı hatta ait rota bilgisi 

220 numaralı hat üzerinde toplam 141 adet durak vardır ve 

gün içerisinde 59 sefer düzenlenmektedir. Rotada git-gel 

olarak toplam kat edilen mesafe 61.38 km ve süresi 180 

dakikadır. Hat üzerinde iki durak arası en kısa mesafe 107 

m, en uzun mesafe ise 2427 metredir. Seferler 6.30-22.30 

arası gerçekleşmekte ve bekleme süresi bulunmamaktadır. 

Tüm bu bilgiler doğrultusunda şehir içi ulaşım 

otobüslerinden toplanan verilere göre oluşturulan sürüş 

çevrimi Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2:220 numaralı hatta ait sürüş çevrimi 

Hız 

km/s 

Mesafe 

(km) 

Enlem Boylam Yüksekli

k (metre) 

Saat 

8,07 0,04 39,96358 32,754005 875 07:07:04 

16,57 0,02 39,96352 32,754311 872 07:07:11 
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Oluşturulan şehir içi sürüş çevrimi, toplu taşıma için 

kullanılan ve belli bir rotada çalışan elektrikli/hibrit 

otobüslerin enerji yönetim algoritmalarının performanslarını 

analiz etmek için kullanılmıştır.  

4. Araç Modeli 

MATLAB ortamında, bir paralel hibrit otobüs modeli 

oluşturulmuştur. Şekil 3’de, enerji kaynaklarında oluşturulan 

gücü tekerleklere aktaran bir paralel hibrit mimari 

gösterilmiştir. Araç modelinin ve güç kaynaklarının özellikleri 

Tablo 2'de verilmiştir. Araç üzerinde uygulanan yol dirençleri, 

ivmelenme (  ), yuvarlanma (  ), hava direnci (  ) ve yol 

eğiminden (  ) ibarettir. 

             
     

     
     

     
     

(18) 

                                 (19) 

                         (20) 

                               (21) 

İYM için hız ve torka bağlı olan yakıt tüketimi haritası 

kullanılmıştır. İYM’ye bağlanan CVT modelinde, 

ayarlanabilir vites oranı kullanılmıştır. Bu modelde, istenilen 
güç miktarına 

 

Şekil 3. Hibrit güç aktarma mimarisi 

Tablo 2: Araç modeli ve güç kaynakları özellikleri 

Öge Parametre Değer 

Araç Tür Paralel Hibrit 

Ağırlık 10000(kg)+Yolcu 

kütlesi 

Hava direnci 

katsayısı 

0.6 

Hava yoğunluğu 1.24 (kg/m3) 

Ön cephe alanı 7.2 (m2) 

Teker yarıçapı 0.475 (m) 

Vites 

Kutusu 

Vites oranları (0.7- 4.8) CVT 

Son dişli oranı  5 

Şanzıman verimi 0.9 

İYM Yakıt Türü Dizel 

Maksimum Tork 856 (N.m) 

Maksimum Güç 273(kW) 

Maksimum Hız 3300 (RPM) 

Elektrik 

Motor 

Maksimum Tork  4095 (N.m) 

Maksimum Güç 205 (kW) 

Maksimum Hız 5700 (RPM) 

Son dişli oranı 3 

Batarya Kapasite 44 kW.sa 

bağlı olarak İYM’nin çalışma noktasını Hız-Tork haritasında 

‘Ekonomik Çizgi’ üzerinde tutmak şartıyla uygun vites oranı 

seçilmektedir. EM için tork ve motor açısal hızına bağlı bir 
verimlilik haritası kullanılmıştır. Batarya modellemesi eşdeğer 

bir devre diyagramı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

devrede, bataryanın iç direnci batarya doluluk oranının bir 

fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Şarj ve deşarj durumlarında 

bataryadan çekilen elektrik akımı aşağıdaki denklemlerle 
hesaplanmaktadır [11]: 

        
     √   

            

   
               (22) 

        
    √   

            

   
                (23) 

Burada,        ,        , batarya terminalinde şarj ve deşarj 

sırasında şarj yükleri,    , açık devre voltajı ve   , bataryanın 

iç dirençleridir. 

5. Benzetim sonuçları 

Bu bildiride farklı güç aksam düzenlemeleri üzerinde 

durulmuştur. Farklı araç mimarilerin kısa bir açıklaması Tablo 
3'de gösterilmektedir. 

Tablo 3: Araç güç aktarma konfigürasyonları 

Çalışma Güç aktarma mimarisi Araç 

İYM Tek İYM Dizel 

EM Tek EM Elektrikli 

EEMY İYM+EM (EEMY kontrol) Hibrit 

DP İYM+EM (DP kontrol) Hibrit 

Tek İYM durumda, yolun güç talebini karşılamak için 

maksimum 400 kW özelliğine sahip olan tek İYM 

kullanılmıştır. Salt elektrikli otobüs modellemesi durumunda 

ise maksimum 400 kW özelliğine sahip olan tek EM 

kullanılmıştır. 3. ve 4. (hibrit otobüs) durumlarda kullanılan 
İYM ve EM özellikleri Tablo 1’de verildiği gibidir. 

Dört farklı durumu karşılaştırmak için, güç kaynaklarının 

çalışma noktalarını Hız-Tork haritasında incelemesi yararlı 

olacaktır. Şekil 4, İYM' nin çalışma noktalarını hibrit ve dizel 

araçlarda göstermektedir. Şekil 4(a)’ya bakıldığında, sadece 

İYM’ye sahip araç modeli belirlenen ‘Ekonomik Çizgi’ 

üzerinde çalışması istenmiştir. Bu sebeple, yoldan gelen güç 

isteğini karşılamak için düşük hızlarda motorun verimsiz 

bölgelerinde de çalışmak zorunda kalmıştır. Şekil 4(b) ve 

(c)’de hibrit araç için içten yanmalı motorun çalışma noktaları 

gösterilmiştir. EM’nin sağladığı güç desteği ile İYM’nin daha 

verimli noktalarda çalıştığı görülmektedir. EEMY algoritması, 

sürüş çevriminin yüksek güç isteklerini İYM ve EM ile 

sağlamıştır. DP algoritmasında ise, sürüş çevriminin düşük 
güç isteklerini çoğu zaman EM ile sağlamıştır. 

Şekil 5 (a)’de görüldüğü gibi, salt elektrikli otobüsün elektrik 

motorunun sürüş çevriminin güç isteklerini tek başına 

karşılamak için yüksek hızlarda yüksek tork değerleri üretmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple, EM’nin daha büyük tasarlanması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  Şekil 5(b) ve (c)’de sürüş 

çevriminde talep edilen güç, iki farklı enerji kaynağından 

karşılanacağı için, EM’nin daha küçük tasarlanması mümkün 

olmuştur. 
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Şekil 4: Hız-Tork haritasındaki İYM çalışma noktaları (a) 

İYM (b) Hibrit EEMY (c) Hibrit DP 

Hibrit güç paylaşımında, SoC parametresinin her zaman 

dikkate alınması gerekmektedir. EEMY ve DP çalışmasında, 

bataryanın başlangıç SoC'u 0.70 olarak seçilmiştir. Şekil 6’da 

bu parametrenin alt ve üst sınırları arasında (0.65-0.75) 

başarılı bir şekilde kontrol edildiği gösterilmektedir. 

Tablo 3’te, bu çalışmada sunulan dört durumda harcanan 

enerji ve eşdeğer yakıt tüketiminin karşılaştırmasını 

gösterilmiştir. EM çalışması en düşük yakıt tüketimini sunmuş 

olsa da, tüketilen enerjiyi (108.2 Mj = 30 kw.h) sağlayabilmek 

için uygun batarya paketinin seçilmesi ve şarj altyapısının 

kurulması gerekliliği unutulmamalıdır. Hibrit elektrikli 

modeliyle de %50’nin üzerinde yakıt tasarrufu sağlanabileceği 
gözlemlenmektedir. 

6. Maliyet Analizi 

Ulaştırma sektörü ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik 

bağlamında kritik bir öneme sahiptir. Sürdürülebilir şehir içi 

ulaşım dahilinde toplu taşımanın geliştirilmesi adına 

ülkemizde en çok tercih edilen ulaşım türü otobüs 
sistemleridir. 

 

 

 
Şekil 5: Tork hız haritasındaki EM çalışma noktaları 

(a)Eletrikli Otobüs.EM (b) Hibrit.EEMY (c) Hibrit.DP 

 

Şekil 6:  Hibrit yapılandırmalar için Batarya SoC değişimi 

Otobüsler, belirli hatlarda belirli zaman aralıklarıyla işletilen, 

yüksek kapasiteli sistemlerdir. Toplu taşıma için kullanılan 

otobüslerin çoğunluğu dizel yakıtla çalışan motorlara sahiptir. 

Otobüslerin emisyonlarının azaltılması ve yakıt 

ekonomilerinin iyileştirilmeleri için CNG, LNG tabanlı çeşitli 

güç aksamı sistemleri geliştirilmiştir ve uygulanmaya 
alınmıştır. Ancak elektrikli ve hibrit otobüslerin  
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Tablo 3: Benzetim sonuçlarına göre farklı araç mimarilerinde 
enerji ve yakıt tüketimleri 

No. Enerji 

(MJ) 

Eşdeğer 

Yakıt (Litre) 

Toplam Yakıt 

(L/100km) 

Yakıt 

Tasarrufu 
(%) 

İYM 289 24.15 39.34 - 

EM 108.2 9.04 14.72 62.5 

EEMY 133.7 11.83 19.20 51.2 

DP 131 11.45 18.65 52.6 

kullanılabilirliğini ıspatlayan gerçek örneklere az 

rastlanmaktadır, zira Dünya’da kullanım ömrünü tamamlamış 

elektrikli /hibrit otobüs sayısı son derece azdır. Dolayısıyla, iyi 

tahminlerin yapılabilmesi için kapsamlı modelleme 

çalışmalarının büyük önemi vardır. M. Mahmoud vd. [4], 

çalışmasında farklı araç mimarilerinin ekonomik yönünü 

toplam sahip olma maliyetine (Total Cost of Ownership, TCO) 

dayandırmaktadır. Toplam sahip olma maliyeti, araç fiyatı, 

işletme maliyeti ve altyapı maliyetlerini kapsamaktadır. Bu 

kapsamda, Ankara EGO Genel Müdürlüğü tarafından 

açıklanan verilere göre şehir içi toplu taşımada kullanılan 

araçlar için dizel, hibrit elektrikli ve sadece elektrikli olmak 

üzere farklı araç konfigürasyonları için yapılan değerlendirme 

Tablo 4’de verilmiştir.   

 

Tablo 4: 2016 EGO verilene göre bir aracın 15 yıllık 

toplam sahip olma maliyet hesabı  
Otobüs 

tipi 

İşletme 

maliyeti 

(TL/km) 

Araç 

fiyatı 

(x1000TL) 

Araç 

maliyeti

(TL/km) 

Altyapı 

maliyeti 

(TL/km) 

TCO 

(TL/km

) 

Dizel 

Otobüs 
4.56 800 0.63 0 5.20 

Hibrit 

E-Otobüs 

3.11 1200 0.95 0 4.07 

E-Otobüs 2.66 1600 1.27 0.02 3.94 

Tablo 4’e işletme maliyetleri hesabında EGO Genel 

Müdürlüğü verilerinden yararlanılmıştır [12]. Ayrıca, araç 

fiyatı ve altyapı maliyetler için [13] kaynaktaki veriler 

kullanılmıştır. İşletme maliyetleri, toplam kat edilen yol, yakıt 

tüketimi, personel gideri, bakım maliyetlerini kapsamaktadır. 

İşletme giderlerinde kilometre başına düşen maliyet 

hesaplanırken kat edilen yol, personel gideri ve bakım 

maliyetleri EGO verilerinden alınmıştır. Bakım maliyetinde 

lastik, motor, güç aktarma organları ve periyodik bakım 

masrafları göz önüne alınmıştır. Yakıt tüketimi verileri ise 

sanal ortamda oluşturulan otobüs modelinin belirlenen 

güzergâhlara (mevcut çalışmada 220 nolu hat) göre çıkartılmış 

sürüş çevriminde koşturulması sonucu ortaya çıkmıştır. Dizel 

otobüs için yapılan benzetim sonuçları gerçek verilerle 

karşılaştırılarak doğrulanmış ve elektrikli ve hibrit elektrikli 

benzetim sonuçları aynı yöntemle elde edilmiştir. 

7. Sonuç 
Bu çalışmada, konvansiyonel dizel otobüs güç aksamı 

mimarisiyle beraber bataryalı elektrikli ve hibrit elektrikli araç 

modelleri, oluşturulan Ankara şehir içi otobüs sürüş 

çevriminde koşturulmuş ve yakıt/enerji tüketimleri elde 

edilmiştir. Hibrit otobüs enerji yönetim sistemi algoritmaları 

iki farklı yöntem, EEMY ve Dinamik Programlama, ile 

optimize edilmişir. Farklı araç konfigürasyonları için 15 yıllık 

toplam sahip olma maliyeti değerlendirildiğinde, elektrikli 

otobüs modeli en avantajlı araç mimarisine sahip olsa da 

işletme, altyapı ve araç maliyetleri değiştikçe farklı otobüs 

tipleri avantajlı hale gelecektir. Örneğin, hibrit bir aracın ilk 

alım maliyeti değiştikçe TCO değeri elektrik otobüslere göre 

avantajlı hale gelmektedir. Tablo 4’te verilen TCO değerleri 

göz önünde bulundurulduğunda şehir içi otobüslerde hibrit 

araç dönüşümü yapıldığında dizel otobüs tipine göre %21,7 

fayda sağladığı görülmektedir. Aynı durum için, elektrikli 

otobüs tipinde %24.2 fayda sağlamaktadır. Ancak, altyapı ve 

işletme maliyetlerine enflasyon oranının etkisi ve kullanılan 

teknolojinin ulaşılabilirliğine bakıldığında fayda miktarı 

değişebilmektedir. 
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teşekkürlerimizi sunarız. 
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Doğrusal Olmayan Model Öngörülü Kontrol Metodu ile Taşıt Kararlılığının
Artırılması

Vehicle Stability Enhancement by a Nonlinear Model Predictive Control
Method

M. Selçuk Arslan1, Mert Sever1
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Özetçe

Bu çalışmada, lastik tekerlekli bir karayolu taşıtının aktif
dümenleme kontrolü için bir kontrol yöntemi tasarlanmış ve
geliştirilen kontrol yöntemi ile 11-SD’li bir taşıt modeli kul-
lanılarak test edilmiştir. Doğrusal olmayan model öngörülü
kontrol yaklaşımı kullanılarak, iki performans ölçütünü mini-
mize edecek bir kontrolcü tasarlanmıştır. Analitik olarak elde
edilmiş olan bu kontrol kuralı için şu iki ölçüt kullanılmıştır:
Literatürde sıklıkla kullanılan, referans sapma hızının takip
edilmesi ve, bu çalışmada ilk kez önerilmiş olan, her bir tek-
erlekteki dikey yük değişiminin minimize edilmesidir. Kon-
trol yönteminin etkililiği, sayısal benzetimler yardımıyla, iki
farklı hızda ani şerit değiştirme benzetim çalışmaları ile gös-
terilmiştir.

Abstract

In this study, a control method was developed for the active
steering control of a rubber-wheeled road vehicle. The method
was tested on the mathematical model of an 11-DOF vehicle.
Two main performance indices to be minimized were used in
the nonlinear model predictive control design. The following
performance indices were used for obtaining the control law:
Following the desired yaw rate, which is widely used in the lit-
erature, and, minimizing the vertical load change at each wheel,
which is proposed for this work. The effectiveness of the con-
trol method was demonstrated through numerical simulations
for two case studies: Rapid lane change at low and high veloci-
ties.

1. Giriş
Aktif şasi kontrolünde, harici bir sapma momenti ekleyerek taşıt
kararlılığının arttırılması amaçlanmaktadır. Tekerleklerdeki
frenleme kuvvetlerinin aktif kontrolü ile harici sapma momenti
oluşturmak çok yaygın olsa da Aktif Ön Teker Dümenleme
(ATD) yönteminin bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Örneğin,
sol ve sağ lastiklerin farklı sürtünme katsayılarına sahip yollarla
karşılaşması (µ-split), frenlerin simetrik çalışmaması ve rüzgar

gibi bozucu etkiler karşısında, frenleme kuvvetlerini değiştir-
erek taşıt kararlılığı sağlanamazken, ATD ile sağlanabilmek-
tedir [1], [2]. Ayrıca tek tekerin frenleme kuvveti ve ön tek-
erlerin dümenlemesi sonucu oluşan yanal kuvvet aynı değerde
olduğunda ATD yaklaşımı dört kat yüksek bir harici sapma mo-
menti oluşturmaktadır [2]. Literatürde taşıt yanal kararlılığının
iyileştirilmesi için ATD tekniği kullanılan önemli çalışmalar bu-
lunmaktadır [3–7]

Model öngörülü kontrol (MPC) ile durum ve giriş yörün-
geleri üzerindeki kısıtların sistematik bir yaklaşım içerisinde
ele alınması mümkün olmaktadır. Her örnekleme aralığında
çevrimiçi olarak çözülmesi gereken optimizasyon problemi
görece “hızlı” mühendislik problemlerinde bu kontrolün kul-
lanımını zorlaştırmaktadır. Fakat pratikteki mühendislik prob-
lemleri için büyük önem arz eden kısıtlamalarla baş etmedeki
üstünlüğüyle, araştırmacıları gerçek zamanda uygulanabilir
kontrol stratejileri geliştirme yolunda motive etmektedir [8].
Söz konusu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda MPC
yaklaşımı ATD tasarımında bugüne kadar kendine geniş bir yer
bulmuştur [8–11]. Borrelli vd. [9] kaygan yollarda çift şerit
değiştirme senaryosu için doğrusal olmayan bir model öngörülü
kontrolcü tasarlamışlardır. Çalışmalarında tahmin ufkunun araç
seyir hızı ile arasındaki ilişki incelenerek gerekli minimum
değeri aranmıştır. Hem doğrusal olmayan bir taşıt modeli
hem de çevrimiçi doğrusallaştırılan model için iki farklı yön-
tem Falcone vd. [10] tarafından karşılaştırılmıştır. Her örnek-
leme anında izlenecek yörüngelerin sonlu bir ufuk için önceden
bilindiği kabul edilerek otonom bir taşıt için ATD tasarlanmıştır
ve bu, bir hızlı kontrol prototipleme donanımı üzerinde doğrusal
olmayan MPC gerçekleyen literatürdeki ilk çalışmadır. Bu
çalışmadaki kararlılık kısıtını genelleştiren bir çalışma Falcone
vd. [8] tarafından literatüre kazandırılmıştır. Beal ve Gerdes
[11] ise MPC yaklaşımının kısıtlamaları yönetmedeki başarısın-
dan yararlanarak taşıtın kararlılık sınırlarını durum uzayı böl-
geleri olarak tanımlamış ve bölgenin sınırlarına kadar tüm du-
rum uzayını kullanarak sürüş performansını maksimize eden bir
MPC uygulaması ortaya koymuştur.

Şu ana kadar ele alınmış olan tüm çalışmalar literatüre
önemli katkılar sunmuştur. ATD stratejisi ile aktif şasi
kontrolünde önemli sonuçlar elde edilebildiği gösterilmiştir.
Dayanıklı, uyarlamalı, kazanç ayarlamalı gibi çeşitli ileri se-
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viye kontrolcülere bir alternatif olarak MPC kontrolcülerin sis-
tematik bir şekilde kısıtlamaları yönetme avantajı vurgulan-
mıştır. MPC stratejileri ile ATD tasarımına dair önemli çalış-
malar mevcut olsa da esas problemin her örnekleme aralığında
çözülmesi gereken optimizasyon probleminin işlem yükünden
kaynaklandığı belirtilmiştir. Doğrusal olmayan model ile tasar-
lanan MPC kontrolcülerde performansla beraber işlem yükünün
de yükseldiği ve işlem yükünü düşürmek için doğrusal mod-
ellerden yararlanan farklı stratejiler geliştirmeye odaklanıldığı
görülmektedir. Bu bilgiler ışığında çevrimiçi bir optimizasyon
problemi yerine analitik bir çözüme dayanarak işlem yükünü
azaltan ve doğrusal olmayan model kullanan bir MPC yak-
laşımının ATD ile aktif şasi kontrolünde kullanılması bu çalış-
manın ana motivasyon unsurunu oluşturmaktadır.

Kontrol edilecek taşıt, 11-SD’li, fırça-lastik modelinin kul-
lanıldığı doğrusal olmayan bir dinamik bir sistem olarak mod-
ellenmiştir. Kontrol kuralının uygulandığı bu taşıt modeli ile
kontrol kuralının tasarlanmasında kullanılan taşıt modeli aynı
değildir. Bu ikinci model, taşıtın yanal ve yuvarlanma hareket-
lerini temsil eden, doğrusal lastik modelinden oluşan basit bir
modeldir.

Tasarlanan kontrolcü için doğrusal olmayan MPC yak-
laşımı kullanılmıştır. MPC vasıtasıyla ilerideki sonlu bir za-
man için, maliyet fonksiyonunu minimize edecek şekilde, kon-
trol girişi hesaplanır. Ayrıca, kontrol edilen sistemin mod-
eli kullanılarak dinamik sistemin cevabı öngörülür. Hesapla-
maların karmaşık olması probleminin önüne, kontrol ufkunu
bir sonraki adıma kısıtlayarak, geçebilmiş bir MPC metodu,
doğrusal olmayan sistemler için öne sürülmüştür [12]. Meto-
dun güçlü yanlarından birisi, kontrol kuralının analitik olarak
elde edilebilir olmasıdır. Bu yaklaşımda temel olarak, sistemin
durum değişkenlerinin bir sonraki adımda hangi değeri alacak-
ları seri açılımı ile kestirilir. Diğer öngörülü kontrol yaklaşım-
larında olduğu gibi bir performans ölçüt fonksiyonu belirlenir.
Bu ölçüt fonksiyonunu minimize eden kontrol girişi, kestirilen
takip hatalarını sürekli minimize etmeye çalışır.

Taşıt kararlılığının iyileştirilmesi için iki temel performans
ölçütü belirlenmiştir: Literatürde, yanal dinamik ile alakalı
çalışmalarda, en çok kullanılan ölçütlerden birisi olan refer-
ans sapma hızı modeline göre takip hatası ve, bu çalışma
ile ilk kez önerilmiş olan, her bir tekerlekteki dikey yük
değişimi hatasıdır. Sapma hızı, taşıtın yanal hareketine dair
asli dinamikleri içerdiğinden önemlidir. Ayrıca, sürücünün
uyguladığı direksiyon komutunun sapma hızı olarak takip
edilebilmesinde vazgeçilemez bir rolü olduğu için performans
ölçütü olarak seçilmiştir. Dikey yük değişiminin azaltıl-
ması da, taşıtın yanal hareket esnasında, özellikle geçici hal
davranışlarında, her bir tekerleğin sürtünme kuvveti kapa-
sitesinin kararlı haldeki taşıtınkine yaklaştırılmasını sağlamak
için önerilmiştir. Geliştirilen kontrol yönteminin etkililiği, iki
farklı hızda ani şerit değiştirme benzetim çalışmaları ile göster-
ilmiştir.

Çalışmanın geri kalanı şu şekildedir: Kısım 2’de taşıt ve
süspansiyon modellerinden oluşan kontrol edilecek sistemin
modeli anlatılmıştır. Kontrolcü tasarımı ise Kısım 3’te verilmiş
olup, takip eden Kısım 4’te sayısal benzetimlerle test edilmesi
ve sonuçların tartışılması yer almaktadır.

2. Sistem Modeli

2.1. Taşıt Modeli

Kontrol edilecek taşıtı benzetim çalışmaları için modellerken,
gerçekçi sonuçlar elde edilebilmesi amacı ile, ayrıntılı bir
doğrusal olmayan model kullanılmıştır. Bu matematiksel
model, şasi, süspansiyon ve tekerlek dinamiklerini içeren 11-
SD’li bir tam taşıt modelidir. Yaylanan kütle, üç boyutlu uza-
ydaki bir rijit cismin doğrusal ve dönel hareketlerini dikkate
alarak 6-SD’ye ve her bir tekerlek dikeydeki yer değiştirmeyi
dikkate alarak 1-SD’ye sahiptir. Ek olarak, sadece ön tekerlek-
lerin dümenlendiği ve her iki tekerleğin de aynı dümen açısına
sahip olduğunu dikkate alarak, dümenleme açısı 1-SD ile mod-
elde temsil edilmektedir.

Lastiklerin modellenmesinde iki ayrı model kullanılmıştır.
Fırça-lastik (brush-tire) modeli [13] kontrol edilecek taşıtın
lastiklerinin modellenmesi için tam taşıt modelinde kul-
lanılmıştır. Bu model, frenleme ve ivemelenme etkilerini de
dikkate alan analitik bir modeldir. Benzetimlerde, yol ile
lastik arasındaki sürtünme katsayısı, yanal kayma hızının bir
fonksiyonu olarak kuru asfalt bir yol için hesaplanmaktadır.
Kontrolcü tasarımında ise, hesaplamaların kolay yapılabilmesi
adına, doğrusal lastik modeli kullanılmıştır. Bu modelin kat-
sayıları, fırça-lastik modelinde sabit hızlar altında elde edile-
cek lastik kuvvetlerini verecek şekilde ayarlanmış ve modeller
arasında denklik sağlanmıştır.

Taşıtın tam matematiksel modeli çok ayrıntılı olduğu için
burada yer verilmesi mümkün değildir. Okuyucu, bu çalışmada
kullanılan taşıt modelinin ayrıntıları için [13], [14] ve [15] çalış-
malarına başvurabilir. Önceki bir çalışmada [7], önden dümen-
lemeli ve arkadan çekişli sedan tipi bir taşıtla yapılan saha test-
leri ile bu taşıtın matematiksel modelinin kullanıldığı benzetim
çalışmalarının karşılaştırılması sonucunda tam taşıt modelinin
geçerli olduğuna dair sonuçlar gösterilmiştir. Bu çalışmada da,
geçerliliği kanıtlanmış aynı tam taşıt modeli kullanılmıştır.

2.2. Süspansiyon Modeli

Taşıtlarda geçici halde, yanal ve boylamsal hareketler es-
nasında, her bir tekerleğe etkiyen dikey yük, taşıtın maruz
kaldığı yuvarlanma ve yunuslama hareketleri nedeniyle değişim
gösterir. Özellikle, ivmelenme, frenleme ve yanal manevralar
esnasında, taşıtın ağırlık merkezine etkiyen kuvvetlerin yuvar-
lanma ve yunuslama hareketlerinin dönme merkezlerine göre
oluşturduğu momentler bu yük değişimlerine neden olur. Bu
çalışmada, yunuslama hareketi sonucunda oluşan yük değişim-
leri kontrolcü tasarımında dikkate alınmamıştır. Böylece taşıtın
ön ve arka tekerleklerinde aynı miktarda dikey yük değişimi
olacağı kabul edilmiştir. Süspansiyon sistemi, taşıtın ağırlık
merkezine etkiyen kuvvetler neticesinde deplase olarak bu yük
değişimine imkan verdiği için, aşağıdaki denklemlerle her bir
tekerlekte oluşan dikey yük değişimi, ∆W , deplasman mik-
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tarına, d, bağlı olarak tanımlanabilir:

d1 = z +
tf
2
tan(φ) + (z + hg)(

1

cos(φ)
− 1) (1)

d2 = z − tf
2
tan(φ)− (z + hg)(

1

cos(φ)
− 1) (2)

d3 = z +
tr
2
tan(φ) + (z + hg)(

1

cos(φ)
− 1) (3)

d4 = z − tr
2
tan(φ)− (z + hg)(

1

cos(φ)
− 1) (4)

burada, z taşıtın ağırlık merkezinin dikey eksendeki konumunu,
tf ve tr , sırasıyla, ön ve arka tekerlek açıklıklarını, φ yu-
varlanma açısını ve hg ağırlık merkezinin yoldan yüksekliğini
ifade etmektedir. Hesaplanan yer değiştirmeler için her teker-
lekte oluşan yük değişimi aşağıdaki kuvvet denklemleri şek-
linde yazılır:

∆W1 = −kfd1 − cf ḋ1 (5)

∆W2 = −kfd2 − cf ḋ2 (6)

∆W3 = −krd3 − crḋ3 (7)

∆W4 = −krd4 − crḋ4 (8)

burada, kf ve kr , sırasıyla, ön ve arka süspansiyon yay di-
rengenliğini ve cf ve cr ise, sırasıyla, ön ve arka süspan-
siyon sönümlenme katsayılarını ifade etmektedir. Bu çalışmada
hesaplama kolaylığı açısından, kf = kr ve cf = cr olarak
kabul edilmiştir.

3. Doğrusal Olmayan Model Öngörülü
Kontrol Metodu

Bu çalışmadaki kontrolcünün geliştirilmesinde temel alınan
kontrol yaklaşımı [12] kaynağındaki çalışmada yer almak-
tadır. Bu yöntemin bir taşıt kontrolü için uygulanmasını ver-
mek istersek, öncelikle, taşıta ait dinamik denklemleri ver-
meliyiz. Taşıtın yanal hareketinde boylamsal, dikey ve yunus-
lama hareketlerinin etkisi düşük olduğu için, yanal kontrolde
bu etkiler dikkate alınmayacaktır. Dört tekerlekli bir taşıt için
yanal, yuvarlanma ve sapma dinamiklerini veren ifadeleri şu
şekilde yazabiliriz:

v̇y = Flat/m−mvxψ̇ (9)

φ̈ = (Flathr cos(φ) +mghrsin(φ)− kf l2s sin(φ) (10)

−cf l2sφ̇ cos(φ))/(Ix +mh2
r)

ψ̈ = (lf (Fy1 + Fy2)− lr(Fy3 + Fy4) + lfFyc)/Iz (11)

burada, vy taşıtın yanal hızını, φ yuvarlanma açısını, hr ağırlık
merkezi ile yuvarlanma merkezi arasındaki mesafeyi, ls sağ ve
sol süspansiyonlar arasındaki mesafeyi, Ix ve Iz , sırasıyla, yu-
varlanma ve sapma eksenlerine göre kütle atalet momentlerini,
Fyi ise i numaralı tekerleğe ait yanal lastik kuvvetini temsil et-
mektedir. (9)-(11)’de verilen Flat, yanal kuvvetlerin toplamı
ile beraber ön tekerlekte dümenleme etkisiyle oluşan kuvvetsel
kontrol girişini, Fyc, içermektedir:

Flat = Fy1 + Fy2 + Fy3 + Fy4 + Fyc .

Eğer bu dinamik denklemlerde, (9)-(11), dümenleme açısı kon-
trol girişini, δc, kullanarak kuvvetsel kontrol girişini aşağıdaki

gibi ifade edersek:

Fyc =
∂(Fy1 + Fy2)

∂δd
δc (12)

(9)-(11) denklemlerinin hepsini δc’ye bağlı olarak tanımlamış
oluruz. Sürücünün direksiyon vasıtasıyla ön tekerlekleri dü-
menleme açısını, δd, dikkate alarak toplam dümenleme açısı şu
şekilde yazılır:

δ = δd + δc . (13)
Yukarıdaki (13) denkleminden anlaşılacağı üzere, kontrolcünün
hesapladığı dümenleme açısının, sürücünün uyguladığı dümen-
leme girişi üzerinde düzeltici etkisi olacaktır. Öyle bir kon-
trol kuralı, δc, bulunmalı ki, verilen başlangıç şartları için taşıt,
referans yörüngelerini takip edebilsin. Bu takip edilecek refer-
ans modelleri şu şekilde yazılabilir:

q1(t) = 0 (14)

q2(t) = ψ̇d(t) . (15)

Referans modellerini bu şekilde tanımlayarak, ∆W ’nun q1’i
takip etmesi, yani sıfır olması istenirken, sapma hızının q2 ile
gösterilen ve modeli [7] çalışmasında verilen referans sapma
hızını, ψ̇d, takip etmesi hedeflenmektedir. Bu referans model-
lerini kullanarak takip hatası şu şekilde tanımlanır:

e1(t+ τ) = ∆W (t+ τ)− q1(t+ τ), (16)

e2(t+ τ) = ψ̇(t+ τ)− q2(t+ τ) . (17)

Taylor serisi açılımı ile ∆W ve ψ̇ değişkenlerinin bir sonraki
adımdaki durumlarını aşağıdaki gibi tanımlarsak

∆W (t+ τ) ≈ ∆W (t) + τ∆Ẇ (t), (18)

ψ̇(t+ τ) ≈ ψ̇(t) + τψ̈(t) (19)

(14)-(19) kullanılarak takip hataları yeniden şu şekilde yazıla-
bilir:

e1(t+ τ) = ∆W (t) + τ∆Ẇ (t), (20)

e2(t+ τ) = ψ̇(t) + τψ̈(t)− ψ̇d(t) . (21)

Amaç fonksiyonunu yukarıda verilen (20) ve (21) için
yazdığımızda,

J =
1

2
e1

T (t+ τ)Q1e1(t+ τ)

+
1

2
e2

T (t+ τ)Q2e2(t+ τ) +
1

2
UT (t)RU(t), (22)

katsayı matrisleri ve kontrol girişi şu şekilde verilmelidir: Q1 =

diag{q11, q12, q13, q14}, Q2 = q2, R = r1 ve U = δk.
Böylece kontrol kuralı, amaç fonksiyonunu minimize eden dü-
menleme açısı için elde edilir; ∂J/∂δk = 0:

δk =
1

2r1

{q11∂(∆W1 + τ∆Ẇ1)2

∂δk
+
q12∂(∆W2 + τ∆Ẇ2)2

∂δk

+
q13∂(∆W3 + τ∆Ẇ3)2

∂δk
+
q14∂(∆W4 + τ∆Ẇ4)2

∂δk

+
q2∂(ψ̇ − ψ̇d + τψ̈)2

∂δk

}
. (23)

Yukarıda verilen denklem, (23), kontrol kuralının nihai hali ol-
mayıp, kısmi türevlerin alınması esnasında (9)-(12) denklem-
lerinden uygun olanların yerine konulup son denklemin tekrar
düzenlenmesi ile elde edilir. Bu işlem sonucu elde edilen kon-
trol kuralının fazla yer işgal etmesi nedeniyle bu çalışmada ver-
ilmesi mümkün olmamaktadır.
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Şekil 1: Düşük hızda (60km/h) ani şerit değiştirme için elde edilen sinyallerin zaman geçmişleri.

4. Benzetim Sonuçları
Tasarlanan kontrol yöntemi, MATLAB™, Simulink ortamında
sayısal benzetim vasıtasıyla ani şerit değiştirme durumu için test
edilmiştir. Gerçek hayatta, ani şerit değiştirme manevrasına,
çoğu zaman, engellerden kaçınmak için ihtiyaç duyulur. Bun-
dan dolayı, bir taşıtın kararlılığını ve yol tutuşunu test etmede
kullanılan en yaygın test yaklaşımlarından birisidir. Açık
çevrim şerit değiştirme manevrası esnasında, taşıtın yanal
olarak yer değiştirerek kendisini geçtiği şeritte tutup şeritle
hizalaması beklenir [16]. Yüksek hızlarda ani şerit değiştirme
manevralarında, taşıtın yanal yer değiştirme miktarı genellikle
istenenden daha fazla olur. Bu durum tehlike riskini artırdığı
gibi, sürücü tarafından yapılan düzeltme manevraları çoğu za-
man aşırı ve geç olur.

Ani şerit değiştirme amacıyla, 60 km/h hızlı taşıta
120 derece ve 0.5 Hz frekanslı ve 120 km/h hızlı taşıta
60 derece ve 0.5 Hz frekanslı sinüzoidal direksiyon açıları
giriş olarak uygulanmıştır. Şerit değiştirme boyunca taşıta
ivmelenme uygulanmamıştır. Sürücünün uyguladığı dümen-
leme girişi yanında, kontrolcü, (23), tarafından hesaplanan dü-
menleme etkisi ile şerit değiştirme manevrası sonunda yanal
hareketle ilgili değişkenlerin sıfıra yakınsaması beklenir. Bu
sayısal benzetimlerin sonuçları Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir.
Kontrolcünün parametreleri her iki benzetim çalışması için aynı
seçilmiştir. Her iki şekildeki grafiklerde kontrol edilmiş taşıt

ile edilmemiş taşıta ait veriler, karşılaştırma yapılabilmesi mak-
sadıyla beraber verilmiştir.

1) Ani şerit değiştirme - 60 km/h : Bu test için sayısal ben-
zetim sonuçları Şekil 1’de verilmiştir. Dümenleme açılarının
gösterildiği Şekil 1.d’de, 1. saniyeden itibaren sürücü tarafından
uygulanan sinüzoidal giriş, δd, aynı zamanda kontrol edilmeyen
aracın tek dümenleme açı girişine eşittir. Sürücü girişi uygu-
landıktan hemen sonra, kontrolcü tarafından hesaplanan giriş,
δc, δd’yi düşürecek şekilde değer almaya başlamıştır. Böylece
nihai dümenleme açısı, δ, δd’ye göre daha düşük genlikli
bir sinyal olarak üretilmiş ve bunun sonucunda, Şekil 1.f’de
görüldüğü gibi kontrolsüz araca nazaran daha düşük kayma
açılarının, αi, üretilmesine sebep olmuştur. Bunun sonucunda
Şekil 1.a ve Şekil 1.c’de görüldüğü gibi sapma hızı ve sapma
momenti, Mz , de daha düşük değerler almıştır. Şekil 1.a’dan
anlaşılacağı üzere, kontrol edilen taşıtın referans sapma hızını
takip etme kabiliyeti yüksektir.

Eğer Şekil 1.c’ye bakılırsa, kontrolsüz taşıtta üretilen
sapma momentine göre kontrollü taşıtın sapma momentinin,
1. saniyeden itibaren daha dik bir eğimi olduğu ve akabinde
tepe noktasına ulaştıktan sonra ters yönde yine büyük bir eğime
sahip olduğu görülür. Bunun sebebi, Şekil 1.d’de görüle-
ceği gibi, δd uygulanır uygulanmaz δc’nin δd’ye göre daha
büyük bir eğime sahip olmasıdır. Böylece taşıt daha hızlı reak-
siyon verebilmiştir. Aslında bu hızlı reaksiyon, Şekil 1’deki
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Şekil 2: Yüksek hızda (120km/h) ani şerit değiştirme durum için elde edilen sinyallerin zaman geçmişleri.

tüm grafiklerde görülebilmektedir. Taşıtın δd’ye cevap vere-
bilme yeteneğinin kontrolcü tarafından artırılması, taşıtın sapma
hareketinin daha erkene çekildiği anlamına gelmektedir. Bu,
kontrolcünün öngörülü hesaplama yapabilmesi sayesindedir.

Şekil 1.e’ye bakıldığında (grafikte sağ ve sol tekerlekler
aynı renk ve çizgi tipi ile gösterilmiştir), kontrollü taşıttaki
dikey yük değişiminin kontrolsüz olana göre daha düşük değer-
ler aldığı görülebilir. Kontrolcünün dikey yük değişimini, be-
lirlenmiş olan performans ölçütünden anlaşılacağı gibi, sıfıra
götürme çabası sonucunda bu değerler elde edilmiştir. Dikkat
edilmesi lazım gelen önemli bir nokta da, 1. saniyeden sonra
yan şeride girmeye başlamış olan taşıtın, δ’nın 2. saniyede
yön değiştirmesine, yani taşıtın artık kendisini şeritte hiza-
lama çabasına, gösterdiği reaksiyondur. Kontrollü taşıtta, Şekil
1.e’de 2. saniyeye bakılırsa, kontrolsüze göre yine daha erken
bir davranış görülmektedir. 2. saniyede sıfır olan yük değişimi,
taşıtın o anda herhangi bir sapma hızı etkisinde olmadığını an-
latmaktadır. Böylece şeritte hizalama için daha erken davran-
abilen kontrollü taşıtın, grafiğin devamında da görüldüğü gibi,
dikey yük değişimi daha önce sıfıra oturmuştur.

Taşıtın yanal olarak katettiği toplam mesafe, y, ve kendini
şeritle hizalayabilmesi de önemli kritelerdir. Kontrollü taşıtın
yanal yer değiştirme mesafesi kontrolsüze nazaran, yukarıda
açıklanan nedenler sayesinde, daha az olmuştur, Şekil 1.b.

Sapma açılarına bakıldığında, kontrollü taşıtın yine sapma
açısını daha erken oluşturmaya başladığı ve yöneliminin daha
düşük bir aralıkta kaldığı anlaşılır. Sapma açılarının sıfıra
gitmesi, her iki durumda da taşıtın kendini şerit ile hizalaya-
bildiğini anlatır.

2) Ani şerit değiştirme - 120 km/h : Bu test için sayısal
benzetim sonuçları Şekil 2’de verilmiştir. Yukarıda düşük hız-
daki test için yapılan değerlendirmelerin benzerleri bu test için
de geçerlidir. Şekil 2’deki grafiklerden anlaşılmaktadır ki, kon-
trollü taşıt yine daha çabuk reaksiyon göstermiştir. δd uygu-
landıktan hemen sonra, düşük hız çalışmasında olduğu gibi, δc,
δd’yi düşürecek şekilde değer almaya başlamıştır, Şekil 2.d.
Böylece δ, δd’ye göre daha düşük genlikli ve daha gecikme-
siz bir sinyal olarak üretilmiş ve bunun sonucunda, Şekil 2.f’de
görüldüğü gibi kontrolsüz araca nazaran çok daha düşük kayma
açılarının daha erken üretilmesine sebep olmuştur.

Kontrol edilen taşıtın referans sapma hızını takip etme ka-
biliyeti yüksekken, kontrolsüz taşıt yüksek ve gecikmeli sapma
hızına sahip olmuştur, Şekil 2.a. Dikkat edilmesi lazım ge-
len bir nokta da, δ’nın δd’nin yarısına yakın değer almasıdır.
Referans sapma hızını takip etmeye çalışan kontrolcü, buna
uygun δc üretmiştir. Sapma momentindeki ani değişimlere
bakılırsa, δc’nin etkileri daha açık bir şekilde görülebilir. Sapma
momentindeki bu tip ani değişimlerin, tekerleklerdeki dikey
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yüklerde büyük değişiklikler oluşturması beklense de, kontrol
edilen taşıttaki dikey yük değişimleri belirli bir seviyede tutula-
bilmiştir, Şekil 2.e.

Kontrollü taşıtın yanal yer değiştirme mesafesinin kontrol-
süze nazaran, daha az olduğu Şekil 2.b’de görülebilir. Hatta,
kontrolsüz taşıtın yanal mesafesi sabit bir değere oturmayıp
gittikçe büyümüştür. Sapma açılarına bakıldığında, kontrollü
taşıtın sapma açısını daha erken oluşturmaya başladığı ve yöne-
liminin daha düşük bir aralıkta kaldığı anlaşılır. Kontrollü taşıt
kendisini şerit ile hizalayabilmişken, kontrolsüz taşıtın yanal
mesafesindeki artışın bir diğer göstergesi olan, sapma açısının
sıfıra gitmemesi, taşıtın kendini şerit ile hizalayamadığını ve
yoldan çıktığını göstermektedir. Taşıtın hızı bu testte yüksek
olmasına rağmen, kontrol edilen taşıtın yanal yer değiştirmesi
yavaş hızlı taşıtınki ile neredeyse aynı olmuştur.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, lastik tekerlekli bir karayolu taşıtının aktif dü-
menleme kontrolü için bir kontrolcü tasarlanması ve geliştir-
ilen kontrol metodunun sayısal benzetimlerle test edilmesi
tartışılmıştır. Doğrusal olmayan MPC yaklaşımı kullanılarak,
asli olarak, iki performans ölçütünü minimize edecek bir kon-
trolcü tasarlanmıştır. Analitik olarak elde edilmiş olan bu
kontrol kuralı, bir referans sapma hızı modeline göre takip
hatasını ve her bir tekerlekteki dikey yük değişimini sıfırla-
maya çalışmaktadır. Sapma hızı, taşıtın yanal hareketine dair
önemli dinamikleri içerdiğinden ve sürücünün uyguladığı di-
reksiyon komutunun takip edilebilmesinde asli rolü olduğu için
performans ölçütü olarak seçilmiştir. Dikey yük değişiminin
azaltılması da, taşıtın yanal hareket esnasında, özellikle geçici
hal davranışlarında, her bir tekerleğin sürtünme kuvveti kapa-
sitesinin kararlı haldeki taşıtınkine yaklaştırılmasını sağlamak
için önerilmiştir.

Kontrol yönteminin etkililiği, iki farklı hızda ani şerit
değiştirme testleri ile gösterilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki,
tasarlanmış kontrolcünün öngörülü doğası sayesinde, taşıtın,
kontrol girişi uygulanması bakımından daha erken aksiyon ve
yanal ve dikey yük değişimleri karşısında da daha erken reak-
siyon göstermesi, böylece kontrol uygulanmamış taşıta nazaran
daha kararlı bir davranışa sahip olması mümkün olmuştur.

Bu çalışmanın devamında, taşıtın viraj alma, frenleme ve
ivmelenme esnasında gerçekleştirdiği yunuslama hareketinden
doğan etkilerin ve farklı yol-lastik sürtünme katsayılarının kon-
trolcü tasarımında hesaba katılması hedeflenmektedir. Ayrıca,
devam edegelen çalışmamızda, yunuslama etkisinin de hesaba
katıldığı kontrolcü ile taşıtın devrilme eğilimine etkisinin ince-
lenmesinin dikkate değer sonuçlar vermesi beklenmektedir.
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İstanbul, TÜRKİYE
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Özetçe

Bu çalışmada hız kontrolü ve mesafe kontrolü modları
arasındaki sürekli geçiş problemine çözüm sunan kaskad bir
uyarlamalı hız sabitleme kontrol(ACC) yapısı ortaya konul-
muştur. İlk kontrolcü(Üst); hız kontrolcüsü(PI) ve mesafe
kontrolcüsü(zaman-boşluğu) olmak üzere iki mod içermektedir.
Bu kontrolcülerin çıkışı ise ivme referans sinyalleridir. İkinci
kontrolcü(Alt) gaz kelebeğini kontrol ederek talep edilen iv-
meyi sağlamakla sorumludur. Pek çok algoritmada üst kont-
rolcünün modları arasında sürekli geçiş problemi oluşmaktadır.
Ortaya konulan bu metotta eklenilen mantıksal karşılaştırma ya-
pısı sayesinde sürekli mod değişim problemine çözüm sunul-
muştur

Abstract

We present an Adaptive Cruise Control (ACC) architecture
which is focused on solving repetitive switching issues between
two modes of ACC, speed control and distance control. A cas-
caded controller structure has been used. First controller (upper)
includes two modes: a speed controller (PI) and a distance cont-
roller (time-gap). Outputs of these controllers are acceleration
reference signals. The second controller (lower) is responsible
of providing the desired acceleration by controlling throttle. The
switching problem occurs in most algorithms between two mo-
des of the upper controller. In the proposed method, additional
to the normal switching logic which is checking the distance
with the leading vehicle, a set of logical comparisons have been
used to prevent repetitive mode changing at the exact desired
distance.

1. Giriş
Uyarlamalı Hız Sabitleme(ACC) verimi, konforu ve güvenliği
arttırmayı hedefleyen bir sürücü yardım sistemidir. Uyarlamalı
Hız Sabitleme sistemi, aracın hızını sürekli olarak aynı değerde

tutan Klasik Hız Sabitleme sistemine ek olarak; aracın önün-
deki araç ile mesafesini de sabit tutar. Bu çalışma şekli, kontrol
yapısının hız kontrol modu(Klasik Hız Sabitleme Sistemi) ve
mesafe kontrol modu olmak üzere en az iki mod içermesi ile
sağlanabilir [1], [2]. Literatürde mesafe kontrol modu için pek
çok methot ortaya konulmuştur. [3] çalışmasında da görülebi-
leceği gibi PI kontrol yapısı gibi basit çözümler bile referans
mesafeyi korumak için gerekli olan ivmelenme sinyalini üre-
tebilir. [4] çalışmasında sabit mesafe kontrolcü yapılarının gü-
venlik ve konvoy kararlılığı incelenmiştir. [5] çalışmasında ise
öndeki araca olan uzaklık değeri yerine zaman-boşluğu değe-
rinin kontrol edildiği kontrol yapılarının daha güvenli olduğu
ortaya konulmuştur. Ayrıca kazanç planlama mesafe kontrolü
için sıkça kullanılan bir yöntemdir [6], [7].Yapılan [8] çalış-
masında ise Model Öngörülü Kontrol(MPC) yapısı dahil ol-
mak üzere çeşitli kontrol yapıları karşılaştırılmıştır. Literatürde
frenleme-gaz anahtarlamasını optimize eden [9], [10], yakıt tü-
ketimini azaltan [11], hız ve mesafe kontrol yapılarının geçiş-
lerini güvenli hale getiren çalışmalara da rastlamak mümkün-
dür. [12] referans mesafe ile gerçek mesafeyi karşılaştıran bir
mantık yapısı ortaya koymuştur. Bazı metotlar [13] ise iki mod
için de referans ivmelenme değerini hesaplar ve bu değerler-
den minimum olanı seçerek uygular. Ancak bu kontrol yapısı
kullanıldığında kontrolcünün anahtarlamasında sürekli geçişler
olmaktadır [14]. Diğer metotlar [15], [16],[17] daha fazla mod
sayısı ve mesafe-göreceli hız grafikleri kullanmaktadır. Bu yön-
temler başarılı gibi gözükmesine rağmen, gerçek senaryolarda
sürekli anahtarlama durumu ortaya çıkmaktadır(figure 5). Sabit
hız modunda hareket eden bir araç diğer bir araca yaklaştığında
ve referans mesafeye ulaştığında hız kontrol ile boşluk kontrol
modları arasında sürekli bir geçiş problemi oluşmaktadır. Bu ça-
lışmada gerçek senaryolar için benzetimi yapılabilir ve uygula-
nabilir bir uyarlamalı anahtarlama metodu ortaya konulmuştur.
Kontrolcü modları için, zaman-boşluk metodu [18], [19] ve PI
kontrolcü [20] yapıları kullanılmış ve Simulink’ te uygulanmış-
tır. Daha sonra bu yapı detaylı bir araç dinamik modelleme aracı
olan AVL VSM™yazılımının benzetim ortamında test edilmiş-
tir.
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2. Dinamik Model
Literatürde ve uygulamalarda boyuna araç dinamikleri oldukça
iyi tanımlanmıştır. Pek çok referansa göre eğimli bir yüzeyde
hareket eden araca etki eden kuvvetler şekil 1’de gösterilmiş-
tir [21], [22], [23], [24]:

mẍ = Fxf + Fxr − Faero −Rxf −Rxr −mg sin(θ) (1)

Denklem içerisinde yer alan değişkenler ise aşağıda verildiği
gibidir:

Fxf Ön tekerleklere etkiyen boyuna kuvvet
Fxr Arka tekerleklere etkiyen boyuna kuvvet
Faero Araca etkiyen boyuna aerodinamik kuvvet
Rxf Ön tekerleklere etkiyen yuvarlanma direnç kuvveti
Rxr Arka tekerleklere etkiyen yuvarlama direnç kuvveti
m Aracın toplam kütlesi
g Yerçekimi ivmesi
θ Yol eğim açısı

Tekerlek kayma değerinin küçük olduğu aralıklarda
boyuna tekerlek kuvvetleri aşağıdaki gibi hesaplanabi-
lir [23], [25], [26]:

Fxf = Cσfσxf (2)

Fxr = Cσrσxr (3)

Yukarıdaki (2), (3) denklemlerinde; Cσf , Cσr boyuna te-
kerlek sertlik katsayılarını; σxf , σxr ise tekerlek boyuna kayma
oranlarını göstermektedir [27], [28].

Aerodinamik sürüklenme kuvveti(Faero) araç hızına(Vx)
ve rüzgar hızına(Vwind) bağlı bir fonksiyondur [24], [29]:

Faero =
1

2
ρCdAf (Vx + Vwind)

2 (4)

Yukarıdaki (4) denkleminde ρ havanın yoğunluğunu, Cd
aerodinamik sürüklenme katsayısını, Af ise aracın cephe ala-
nını göstermektedir [30], [31].

θ

Faero

x

Rxf

Fxf

Rxr

Fxr

mg

Şekil 1: Araca etkiyen kuvvetler

Ayrıca tekerlek yuvarlanma direnç kuvvetleri(Rxf ,Rxr) ile
tekerlek yük kuvvetleri(Fzf , Fzr) arasında lineer bir ilişki(f )
vardır [23], [27]:

Rxf +Rxr = f(Fzf + Fzr) (5)

3. Uyarlamalı Hız Sabitleme
Bu çalışmada [23]’dekine benzer kaskad bir kontrolcü yapısı or-
taya konulmuştur. İkinci(Alt) Kontrolcünün girişi referans ivme
değeri ve çıkışı eyleyici giriş sinyalidir(Örneğin: içten yanmalı
motorlar için gaz kelebeği açısı). İlk(Üst) kontrolcü ise refe-
rans hızı ve aynı zamanda güvenli mesafeyi koruyan, hız kont-
rol modu ile mesafe kontrol modunu içermektedir. Hız kontrol
modu için giriş sinyali referans hız değeri iken mesafe kontrol
modu için giriş sinyali referans zaman-boşluk değeridir. Kaskad
kontrolcü yapısı şekil 2’de verilmiştir.

Kaskad yapısı üst kontrolcü tasarımını oldukça kolaylaştır-
maktadır. Alt kontrolcü yapısı gerçek ivmelenme değerinin re-
ferans ivmelenme değerini takip etmesini sağlar. Ancak kontrol-
cülerin sınırlı bant genişliği sebebiyle referans ivme değerinin
takip edilmesi her zaman mümkün değildir. Bu sebeple üst kont-
rolcü tasarımı yapılırken referans ivmelenme değeri ile gerçek
ivmelenme değeri arasında birinci mertebeden transfer fonksi-
yonu ile ifade edilebilen bir gecikme olduğu kabul edilmiştir.
Bu kabuller altında üst kontrolcü tasarımı için sistem aşağıdaki
gibi modellenmiştir. [23]

ẍ =
1

τs+ 1
ẍdes (6)

Yukarıdaki (6) denkleminde τ gecikme sabitini göstermek-
tedir.

Sabit hız modu için kontrol kuralı aşağıdaki gibi yazılmış-
tır:

ẍdes = −kP (ẋ− ẋdes)− kI(x− xdes) (7)

(7) denkleminde ẍdes referans ivmelenmeyi, ẋ aracın ger-
çek hızını, ẋdes aracın referans hızını, kI ve kP PI kontrolcünün
kazanç katsayılarını göstermektedir [20].

Mesafe kontrol modu [5] tarafından ortaya konulan zaman-
boşluk kontrolcü yapısını kullanmaktadır. Referans mesafe de-
ğeri ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Ldes = l + hẋ (8)

Denklem içerisinde yer alan Ldes referans mesafeyi, h
referans zaman-boşluğunu, ẋ öndeki aracın hızını ve l güvenlik
amacıyla kullanılan küçük bir sabiti göstermektedir.

Kontrolcü ise aşağıda verildiği gibidir:

ẍdes = − 1

h
(l + (hẋ− (xlead − x))λ− (ẋlead − ẋ)) (9)

Yukarıdaki (9) denkleminde xlead − x öndeki aracın arka-
daki araca göre pozisyonunu, ẋlead − ẋ öndeki aracın arkadaki
araca göre hızını, λ alt kontrolcünün performansına göre seçilen
ve λ > 0 şartını sağlayan bir sabiti göstermektedir. Ayrıca bu
yapı [5]’de gösterildiği gibi konvoy kararlığını garanti etmek-
tedir. Burada bahsi geçen λ değerini seçerken h ve τ değerleri
referans alınmalıdır:

h2 − 2τh− 2λτh2 > 0 (10)

koşulunun sağlandığı durumda

h >
2τ

1− 2λτ
(11)
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denklemi kullanılır. Bu durum küçük λ değerleri için, ancak ve
ancak h > 2τ koşulu sağlanıyorsa geçerlidir. Eğer (10) denk-
lemi sağlanamıyorsa, dikkat edilmesi gereken koşul şu şekilde-
dir:

λ <
−(2τ − h)2

4τh(2τ − h)
(12)

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi

Üst
Kontrolcü

Alt
Kontrolcü

Hız
Referans Değeri

Referans
İvmelenme

Gaz
Girişi

Şekil 2: Kaskad kontrol yapısı

Alt kontrolcü referans ivmelenme için gerekli olan torku ve
bu tork değeri için gerekli olan içten yanmalı motor eyleyici
sinyalini(Örneğin gaz kelebeği) hesaplar. Gerekli olan tork de-
ğerinin hesaplanabilmesi için aracın kütlesi, tekerler ile motor
arasındaki aktarma oranı vb. parametreleri içeren aracın boyuna
modelinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli tork değeri aşağı-
daki gibi hesaplanabilir:

(Treq) =
Je

Rreff
ẍdes + [caR

3r3effw
2
e +R(reffRx)] (13)

Denklem içerisinde yer alan değişkenler ise aşağıda verildiği
gibidir;

Treq Gerekli olan tork değeri
Je Motor krank miline indirgenmiş eylemsizlik
R Vites aktarma oranı
reff Efektif tekerlek çapı
ẍdes Referans ivmelenme değeri
ca Aerodinamik sürüklenme katsayısı
we Motor açısal hızı
Rx Yuvarlanma direnç kuvveti

Motor krank miline indirgenmiş Je eylemsizlik aşağıdaki
gibi hesaplanmıştır;

Je = Ie + It + (mr2eff + Iw)R
2 (14)

Denklem içerisinde yer alan Ie motor eylemsizlik momen-
tini, It aktarma şaftı eylemsizlik momentini, m aracın toplam
kütlesini, reff efektif tekerlek çapını, Iw tekerlek eylemsizlik
momentini ve R aktarma oranını göstermektedir.

Literatürde içten yanmalı motorlar için gerekli torku elde
etmede kullanılan pek çok metot mevcuttur [32], [33]. Alt kont-
rolcü yapıları bu çalışmanın kapsamı dışında olduğu için, AVL
VSM™yazılımında ileri beslemeli kontrol yaklaşımı kullanıl-
mıştır ve Bölüm 4’de de açıklandığı gibi alt kontrolcünün refe-
rans ivmeyi faz gecikmeli olarak sağladığı kabul edilmiştir (6).

Zaman-boşluğu
Hız

Anahtarlama
Algoritması

Kontrolcüsü

İvmelenme İvmelenme

Referans İvmelenme

Üst Kontrolcü

Referans Gerçek
Hız Hız

Çoklu
Giriş

Şekil 3: Üst kontrolcü yapısı

Anahtarlama algoritması kontrolcünün iki modu arasından
doğru olanın seçilmesini ve öndeki araç ile mesafenin güvenli
ve konforlu olarak korunmasını sağlamaktadır. En sık kullanılan
metot referans mesafe ile gerçek mesafenin karşılaştırılması ve
eğer gerçek mesafe referans mesafeden düşük ise mesafe kont-
rol modunun aktif edilmesidir. Bu metot teorik olarak başarılı
olmasına rağmen mesafe kontrolcüsü anlık olarak referans me-
safenin altına düşmekte ve sistem tekrar hız kontrol moduna
geçmektedir. Hız kontrol modunda öndeki araç ile olan mesafe
azalır ve sistem tekrar mesafe kontrol moduna geçiş yapar. Bu
durum Şekil 5’de görülmektedir. Aşağıda ortaya konulan metot
bu problemi çözmektedir. Eğer kontrolcü mesafe kontrol mo-
duna geçer ise, referans mesafe 1’e yakın bir sabit(tsafety) ile
çarpılarak referans mesafe değeri arttırılır.

Ldes = (l + hẋ)tsafety (15)

Ancak bu referans mesafe değeri ile mesafe kontrol modu
içerisinde kullanılan referans mesafe değeri birbirinden farklı-
dır. Bu terim sadece ortaya konulan ve Şekil 4’de verilen anah-
tarlama algoritmasında kullanılmaktadır. Eğer araç tekrar hız
kontrol moduna geçerse referans mesafeye eklenilen değer çı-
kartılır mesafe kontrol moduna erken geçmeyi engeller. Bu me-
tot ile modlar arası sürekli geçiş problemi önlenmiş olur. Ancak
referans mesafeye eklenen değer sebebi ile araç referans hız de-
ğerini aşsa bile öndeki aracı takip etmeye devam edebilir. Bunu
engellemek için öndeki aracın hızı ile referans hız karşılaştırı-
lır. Eğer öndeki aracın hızı referans hız değerinden yüksek ise
kontrolcü tekrar hız kontrol moduna geçiş yapar(Şekil 4).
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Klasik Hız Sabitleme

dist > ddes

Vlead > Vdes

Adaptif Hız Sabitleme

dist: Gerçek Mesafe
ddes: Referans Mesafe
Vlead: Öndeki Aracn Hızı
Vdes: Klasik Hız Sabitleme Sistemi

Kontrol Modu

Kontrol Modu

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayr

Hayır

dist > Ldes

Referans hız değeri
Ldes: ddes × tsafety

Şekil 4: Uyarlamalı anahtarlama algoritması

4. Benzetim ve Kontrolcüler

Algoritmayı geliştirmek için gerekli olan dinamik araç modeli,
Simulink üzerinde geliştirilmiştir. Sonrasında geliştirilen al-
goritma AVL VSM™üzerinde denenmiştir. AVL VSM™AVL
tarafından geliştirilmiş araçların motor, yanal ve doğrusal
dinamiklerini ifade eden bir benzetim programdır. [34]. Ayrıca
Simulink ile birlikte kullanılabilmektedir. Böylece aracın
eyleyicileri, kontrolör çıktılarına göre işlenebilmektedir. İki
araç arasındaki göreceli hız ve pozisyonun RADAR sensörü
ile, mükemmel bir şekilde ölçüldüğü varsayılmıştır. Takip eden
aracın parametreleri AVL VSM™tarafından sağlanan gerçekçi
araç modeline göre ayarlanmıştır. Üst kontrolcüden gelen
referans ivme değerini sağlayacak torku hesaplamak için, alt
kontrolcüde denklem (13) kullanılmıştır. Gerekli torku sağla-
yacak kelebek açısını bulmak için, gerçek bir arabadan alınarak
oluşturulmuş kelebek-motor torku haritası kullanılmıştır. Bu
harita 3 boyutlu olup, araçta mümkün olan her motor devri
değeri için, kelebek açıklığı ile motorun verebileceği torkun
ilişkisi verilmiştir. Eğer istenen tork negatif ise, maksimum
fren torku lineer harita aracılığı ve P kazancıyla oranlanarak
fren uygulanır. Üst kontrolcü, bölüm 3’de açıklandığı şekilde
tasarlanmıştır. Parametreler, alt kontrolörün performansına
göre seçilmiştir:

Parametre Açıklama Değer
l Sabit güvenlik mesafesi 5 m
tsafety Anahtarlama güvenlik katsayısı 1.1
λ Kontrolör kazancı 0.4
h Referans zaman-boşluk 1.8 s
Vdes Hız Referans değeri 120 km/h

Benzetimin başlangıcında, öndeki araba 200 metre ileride
ve 72 km/h hızındadır. Daha sonra hızını 127 km/h’ye kadar
çıkarmaktadır. Böylece anahtarlama algoritmasının referans
hız değerinden yüksek araçları takip edip etmeyeceği test
edilmektedir. Öndeki araba tekrar yavaşlamakta ve devamında
kontrolörün takip performansını ölçmek için rampa şeklinde
hızını arttırmaktadır. Son olarak öndeki araç aniden yavaşlar ve
tekrar hızlanmaya başlar.

4.1. Benzetim Sonuçları

Şekil 5: Uyarlamalı anahtarlamasız algoritma

Şekil 6 önerilen ACC yapısının performansını göstermek-
tedir. Takip eden araç, istenilen mesafe hatası sıfır olana ka-
dar hızlanmaktadır. Sonrasında mesafe kontrolü moduna geç-
mekte ve aradaki mesafeyi korumaktadır. Öndeki araç, referans
hız değerinden hızlı gitmeye başlayınca, takip eden araç tek-
rar hız kontrolü moduna geçmektedir. Boşluk-zaman kontro-
lörü koşulunun içerisinde ek bir güvenlik zamanı sabiti olma-
sına rağmen, anahtarlama algoritması öndeki aracın hızını, hız
kontrolörünün referansıyla karşılaştırmakta ve hız kontrolüne
geçmektedir. Mesafe tekrar azaldığında ise zaman-boşluk kont-
rol moduna geçer. Şekil 6 üzerinden aracın takip etme perfor-
mansının iyi olduğu görülmektedir. Alt kontrolör ince ayarlan-
mamış olmamasına rağmen, araç zaman boşluk modundayken
mesafe hatası -1 metrenin altında olmak üzere- hep pozitiftir.
Sadece öndeki aracın aniden yavaşladığı kısımda mesafe hata-
sının negatif olduğu görülmektedir. Bu koşulda da, bahsi geçen
negatif değer (-0.1 m), belirlenmiş olan sabit güvenlik mesafesi
l’den (5 m) çok daha düşüktür. Araç takip modundayken ara-
daki mesafe kontrolörün referansından yüksek olsa dahi anah-
tarlama algoritması hız moduna geçmesini önlemekte, böylece
tekrarlayan anahtarlama probleminin önüne geçilmektedir. Şe-
kil 5 eklenen mantık fonksiyonları olmadan, aynı kontrolörler
ile yapılmış bir benzetimin sonucudur. Görüldüğü üzere, hata
sıfıra yakınken, kontrolör sabit hız moduna geçmekte ve mesa-
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feyi azaltmaktadır. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde tekrar me-
safe kontrol moduna geçmekte ve böylece tekrarlayan anahtar-
lama problemine sebep olmaktadır. Bu benzetimde kontrolör is-
tenilen mesafeyi 0.05 metreden az olacak şekilde takip edebil-
mektedir, ancak gerçek bir uygulamada bu sıklıkta sürekli gaz
ve fren kullanmak, verimli ve konforlu olmamakla beraber, bu
sıklık çok yüksekse, uygulaması da imkansızdır. Bu benzetim-
lerle, önerilen yapının bir aracın ACC sisteminden bekleyeceği-
miz şekilde çalıştığını görmekteyiz.

Şekil 6: Uyarlamalı anahtarlamalı algoritma

5. Sonuçlar
Bu makale ile hız kontrol ve takip modları arasında sürekli deği-
şim yapmayan bir ACC benzetim modeli sunulmuştur. İki katlı
bir kaskad kontrolör yapısı kullanılarak, aracın -özellikle ak-
tarma organları kaynaklı- lineer olmayan dinamikleri daha ko-
lay kontrol edilebilir hale getirilmiştir. Üst kontrolör olarak me-
safe ve hız kontrolü için iki ayrı kontrolör kullanılmış ve bu
kontrolörler arasında istenilen koşullara göre geçiş yapılmıştır.
Sarsıntılı veya sık mod değişimlerini önlemek için bir anahtar-
lama algoritması tasarlanmıştır. Alt kontrolör istenilen ivmeyi
sağlamak için gerekli olan torku hesaplamaktadır. Daha sonra
kelebek-motor torku haritası kullanılarak hesaplanan torktan
gerekli eyleyici girdisi (gaz veya fren) sağlanmaktadır. Gerçekçi
bir araç benzetim programı kullanılarak, önerilen metodun per-
formansı gösterilmiştir. Sonuçlar, kontrolörün verilen referans-
ları iyi bir performansla takip ettiğini göstermektedir.
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Özetçe 

Bu çalışma, modern bir dizel motorun hava yolu 

eyleyicilerinden olan egzoz gazları devridaim (EGR) valfi ve 

aşırı doldurma sistemi (VGT) için arıza tespiti ve tespit edilen 

arızaların yapay zeka algoritmaları yardımı ile 

sınıflandırılmasını kapsamaktadır. Çalışmalarda dizel motor 

yerine daha önce AVL Türkiye tarafından geliştirilen ortalama 

değer motor modeli (MVEM) kullanılmıştır. Arıza tespiti için 

kullanılan MVEM ve yapay sinir ağları (YSA) çıktıları 

kıyaslanarak artıkalar oluşturulmuş, bu artıklar çeşitli makina 

öğrenme algoritmaları ile farklı arıza durumları için 

sınıflandırılmıştır. Sonuçların farklı veriler ile çevrimiçi ve 

çevrimdışı doğrulamaları yapılmıştır. 

Abstract 

This study includes detecting and identifying predefined faults 

of the EGR valve and VGT component from airpath actuators 

of a modern diesel engine with the help of artificial 

intelligence algorithms. The mean value engine model 

(MVEM) previously developed by AVL Turkey was used 

instead of the diesel engine in the studies. Residuals were 

generated by comparing MVEM and artificial neural networks 

(ANN) outputs. These residues are classified for different fault 

conditions by various machine learning algorithms.  Online 

and offline validation of results are conducted with validation 

data. 
 

1. Giriş 

Doğrudan yakıt enjeksiyonlu, aşırı doldurmalı ve egzoz gazı 

devridaim (EGR) özelliklerine sahip olan modern dizel 

motorlar; yakıt tüketiminde, egzoz gazı emisyonlarında ve 

sürülebilirlik bakımından belirgin ilerlemeler göstermiştir. 

EGR ve değişken geometrili aşırı doldurma sistemleri (VGT) 

ile birlikte dizel motorlar kontrol açısından çok daha karmaşık 

sistemler haline gelmiştir. Bu nedenle sistem üzerinde 

oluşabilecek arızalara karşı mevcut arıza bulma ve tanımla 

algoritmalarının da geliştirilmesi gerekmektedir. Bu makalede 

sıkışmış bir EGR valfi veya VGT arızasına sahip dizel motor 

hava sistemi için bir arıza bulma ve tanımlama metodu 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Egzoz gazlarının tekrar yanma odasına gönderilmesinin amacı 

azot oksit (NOx) emisyonlarını azaltmaktır. Egzoz gazı 

devridaim sisteminin ana bileşeni olan EGR valfi emme 

manifoldu  ile  egzoz  manifoldu  arasında  bulunur  ve  atık 

gazların bir kısmının yanma odasına geri beslenebilmesine 

olanak tanır. Emme manifoldunda temiz hava ile karışan egzoz 

gazı miktarı, EGR valfi ile kontrol edilir. Bununla birlikte, 

herhangi bir fiziksel sistemde olduğu gibi, EGR valfleri de 

arıza yapabilir. Egzoz gazı devridaimini etkileyebilecek ana 

arıza, EGR valfinin belirli bir konumda takılı kalması veya 

belirli bir konuma kadar çalışabilmesidir. Bunun sonucunda 

çevreye zararlı  emisyon gazları artacaktır. 

Aşırı doldurmanın ana rolü, motorun aynı silindir hacmi için 

hava yoğunluğunu artırarak daha fazla güç üretmesini 

sağlamaktır. Bir başka deyişle, dizel motorlarda aşırı 

doldurmanın avantajı, güç yoğunluğunu arttırılmasıdır. Aşırı 

doldurma sistemleri ilk olarak kamyon dizel motorları için 

uygulanmaya başlanmış ve 1975'den beri binek otomobiller 

için de uygulanmaktadır [1]. Günümüzün araçlarında bulunan 

VGT teknolojisi (VNT-Değişken Nozul Turbocharger olarak 

da bilinir), ticari ve otoyol dışındaki, yolcu, deniz  ve 

demiryolu içten yanmalı motor uygulamalarında olduğu gibi 

çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır [2]. Aşırı doldurma 

eyleyicileri, serbest, atık kapılı ve değişken geometrili yapıda 

olabilirler. VGT, motor performansını iyileştirmek için 

uyarlanabilir kontrol stratejisi tasarlamayı sağlayan hava yolu 

denetimindeki önemli bir unsurdur. Bu amaçla, VGT sürekli 

olarak izlenmelidir ve etkinliğindeki herhangi bir kayıp tespit 

edilmelidir. VGT eyleyicisi doğrusal olmayan bir sistemdir, 

dolayısıyla sistemin tüm olası fiziksel yönlerini hesaba katan 

fizik tabanlı doğru bir model elde edilmesi oldukça zordur. 

Günümüzde bir çok farklı proses için çeşitli model tabanlı 

arıza tespit ve izolasyon (FDI) teknikleri kullanılmaktadır [3]. 

Bütün bu tekniklerin ortak özelliği, proses hakkında bilgi 

üretmek için girdi ve çıktılarla birlikte prosese özgü 

matematiksel bilgilerin kullanılmasıdır. Elde edilen bu bilgi 

daha sonra, arızalı veya arızasız koşullarla ilgili kararlara 

varmak için teşhis sürecinde kullanılır. İstatistiksel Hipotez 

Testleri  (SHT),  gözlemci  tabanlı  doğrusal  olmayan kestirim 

[4] üretim sensörleri ve ilave sensörler [5] kullanılarak gerçek 

zamanlı gözetim ve son olarak yapay zeka uygulamaları, 

örneğin , makine öğrenmesi ve yapay sinir ağları [6] bulanık 

mantık; arıza tespit ve izolasyon sistemleri için kullanılan 

yaygın metotlardır. 

Literatürde mevcut birçok yapay sinir ağı mimarisi 

bulunmaktadır; bunlar temel olarak denetlenen ve 

denetlenmeyen ağlara ayrılabilir. ART2 ve Kohonen 

denetimsiz ağlara örnek olarak verilirken [6] RBF (radial basis 

function) ve MLP (multilayer perceptron) en basit denetlenen 

yapay  sinir   ağlarına  örneklerdir.  Denetlenen  ağların,   arıza 
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izolasyonunda denetimsiz ağlara kıyasla daha iyi sınıflandırma 

yetenekleri sergilediği gösterilmiştir ancak önceden 

bilinmeyen bir arıza teşhisi için denetimsiz öğrenme teknikleri 

de kullanılabilir [7]. 

Bu çalışmada, EGR valfinin ve VGT eyleyicisinin herhangi bir 

arızadan ötürü işlevselliğini yitirdiği dört farklı  çalışma 

bölgesi göz önüne alınmıştır. Bu çalışma bölgelerinin sınırları 

ise eyleyicilerin çalışma aralıları dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Arızanın olmadığı durum da dahil edildiğinde 

toplamda beş sınıf söz konusudur. Her arızalı durum için 

gereken veriler, fizik tabanlı motor modeli kullanılarak 

toplanmış olup, denetimli makine öğrenmesi teknikleri ile 

EGR valfinin ve VGT eyleyicisinin hangi arızalı durumda 

çalıştığı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 1: Dizel motoru hava yolu şematik görünümü 

 
Dizel motorun hava yoluna ait şematik bir görünüm Şekil 

1'de gösterilmiştir. Motora giren hava debisi, kütle hava akış 

sensörü ile ölçülür. Giren bu temiz hava, VGT’nin temiz hava 

tarafındaki bileşeni olan kompresörde sıkıştırılır ve 

soğutucudan geçer. Bu noktanın ardından emme manifolduna 

giren hava, egzoz gazlarıyla karışarak yakıtın püskürtüldüğü 

yanma odasına doğru akar. Egzoz gazları, egzoz manifoldunun 

çıkışında ikiye ayrılır, gazların bir kısmı VGT’nin egzoz 

gazları tarafındaki bileşeni olan türbin üzerinde iş yaptıktan 

sonra katalizör ile atmosfere karışırken, kalan diğer kısım 

emme manifolduna doğru EGR valfi üzerinden akarak 

devridaim yapar. EGR valfinde ve VGT eyleyicisinde 

meydana gelebilecek bir arıza, OBD (On-board Diagnosis) 

sistemi tarafından gerçek zamanlı olarak takip edilmeli ve 

tespit edilmelidir. 

 

2. EGR Valfi için Arıza Tespiti ve Makina 

Öğrenme Algoritmaları ile Sınıflandırılması 

Otomotiv, havacılık, kimya endüstrisi gibi farklı disiplinlerde, 

meydana gelebilecek veya gelen arızalara zamanında 

müdahale etmek ve sistemlerin emniyetli sınırlar içerisinde 

işlemeye devam etmesini sağlamak amacıyla arıza tespit, 

izolasyon ve yeniden konfigürasyon (FDIR) yöntemleri 

kullanılmaktadır. Bir arıza, sistemin en az bir karakteristik 

özelliğinin veya parametresinin istenmeyen bir durumdan 

ötürü kabul edilebilir çalışma koşullarından sapması olarak 

tanımlanır. Arızalar; algılayıcılar, eyleyiciler veya sistem 

bileşenleri üzerinde meydana gelebilir. Arıza tespit ve 

izolasyon (FDI) algoritmaları, sistemin beklenen/normal bir 

şekilde çalıştığını veya bir noktada meydana gelen arızalı bir 

durumun varlığını saptamak ile sorumludur. Bununla birlikte 

arızanın konumunu ve niteliğini de belirler. 

Dizel motorun hava yolu için kullanılan bir FDI şeması [8] 

Şekil 2’de gösterilmiştir. Matlab ortamında gerçeklenen bu 

sistemin amacı; EGR valfinde meydana gelen tıkanmaları 

tespit etmek, hava ve yakıt yoluna ait sensörler ile yapay sinir 

ağları kullanılarak oluşturulan modelin çıktılarını gerçek 

zamanlı olarak karşılaştırarak elde edilen artıkların, makina 

öğrenmesi algoritmaları kullanılarak sınıflandırılmasıdır. 
 

Şekil 2: Arıza tespiti ve izolasyonu için önerilen şema 

 
Bu çalışmada gerçek sistem yenine, AVL Türkiye tarafından 

geliştirilen MVEM kullanılmıştır [9]. Ortalama değer motor 

modeli, motor modellemesi ve kontrolü için yaygın olarak 

kullanılan bir kıstastır. MVEM, Matlab/Simulink ortamında 

örnekleme periyodu 10 ms seçilerek geliştirilmiş ve yedi alt 

sistemden oluşmaktadır; kompresör, türbin, ara soğutucu, 

emme ve egzoz manifoldu, EGR ve motor. 

Denetimi artan çevre ve emisyon şartlarını karşılamak için; 

motor devri ve torku, ateşleme açısı, enjeksiyon zamanlaması, 

emisyon gazları ve benzeri birçok değişken kontrol 

edilmelidir. Bu değişkenler için tatmin edici kontrol 

performansı elde etmek oldukça zordur, çünkü doğrusal 

olmayan ve karmaşık bir şekilde birbirleriyle ilişkilidirler. 

İçten yanmalı motorlar; çalıştırma, rölanti, çalışma ve  

frenleme gibi birçok farklı çalışma moduna sahiptir. Bu 

nedenle, motor dinamiği, doğrusal olmayan ve çok değişkenli 

olup, motor kontrol problemlerini daha karmaşık ve zor hale 

getirmektedir. 

Geliştirilen fizik tabanlı motor modeli, atmosfer basıncı ve 

sıcaklığını, türbin eyleyici sinyalini, EGR valfi ve EGR baypas 

valfi eyleyici sinyallerini, motor soğutma suyu sıcaklığını, 

enjekte edilen yakıt miktarını, türbin çıkış basıncını ve motor 

devrini girdi olarak kullanmaktadır. Emme manifoldu basıncı 

ve hava debisi, EGR debisi, türbin giriş basıncı ve sıcaklığı 

verileri model çıktısı olarak elde edilmektedir. 
 

2.1. Yapay Sinir Ağları Kullanarak EGR Modelinin 

Oluşturulması 

Genel sinir ağı tasarım sürecinin iş akışında yedi ana adım 

vardır: 

 Veri toplama 

 Ağ yapısını oluşturma 

 Ağı yapılandırma 

 Ağ parametrelerinin başlangıç değerlerine atanması 

 Eğitim 

 Doğrulama (eğitim sonrası analiz) 

 Ağı kullanma 
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Yapay sinir ağı kullanarak modellemenin ilk adımı, uygun bir 

eğitim veri setinin oluşturulmasıdır. Eğitim verisi, modelleme 

ve kestirim performansını etkileyeceğinden, sistemin genel 

karakteristiğini mümkün olabildiğince iyi yansıtacak şekilde 

seçilmiştir. Motor devri ve harcanan yakıt miktarına göre, bir 

dizel motorun geçici hal cevaplarının toplandığı üç farklı  

sürüş test döngüsü NEDC (New European Driving Cycle) 

verisi, AVL sayesinde elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler 

hem fizik tabanlı motor modelinin hem de yapay sinir ağı 

modelinin girdileri olarak kullanılmıştır. Veri  setleri, 

toplamda 30.000 örnek test ve doğrulama verisine sahip  

olacak şekilde birleştirilmiş ve ilk 20.000 veri ile yapay sinir 

ağı eğitilmiştir. Kalan 10.000 veri ile de elde edilen modelin 

doğrulaması gerçekleştirilmiştir. MLP mimarisi üç katmanlı 

(giriş katmanı/gizli katman/çıkış katmanı), olacak şekilde 

kullanılmıştır. Gizli katmanda sigmoid nöronlar, çıkış 

katmanında ise lineer nöronlar kullanılmıştır. Kullanılan 

yapının gizli katmanında yeterli sayıda nöron bulunduğu ve 

sistem, tutarlı girdiler ile beslendiği taktirde MLP yapısı, çok 

boyutlu doğrusal olmayan regresyon problemlerini yüksek 

doğrulukta modelleyebilmektedir. Yapay sinir ağının 

parametreleri, BRBP (Bayesian Regularization 

Backpropagation) algoritması kullanılarak eğitilmiştir. Şekil 3 

ve 4’te ortalama değer motor modelinin (mavi) ve yapay sinir 

ağı modelinin (kırmızı) hesapladığı EGR debilerinin zamana 

göre değişimleri birlikte çizdirilmiştir. Ayrıca her bir örnek 

veriye ait modelleme hatası da (siyah) gösterilmiştir. 

 

Şekil 3: YSA modeli ve MVEM’nin çıktısı olan EGR 

debisi (alt grafik) ve modelleme hatası (üst grafik) 

 
Artıklar, fizik tabanlı motor modeli ve sağlıklı veri ile 

eğitilmiş YSA çıktıları arasındaki fark hesaplanarak elde 

edilmiştir. YSA modelinde, herhangi bir arıza durumundaki 

girdi verileri, sağlıklı durumdaki verilerden farklı olacağı için, 

çıktılar da beklenen değerlerden sapma göstermektedir. Şekil 

4’de görüldüğü üzere EGR valfi eyleyicisi maksimum 5%‘lik 

bir hareket alanı ile sınırlandığında arıza durumu için artıklar 

belirgin hale gelmektedir. 

 

Şekil   4:   YSA  modeli   ve  MVEM’nin   çıktısı  olan 

%5‘lik bir hareket alanı ile sınırlandırılmış EGR debisi 

(alt grafik) ve modelleme hatası (üst grafik) 

2.2. Makina Öğrenmesi Kullanarak Arızaların Tespit 

Edilmesi ve Sınıflandırılması 

Makina öğrenimi en genel anlamda, insanlara yapması doğal 

gelen bir özelliğin (tecrübeden öğrenme) bilgisayarlara 

öğretilmesidir. Makina öğrenme algoritmaları, bir  model 

olarak önceden belirlenmiş bir denkleme dayanmaksızın 

bilgileri doğrudan bilgiden "öğrenmek" için hesaplama 

yöntemlerini kullanır. Öğrenme için mevcut örnek sayısı 

arttıkça algoritmalar uyarlamalı olarak performanslarını artırır. 

Makina öğrenimi, temel olarak iki farklı tekniği kullanır, 

bilinen girdi ve çıktı verilerinin bulunduğu bir modeli eğiten 

gözetimli öğrenme algoritmaları, gelecekteki çıktıları tahmin 

edebilir. Diğer teknik ise gözetimsiz öğreme olup, girdi 

verilerinin gizli kalıplarını veya içindeki kümeleri bulan ve 

buna göre çıktıları sınıflandıran algoritmalardır. 

Gözetimli makina öğrenmesinin amacı, belirsizlik varlığında 

kanıtlara dayalı öngörüler yapan ve yeni verilere yanıt üreten 

bir model oluşturmaktır. Literatürde birçok gözetimli ve 

gözetimsiz makina öğrenme algoritması bulunmaktadır ve her 

biri öğrenmeye farklı bir yaklaşım getirmektedir. Bu 

algoritmalar modellenecek sisteme özgüdür ve doğru 

algoritmayı bulmak kısmen deneme yanılma yöntemine 

dayanır. Yüksek dereceli modeller, gürültüye neden olabilecek 

küçük varyasyonları da hesaba katarak verileri ezberleme 

eğilimindedir. Bu modeller eğitim verisi dışında bir veri ile 

karşılaştıkları zaman, yanlış kestirimler ortaya 

çıkarabilmektedir ve bu modellerin genelleme yeteneği 

zayıftır. Düşük dereceli modellerin yorumlanması daha 

kolaydır, ancak sonuçlarının doğruluğu daha düşük 

olabilmektedir. Bu nedenle, doğru algoritmayı seçmek, hızın, 

doğruluğun ve karmaşıklığın arasında bir seçim yapmayı 

gerektirir. 
 

Şekil 5: Makina öğrenmesi algoritmaları 

 
Bölüm 2.1’deki artık oluşumunda açıklandığı üzere, gözetimli 

makina öğrenmesi ile amaçlanan, farklı yüzdelik değerlere 

kadar işlevini sürdüren sıkışmış bir EGR valfinin sebep  

olduğu artık verilerinin SVM (Support Vector Machine) 

algoritması kullanılarak sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırma 

sayesinde valfin hangi arızalı sınıfa ait olduğu tespit 

edilmektedir. Bu çalışmada, dört farklı arıza sınıfı ve bir 

sağlıklı sınıf olmak üzere toplam beş farklı sınıf vardır.  

Bunlar, sağlıklı-0, Arıza5-1 Arıza10-2, Arıza15-3 ve Arıza20- 

4 şeklinde etiketlenmiştir. 
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SVM çok değişkenli bir istatistiksel yaklaşım olup, 

sınıflandırma ve regresyon yeteneği sayesinde yaygınlaşmıştır. 

SVM tabanlı bir sınıflandırıcı, yapısal risk minimizasyon 

ilkesine dayandığı için iyi bir genelleme özelliğine ve lineer 

olmayan bir özniteliğe sahiptir. SVM algoritması; veri 

kümesini, her sınıfa ait destek vektörleri arasında maksimum 

mesafeyi sağlayacak hiper bir düzleme (karar sınırı) göre 

sınıflara ayırmaktadır. Destek vektörleri temsili veri  

noktalardır ve sayılarının artması SVM modelinin 

karmaşıklığını artırabilmektedir. EGR valfi arızalarının 

sınıflandırılmasında kullanılan SVM algoritması sayesinde 

eğitim  sonucunun  eldeki  eğitim  verisine  göre  doğruluğu % 

99.1 olarak hesaplanmıştır ve aşağıdaki karışıklık matrisinde 

sınıflandırma performansları verilmiştir. 

 

Şekil 6: SVM algoritması ile eğitim sonucu elde edilen 

karışıklık matrisleri. (Sol grafik – gözlem sayısı Sağ 

grafik – yüzdelik bazda gözlem sayısı) 

 
 

3. Aşırı Doldurma Sistemi için Arıza Tespiti ve 

Makina Öğrenme Algoritmaları ile 

Sınıflandırılması 

Hata tespiti ve sınıflandırılması için kullanılan sistem 

konfigürasyonu Şekil 2 ile verilen yapıda kurulmuştur. 

Burada, motor modeli olarak MVEM, referans model olarak 

YSA modelleri kullanılmıştır. 

 

3.1. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak VGT Modelinin 

Oluşturulması 

Önceki bölümlerde geçen EGR valfindeki arıza tespiti için 

kullanılan YSA modelleri, VGT eyleyicisi için de 

uyarlanmıştır. Öğrenme algoritması ve YSA yapısı korunmuş, 

veri setinde mevcut üç farklı NEDC verisine ek olarak sürekli 

hal verileri de eklenmiştir. Sürekli hal verileri sayesinde 

VGT’nin yüksek motor devri ve yük bölgelerindeki davranışı 

modellenmiştir. EGR valfi yüksek motor devirlerinde ve 

yüklerde kapandığından dolayı EGR için olan YSA 

modellerinde sürekli hal verisine ihtiyaç duyulmamıştır. YSA 

modellerinin çıktıları ise emme manifold basıncı, egzoz 

manifold basıncı, temiz hava debisi, EGR debisi, türbin giriş 

sıcaklığı, VGT devri, türbin izentropik verimi, kompresör 

izentropik verimi ve VGT mekanik verimi şeklindedir. 

 

3.2. Artıkların Elde Edilmesi ve Filtreleme 

 
MVEM ve YSA modellerinin sonuçları kıyaslanarak artıklar 

elde edilmektedir. Şekil 7 de YSA ve MVEM emme 

manifoldu basınçlarının zamana göre değişimi verilmiştir. 

Şekil 8 de verilen üstteki grafikte hata gösterilmiştir. 

Görüldüğü  gibi  modelleme  hataları  bazı  noktalarda oldukça 

yüksek değerlere ulaşmaktadır. Modelleme hatalarının ortadan 

kaldırılması amacıyla, hatanın bir eşik değer ile kıyaslanarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

 

Şekil 7: Emme Manifold Basıncı, MVEM ve YSA 

çıkışları 

 
VGT de herhangi bir arıza olmaması durumunda artıkların 

tamamen sıfıra yakın olması beklenmektedir. Bunun 

sağlanması için, hata bir eşik değeri ile kıyaslandıktan sonra 

lojik olarak filtrelenmiştir (debounce). Hatanın bir eşik değeri 

ile kıyaslandığı durumda elde edilen lojik çıktı Şekil 8 deki 

ikinci grafikte verilmiştir. Bu durumda elde edilen artıklar 

Şekil 8 deki üçüncü grafikte verildiği gibi sıfır olmaktadır. 

 

 

Şekil 8: Zamana göre değişen emme manifold basıncı 

için artıklar (üst), eşikleme (orta) ve dijital filtreleme 

(alt) 

 
Diğer MVEM ve YSA çıktıları için de aynı yöntem 

uygulanmıştır. Burada bahsi geçen eşik değerleri ve dijital 

filtre zamanlamaları uzman tecrübesine dayanarak, arıza 

olmadığı durumda artıkları sıfıra eşitleyecek şekilde 

belirlenmiştir. 

 
3.3. Makina Öğrenmesi için Veri Seti Elde Edilmesi 

 
Makina öğrenmesi için gereken veri setleri Simulink 

ortamında, VGT geribesleme sinyalinin bir satürasyon bloğu 

ile sınırlandırılması sonucu elde edilmiştir. VGT çalışma 

aralığı sağlıklı durumda 0-100 iken, VGT’nin çalışma 

aralığının 0-90, 0-85 ve 0-80 olduğu durumlar için veriler 

etiketlenerek kaydedilmiştir. Sağlıklı, arızalı 90, arızalı 85, ve 

arızalı 80 durumları için toplamda 120.000 örnek ve 10 farklı 

sinyal içeren veri seti elde edilmiştir. Bu veri  setinin 

80.000’lik kısmı eğitim için kullanılmıştır. Veri setinde; 

sağlıklı ve farklı arızalı durumlar için artıklar, VGT pozisyon 

değerleri ve  sınıf etiketleri bulunmaktadır. 
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3.4. Makina Öğrenmesi Uygulamaları 

 
MATLAB ortamında kullanılan; kNN (k-nearest neighbor), 

SVM ve karar ağaçları algoritmaları yardımıya arıza 

sınıflandırmaları gerçekleştirilmiştir. 

 
3.4.1. Karar Ağaçları ( DT, Decision Trees) 

 
Karar ağaçları veya sınıflandırma ağaçları, girdilere karşılık 

düşen yanıtları eğer-değil kuralları ile belirler. Bir yanıtı 

tahmin etmek için, ağaçtaki kök (başlangıç) düğümden yaprak 

düğümüne kadar olan kararları izler ve en uçtaki noktalar, yani 

yapraklar düğüm yanıtlarını içerir. Sınıflandırma ağaçları 

nominal, örneğin 'doğru' veya 'yanlış' yanıtları üretirken, 

regresyon ağaçları ise sayısal yanıtlar verir. Şekil 9 da VGT 

arızası tespiti için karar ağaçları sonucunda elde edilen yapı 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 9: Karar ağaçları ile sınıflandırma sonucu 

 
Şekil 9 da görüldüğü üzere hataların gözlemsel olarak 

sınıflandırılması oldukça zordur. Ancak makina öğrenmesi 

algoritmaları ile bu karmaşık yapı kolaylıkla 

çözülebilmektedir. 

 
3.4.2. SVM Modeli 

 
SVM çalışma prensibi bölüm 2.2 de açıklanmıştır. Aynı 

algoritma VGT arıza sınıflandırması için de kullanılmıştır. 

Şekil 10 da soldaki matriste SVM sımıflandırması sonucu 

verilmiştir. Alt satır ve sağ sütunda doğruluk yüzdeleri 

bulunmaktadır. 

 
3.4.3. kNN Sınıflandırıcısı 

 
k-NN sınıflandırma ve regresyon için kullanılan parametrik 

olmayan bir yöntemdir. Her iki durumda da, girdi, özellik 

alanında k adet en yakın eğitim örneklerinden oluşur. k-NN, 

örüntü    tabanlı    bir    öğrenme   türüdür.    Sınıflandırma için 

komşuların katkıları ağırlıklandırılır, böylece yakın  

komşuların ortalamaya daha uzak olanlara kıyasla daha fazla 

katkıda bulunmaları sağlanır. Örneğin, bir ağırlıklandırma 

şeması, her komşuya 1/d ağırlığının verilmesini içerir; burada 

d komşuya olan uzaklıktır. 

 

 

Şekil 10: SVM karışıklık matrisi (solda), kNN 

karışıklık matrisi (sağda) 

 
VGT eylecisi için arıza sınıflandırılmasında kullanılan SVM 

ve kNN algoritmalarının performans yüzdeleri Şekil 10 da 

verilmiştir. 

 
3.5. Doğrulama Çalışmaları 

 
Doğrulama çalışmaları hem MATLAB üzerinde (çevrimdışı) 

hem de Simulink üzerinde (model ile eş zamanlı, çevrimiçi) 

olarak yapılmıştır. Tablo 1’ de toplam örnekler içerisindeki 

hatalı ve doğru sınıflandırma dağılımları verilmiştir. Bu 

değerler çevrimdışı doğrulama çalışmaları sonucunda elde 

edilmiştir. 

 
Tablo 1: Makina Öğrenmesi Algoritmaları Kıyaslaması 

 
Metot Doğru  Sınıflandırılan Örnek 

Sayısı 
Yanlış  Sınıflandırılan Örnek 

Sayısı 

DT 119906 98 

SVM 119893 111 
kNN 119890 114 

Şekil 11 de çevrimiçi doğrulama sonucundaki sınıflandırma 

sonuçları verilmiştir. Burada, 1 etiketi sağlıklı durumu, 2 

arızalı 90, 3 arızalı 85 ve 4 arızalı 80 durumlarını temsil 

etmektedir. Simulink ortamında bu etiketler sözel olarak ifade 

edilemediğinden, numaralar yardımı ile sınıflar temsil 

edilmiştir. Şekil 11 de görüldüğü gibi farklı zamanlarda farklı 

algoritmalar yanlış sınıflandırmalar yapmaktadır. Sonuçlar 

incelendiğinde, kNN algoritmasının diğerlerine göre daha az 

yanlış sınıflandırılan örnek sayısına sahip olduğu, dolayısı ile 

performansı en yüksek algoritma olduğu görülmektedir. 
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Şekil 11: DT, SVM ve kNN için online doğrulama snıflandırma sonuçları 

 

4. Sonuçlar 

 
Bu projede, modern bir dizel motorun hava yolunda bulunan 

EGR ve VGT eyleyicileri için arıza tespiti ve sınıflandırılması 

yapılmıştır. AVL Türkiye tarafından sağlanan MVEM dizel 

motor modeli ve veri setleri kullanılmıştır.  Artıkları 

oluşturmak için YSA modelleriyle kıyaslamalar yapılmıştır. 

VGT için modelleme hatalarının etkisini azaltmak amacıyla 

artıklara eşikleme ve dijital filtreleme uygulanmıştır. Arızalı 

veriler, farklı eyleyici sıkışmaları için Simulink'te bir 

satürasyon bloğu kullanılarak oluşturulmuştur. Ardından, 

farklı yüzdelere ait eyleyici sıkışmaları için hatalı veri seti iki 

farklı kısma; eğitim ve doğrulama setleri olarak, ayrılmıştır. 

Eğitilen makina öğrenmesi modelleri, doğrulama verileri ile 

hem çevrimiçi hem çevrimdışı olarak test edilmiş, önceden 

belirlenen bu arıza durumlarını yüksek doğrulukla tespit etmiş 

ve sınıflandırmıştır. 
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Özetçe 

Bu makalenin temel amacı, çoklu hedef izleme (MTT) problemi 

için farklı veri ilişkilendirme yöntemlerinin karşılaştırmalı bir 

çalışmasını yapmak, algoritmaların karşılaştırma sonuçlarını 

göz önüne alarak hemen hemen tüm hedef izleme 

uygulamalarında karşılaşılan sorunları analiz etmek ve yeni bir 

yöntem önermektir. MTT sorununa ilk çözüm olarak, Küresel 

En Yakın Komşu(-GNN) yaklaşımı uygulanmaktadır. 

Uygulanması en kolay olan metotlardan birisi olmasına 

rağmen, olasılıksal veri ilişkilendirme filtresi (PDAF) ve ortak 

olasılıksal veri ilişkilendirme filtresi (JPDAF) gibi olasılıkçı 

yaklaşımların gerisinde kalmasına yol açan  yetersizlikleri 

gözlemlenmektedir. Bu makalede, bu üç yöntem farklı hata 

kriterleri göz önünde bulundurularak karşılaştırılmış ve 

sonuçlar sunulmuştur. Belirlenen kriterler göz önünde 

bulundurarak, karmaşık bir ortamda birden fazla hedefi izleme 

yeteneği sayesinde JPDAF'nin sonuçlarının en verimli olduğu 

gözlenmiştir. Bu nedenle, JPDAF'ın  izleme sırasında hedef 

sayısı değiştiğinde ortaya çıkan zayıf yönlerini gidermek 

amacıyla, JPDAF algoritmasına izleme başlatma ve öldürme 

kabiliyeti eklenerekyeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu 

algoritma sayesinde, izleme esnasında takip edilen hedefler 

ortamı terk ettiğinde veya  ortama takip edilmeyen yeni bir 

hedef giriş yağtığında, JPDAF'ın ortamdaki hedef sayısını 

bilme zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bu değişikliğin yanı sıra, 

maksimum takip edilebilir hedef sayısındaki esneklik ve gerçek 

zamanlı uygulamalar için kod üretimi dikkate alınarak yeni 

algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmanın işlevselliği, 
sensör ölçümü  ve izlenen nesne sayılarından bağımsızdır. 

Abstract 

Main purpose of this study is to carry out a comparative study 

on several well known data association and tracking methods 

for multiple target tracking (MTT) applications and to propose 

a methodology for target initialization and kill decisions that is 

encountered in all multiple target tracking applications. First 

one of the methods that is analysed for MTT problem is Global 

Nearest Neighborhood (GNN). Although the method is 

straightforward and easy to implement, it has some weaknesses 

under specific circumstances that can be handled more 

efficiently by probabilistic approaches like Probabilistic Data 

Association Filter (PDAF) and Joint Probabilistic Data 

Assocation Filter(JPDAF). In this study, afore-mentioned 

methods are compared with each other in terms of MTT 

problem and results are examined with respect to different 

metrics. Results show that the joint probabilistic data 

association filter outperformed the other methods, especially in 

cluttered environment. Assumption of constant and known 

number of tracked targets, which is one of the main drawbacks 

of JPDAF method, is eliminated by proposing a target initialize 

and kill algorithm. Besides, a flexible JPDAF algorithm is 

developed considering real time application, code generation 

and maximum tracked target and measurement number. 

1. Giriş

Hedef takibi methodları, havacılık, savunma sanayii ve robotik 

gibi farklı alanlarda [1,2,3] ve otomotivde özellikle Gelişmiş 

Sürüş Destek Sistemleri’nde (ADAS) sıklıkla 

kullanılmaktadır.Hedef takibi metotlarının en bilinenlerinden 

birisi olan Doğrusal Kalman Filtresi (LKF) izlenen nesnenin 

durum değişkenlerini tahmin edebilmek için sensor ölçümünü 

ve bir matematiksel modeli kullanan, temel olasılıksal bir 

filtredir. Ancak, sensor ölçümlerinin kaynağı, sensörden gelen 

zayıf sinyaller, arka plan gürültüleri veya ortamda bulunan 

birden fazla hedef gibi çeşitli nedenlerden dolayı belirsiz 

olabilir. Sahte ölçümlerin veya birbirine çok yakın hedeflerin 

varlığı, takibin güncellenmesi için doğru ölçümü seçmenin 

zorluğunu arttırır. Sonuç olarak, LKF, bu yanlış ölçümleri, 

hedef durumunu güncellemek için kullanabilir ve bu da, 

izlemenin bozulmasına ve hatta takip kaybına neden olabilir. 

Bu veri ilişkilendirme belirsizliğini çözmek için, basit LKF 

yöntemine olasılıksal yaklaşım [4] dahil edilerek metot 

değiştirilmelidir. 
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Hedef izlemedeki veri ilişkisi belirsizliğini çözmeyi 

amaçlayan en Yakın Komşu (NN), GNN, PDAF, JPDAF ve 

Çoklu Hipotez Teoremi (MHT) gibi başarılı birçok yöntem 

bulunmaktadır [1,3,5]. GNN yaklaşımı, çoklu hedef izleme 

problemi için en uygun çözümlerden birisidir ve diğer 

yöntemlerle karşılaştırıldığında uygulanması göreceli olarak 

daha kolaydır. Metotta,doğrulama bölgesinin içindeki en yakın 

ölçüm ilgili takip edilen hedef ile ilişkilendirilir [5] ve bir ölçüm 

yalnızca tek bir hedef ile ilişkilendirilebilir. GNN  yöntemi bu 

yönüyle NN methodundan farklıdır. NN yöntemi, ölçüm başka 

bir hedef  için zaten kullanılmış olsa bile, kendisine en yakın 

olan ölçümü  o hedef ile ilişkilendirir. Uygulamadaki 

kolaylıklarına rağmen, eğer takip edilen hedefler birbirine çok 

yaklaşırsa bu algoritmalar başarısız olur [5]. Atanan en yakın 

ölçüm, diğer hedefe ait olabilir; bu da yanlış durum tahmini ile 

sonuçlanır. 

Veri ilişkilendirme problemini çözmenin bir yolu, PDAF 

algoritmasında uygulandığı gibi, doğrulama bölgesi içindeki 

aday ölçümleri ve ilgili hedefe ait olma olasılıklarını 

hesaplamaktır [6]. Takip edilen hedef ile yapılan ölçümler 

arasındaki ilişkinin posterior olasılığının hesaplanması, 

doğrulama bölgesi içindeki gözlemler kullanılarak yapılır. 

Hedef izleme, hesaplama gayreti gerektirdiğinden, hedef için 

belirlenen doğrulama bölgesinin dışındaki ölçümleri yok 

saymak bu gayreti azaltır [4, 7]. PDAF algoritmasının zayıflığı, 

dağınıklıkta yalnızca bir hedef olduğunu ve diğer tüm 

hedeflerin yanlış ölçüm olduğunu varsaymasıdır [8]. Ancak, bu 

sahte ölçümler, ortamda birbirine yakın hareket eden birden 

fazla nesne varsa  bu nesnelerden de kaynaklanabilecektir.  

Hedefe dayalı ölçümleri yanlış ölçümler olarak varsaymak 

ve bunları bağımsız Poisson karmaşıklığı noktaları olarak 

modellemek, izi kaybetmeye sebep olur. JPDAF, tüm 

ölçümlerin doğrulama bölgesindeki hedeflerden herhangi 

birinden kaynaklanabileceğini varsayarak PDAF'nin 

eksikliklerini düzeltir ve hedeflerden birine ait bir ölçüm olma 

olasılığını hesaplar [8, 9].   Olasılıkların hedefler arasında 

beraber hesaplanması, tek dağılımın Poisson dağılımı ile 

modelleneceğini ve takip kayıplarının önleneceğini garanti 

eder. 

Bir sonraki bölümde, GNN, PDAF ve JPDAF problemleri 

anlatılmış ve ardından uygulama sonuçları ve karşılaştırmalar 

açıklanmıştır. Bölüm II'de, bu algoritmaların ardındaki mantık 

ayrıntılı bir biçimde sunulmuştur. Bölüm III'te, bu yöntemlerin 

uygulama detayları anlatılmıştır. Arkasındaki mantıkla birlikte, 

yapılan modifikasyonlar da açıklanmıştır. JPDAF 

algoritmasının geliştirilmiş versiyonunun da uygulanmasıyla, 

yöntemin, dağınıklığın içindeki hedef sayısının bilinirliğini 

varsayması sonucu ortaya çıkan ana dezavantajı çözülmüştür. 

Tüm algoritmalar, gerçek zamanlı uygulamalarda 

kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.Bölüm IV'te, 

tanımlanmış verilere dayalıfarklı yöntemlerin karşılaştırmalı 

bir çalışması sunulmuştur. 

2. Algoritma Açıklaması

2.1. GNN 

Bu uygulamalarda Kalman filtresi kullanılarak tahmin-

güncelleme fazları sırasıyla yapılır. Bu yüzden takip edilen 

hedefin doğru ölçümü baz alınarak durum güncellenmesinin 

yapılması gerekmektedir. Klasik filtrelerde ölçüm 

ilişkilendirme gürültü kaynakları içeren karmaşık ortamlarda 

başarılı olamamaktadır. Bu gürültü kaynaklarının neden olduğu 

yanlış ölçümler, hedef takibini kaybetmeye veya hedefi daha az 

doğrulukta takip etmeye sebep olabilir. Hedefe ait doğru 

ölçümü seçmek için litaratürde bulunan yöntemlerden birisi de 

Küresel En Yakın Komşu (GNN) yöntemidir. Bu ilişkilendirme 

yöntemi, temel Kalman filtresinin tahmin etme adımlarıyla 

başlamaktadır[9], 

�̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1) = 𝐹𝑥𝑡(𝑘 − 1|𝑘 − 1) (1) 

     �̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1) = 𝐻𝑥𝑡(𝑘|𝑘 − 1) (2) 

�̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1) = 𝐹𝑃𝑡(𝑘 − 1|𝑘 − 1)𝐹
′   + 𝑄 (3) 

 �̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1), t hedefi için k örnekleme zamanındaki durum

tahmini vektörüdür. Hedefe ilişkin durumlardan yola çıkarak 

tahmin edilmiş ölçümler �̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1) vektörü ile

gösterilmektedir. �̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1) hata kovaryansını, 𝑄 ise

sistemin Gauss dağılımlı gürültü kovaryansını ifade etmek için 

kullanılır. 

F ve H matrisleri sırasıyla durum geçiş matrisini ve gözlem 

matrisini ifade etmektedir. Inovasyon kovaryansı 𝑆𝑡(𝑘) ve

Kalman Filtre kazancı 𝑊𝑡(𝑘), (4, 5) denklemlerindeki gibi

hesaplanır. 

𝑆𝑡(𝑘) = 𝐻�̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1)𝐻
′ + 𝑅(𝑘) (4) 

𝑊𝑡(𝑘) = �̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1)𝐻(𝑘)
′𝑆𝑡(𝑘)

−1 (5) 

Bu denklemlerde yer alan 𝑅(𝑘) ölçümün gürültü kovaryansını 

gösteren matristir. Alınan herbir ölçümün hedeflerin tahmini 

ölçümüne olan uzaklığı hesaplanarak, bu mesafelerden  bir 

mesafe matrisi 𝐷𝑖𝑡  oluşturulur,

𝐷𝑖𝑡(𝑘) = [𝑧(𝑘) − 𝑧�̂�(𝑘|𝑘 − 1)]
′𝑆𝑡(𝑘)

−1[𝑧(𝑘)
− 𝑧�̂�(𝑘|𝑘 − 1)]  ∀ 𝑖, 𝑡 (6) 

𝑧(𝑘) = {𝑧𝑖(𝑘)}𝑖=1
𝑚(𝑘) (7) 

Verilen denklemlerde, k örnekleme zamanında alınan ölçüm 

sayısı 𝑚(𝑘) , alınan tüm ölçümler 𝑧(𝑘) olarak gösterilmektedir. 

Oluşan mesafe matrisin boyutu da (𝑖 ×  t)  olmaktadır. 

Buradaki (𝑖) ölçüm sayısını (t) hedef sayısını belirtmektedir. 

Mesafe matrisinden değeri en düşük olan yani hedefe en yakın 

ölçüm seçilir ve ölçüm-hedef ataması yapılır. Herbir hedefe 

atanan ölçümle o hedefin durum güncellemesi 

hesaplanmaktadır. 
  𝑥𝑡(𝑘|𝑘) = �̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1) +𝑊𝑡(𝑘)(𝑧𝑖(𝑘) −

  𝐻�̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1)) (8) 

𝑃𝑡(𝑘|𝑘) = (𝐼 −𝑊𝑡(𝑘)𝐻) �̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1) (9) 

2.2. PDAF 

Olasılıksal Veri İlişkilendirme (PDAF) yöntemi geçerlilik 

bölgesi içerisindeki herbir ölçümün hedefe ait olma olasılığının 

hesaplanmasına dayanmaktadır[3, 4]. Alınan tüm ölçümler 

sadece bir hedefin geçerlilik bölgesi içerisindeyse bu yöntem 

doğru çalışırken, eğer ortamda iki ya da daha fazla hedef varsa 

doğru sonuçlar alınamamaktadır [3, 9]. Bu yöntemde de temel 

Kalman filtre adımları kullanılır. Ölçümlerin hedefin tahmini 

durumuna olan Mahalanobis mesafeleri,  𝑆𝑡(𝑘) kovaryansı

kullanılarak hesaplanır. Bu mesafeler, geçerlilik bölgesine 

düşme olasılığı(𝑃𝐺) [8] göz önüne alınarak bir eşik değeriyle

(𝛾) karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonunda geçerlilik bölgesi 

ve geçerli ölçümler dizisi oluşturulur. Geçerlilik bölgesinin 

oluşturulması her örnekleme zamanında tekrarlanır.  
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𝑉(𝑘) = {𝑧: [𝑧 − �̂�(𝑘|𝑘 − 1)]′𝑆𝑡(𝑘)
−1

[𝑧 − �̂�(𝑘|𝑘 − 1)] ≤ 𝛾} 
(10) 

Herbir geçerli ölçümün gerçek ölçüm olma olasılığı(𝛽𝑖)
hesaplanmasıyla beraber[3, 7], hiçbir geçerli ölçümün hedefle 

ilişkili olmama olasılığı (𝛽0) da hesaplanır(for i = 0).

𝛽𝑖

=

{

𝐿𝑖(𝑘)

1 − 𝑃𝐷𝑃𝐺 + ∑ 𝐿𝑗(𝑘)
𝑚(𝑘)
𝑗=1

,  𝑖 = 1,2, . . 𝑚(𝑘)

1 − 𝑃𝐷𝑃𝐺

1 − 𝑃𝐷𝑃𝐺 + ∑ 𝐿𝑗(𝑘)
𝑚(𝑘)
𝑗=1

, 𝑖 = 0,

(11) 

Denklemlerde yer alan 𝑃𝐷  terimi tespit olasığını gösteren ve

zamana bağlı olarak değişmeyen sabit bir sayıdır. 𝐿𝑖 ise  𝑖
numaralı ölçümün 𝑡  hedefine ait olma olasılığıdır.  

𝐿𝑖(𝑘) ≜
𝑁[𝑧𝑖(𝑘); �̂�(𝑘|𝑘 − 1), 𝑆(𝑘)]𝑃𝐷

λ

(12) 

      λ , gürültülü çevreye ait olan Poison dağılımlı modelin 

yoğunluğunu ifade etmektedir[4].  Tüm ölçümlerin 

olasılıklarıyla mesafelerinin çarpımı toplanarak ağırlıklı 

ortalama bulunur. Bu ortalama da bileşke inovasyon değerini 

𝑣(𝑘) oluşturmaktadır. 

𝑣(𝑘) = ∑ 𝛽𝑖(𝑘)

𝑚(𝑘)

𝑖=1

𝑣𝑖(𝑘) (13) 

     Bu aşamadan sonra standart Kalman filtresi devreye 

girmektedir. Kalman kazancı ve bileşke inovasyon kullanılarak 

hedefin durum güncellemesi ve kovaryans güncellemesi 

yapılır.   

𝑥𝑡(𝑘|𝑘) = �̂�(𝑘|𝑘 − 1) +𝑊(𝑘)𝑣(𝑘) (14) 

𝑃𝑡(𝑘|𝑘) = 𝛽0(𝑘)�̂�𝑡(𝑘|𝑘 − 1)

+ [1 − 𝛽0(𝑘)]𝑃
𝑐(𝑘|𝑘) + �̃�(𝑘)

(15) 

Kovaryans matrisi güncellenirken iki terim daha 

hesaplanır. Bu terimler, güncelleme durumunun kovaryansı 

(𝑃𝑐) ve inovasyonun dağılımıdır. (�̃�) [7].

𝑃𝑐(𝑘|𝑘) = 𝑃(𝑘|𝑘 − 1) −𝑊(𝑘)𝑆(𝑘)𝑊(𝑘)′ (16) 

�̃�(𝑘) ≜ 𝑊(𝑘)[∑ 𝛽𝑖(𝑘)𝑣𝑖(𝑘)𝑣𝑖(𝑘)
′

𝑚(𝑘)

𝑖=1

− 𝑣(𝑘)𝑣(𝑘)′]𝑊(𝑘)′

(17) 

2.3. JPDAF 

     PDAF metodunun kullanıldığı durumda, bir hedefe ait 

ölçümler art arda başka bir hedefin geçerlilik bölgesi içine 

düştüğü ve kalıcı bir ara yüz oluşturduğu zaman sorun ortaya 

çıkar. PDAF yaklaşımı, bu ölçümleri ayırma ve hedefleri ile 

eşleştirme yetisine sahip değildir. Ortak Olasılıksal Veri 

Eşleme filtresi (JPDAF), çoklu hedef takip problemine çözüm 

getirebilmek için PDA metodunu geliştirir ve onu geride bırakır 

[15].   

      Farklılıklardan biri olarak, tahminler her bir hedef için 

hesaplanmalıdır. Ölçüm 𝑖 'ye karşılık gelen yenilikler her bir 

hedef 𝑡 için hesaplanır. Her tahmini ölçümün etrafındaki 

doğrulama bölgeleri, yenileme aracılığı (18) ile oluşturulur. 

𝑣𝑖
𝑡(𝑘) = 𝑧𝑖(𝑘) − �̂�𝑡(𝑘|𝑘−1) (18) 

Birleşmiş yenilik, her bir hedef için, ölçüm i ile hedef 

t arasındaki ilişkinin posterior olasılığı kullanarak hesaplanır,  

Vt=∑ 𝛽𝑖
𝑡𝑣𝑖

𝑡𝑚
𝑖=1 (19) 

ve bununla beraber hedeflerin durum tahminleri güncellenir. 

JPDAF'ın kilit noktası, ortak olayların koşullu olasılıklarını 

değerlendirmektir [4, 8]. 

𝑥 = Ω𝑥𝑖𝑡𝑖
(20) 

Burada x, i ölçümünün hedef t'den kaynaklandığı olaydır. 

Mümkün olayları belirten bazı olaylar vardır ve bu olaylar her 

bir hedefle yanlızca bir ölçümün ilişkilendirilmesi durumuna 

karşılık gelir [1]. Bu değişkenler (21), ölçüm i'nin hedef t ile 

ilişkili olup olmadığını temsil eder, 

𝜏𝑖(𝑥) = {
 1, 𝑡𝑗 > 0

0, 𝑡𝑗 = 0
(21) 

Şekil 1: Modife edilmiş JPDAF’ın ana mantığı 

ve herhangi bir ölçüm 𝑖 'nin hedef 𝑡 ile ilişkili olup olmadığını 

belirtir. 

𝛿𝑡(𝑥) = {
 1, 𝑡𝑗 = t  for some j

0, 𝑡𝑗 ≠ t  for all j

(22) 

JPDAF’ın doğrulama mantığı, doğrulama matrisi 

oluşturmasıyla 𝛺 = [𝑊𝑖𝑡]  farklılık gösterir. Buradaki [𝑊𝑖𝑡],

doğrulama matrisinin elemanlarına karşılık gelir  ve ölçüm 
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𝑖’nin hedef 𝑡’nin doğrulama bölgesi içinde olup olmadığını 

değerlendirir. 

𝑊𝑖𝑡 = {
 1, 𝑖𝑓  𝑑𝑖2 > 𝛾

0, 𝑖𝑓  𝑑𝑖2 < 𝛾
(23) 

Uygulanabilir olayları saptamak amacıyla, doğrulama 

matrisinin satırlarını ve sütunlarını tarayan bir algoritma 

oluşturularak, ölçüm ilişkilendirme göstergesi 𝜏𝑖 ve hedef

göstergesi 𝛿𝑡 elde edilebilir [4].

𝜏𝑖=∑ 𝑊𝑖𝑡
𝑇
𝑖=1 (24) 

𝛿𝑡=∑ 𝑊𝑖𝑡
𝑚
𝑖=1 (25) 

Bu değişkenler, olayların 𝑝{𝑥|𝑧𝑘}  koşullu olasılıklarının

birlikte belirlenmesine katkıda bulunur. 

𝛽𝑖
𝑡=∑ 𝑝{𝑥|𝑧𝑘}𝑥  𝑤𝑗𝑡(x)   if  i=1,..,m ; t=0,..,T (26) 

𝛽0
𝑡= 1- ∑ 𝛽𝑖

𝑡𝑚
𝑖     if t=0,1,..,T (27) 

Burada olasılık 𝛽𝑖
𝑡, ölçüm 𝑖 'nin hedef 𝑡 'ye ait olduğunu ve 𝛽0

𝑡,

geçerli ölçümlerden hiçbirinin herhangi bir hedefle 

ilişkilendirilmeme olasılığını ifade eder. Bayes’ kuralı 

kullanılarak, ortak olay olasılığı şu şekilde hesaplanır; 

𝑝{𝑥|𝑧𝑘}= 
1

𝐶
 ∏

exp [−
1

2
𝑣𝑖
𝑡(𝑘)𝑇𝑆−1𝑣𝑖

𝑡(𝑘) ]

2𝜋𝑙/2 |𝑆|1/2İ:𝜏İ=1

.∏ 𝑃𝐷
𝑡

İ:𝛿𝑡=1
 .  ∏ (1 − 𝑃𝐷

𝑡)İ:𝛿𝑡=0
 

(28) 

ve 𝑐, normalleştirme katsayısıdır. Durumlar her bir hedef için, 

ilişkilendirme olasılıkları kullanılarak, ayrı ayrı güncellenir. 

Fig.1, JPDAF agoritmalarının aşamalarını temsil etmektedir.  

3. Takip Algoritmalarının Uygulaması

Uygulanan GNN, PDAF ve JPDAF algoritmaların test 

edilebilmesi için bir simulasyon ortamı oluşturmak 

gerekmektedir. Tass International tarafından geliştirilen 

PreScan programıyla bir simulasyon ortamı oluşturulmuştur. 

Oluşturulan senaryoda Ego aracın üzerine Radar sensörü 

yerleştirilmiştir ve test için gerekli ölçümler bu sensörden 

gelmektedir. Bu ölçümlerde oluşan gürültüler  Gaussian 

dağılımlıdır. Simulasyon ortamında oluşturulan senaryonun 

gerçek değerleri Prescan programı tarafından 

sağlanabilmektedir. Simulasyonun gerçek verileri gürültülü test 

verileriyle karşılaştırılarak  bu üç hedef izleme algoritmasının 

performansları değerlendirilebilecektir.  

Şekil 2 :Test Senaryosu 

Senaryo, iki hedef araç ve Radar sensörlü bir ego araçtan 

oluşmaktadır. Simulasyonun tamamı 5 saniye sürmektedir ve 

araçların hareketleri Şekil 2’ de gösterilmiştir. Şekilden de 

anlaşılabileceği gibi, senaryonun başlangıcında 1. Hedef, ego 

aracın görüş alanı içerisinde değildir ve görüş alanına girdikten 

sonra 3 kez şerit değiştirmiştir. 2. hedef ise senaryonun 

başından itibaren görüş alanı içerisindedir ve sadece aynı şeritte 

yanal hareketler yapmaktadır. Yeni bir hedef görüş alanına 

girdiği anda hedeflerin ilk durumları ilk ölçümlerle 

belirlenmelidir.  

3.1. GNN Uygulaması 

GNN algoritması, senaryoda görüş alanına giren hedeflerin 

durum değişkenlerinin tahmin değerlerini hesaplamakla 

başlamaktadır. Durum geçiş matrisi(F) olarak,   sabit ivmeli 

araç modeli kullanılmaktadır.  Süreç gürültüsü (𝑄) sıfır 

ortalamalı beyaz Gauss gürültüsüdür[16].  Hedeflerin durum 

vektörlerinde hız, pozisyon ve ivme değerleri olmasına rağmen, 

𝐻 ölçüm matrisi sadece pozisyon değerlerini içermektedir.  

Mesafe matrisi, gelen ölçüm sayısına göre değişmektedir. 

Oluşturulan senaryoya göre ölçüm sayısı en az 0, en fazla 2 

olabilir. Eğer bir hedef hakkında ölçüm geliyorsa o hedef 

güncellenirken, ölçüm gelmeyen hedef güncellenmez. Eğer 

hiçbir ölçüm alınmazsa durum vektörleri güncellenmeden 

tahmin kestiriminde kalır.  

3.2. PDAF Uygulaması 

PDAF yöntemi sadece bir hedefi takip edebilmektedir. Bu 

sebeple, hedefe ait durum vektörünün algoritmanın başında 

belirlenmesi gerekmektedir. Durum vektörünü belirlemek için 

sensörden alınan ilk değerler kullanılmaktadır. Durum 

vektörünün tahmin değeri yine sabit ivmeli model ile 

hesaplanır. Ölçüm tahmini de yapılarak gelen ölçümler 

arasındaki inovasyon hesaplanır. Geçerlilik bölgesi içerisinde 

kalan ölçümlerle olasılık hesabı yapılır. Geçerlilik bölgesinde 

kalması için gereken eşik bu senaryo için 1.5 olarak 

belirlenmiştir. Bu eşiği geçebilen ölçümler geçerlilik 

bölgesinde kalmış olup ilişkilendirme olasılıkları bileşke 

inovasyonlarına göre hesaplanır 

Tespit olasılığı ve doğru ölçümün geçerlilik bölgesine 

düşme olasılığı sırasıyla 0.8 ve 0.9 olarak belirlenmiştir. 

Belirlenen ölçüm değerine göre güncellemeler yapılmaktadır. 

3.3. JPDAF Uygulaması 

JPDAF algoritmasının varsayımlarından biri olarak, dağınıklık 

içindeki hedef sayısı bilinmektedir Bu varsayım, hedeflerin 

ortamı uzun bir süre için terk etmesi ya da uzun bir süre sonra 

ortama geri gelmesi gibi seneryolarda, takip kaybı ile 

sonuçlanabilir. Bu durumda, hedef sayısı simülasyon esnasında 

değişebilir. Bu varsayım sonucu oluşabilen takip kaybı 

olasılığının üstesinden gelebilmek için, birtakım 

modifikasyonlar uygulamaya eklenmiştir. Fig.7’ de görüldüğü 

gibi, takibi öldürme ve başlatma algoritmaları, geliştirilmiştir. 

Eğer ölçümün hedefle ilişkilendirilmesi algoritma ile teyit 

ediliyorsa, takip güncellemesi gerçekleşir. Onaylama işlemi, 

birleşmiş yenilik (19) değerinin 0 olmama durumuna bakılarak 

yapılır. Hedef belirlenen zaman içerisinde onaylanmaz ise, 

takip, pozisyon ya da hız gibi hedef takip değer listesinin 

istenen değere ayarlanması ile öldürülür ve bu uygulamadaki 

istenen değer 0 olarak belirlenmiştir. Takibi öldürmek için 

belirlenen zaman 0.2 saniyedir. Ortama giriş yapma durumunda 

takip başlatma, sensör okumaları kullanılarak yapılır.  

Takip öldürme ve başlatma algoritmaları dışında, 

sabit olmayan hedef sayısı nedeniyle, tüm algoritmanın sabit bir 

şekilde  kodlanmasını önlemek adına, başka yenilikler de 

geliştirilmiştir. Maksimum hedef ve ölçüm sayısı, parametrik 

olarak oluşturulmuştur ve 40 × 40  olarak belirlenmiştir. 
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Doğrulama matrisi veya birleşik yenilik matrisi gibi diğer 

matrisler buna göre başlatılır. 

Bu durumda, hedef veya ölçüm sayısı değişikliği 

varsa, izleme algoritması başarısız olmaz. Süreklilik arayüzü, 

hedefler birbirine çok yakın olduğunda ve doğrulama bölgeleri 

belli bir zaman aralığı için kesiştiğinde ortaya çıkabilir. Bu 

durumda, iz kaybını önleme yeteneği nedeniyle, JPDAF 

yaklaşımı diğer yöntemlerden daha üstündür. Doğrulama 

mantığı, her ölçüm etrafında bir doğrulama bölgesi oluşturarak 

uygulanır. Sensör ölçümleri ile hedefin öngörülen ölçümü 

arasındaki farklar mesafe hatasını belirler. Hata, tanımlanan 

eşik değerinden küçükse; ölçüm, hedefin geçerlilik alanı içinde 

olur. Doğrulama matrisini oluşturabilmek amacıyla bu işlem 

her hedef için tekrarlanır.  

Olası olaylar, her bir ölçümün yanlızca tek bir 

hedeften kaynaklanabileceği varsayımına göre 

belirlenir.Geçerlilik matrisini, satırlar ve sütunları ile  tarayan 

bir algoritma oluşturulur ve bu algoritma mümkün olan bütün 

olayları tespit eder.Satırları tarayarak ölçüm göstergesi elde 

edilir ve sütunları tarayarak hedef göstergesi elde edilir. Bu 

göstergeler, mümkün olan olayların ortak ilişkilendirme 

olasılıklarının değerlendirmesinde hangi ölçümlerin ve 

hedeflerin kullanılacağını belirler. Bunlar, 𝑖 'nin hedef 𝑡 'ye ait 

olma olasılığını ifade eden 𝛽𝑖
𝑡 'yi hesaplamak için kullanılır. Her

hedef için sabit algılama olasılığı 𝑃𝐷
𝑡   0.8 olarak ayarlanmıştır. 

Ortak ilişkilendirme olasılıkları, her bir hedefin 

birleşik yeniliğini hesaplamak için kullanılır. Hedeflerin 

durumları, bu birleşik yenilikleri kullanarak güncellenmektedir. 

Bir sonraki bölümde, farklı metotların takip performansı 

sonuçları gösterilmektedir. 

4. Sonuçlar ve Analiz

Bu bölümde, 2. ve 3. bölümlerde anlatılan yöntemlerin aynı 

senaryo kullanılarak test edilmesi sonucu elde edilen 

çıktılarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirmeler 

gerçek ölçümlerle karşılaştırılarak yapılmaktadır. Kulanılan 

programın en büyük avantajı gerçek değerleri sağlamış 

olmasıdır. Fakat gerçek hayatta yapılabilecek olan testlerde 

gerçek değerlere ulaşılması mümkün olmayabilir. Bu yüzden 

bu algoritmaların çıktıları iki farklı test yöntemi kullanılarak da 

değerlendirilmeye alınmıştır. Bu yöntemlerden birisi Ortalama 

Hataların Toplamının Kare Kökü (RMSE) testidir ve gerçek 

değerler ele alınarak yapılmaktadır. Ölçüm değerleri ile model 

tahminleri arasındaki hata oranını belirlemek için kullanılır. 

Diğer test ise Normalize Inovasyon Karesi(NIS) 

olmaktadır[17].  

   Şekil 1 : GNN tabanlı Uzunlamasına ve Lateral Hedef İzleme 

4.1. GNN Sonuçları 

Şekil 3’te görüldüğü gibi GNN yöntemi gerçek verilere çok 

yakın sonuçlar vermiştir. Algoritma hiç bir durumda hedef 

takibini kaybetmemiştir. Grafiğe bakıldığında 1. ve 4. 

saniyelerde çok fazla tahminin biriktiği görülmektedir. 1. 

saniyede  2. araç görüş alanına girmiştir ve bu süre veri 

ilişkilendirmenin başlangıç aşamasıdır. Bu başlangıç 

aşamasında algoritma fazla tahmin yapmak zorunda kalmıştır. 

4.saniyede yer alan tahmin birikmesinin sebebi ise araçlardan

birinin çok hızlı bir şekilde şerit değiştirmesidir.

     Sonuçlar incelendiğinde boylamsal sonuçların çok yakın 

oturduğu görülse de yanal hareket düzgün bir şekilde takip 

edilememiştir. Bunun sebebi ise PreScan programındaki radar 

sensörünün alabildiği en yakın noktayı aracın takip  noktası 

olarak vermesidir. Bu en yakın nokta ise ego araç veya hedef 

araç değiştikce değişmektedir.  

Birinci hedefin takibine ait Ortalama Hataların Toplamının 

Kare Kökü (RMSE) test sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Şekil 

5 ise NIS sonuçlarını vermektedir.  

4.2. PDAF Sonuçları 

Hazırlanan senaryo ilk başta sadece bir araç içermektedir ve bu 

yüzden, radar sensörünün sadece bir kanalından ölçüm 

gelmektedir. Tek kanaldan gelen ölçümle PDAF algoritması 

ölçüm ilişkilendirmesini yaparak birinci aracı takip etmeye 

başlamaktadır. 1,2. saniyede ikinci araç ego aracın görüş 

alanına girmiştir ve ölçüm alınan kanal sayısı artmıştır. Fakat 

ikinci kanaldan gelen ölçümler takip edilmeye başlayan hedefin 

çok uzağında kaldığı için birinci hedefin geçerlilik bölgesi 

içerisine girmemiştir. Algoritma bu yeni gelen ölçümleri yanlış 

ölçüm kabul edip hesaplarına almamaktadır.  Bu durumda 

birinci hedef takip edilmeye devam edilse de ikinci hedef takip 

edilmemiştir. 2.2 saniye geçtikten sonra kısa bir süreliğine 

birinci hedeften ölçüm alınamamaktadır. Bu kısa süre içinde tek 

gelen ölçüm ikinci hedeften olmaktadır. Bu yüzden takip birinci 

hedeften ikinci hedefe zıplamaktadır.  

Şekil 2: 2 hedef ve dağınııklık bulunan bir ortamda PDAF 

Sonuçları  

Şekil 4 te de görüldüğü gibi birinci hedeften tekrar ölçüm 

gelmeye başlasa dahi algoritma bu sefer bu ölçümleri geçersiz 

sayıp, ikinci aracı takip etmeye devam etmiştir. İki araç çok 

yakın hareket etmeye başladığında ise ölçümler birbirlerinin 

geçerlilik alanlarına girmiş ve algoritma ortalama bir sonuç 

çıkarmaya başlamıştır. Yakınlaştıkları durumda PDAF yöntemi 

hiç bir aracı takip edemez olmuştur.  
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Şekil 3: GNN-NIS Test 

Bu senaryonun test sonuçlarına bakıldığında PDAF 
yönteminden beklenilen sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çünkü 
PDAF yöntemi tüm sisteme tek bir hedef gözüyle bakmakta ve 
onu takip etmeye çalışmaktadır. Eğer karmaşık bir ortamda bir 
hedef olsaydı doğru sonuçlar elde edilebilirdi. Karmaşık 
ortamda tek bir aracı kaybetmeden takip edebilmesi onu temel 
Kalman filtresinden ayıran bir  özelliktir[3]. Fakat PDAF 
yöntemi çoklu hedef takibinde kullanılamamaktadır.  

4.3. JPDAF Sonuçları 

      Şekil 6'da görüldüğü gibi, ortamda 2 hedef olması sebebi ile 

2 tane hedef takibi başlatılmıştır. Gösterilen hedef pozisyonları, 

ego aracıyla hedef arasındaki bağıl pozisyonlardır. 1,3. 

Saniyede, 2. hedef takibi üzerinde ufak bir dalgalanma 

gözlenmektedir ve bunun sebebi hedef takip değerlerinden biri 

olan hedef durumunun 0’dan 1 e geçiş yapmasıdır.Ayrıca, 

kanallardan birinden gelen sensör ölçümleri, 1.7 saniyeden 

başlayarak sabit bir hata ile gelmekte ve bunun etkisi ilk hedef 

takibinde gözlemlenmektedir. JPDAF yaklaşımı, dağınıklıkta 

kalıcı bir arayüz olduğunda, her bir hedef tahminini doğru yolda 

başarıyla tutar. Radar, karartma ile veri verdiği için, 4. 

saniyede, ikinci hedefin takibi kısa bir zaman aralığı için 

kaybolur. Bu karartmanın nedeni, ego aracı ile hedef arasında 

çok uzak mesafe olmasıdır. Bunun dışında, ilk hedef, ego 

aracının arkasına geçtiği  ve ortamdan çıktığı için, 4.5 

saniyeden sonra bir takip kaybı daha gözlemlenmektedir. Bu 

sonuçlar beklenmektedir ve JPDAF yaklaşımının,  özellikle de 

hedefler birbirlerine çok yakın olduklarında,  MTT sorununu 

başarıyla çözebileceğini göstermektedir. Sensör okumasına 

ilave gürültü eklendiğinde, JPDAF'ın yüksek performansı 

azalmaz.  

PDAF ve JPDAF sonuçlarını karşılaştırmakgerekirse, 

JPDAF yaklaşımı birden çok hedefi izleme yeteneği açısından 

çok daha güçlü sonuçlar vermektedir. 

      PDAF algoritması dağılımda yalnızca bir hedef olduğunu 

ve diğerlerinin yanlış ölçümler olduğunu varsayar. Bu nedenle 

izlenen hedefi değiştirir. JPDAF yönteminden daha düşük 

hesaplama gayreti olsa bile, gerçek ortamdaki bir araçta 

kullanılamaz.  

Şekil 6: Takip öldürme algoritması içermeyen, JPDAF tabanlı 

Uzunlamasına ve Lateral Hedef İzleme 

Tablo 1: GNN, PDAF ve  JPDAF’ın 1. Takiplerinin RMSE 

değerleri 

RMSE - Longitudinal RMSE-Lateral 

GNN 0.985 1.655 

PDAF 4.035 1.178 

JPDAF 0.707 0.8564 

Şekil 7:  MTT için JPDAF’ın modife edilmiş, takip öldürme 

algoritması içeren versiyonu 

Şekil 7, tüm algoritmanın sabit kodlanmasını önleyerek 

düzenlemesinin yanı sıra, takibi öldürme ve başlatma 

mantığının uygulanmasını içeren JPDAF algoritmasının 

geliştirimiş halini göstermektedir. Sensör okumasının kesinti 

süresi 0,2 saniyeden fazla ise, takip, hedef takip değerleri listesi 

sıfırlanarak öldürülmüştür. Kanal tekrar veri göndermeye 

başladıktan sonra, öldürülen hedef tekrar başlatılır. Bu 

değişikliğin kullanılması ile, çevredeki hedef sayısının 

değişmesi, bilinen maksimum hedef sayısı ile ilgili varsayımına 

rağmen, JPDAF yaklaşımının izleme sonuçlarını 

etkilemeyecektir. Bölüm IV.A'da belirtildiği gibi, JPDAF'nin 

performansı, hedeflerin konumlarının hem yanal hem de 

uzunlamasına tahminini vermesi gereken ek bir test ile 

onaylanmalıdır. Bu amaçla, JPDAF için NIS testi 

değerlendirildi. Filtre tutarlılığı, 1.3 ile 1.7 arasında olan, NIS 

değerlerinin hareketli ortalaması tarafından onaylanmıştır. 

Numunelerin sayısı 100'dür. NIS test sonuçları Şekil 8'de 

gösterilmektedir. 
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Şeik 8: 1. takip için JPDAF-NIS Test 

5. Sonuç

Veri toplama belirsizliği, çoklu hedef izleme (MTT) 

uygulamalarındaki ana sorundur. Bu makalede üç farklı veri 

ilişkilendirme yaklaşımı sunulmuş ve uygulanmıştır. Bu 

yaklaşımların takip performansları aynı test senaryosu 

kullanılarak karşılaştırılmıştır. 

GNN, uygulanan izleme algoritmaları arasında en basit yöntem 

olarak görülmektedir ve uygulaması göreceli oalrak daha 

kolaydır. Test sonuçları, GNN yaklaşımının birden fazla hedefi 

başarıyla izleyebildiğini göstermektedir. Ancak, ölçümler çok 

benzer olduğunda, örneğin hedeflerin birbirlerini çaprazlama 

geçmesi gibi durumlarda metodun başarısı azalmaktadır. PDAF 

algoritması dağınıklığın içinde iyi çalışmakta, ancak ortamda 

birden fazla hedef bulunduğunda yanılabilmektedir. Çok daha 

etkili sonuçlar JPDAF algoritmasından elde edilmiştir. JPDAF, 

karmaşık bir ortamdaki tüm hedefleri izleyebilme yetisine 

sahiptir. Üç farklı metodolojinin karşılaştırmalı çalışmasının 

yanı sıra, asıl katkı JPDAF yaklaşımı geliştirerek yapılmıştır. 

Takibin öldürülmesi ve başlatılması algoritmaları, bütün 

mantığın yeniden düzenlenmesiyle birlikte, sabit kodlanmış bir 

işlevden kaçınma amacı ile sisteme eklenir. Bu değişiklikler 

sayesinde algoritma, hedef veya ölçüm sayısını değiştirebilme 

özelliğine sahip olduğu için, izleme sırasında hedef sayısı 

değişiminden etkilenmeyecektir. Hedef çevreyi terk ederse, 

algoritma hedef takibini öldürür ve JPDAF bu hedef hakkında 

bir tahmin yapmaz. Ayrıca, yeni hedefler ortama girdiğinde, 

algoritma hedef sayısını arttırır ve yeni hedefleri izlemeye 

başlar. 

Bu çalışmanın devamı olarak, GNN ve JPDAF yaklaşımlarının 

güçlü yönlerini tek bir işlevde birleştirmek amaçlanmaktadır. 

Bu iki yöntemin birleşimi, daha düşük bir hesaplama 

maliyetiyle, birbirlerine yakın durum değişkenlerinden geçen 

araçların izlenmesini mümkün kılmaktadır. GNN, birbirlerine 

çok yakın değillerse birden çok hedefi başarıyla takip 

edebilmektedir. Öte yandan JPDAF, hedefler birbirine 

yaklaştığında başarılı sonuçlar verebilmektedir. Hedefler 

arasındaki mesafe tanımlanan eşiğin altına düştüğünde 

GNN'den JPDAF'ye geçiş yapan bir yöntem geliştirilebilir. 

JPDAF'nin hesaplama karmaşıklığı azaltılacak ve daha hızlı bir 

yaklaşım elde edileceğinden, bu değişiklik özellikle gerçek 

zamanlı uygulamalarda gereklidir. 
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CB-MeMBer Filtresi ile Sensör Kontrolünün GM ve SMC
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Özetçe

Bu çalışmada kardinalitesi dengelenmiş çoklu Bernoulli
(cardinality balanced multi-Bernoulli - CB-MeMBer) filtresinin
implementasyon yöntemleri olan ardışık Monte Carlo (sequen-
tial Monte Carlo - SMC) ve Gauss karışımları (Gaussian mix-
tures - GM) yaklaşımları sensör kontrolü açısından karşılaştı-
rılmıştır. Ayrıca GM implementasyonu için bir maliyet fonksi-
yonu tanımlanmıştır. Karşılaştırmada hesaplaması hızlı ve yük-
sek performans veren bir yöntem olduğundan, sensör kontrolü
yöntemi olarak kısmi gözlenebilir Markov karar süreçleri (par-
tially observable Markov decision processes - POMDP) kulla-
nılmıştır. Simülasyonlar aralarında büyük bir fark olmamakla
birlikte SMC’nin GM yöntemine göre biraz daha yüksek per-
formans sergilediğini göstermiştir.

Abstract

In this work sequential Monte Carlo (SMC) and Gaussian
mixtures (GM) implementations of cardinality-balanced multi-
Bernoulli (CB-MeMBer) filter are compared for sensor control.
Moreover, a cost function is defined for GM implementation.
Since it is fast and has high performance, partially observable
Markov decision processes (POMPD) is chosen for sensor cont-
rol method. Simulations indicate that although there is not a big
difference between the performances of SMC and GM, SMC
outperforms the GM implementation slightly.

1. Giriş
Sensör kontrolü, mobil sensörlerle çoklu hedef takibi proble-
minde en iyi komutu veya manevrayı bulmak için kullanılır. En
iyi komutun tanımlanması ise matematiksel olarak bir maliyet
veya ödül fonksiyonunun hesaplanması ile bulunur. Komutlar
sürekli bir fonksiyon üzerinde tanımlanabileceği gibi ve ayrık
bir komutlar kümesi içerisinden, Uk, seçilmesi ile de belirlene-
bilir.

Maliyet veya ödül fonksiyonunun hesaplanması ise çoklu
hedef takibi için kullanılan filtreye bağlıdır. Bayesçi filtrelerde

maliyet fonksiyonu genellikle güncellenmiş hedef parametreleri
temel alınarak hesaplanır. Benzer şekilde bir çalışmada sonlu
Rastgele Kümeler (RFS) tabanlı filtrelerde de güncelleme adımı
sonrasında Renyi ıraksaması ile tahmini (predicted) ve güncel-
lenmiş (updated) olasılık yoğunluklarının karşılaştırılmasıyla
hesaplanmıştır [1, 2]. Renyi ıraksamasının hesap yükü çok fazla
olduğu için hesap yükü çok daha düşük olan kısmi gözlenebilir
Markov karar süreçleri (POMDP) de RFS tabanlı olan kardina-
litesi dengelenmiş çoklu Bernoulli filtrelerinin (CB-MeMBer)
ardışık Monte Carlo (SMC) uygulaması için sensör kontrolü uy-
gulamalarında kullanılmıştır [3].

CB-MeMBer filtresi, hedef sayısı tahmininde, yani kardina-
lite tahmininde, hatalı olduğu gösterilen MeMBer filtresinin bu
hatasının giderilmesiyle ortaya konulmuş RFS tabanlı bir filt-
redir [9]. CB-MeMBer filtresi bir çok farklı probleme uygulan-
mıştır [5, 6, 8]. Tespit olasılığı yüksek olan hedeflerin takibi için
CB-MeMBer filtresi diğer RFS tabanlı filtrelerden daha iyi per-
formans göstermektedir. Ayrıca her bir Bernoulli RFS bileşeni
bir hedefi temsil ettiğinden, olasılık hipotezi yoğunluğu (PHD)
filtresindeki gibi öbekleme işlemine ihtiyaç duyulmadan hedef
parametrelerinin kestirimine olanak verir.

2. Sensör Kontrolü
Sensör kontrolünün amacı, mobil aracın olası komutlar arasın-
daki en iyi komutu seçmesidir. Bu en iyi komut sonucunda araç
manevra yapar ve durumunu değiştirir. Bunun sonucunda be-
lirlenen maliyet fonksiyonuna göre daha avantajlı bir duruma
geçmesi beklenir. POMDP bu maliyet fonksiyonunu değerlen-
dirmek için bir altyapı oluşturur [7]. Teorik olarak POMDP’deki
hareket ihtimallerinin sonsuz sayıda olmasına rağmen, gerçek
zamanlı hesaplama için sensörlerin belirli yönlerde hareket ede-
bilecekleri varsayılır. Bu sonlu sayıdaki hareket yönlerine ka-
bul edilebilir kontrol komutları adı verilir. Bu komut kümesi
içinde ödül fonksiyonunu maksimum veya ceza fonksiyonunu
minimum yapan komut seçilerek manevra buna göre yapılır. Bu
çalışmada belirsizlik bir maliyet fonksiyonu olarak kullanılaca-
ğından yapılan işlem

a∗k = arg min
a∈A

{E [V (u;Xk)]} (1)

şeklinde yazılabilir. Yani maliyet minimize edilmeye çalışılır.
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Burada V (u;Xk) komutlara ve sensörün durumuna göre mali-
yet fonksiyonudur. Bu fonksiyonun CB-MeMBer filtresi para-
metreleriyle tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlama da ile-
ride anlatılacağı üzere tahmini hedef durumu ve güncellenmiş
hedef durumu ile yapılır.

3. CB-MeMBer Fİltresİ

MeMBer filtresi çok hedefli problemlerde hedeflerin bileşik tes-
pit ve takibi için tasarlanmış bir bileşik tespit ve takip yöntemi-
dir [8, 9]. RFS teorisine göre bir Bernoulli RFS değişkeni olan
X’in olasılık yoğunluğu

π(X) =

{
1− r X = ∅
r · p(x) X = {x}

(2)

şeklinde yazılabilir. Burada r kümede bir elemanın olma olası-
lığı, p(x) de hedefin uzamsal dağılım olasılık yoğunluğu fonk-
siyonudur.

MeMBer RFS de biribirinden bağımsız Bernoulli RFS’nin
birleşimiyle oluşur. r(i) ∈ (0, 1) aralığındaki elemanların var
olma olasılığı ile uzamsal olasılık yoğunluk dağılımı fonksi-
yonu da p(i), i = 1, · · · ,M olarak gösterilebilir. M Gaus da-
ğılımlarının sayısıdır. Her iki değişken de birleştirilerek yazı-

lırsa, MeMBer RFS’nin parametreleri
{(
r(i), p(i)

)}M

i=1
şek-

linde yazılabilir. Buna bağlı olarak da MeMBer RFS olasılık
yoğunluk fonksiyonu

π({x1, · · · , xn}) = π(∅)
∑

i≤i1 6=···6=in≤M

n∏
j=1

r(ij)p(ij)(xj)

1− r(ij)
(3)

şeklinde gösterilir. Buradaki boş kümenin RFS olasılık yoğun-
luğu fonksiyonu

π(∅) =

M∏
j=1

(
1− r(j)

)
(4)

şeklindedir.
RFS çerçevesinde çoklu-hedef durum kümesi Xk, çoklu-

hedef ölçüm kümesi Zk de

Xk = {xk,1, · · · , xk,N} (5)

Zk = {zk,1, · · · , zk,M} (6)

şeklindedir. Çoklu-hedef Bayes filtresi ile MeMBer RFS olan
π’nin ilerletilmesi

πk|k−1(Xk | Z1:k−1) =

∫
fk|k−1(Xk | X)π(X | Z1:k−1) δX

(7)

πk(Xk | Z1:k) =
gk(Zk | Xk)πk|k−1(Xk | Z1:k−1)∫
gk(Zk | X)πk|k−1(X | Z1:k−1) δX

(8)

denklemleri ile sağlanır. Yukarıdaki (7) ve (8) denklemleri
küme integralleridir. fk|k−1 çoklu-hedef geçiş yoğunluğu, gk
de çoklu-hedef olabilirliğidir (likelihood).

Bu denklemlerin çözümleri kapalı formda çok karmaşıktır
ve hesap yükü çok yüksektir. Ancak yaklaşık olarak hesaplan-
ması mümkündür. MeMBer filtresinin iki çeşit implementas-
yonu için kullanılan iki çeşit yöntem vardır. Bunlardan birisi
ardışık Monte Carlo (sequential Monte Carlo - SMC), diğeri ise
Gauss karışımlarıdır (Gaussian Mixtures - GM). Gauss karışım-
ları olasılık dağılım yoğunluğu fonksiyonunun Gauss dağılım-
larıyla yaklaşık olarak hesaplanmasına dayanır.

Süreç ve ölçüm denklemleri sırasıyla

fk|k−1(x, ζ) = N (x;Fk−1ζ,Qk−1) (9)

gk(z, x) = N (z;hk (x) ,Rk) (10)

olarak modellensin. Buradaki N (x;m,P) ortalama değeri m,
kovaryansı ise P olan bir Gauss yoğunluğudur. Fk−1 durum
geçiş matrisi, Qk−1 de süreç gürültü kovaryansıdır. Hk ölçüm
matrisi, Rk de ölçüm gürültüsünün kovaryansıdır. Hedeflerin
var olmaya devam etme olasılığı pS , tespit olasılığı ise pD’dir.

Bu sistemin SMC kullanılarak kestirilen çoklu Bernoulli
dağılımındaki i. Bernoulli bileşeninin parçacıklarla yaklaşık
olarak gösterimi doğan bileşenler için

p
(i)
Γ,k(x) =

L
(i)
Γ,k∑

j=1

w̃
(i,j)
Γ,k δx(i,j)

Γ,k

(x) (11)

şeklindedir. Burada parçacık ağırlıkları normalize edilmiştir
yani

∑
i,j w̃

(i,j)
Γ,k = 1’dir. Aynı şekilde istikrarlı bileşenler de

p
(i)

P,k|k−1(x) =

L
(i)
k−1∑
j=1

w̃
(i,j)

P,k|k−1δx(i,j)
P,k|k−1

(x) (12)

denklemi ile gösterilebilir. Güncellenmiş çoklu hedef yoğun-
luğu da

p
(i)
k (x) =

J
(i)
k∑

j=1

w̃
(i,j)
k δ

x
(i,j)
k

(x) (13)

Benzer şekilde GM implementasyonunda da sistemin k

anındaki kestirilen yoğunluğu πk|k−1

p
(i)
Γ,k(x) =

J
(i)
Γ,k∑
j=1

w
(i,j)
Γ,k N

(
x;m

(i,j)
Γ,k ,P

(i,j)
Γ,k

)
(14)

olan doğan bileşenler ile

p
(i)

P,k|k−1(x) =

J
(i)
k|k−1∑
j=1

w
(i,j)
k−1N

(
x;m

(i,j)

P,k|k−1,P
(i,j)

P,k|k−1

)
(15)

olan istikrarlı bileşenlerin toplamıdır. Güncellenmiş çoklu-
hedef yoğunluğu da

p
(i)
k (x) =

J
(i)
k∑

j=1

w
(i,j)
k N

(
x;m

(i,j)
k ,P

(i,j)
k

)
(16)

şeklinde yaklaşık olarak hesaplanır [10] 1.

1MeMBer filtresinin detaylı formülleri [9]’de verilmiştir, burada yer
darlığından dolayı filtrenin en temel denklemleri sunulmuştur.
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4. CB-MeMBer Filtresi ile Sensör Kontrolü
POMDP ile komut seçilirken bir maliyet fonksiyonunun alacağı
değerin öngörülmesi gerekir. Zira hedeflerin durum vektörleri
kesin olarak bilinemediği için harekete geçilmeden sonucun ne
olacağını kesin olarak bilmek imkansızdır. Bu öngörü de k − 1

anındaki güncellenmiş MeMBer dağılımının komuta göre iler-
letilmesiyle elde edilir.

Her bir kabul edilebilir kontrol komutu için sensörün yeni
durumu belirlenir ve bu durumda hiç bir dağınıklık (clutter)
olmadan hedeflerden beklenen ölçümler hesaplanır. Görüldüğü
üzere bu çok ideal bir durumdur. Bu şekilde belirlenen ölçüm-
lerle kardinalitenin ve hedeflerin uzamsal belirsizliğinin değer-
lendirilmesi ile maliyet fonksiyonu hesaplanabilir [11]:

V (u;Xk) = ηε2|X|(u) + (1− η) ε2X(u) (17)

ε2|X|(u) kestirilen çoklu hedef dağılımının kardinalitesi yani
hedef sayısı, ε2X(u) da uzamsal dağılımıdır. Bu iki değişken
η ∈ [0, 1] aralığında değişen bir ağırlık uygulanarak toplam
maliyet hesaplanır.

r(i) skaler bir büyüklük olarak hem GM hem de SMC imp-
lementasyonlarında aynı olacağından maliyet hesabındaki bu
parametre her ikisinde de

σ2
|X|(uk) =

Mk,uk∑
i=1

[
r

(i)
k,uk

(
1− r(i)

k,uk

)]
(18)

şeklinde hesaplanabilir. pD mesafe ile azaldığından, r de hedef-
lerden uzaklaştıkça azalır ve kardinalite varyansı artar. Bundan
dolayı, kardinalite varyansını oluşturan terim sensörlerin hedef-
lere yaklaşması yönünde bir etki yaratır. Benzer şekilde durum
kestiriminin varyansı da

ε2X(uk) =

Mk,uk∑
i=1

[
r

(i)
k,uk

ζ2
X(i)(uk)

]
/

Mkk,uk∑
i=1

r
(i)
k,uk

(19)

ile hesaplanabilir. Buradaki ζ2
X(i)(uk) parametresi Bernoulli bi-

leşenlerinin uzamsal hatalarını ifade eder. Birisinde parçacıklar
diğerinde ise Gauss dağılımları kullanıldığından bu parametre-
nin hesaplanması GM ve SMC implementasyonlarında farklı
olmak zorundadır.

POMDP ile yön seçimi için örnek bir durum Şekil 1’de gös-
terilmiştir. Buna göre dört olası yeni sensör durumu değerlen-
dirilip bunların arasından maliyet fonksiyonunu minimize et-
mesi beklenen seçilmektedir. u1 komutunun seçildiği varsayıla-
rak oluşan yeni durum Şekil 2’de gösterilmiştir. Ardışık olarak
gelen ölçümler sayesinde bu Gauss dağılımlarının bileşenlerine
yakınsayan yani belirsizlik küçültülerek hedeflerin durum kes-
tirimi yapılır.

4.1. SMC İmplementasyonu

SMC implementasyonunda durum kestiriminin varyansı x ve y
doğrultularında farklı hesaplanabilir. Buna göre x doğrultusun-
daki durum kestirimi varyansı

s

Şekil 1: Kerteriz ölçümü yapan bir sensörün hedefleri tespiti
ve olası sensor komutları. Sensör s, hedefler h1, h2 ile gös-
terilmiştir. Hedeften alınan gözlem sonucunda Gauss dağılım-
ları kesik çizgilerle çizilmiştir. Sensörün olası hareketleri ui,
i = 0, 1, 2, 3 ile gösterilmiştir.

s

s

Şekil 2: Komutu gerçekleştirdikten sonra ölçümlerin alınması.
Yeni gözlem ve dolayısıyla Gaus dağılımlarının beklenen yeni
şekli kırmızı kesik çizgilerle gösterilmiştir.

σ2
x(i)(uk) =

L
(i)
k,uk∑
j=1

ω(i,j)
k,uk

x
(i,j)
k,uk
−

L
(i)
k,uk∑
j=1

ω
(i,j)
k,uk

x
(i,j)
k,uk




2

(20)
şeklinde hesaplanabilir. Buradaki x(i,j)

k,uk
parçacıkların x coordi-

natıdır. y ekseni doğrultusundaki belirsizlik de benzer şekilde
hesaplanarak (18) ile birlikte (17) denklemi doğrultusunda bir-
leştirilir.

4.2. Gaus Karışımları (GM) İmplementasyonu

GM implementasyonunda parçacıklara göre çok daha az sayıda
Gauss dağılımı bulunur. Bu nedenle de hesap yükü olarak SMC
implementasyonundan üstündür ve gerçek zamanlı uygulama-
lara daha uygundur. GM’yi oluşturan kovaryans matrislerinin
ağırılıklı toplanması Bernoulli RFS’lerin her birisinin belirsiz-
liği hakkında bilgi verir. Gauss dağılımının kovaryans matrisi-
nin küçük bir bölgeye yoğunlaşması belirsizliğin azaldığını gös-
terir. Bu gözlemin doğal bir sonucu olarak GM’lerdeki uzamsal
durum kestirim belirsizliği de kovaryans matrisinin özdeğerle-
rinin değerlendirilmesiyle bulunabilir. Bu çalışmada kovaryans
matrisinin özdeğerlerinin toplamının normalize edilmiş hali du-
rum vektörünün kestirim hatası fonksiyonu olarak değerlendi-
rilmiştir.

GM implementasyonu Kalman filtresi tabanlıdır. Ancak
gözlemler kerteriz veya mesafe olduğundan doğrusal değildir-
ler. Bu nedenle çalışmada genişletilmiş Kalman filtresi (exten-
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ded Kalman filter - EKF) kullanılmıştır.

5. Simülasyonlar
GM ve SMC implementasyonlarını karşılaştırmak için birisi bir
diğeri iki hedef içeren biribirine benzer iki senaryo üzerinde ça-
lışılmıştır. CB-MeMBer filtresi birden fazla hedefi takip ede-
bilmek için tasarlanmış olsa da birden fazla hedefin tespit ve
takibinin ne kadar hızlı olduğu da değerlendirilmek istenmiştir.

Simülasyon bölgesi 2000m× 2000m’lik kare şeklinde bir
alandır. Sensörler (−500, 500) noktasında başlar. Hedefler sa-
bit hızla hareket etmekte olup aşağıdaki denkleme göre ilerle-
tilmiştir:


xk
yk
vxk

vyk

 =


1 0 ∆t 0

0 1 0 ∆t

0 0 1 0

0 0 0 1



xk−1

yk−1

vxk−1

vyk−1

 (21)

Hedeflerin tespit ihtimali, pD = 0.9’dur ve simülasyon-
daki dağınıklık oranı ortalama 5’tir. Sadece kerteriz ve sadece
mesafe ölçebilen sensörler kullanılarak iki farklı durum değer-
lendirilmiştir. SMC uygulamasında doğan hedefler için düzgün
dağılımlı varsayımı yapıldığından tüm sahada parçacıklar eşit
olasılıkla oluşturulmuştur. Her bir Bernoulli RFS 2000 parçacık
içerir. GM’de ise merkezi [0, 0, 0, 0]T olan, kovaryans matrisi
ise

PΓ =


500 0 0 0

0 500 0 0

0 0 500 0

0 0 0 500

 (22)

şeklindeki bir Gauss dağılımı doğan Bernoulli RFS’leri için kul-
lanılmıştır. Hedefler merkeze en fazla 250 m mesafede doğabil-
diğinden bu yeterli bir dağılım sağlamaktadır.

100 adımlık Monte Carlo simülasyonları 50 defa tekrarlan-
mıştır. Çıkan hatalar RFS tabanlı filtrelerin değerlenirilmesinde
çok yaygın kullanılan en iyi alt örüntü ataması (Optimal Sub-
pattern Assignment - OSPA) [12] ve kardinalite hatası sonuçları
açısından değerlendirilmiştir. OSPA metriğinin normu p = 2,
üst sınırı da 100 olarak alınmıştır.

Senaryo boyunca hem sensörlerin hem de hedeflerin bir ko-
şum boyunca hareketleri Şekil 3’te gösterilmiştir. Sensörlerin
kardinalite hatasının azalması için hedeflere yaklaşmaya meyilli
oldukları çizdikleri rotalardan da görülmektedir.

Kerteriz ölçen sensörlerde ölçümler

hk(xk) = arctan

(
yk
xk

)
(23)

şeklinde hesaplanmıştır. Bu ölçümler ve sensör kontrolü sonu-
cunda kestirilen hedef durumlarındaki OSPA ve kardinalite ha-
taları Şekil 4 ve Şekil 5’te gösterilmiştir. Hem bir hem de iki
hedefli senaryolarda OSPA hatasının SMC için daha az olduğu
görülmektedir. SMC implementasyonunun performansı giderek
artarken GM implementasyonundaki hatalar belirli bir seviye-
nin altına inememektedir. Bunun nedeni EKF’nin problemi yak-
laşık bir hesaplamayla doğrusallaştırması, SMC’nin ise doğru-
sal olmayan sistemlerde çok iyi çalışabilmesidir. Kardinalite ha-
talarında da benzer bir durum ortaya çıkmaktadır. Hedeflerin
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Şekil 3: Sensörler ve hedeflerin senaryo boyunca hareketleri.

tespit edilememesi durumunda, doğan Bernoulli RFS’ler simü-
lasyon alanının merkezinde daha iyi performans gösterdiklerin-
den, GM’lerinin merkezden uzaklaşmış olan hedefleri tespit et-
mesi gecikmektedir.
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Şekil 4: Kerteriz ölçen sensörlerde GM ve SMC implementas-
yonu performanslarının OSPA metriği ile karşılaştırılması.

Mesafe ölçen sensörlerdeki ölçümler ise

hk(xk) =
√
x2
k + y2

k (24)

şeklinde tanımlanır. Bu simülasyonlardaki OSPA sonuçları Şe-
kil 6’da da görüldüğü üzere biribirine yakındır. Şekil 7’de gö-
rüldüğü üzere kardinalitede ise yine SMC implementasyonunun
üstünlüğü vardır.

6. Sonuçlar
Bu çalışmada, CB-MeMBer filtresinin SMC ve GM implemen-
tasyonları sensör kontrolü OSPA metriği ve kardinalite kesti-
rimi açısından karşılaştırılmıştır. GM’nin POMDP ile sensör
kontrolü için matris özdeğerlerine dayalı bir yöntem öneril-
miştir. SMC implementasyonları doğrusal olmayan problemere
daha uygun olduğundan kestirim performansı olarak daha iyi
görünmektedir. Ancak aradaki farkın çok büyük olmadığı genel
olarak görülmektedir.
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Şekil 5: Kerteriz ölçen sensörlerde GM ve SMC implementas-
yonu performanslarının kardinalite kestirimi karşılaştırılması.
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Şekil 6: Mesafe ölçen sensörlerde GM ve SMC implementas-
yonu performanslarının OSPA metriği ile karşılaştırılması.

Bundan sonraki çalışmalarda POMDP dışında yöntemlerle
CB-MeMBer, etiketli MeMBer (Labeled Multi-Bernoulli) filt-
releri ile çalışılacaktır. POMDP hızlı bir karar mekanizması sağ-
lamakla birlikte diğer yöntemlerin POMDP gibi ayrık değil sü-
rekli bir gidiş yönü sağlayabileceği değerlendirilmektedir.
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Özetçe 

Bu bildiride genel havacılık uçağı Navion için istenilen 

performans kriterlerini sağlayacak otomatik kontrol sistemi 

tasarlanması hedeflendi. Bu amaçla kararlılık türevlerinin elde 

edilmesi önem taşıdığı için ilk olarak Digital Datcom 

programında uçak modellenerek, aerodinamik katsayılar elde 

edildi ve bu aerodinamik katsayılar kullanılarak kararlılık 

türevleri hesaplandı. Uzunlamasına ve yanlamasına sistem ve 

kontrol giriş matrisleri oluşturularak uçak dinamiklerini içeren 

geri beslemeli sistem tasarlandı. Kontrol edilen durum 

değişkenlerinin oturma zamanı ve sönümlenme oranını uygun 

değerde tutabilecek kontrolörler önerildi. Zaman cevapları 

incelenerek uygun kriterlerin sağlanması hedeflendi. Transfer 

fonksiyonlarının hesaplanmasında Mathematica programından 

yararlanılmıştır. Bu transfer fonksiyonlarının davranışlarını 

incelemek için Matlab-Simulink programı kullanılmıştır. 

Çalışma, uçuş denklemlerinin Newton'un ikinci yasasından 

türetme, bunları durum uzayına aktarma ve transfer 

fonksiyonlarını elde etme metotlarını ele almaktadır. 

Abstract 

In this project, it was aimed to design an automatic control 

system to meet the desired performance criteria for Navion, 

the general aviation plane. Since it is important to obtain 

stability derivatives for this purpose, the model was first 

modeled by using the Digital Datcom program, and thus the 

aerodynamic coefficients were obtained. The stability 

derivatives are calculated from the obtained aerodynamic 

coefficients. A feedback system including aircraft dynamics 

was designed for longitudinal and lateral motions. System and 

control input matrices are determined. A controller, which can 

keep the system at desired settling time and damping ratio is 

proposed, Time responses were examined to ensure that the 

appropriate criteria were met. Mathematica program was used 

to calculate the transfer functions. Matlab-Simulink program 

was used to examine the behavior of these transfer functions. 

The study deals with the methods of deriving flight equations 

from Newton's second law, transferring them to state space, 

and obtaining the transfer functions. 

1. Giriş

Bu bildirinin kapsamı Digital Datcom programıyla genel 

havacılık uçağı Navion'un kararlılık türevlerinin incelenmesi, 

gerçek uçuş verileri ile kıyaslanarak hata analizi yapılarak elde 

edilen kararlılık türevleri ile uzunlamasına ve yanlamasına 

kararlılık matrislerinin elde edilerek otomatik kontrol sistemi 

tasarlanmasıdır. Otomatik kontrol sistemleri ait olduğu sistemi 

insan müdahalesi olmadan istenilen şekilde davranmasını 

sağlayan sistemlerdir. Otomatik kontrolün temeli geri besleme 

yöntemine dayanır. Bu amaçla genel havacılık uçağını Navion 

için yunuslama açısını kontrol eden otomatik kontrol sistemi 

tasarlanması hedeflendi. Çalışma uçağın karakteristiğine bağlı 

olarak,  yunuslama açısının dinamik analizini durum uzayı 

gösterimi ve transfer fonksiyonu ifadeleri ile belirtmektedir. 

Dinamik modelin elde edilmesi için uçağın üzerindeki kuvvet 

ve momentler incelenerek,  Newton yasalarından faydalanarak, 

hareket denklemleri türetilecektir. Modellenme aşamasında 

uçağın dinamikleri ve irtifa dümeni servolarını içeren sistem 

ve sistemi kontrol eden oto pilot sistemi ile incelecektir. 

Uçaklar için kararlılığın iki türü vardır. Bunlardan ilki 

statik kararlılık (duruş dengesi) olup, bir uçağın statik 

kararlılığı herhangi bir bozuntuya karşı uçağın denge 

pozisyonuna dönme eğilimi olarak tanımlanır. Dinamik 

kararlılık denge uçuş şartında bozuntuya maruz kalan uçağın 

bir süre sonraki hareketin genliğini azaltma eğilimi olarak 

tanımlanır. Dinamik kararlılık uçaklar için önemlidir. Uçaklar 

statik kararlı olmasının yanında dinamik olarak da kararlı 

olmalıdırlar. Dinamik kararlılığın derecesi kararlı sistemler 

için ilk büyüklüğünün yarılanma süresi, kararsız sistemler için 

ilk büyüklüğünün iki katına çıkma süresi olarak 

tanımlanabilir. Oto pilot tasarımı aşamasında kararlılığı 

sağlayacak ve bunun yanında oturma zamanı, salınım frekansı 

gibi istenilen kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. 
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2. Kontrol Sistemi ve Oto pilot 

Kontrol sistemi, diğer cihaz veya sistemlerin 

davranışlarının doğrudan veya dolaylı olarak yöneten, kontrol 

eden bir cihaz veya cihaz grubudur. Kontrol sistemleri açık 

çevrim ve kapalı çevrim olarak incelenir. Açık çevrimde çıkış 

sinyali giriş sinyaline bağlıyken, kapalı çevrimde giriş ve 

çıkıştan gelen beslemeye bağlıdır. Kapalı çevrimlere geri 

besleme sistemleri de denir. Geri besleme sistemlerinde ileri 

ve geri olmak üzere iki yön bulunur. İleri yön toplayıcıdan 

plant üzerinden geçerek çıkışa doğru olan geçiş olarak 

tanımlanırken, geri yön ise çıkıştan sistemin girişine doğru 

tanımlanan yoldur. İstenilen hareketler için tanımlanan kontrol 

sistemleri Şekil 1 ve Şekil 2' de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: PID kontrolör ile kontrol blok diyagramı 

 

Şekil 2: Oran Cayrosu ile kontrol blok diyagramı 

1.1. Uçak Dinamikleri 

Uçağın kontrol edilmek istenilen hareketi (yunuslama, 

yuvarlanma, sapma) kontrol yüzeylerine bağlı olarak 

doğrusallaştırılmış hareket denklemleri ile elde etmek 

mümkündür. Uçakta bulunan kontrol yüzeyleri: 

 Elevatör (irtifa dümeni) 

 Aileron (kanatçık) 

 Rudder (sapma dümeni) 

Kontrol yüzeylerine ek olarak uçağın itkisini ayarlayan gaz 

pedalı (throttle) ile uçağın hızı ve hızı ile artacak aerodinamik 

kuvvetler kontrol edilebilmektedir. Uçakların hareketi üç 

boyutlu yönelme şeklinde olduğundan istenilen kalkış ve varış 

noktasına göre sabit bir eksen tanımlanmalıdır. Tanımlanan 

sabit eksen yerçekimi etkileri, uçuş yüksekliği, yatay mesafeyi 

ve uçak pozisyonunu belirlemekte kolaylık sağlar. Hareket 

denklemlerini türetmemiz için dünya üzerinde tanımlanan 

sabit eksen ile uçağın gövde ekseni arasındaki ilişkinin 

anlaşılması çok büyük önem arz etmektedir.  

         Uçağın üzerindeki kuvvetler aerodinamik kuvvetler, 

tepki kuvvetleri ve yerçekimi kuvvetidir. Aerodinamik 

kuvvetler uçağın hızı ile değişen kuvvetlerdir. Uçuş sırasında 

hız bileşenleri sürekli değişir, bundan dolayı gövde ekseninin 

doğru bir şekilde tanımlanması hesapların işlevselliğini büyük 

ölçüde kolaylaştırmaktadır. Diğer bir kuvvet ise motor 

tarafından oluşan itki kuvvetidir. Yerçekimi kuvveti dünya 

üzerindeki sabit eksene göre tanımlanmış olup her zaman 

dünyanın merkezine doğru olup gövde eksenine taşınırken 

Euler açıları kullanılmıştır. Uçak için tanımlanan eksen 

takımları Şekil 3' de belirtilmiştir.  

 

 

 

Şekil 3: Uçak için tanımlı eksen takımları 

Uçağa etki eden kuvvet ve momentlerin hesaplanmasında 

kolaylık sağlayan bir diğer eksen sistemleri ise kararlılık 

ekseni ve rüzgâr eksenidir.  

1.1.1. Kuvvet ve Moment Denklemleri 

Bu bölümde uçağın hareket denklemleri nesnenin 

momentumun zamanla değişme oranını ile dış kuvvet 

arasındaki bağlantıyı açıklayan Newton'un ikinci yasası 

Denklem 1 ile türetilmiştir. Ayrıca bu teorem toplam dış 

momentlerin açısal momentumun zaman ile değişimine 

denklem 2'de gösterildiği üzere eşit olduğunu da 

belirtmektedir. [2] 

  )(mv
dt

d
F                       (1) 

  H
dt

d
M                          (2) 

Denklemleri uçağın eksen takımında x, y ve z bileşenleri 

olarak yazarsak ve küçük ağırlık metodu ile uçak üzerindeki 

ağırlığı m , uçağın ağırlık merkezine uzaklığı r  olan en 

küçük ağırlıklar yaklaşımı ile bir araya getirirsek 

 mr
dt

d

dt

d
mF C 


2

2

              (3) 

Uçağın ağırlık merkezine göre tüm noktalar için 

yazdığımız mr  toplamının sıfıra eşit olacağı 

unutulmamalıdır. Moment ifadesi Denklem 4'te verilmiştir. 

mr
dt

d
H

dt

d
M  )(             (4) 

Denklem 3' te verilen C  hızının sabit olduğu 

varsayımıyla Denklem 5 elde edilir. 

mrrmrHH C  ])([)(        (5) 

Açısal hız (p, q, r)  ve uzaklıkları (x, y, z) vektörel olarak 

yazıp denklemde yerine koyarsak elde edeceğimiz denklem x, 

y, z, p, q, r ve m 'e bağlı olarak elde edilir. Burada Denklem 

6' da ifade edilen eylemsizlik momentleri ile denklemi 

sadeleştirirsek Denklem 7 elde edilir. 

 

    mzyI X )( 22         mxyI XY   

    mzxIY )( 22         mxzI XZ        (6) 

    myxI Z )( 22       myzIYZ   
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XZXYXX rIqIpIH   

YZYXYY rIqIpIH             (7) 

ZYZXZZ rIqIpIH   

 

Elde etmiş olduğumuz denklem uçağın gövde eksenine 

göre tanımlanmış olup sabit eksene (Dünya ekseni) taşınması 

için Denklem 8 kullanılırsa uçak üzerinde elde edilecek 

momentlerin ifadesi Denklem 9' da verilmiştir. 

 

H
dt

dH
M

B

 
                      (8) 

pqIIIqrIrIpL XZYZXZX  )(  

)()( 22 rpIIIprIqM XZZXY            (9)                         

XZXYXZZ rqIIIqpIpIrN  )(  

 

2.1. Dünyaya Göre Hareket 

Sabit eksen konum ve yönelme için belirlenir. Ağırlık merkezi 

etrafındaki yönelme hareketi sabit eksenin paralel şekilde 

ağırlık merkezine taşındıktan sonra sırasıyla z, y ve x eksenleri 

etrafında döndürülmesi ile bulunur. Eksenler etrafında dönme 

hareketi Euler açıları ile tanımlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Euler açıları 

𝝷 açısı yatay ile X2 ekseni arasında kalan dikey açıdır ve 

yunuslama açısı olarak ifade edilir. Ψ açısı X1 ile X2 eksenleri 

arasında kalan yatay düzlemdeki açıdır ve uçağın sapma açısı 

olarak ifade edilir. Φ açısı Y1 ile Y2 eksenleri arasında YZ1 

düzleminde ölçülen açı olup, yuvarlanma açısı olarak 

adlandırılır. 

2.2. Yerçekimi Kuvveti 

Uçağın gövde ekseni boyunca uygulanan yerçekimi kuvveti 

uçağın ağırlık merkezinden etki eder. Bundan dolayı gövde 

eksenini için yukarıda belirtildiği gibi ağırlık merkezi orijin 

olarak seçilir. Yerçekimi kuvvetinin uçak gövde ekseni 

boyunca bileşenleri Denklem 10' da ifade edilmiştir. 

 

    sin: mgOX   

     sincos: mgOY                        (10)                         

     coscos: mgOZ    

 

2.3. Doğrusallaştırılmış denklemler 

Hareket denklemleri doğrusal olmadığından, doğrusallaştırma 

küçük sapmalar teoremi ile yapılacaktır. Başlangıç 

pozisyonundan bozulan uçak ve trim verilmiş pozisyon küçük 

bozuntular teoreminde ifade edilmiştir. Trim verilmiş durum 

alt simge olarak kullanılan sıfır ile küçük bozuntu Δ ile ifade 

edilmiştir. İşlem kolaylığı için simetrik uçuş koşulları, sabit 

itki ve hızın x ekseni üzerinde olduğu varsayımları ile 

Denklem 11 ifadeleri elde edilir. 

rXeXgwXuX
dt

d
rewu    )cos()( 0

(11)    

rZeZg
dt

d
ZuuZwZ

dt

d
Z requww    ]sin)[(])1[( 00

rMeMwM
dt

d
MuM

dt

d
M

dt

d
rewwuq    )()(

2

2

 

2.4. Durum Uzayı Gösterimleri 

Doğrusallaştırılmış hareket denklemleri sabit katsayılı normal 

diferansiyel denklemlerdir. Bu denklemler birinci derece 

diferansiyel denklemler şeklinde yazılabilir. Tüm denklemler 

durum uzayı denklemi şeklinde ifade edilebilmektedir, ifade 

Denklem 12' de verilmiştir. 

BuAxx                                (12) 

Burada x durum vektörü uzunlamasına hareket için sırasıyla x 

eksenindeki hız bileşeni, y eksenindeki hız bileşeni, 

yunuslama oranı, yunuslama açısıdır, yanlamasına harekette 

durumlarımız sırasıyla yana kayma açısı, yuvarlanma oranı, 

sapma oranı ve yuvarlanma açısıdır. u kontrol vektörü olup 

uzunlamasına hareket için elavatör (irtifa dümeni) ve gaz 

pedalı konumu (throttle position) içerirken yanlamasına 

hareket için aileron ve rudder sapmalarını içerir. A ve B 

katsayı matrisleri olup kararlılık türevlerini barındırırlar. 

Denklem 11' de elde edilen doğrusallaştırılmış hareket 

denklemleri    ve    katkılarının küçük olması sebebiyle ihmal 

edilerek durum uzayı matematik modeliyle ifade edilecek 

olursa 

(13) 

 

        

 

Yanlamasına hareket için;  

 

(14) 

 

2.5. Aerodinamik çıktılar 

Uçağın dinamiklerinin bulunması amacıyla kararlılık 

türevlerine ihtiyaç vardır. Kararlılık türevlerinin hesaplanması 

için aerodinamik katsayıların bulunması gereklidir. Uçağın 

uçuş süresince aerodinamik katsayıları sürekli değişmektedir, 

buna karşılık kararlılık türevleri de değişecektir. 
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Uçağın gerçek görüntüsü ve Digital Datcom programı ile elde 

edilen modelinin görüntüsü Şekil 5' de verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5: Navion modeli 

Digital Datcom programı ile uçağın 0.22 Mach(74 m/s), 5000 

ft irtifa koşullarına göre her bir hücum açısı (alpha) için elde 

edilen aerodinamik çıktılar Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir. 

Tablo 1: Aerodinamik çıktılar 

Alpha -2 0 2 4 8 12 16 20 

CD 0.02 0.025 0.034 0.049 0.093 0.142 0.18 0.13 

CL 0.143 0.342 0.546 0.757 1.18 1.503 1.66 0.873 

CM 0.107 0.085 0.0687 0.0506 0.0043 -0.084 NA NA 

CN 0.142 0.342 0.547 0.758 1.182 1.5 1.645 0.865 

CLa 5.618 5.786 5.931 6.041 5.346 3.437 -4.514 -18.04 

CMa -0.689 -0.549 -0.457 -0.565 -0.966 -1.573 NA NA 

CYB -0.477        

CNB -0.051        

CLB -0.088 -0.091 -0.094 -0.097 -0.104 -0.107 0.1043 0.072 

Tablo 2: Moment katsayıları çıktıları 

Alpha -2 0 2 4 8 12 16 20 

CLq 7.774        

CMq -14.95        

CLp -0.441 -0.457 -0.471 -0.475 -0.396 -0.195 -0.544 1.776 

CYp -0.215 -0.218 -0.222 -0.226 -0.235 -0.243 -0.197 -0.146 

CNp -0.006 -0.018 -0.03 -0.042 -0.076 -0.117 -0.179 -0.241 

CNr -0.111 -0.114 -0.118 -0.122 -0.133 -0.142 -0.143 -0.113 

CLr 0.0609 0.0912 0.1226 0.1549 0.2181 0.2576 0.2577 0.0693 

2.6. Program Hata Analizi 

Elde edilen aerodinamik veriler kararlılık türevlerine 

dönüştürülüp [1] gerçek uçuş verileri kıyaslandığında 

programın hataları Tablo 3' de verilmiştir. Programın başlıca 

hata sebepleri rüzgârın modellenememesi ve gövdenin 

silindirik yaklaşım ile modellenmesidir. 

Tablo 3: Program Hata Yüzdesi 

Kararlılık Türevi Program Hata Yüzdesi 

wZ  1.5 

qZ  18.4 

wM  

qM  

12.2 

 

17.5 

 

2.7. Trim Kavramı 

Uçakların mevcut durumunu koruyabilecekleri kontrol 

girişleri değerleri trim değerlerini ifade etmektedir. Birincil 

kontrol yüzeyleri olan elevatör, aileron, rudder için gerekli 

trim değerleri vardır. Bu trim değerleri uygulandığın da 

kontrol yüzeyinin menteşe hattındaki momenti sıfıra düşürerek 

pilotun sürekli güç uygulama gerekliliğini ortadan kaldırır. 

Aynı zamanda dinamik sistemler için elde edilen kontrolörler 

belirli çalışma noktalarını sağlayacağı için değişen uçuş 

şartları için farklı kontrol kazançları tanımlanmalıdır.  

2.8. Özdeğerler 

Uçağın uçuş koşulundaki kararlılığının belirlenmesi amacıyla  

0 AI                          (15) 

Denklem 13 ve Denklem 14' de elde edilen yanlamasına ve 

uzunlamasına durum uzayı gösterimlerinde uygulanarak 

özdeğerler Denklem 15 ile hesaplanacak olursa, Digital 

Datcom girdisi olarak belirlenen uçuş şartımızda sıfır hücum 

açısı için elde edilen uzunlamasına hareket özdeğerleri:  

i0934.01563.02,1    Uzun Periyot Modu(Phugoid) 

i325.31229.34,3   Kısa Periyot Modu 

Yanlamasına hareket için özdeğerler 

-8.67381    Yuvarlanma(Roll) Modu 

i7618.24293.03,2   Dutch-Roll  Modu 

-0.01754    Spiral Modu 

Verilen özdeğerler belirlenen uçuş şartlarımızda uçağımızın 

hareketlerinin baskın kutupları olup statik kararlılığımızı ifade 

etmektedir. Bu amaçla genel havacılık uçakları için 

özdeğerlerin negatif tarafta olması önemlidir. 

2.9. Transfer fonksiyonu 

Uzunlamasına hareket için belirli yaklaşımlar ile hareket 

sadeleştirilirse elde edilen transfer fonksiyonları aşağıda 

verilmiştir. 

 Uzun periyot yaklaşımı ( 0 , 0w ) 
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 Kısa periyot yaklaşımı ( 0u , 0u ) 
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3. Kontrol Sistemi Tasarımı 

Kontrol sistemi PID kontrolör ve iki çevrimden oluşan şekilde 

tasarlanmıştır. Sistem transfer fonksiyonunu içeren uçak 

dinamikleri kısa periyot yaklaşımı yapılarak yunuslama 

oranına göre elde edilmiş ve elde edilen yunuslama oranı 

integral alıcı eklenerek, yunuslama açısına çevrilmiştir. 

Kullanılan dört serbestlik dereceli kontrolör ifadesi Denklem 

16' da verilmiştir. Üç serbestlik dereceli PID yapısına ek 

olarak filtre katsayısı(N) bulunmaktadır. 





























Ns

Ns
D

s
IPsC

1
)(             (16) 

İstenilen performansı sağlayacak kontrolör parametreleri 

Matlab optimizasyon temelli PID ayarlama metoduyla elde 

edilerek Tablo 4’ de verilmiştir.  

Tablo 4: Kontrolör Değerleri 

Kontrol Parametresi Değeri 

P 0.546023 

I 0.009682 

D -0.11951 

N  2.018713 

Kontrol parametreleri uygulanan sistemin zaman cevabı Şekil 

6’ da verilmiştir. Sarı ile ifade edilen hata sinyali mor ile ifade 

edilen birim basamak çıkış cevabıdır. 

 

Şekil 6: PID kontrolör zaman cevabı 

 

Oran cayrosu ile kontrol metodu için kök eğri kullanılarak 

istenilen kazançlar kök eğrisinden elde edilmiştir. İç çevrim 

için kök eğrisi grafiği uygun sönümlenme oranını sağlayacak 

kazanç seçimi ile Şekil 7’ de verilmiştir. 

 
Şekil 7: İç çevrim kök eğrisi 

 

Sistemin dış çevrim kök eğrisinin oran cayrosunun artışı ile 

değişimi Şekil 8’ da gösterilmiştir.  

 

Şekil 8: Dış çevrim kök eğrisinin değişimi 

 

Seçilen 0.141 oran cayrosu ve 1.38 kuvvetlendirici değerleri 

için zaman cevabı Şekil 9' da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 9: Zaman Cevabı(Srg=0.141, Samp=1.38) 

 Oturma Zamanı(Ts) : 1.30005 saniye 

 Aşım Zamanı(Tp) : 0.58438  saniye 

 Aşım : 0.11035 

 

Şekil 10: Zaman Cevabı(Srg=0.1, Samp=1.38) 

 Oturma Zamanı(Ts) : 2.12841 saniye 

 Aşım Zamanı(Tp) : 0.58771  saniye 

 Aşım : 0.200947 

-------- Hata 

-------- Kontrol Sinyali 

-------- Elevatör Sapması 

-------- Yunuslama Oranı(q) 

-------- Yunuslama Açısı(Theta) 
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Kuvvetlendirici değerinin arttırılması ile sistemin köklerinin 

hareketi Şekil 11’ de gösterilmiştir. Burada mavi ile gösterilen 

yerler 5-10 değeri olup oran cayrosunun artmasıyla mavi bölge 

sola kaymaktadır. Bu oran cayrosundaki artışın sistemi kararlı 

bölgeye götürmesi şeklinde ifade edilebilmektedir. 

 

 
Şekil 11: Kuvvetlendirici kazancının değişimi ile köklerin 

hareketi 

 

 
Şekil 12: Zaman Cevabı(Srg=0.44, Samp=2) 

 Oturma Zamanı(Ts) : 1.50112 saniye 

 Aşım : 0 

 

 

Şekil 13: Zaman Cevabı(Srg=0.44, Samp=3) 

 Oturma Zamanı(Ts) : 1.29611 saniye 

 Aşım Zamanı(Tp) : 0.41447  saniye 

 Aşım : 0.043049 

 

 
Şekil 14: Zaman Cevabı(Srg=0.44, Samp=4) 

 Oturma Zamanı(Ts) : 1:29425 saniye 

 Aşım Zamanı(Tp) : 0.37019 saniye 

 Aşım : 0.20305 

 

Kuvvetlendirici kazancının arttırılmasıyla kutuplar sağa 

yaklaşacağından salınım artmakta ve yaklaşık 6 değerinden 

sonra kararsız bölgeye geçmektedir. 

4. Sonuçlar 

Çalışmada uçağın üzerindeki kuvvet ve momentler incelenerek 

ve Newton yasalarından faydalanıp hareket denklemleri elde 

edilerek uzunlamasına ve yanlamasına hareket incelenmiştir. 

Elde edilen denklemler doğrusal olmadığı için küçük sapmalar 

teoremi uygulanarak doğrusallaştırma yapılmıştır. Oto pilot 

kontrol sistemi için ihtiyacımız olan uçak dinamiklerini içeren 

transfer fonksiyonları hareket denklemlerinin Laplace 

dönüşümü alınarak elde edilmiştir. Sistemin yunuslama 

hareketi için PID kontrolör ve oran cayrosu tasarlanılarak 

zaman cevapları incelenmiştir. Sistem iki metot kullanılarak 

her biri yaklaşık 2 saniyede oturma süresini sağlamaktadır. 

Yapılan simülasyonlar sonucunda ikinci kontrol sistemimiz 

için cayro hassasiyeti düştükçe (geribesleme kazancı 

azaldıkça) salınım ve oturma zamanının artarak uçağın 

performansını kötü etkilediği tespit edilmiştir. Kuvvetlendirici 

kazancının artmasıyla baskın kutup çifti sıfıra yaklaşacağından 

salınım ve aşım artmaktadır. PID kontrolör ile kontrol 

etmemizin avantajlarını cayronun mekanik hatalarını 

indirgemek ve kontrolör tasarımında serbestlik derecemizi 

arttırmak olarak sayabiliriz.  
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Özetçe
Üniversite ve fabrika kompleksleri gibi büyük alanlara ya-

yılmış yerleşkelerde, öğrencilerin veya personelin kolayca acil
yardım çağrısı yapabilmesi ve ihtiyaç duyduğu yardıma en kısa
sürede ulaşacağını bilmesi, kampüs huzuru ve güvenliği açısın-
dan oldukça önem taşımaktadır. Bu yayında, oluşabilecek acil
yardım çağrılarına cevap vermeye yönelik, dünyadaki teknolo-
jik gelişmelere paralel bir mini insansız hava aracının ve des-
tek sistemlerinin, operasyona elverişli bir şekilde geliştirilme-
sine yönelik yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Bu hava aracı İHA
operatörünün sürekli denetimi altında otonom olarak iniş/kalkış
yapabilmekte ve acil yardım çağrısının geldiği bölgeye otonom
olarak intikal edip faydalı yük donanımı ile görevini gerçekleş-
tirmektedir. Hava aracı faydalı yükünden aldığı bilgiyi sürekli
yer kontrol istasyonuna göndermek ve gerektiğinde yeni komut-
lar almak amacıyla 3G/4G destekli yüksek bant genişliğine sa-
hip bir mobil şebeke modemi ile donatılmıştır. Bu proje kapsa-
mında tam otonom yeteneklere sahip yerli bir otopilot sistemi,
dikey iniş kalkış yapabilen mini bir İHA, aviyonik ölçüm sis-
temleri, haberleşme alt sistemleri, rota planlama arayüzü, fay-
dalı yük kontrol sistemi ve güvenlik operatörü için anlık uyarı
arayüzleri geliştirilmiş ve bu çalışmada sunulmuştur.

Abstract
It is important to satisfy the students or employees, who are

living and spending time in the large common areas such as uni-
versities and factories, in terms of sense of security by ensuring
them that they can easily call for emergency help and get the
needed help as soon as possible. In this paper, studies related to
the development of a mini unmanned aerial vehicle in parallel
to technological developments in the world and its subsystems,
convenient to operate in a real operation, are presented. The de-
veloped vehicle has capabilities of take-off, return to base and
land autonomously, in addition, it also can navigate to the emer-
gency zone by itself while maintaining active communication
with the operator located in the base. It is also equipped with
a high-bandwidth 3G/4G cell modem to get further commands
from the base and send the data collected by the payload. Within

the scope of this project, an indigenous autopilot system with
fully autonomous flight features, a vertical take-off and landing
capable drone, avionic measurement systems, communication
subsystems, route planning framework, payload control system,
and an instant warning and monitoring systems are developed
and presented.

1. Giriş
Üniversite kampüslerinde öğrencilerin ve personelin acil du-
rumlarda kolayca yardım çağrısı yapabilmesi ve gerekli gü-
venlik araçlarının koordine edilmesi güvenliğin sağlanması için
önem teşkil eden bir husustur. Oluşabilecek acil bir durumda,
çağrının yapıldığı bölgenin en kısa sürede gözlemlenmesi ve
araç gönderilmesi büyük önem taşır. Özellikle geniş kampüs-
lerde bütün kampüs alanının etkili şekilde gözetlenmesinde ve
acil durum müdahalesinde standart kamera donanımları ve gü-
venlik araçları yetersiz kalabilmektedir. Son yıllarda otonom in-
sansız hava araçlarının (İHA) üretiminin ve tasarımının daha
kolay hale gelmesi ile bu araçlar üniversite kampüslerinde gü-
venliğin etkili şekilde sağlanması için ideal bir platform haline
gelmişlerdir. Kampüste istenilen bölgeye çağrılabilecek bir İHA
hızlı şekilde çağrı bölgesine ulaşabilir ve taşıdığı faydalı yükler
ile acil duruma yönelik eylemler yapabilir. Ek olarak, İHA’ların
üzerine entegre edilecek kamera ve kablosuz iletişim sistem-
leri ile mobil güvenlik kamera sistemi olarak kullanılabilirler
ve kampüslerdeki acil durumların hızlı şekilde gözetlenmesi ve
müdahale edilmesi için etkili bir araç haline gelebilirler. Bu
bağlamda kampüslerde İHA kullanımına yönelik olarak Mas-
sachusetts Teknoloji Enstitüsü, gelen ziyaretçilere gidecekleri
yere kadar İHA ile rehber olmak üzere bir çalışma yapmıştır
[1]. Ayrıca, Güney Politeknik Devlet Üniversitesinde Dr. Adeel
Khalid’in danışmanlığında kampüs polisine yardımcı olmak ve
gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapmak amacıyla İHAlardan
oluşan Otonom Devriye ve Gözetleme Sistemi(ODGS) geliş-
tirmek üzere bir çalışma daha yapılmıştır [2]. İHA üzerine kı-
zılötesi kamera koyarak kampüs güvenliğine yardımcı olmayı
amaçlayan diğer bir çalışma ise Alabama Üniversitesi tarafın-
dan yapılmıştır [3].

Bu çalışma kapsamında Şekil 1’de görüldüğü gibi kamera,
ışık sistemi ve köpek kovucu gibi faydalı yükleri taşıyan, yer
komuta istasyonuna 3G/4G mobil haberleşme hattı üzerinden
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Şekil 1: Hava aracının genel görünümü.

komut gönderilebilen otonom mini sınıfı insansız hava aracı
platformu geliştirilmesi ve bu platformun İTÜ Maslak kam-
püsü güvenlik sistemine entegre edilmesi anlatılmıştır. Bu bil-
diri aşağıdaki gibi altı kısım halinde düzenlenmiştir. İlk kısımda
insansız hava aracını kontrol eden donanımdan, kontrol siste-
minden ve genel akış diyagramından bahsedilmiştir. 2. kısımda
hava aracının dengede kalabilmesi ve verilen koordinatlara tam
otonom gidebilmesi için tasarlanan ataletsel ölçüm ünitesinden,
global pozisyonlama ünitesinden ve manyetik alan sensöründen
bahsedilmiştir. Kısım 3’te hava aracı üzerindeki faydalı yükler-
den ve mekanizmalardan bahsedilmiş olup, verilen koordinat-
lara ulaştıktan sonra ana merkeze hangi önemli bilgileri aktar-
dığı, ortamda ne gibi müdahalelerde bulunduğu anlatılmıştır. 4.
kısımda aracın ana merkezdeki operatörler ile hangi bilgileri na-
sıl paylaştığından, hangi komutları aldığından bahsedilmiştir. 5.
kısımda ise tüm sistemin kullanıcı ile etkileşim ayağını oluştu-
ran Kampüs İHA Mobil uygulaması ve kampüs güvenlik yazı-
lımı ile entegre çalışan tarayıcı tabanlı ara yüz tanıtılmıştır. Son
kısımda ise saha testlerinden görsellere yer verilmiştir.

2. Otopilot Sistemi
Bu çalışmada hava aracının kararlılığını ve istenilen bölgeye
tam otonom bir şekilde intikal etmesini sağlamak, verilen ko-
mutları uygulamak, operatöre uçuş bilgilerini canlı olarak gön-
dermek ve araç üzerindeki bir depolama ünitesine kaydetmek,
araç sağlığını kontrol eden tekdüze işlemleri yapmak ve fay-
dalı yükü kontrol etmek amacıyla tamamen özgün bir otopilot
sistemi geliştirilmiştir. Bu kısımda sistemin modeline, tasarla-
nan kontrol sistemine, geliştirilen donanım bileşenlerinin haber-
leşme yapısına, rota planlamaya ve genel akış diyagramına yer
verilmiştir.

2.1. Modelleme

Özellikle askı uçuşu yapabilen hava araçları doğaları gereği sta-
bil olmayan davranışlara sahiptirler. Bu davranışların ortaya çı-
karılması ve ne tür kontrol sistemlerinin uygulanması gerekti-
ğini bulabilmek için bu araçların matematiksel modellerinin in-
celenmesi gerekir. Bu çalışmada çok rotorlu hava aracının sta-
bil bir şekilde verilen yörünge dizilerini izlemesi beklenmekte-
dir. Bu nedenle bu hava aracının hem dinamik hem de kinema-
tik olarak modellenmesi gerekmektedir. Dinamikleri Newton-
Euler yaklaşımı ile elde edilen aşağıdaki doğrusal olmayan mo-
del tasarlanan hava aracı için geçerlidir [4].

mẍ = Uz(cosφsinθcosψ + sinφsinψ)− kdxẋ (1)

mÿ = Uz(cosφsinθsinψ − sinφcosψ)− kdy ẏ (2)

mz̈ = Uz(cosφcosθ)−mg − kdz ż (3)

Ixxφ̈ = Uφ + Jr θ̇Ωr − θ̇ψ̇(Iyy − Izz) (4)

Iyy θ̈ = Uθ + Jrφ̇Ωr − φ̇ψ̇(Izz − Ixx) (5)

Izzψ̈ = Uψ + JrΩ̇r − φ̇θ̇(Ixx − Iyy) (6)

Bu denklemlerde kullanılan parametrelerin açıklamaları
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Sistem modelinde kullanılan parametreler

Sembol Parametre
m Kütle
l Kol Uzunluğu
b Taşıma Katsayısı
d Sürükleme Katsayısı
Ixx X Eksenindeki Eylemsizlik Momenti
Iyy Y Eksenindeki Eylemsizlik Momenti
Izz Z Eksenindeki Eylemsizlik Momenti
ωi i. Motorun Açısal Hızı
Ui Kontrol Sinyali
Jr Rotor Eylemsizlik Momenti
kd Sürtünme Katsayısı

Hava aracının verilen koordinatlara ilerleyebilmesi için ha-
reket denklemlerinden görüldüğü gibi yunuslama (θ), yuvar-
lanma (φ) ve sapma (ψ) eksenleri ile beraber doğrusal hare-
ketleri de önem taşımaktadır. Tüm bu parametreleri içeren tam
durum denklemi (7) denkleminde verilmiştir.

X =
[
x y z ẋ ẏ ż φ θ ψ φ̇ θ̇ ψ̇

]T
(7)

Sistem giriş matrisi ise sistem eksik tahrikli olduğundan (8)
denklemindeki gibidir.

U =
[
UZ Uφ Uθ Uψ

]T
(8)

2.2. Kontrol Sistemi

Hareket denklemlerinden görüldüğü gibi sistem sadece 4 gi-
riş ile kontrol edilmektedir. Bu girişler dikey kuvveti için UZ ,
yunuslama momenti için Uφ, yuvarlanma momenti için Uθ ve
sapma momenti için Uψ’dir. Bu kuvvet ve moment girişlerinin
kombinasyonu hava aracını hareket ettirmekte veya dönmesine
neden olmaktadır. Bu yüzden bu aracı stabil bir şekilde yön-
lendirebilmek için bir kontrol sistemine ihtiyaç vardır. Bu çalış-
mada Şekil 2’de verilen kaskat kontrol yapısı kullanılmıştır [5].

Şekil 2: Tam otonom hava aracının kontrol sistemi

Şekil 2’de görüldüğü gibi otopilot sisteminin 3 ana kont-
rol girişi vardır. Bunlar elle yönlendirme, eve dönüş ve görev
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planlayıcıdır. Elle yönlendirme fonksiyonu hava aracının testle-
rinde kullanılan bir fonksiyon olup aracın tam otonom seyrinde
bir fonksiyonu yoktur. Eve dönüş modunda ise hava aracı bu-
lunduğu yerden varsa daha önceden belirlenen bir koordinata
veya kalkış yaptığı koordinatlara gelip otomatik iniş yapmakta-
dır. Görev planlayıcı modunda ise yer kontrol istasyonundan ge-
len yörünge dizileri takip edilmekte, bu sayede intikal edeceği
noktaya direk olarak değil, verilmiş ise engel oluşturabilecek
koordinatların etrafından geçerek gitmektedir.

Giriş koordinatları verildikten sonra alt seviye kontrolcü-
ler olan pozisyon kontrolcüsü, oryantasyon kontrolcüsü ve açı-
sal hız kontrolcüsü sırasıyla çalışmaktadır. Açısal hız kontrol-
cüsünden çıkan kontrol sinyalleri C hareket matrisi yardımı ile
aracın geometrisine göre motorlara dağıtılmaktadır. Bu şekilde
bir dizi kontrol alt sisteminden geçerek gelen koordinat veya
yörünge gibi yüksek seviye girişler, motor açısal hızlarına dö-
nüştürülerek hava aracının dönüşlerini ve hareketini kontrol et-
mektedir.

Sistemde kullanılan tüm seviyedeki kontrolcüler araç mo-
delinden yararlanılarak Matlab/Simulink ortamında tasarlanan
Oransal-Integral-Türevsel Denetleyici (PID)’den oluşmaktadır.
Parametreler kök yer eğrisi yöntemi ile bulunmuş olup otopilot
sistemine entegre edilmiştir [4].

2.3. Donanım

Özgün olarak geliştirilen bu otopilot kontrol sisteminin koştuğu
alt seviye işleri yapan bir uçuş kontrol bilgisayarı ve görev yö-
netimi yapan bir de görev yönetim bilgisayarından oluşmakta-
dır. Otopilot sisteminin uçuş kontrol bilgisayarında ST firma-
sının ürettiği F4 ailesinden bir mikrodenetleyici kullanılmıştır.
Üzerinde koşan kontrolcülerin yanında, bu kontrolcüleri besle-
yen durum verilerini sağlayan bir çok sensörden de veri alması
gereken bu otopilot sisteminde I2C, SPI, CANBus ve Uart gibi
çeşitli haberleşme yapıları kullanılmıştır [6].

Şekil 3’te 3B ortamda ön dizaynı yapılmış ve komponent-
leri yerleştirilmiş otopilotun görseline yer verilmiştir. Bu oto-
pilot üzerinde uçuş kontrol bilgisayarı, görev yönetim bilgisa-
yarı, telemetri radyosu, ataletsel ölçüm ünitesi, pitot tüpü, glo-
bal pozisyonlama sistemi, dijital pusula ve kumanda radyo alı-
cısı gibi elektronik komponentlerin yanısıra, batarya girişleri,
motor bağlantıları, ek sensör bağlantıları ve titreşim sönümleyi-
ciler de yerleştirilmiştir.

Şekil 3: Otopilot sisteminin detaylı 3B çizimi ve komponentleri
yerleştirilmiş görseli

Görev yönetim bilgisayarı ise, uçuş yörüngelerinin tayini,
operatör ile haberleşme, faydalı yükü kumanda etme, uçuş ve-

rilerini kaydetme ve aktarma gibi görevlere sahiptir. Üst seviye
yoğun görevlerinden dolayı görev yönetim bilgisayarı 4 çekir-
dekli ve 1.2GHz saat hızına sahip linux tabanlı Raspberry-Pi-3
bilgisayarından oluşmaktadır.

2.4. Haberleşme

Hava aracı ile operatör arasındaki iletişim operasyonun başa-
rılı bir şekilde ilerlemesi için oldukça büyük önem taşımakta-
dır. Bu nedenle Şekil 4’te verildiği gibi yedekli bir haberleşme
hattı kurulmuştur. Bir haberleşme hattında mobil şebeke hattı
olan 3G/4G modemden yararlanılmış olup, diğer haberleşme
hattında RF modemler kullanılmıştır.

Şekil 4: Yedekli haberleşme sistemi.

Her bir haberleşme hattının birbirine göre avantajı ve de-
zavantajı vardır. 3G/4G hattı yüksek bant genişliğinde ve ufuk
ötesinde çalışabilmektedir. Fakat sürekli olarak mobil şebeke
ağının kapsama alanında bulunması gerekmektedir. Yoğun kul-
lanıcısı olan veya sinyali düşük olan bölgelerde iletişim ko-
pukluğuna neden olabilmektedir. Bir diğer haberleme hattı olan
RF haberleşme sisteminde ise veriler düşük bir bant genişliği
üzerinden iletilmektedir. Bu nedenle görüntü nakli yerine hava
aracı için önemli bilgiler ve faydalı yük kontrol sistemine ait ko-
mutlar aktarılmaktadır. Fakat bu sistemin bir diğer dezavantajı
ise sadece görüş hattı boyunca çalışabiliyor olmasıdır.

Geliştirilen hava aracı tam otonom bir araç olmasından do-
layı haberleşme sistemindeki kopmalar hava aracının varlığını
tehlikeye atmaz hatta görevini icra etmesine engel olmaz. İyi
tasarlanmış bir görev planında bu tarz acil durumlar göz önüne
alınmış olmalıdır. Bu tarz bir durumda verilen bir rota üzerinden
araç ana merkeze geri gelebileceği gibi, belli bir süre görevine
devam edip daha sonra dönüş safhasına da geçebilmektedir.

2.5. Rota Planlama

Tüm yerleşke boyunca hizmet vermesi gereken bir hava aracı-
nın kalkış noktasından ihtiyaç duyulan noktaya gitmesi çeşitli
zorlukları barındıran bir problemdir. Uçuş güzergahında bulu-
nan ağaçlar, binalar, elektrik direkleri ve engebeli arazi koşulları
başlıca zorluklardandır. Bunları aşmak için akla gelen ilk çözüm
yeterli yüksekliğe çıkılıp seyrin bu yükseklikte gerçekleştiril-
mesi olabilir. Fakat bu durumda sivil havacılık kurallarını ihlal
etmiş ve insanlı hava taşıtlarının güvenliği tehlikeye sokulmuş
olur. Bu nedenle, bahsedilen kıstasları gözeterek acil durum
bölgesine ulaşmanın en pratik ve uygulanabilir yöntemi ola-
rak görünebilirlik grafı metodu kullanılmıştır. Algoritma 1’de
bu metodun basamakları verilmiştir. Algoritma en kısa rotayı
hesaplayabilmek için engeller kümesi S’e, başlangıç noktası
B’ye ve varış noktası V ’ye ihtiyaç duymaktadır. Algoritmanın
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2. basamağında bu girişler göz önüne alınarak bir graf oluştu-
rulmaktadır. Bu graf Şekil 5’te gösterilmiştir. 3. basamakta her
bir graf kenarı öklid uzaklığına göre ağırlıklandırılmıştır. Son
basamakta ise Djikstra algoritması ağırlıklandırılmış graf içeri-
sinden en kısa rota bulunmaktadır [7].

Algoritma 1 Görünebilirlik Grafı Algoritması
Giriş: Engeller Kümesi S, Başlangış B, Varış V
Çıkış: B, V arasındaki en kısa rota

1: procedure EnKısaRota(S,B, V ) .

2: G ← GorunebilirlikGrafi(S ∪ {B, V }) .

3: vwk ← OklidUzakligi(vi, wj)

4: rota← Djikstra(G, B, V )

5: return rota

Şekil 5: Görünebilirlik algoritmasının görselleştirilmesi

Bu algoritma hava aracının otopilot sistemine entegre edil-
miştir. Şekil 6’da verilen iki nokta ve engeller kümesi arasındaki
en kısa rotanın bu algoritma ile bulunduğu gösterilmektedir.

Şekil 6: Engeller arasından en kısa rotanın bulunması

2.6. Akış Diyagramı

Bu proje kapsamında geliştirilen sistemler temel olarak Şe-
kil 8’de verilen senaryoyu gerçeklemek için tasarlanmıştır. Bu
detaylı senaryoda operasyonun başlangıcından sonuna kadar
tüm adımlar verilmiştir. Sistemin açılmasıyla beraber ilk olarak
otopilot tarafından bir dizi donanım kontrolleri yapılmaktadır.
Bu kontroller arasında ataletsel navigasyon ünitesindeki ivme-
ölçer, jiroskop, gps ve manyetometre sensörlerinin doğru çalışıp
çalışmadığına dair prosedürler vardır.

Daha sonra tam otonom operasyon moduna alınmış bir araç
sürekli olarak acil durum çağrısının gelip gelmediğini ortak bir
veritabanından kontrol etmektedir. Eğer böyle bir çağrı gel-
mişse, çağrının geldiği koordinatlara doğru bir rota planlanır
ve güvenlik için operatörden bu rotanın uygunluğunun onaylan-
masını ister. Olumlu bir yanıt alınırsa hava aracı otomatik ola-

rak kalkış yapar ve belirlenen bu rota boyunca ilerlemeye baş-
lar. Bu sırada nerede olduğunu, hızını, batarya bilgisini ve diğer
sensör bilgilerini sürekli olarak kumanda istasyonuna gönderir.
Böylece operatör hava aracının yerini anlık olarak takip edebi-
lir. Araç hedefe ulaştığı takdirde, üzerindeki optik algılayıcılar,
köpek kovucu veya fener gibi çeşitli faydalı yükleri kullanması
için operatörden komut bekler. Operatör bu tam otonom aracı
üst seviye komutlarla kontrol edebilir. Belirli bir cismi takip
edebilir, ortamı aydınlatabilir veya köpek kovucuyu açıp saldır-
gan hayvanları ortamdan uzaklaştırabilir. Görev bitiminde yeni
bir rota çizilir ve araç ana merkeze dönmek üzere ilerlemeye
başlar.

3. Ataletsel Ölçüm ve Navigasyon Sistemi
Hava aracının kontrol sistemi ataletsel ölçüm ve navigasyon sis-
teminden geri besleme almaktadır. Bu sistem içerisinde 3’er ek-
sen ivmeölçer, jiroskop ve manyetik alan sensörü, 1 adet baro-
metrik sensör ve 1 adet küresel pozisyonlama sistemi alıcısı yer
almaktadır. Jiroskoplar hava aracının açısal hızını sürekli olarak
ölçüp otopilotun aracı dengede tutmasını sağlamaktadır. İvme-
ölçerler ise jiroskopların en büyük sorunu olan sapma hatasını
yer çekimini referans alarak düzeltmektedir. Bunun yanında iv-
meölçerlerin her 3 eksende de ölçtüğü ivmeler navigasyon sis-
teminde yer değiştirmeyi bulmak içinde kullanılmaktadır. Man-
yetik alan sensörü hava aracının baş açısını ölçmekte jiroskopla-
rın sapma hatasını ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Ba-
rometre ise hava basıncını ölçmede ve sıcaklık düzeltmesiyle
beraber aracın deniz seviyesinden yüksekliğini bulmada kulla-
nılmaktadır. Ayrıca GPS’in yükseklik ölçümünde destek sağla-
maktadır. Tüm bu alt ölçüm sistemleri kalman filtresi ile birleş-
tirilerek ortaya tümleşik bir navigasyon sistemi çıkarılmıştır [8].
Şekil 7’de navigasyon sistemini oluşturan bloklar yer almakta-
dır.

Şekil 7: Ataletsel Navigasyon Sistemi.

4. Faydalı Yükler
Şekil 1’de görüldüğü üzere hava aracı üzerinde otopilot, sensör
sistemi ve haberleşme sistemi yanısıra güvenlik ve caydırıcı-
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Şekil 8: Kampüs İHA projesinde tipik bir senaryo akışı

lık sağlamak amacıyla canlı yayın yapabilen bir kamera, yük-
sek aydınlatma değerlerine sahip bir fener ve yüksek frekansta
ses çıkarabilen bir köpek kovucu yer almaktadır. Tüm bu fay-
dalı yükler operatör tarafından istenildiği taktirde yer komuta
ve kontrol istasyonu tarafından açılıp kapatılabilmektedir.

Bu yüksek güçlü fener ve köpek kovucunun otopilota en-
tegrasyonu için Şekil 9’te görülen faydalı yük kontrol sistemi
geliştirilmiştir. Üzerinde 2 kanal röle ve gelecek uygulamalar
için 2 kanal kuru kontak giriş yanında batarya gerilimlerini ölç-
mek için analog-dijital çeviriciler ve CAN haberleşme enteg-
releri mevcuttur. Röleler sayesinde fener ve köpek kovucu ge-
rek görüldüğü an açılıp kapatılmaktadır. Bu sistem otopilot ile
bir otomobil haberleşme standardı olan CANBus arayüzü üze-
rinden haberleşmektedir. Operatörün 3G/4G mobil şebeke üze-
rinden gönderdiği tüm veriler alt seviye haberleşme yapabilen
uçuş kontrol bilgisayarından CANBus arayüzü ile faydalı yük
kontrol sistemine aktarılmaktadır. Gelen mesajın içeriğine göre
ilgili faydalı yük kontrol edilmektedir. Bu sistem ayrıca batarya
gerilimlerini de anlık olarak ölçüp otopilot sistemine aynı ha-
berleşme hattı üzerinden göndermektedir.

Şekil 9: Faydalı yükler ve kontrol kartı

5. Komuta ve Kontrol İstasyonu
Gerek komuta kontrol (C2), gerek kamera görüntülerinin ope-
ratörün erişimine sunulması için bir yer istasyonu kurulmuş-
tur [4]. Bu istasyon hava aracı ile RF ve 3G/4G hatları üze-
rinden iletişim kurmaktadır. Şekil 10’da görüldüğü gibi yer is-
tasyonunda araç üzerindeki tüm telemetri verilerinin yanısıra,
canlı olarak aktarılan görüntü ve aracın yeryüzü üstündeki ko-
numunu gösteren bir harita bulunmaktadır. Operatör tüm görevi

bu ekrandan takip etmekte ve gerektiğinde müdahalede bulu-
nabilmektedir. Bu yer istasyonu çoklu araç operasyonları için
artırılabilir bir haberleşme yapısı üzerine kurulmuştur.

Şekil 10: Yer kontrol istasyonundan bir görüntü.

6. Mobil Uygulama ve Güvenlik Sistemi
Entegrasyonu

Şekil 11’de kullanıcı tarafından gönderilen bir acil yardım çağ-
rısının izlediği basamaklar gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü
gibi yardıma ihtiyaç duyan bir kullanıcı mobil cihazından yar-
dım butonuna basarak güvenlik birimindeki operatöre konu-
munu ve mümkünse durumunu bildirir. Güvenlik operatörü bu
çağrıyı onaylarsa, çağrı otomatik olarak rota planlaması yapıl-
mış bir şekilde uçuş ekibinin ekranına düşmektedir. Hava şart-
ları, aracın bataryası vb gibi durumlar elverişli ise araç otomatik
olarak çağrının yapıldığı bölgeye intikal etmek için yola çıkar.
3G/4G modemler üzerinden hava aracı tüm görüntüleri hem yer
istasyonuna hem de uygun ekipmanı bulunan mobil güvenlik
ekiplerine göndermektedir.

Şekil 11: Acil yardım çağrısının akış diyagramı.
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6.1. Mobil Uygulama ve Operatör Uyarı Arayüzü

Kullanıcının mobil cihazındaki uygulama ekranı Şekil 12’de
görülmektedir. Acil yardıma ihtiyacı olduğu anda bu uygulama-
daki yardım butonuna basan kullanıcı koordinatlarını ve daha
önceden sisteme girdiği kimliğini güvenlik operatörüne gönder-
miş olmaktadır.

Şekil 12: Mobil uygulama(üst) ve Operatör uyarı arayüzü(alt).

Mobil uygulaması ile sisteme çağrı bırakan kullanıcının
çağrısı Şekil 12’te görülen operatör ekranında bir uyarı halinde
ikazda bulunmaktadır. Güvenlik operatörü suistimal edildiğini
düşündüğü çağrıları filtreleyip iptal edebilme yetkisine sahiptir.
Eğer çağrıyı onaylarsa bu çağrı komuta kontrol sistemine düşer,
ve şartlar uygunsa araç havalanır.

7. Saha Testleri
Geliştirilen otonom hava aracı platformunun faydalı yükleri ve
mobil yer istasyonu ile fonksiyonel uyumluluğu, ve haberleşme
hattı güvenilirliği gerçek ve gerçeğe yakın saha testleri ile des-
teklenerek teknolojik gösterimi yapılmıştır. Şekil 13 ve 14’te
saha testlerinden görsellere yer verilmiştir. Şekil 13’te hava ara-
cının geliştirilen navigasyon ünitesi sayesinde, rüzgar gibi dış
bozuculara rağmen kararlı bir şekilde verilen rotayı izlediği gö-
rülmektedir.

Şekil 13: KapüsİHA verilen bir rotayı takip ederken.

8. Sonuçlar
Bu çalışmada üniversite ve fabrika gibi büyük yerleşkelerde
zamanlarının büyük bir bölümünü geçiren öğrenci veya çalı-

şanların kampüs içerisindeki güven hissini arttırmaya yönelik
konsept bir sistem geliştirilmiştir. Bu konseptte tam otonom bir
araç, yer kontrol ve kumanda sistemi ile beraber çeşitli tarayıcı
tabanlı anlık uyarı ve takip sistemleri geliştirilmiştir. Yapılan si-
mülasyon ve saha testlerinde otonom olarak hareket eden bir
aracın acil yardımın geldiği bölgeye kendi başına intikal edip,
mobil şebekeler üzerinden yüksek bant genişlikli veri aktara-
rak acil yardım durumlarında, mobil güvenlik birimlerinin olay
yerine ulaşana kadar öncü kuvvet olarak kullanılabileceği gö-
rülmüştür.

Şekil 14: KapüsİHA kalkış esnasında ve canlı yayın yaparken
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Özetçe 

Bu çalışmada önceden bilinmeyen iç mekânları keşfedecek ve 

haritalayacak otonom bir insansız hava aracı (İHA) 

sunulmuştur. Dört rotorlu hava aracı lazer mesafe ölçücü, 

sonar mesafe algılayıcı, atalet ölçüm ünitesi (IMU) ve Ultra 

geniş bant alıcısı (UWB) ile donatılmıştır. Basit bir engelden 

kaçınma algoritması ve açıklık bulma algoritması gibi çeşitli 

algoritmalar sunulmuştur. Bu algoritmalar kullanılarak 

çarpışma olmadan ilerleme sağlayan özgün bir yol bulma/keşif 

algoritması geliştirilmiştir. Örnek bir iç mekân Gazebo 

simülatör paketi kullanılarak modellenmiştir. Son olarak 

geliştirilen keşif algoritmasıyla duvar takip algoritması zamana 

karşı keşfedilen alan bakımından karşılaştırılmıştır. Tüm 

simülasyonlar Gazebo’nun Robot İşletim Sistemi (ROS) ile 

birleştirilmesi ile gerçekleştirmiştir. 

Abstract 

In this paper, an autonomous UAV which explores and maps 

unknown indoor environments is presented. The quadrotor is 

equipped with a laser range finder, a sonar ranger, inertial 

measurement unit (IMU) and Ultra wideband receiver. Ultra 

wideband technology is used in the localization and 

navigation of quadrotor. Several algorithms, including simple 

obstacle avoidance and opening finder are presented. 

Therefore, a novel collision free path finding/exploration 

algorithm is implemented. A sample indoor environment is 

modeled in Gazebo. Finally, our exploration algorithm is 

compared with wall-following algorithm in the sample 

environment in terms of time versus explored area. All the 

simulations are performed by incorporating Gazebo with 

Robot Operating System (ROS). 

1. Giriş

Araştırmacılar insansız hava araçlarına (İHA) ve özellikle 

geliştirilebilir yeteneklerinden ötürü dört rotorlu araçlara artan 

bir ilgi göstermektedirler. Otonom hava araçları arama-

kurtarma ve gözetleme gibi birçok farklı uygulamada yararlı 

bir şekilde kullanılabilir. Bu çalışmada sunulan dört rotorlu 

İHA arama-kurtarma operasyonlarında destek elemanı olarak 

kullanılmak için düşünüldüğünden basit bir yapı ve hızlı bir 

navigasyon algoritmasına sahip olması gereklidir. Fakat GPS 

sinyalinin alınamadığı ortamlarda navigasyon zorlu bir 

görevdir. 

Bu problemin üstesinden gelmek için farklı yaklaşımlar 

kullanılmıştır. Williams [1] dört adet sonar mesafe ölçücüsü 

olan bir sistem kullanmıştır. Fakat dört rotorlu İHA’nın 

yunuslama, yalpa ve istikamet hareketlerinden ötürü sağ ve sol 

sensörlerden alınan veriler uzak mesafelerde fazla hatalı 

olmaktadır. Günümüzde kameraların hafif olmaları sayesinde 

bilgisayarla görme de hava araçlarının iç mekânlardaki 

navigasyonunu sağlamak ya da navigasyonuna yardımcı olmak 

için birçok araştırmacı tarafından yaygın olarak 

kullanılmaktadır [2], [3]. Fakat kamera tarafından toplanan iki 

boyutlu görsel bilgi, bir harita oluşturmak ve üç boyutlu 

dünyada gezinmek için yeterli olmayabilir. Bu sorunun 

üstesinden gelmek için derinlik hassasiyetine sahip kameralar 

kullanılabilir. Bills ve arkadaşları [4] tarafından bir stereo 

kamera ile donatılmış otonom bir Minyatür Hava Aracı 

(MAV) sunulmuştur. Stereo kamera kullanılmasına rağmen, 

monoküler yöntemler ölçek kayması problemini getirmektedir; 

sensör füzyonu genellikle bu sorunun üstesinden gelmek için 

kullanılmaktadır. Achtelik ve arkadaşları [5] bir lazer mesafe 

ölçücü ve bir stereo kameradan gelen bilgileri birleştirmiştir. 

Birden fazla kamera bulunan sistemler de başka araştırmacılar 

tarafından incelenmiştir [6]. Meier ve arkadaşları [7],  bir 

kamera ve atalet ölçüm ünitesi (IMU) sisteminin 

senkronizasyonunun gürbüz bir bağıl davranış bilgisi 

sağladığını göstermiştir. Bachrach ve arkadaşları [8], RGB-D 

kamera ve IMU kullanarak otonom bir biçimde uçup çevrenin 

bir haritasını oluşturan dört rotorlu bir hava aracı sunmuştur. 

IMU ve görme verisi sağlamayan diğer sensörlerin 

kombinasyonu da mümkündür. He ve arkadaşları [9], bir lazer 

mesafe ölçücü ve IMU kullanarak kendi kendini 

konumlandırmanın yapılabileceğini göstermiştir. 2D lazer 

tarayıcıları kullanmak yerine, Kinect, Swissranger gibi 3D 

lazer tarayıcılar da kullanılabilmektedir. Aktif işaretleyici 

tabanlı lokalizasyon sistemleri, radyo frekansı (RF) sinyalleri 

kullanarak kendi kendini konumlandırma probleminin 

üstesinden gelmenin bir başka yoludur [10], [11]. Ultra geniş 

bant (UWB) teknolojisi, diğer RF sistemlerinin aksine yüksek 

iletim hızlarından faydalanmak için kullanılabilir. Piyasada 

birçok UWB sistemi bulunmaktadır [12], [13], ancak yüksek 
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sistem maliyetleri nedeniyle yaygın olarak 

kullanılmamaktadırlar. Bununla birlikte, Kempke ve 

arkadaşları [14], uygulamalarında bir dört rotorlunun hava 

aracının kendi kendini konumlandırması için nispeten yeni ve 

ucuz bir ultra-geniş bant sistemi [15] kullanmışlardır. Mesafe 

ölçümleri aktif işaretleyicilerden elde edilmektedir. Meng ve 

arkadaşları da benzer bir UWB sistemi kullanmışlardır [16]. 

Farklı çalışmalarda sensörler değiştikçe, navigasyon 

teknikleri de değişmektedir. Monoküler kamera kullanılan 

araçlar üzerinde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Johnson, 

İHA'nın lokalize edilmesi için bir iç ortamın çizgilerini tespit 

etmiştir [17]. Ahrens ve arkadaşları [1] nihai gidilecek yolu 

seçmek için birden çok yönde büyük özdeğerli görüntü 

değişimlerini bulan "iyi izlenebilir özellikler" dedekötürünü 

[18] kullanmıştır. Ayrıca, lazer tarama verilerine dayanan eş 

zamanlı lokalizasyon ve haritalama (SLAM) yöntemleri 

üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bachrach ve 

arkadaşları [19] kademeli poz-grafik optimizasyonu ile SLAM 

uygulamıştır. SLAM yöntemlerinin dışında, yinelemeli en 

yakın nokta (ICP) yaklaşımı gibi tarama eşlemesi yöntemi de 

[20] kullanılmaktadır. Alternatif olarak, [8] 'de sunulduğu 

gibi, He ve arkadaşları Tahmin Yol Haritası (BRM) 

algoritmasına dayanan bir algoritma oluşturmuştur [21]. 

BRM, Genişletilmiş Kalman Filtresi'ni (EKF) kullanarak araç 

için minimum maliyetli yolu bulmaya çalışmaktadır. 3D lazer 

tarayıcıların kullanıldığı durumlarda, ortaya çıkan 3D nokta 

bulutundan iç mekânın belirleyici özellikleri 

çıkarılabilmektedir [22]. Bunların dışında, aktif işaretleyicileri 

lokalizasyon ve navigasyon için kullanan Uçuş süresi (ToF), 

Varış zamanı (ToA) ve Alınan Sinyal Gücü Göstergesi (RSSI) 

gibi çeşitli uzaklık tayin teknikleri vardır [23], [24]. Bu 

teknikler UWB teknolojisi ile birlikte kullanılmak üzere 

uyarlanabilir. Örneğin, Kempke ve arkadaşları [13] ve Guo ve 

arkadaşları [25] çalışmalarında iki yönlü Uçuş Zamanlaması 

tekniğini kullandılar. 

Bu çalışmada, başlangıçta yeri bilinen aktif işaretleyiciler 

olmaksızın yeni bir lokalizasyon sistemi sunulmuştur. Bir 

arama ve kurtarma operasyonu için önceden aktif işaretleyici 

yerleştirmek mümkün olmadığından, yerleştirilen aktif 

işaretleyiciler için yaklaşık koordinat verileri alınır. Veriler 

dört rotorlu İHA'nın kendi aktif işaretleyicilerini kapalı ortama 

aktardığı daha ileri çalışmalar düşünülerek yaklaşık olarak 

alınmıştır. Bu çalışmada yeni bir keşif algoritması da 

sunulmuştur. Bu algoritma diğer algoritmalara göre daha basit 

ve hızlı bir keşif sistemi kullandığından hem keşif süresi hem 

de hesaplama gücü konusunda iyileştirmeler sağlamaktadır. 

Bu sayede kapalı bir alanın sadece İHA üzerindeki basit ve 

görece ucuz sistemler ile hızlı bir şekilde keşfi mümkün 

olmaktadır. Çalışmanın sonunda geliştirilmiş özgün 

algoritmalarla dört rotorlu İHA'nın simülasyon sonuçları, 

genel bir duvar takip algoritması ile kıyaslanmıştır. 

2. Platform ve Genel Sistem Yapısı 

2.1. Dört pervaneli hava aracı (Kuadrotor) 

Simülasyonlar için Robot İşletim Sistemi (ROS) için 

hazırlanmış olan hector_quadrotor pakedi kullanılmıştır. Bu 

paket dört pervaneli bir hava aracının Şekil 1 de gözüktüğü 

üzere “Unified Robot Description Format” (URDF) şeklinde 

kapsamlı bir modelini içermektedir. Bu sayede ROS ve 

Gazebo kullanılarak hava aracının kapsamlı simülasyonları 

yapılmıştır. Pakette bulunan quadrotor gerekli değişiklikler  

 

Şekil 1. Hector Kuadrotor [26] 

ve eklemeler yapılarak Gazebo platformunda koşturulmuştur. 

Meyer ve arkadaşları [26] tarafından hazırlanan  

hector_quadrotor paketindeki kuadrotor modeli ve 

kontrolcüsü hız komutu verilerek kullanılmıştır. Uçuş 

dinamiği denklemleri Denklem 1-3 de gösterilmiştir. 

 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 (3) 

Burada [26]’da da açıklandığı üzere  ve  kütle 

merkezinin dünya referans merkezindeki posizsyonu ve hızı;  

 kuadrotor üzerindeki referans sistemine göre açısal 

hız vektörü, ve  ise bir vektörün kuadrotor üzerindeki 

referans sisteminden dünya referans sistemine çevrilmesi için 

kullanılan dönüşüm matrisidir. Hız referası alarak [26]’da 

detaylı açıklandığı üzere iç içe bağlanmış PID kontrolcüsü 

kullanılarak motor hızlarına karar verilmektedir. 

2.2. Lazer mesafe algılayıcı 

Hokuyo UTM-30LX LIDAR [27] lazer mesafe algılayıcısı 

hava aracı üzerinde konumlandırılmıştır. Bu lazer mesafe 

algılayıcısı -90 dereceden +90 dereceye bir derece çözünürlük 

ile görüş açısına sahiptir ve 40 Hz hızda tarama 

yapabilmektedir.  

2.3. Ultra geniş bant alıcı-vericisi (UWB) 

DecaWave 1000 (DW1000) [28] “Ultra geniş bant” 

tekniklerini kullanan, tamamen entegre edilmiş, düşük güç 

kullanımı olan kablosuz alıcı-verici haberleşme çipidir. Bu çip 

IEEE802.15.4-2011 UWB standardını kullanmaktadır. 5 m/s 

hız ile giderken bile 10 cm’e varan hassasiyet ile mesafe 

ölçümü verebilmektedir. Sistemi modellerken bu hassasiyet 

alıcıdan gelen mesafe bilgisine standart sapma olarak 

kullanılarak Gauss gürültüsü şeklinde eklenmiştir. İki yönlü 

mesafe bilgisi haberleşmesi bu sistem tarafından 

desteklenmektedir. Üç adet alıcı-verici çip yer belirleyici 

lokasyonları yaklaşık olarak bilinen aktif işaretleyiciler olarak 

kullanılmıştır ve bir adet alıcı-verici ise hava aracının üzerinde 

yer belirleme amacı ile bulunmaktadır. 

2.4. Atalet ölçüm ünitesi (IMU) 

Jiroskop, manyetometre, ivme ölçer içeren atalet ölçüm ünitesi 

hava aracının üzerinde bulunmaktadır. Bu ünite kullanılarak 
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buradan gelen yönelim açısı hava aracının yer ile göreceli 

yerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. 

2.5. Sonar 

Ses ötesi mesafe ölçüm cihazı aşağıya bakacak şekile hava 

aracına yerleştirilmiştir. Bu sonar üç metre ile üç santimetre 

arasındaki mesafeleri ölçebilmektedir ve bu bilgi hava aracının 

yerden yüksekliğinin belirlenmesinde kulllanılmıştır. 

3. Yer Tayin Etme ve Haritalama 

Haritalama bu çalışmada ele alınan başlıca işlerden birisidir, 

düzgün bir harita sonucu elde etmek için yer tayin etme çok 

büyük bir rol oynamaktadır. Lazer mesafe ölçerden gelen 

mesafe verileri hava aracının pozisyonu ile birlikte 

kullanılarak bir doluluk haritası oluşturulmaktadır, bu harita 

kullanarak ortamın genel şekli bilgisinin aktarılması 

amaçlanmaktadır. Doluluk haritası, basitçe ortamdaki 

keşfedilmiş alanların doluluk olasılığını gösteren bir matrisdir. 

Eğer bu matrisin bir elemanı -1 ise, o lokasyon ile ilgili bir 

bilgi yok demektir, eğer eleman 0 is o lokasyonun boş 

olduğunu göstermektedir, sıfırdan faklı herhangi bir değer ise 

yüzde olasılık olarak o alanın dolu olduğunu göstermektedir. 

Bu dolu alanlar duvar, mobilya ve herhangi bir engeli temsil 

ediyor olabilir. 

3.1. Ultra geniş bant ile yer tayini ve Hector Mapping  

UWB kablosuz sensör ağı özellikle kapalı alanlarda gerçek 

zamanlı yer tayini yapmak için oldukça umut vaat eden bir 

teknolojidir. Doğası gereği UWB duvar veya mobilya gibi 

kapalı alanlarda bulunabilecek engellerden diğer kablosuz 

sistemler ile karşılaştırıldığında oldukça daha az 

etkilenmektedir. Klasik kablosuz ağlara oranla çok daha az 

enerji tüketmesi ve geniş bant genişliği kullanması sayesinde 

yakalayabildiği yüksek hassasiyet değerleri bu sistemi kapalı 

alanlarda yer tayini görevlerinde oldukça öne çıkartmaktadır. 

Bu sistemin en büyük dez avantajlarından birisi, yer tayini 

yapmak için yerleri önceden bilinin minimum üç adet aktif 

işaretleyicinin kapalı alan içinde hali hazırda bulunması 

gerekiyor olmasıdır. Bu çalışmada arama-kurtarma görevleri 

üzerinde durulduğu için önceden yerleştirilmiş yer 

belirleyiciler senaryo ile uygun düşmemektedir. Bu problem 

hava aracının belli sayıda UWB vericisini üzerinde taşıyarak 

bunları gerekli yerlere bırakması şeklinde çözülebilir, bu 

durumda vericilerin yaklaşık yerleri bilinmiş olur. Bu 

bırakılan UWB vericileri İHA üzerindeki alıcı ile haberleşerek 

mesafe bilgisini iletmektedir. Bu mesafe bilgileri  trilaterasyon 

yöntemi kullanılarak İHA’nın yerini tespit etmek için 

kullanılabilir, Şekil 2 İHA’nın yeri tespit edilirken kullanılan 

yöntemdeki simgeleri göstermektedir. 

Testler simülasyon üzerinde yapıldığından UWB alıcı ve 

vericilerinin de modellenmesi gerekmektedir. Bu alıcı ve 

verici arasındaki gerçek mesafeyi hesapladıktan sonra bu 

veriye Gauss gürültüsü eklenerek yapılmıştır. 

UWB vericilerin mesafe bilgileri ve lokasyonaları 

kullanılarak oluşan üç adet çemberin denklemi şu şekilde 

gösterilebilir: 

 

 (4) 

 

bu üç denklem birlikte çözülerek İHA’nın yaklaşık yeri 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 2. Trilaterasyon kullanımı, xi, yi, zi bilinen UWB 

vericilerinin lokasyonlarını ifade etmektedir. 

3.2. Eş zamanlı yer belirleme ve haritalama 

Eş zamanlı yer belirleme ve haritalama için ROS üzerinde 

yapılmış hazır bir paket olan “Hector SLAM” [29] 

kullanılmıştır. Hector SLAM “Hector Mapping” adlı başka bir 

paketi kullanarak çevrenin eş zamanlı bir haritasını çıkartırken 

aynı zamanda İHA’nın iki boyutlu yerini de lazer mesafe ölçer 

verilerini kullaranarak tahmin etmektedir. Bu yöntem tek 

başına kapalı çevrim döngüsünü tamamlama kabiliyeti 

vermese de gerçek hayat uygulamalarında harita çıktısı almak 

için oldukça yeterli bir performans sergilemektedir. 

4. Algoritmalar 

Bu makalede, hızını ve verimliliklerini karşılaştırmak için 

duvar takibi ve açıklık bulucu olmak üzere iki farklı yöntem 

test edilmiştir. Duvar takibi, arama görevlerinde 

uygulanabilecek en temel ve başarısızlık oranı en düşük 

algoritmalardan biridir. Duvar takibi genellikle İHA’nın sol 

veya  sağ tarafındaki mesafe ölçümlerinden yararlanırlarak 

yapılır. Fakat bu sistem verimli değildir çünkü keşfi 

bitirebilmek için kapalı ortamdaki tüm duvarlar izlenmelidir. 

Bu, görevi bitirmek için gereken arama süresini ve  

dolaşılması gereken mesafeyi büyük ölçüde arttırır. İkinci  

olarak ise, bölgeyi keşfetmek için koridor veya kapı gibi 

açıklıkları bulan yeni bir keşif algoritması test edilmiştir. Bu 

metod, ortamdaki önemli noktaları sırayla bulup İHA’yı o 

noktalara yönlendirir ve ortamın tamamının keşfedilip 

edilmediğini kontrol ederek görev süresini ve kat edilen 

mesafeyi kısaltır. 

4.1. Duvar Takibi 

Bu makalede kullanılan duvar takip algoritması, kapalı bir 

ortamın tamamını keşfetmek için basit ve etkilidir. İHA 

oryantasyonunu ve hızını kontrol ederek solundaki duvarı 

takip eder, ve önüne herhangi bir engel çıktığında sağa döner. 

Algortimanın yapısı Şekil 3’te elemanları ise Şekil 4’de 

sunulmuştur. 

    Lazer mesafe ölçer, İHA’nın etrafındaki çeşitli yönler için 

bilgi verir. Mesafe1 ve Mesafe2 İHA’nın sol tarafında ±10o 

deki ve Mesafe3 ise İHA’nın tam karşısındaki herhangi bir 

engele olan uzaklığı belirtir. Eğer Mesafe3 belli bir eşikten 

daha büyükse, İHA sabit hızda ilerlemeye devam eder,  
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Şekil 3. Duvar takibi algoritmasının temel yapısı 

Oryantasyonu ise aşağıdaki gibi ayarlanır. Mesafe1 ve 

Mesafe2 birbirlerine eşitlenerek duvara parallel bir 

oryantasyon alınır. Vsapma sapma hızını, Ksapma ise kontrol 

katsayısını belirtmektedir. 

 

 (5) 

 

Yükselme hızı görev boyunca İHA’yı 1m yükseklikte 

tutacak şekilde kontrol edilir. Mesafe3 1.5m eşik değerinin 

altına indiğinde, karşısına bir engel vaya duvar çıktığında, 

İHA ilk olarak 90° sağa döner ve daha sonrasında yukarıda 

açıklandığı gibi yeni duvara göre oryantasyonunu ayarlar. 

Kaçış hızı Mesafe1 ve Mesafe2 arasındaki bütün değerlerin 

ortalamasının, referans uzaklık olan 1m ye göre kıyaslanarak 

hesaplanır. Sapma hızı, kaçış hızı ve sabit olan ileri hız 

vektörel olarak toplanarak İHA’nın genel hız komutu 

bulunur. 

4.2. Keşif Algoritması 

Bu algoritmanın amacı, kapalı bir alanın her bir parçasını 

herhangi bir çarpışmadan kaçarak ve en az yol giderek 

keşfetmektir. Bu 2 alt görevi başarıyla gerçekleştirebilmek için 

her biri için gerekli olan hız katkısı hesaplanır. İHA için 

toplam hız komutu, açıklık bulma ve engelden kaçma 

algoritmalarından elde edilen hız katkılarının vektörel olarak 

toplanmasıyla elde edilir. 

 

4.2.1 Açıklık Bulma Algoritması 

 
En az yol giderek, bir bölgenin her parçasını keşfetmek için 

açıklıkları tespit etmek ve buna göre varış noktasını seçmek 

önem teşkil etmektedir. Açıklık noktaları, iki ardışık açıdan 

elde edilen mesafelerin oranlarını, bütün tarama alanı boyunca 

kıyaslayarak elde edilir. Açıklığın başlangıç noktasına, diğer 

bir deyişle köşe noktaya olan uzaklığı  Denklem 6’daki gibi 

bulunur. 

 

Şekil 4. Duvar takibi, temel hız elemanları 

 

(6) 

 
    İHA’nın yönelimi, tahmini pozisyonu, UWB verileri, köşe 

noktaya olan uzaklık ve açı bilgileri bilindiğinden dolayı, köşe 

noktanın pozisyonu Denklem 7 ve Denklem 8’i kullanarak 

elde edilebilir. Bu denklemlerde  sapma açısını,  ise sapma 

düzeleminde İHA ile köşe noktası arasındaki açıyı ifade 

etmektedir. 

 

 (7) 

 
(8) 

  
    Köşe noktası tespit edildikten sonra, bir varış noktası 

seçilmelidir. Hedefe olan uzaklık, köşenin hemen sol ve 

hemen sağ tarafında kalan mesafelerin ortalaması olarak 

seçilir. Hedef ile İHA arasındaki açı köşe noktası ile İHA 

arasındaki açıdan 10° köşenin uzak olan kısmına olacak 

şekilde seçilir. Bu şekilde, çoğu durumda, açık alanın 

ortasında ve oraya varıldığında daha fazla alan keşfetmeyi 

sağlayan bir hedef noktası atanmış olur. Bu durum, Şekil 5 ve 

Şekil 6’da görülebilmektedir. 

    İHA’nın yönelimi her zaman hedefe doğru olurken, ileri 

hızı ise Denklem 9 da ifade edildiği gibi hedefe olan 

uzaklığına göre ayarlanmaktadır. 

 

 
(9) 

 
    Mesafe uzaklığının küp kökünün kullanılma sebebi, 

kuadrotor hedefe yaklaştıkça daha yumuşak bir hız değişikliği 

elde edebilmektir. Hedefe olan mesafeden bağımsız K0 hızının 

eklenme sebebi, hedef bir engelle İHA arasında olduğunda,  

engelden kaçma algoritması tarafından geriye doğru 

oluşturalacak hız katkısını baskılayabilmektir. 

 
4.2.2 Engelden Kaçma Algoritması 

 
Engelleri güvenli bir şekilde geçmek ve duvarların 

yakınlarında çarpmadan hareket edebilmek için gereken hız 

katkısı her bir açıdaki lazer mesafe ölçerden elde edilen 

bilgiler kullanırlarak hesaplanır. 

    Her açıdaki lazer taramalarını kullanarak, Denklem 10’da 

gösterildiği gibi, büyüklüğü uzaklık ile ters orantılı ve zıt 

yönde olacak şekilde hız vektörleri oluşturulur. 

 

 

(10) 

 
Her lazer taramasından gelen engelden kaçma hız katkıları ve 

açıklık bulma algoritmasıyla hesaplanan hedefe ilerleme hız 

katkısı eklenerek, İHA herhangi bir çarpışma olmaksızın 

düzgün bir şekilde hedefe doğru ilerleyebilmektedir. 

5. Simülasyon 

Keşif algoritması Gazebo simülasyon yazılımında uygulanmış 

ve test edilmiştir. Yazılımın iç yapısı kullanılarak sensörlerin 

gürültü karakteristikleri ve doğrusal olmayan araç dinamiği  

simüle edilmiştir. Şekil 6, dört rotorlu İHA'yı, İHA'nın yörün- 
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Şekil 5. Lazer mesafe ölçer okuma alanı 

gesini, otonom olarak karar verilen hedef noktasını ve lazer 

taraması yoluyla oluşturulan haritayla simüle edilen uçuşu 

göstermektedir. İHA tüm binayı keşfettikten sonra yeni hedef 

noktası kalmadığında görevini tamamlamakta ve başlangıç 

noktasına geri dönmektedir. İHA, engellerden başarıyla 

kaçınabilmektedir. Şekil 6'da görüldüğü gibi, köşelerden 

çarpışma olmadan geçebilmektedir. Keşif algoritmasının 

etkililiğini anlamak için, algoritma duvar takip algoritmasıyla 

karşılaştırılmıştır. Duvar takip algoritmasının simülasyon 

sonuçları Şekil 7'da verilmiştir. 

5. Sonuçlar ve Değerlendirme 

Bu makalede, bir iç mekânın otonom bir İHA tarafından 

keşfedilmesi için iki farklı algoritma karşılaştırılmıştır, 

sonuçlar Tablo 1'de sunulmaktadır. Hem duvar takip hem de 

geliştirilen özgün keşif algoritması UWB lokalizasyonunu 

kullanılarak bütün mekânı keşfetmeyi başarmış fakat İHA 

tarafından alınan yollar algoritmalar arasındaki farkı 

getirmektedir. Duvar akip algoritmasında kat edilen yol, 

önerilen keşif algoritmasının kullanılmasıyla elde edilen 

yoldan %32 daha uzun olmuştur. 

 

  

  

  

Şekil 6.  Keşif Algoritmasının iç mekândaki simülasyonu 

  

  

  

Şekil 7. Duvar Takip Algoritmasının iç mekândaki simülasyonu 

Şekil 8 ise İHA’nın aldığı mesafe ile keşfettikleri alanın 

kıyasını yapmaktadır, burada görülebileceği gibi keşif 

algoritması çok daha hızlı bir şekilde tüm alanı keşfetmeyi 

başarmıştır ve yeni yerleri bulması duvar takip algoritmasına 

göre daha hızlı gerçekleşmiştir. Her iki testte de aynı İHA'nın 

kullanıldığı göz önünde bulundurulursa keşif için harcanan 

zaman bakımından önemli bir fark mevcuttur. Arama ve 

kurtarma görevleri zamana karşı çok hassas olduğundan, 

önerilen arama yönteminin tercih edildiği sonucuna varılabilir. 

Gelecekteki çalışmalarda, İHA tarafından UWB aktif 

işaretleyicilerinin verimli bir şekilde nasıl 

yerleştirilebileceğine karar vermek için yeni bir algoritma 

eklenecektir. Ayrıca deneyler fiziksel olarak da 

gerçekleştirilecektir. 

Tablo 1. İHA tarafından aynı iç mekânda farklı 

algoritmalarla alınan yollar 

Algoritma Mesafe 

Keşif Algoritması 81.4 m 

Duvar Takip Algoritması 119.7 m 

 

 

Şekil 8. Duvar takip ve keşif algoritmalarının İHA’nın aldığı 

mesafeye göre keşfettikleri alanın karşılaştırılması 
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Özetçe
Bu çalışmada, kanat katlama mekanizmasına sahip planö-

rün tasarım, simülasyon ve üretimi anlatılmıştır. Planör, geze-
gen atmosferi hakkında veri toplama özelliğine sahip, Mars Pla-
nör konsepti olan CANSAT 2016 yarışması için tasarlanmıştır.
Minyatür katlanabilir İHA sisteminde amaç, taktik İHA’larca
çoklu olarak taşınabilir ve istenilen bölgelere bırakılabilir bir
platformu geliştirmek ve uygulamaktır. Belirli bir yüksekliğe
geldiğinde otonom olarak konteynerdan ayrılmak için nano
servo motor mekanizması kullanılmış olup; sadece kaldırma
kuvvetinden yararlanacağı için tasarımda hafif ve kompakt bir
yapıya gidilmiştir. Bu kapsamda, tasarlanan planör tip İHA’nın
kanat açıklığı 440 mm ve boylamsal uzunluğu 304 mm, kanat-
ları katlandığı zaman 123 mm çapında ve 309 mm uzunlukta
konteynera sığabilecek olup; ağırlığı 144 gram ve konteyner ile
birlikte 500 gram olarak ölçülmüştür. Kanat katlama mekaniz-
masında yay ve N48 neodyum mıknatıs kullanışmış olup, pla-
nör 98 ms’ de kanatlarını açmaktadır. Aynı zamanda bir uydu
sisteminin sahip olduğu; telemetri, haberleşme ve sensörleri
aracığılıyla otonom operasyonlar gerçekleştirebilmektedir.

Abstract
This paper describes a mini unmanned glider’s design, si-

mulation, and manufacturing with wing-folding mechanism.
The mini-glider is designed for CANSAT 2016 competition,
which have theme of Mars glider concept with atmosphere data
acquisition. The aim is to facilitate the transportation and to land
it to the destination point with respect to strict rules. Having
light and compact design is important since, it uses power for
transmission of sensory data only. The glider’s dimensions are
produced with a wingspan which is 440 mm and longitudinal
distance is 304 mm. The wings can be stowed in a container,
whose dimensions are diameter 125 mm and height 310 mm.
The glider’s weight is only 144 gr and it increases up to 500
gr maximum with a payload. The mechanism, which includes
springs and neodymium N48 grade magnets for wingfolding

system, is capable of being ready in 98 ms for gliding after se-
paration from its container. The mini-glider is capable of tele-
metry, communications, and other sensory operations autono-
mously during the flight.

1. Giriş
Uluslararası CANSAT yarışma konsepti, tipik olarak roketle fır-
latılan hava aracı sistemleri ile aynı şekildedir [1]. Kanat kat-
lanma yapısı sayesinde küçük bir hacme sahiptir. Bu sayede
boyutu sabit koruyucu bir konteynera yerleştirilmesine olanak
tanımaktadır [2]. Roketle fırlatılan bu sistemler ile ilgili son za-
manlarda yapılan araştırma ve endüstriyel çalışmalar, temelde
katlanabilir sabit-kanat konfigürasyonlarına odaklanmıştır [3,
4]. Bu çalışmadaki amacımız, bir roketten ayrıldıktan hemen
sonra kanat katlama mekanizmasının hızlı ve güvenilir bir şe-
kilde açılmasını sağlamaktır (98 ms). Tasarlanan planörün, çapı
maksimum 1000 m olan helisel bir yörüngede süzülerek iniş
yaparak, ilgili atmosfer verilerini toplaması gerekmektedir [5].
Bu amaçla, ilgili telemetri, iletişim ve duyusal işlemler gibi tüm
elektronik cihazları küçük bir PCB kartta (Baskılı Devre Kartı)
birleştirilmiştir. Araştırmalara göre daha hafif ve kompakt bir
tasarıma sahip planörümüzde, kaldırma kuvveti katsayısı, CL,
daha yüksek [6] ve kanat katlama mekanizmasını daha hızlıdır
[7]. Üstelik, katlanmada da %75 daha az hacim ve %75 daha
az genişlikle konteynera yerleştirmeye imkan tanımıştır. Bu-
nunla birlikte, yer yüzüne "Phugoid modu" ile kontrollü bir iniş
yapabilmektedir. Atmosfer hakkında bilgi toplamak amacıyla,
katlanabilir kanatlı sistemler yerine sabit kanatlı, daha büyük
boyutlu ve daha ağır sistemler kullanılmıştır [8]. Literatürdeki
farklı yaklaşımlar için, aynı mekanik ekipman kullanılmış olsa
da, sensör veri alımında aksilik yaşandığı görülmektedir [8, 9].
Bu çalışmada ise, tasarımı yapılan model uydu, bir gezegen at-
mosferi içerisindeki ortam hakkında bilgi toplaması planlanan
küçük ölçekli bir uzay-hava aracıdır. Sistem, bir planör yapısına
sahip olup; üzerinde herhangi bir motor bulundurmamaktadır.
Bu sayede gerekli olan enerji ihtiyacı miktarı minumum sevi-
yede tutularak hafif ve kompakt bir yapı elde edilmiştir. Uydu
sistemi, telemetri, haberleşme ve otonom operasyonlar gerçek-
leştirebilme kabiliyetine sahip olup, hava-uzay sistemlerinin ta-
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sarım ve üretim aşamalarına uygun olacak bir şekilde hayata
geçirilecektir.

Sistemin öncelikle 6 serbestlik dereceli hareket sistemleri
oluşturulmuş ve MATLAB/Simulink programı ile benzetim ça-
lışmaları yapılmıştır. Planörün mekanik tasarımı ve analizi 3D
Solidworks programında, elektronik kart tasarımı Proteus prog-
ramı aracılığıyla, haberleşme yapısı için gerekli yer istasyonu
yazılımı Labview ve C] programı aracılığıyla, planörün mik-
roişlemci yapısı için ise gerekli yazılım Arduino IDE ile ya-
pılmaktadır. Çalışmanın ikinci kısmında uydu kinematik ve di-
namik denklemleri ile kullanılan ölçüm modelleri sunulmuştur.
Üçüncü kısımda sistem analizleri(COMSOL®) ve yapılan ben-
zetim çalışmalarının ardından dördüncü ve son olarak sonuç bö-
lümünde tartışma ve değerlendirme yapılmıştır.

2. Matematiksel Model
Bu bölüm, minyatür katlanabilir planör İHA’nın dinamik davra-
nışlarını belirlemek ve konteynerdan ayrıldıktan sonra süzülme
esnasındaki benzetim çalışmalarını yapabilmek için kullanıla-
cak olan temel hesaplamaları içermektedir [10-11]. Tasarımı ya-
pılan mini İHA, toplamda faydalı yükü ile birlikte 500 gram
olan sistemin fırlatıan bir roket içerisinden 400 metre yüksek-
likte otonom olarak ayrılarak; 1000 m’lik helisel yörünge içinde
kalacak ve inişini 120 saniyeye olabildiğince yakın gerçekleş-
tirmesi hedef alınmıştır. A noktasından fırlatılan bir roket içe-
risindeki sistem B yörüngesinden C noktasına geldiğinde kap-
sülden ayrılıp, 400 metre yükseklikteki D noktasında otonom
olarak konteynerdan ayrılarak süzülmeye başlayacak model, F
noktasındaki yer istasyonu aracılığıyla planördeki sensörlerden
gelen veriler gözlemlenebilecek olup, sistem Şekil-1 ile ifade
edilmiştir. E noktası süzülme esnasındaki veri alış-verişini gös-
termektedir.

Şekil 1: CANSAT yarışma konsept şematiği

Planörün gövde uzunluğu, katlandığındaki kanat genişliği ve
kanat uzunluğu Şekil-2’ de; katlanmış halde içerisine yerleştiri-
leceği konteyner ve ölçüleri ise Şekil-3’ te; gösterilmiştir.
Mini İHA için alçalma hızı, fırlatılan roketten ayrılma hızı ve
maksimum hız belirlenerek; birimsiz Re (Reynolds) sayısına
geçilmişitir. Kanatların modele hangi hücum açısıyla takıldı-
ğında maksimum itkiyi üreteceğini; itki CL, sürtünme CD gibi
katsayıların hesaplanması ve aerodinamik analiz sonucu bulu-
nan CD,0 = 0.07 ve K en boy oranı(AR) 9.466 olup, ρ hava

Şekil 2: Katlanabilir planör İHA’nın ölçüleri

Şekil 3: Konteyner malzemeleri ve ölçüleri

yoğulunğu (kg/m3), CD sürtünme katsayısı, V havadaki hız
(m/s), R paraşütün dış çapı (m), r paraşütün iç çapı (m), W
sistem ağırlığı (N ), D sürtünme kuvveti (N ) olarak ifade edil-
miştir [12].

V =

√
2W

ρπCDR2 cos2( rπ
2R

)
(1)

Vmax =

√√√√2W

ρS

√
K

CD,0
(2)

CL =
2L

ρSV 2
(3)

K =
1

πARe0
(4)

(1-4) formüllerine belirlenen değerler ve model parametreleri
uygulandığında Eppler-793 kanat profili için Tablo-1 ile verilen
değerlere ulaşılmıştır.
Planör üzerine etkiyen kuvvetler; yerçekimi ve aerodinamik
kuvvetler olarak Tablo-1 değerleri elde edildikten sonra hesap-
lanılabilir. Newton kanununa göre 6 serbestlik derecesine sahip
doğrusal olmayan denklemler elde edilebilir [13]. Minyatür pla-
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Tablo 1: Benzetimde kullanılacak değerlerin belirlenmesi

Parametre Adı Değer Birim
Alçalma hızı 8.2 (m/s)

Ayrılmadan sonraki hız 6.1 (m/s)

Vmax 12.5 (m/s)

Hücum Açısı 5.5 (derece)
CL 0.4855 -

nöre ait kuvvetler (5-7) denklemleri ile verilebilir:

X −mg sin(θ) = m(U̇ +QW −RV ) (5)

Y +mg cos(θ) sin(φ) = m(V̇ +RU − PW ) (6)

Z +mg cos(θ) cos(φ) = m(Ẇ + PV −QU) (7)

Vücut eksen takımında tanımlı, X, Y, Z eksenleri doğrultula-
rındaki kuvvetlerin denklemleri elde edilirken planörün ağırlık
vektörü m, yönlemsel eksenel ivmeleri U̇ , V̇ , Ẇ ve açısal hız-
larından P , Q, R doğan kuvvetler dikkate alınır [14]. Buradan
hareketle Euler açılarının türevleri (8-10) denklemleri ile hesap-
lanabilir.

φ̇ = P + tan(θ)(Qsin(φ) +Rcos(φ)) (8)

θ̇ = Qcos(φ)−Rsin(φ) (9)

ψ̇ = (Qsin(φ) +Rcos(φ))/cos(θ) (10)

Model planörün konum bilgilerinin belirlenmesi için eksenel
hızların ve Euler açılarının yer aldığı (11-13) denklemleri kul-
lanılabilir (cos=c, sin=s).

ẋ = Uc(θ)c(φ) + V (s(φ)s(θ)c(ψ)− c(φ)s(ψ))

+W (c(φ)s(θ)c(ψ) + s(φ)s(ψ)) (11)

ẏ = Uc(θ)s(φ) + V (s(φ)s(θ)s(ψ) + c(φ)c(ψ)

+W (c(φ)s(θ)s(ψ)− s(φ)c(ψ) (12)

ż = −Us(θ) + V (s(φ)c(ψ)) +W (c(φ)c(θ)) (13)

Vücut eksen takımında tanımlı kuvvet ve momentlerin belirlen-
mesi için XFLR5 programında yapılan stabilite analizlerinden
elde edilecek kararlılık ve kontrol katsayılarına ihtiyaç duyul-
muştur [15]. Planörün aerodinamik kuvvet ve momentlerinin
belirlenmesinde kullanılan parametre ve formüllerinin uygulan-
ması sonucunda elde edilen değerler Tablo-2’ de gösterildiği gi-
bidir.

Tablo 2: Aerodİnamİk kuvvet katsayıları
Boylamsal Yanal Yanal
cL,α= 4.8878 cy,β= -0.36561 cy,p= -0.30632
cL,q= 8.6232 cn,β= 0.09735 cn,p= -0.10115
cm,α= -3.0688 cl,β= -0.17966 cl,p= -0.58491
cm,q= -20.781 cy,r= 0.3857 cl,r= -0.22072

cn,r= -0.12476

Model hesaplamalarından, XFLR5 aerodinamik ve eylemsizlik
hesaplamaları sonucunda, planör kütle merkezinin hücum kena-
rından kanat boyunun (1/3) hizasına gelecek şekilde tasarımı
yapılmış ve iç ekipmanları şekil-4’ te gösterilmiştir.

Şekil 4: Kanatları katlanmış halde 3D modeli ve iç elektronik
ekipmanları gösterilen Planör

3. Benzetim Çalışmaları
Bu bölümde, yapılan modelleme ve hesaplamalar sonucunda
elde edilen parametreler doğrultusunda planör için gerekli ön
tasarım değerleri belirlenmiş ve iyileştirme çalışmaları yapıl-
mıştır. Ağırlık merkezinin yeri, yatay ve dikey stabilizer boyut
tayini, maksimum itkinin elde edildiği hücum açısı gibi değer-
ler belirlenmiştir. Yerden fırlatılan konteyner içerisindeki planö-
rün, kanat mekanizması olarak kullanılan yay sistemi basıncın
etkisiyle konteyner içerisinde eş kuvvetlere maruz kalacağı ve
tam 90◦ açıyla konteynardan ayrılacağı için aynı anda kanat-
ların serbest kalması statik hesaplamalar ile belirlenmiş ve bu
şartlar altında yapılmış olan mekanizma şekil-5 ile gösterilmiş-
tir.

Şekil 5: Katlanma mekanizması ve kullanılan ekipmanlar

II. bölüm şekil-2 ile gösterilen 3D planör, XFLR5’ te birebir
modellenmiş olup; kullanılan tüm ekipmanlar hassas terazide
ölçülen ağırlıklarına göre aynen atanmış ve yapılan aerodina-
mik analiz şekil-6’te gösterilmiştir.

Şekil 6: XFLR5 programında 3 boyutlu olarak modellenen sis-
tem davranışının ve parametlerin belirlenmesi
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4. Kontrol Simülasyonları
Minyatür planörün stabilitesi ve kuvvet moment dengesinin
oluştuğu durum gözlemlenmiştir. Planör modelinin; X, Y, Z ek-
senlerindeki pozisyonunu ve 400 metre yükseklikten yere iniş
süresini 3 farklı kontrol değişkeni belirlemektedir. Bunlar ela-
vator, rudder ve aileron olarak adlandırılmakta ve arka stabili-
zörlerin aerodinamiğini değiştirerek planörün ağırlık merkezine
etkiyen kuvvet ve momentlere müdahele edilmesini sağlamak-
tadırlar. Buna göre hazırlanan simülink genel blok diyagramı
Şekil-7’de gösterilmiştir.

Şekil 7: Mematiksel olarak modeli yapılan planör’ ün
SIMULINK® model bloğu

Bozucu etkiler olan, rüzgar hızı, hava yoğunluğu, rüzgarın es-
tiği yön vb. hesaba katılmıştır. Şekil-8’de ortam koşulları içeren
model blok yapısı gösterilmiştir.

Şekil 8: Bozucu Giriş Genel Görünümü

Şekil-9’da bozucu girişlerin hesaplandığı rüzgar ve atmosfer
blokları gösterilmekedir.

Şekil 9: Rüzgar ve Atmosfer Modeli

Yapılan simülasyona göre 1◦ verilen rudder komutu ve 0◦ ile
verilen aileron girişleriyle minyatür planörün, yaklaşık 23 sa-
niye sonra eş helisel 180 metre çapta olan bir yörüngeyi 117.37
saniyede indiği ve pozisyon bilgilerinin değişimi de Şekil-10’da
açıkca görülmektedir.

Şekil 10: Mematiksel olarak modeli yapılan planör’ ün SIMU-
LINK ® çıktısı

5. Deneysel Çalışmalar
Bu bölümde, kanat açılma mekanizmasının hız testi, analizleri
ve planörün gerçek uçuş testlerine yer verilmiştir. İlk olarak
Şekil-11’ de yapılan kanat açılma testine göre, beklendiği gibi
stabil bir açılma gözlenmemiştir. Kanat merkez çizgisine göre
öncelikle 114 ms’ de 8◦ aşım yapıp, sonrasında da 157 ms’
de 19◦ lik bir geri tepme göstermiştir. Bunun sonucunda kat-
lanma mekanizmasına III. Bölüm Şekil-5’ te gösterildiği gibi
N48 tip neodyum 4 adet mıknatıs eklenmiştir. Bu sayede ka-
nat kapanma esnasında oluşan istenmeyen moment önlenmiştir.
Şekil-12’ye göre kanat, mıknatısların eklenmesiyle daha hızlı
açılmış ve merkez çizgisini aşan herhangi bir moment oluşumu
gözlenmemiştir.

Şekil 11: Katlanma mekanizmasında sadece yay varken açılma
sonuçları
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Şekil 12: N48 tip mıknatıs eklendikten sonra açılma sonuçları

6. Sonuç
Bu çalışmada, CANSAT yarışma kurallarına göre kanatları kat-
lanabilir bir glider tasarımı ve üretimi anlatılmıştır. Tasarımda
kullanılan malzemelerden ve seçim kriterlerinden bahsedilmiş-
tir. Yapılan tasarımın matematiksel modeli ve sistem dinamik-
leri ortaya konmuştur. Ayrıca tasarım simülasyon sonuçlarıyla
da desteklenerek, aerodinamik analizlere göre uçuş limitleri be-
lirlenmiştir. Deneysel uçuş sonuçlarıyla da yapılan çalışmanın
doğruluğu ortaya konmuştur. Buna göre literatüre katkı olarak,
belirli kurallar ve sınırlamalar altında tasarımı yapılan bir gli-
der anlatılmıştır. Hafif ve katlanabilir bir tasarımda nelere dik-
kat edilmesi gerektiği gösterilmiştir. Hafif olan glider, benzer
çalışmalara göre daha yüksek CL ve daha düşük CD katsayı-
sına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, aerodinamik
olarak daha başarılı bir tasarım yapıldığı ortaya konmuştur. Üre-
tilen glider, telemetri verisi alabilmekte ve uçuş bilgilerinin yer
istasyonuna gönderilmesine de olanak sağlamaktadır. Hafif ta-
sarım ve düşük güç tüketimine sahip glider’ın tüm sensörlerden
ilgili uçuş verileri alınabilmiştir. Ayrıca önerilen kanat katlanma
mekanizmasında kullanılan basit ekipmanlar (yay-mıknatıs vb.)
detaylarıyla anlatılmıştır. Benzer çalışmalara göre daha hızlı
açılan kanatlar deney düzenekleriyle gösterilmiştir. Son olarak,
herhangi bir motoru ve aktif kontrolcüsü bulunmayan glider’ın
benzer örneklerine göre daha stabil uçmaktadır.
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Özetçe 

Son yıllarda insansız hava araçlarına (İHA) olan ilgi artış 

göstermektedir. İHA araçlarından olan ve Quadcopter olarak 

adlandırılan dört döner kanatlı sistem (DDKS) kullanım 

alanları da giderek artmaktadır. Bu kullanım alanlarının 

artışıyla kontrol sistemleri de farklılık göstermeye başlamıştır. 

Proje ile DDKS’lerin uzaktan RF (Radio Frequency–Radyo 

Frekans) modüller ile nasıl kontrol edildiği, üzerinde bulunan 

ve gözetleme amacıyla kullanılan kameradan nasıl görüntü 

alındığı anlatılmıştır. Hazır kumanda ve kumanda alıcısı 

yerine RF modül ile oyun kolu sisteme entegre edilmiştir. Bu 

sayede kumanda ve kumanda alıcısına olan bağımlılığın 

ortadan kaldırıldığı görülmüştür. Kameradan alınan görüntüyü 

DirectShow filtreleri kullanılarak C# yazılım geliştirme dili ile 

yazılmış arayüzde göstermek ve sistem pili hakkında bilgileri 

de bu arayüzde belirtmek amacıyla bir yer kontrol istasyonu 

sistemi de ortaya çıkarmıştır. Farklı haberleşme protokolleri de 

kullanılması için gerekli altyapı çalışmaları yapılmış ve 

projenin geliştirilmeye açık hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Günümüzde pek çok sistemi içinde barındıran DDKS’lerin 

hangi aşamalardan geçerek gerçeklendiği yapılan bu proje ile 

anlatılmıştır. 

Abstract 

In recent years there has been an increase in interest in 

unmanned aerial vehicles (UAVs). The use of four rotary 

paddle systems (FRPS), called Quadcopter, is also increasing. 

With the increase in this area of use, control systems have also 

begun to differ. The project describes how the four rotary 

paddle systems are remotely controlled with RF (Radio 

Frequency-Radio Frequency) modules and how the images are 

captured from the camera used for surveillance. The joystick 

system is integrated with the RF module instead of the pre-set 

control and control receiver. It has been seen that the 

dependence on the control and control receiver is removed 

from this point. It uses a DirectShow filter to display the 

camera image on the interface written in the C# software 

development language and a ground control station system to 

display information about the system’s battery in this 

interface. Infrastructure studies have been carried out in order 

to use different communication protocols and it is aimed to 

make the project open to development. This project describes 

how the quadcopter system, which now houses many systems, 

has been implemented through the stages. 

1. Giriş

Günlük yaşantıda ev güvenlik sistemlerinde[1] ve askeri 

alanda taktik ve stratejik olarak kullanılmaya başlanan İHA’lar 

her geçen gün kullanım alanını genişletmektedir. Bu 

genişleme ormancılık alanında bile yankı bulmuş ve 

kullanılmaya başlanmıştır[2]. Kritik tesis güvenlik 

sistemlerinde gerekli gözlem araçları için de multikopterler 

kullanılmıştır[3]. Gelişen İHA sistemleriyle birlikte yeni 

kullanım alanları ve yeni ürünler ortaya çıkmıştır. Ürünlerin 

farklılaşması sayesinde de farklı kontrol ve haberleşme 

sistemleri geliştirilmiştir. 

Keşif için kullanılan İHA’larda kontrol sistemleri hayati 

öneme sahiptir. Bu sebeple kontrol cihazı olan kumandanın 

yanında farklı alternatiflerin geliştirilmesinin önemi ortaya 

çıkmıştır. Bu süreçle beraber Kumanda-Oyun Kolu-Bilgisayar 

klavyesi kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Fakat bu 

sistemlerdeki oyun kolu ile kontrol ve kararlaştırma zor 

olduğundan projede bu probleme çözüm bulunmuştur. 

Projenin bitmesiyle birlikte oyun kolu ile kontrol edilen ve 

keşif-gözetlemeyi bu kontrol sistemiyle birlikte yapan, kararlı 

çalışan ve kumanda bozulması durumunda devreye girecek 

oyun kolu kontrol sistemini içinde barındıran bir İHA ortaya 

çıkacaktır. Ayrıca ortaya çıkan üründe bulunan kamera 

sayesinde gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapılacaktır. 

Görüntü ise geliştirilen arayüzde gösterilecektir.  

2. Kullanılan Yöntem ve Teknikler

2.1. DataStead RTSP Kaynak Filtresi 

RTSP (The Real Time Streaming Protocol-Gerçek Zamanlı 

Akış Protokolü) kaynak filtresi gerçek zamanlı ONVIF, RTSP, 

RTMP, HTTP, UDP, TS, MMS/MMSH protokollerinden 

gelen ses ve video kaynaklarını yakalayabilir. Video 

kaydetmede ve anlık fotoğraf yakalama konusunda oldukça 

gelişmiştir. Ayrıca sistemde IP kamera kullanılması 

durumunda videoyu ve sesi belirlenmiş bir IP ve porta yayın 

yapma özelliğine de sahiptir[4]. 
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2.2. DirectShow Filtresi 

Birçok filtrenin DirectShow filtresini desteklemesi ve 

DirectShow filtresinin video ve ses aktarımı işlemlerinde 

kolaylık sağlaması açısından arayüzde anlık video gösterimi 

ve ses aktarımı bu filtre ile sağlanacaktır[5]. Ayrıca 

DirectShow filtresi ile gelen ekran üzerine yazı yazdırılabilir. 

HUD (Heads-Up Display), telemetri vb. bilgiler, görüntü 

üzerinde gösterilebilir. Bu filtre sayesinde ne tür video, tv ya 

da ses kartı olursa olsun, DirectShow objeleri sayesinde 

inputlar alınıp işlenerek kullanıcıya görüntü veya ses olarak 

verilebilir. 

2.3. RF (Radio Frequency-Radyo Frekans) Haberleşmesi 

RF haberleşme radyo frekansı üzerinden bir alıcı ve bir verici 

cihaz arasında veri iletimine verilen isimdir. RF haberleşme 

sistemlerinde RF modemler kullanılmaktadır. RF modemlere 

piyasada bir çok farklı isim verilmektedir; Radyo Modem, RF 

Data Modem, Radio Modem, Telsiz Modem, Kablosuz 

Modem bu isimlerden bazılarıdır[6,7]. Bu projede nRF24L01 

+ PA kablosuz modülü kullanılacaktır[8]. 

2.4. SPI Seri Haberleşme Protokolü 

SPI (Serial Peripheral Interface-Seri Çevresel Arayüz), 

Arduino'nun desteklediği eş zamanlı seri haberleşme 

türlerinden biridir. Özellik ve kullanım olarak I2C'ye benzer. 

Bir Arduino'nun diğer Arduino veya sensörlerle kısa mesafede 

haberleşmesini sağlar. Şekil 1’de belirtilen SPI protokolünde 

de I2C'de olduğu gibi bir adet Master cihaz bulunur. Bu cihaz 

hatta bağlı çevresel cihazları kontrol eder. 

Master ve çevresel cihazlara bağlanan MISO (Master In Slave 

Out), MOSI (Master Out Slave In) ve SCK (Serial Clock) 

olmak üzere üç adet SPI hattı bulunur. 

• MISO: Çevresel cihazlardan (slave) yollanan verilerin 

master cihaza aktarıldığı hattır. 

• MOSI: Master cihazdan yollanan verilerin çevresel 

cihazlara aktarıldığı hattır. 

• SCK: SPI haberleşmesinde senkronu sağlayan saat 

sinyalinin bulunduğu hattır. Saat sinyali master cihaz 

tarafından üretilir. 

  
Şekil 1. SPI Haberleşme Hattı[9] 

 

 

 

3. Kullanılan Teknik Donanımlar ve Yazılımlar 

 

Şekil 2. İHA sisteminin temsili görüntüsü[10]. 

 

Şekil 2’ de sistemin aldığı komutu iletmesi ve bütünleşik 

görüntüsü gösterilmektedir. 

3.1. Video Yakalama Aygıtı 

Alıcı ve verici kullanılan sistemlerde gelen analog videoyu 

dijital videoya çevirmek ve aynı zamanda videoyla gelen sesi 

de bilgisayara aktarmak için yakalama aygıtları kullanılır.  

3.2. Dört Döner Kanatlı Sistem - İHA 

Çok rotorlu dikine iniş kalkış yapabilen, 3 eksende hareket 

kabiliyetine sahip motorlarına iliştirilmiş pervanelerle taşıma 

kuvveti oluşturarak uçma işlemini gerçekleştiren ve otonom ya 

da kumanda ile uçuş imkânına sahip insansız hava aracı 

tipleridir.  Havada asılı kalma ya da tam adıyla uçma işlemini 

döner kanatları vasıtasıyla yapmaktadırlar (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3. DDKS’nin hareket yapma kabiliyeti ve çalışma 

prensibi[11] 

 

3.3. Alıcı ve Verici 

Verici (Transmitter), İHA üzerinde bulunacaktır. Verici, 

gerçek zamanlı olarak kameradan aldığı görüntüyü aktarmaya 

yarayan ve aktarma işlemini üzerinde bulunan kanallar 

vasıtasıyla belirli frekans ve bant genişliğinde yapan sistemdir. 
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Alıcı (Receiver) ise vericiden belirli frekans ve bant 

genişliğinde gelen verileri, üzerinde bulunan ve daha önce 

uygun olarak ayarlanmış kanal vasıtasıyla almaya yarayan 

sistemdir. 

Dikkat edilmesi gereken durum; alıcı ve vericinin 

iletişimde bulunabilmesi için her ikisinin aynı kanal üzerinde 

bulunması gerektiğidir. 

3.4. Kamera 

Kullanılacak kamera 800 TVL ve PAL/NTSC video 

formatlarını desteklemektedir. TVL, video cihazının 

çözünürlük birimidir. 380 TVL orta düzey çözünürlük kabul 

edilirken; 480 TVL ve üzerindeki değerler ise yüksek 

çözünürlük olarak kabul edilir. 

3.5. Kullanıcı Arayüzü 

Görüntünün aktarılacağı ve İHA’yı kontrol edecek arayüz; C# 

ve C++ yazılım geliştirme dilleri kullanılarak geliştirilecektir. 

Yazılım geliştirme dilinin uygulandığı platform ise Visual 

Studio 2012 olarak belirlenmiştir. 

 

3.6. Mikrodenetleyici Programlama 

Arayüz ile seri haberleşme sağlayacak Arduino’nun, iki 

kablosuz RF haberleşme modülüyle haberleşmesi için C 

yazılım geliştirme dili kullanılacak ve mikrodenetleyicilere 

entegre edilecektir. Otopilota gönderilen PWM sinyalleri 

Arduino IDE içerisinde hazır olarak bulunan servo 

kütüphanesi kullanılarak gönderilecektir. 

 

3.7. APM ve Mission Planner 

APM (ArduPilot Mega) Uçuş Kontrol Kartı, Arduino Mega 

temelli bir kontrol kartıdır. Kart üzerinde ATmega2560 

mikrokontrolcü ve USB-Seri dönüşümü için ATmega32u2 

mikrokontrolcüsü yer almaktadır. Mikrokontrolcülerin yanı 

sıra, otonom hareket için gerekli olan ivmeölçer, jiroskop, 

barometre ve manyetometre gibi sensörler de kart üzerine 

entegredir. İHA için gerekli ESC (Electronic Speed 

Controller-Elektronik Hız Kontrol Aygıtı) ve servo 

bağlantıları kart üzerinde yer almaktadır. 

Mission Planner (Görev Planlayıcısı), Uçak ve 

Multikopter için bir yer kontrol istasyonu görevi görmektedir. 

Yalnızca Windows ile uyumlu olarak çalışır. Görev 

planlayıcısı sayesinde İHA için bir yapılandırma programı 

veya dinamik bir kontrol eklentisi olarak kullanılabilir. Açık 

kaynak kodlu olarak .NET kullanılarak geliştirilmiştir. 

Mission Planner ile: 

• Otopilot kalibre edilebilir. 

• İHA’nın anlık durum bilgisi (Telemetri, pil, kamera vb.) 

görülebilir. 

• İHA’ya plan gönderilip gönderilen plana göre uçuş 

yaptırılabilir (Şekil 4). 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Mission Planner arayüzünün genel görüntüsü[12] 

3.8. Yer Kontrol İstasyonu Kullanıcı Arayüzü 

Yer kontrol istasyonu kullanıcı arayüzü C# yazılım geliştirme 

dili kullanılarak geliştirilmiştir. Şekil 5’te gösterildiği üzere 

kullanıcı arayüzünde;  

• yer konrol istasyonuna bağlı portları listelenmesi ve bu 

portların açılması,  

• gönderilen komutların (Roll: x, Pitch: y, Yaw: z, 

Throttle: gaz) değerlerinin hem görsel hem de sayısal 

olarak gösterilmesi,  

• İHA üzerinde bulunan kameradan alınan görüntünün 

oynatılması, kaydedilmesi ve yer kontrol istasyonunun 

pil durumunun gösterilmesi  

özellikleri yer almaktadır. 

 
Şekil 5. Yer kontrol istasyonu kullanıcı arayüzü 

 

 

4. Sonuçlar 

Literatür araştırmalarına göre analog verinin okunması için 

Arduino üzerine entegre edilmiş oyun kolu sistemlerine ve 

aynı RF modülünün kullanılması ile yapılan DDKS’lere 

rastlanmıştır. Ayrıca görüntü aktarımı, video yakalama aygıtı 

olmadan video alıcısından direkt LCD ekrana görüntü aktarma 

kablosu aracılığı ile yapıldığı görülmüştür. Bu standartların 

dışına çıkmak için bilgisayar ile seri haberleşme yapan bir 

oyun kolu ile komutlar gönderilip DDKS uçurulmuştur. 

Literatürün aksine video yakalama aygıtı kullanılmıştır. Bu 

aygıt sayesinde analog görüntü dijital veriye çevrilerek C# 

programlama dili ile yazılmış arayüz ile bilgisayarda 
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gösterilmiştir. Projenin ileri aşamalarında video verici 

sistemini barındıran bir mikrodenetleyici kullanılması 

düşünülmüştür. Bu sebeple datastead RTSP source filter 

araştırılmıştır ve gerekli altyapı çalışması yapılmıştır. 
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Özetçe 
Bu çalışma, donanım yapısı ve kontrol prensibi ile Stewart 
Platform, olarak bilinen 6 serbestlik dereceli paralel 
manipülatörün prototipini sunmaktadır. Sistemin, ana 
fonksiyon modülüne ve kontrol sistem yazılımına 
odaklanılmıştır. Platform, genellikle hareket simülatöründe, 
doğrusal ve açısal hareketleri gerçekleştirmek için kullanılır. İlk 
Stewart platformlar, sürüş mekanizması olarak hidrolik 
motorlarla hareket ettirilmekteydi. Ancak endüstri 
uygulamalarında elektronik kontrol, servo motor sistemleri ve 
seri servo kontrol teknolojileri ortaya çıktıkça, düşük maliyet ve 
yüksek verimlilikle çalışan bu sistemler standart ve pahalı 
hidrolik sistemlerin yerine geçmiştir.  
Bu çalışmada, Stewart Platformun kinematik analizi Processing 
ortamında tasarlanmış ve simüle edilmiştir. Ayrıca, dinamik 
modeli uygun hareketler ve rotasyonlar elde edebilmek 
amacıyla MATLAB ortamında geliştirilmiştir. Platform iki ana 
(üst ve alt) plaka, altı servo motor ve üst plakayı alt plakaya 
bağlayan altı aluminyum bacaktan oluşmaktadır. Her bir servo 
motor, sistemin kontrolünü  sağlamak amacıyla myRIO gömülü 
sistemi ve motor sürücü kullanılarak çalıştırılmıştır. Platformun 
kontrol paneli LabVIEW kütüphanesinden faydalanılarak 
tasarlanmıştır. Sistem kontrolü, kontrol paneli üzerinden x, y ve 
z koordinatlarına göre roll, pitch ve yaw özel açılarının manuel 
olarak girilmesiyle hareket gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, 
günlük hayatta hidrolik motorlarla kontrol edilen platformun, 
servo motorlar kullanılarak kontrolü sağlanan prototipi 
oluşturulmuştur. 

Abstract 
This study presents a prototype of 6 degrees of freedom parallel 
manipulator known as the Stewart Platform with its hardware 
structure and control principle. It focuses on the main function 
module and realization of the control system software. The 
platform is commonly applied in parallel manipulator to 
perform linear and angular rotations. The first Stewart platform 
is actuated by the hydraulic motors in the past for the operating 
mechanism. As the electronic control, servo system and serial 
servo control technologies arise in industry applications, the 
advantages of low-cost and high-efficiency help the electric 

servo system moderately replace the standard hydraulic drive 
system in many fields of the industry sector in recent years.  
In this study, kinematic analysis of the platform was modeled 
in Processing (IDE) and, dynamic model of the platform is 
advanced in MATLAB library that is provided to get proper 
motions and rotations. The platform consists of two major 
(upper and lower) plates, six servo motors and six legs linking 
top plate to base plate via aluminum joints. Each servo motor is 
connected to the myRIO embedded device and motor shield to 
provide the control rotations and motions of the system. The 
control panel of the platform is designed based on LabVIEW 
environment. The system control is performed by entering the 
specified angles related to the roll, pitch and yaw regarding the 
coordinates of x, y, and z manually. In this view, platform 
control is provided by servo motors instead of hydraulic 
systems and be produced the prototype of the system.  

1. Giriş 
Stewart platform serbestlik dereceleri çok olan 

paralel robotlar arasında en sık karşılaşılabilecek uygulamadır. 
Hareketli bir platformun sabit platforma göre hareket ettirildiği 
bu sistemlerin ilk örneği 1954 ‘te V. E. Gough tarafından [1] 
yapılan bir “Lastik yük testi” makinesidir. Stewart 
platformunun bir konum kontrol sistemi olarak kullanılması ve 
uygulamaya konması fikri ise D. Stewart’a aittir [2]. Sistemin 
mühendislik dünyasında ün kazanması 1964’den sonrasına 
dayanmaktadır. D. Stewart birçok paralel konum kontrol 
mekanizması geliştirmiş, çeşitli eyleyici türleri üzerine 
çalışmalar yapmış, farklı serbestlik derecelerine sahip 
konseptler oluşturmuştur.  

Stewart platform sistemleri, hareketli platformun 
eyleyici bağlantı noktalarının hesaplanması, ardından ters 
kinematik denklemlerinin çözülerek her bir eyleyicinin 
konumunun ayarlanması sayesinde kontrol edilir. Teknolojinin 
günden güne gelişmesiyle Stewart platformunun kullanım 
alanlarının gelişmesi için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam 
etmektedir. Yüklenmiş bir iş parçasının yer ve şekil 
değişikliğinin modifiye edilmiş bir Stewart Platform(SP) ile 
ölçülmesi [3], eylemsizlik kuvvetleri de hesaba katılarak SP 
şeklinde bir CNC tezgahın yapılması [4], sanal gerçeklik ve 
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sürüş benzetimlerinde hidrolik tahrikli bir SP kullanılması [5] 
bunlardan bazılarıdır. Bu uygulamaların çoğunda yüksek 
hassasiyet ve yük taşıma kapasitesi gerekmektedir. Bu sayede, 
günlük hayatta hidrolik motorlarla kontrol edilen platformun, 
servo motorlar kullanılarak kontrolü sağlanan prototipi 
oluşturulmuştur. 

2.1. Prototip Seçimi 
Prototip seçimi; kullanılacak eyleyicilerin türüne ve sabit 
platform üzerinde konumlandırılmasına göre maliyet, 
hesaplamada ve benzetimde basitlik gibi etkenler göz önüne 
alınarak yapılmıştır. 
Stewart platformunda kullanılabilecek eyleyiciler doğrusal ve 
dönel olacak şekilde iki ana sınıfa ayrılabilir. Yüksek yük 
kapasiteli sistemlerde, geleneksel olarak, doğrusal hidrolik 
eyleyiciler tercih edilirken, tork motorları ve bilyalı vidalardan 
oluşan elektromekanik lineer sistemler de kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu çalışmada, doğrusal hareket dönel eyleyiciler 
tarafından indirekt olarak gerçeklenecektir. Görece düşük 
maliyetli olan ve açık çevrim kontrole imkan sağlayan RC servo 
motorların kullanılmasına karar verilmiştir. 
Eyleyiciler, yani servo motorlar, açısal olarak farklı şekillerde 
yerleştirilebilir. Sistemdeki altı adet servo motorun alt 
düzlemdeki yerleşimine göre, benzetim modeli de değişecektir. 
Ayrıca bu kısımda verilecek karar, sistemin parçalarının 
üretilebilirliğini etkileyecektir.  

 
Şekil 1: Dışa bakan servo motorların 3 boyutlu yerleşim modeli 

İlk olarak, servo motorların merkez eksenlerinin sistemin 
merkezi etrafında dönerek oluşturduğu “altı düzlemli” bir 
tasarımdan bahsedilebilir. (Şekil.1) Bu tasarımda servo motor 
kollarının her biri kendisine ait olan düzlem üzerinde hareket 
etmektedir. Hesaplama açısından bakılacak olur ise, bu 
tasarımda servo motor kollarının açıları her hesaplama döngüsü 
için farklı bir matris ile çarpılmakta, bu da benzetimin 
anlaşılırlığını azaltmaktadır. Diğer taraftan, bu tasarıma uygun 
parça üretmenin, daha sonra el ile yapılacak üretim açısından 
sakıncaları mevcuttur. [6]   
Sistemin mümkün olduğunca kompakt olması için servo 
motorların yönelimi önemlidir. Servo motorların ön yüzlerinin 
ne tarafa bakacağına göre sistemin kablolama açısından 
karmaşıklığı azaltılabilir. Sistemin küçük boyutlu ve taşınabilir 
olması için servo motorların yüzlerinin dışa dönük olması ve 
sabit platformun ortasında kalan hacmin kontrol ve sürücü 
bileşenleri için kullanılmasına karar verilmiştir. (Şekil.1) [6]  

2.2 Sistemin Modellenmesi 
Yapılan modellemede servo motorların kollarının üzerinde 
bulunduğu üç farklı düzlem mevcuttur. MATLAB ile yazılan 

ilk benzetim modeline sunulan parametreler; sistemin girdileri 
ve boyut parametreleridir. 
Sistemin girdileri sırasıyla; 

• X_Trans (x-ekseninde ötelenme)  
• Y_Trans (y-ekseninde ötelenme) 
• Z_Trans (z-ekseninde ötelenme) 
• X_Rotate (x-ekseninde dönme) 
• Y_Rotate (y-ekseninde dönme) 
• Z_Rotate (z-ekseninde dönme)  

şeklinde  sıralanabilir. 

 
Şekil 2: MATLAB kullanılarak yapılmış sistem modeli 

Modelin daha sonra kolayca değiştirilebilmesi adına, sistemin 
MATLAB modeli için evrensel parametreler belirlenmiştir. Bu 
parametreler doğrultusunda MATLAB’da modellendirilerek 
animasyon haline getirilmiştir. (Şekil 2) 
Tasarlanmış bir diğer sistem modeli ise Processing(IDE) dili 
kullanılarak yapılmıştır. Bu model hem sanal olarak tasarlanmış 
modeli, hem de üretilmiş prototip kontrolünü aynı anda 
sağlamaktadır. İkinci bir kontrol paneli görevi gören bu sistem 
modeli, üzerinde bulunan 3 (x-y-z eksenleri) rotasyon ve 3 (x-
y-z eksenleri) pozisyon hareketlerini sağlayan kaydırma 
butonları sayesinde modelin anlık hareket değişimlerini 
göstermektedir. Bunun yanı sıra her servo motorun sisteme göre 
bağımsız olarak yaptığı açı değerlerini de anlık olarak 
ölçülebilmektedir.  
 

 
Şekil 3:Processing dili kullanılarak tasarlanmış sistem modeli  
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2.3. Matematiksel Benzetim 
Bu bölümde detaylandırılan matematiksel model temel olarak 
[7]’de verilen modele dayandırılmıştır. Stewart platformu, altı 
bacak ile birbirine bağlı, alt ve üst olmak üzere iki platformdan 
oluşur. Alt platform sabittir ve referans olarak alınır. Referans 
eksen takımı olarak x, y, z kullanılır. Üst platformun bağlantı 
noktalarının konumları, herhangi bir hareket için üst platformun 
merkez noktasına göre değişmeyeceğinden üst platform eksen 
takımı olarak da x’, y’, z’ kullanılır. Hiçbir öteleme ve dönel 
hareket olmadığında bu iki eksen takımı çakışıktır[8].  
Üst platformun, sabit x-y-z eksen koordinatlarına göre üç 
öteleme hareketi ve üç dönme hareketi yapabilme yeteneği 
vardır. Üst eksen takımına göre tanımlanmış herhangi bir 
noktanın, bu altı serbestlik derecesindeki hareketi için x-y-z 
eksen takımına göre konumu (1) ile hesaplanabilir. 
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Burada T, öteleme matrisi, RB ise bileşke dönme matrisidir. X-
eksenindeki dönüş ψ açısı, y-eksenindeki dönüş θ açısı, x-
eksenindeki dönüş de φ açısı ile ifade edilirse, bileşke dönme 
matrisi (2)’deki gibidir. 

RB= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−

+−+

++−

ϕθϕθθ

ϕθψϕψϕθψϕψθψ

ϕθψϕψϕθψϕψθψ

coscossincossin
sinsinsinsincossinsinsincossincossin
cossincoscossinsinsincoscossincoscos

 

             (2) 
Uzuvların üst bağlantı noktalarının konumları Pi , alt bağlantı 
noktalarının konumları bi ve anlık uzunlukları li ile ifade 
edilirse, li aşağıda gösterildiği gibi hesaplanabilir(3). 

iii bpl −=                 (3) 

Doğrusal eyleyici kullanılan bir Stewart platform için üstteki 
denklemler yeterli olacaktır. Ancak, doğrusal eyleyici yerine 
servo motor kullanıldığı için servo motorların doğrusal eyleyici 
şeklinde modellenmesi gerekir. Servo motorlu sistemlerin 
çözümünde fazladan sabitler ve değişkenler kullanılır.  
S = Çubuk uzunluğu  
a = Servo motor kolu uzunluğu  
l = Hayali uzuv uzunluğu  
β = Servo motor kolu dönüş düzlemlerinin x ekseni ile yaptığı 
açı (x-y düzleminde)  
α = Servomotor kolu açısı 

[ ]Taaa zyxA =  

Çubuğun servo motor kolu ile bağlandığı noktanın konumu 

[ ]Tbbb zyxB =  

Servo motor kolu ile dönme merkezinin konumu 

[ ]TPPP zyxP =  
Çubuğun üst platform ile bağlandığı noktanın konumu 
 
β açısı ile konumlandırılmış bir servo motorun koluna α açısı 
verildiğinde, o kol üzerindeki A noktalarının B noktalarına göre 
konumu (4), (5) ve (6)’da gösterildiği gibi bulunabilir. 

ba xax += βα coscos               (4) 

ba yay += βα sincos               (5) 

ba zaz += αsin                           (6) 

Sistemdeki diğer servomotorlar için de aynı denklemler 
kullanılabilir. l , a ve b arasında Pisagor bağıntısı kullanılıp 
çubukların servomotor kolları ile bağlandığı noktaların 
konumları (A noktaları) yok edilirse (7) elde edilir. 
 

)](sin

)([coscos2)(sin2

)(sincos2)(cossin2
)(sin2)( 222

bp

bpbp

bpbp

bp

yy
xxazza

yyaxxa
zzaasl

−+

−+−=

−+−+

−=−−

β

βαα

βαβα

α

 

 
(7)’deki eşitlik aşağıdaki formda da yazılabilir. 

αα cossin NML +=                             
(8) 
(8)’deki M ve N sabitlerinin bir dik üçgenin dik kenarlarının 
uzunlukları olduğu düşünülürse, servo motor kollarının yatayla 
yaptığı açılar (α) hesaplanabilir. 

M
N

NM
L 1

22

1 tansin −− −
+

=α          (9) 

(9)’da her bir servomotor için hesaplanan α değerleri (10) ile 
sinyal formuna dönüştürülüp servo motorlara gönderilir. 

       
π

α
1600
iisignal =                 (10) 

2.4. Sistemin Üretimi 
Bu sistemde, birçok uçak/helikopter projesinde kullanılan 
standart servo motorlar tercih edilmiştir. Ayrıca kullanılan 
servo motor uçları ve plakalar AutoCAD yazılımı kullanılarak 
çizilmiş ve lazer kesim makinesi ile pleksiglas kullanılarak 
kesilmiştir. Platform 10 kg ağırlığında yük taşıyabilecek 
kapasitede şekilde tasarlanmış olup, servoların bacaklarının 
alüminyum seçilmiş olması bu yük için yeterli olduğu test 
edilmiştir.  
Sistemin mekanik ve elektronik elemanları aşağıda sırasıyla 
verilmiştir.  

• Servo motorlar 
• NI myRIO 
• Sürücü kartı 
• Alt, orta ve üst plakalar 
• Servo bacakları 
• Metal bağlantı uçları 
• Kablolar ve vidalar 

(7) 
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 4 

 
Şekil 4: Sistemin mekanik görünümü 

 Devre şeması Şekil 5’te gösterilen bu sistemde, servo 
motorların kontrolü için kullanım kolaylığı ve görsel arayüz 
hazırlanma bakımından en uygun olan myRIO kartı 
kullanılmıştır. myRIO’ya özel servo bağlantı girişi, kablolama 
esnasında oluşabilecek dağınıklığın büyük ölçüde azaltmıştır. 

 
Şekil 5: Sistemin devre şeması 

Ayrıca motorların myRIO üzerinden kontrolünü sağlayacak 
motor sürücü kartı, tasarımı gerçekleştirilerek basılmıştır. 
Bunun yanında LabVIEW programı ile arayüzü oluşturulan 
sistem, arayüz üzerine x, y ve z açıları ile roll, pitch ve yaw 
konumları girilerek sistemin hareketi manuel olarak 
sağlanmaktadır. 

 
Şekil 6: Stewart Kontrol Arayüzü 

 
Şekil 6’da tasarlanan LabVIEW arayüzü sayesinde, özel olarak 
değerler atanmış her motorun girilen varyasyonlarla sistemsel 

hareketi sağlanmaktadır. Arayüz üzerinde gerçekleştirilen her 
hareket sonrası anlık motor açıları görülebilmektedir. 
Platformun kontrolünü daha derinlemesine anlatmak gerekirse, 
myRIO kartı kullanarak kontrolü sağlanan sistem, platform’a 
özel hareketler ve açıları LabVIEW üzerinde oluşturulmuş 
olan arayüz yardımıyla sağlanmaktadır.  
Başlangıç olarak, matematiksel modelleme ile hesaplanmış 
olan motor açıları, LabVIEW üzerinden sub.vi eklentisi 
kullanılarak, Sinyal Genişlik Modülasyonu (PWM) sinyallerine 
çevirilmektedir. Bu çevirim, Şekil 7’de blok diyagramı görülen 
yol izlenerek oluşturulmuştur. 

 
 

Şekil 7: Blok Diyagram 
Kullanılan sub.vi eklentisi yardımıyla, sistem açıları transforme 
ettikten sonra her bir motor için hareket zamanı belirlemektedir. 
 

 
Şekil 8: Motor Hareket Zamanları 

Sistem hareketi, genel prensip olarak myRIO içerisindeki 
FPGA modül üzerinden kontrol edilmektedir. LabVIEW 
tarafında hesaplanmış olan motor açıları ve hareket zamanları 
Şekil 8’deki gibi bağlanmıştır. 
 

 
Şekil 9: Sistem Hareketi 

 
Platform hareketi z ekseninde 257,23 derece olarak 
belirlendiğinde, arka planda LabVIEW üzerinde çalıştırılmakta 
olan arayüz sistem çıktıları Şekil 9’da belirtilmiştir. Bu çıktılar, 
her motorun hareket sonrası yaptığı açı, açı gerçekleştirilirken 
platform bacaklarının uzunluğu ve motor hareket zamanlarını 
göstermektedir.  
Bu sistem dışında, ikinci bir kontrol sistemi ise, Processing 
dilinde oluşturulmuş kontrol panelidir. Bu panel sayesinde 
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sistem  kodunun varyasyonlarını değiştirerek hem sanal olarak 
oluşturulmuş model hem de reel olan platform eşzamanlı 
olarak hareket edecektir. Bu hareket bağlamında sanal olarak 
oluşturulmuş modelimizdeki her servo motor için bağımsız açı 
değerleri ölçülebilmektedir. 
Son olarak sisteme daha iyi bir görünüm sağlaması açısından 
katı modelleme programı olan Solidworks yardımıyla sistemin 
boyutlarına uygunluk sağlayacak bir kokpit modeli 
oluşturulmuştur. Görselliği desteklemek açısında içerisine 
kontrol paneli ve koltuklarda bulunan bu kokpit son 
dönemlerde ün kazanmış, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi 
kullanılarak basılmıştır. 100 mikronda ve tam doluluk oranında 
basılan kokpit modelimiz sistemin görsel bütünlüğünü 
sağlamada büyük etkiye sahiptir. 

 
Şekil 10: Sistemin genel görünümü 

3. Sonuçlar 
Bu çalışmada, Stewart platformu prototipleme yöntemiyle 
birkaç aşamada tasarlanıp üretilmiştir. İlk olarak bu alanda 
yapılan benzer çalışmalar incelenmiş, daha sonra küçük ve 
pratik olacak şekilde mekanik tasarım bilgisayar yardımı ile 
yapılmıştır. Bu sırada matematiksel model oluşturulmuş, üretim 
yapılmadan önce bilgisayar yardımı ile sistemin benzetimi 
yapılmıştır. Tasarlanan bazı parçalar 3 boyutlu yazıcı ile 
basılmış, sürücü kart tasarımı ve üretimi elle yapılmış ve  
sistemin geri kalan parçaları hazır tedarik edilmiştir. Sistem 
İstanbul Bilgi Üniversitesi`nin robotik laboratuarında prototip 
haline getirilmiş ve LabVIEW yardımıyla sistem kontrol 
arayüzü sağlanarak, uyumluluk sorunları çözüldükten sonra 
istenildiği şekilde çalışır hale gelmiştir.  

MATLAB’da hazırlanan model kodu, bu çalışmadakine benzer 
konsepte sahip diğer sistemlerin de modellenebilmesi amacıyla, 
esnek olarak yazılmıştır. Sistem parametrelerinin değişmesi 
durumunda, model kodu bu değişime göre anlık hesaplama 
yapabilmektedir. Üretilen prototipte bir takım güvenlik ve 

hassasiyet problemleri ortaya çıkmıştır. Sistem hareket 
sınırlarının dışına çıkmaya zorlandığında kendini sıfırlamaya 
çalışmaktadır. Bu da, herhangi bir güvenlik önlemi alınmazsa 
servo veya servo kollarının zarar görmesine sebep 
olabilmektedir. Bu yüzden sistemin olası hasarlardan 
korunması için bir güvenlik algoritması oluşturulmuş ve 
sistemdeki motorlara hareket sınırlaması getirilerek durum 
önlenmiştir. LabVIEW arayüzü üzerinden kontrolü sağlanan 
sistem aynı zamanda, myRIO kontrol kartı ile akıllı telefonlar 
arasında kurulan iletişim sayesinde, sistem kontrolünü 
otomatize etme süreci de tamamlanmak üzeredir. 

İlerleyen süreçte sistemin hassasiyetinin artırılması 
planlanmaktadır. Gerekli hassasiyet sağlandığında ise sistem 
üzerine yerleştirilebilecek herhangi bir objeyi istenilen açıda 
hareket ettirmenin yanı sıra sistemin eşzamanlı olarak 
çalışmasını sağlayabilecek bir simülasyon oluşturularak, 
yapılan hareket hem reel hem sanal halde eşzamanlı olarak 
sağlanabilir.  
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Özetçe 

Bu çalışmada uçak iniş takımının titreşim denetimi için, statik  

çıkış geri-beslemeli 
2L  kazançlı eniyi denetleyici tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. İki serbestlik derecesine sahip iniş takımı 

modeli ele alınarak, yoldan kaynaklı titreşimlerin azaltılması 

için denetleyici tasarımı yapılmıştır. Sistemin tüm 

durumlarının ölçülmesi pratikte mümkün olmadığından 

Doğrusal Matris Eşitsizlikleri (DME) tabanlı statik çıkış geri-

beslemeli denetleyici tasarlanmıştır. Önerilen denetleyicinin 

etkinliği ve durum geri-beslemeli denetleyici karşısında 

avantajını göstermek için çeşitli profillerde rassal yol 

bozucusu altında benzetim çalışmaları yapılmıştır.  

Abstract 

In this paper a static output feedback 
2L  controller is 

designed in order to control of landing gear vibration. A two-

degree-of-freedom aircraft landing gear mathematical model is 

tackled to mitigate vibrations caused by runway excitation. 

Since all state variables of system are not available for 

measurement in practice a static output feedback controller is 

designed via Linear Matrix Inequality (LMI) approach. The 

system is simulated against the random runway excitation in 

order to show effectiveness of proposed controller and 

advantages to state feedback controller.  

1. Giriş 

Uçuşlarda güvenliği, konforu, taksileme performansını ve 

uçak yorulma ömrünü etkileyen en kritik operasyon iniştir [1]. 

İniş sırasında yerden kaynaklı oluşan titreşimler güvenlik ve 

konfor problemlerine yol açtığından sönümlenmesi oldukça 

önemlidir. Pek çok ölümle sonuçlanmayan kaza iniş sırasında 

meydana gelmektedir [2]. İniş takımı uçak iskeleti ile pist 

arasındaki elemandır. İniş takımı, iniş sırasında meydana gelen 

yüksek enerjiyi sönümlemesinin yanında yer operasyonlarında 

uçağın ağırlığını taşımakta, iniş sonrası kararlılık ve manevra 

yeteneğine yardımcı olmaktadır [3]. Geleneksel uçak iniş 

takımları temel olarak tekerlek ve pasif damperden 

oluşmaktadır. Pasif damperler değişken operasyonel koşullar 

karşısında yeterli titreşim sönümleme performansı 

gösterememektedir. Bu nedenle, uçak iniş takımı ve gövdenin 

yorulma ömrü kısalmakta ve iniş ve kalkış sırasında meydana 

gelebilecek kaza riski artmaktadır. Pasif sistemlerin 

dezavantajlarını ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar 

sonucu literatürde yarı-aktif ve aktif damper uygulamaları yer 

almaya başlamıştır. Li vd. yarı-aktif damper için hataya 

dayanıklı adaptif denetleyici tasarımı yapmışlardır [4]. Hataya 

dayanıklı H
 denetleyici ile normal çalışma koşullarının yanı 

sıra uçak iniş takımında yüksek iniş darbesinden dolayı hasar 

meydana gelmesi durumunda sistemin kararlı kalması 

sağlanmıştır. Zapateiro vd. süspansiyon sapmasını düzenlemek 

için adaptif geri-adımlamalı H
 denetleyici tasarlamışlardır 

[5]. Denetleyici ile sistemin Lyapunov anlamında 

kararlılığının sağlandığı gösterilmiştir. Rassal ve tümsek tipi 

bozucular karşısında aktif, yarı-aktif ve pasif sistem zaman 

cevapları karşılaştırılmıştır. Aktif ve yarı-aktif sitemin pasif 

sisteme göre daha başarılı bir bozucu bastırma performansı 

gösterdiği belirtilmiştir. Hua-Lin vd. MR damperli uçak iniş 

takımı denetimi için bulanık mantık PID denetleyici 

tasarlamışlardır [6]. İki serbestlik dereceli model kullanılarak 

rassal yol girişi etkisinde önerilen denetleyicinin pasif sisteme 

göre daha başarılı cevaplar verdiği gösterilmiştir. Sivakumar 

vd. tam uçak modeli kullanılarak PID denetleyici tasarlayıp, 

titreşim analizi yapmışlardır [7]. Yazıcı ve Sever on bir 

serbestlik dereceli tam uçak modeli için gözleyici tabanlı 

optimal durum-geri beslemeli denetleyici tasarımlamışlardır 

[8]. Önerilen denetleyicinin etkinliği klasik LQR denetleyici 

ile karşılaştırılmış, uçak gövdesi ve pilot baş hareketinde 

önemli titreşim bastırma performansı ortaya koyduğu 

simülasyon çalışmaları ile gösterilmiştir.   

Bu çalışmada, doğrusal matris eşitsizlikleri tabanlı 
2L  

kazançlı çıkış geri-beslemeli eniyi denetleyici tasarımı ile ele 

alınan iki serbestlik dereceli uçak iniş takımının aktif titreşim 
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denetimi yapılmıştır. Tasarlanan denetleyicinin performansı 

benzetim çalışmaları ile ortaya konulmuştur. 

 

2. Denetleyici Tasarımı 

Zamanla değişmeyen nominal sistemin açık çevrim durum-

uzay denklemi aşağıdaki gibidir. 

 

 

h w

1 11 12

2

x( ) Ax( ) B u( ) B w( )

z( ) C x( ) D w( ) D u( )

y( ) C x( )

t t t t

t t t t

t t

  

  



  (1)    

 

Burada nx( )t  sistemin durum vektörünü, uu( m)t  

sistemin denetim girişini, ww( m)t  sistem üzerindeki 

bozucu girişi, 
p

z( )t  denetlenmek istenen çıkışları ve 
sy( )t  ölçülen çıkışları göstermektedir. 

h w 1 2 11 12A, B , B , C , C , D , D       matrisleri sistemin uygun 

boyutlu bilinen sabit durum-uzay matrisleridir. Çıkış geri-

beslemeli denetim kuralı u( ) Ky( )t t  şeklindedir. Denetim 

kuralının uygulanmasıyla sistemin kapalı çevrim durum-uzay 

modeli 

 

 
h 2 w

1 12 2 11

x( ) (A B KC )x( ) B w( )

z( ) (C D KC )x( ) D w( )

t t t

t t t

  

  
  (2) 

 
şeklinde elde edilir. (2) sisteminin 

2L  kazancı aşağıdaki gibi 

tanımlanır 

 2
zw

2

z
T sup

w
   (3) 

Burada 
T

2

0

z z ( )z( )dt t t



   ve 
T

2

0

w w ( )w( )d 0t t t



  ’dır. 

(2) sistemi için TP P 0  olmak üzere Lyapunov fonksiyonu  

 

 TV(x) x Px   (4) 

 
olarak belirlenir. (4) denkleminin zamana göre türevi 

alındığında 

 

 
 

 

T

h 2 w

T

h 2 w

V(x) A B KC x( ) B w( ) Px( )

x( ) P A B KC x( ) B w( )

t t t

t t t

     

     

  (5) 

 

elde edilir. Eşitliğin iki tarafına T 2 Tz ( )z( ) γ w ( )w( )t t t t  

ifadesi eklenirse denklem 

 

T 2 T

T
T T T T

V(x) z ( )z( ) γ w ( )w( )

x ( ) w ( ) x ( ) w ( )

t t t t

                         t t t t

  

      

                                                                                                   

   (6) 

halini alır. Burada    
T

h 2 h 2ψ A B KC P P A B KC     ve 

T T T T T T T T T T T

1 1 1 12 2 2 12 1 2 12 12 2 w 1 11 2 12 11

T 2

11 11

ψ C C C D KC C K D C C K D D KC PB C D C D D

D D γ I

      
  

  

’dır. 

Eğer 

 
 

T T T T T T T T T T T

1 1 1 12 2 2 12 1 2 12 12 2 w 1 11 2 12 11

T 2

11 11

ψ C C C D KC C K D C C K D D KC PB C D C D D
0

D D γ I

      
  

  

                                                            (7) 

 

ise T 2 TV(x) z ( )z( ) γ w ( )w( ) 0t t t t   ’dir ve x(0) 0  

başlangıç koşulunda (3) ile tanımlanan sistemin 
2L  kazancı 

γ 0 ’den küçüktür.    

0  eşitsizliğine Schur tümleyeni uygulanması ile 

 

 

T T T T

w 1 2 12

T

11

ψ PB C C K D

γI D 0

γI

 
 

    
    

  (8) 

 
elde edilir. (8) eşitsizliği sırayla solundan ve sağından 

1diag(P ,I,I)  ve 1diag(P ,I,I) ifadesinin  transpozu ile 

çarpılıp, 1Q P ,
2 2WC C Q  , Y KW  tanımlamaları 

yapılırsa aşağıdaki DME’nin çözümü ile 
2L  denetleyici  

hesaplanır. 

 
 

   
T T T T T

h 2 h 2 w 1 2 12

T

11

AQ B YC AQ B YC B C Q C Y D

γI D 0

γI

    
 

   
   
 

                                                   (9) 

 

2 2WC C Q  ifadesi aşağıdaki şekilde çözülebilir. 

 

    
T

2 2 2 2tr WC C Q WC C Q 0   
 

  (10) 

 
Bu ifadeyi DME haline getirmek için  

 

    
T

2 2 2 2WC C Q WC C Q μI     (11) 

 

tanımlaması yapılır. Burada μ  1010  gibi çok küçük bir pozitif 

sayı seçilerek çözüm yapılır. (11) eşitsizliğine Schur tümleyeni 

uygulanması ile 

 

 
 

T

2 2μI WC C Q
0

I

  
 

   
  (12) 

 
eşitsizliğine ulaşılır. 

 
Çıkış geri-beslemeli denetim kazancı  
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min γ 

kosullar: (9),(12)
  (13) 

 
minimizasyon probleminin çözümü ile elde edilir [9].  

 

3. Benzetim Çalışmaları 

Önerilen denetleyicinin performansını göstermek için iki 

serbestlik dereceli uçak iniş takımı modeli kullanılmıştır. 

Basitlik açısından uçak iniş takımı Şekil 1’de gösterildiği gibi 

çeyrek taşıt şeklinde modellenebilir. 
1m  uçak gövde kütlesini, 

2m  tekerlek kütlesini temsil etmektedir. 

 

Şekil 1: İniş takımı modeli 

Kütle değerleri 
1 2m 11739 kg, m 300 kg  , rijitlik 

değerleri 
t sk 300000 N m,  k 252000 N m    ve 

sönüm değeri 
sc 10000 Ns m    olarak alınmıştır [5]. 

Sistemin hareket denklemi 

 Mx( ) Cx( ) Kx( ) Fu( ) Ew( )t t t t t      (14) 

 
şeklinde ifade edilebilir. Bu ifade yardımıyla sistemin durum 

uzay modeli aşağıdaki gibi elde edilir 

 

 whx( ) = Ax( ) + B u( ) + B w( )t t t t   (15) 

Burada, 

s 1 s 1 s 1 s 1

s t 2 s 2 s 2 s 2

0 0 1 0

0 0 0 1
A

k m -k m -c m k m

-(k k ) m k m c m -c m

 
 
 
 
 

 

 , 

w
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0
B
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k m

 
 
 
 
 
 

 , u

1

2

0

0
B

1 m

1 m

 
 
 
 
 
 

  

 

şeklindedir. Denetleyici tasarımı için Matlab paket 

programında Yalmip arayüzü ve Sedumi çözücüsü 

kullanılmıştır [10,11]. Bozucu giriş aşağıda denklemi verilen, 

birinci derece filtre içeren rassal yol profili kullanılmıştır [7].   

 

 
2

2 2 2

2αVσ
S(ω)

ω α V



  (16) 

Burada 2σ yüzey pürüzlülük varyansı 2(m ) , V  uçağın hızı 

ve α  pist yüzey tipine bağlı katsayıdır  (rad / m) .  Uçağın 

sabit hızla hareket ettiği kabul edilirse denklem aşağıdaki 

şekilde elde edilir   
 

r rz ( ) αVz ( ) ω( )t t t     (17) 

 
Farklı yol tipleri için ilgili parametreler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Çeşitli yol tiplerine bağlı parametreler [7]. 

Yol Kalitesi σ(10-3m) ϕ(Ω0)(10-6m3), Ω0=1 α (rad/m) 

A (çok iyi) 2 1 0.127 

B (iyi) 4 4 0.127 

C (orta) 8 16 0.127 

D (düşük) 16 64 0.127 

E (çok düşük) 32 256 0.127 
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Şekil 2: Yol pürüzlülüğü 

Şekil 2’de benzetim çalışmalarında bozucu giriş olarak 

kullanılan yol pürüzlülüğü grafikleri verilmiştir. Önerilen 

denetleyicinin performansını karşılaştırmak için ele alınan 

modele öncelikle durum geri-beslemeli 
2L  kazançlı eniyi 

denetleyici uygulanmıştır. Denetim kazancı 

 5K 10 1.0720 0.6083 0.0050 0.6517    olarak 

hesaplanmıştır. Bozucu giriş olarak D (düşük) kalite yol 
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seçilmiştir. Şekil 3’te uçak gövdesi için yerdeğiştirme, ivme, 

süspansiyon sapması ve denetleyici kuvveti grafikleri 

verilmiştir. 
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Şekil 3: Durum geri-beslemeli denetleyici için zaman cevapları 

Şekil 3’de durum geri-beslemeli denetleyici için uygulanabilir 

bir denetim kuvveti ile başarılı bir bozucu bastırma 

performansı elde edildiği görülmektedir. Bilindiği gibi durum 

geri-beslemeli denetim kuralında sistemin tüm durumlarının 

ölçülebildiği varsayılmaktadır. Ancak pratikte sistemin tüm 

durumlarını ölçmek her zaman mümkün değildir. Dinamik 

çıkış geri-beslemeli denetim kuralı ile bu problemin 

üstesinden gelinebilse de bu pahalı ve eklenen filtreler ile 

sistemin mertebesi yükseldiğinden zor bir çözümdür. Bu 

nedenle sadece ölçülebilen durumların geri-beslendiği statik 

çıkış geri-beslemeli denetleyici tasarımı yapılmıştır. Ölçülen 

çıkış 
T

T T T

2 1 2y( ) x x xt      olarak belirlenmiştir. Denetim 

kazancı  4K 10 3.4990 4.6628    olarak hesaplanmıştır.  

Şekil 4’te D (düşük) kalite yol için çıkış geri-beslemeli 

denetleyicinin zaman cevapları verilmiştir. 
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Şekil 4: Çıkış geri-beslemeli denetleyici için D profil yol 

bozucusu zaman cevapları 

Şekil 4’te görüldüğü üzere sadece iki durumun geri 

beslenmesi ile başarılı bir titreşim azaltma performansı elde 

edilmiştir. Uçak gövde yer değiştirmesi ve ivmesi için durum 

geri-beslemeli denetleyiciden daha etkili bir titreşim azaltma 

performansı sağlandığı Şekil 4’te görülmektedir. Şekil 5’te E 

(çok düşük) yol profili için yapılan benzetim çalışmaları 

zaman cevapları verilmiştir. 
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Şekil 5: Çıkış geri-beslemeli denetleyici için E profil yol 

bozucusu zaman cevapları 

Şekil 5’te görüldüğü gibi E (çok düşük) yol profili için 

önerilen denetleyici için başarılı bir bozucu bastırma 

performansı elde edilmiştir.  

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada çıkış geri-beslemeli 
2L  kazançlı denetleyici 

tasarımı ile uçak iniş takımının titreşim denetimi yapılmıştır. 

Pratikte sistemin tüm durumlarının ölçülmesinin her zaman 

mümkün olmaması ve maliyeti arttırması durum geri-beslemeli 

denetleyicinin uygulanmasını zorlaştırır. Sistemin sadece 

ölçülebilen durumlarını geri-besleme imkanı sağlayan çıkış 

geri-beslemeli denetleyici ile bu dezavantaj aşılmıştır. Yapılan 

benzetim çalışmaları ile iki denetim kuralının zaman cevapları 

karşılaştırılmış ve çıkış geri-beslemeli denetleyici ile daha az 

ölçüm ile başarılı titreşim sönümleme performansı elde 

edildiği görülmüştür. Gelecek çalışmalarda uçak iniş takımına 

insan modelinin eklenmesi ile modelin geliştirilmesi ve 

sistemde kararlılık ve performans kaybına neden olan 

dayanıklılık ve zaman gecikmesi problemlerinin ele alınması 

ile daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilir. 
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Özetçe

Çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere insansız hava
aracı olarak kullanılan dört rotorlu helikopterler, özellikle
kararlılık ve hızlı manevra kabiliyetleri nedeni ile tercih
edilmektedir. Bu araçların avantajlı özellikleri yüksek
performanslı kontrolcü gereksinimlerini de beraberinde
getirmektedir. Bu çalışmada, sapma açısının sıfırda olması
sağlanmış ve dört rotorlu helikopterin konum kontrolü
için doğrusal olmayan bir kontrolcü tasarlanmıştır. Yere
paralel düzlemde istenilen yörüngenin takip edilebilmesini
sağlamak üzere yunuslama ve yuvarlanma açılarının referans
yörüngeleri üretilmiştir. Sonrasında ise bu açıların istenilen
yörüngelerini takip etmesine yönelik olarak kontrolcü
tasarımları gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan kontrolcüyü test
etmek amacı ile sabit ve zamanla değişen referans yörüngeler
için benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Abstract

Quadrotor helicopters that are used as unmanned aerial
vehicles to accomplish various tasks are preferred especially
for their specifications such as stability and manoeuvrability.
The advantageous specifications of these vehicles brings the
demand of high performance controller. In this study, yaw angle
is provided to be at zero and a nonlinear controller is designed
for the position control of a quadrotor. The reference trajectories
for pitch and roll angels are generated in order to provide the
tracking of the trajectory that is parallel to the earth. Then
the controller is designed for tracking control of these angles.
In order to test the designed controller, simulation studies are
performed for constant and time varying reference trajectories.

1. Giriş

Dört rotorlu helikopter, pervane merkezlerinin aynı düzlemde
90◦’lik aralıklarla yerleştirildiği ve pervane merkezleri ağırlık
merkezinden eşit uzaklıkta olan bir insansız hava aracıdır.
Bu araçlarda hareketin daha kolay sağlanabilmesi için
rotorlar yukarı yöne bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Dört
rotorlu helikopterin gövdesine uygulanan moment vektörünü

pervanelerin yere doğru uyguladığı itki kuvvetlerinin eş değeri
belirlemektedir. Oluşan bu kuvvet vektörü sayesinde araç
3-boyutlu uzayda hareket etmektedir. Dört rotorlu helikopterler
gözetleme, arama kurtarma, haritalama, hobi, askeri ve güvenlik
amaçları ile kullanılmaktadır [1, 2].

Dört rotorlu helikopterlerde kontrol problemi açı ve
yörünge takibi özelinde incelenebilmektedir. Bu amaçlara
ulaşabilmek için literatürde farklı yapılardaki doğrusal ve
doğrusal olmayan kontrol yöntemleri önerilmektedir. Sistem
belirli bir denge noktası civarında doğrusallaştırıldıktan
sonratam durum geri besleme, doğrusal karesel regülatör
gibi kontrolcülerle kararlı kılınabilmektedir [3, 4]. Sistemin
doğrusallaştırılması sonrasında tasarlanan PID kontrolcüler
için kazançların hesaplanmasına yönelik doğrusal matris
eşitsizlikleri temelli bir yöntem [5] ile sunulmaktadır.

Diğer taraftan, dört rotorlu helikopterin dinamik modeli
yüksek mertebeli doğrusal olmayan bir yapı ve sistem
durumlarının ara bağlantılarını içermektedir. Dolayısıyla
doğrusallaştırma sonucu tasarlanan kontrolcülerin çalışma
bölgesi oldukça kısıtlı olmaktadır. Bu nedenle dört rotorlu
helikopterler için doğrusal olmayan yapıda bir çok farklı
kontrolcü türü sunulmuştur. Dört rotorlu helikopter için
tasarlanmış doğrusal olmayan kontrolcü yapılarına, geri
adımlamalı kontrolcü [6], dayanıklı kontrolcü [7–10], kayan
kipli kontrolcü [11], uyarlamalı kontrolcü [12, 13], model
öngörülü kontrolcü [14] örnek olarak verilebilir. [15] ile verilen
çalışmada geri adımlama benzeri bir yöntemin uygulanması
sonrasında sistem geri besleme ile doğrusallaştırılmış ve
kontrol amacı sağlanmıştır. Dört rotorlu helikopterin konum
kontrolü için sunulan bir başka çalışmada [16], istenilen
yönelim açıları konum hatalarına göre hesaplanmış ve bu
açıların yörünge takibi sağlanmıştır. Fakat hem kontrolcü
yapısı oldukça karmaşık bir hal almış hem de takip edilecek
gerek çizgisel gerekse açısal yörüngelerin birinci ve ikinci
türevleri ihmal edilmiştir.

Bu çalışmada, dört rotorlu helikopterin konum kontrolü
için yalpa açısından bağımsız, doğrusal olmayan bir
kontrolcü tasarımı gerçekleştirilmiştir. Kontrolcü tasarımı
için yalpa açısının değerinin sıfır olduğu varsayılmış ve bunun
sağlanabilmesi için ayrıca bir kontrolcü tasarlanmıştır. Böylece
konum kontrolünü sağlayacak olan kontrolcü yapısı daha sade
bir biçimde elde edilebilmiştir. Bu kontrolcüde ise öncelikle
yunuslama ve yuvarlanma açıları sanal kontrol girişleri gibi
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düşünülmüş ve konum hatasına göre bu açıların takip etmesi
gerektiği fonksiyonlar belirlenmiştir. Sonrasında elde edilen
bu yörünge fonksiyonları referans girişleri gibi düşünülerek,
yunuslama ve yuvarlanma açılarının bu yörüngeleri takip
etmesi için kontrolcüler tasarlanmıştır. Tasarlanan kontrolcü
sabit ve zaman bağlı değişen yörüngeler için benzetim
çalışmaları ile test edilmiş ve sonuçlar sunulmuştur.

2. Dört Rotorlu Helikopter Modeli

Dört rotorlu helikopterin adı 90◦’lik açılarla yerleştirilmiş
dört adet motora bağlı pervaneler vasıtası ile hareketin
sağlanmasından gelmektedir. Jiroskopik etkiler, sürtünme
kuvvetleri vb. hesaba katılmadan dört rotorlu helikopter için
elde edilen dinamik model

ẍ =
1

m
(cφsθcψ + sφsψ)u1 (1)

ÿ =
1

m
(cφsθsψ − sφcψ)u1 (2)

z̈ =
1

m
cφcθu1 − g (3)

φ̈ =
1

Ix
u2 (4)

θ̈ =
1

Iy
u3 (5)

ψ̈ =
1

Iz
u4 (6)

biçiminde verilebilmektedir [12]. Burada x, y, z yere göre
konumu, φ, θ, ψ yönelim açılarını, m helikopter kütlesini,
g yer çekimi ivmesini, u1, u2, u3, u4 ise pervane itki
kuvvetlerinin doğrusal kombinasyonundan oluşan kontrol
girişlerini göstermektedir.

Dört rotorlu helikopterin 3-boyutlu uzaydaki hareketinde
bir noktadan başka bir noktaya gitme problemi sapma
açısından bağımsız olarak düşünülebilir. Bu hem alternatiflerin
artması sonucu çözümü kolaylaştırmakta hem de problem
için karmaşık olmayan kontrol kuralları üretilmesinin önünü
açmaktadır. Dolayısı ile dört rotolu helikopterin bir noktada
asimptotik kararlı kılınabilmesi için sapma açısının özel
bir değerde tutulması gerekmemektedir. Genelliği bozmadan
sapma açısının sıfır olduğu varsayılılrsa, (1)-(3) ile verilen
konum dinamikleri

ẍ =
1

m
cφsθu1 (7)

ÿ = −
1

m
sφu1 (8)

z̈ =
1

m
cφcθu1 − g (9)

halini almaktadır.
(7)-(9) eşitlikleri incelendiğinde, irtifa kontrolü için u1

kontrol girişinin kullanılabileceği görülmektedir. x ve y

eksenlerinde istenilen koordinatlara ulaşılabilmesi için ise
doğrudan bir kontrol girişi bulunmamaktadır. Bu isteri yerine
getirebilmek için ise sırası ile yunuslama ve yuvarlanma
açıları kullanılmaktadır. x ve y eksenlerindeki konum hatasının
giderilmesi için istenilen yunuslama ve yuvarlanma açıları
belirlenerek ilgili açıları bu istenilen konumlara getirmek
suretiyle kontrol sağlanmaktadır. Bir sonraki bölümde bu amaca

yönelik olarak her bir serbestlik için kontrolcü tasarımları
detaylı olarak verilmektedir.

3. Kontrolcü Tasarımı

Bu bölümde dört rotorlu helikopterin konum kontrolü
için doğrusal olmayan kontrolcü tasarımları yapılmaktadır.
Öncelikle sıfır olduğunu varsaydığımız ve dinamiği (6) eşitliği
ile verilen sapma açısını düşünelim. Uygun bir kontrolcü ile
(6) ile verilen eşitlik ikinci mertebe kararlı bir dinamik haline
getirilebilir. Bu amaçla, kψ2 ve kψ1 pozitif kazançlar olmak
üzere

u4 = Iz(−kψ2ψ̇ − kψ1ψ) (10)

olarak atanırsa, (6) ile verilen ifade

ψ̈ + kψ2ψ̇ + kψ1ψ = 0 (11)

halini alır. (11) ile verilen ikinci mertebe doğrusal diferansiyel
denklem her pozitif kψ2 ve kψ1 katsayıları için kararlıdır ve

lim
t→∞

ψ(t) = 0 (12)

ifadesi geçerlidir.

N =
[

x y z
]T

dört rotorlu helikopterin 3-boyutlu

uzaydaki konum vektörü, Nd =
[

xd yd zd
]T

ise istenilen
konum vektörünü göstermek üzere konum hatası

eN =
[

ex ey ez
]T

= Nd −N (13)

olarak tanımlanabilir. Sapma açısının kontrolü için oluşturulan
yapı, helikopterin 3-boyutlu uzaydaki kontrolü için de aşağıdaki
gibi oluşturulabilmektedir

ëN +KN2ėN +KN1 = 0. (14)

Burada KN1 ve KN2 pozitif tanımlı ve köşegen kazanç
matrisleri olarak tanımlanmaktadır ki bu durumda (14)
eşitliğine göre

lim
t→∞

eN (t) = 0 (15)

geçerli olacaktır. (14) ifadesi aşağıdaki gibi yazılabilir

N̈ = N̈d +KN2ėN +KN1. (16)

Bu durumda, KN1 = diag{kx1, ky1, kz1} ve KN2 =

diag{kx2, ky2, kz2} olmak üzere, (7)–(9) ifadeleri ile (16)
eşitlenerek

ẍd + kx2ėx + kx1ex =
1

m
cφsθu1 (17)

ÿd + ky2ėy + ky1ey = −
1

m
sφu1 (18)

z̈d + kz2ėz + kz1ez =
1

m
cφcθu1 − g (19)

elde edilebilir. O halde, (17)-(19) eşitliklerinin sağlanması
durumunda (14) ifadesi de sağlanmış olacaktır. Yunuslama ve
yuvarlanma açılarının ±π/2 aralığında değer aldığı varsayımı
ile u1 kontrol girişi (19) ifadesinden

u1 =
m

cφcθ
(z̈d + kz2ėz + kz1ez + g) (20)

biçiminde elde edilebilir. Bu durumda z-ekseni konum hatasının
sıfıra yakınsayacağı garanti edilebilmektedir. Diğer taraftan,
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(17) ve (18) eşitliklerinin sağlanabilmesi için doğrudan bir
kontrol girişi bulunmamaktadır. Bu aşamada bu eşitliklerin
sağlanabilmesi için istenilen yunuslama (θd) ve yuvarlanma
(φd) açıları elde edilecektir. (18) eşitliğini sağlayabilmek üzere
yuvarlanma açısı için istenilen yörünge

φd = sin−1

(

−
m

u1

(ÿd + ky2ėy + ky1ey)

)

(21)

olarak elde edilebilir. Burada ters trigonometrik fonksiyonun
belirli aralıkta değer üreteceği gözden kaçırılmamalıdır. Buna
ek olarak, bu fonksiyonun argümanı uygulama aşamasında
sınırlanarak, istenilen yuvarlanma açısının belirli değerler
arasında kalması sağlanabilir. (17) eşitliğini sağlayabilmek
üzere yunuslama açısı için istenilen yörünge ise, (17) eşitliği
(19) eşitliğine bölünmesi ve sonrasında gerekli işlemlerin
yapılması ile

θd = tan−1

(

ẍd + kx2ėx + kx1ex
z̈d + kz2ėz + kz1ez + g

)

(22)

biçiminde elde edilebilir. Yunuslama ve yuvarlanma açılarının
(15) ve (16) ile verilen açıları takip etmesi için daha önceki
adımlara benzer biçimde kontrolcüler tasarlanabilmektedir. Bu
açılar için hata ifadeleri

eθ = θd − θ (23)

eφ = φd − φ, (24)

ve kθ1 , kθ2 , kφ1
ve kφ2

pozitif kazançlar olmak üzere

ëθ + kθ2 ėθ + kθ1eθ = 0 (25)

ëφ + kφ2
ėφ + kφ1

eφ = 0 (26)

eşitliklerinin sağlanması durumunda yunuslama ve yuvarlanma
açı takip hatalarının sıfıra yakınsayacağı görülmektedir. O
halde,

u2 = Ix
(

φ̈d + kφ2
ėφ + kφ1

eφ
)

(27)

u3 = Iy
(

θ̈d + kθ2 ėθ + kθ1eθ
)

(28)

atamaları ile

lim
t→∞

eθ(t) = 0 (29)

lim
t→∞

eφ(t) = 0 (30)

ifadeleri sağlanmaktadır.

4. Benzetim Çalışmaları

Oluşturulan kontrol yapısını test etmek üzere MATLAB
kullanılarak benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Benzetim
çalışmalarında çözücü adım süresi 1µs, kontrolcü örnekleme
süresi ise 1ms olarak ayarlanmıştır. Dört rotorlu helikopter
dinamiğinde bulunan fiziksel nicelikler ise Tablo 1 ile
verilmektedir. Kontrolcü kazanç değerleri kx1 = ky1 = kz1 =

10, kx2 = ky2 = kz2 = 5, kφ1 = kθ1 = kψ1 = 50 ve
kφ2 = kθ2 = kψ2 = 25 olarak atanmıştır.

Önerilen kontrolcüyü test etmek amacı ile iki farklı
benzetim yapılmıştır. Her iki benzetim çalışmasında z(0) = 5m
olarak, diğer tüm durum değişkenlerinin başlangıç değerleri

ise sıfır olarak alınmıştır. İlk benzetim çalışmasında referans
girişler xd = 1m, yd = 2m, zd = 5m olarak atanmış olup
diğer tüm durumlar için istenilen değerler sıfır olarak alınmıştır.
İkinci benzetim çalışmasında ise, ilk benzetim çalışmasından
farklı olarak, xd = 2 sin(t)m, yd = 2 cos(t)m olarak
ayarlanmıştır.

İlk benzetim çalışmasına ait çizgisel ve açısal konum
değişimleri, çizgisel ve açısal hız değerleri ile kontrol
girişlerinin değişimleri Şekil 1–3 ile sunulmaktadır. Sabit
referans girişi için gerçekleştirilen benzetim çalışmalarında
helikopterin istenilen konuma üst aşım yapmaksızın yakınsadığı
görülmektedir. Sabit kalması gereken irtifa değeri neredeyse hiç
değişmeden başarı istenilen değerde tutulmuştur. Diğer taraftan,
yuvarlanma ve yunuslama açıları helikopter çizgisel konum
ve hızlarına bağlı olan yörüngelerini izlemiş, sapma açısı ise
istenildiği gibi sıfır değerinde sabit kalmıştır.

İkinci benzetim çalışmasının sonuçları ise Şekil 4–6 ile
verilmektedir. x ve y ekseni konumları hızlı bir biçimde
sinüzoidal referans yörüngelerine yakınsamış, z ekseni konumu
ise bir önceki benzetimde olduğu gibi istenilen değerinde
çok az bir değişim sonrasında sabitlenmiştir. Yunuslama
ve yuvarlanma açıları de olması beklendiği gibi periyodik
yörüngeler takip etmişler, sapma açısı ise sıfır değerinde sabit
kalmıştır.

5. Sonuçlar

Bu çalışmada dört rotorlu helikopter için çizgisel konumun
zamanla değişen, erişilebilir bir yörüngeyi takip etmesini
sağlamak üzere doğrusal olmayan bir kontrolcü tasarlanmış ve
sunulmuştur. Sapma açısını sıfır değerinde tutacak kontrolcü
tasarlandıktan sonra, yere paralel düzlemdeki konum hatasını
yok etmek üzere yunuslama ve yuvarlanma açıları için referans
yörüngeler oluşturulmuştur. Açısal konum değerlerinin bu
referans yörüngeleri takip etmesi için ve istenilen irtifanın
sağlanabilmesi için kontrolcüler tasarlanmıştır. Tasarlanan
kontrol yapıları farklı referans yörüngeler için benzetim
çalışmaları ile test edilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
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Şekil 4: Sinüzoidal referans için çizgisel ve açısal konum
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Özetçe 

Bu çalışmada sabit kanatlı bir uçağın yunuslama stabilizasyon 
problemi açısal ivme geri beslemeli denetleyiciler ile ele 
alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda sabit kanatlı, önden tek 
pervaneli hafif bir uçak, “USAF Digital DatCom” [1] 
metotları kullanılarak modellenmiştir. Uçağın boylamasına 
denetleyicisi açısal ivme geri beslemeli denetleyici 
kullanılarak tasarlanmıştır. Denetleyicinin bozucu etki 
bastırma performansı,  yapay bozucu moment girdisi altında 
farklı ivme geri besleme kazançları ile incelenmiştir. 

Abstract 

In this paper pitch stabilization problem of a fixed-wing 
aircraft is considered using angular acceleration feedback 
controllers. A fixed wing, single propeller, light aircraft is 
modeled using “USAF Digital DatCom” [1] methods in an 
extensive detail. Longitudinal controller of the modeled 
aircraft is designed using an angular acceleration feedback 
controller. Disturbance rejection performance of the controller 
is evaluated under synthetic disturbances with different 
angular acceleration feedback gains. 

1. Giriş

Hava araçlarının içerisinde uçtuğu hava durağan değildir. 
Rüzgar, türbülans ve mikropatlamalar hava aracı 
stabilizasyonunu etkileyen atmosferik bozucu etkilerdir. 
Özellikle, sıklıkla karşılaşılan kuvvetli yan rüzgar altında iniş 
ve kalkışlarda yalpalama ve yunuslama stabilizasyonu  uçuş 
güvenilirliği açısından önem kazanmaktadır. Bu nedenle hava 
araçlarında hem pilota yardımcı olarak hem de dış otopilot 
kontrol döngüleri altında bir iç kontrol döngüsü olarak 
kararlılık artırma sistemleri kullanılmaktadır. Sabit kanatlı 
uçaklarda kullanılan kararlılık artırma sistemlerinde klasik 

olarak uçağın yunuslama, yalpama, sapma açıları ve açısal 
hızları, hücum açısı ve kayma açısı geri beslenmektedir [3]. 

Hareketli platformların stabilizasyonunda amaç platformun 
yönelimini istenilen açılarda bozucu etkiler altında sabit 
tutmaktır. Bozucu etkiler platform yöneliminde öncelikle 
kendilerini doğrusal ve açısal ivme olarak gösterirler. Daha 
sonra bu ivmeden sırasıyla hız ve konum hataları oluşur ve 
kümülatif olarak büyürler. Bu nedenle ivme geri beslemeli 
stabilizasyon sistemlerinin bozucu bastırma performansları 
daha iyi olmaktadır. İvme geri beslemeli kontrolün bozucu 
bastırma performansını iyileştirdiği [8], [9], [11]’de DC 
motorlar için; [7]’de ise bir yatay-dikey kaydırma sistemi için 
gösterilmiştir.   Bu çalışmada ise açısal ivme geri beslemeli 
stabilizasyonun modellenen sabit kanatlı bir platformda 
bozucu bastırma performansı incelenmiştir. 

2. Sabit Kanatlı Uçağın Modellenmesi

Bu bölümde Şekil 1’de gösterilen 1300kg ağırlığında 12.5m 
kanat açıklığına sahip hafif bir sabit kanatlı uçağın dinamik 
modeli  verilecektir.  

Şekil 1: Modellenen uçak 
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Yapılan modellemede gövde eksen takımı ve rüzgar eksen 
takımı olmak üzere iki ayrı eksen takımı kullanılmıştır. Gövde 
eksen takımı, uçak gövdesine sabitlenmiş ve orijini uçağın 
ağırlık merkezinde bulunan eksen takımıdır. Bu eksen 
takımında; x ekseni orijinden uçağın burnuna doğru, y ekseni 
orijinden uçağın sağ tarafına doğru (pilota göre) ve z ekseni de 
orijinden yere doğru olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada 
gövde eksen takımına göre ifade edilmiş hareket denklemleri 
kullanılmıştır. Rüzgar eksen takımında ise gövde eksen 
takımından farklı olarak x ekseni, rüzgar doğrultusu ile veya 
başka bir ifadeyle uçağın net hız vektörü doğrultusu ile 
çakıştırılmıştır.  
Sabit kanatlı uçakta kuvvet ve momentler genellikle 
aerodinamik katsayılar cinsinden tanımlanır. Aerodinamik 
katsayılar rüzgar tüneli test sonuçları veya analitik 
aerodinamik hesaplar ile elde edilir. Bu aerodinamik sabitler 
genellikle rüzgar eksen takımına göre verilir. Gövde eksen 
takımı ve rüzgar eksen takımlarının x eksenleri arasındaki açı 
hücum açısı olarak tanımlanmaktadır. Kaldırma kuvveti, 
sürüklenme kuvveti, yunuslama momenti katsayıları gibi bir 
çok aerodinamik katsayı hücum açısına bağlıdır. 
Gövde ve rüzgar eksen takımları sırasıyla b ve w alt indisleri 
ile Şekil 2’de verilmiştir. Hücum açısı αe ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: Gövde ve rüzgar eksen takımları. 

2.1 Hareket Denklemleri 

Bu çalışmada her ne kadar sadece boylamasına eksende 
yunuslama stabilizasyonu üzerinde durulmuş olsa da ileriki 
çalışmalarda da kullanılmak üzere altı serbestlik dereceli bir 
uçak modeli oluşturulmuştur ve benzetimler bu model ile  
yapılmıştır. Bu nedenle model için altı serbestlik dereceli 
hareket denklemleri kullanılmıştır. Üç adet kuvvet denklemi 
ve üç adet moment denklemi ile hareket denklemleri 
oluşturulmuştur. Hareket denklemlerinde kullanılan 
değişkenlerin  tanımlarını aşağıda verilmiştir ve bu 
değişkenler gövde eksen takımı üzerinde Şekil 3’te 
gösterilmiştir. 

Gövde eksen takımına göre hız vektörü: 

 �� = [� � �]� 

Gövde eksen takımına göre açısal hız vektörü: 
 w� = [p q r]� 
Gövde eksen takımına göre kuvvet vektörü: 
 F� = [X Y Z]� 
Gövde eksen takımına göre moment vektörü: 
 M� = [L M N]� 
Euler Açıları:    
 Θ = [ϕ θ ψ]� 
 

 

Şekil 3: Hareket denklemlerinde kullanılan değişkenler. 

Bu tanımlar ile hareket denklemleri aşağıda verilmiştir. 

Doğrusal ivme ve kuvvet denklemleri: 

�� = �̇ − �� + �� (1) 

�� = �̇ − �� + �� (2) 

�� = �̇ − �� + �� (3) 

�� = � = ��� (4) 

�� = � = ��� (5) 

�� = � = ��� (6) 

Moment Denklemleri: 

� = ���̇ − ��� − ����� + ���(�� − �̇) − ���(�� + �̇)

+ ���(�� + ��) 
(7) 

� = ���̇ + (�� − ��)�� + ���(�� − �̇) − ���(�� + �̇)

+ ���(�� − ��) 
(8) 

� = ���̇ − ��� − ����� − ���(�� + �̇) + ���(�� − �̇)

+ ���(�� − ��) 
(9) 

Bu çalışmada hareket denklemleri, “MATLAB Simulink 
Aerospace Blockset” kütüphanesinden “6DOF Equations of 
Motions (Euler Angles)” bloğu ile girişleri gövde eksen 
takımına göre olacak şekilde modellenmiştir.  

2.2 Aerodinamik Kuvvet ve Momentler 

Uçuş dinamiğinde uçağa etkiyen aerodinamik kuvvet ve 
momentler uçağın geometrisi ve uçuş koşullarına bağlıdır. 
Aerodinamik kuvvet ve momentlerin hesaplanabilmesi için 
uçağa ait aerodinamik kuvvet ve moment katsayılarının 
bilinmesi gerekmektedir. Aerodinamik katsayılar genellikle 
rüzgar tüneli testlerine göre belirlendiği için rüzgar eksen 
takımına göre verilmektedir. Bu durumda aerodinamik kuvvet 
ve momentler de rüzgar eksen takımında hesaplanıp daha 
sonra gerekli dönüşüm ile gövde eksen takımına göre ifade 
edilmektedir. 

Aerodinamik kuvvetler: 

Kaldırma kuvveti (Rüzgar eksen takımına göre –z yönünde) : 

� = −�� =
1

2
���

���� +
1

4
 �����(���� + ���̇�̇) (10) 

Sürüklenme kuvveti (Rüzgâr eksen takımına göre –x 
yönünde): 

� = −�� =
1

2
 ���

���� (11) 

Yanal kuvvet (Rüzgar eksen takımına göre +y yönünde): 

�� =
1

2
 ���

��(���� + ����) (12) 

Aerodinamik momentler: 

Rüzgar eksen takımı x,y ve z eksenleri etrafındaki momentler 
sırasıyla 
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�� =
1

2
 ���

������ + ����
�

+
1

4
����������� + ���̇�̇� 

(13) 

�� =
1

2
 ���

�������� + ����
+ ����

�

+
1

4
����������� + ����� 

(14) 

�� =
1

2
 ���

�������� + ����
+ ����

�

+
1

4
����������� + ����� 

(15) 

olarak hesaplanabilir. 

Bu denklemlerde:  
�: Hava yoğunluğu 
��: Uçağın rüzgar eksen takımına göre mutlak hızı 
�: Kanat veter boyu (Şekil 4) 
�: Kanat açıklığı (Şekil 4) 
� = �. � : Referans alan  
� : Kayma açısı (sideslip angle), uçak hızının xy 
düzlemindeki bileşeni ile x ekseni arasındaki açı. 
��: İrtifa dümeni (elevatör) açısı 
��: Yalpa kanatçığı (aileron) açısı 
��: İstikamet dümeni açısı 

Aerodinamik katsayılar: 
��: Kaldırma kuvveti katsayısı. 
���̇:  Hücum açısı değişiminden kaynaklanan 
kaldırma kuvveti katsayısı. 
���: Yunuslama açısal hızından kaynaklanan 

kaldırma kuvveti katsayısı. 
��: Sürüklenme kuvveti katsayısı. 
��� : Yanal kayma açısından kaynaklanan, yanal 

kuvvet katsayısı. 
���� : Dümen açısından kaynaklanan, yanal kuvvet 
katsayısı. 
��: Kanat ve gövdeden kaynaklanan, hücum açısına 
bağlı yunuslama momenti katsayısı.  
����

: Elevatör açısından  kaynaklanan yunuslama 

momenti katsayısı. 
��� : Yunuslama açısal hızından kaynaklanan 

yunuslama monenti katsayısı. 
���̇ : Hücum açısı değişiminden kaynaklanan 
yunuslama momenti katsayısı. 
��� : Yanal kayma açısından kaynaklanan yalpa 

momenti katsayısı. 
����

: Aileron açısından kaynaklanan yalpa momenti 

katsayısı. 
����

: Dümen açısından kaynaklanan yalpa momenti 

katsayısı. 
��� : Yalpa açısal hızından kaynaklanan yalpa 

momenti katsayısı. 
��� : Sapma açısal hızından kaynaklanan yalpa 
momenti katsayısı. 
��� : Yanal kayma açısından kaynaklanan sapma 

momenti katsayısı. 
����

: Aileron açısından kaynaklanan sapma 

momenti katsayısı. 
����

: Dümen açısından kaynaklanan sapma 

momenti katsayısı. 
��� : Yalpa açısal hızından kaynaklanan sapma 

momenti katsayısı. 

��� : Sapma açısal hızından kaynaklanan sapma 
momenti katsayısı. 
 

 
Şekil 4: Uçak referans geometrisi 

2.2.1. Aerodinamik Katsayıların “USAF Digital DatCom 
Programı” ile Belirlenmesi 

“USAF Digital DatCom” [1] sabit kanatlı platformların 
aerodinamik katsayılarını kestirmek üzere rüzgar tüneli test 
veri tabanları kullanılarak geliştirilmiş bir programdır. Uçağın 
geometrik bilgileri, kanatların kesit tipleri ve uçuş zarfı 
programa girdi olarak verilmekte ve program istenilen irtifa ve 
hızlar için aerodinamik katsayıları hesaplamaktadır. Program 
çıktısında aerodinamik katsayılar hücum açısı, kayma açısı, 
irtifa, hız ve kontrol yüzeyleri açılarına göre verilmektedir. 

Bu çalışmada DatCom programı çıktısı olarak ayrık 
noktalarda alınan aerodinamik katsayıların her biri bir eğriye 
uydurulmuş ve benzetimde bu eğri fonksiyonları 
kullanılmıştır. 

DatCom programı, aerodinamik katsayıları rüzgar 
eksenine göre vermektedir. Bu nedenle bu katsayılarılar 
kullanılarak hesaplanan kuvvet ve momentler gövde eksen 
takımına dönüştürülmüştür. 

Bu çalışmada Şekil 1’de görülen tek pervaneli hafif bir 
uçağın geometrisi baz alınarak DatCom girdi dosyası 
hazırlanmıştır. Ana kanat profili olarak standart NACA 
(National Advisory Committee for Aeronautics) profillerinden 
Şekil 5.a’da görülen 4412 numaralı profil, kuyruk yatay ve 
dikey kanatları için ise Şekil 5.b’de görülen NACA 0012 
kanat profili seçilmiştir. 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 5: NACA 4412 kanat profili kesiti (a), NACA 0012 
kanat profili kesiti (b). 

3. Benzetim 

3.1 Statik Denge Noktası ve Denge Elevator Açısının 
Belirlenmesi 

Benzetimde başlangıç koşulu olarak uçağın statik denge 
noktası alınacağı için modellenen uçağın statik denge noktası 
hesaplanmıştır. Statik denge noktası uçağa etkiyen net kuvvet 
ve momentlerin sıfır olduğu noktadır. Kaldırma kuvveti 
uçağın ileri hızının karesi ile orantılı olduğu için denge 
noktası, uçak hızına göre değişmektedir. Bu nedenle öncelikle 
bir başlangıç hızı seçilip denge noktası buna göre 
belirlenmelidir. Gövde eksen takımında kuvvet denge 
denklemleri, denklem 10 ve 11’de rüzgar eksen takımına göre 
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verilmiş olan kaldırma (L) ve sürüklenme (D) kuvvetleri 
gövde eksen takımına göre ifade edilerek ve uçağın ağırlığının 
izdüşümleri hesaba katılarak şu şekilde yazılabilir:  

� = ����� + �� − ����� − ��. ���(� + �) = 0 (16) 

� = ��. cos(� + �) − ����� − ����� − �� = 0 (17) 

Denklem 17’de ��  denge itki kuvvetini, �  ise uçağın 
boylamasına rota açısını ifade etmektedir. Statik denge noktası 
hesabında ve benzetimde uçağın düz uçuşta olduğu kabul 

edilerek � = 0 alınmıştır.  

Uçağın yunuslama momenti denklemi de sıfıra eşitlenirse: 

� =
1

2
���

���(�� + ����
)

+
1

4
����������� + ���̇�̇� = 0 

(18) 

Denge noktasında �  ve �̇  sıfır olacağı için yunuslama 
momenti denklemi,  

��� + ����
� = 0 (19) 

olarak yazılabilir. Bu denklemden uçağın 0 yunuslama 
momentine sahip olması için gereken elevatör açısı 
bulunabilir. 
Denge hücum açısı ve yunuslama açısı bulunduktan sonra 
denge itki kuvveti de şu şekilde hesaplanmıştır: 

�� = ����� − ����� + ��. ���� (20) 

Bu denklemler boylamasına denklemler olup yanal yönde 
uçak simetrik olduğu için herhangi bir denge noktası çözümü 
yapmaya gerek yoktur. 

Modellenen uçak için denge noktası V=60 m/s için  
Denge Hücum açısı: �� = �� = −0.503°, 
Denge elevatör açısı: �� = −0.645°, 
Denge itki kuvveti:  �� = 1405�, 
olarak hesaplanmıştır. 

3.2 Benzetim Ortamı 

Benzetim ortamında uçak modelinin yanı sıra uçuş koşulları, 
sensörler ve denetleyici de modellenmiştir. uçağın hız 
vektörüne göre hücum açısı α, kayma açısı β, Mach sayısı ve 
dinamik basınç q, hesaplanıp aerodinamik katsayıların 
hesaplanmasında kullanılmıştır. Aerodinamik katsayılar 
hesaplandıktan sonra uçağa etkiyen aerodinamik kuvvet ve 
momentler modellenmiştir. Benzetimde bozucu etki olarak 
yunuslama eksenine yapay bir bozucu moment eklenmiştir. 
Eklenen bozucu momentin dalga formu Şekil 8’de verilmiştir. 
Yapılan benzetimin blok şeması Şekil 7’de verilmiştir. 

Sabit kanatlı uçak modeli 

Uçuş 
Koşulları

6 serbestlik 
dereceli 
hareket 

denklemleri

Aerodinamik 
Kuvvet ve 

Momentler

M

τD

F

Sensörler

Denetleyici
++

α, β, Mach, q

Vb

Vb, wb, h

Elevatör,
Aileron,
Dümen,

İtki

Θ, wb, α

 
Şekil 6: Benzetim ana blok diyagramı 

 
 

3.3. Sensör Modeli 

Bu çalışmada platformun açısal hızlarının ataletsel 
dönüölçerler ile doğru bir şekilde ölçüldüğü varsayılmıştır. 
Ataletsel dönüölçerlerden alınan açısal hızlar denklem 22’de 
verilen hız dönüşüm matrisi ile Euler hızlarına 
dönüştürülmektedir. İvme geri beslemede kullanılmak üzere 
ihtiyaç duyulan Euler ivmeleri ise denklem 23 kullanılarak 
hesaplanmıştır.  

�

�̇

�̇
�̇

� = � �
�
�
�

� (21) 

� = �

1 ����. ���� ����. ����
0 ���� −����
0 ����. ���� ����. ����

� (22) 

 

�

�̈

�̈
�̈

� = �̇� + ��̇ (23) 

4. Denetleyici 

Bu çalışmada yunuslama stabilizasyonu için bozucu bastırma 
performansını artırmak üzere ivme geri beslemeli denetleyici 
kullanılmıştır. Bozucu etkiler öncelikle platformda kendini 
açısal ivme veya doğrusal ivme olarak göstermektedir. İvme 
geri beslemeli kontrolcüler bu ivme etkisini algılayıp gerekli 
kontrol komutunu uygulayarak hızda ve pozisyonda hatanın 
büyümesinin önceden önüne geçer. İvme geri beslemenin 
öncelikli etkisi platformun ataletsel momentini elektronik 
olarak artırmasıdır. İvme geri besleme katsayısı Kβ iken 
platformun etkin ataletsel momenti  

���� = (1 + ��)� (24) 

olmaktadır [10]. Platformun etkin ataletsel momentinin 
artması, komut cevabının da kötüleşmesine neden olmaktadır. 
Komut cevabındaki bu kötüleşmeyi düzeltmek için ivme geri 
besleme döngüsünün dışındaki döngüden gelen referans girişi 
1+Kβ ile çarpılmalıdır. [10] 

Tasarlanan denetleyicide ivme geri besleme denetleyicisinin 
dışındaki kontrol döngüsünde hız denetleyicisi olarak PI 
denetleyici kullanılmıştır. Hız denetleyicinin dışındaki kontrol 
döngüsünde konum denetleyici olarak da PID denetleyici 
kullanılmıştır.  

PID Konum 
Denetleyicisi

PI Hız 
Denetleyicis i

P İvme 
Denetleyicisi

1+Kβ

Kβ

-
+

-
+

-
+θref

Sensör 
Modeli

Uçak 
Modeli

Elevatör

 
Şekil 7: İvme geribeslemeli denetleyici blok diyagramı 

5. Sonuçlar 

Yunuslama açısal ivme geri beslenmesi ile stabilizasyonunun 
bozucu etkiler altında iyileştiği gözlenmiştir. İvme geri 
besleme katsayısı Kβ’nin artırılması elektronik ataletsel 
momenti artırarak bozucu etkiler daha iyi bastırılmaktadır. 
Şekil 8’de uygulanan bozucu moment ve Şekil 9’da Kβ=0 ve 
Kβ=8 için yunuslama açısı çıktısı verilmiştir. Kβ’yi fazlaca 
artırmanın kararsızlık problemlerine yol açabileceği 
gözlenmiştir. 
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Şekil 8: Uygulanan bozucu yunuslama momenti. 

 

 
Şekil 9: Uygulanan bozucu moment altında farklı ivme 

geribesleme katsayıları ile referans takibi. 

İlerleyen çalışmalarda yunuslama stabilizasyonu yanında 
yalpalama stabilizasyonu da ivme geri beslemeli denetleyiciler 
ile gerçekleyecektir. Denetleyicilerin bozucu bastırım 
performansları gerçeğe yakın rüzgar modelleri ile tekrar 
değerlendirilecektir. Ayrıca açısal ivmelerin kestirimi için 
dönüölçer ve ivmeölçerlerden oluşan bir sensör dizisi 
tasarlanacak ve ivme geri beslemeli denetleyiciler bu sensör 
dizisi ile geri beslenecektir. 
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Özetçe 

Bu bildiride orantısal navigasyon yaklaşımlarının yeni bir 

yöntem olarak otonom ve merkezi olmayan multikopter 

robotların kontrolüne nasıl uygulanabileceği anlatılmaktadır. 

Burada merkezi olmayan ile kastedilen her bir sürü bireyinin 

yakınındaki diğer bireylerden edindiği bilgi doğrultusunda 

bağımsız olarak hareket edebilmesidir. Çalışmada iki farklı 

iletişim prosedürü kullanılmış olup bunlar eşler arası etkileşim 

ve odaklanmış etkileşim olarak tanımlanmıştır. Eşler arası 

etkileşimde her birey en yakınındakine güdümlenirken 

odaklanmış etkileşimde ise yayını alan diğer bireylerin 

ortalama konumuna güdümlenmiştir. Buna ek olarak basit bir 

itme-çekme modeli kullanılarak da bireylerin çarpışma ve 

saçılma durumları önlenmiştir. Yaklaşım çeşitli sayıda 

üyelerden oluşan sürü grupları ve sinyal-gürültü oranları altında 

üyeleri bir araya toplayıp hizalayarak, toplu şekilde hareketi ve 

bir arada kalmayı başarılı bir şekilde sağlamıştır. 

Abstract 

In this paper we will describe the adaptation of the well-known 

proportional navigation methods as a novel way to control a 

decentralized and autonomous swarm of flying robots. By 

decentralized we mean that each individuals navigate 

themselves according to the information they receive from 

other robots in their vicinity. We have used two different 

communication procedures; the peer to peer method where 

individuals receive information only from the closest member 

and focused communication where the information from all the 

members in a specified radius in the vicinity of each individual 

is processed. In addition, by using a simple attraction-repulsion 

model the collision and scattering of members are prevented. 

The algorithm is tested against different swarm sizes and noise 

to signal ratios and performs successfully in both aggregation 

and flocking by gathering individuals together and aligning 
them towards the same destination. 

1. Giriş

Toplu hareket doğanın en şaşırtıcı fenomenlerinden birini 

oluşturmaktadır. Bireyler otonom bir şekilde hareket ederek 

lokal olarak edindikleri bilgiler ile bir meta-organizma [1] 

halini alarak çok daha karmaşık davranışlar 

sergileyebilmektedir. Toplu hareket navigasyon üzerinde 

büyük bir avantaj sağlamaktadır özellikle de geniş alanların 

kapsanması konusunda. Bunun yanında bilginin sürü üyeleri 

arasında hızlı akışı sürüyü çevresel etkilere daha duyarlı hale 

getirirken aynı zamanda daha dayanıklı da kılmaktadır. 

Bununla birlikte Gökçe v.d. [2] belirttiği üzere sürüdeki 

yanlışlıklar prensibi gereğince üye sayının artmasıyla uzun 

menzilli navigasyon sırasında ölçümdeki hata ve gürültünün 

etkileri azalıp sürüye ek bir dayanım katacaktır. 

Avantajları düşünüldüğünde toplu hareket, endüstriyel 

uygulamalar için kayda değer bir potansiyel barındırmaktadır. 

Bugün robotikte toplu hareketin 2 boyutlu yer tabanlı pek çok 

uygulamasını görmek mümkündür. Bu robotlar sürü halinde 

göç [3], öz organizasyon [4], öz montaj [5] ve karmaşık 

arazilerin navigasyonu [6] gibi zorlu görevleri yerine 

getirebilmektedir. Elbette toplu hareketin hava araçları robotiği 

gibi 3 boyutlu uygulamalar açısından büyük bir potansiyel 

barındırdığı gerçektir, lakin hem teknolojik hem de 

matematiksel zorluklar sebebiyle 3 boyutlu uygulamaları halen 

bir araştırma konusudur. Bu teknolojik zorluklar genel 

hatlarıyla yüksek enerji tüketimi, yüksek manevralı uçuşlarda 

kararsızlık, çevrenin hassas bir şekilde algılanamaması, 

konumun hassasiyetle kestirilememesi ve uygun elektroniklerin 

sağlanamamasıdır. Topoloji optimizasyonu ve mikro yapılar, 

yeni materyaller, daha hafif sensörler ve LiPo benzeri yüksek 

kapasiteli piller enerji tüketimini büyük ölçüde çözmektedir. 

Bunların yanı sıra ultra-wide band, MEMS sensörler, mikro 

optik sistemler ve mikro ölçekli bilgisayarların ortaya çıkışı ve 

kullanımı lokalizasyon ve çevre algılama problemlerini 

çözmüştür. Son olarak mikro ölçekli multikopterlerin ortaya 
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çıkışı da araştırmacılara daha kolay ve geniş bir spektrumda 3 
boyutlu hava robotlarının geliştirilmesi imkanını sağlamıştır. 

Uçan sürülerin araştırılması ve tasarımı üzerine birkaç 

kayda değer girişim mevcuttur. Welsby v.d. [7] 2001 yılında 

balonları lokal algılama ve dolaylı haberleşme metodları ile 

birlikte kullandı. Kushleyev v.d. [8] 20 mini quadrotor 

kullanarak bir sürü oluşturdu. Ne var ki bu uygulamalar 

lokalizasyon için VICON kullanıyordu ve her bir üyenin 

hareket planlaması merkezi bir bilgisayar tarafından 

yapılmaktaydı. D’Andrea [9] [10] ultra-wide band 

teknolojisinin mini quadrotorların lokalizasyonuna olan 

uygulamalarını gösterdi ve çalışmalarındaki dağınık uçuş dizesi 

[11] oldukça kayda değer bir çalışmaydı. Hauert v.d. [12]

çalışmalarında sabit kanatlı uçan robot sürülerindeki

sınırlamaları gösterdi. Bunların arasında en çok dikkat çeken

Vasaeleyi v.d. [12] ve Viragh v.d. [13]‘nin yeni geliştirdikleri

toplu hareket algoritmalarının mikrokopter quadrotor’lar

üzerinde test ettikleri çalışma oldu. Merkezi olmayan ve

otonom bir şekilde hareket edebilen quadrotorlardan toplu

hareket ve formasyon uçuşu yapabilen bir sürü oluşturdular.

Buna ek olarak GPS üzerinden lokalizasyonu sağladılar ve

quadrotorlar arasındaki mesafenin artmasıyla hata ile
karşılaştılar.

Bildiride öne sürülen bu yeni yaklaşımı farklı kılan etkili ve 

bir o kadar da sade bir takip mekanizmasını sürü davranışına 

uyarlayabilmesidir. Her sürü üyesi en az sayıda sensör 

kullanımı ve haberleşme bilgisine ihtiyaç duyarak yaklaşımı 

maliyet ve enerji konusunda öne çıkarmaktadır. Buna ek olarak 

algoritmanın geniş ölçekli sürülere kolaylıkla uygulanabilmesi, 

merkezi olmaması ve tümüyle lokal olarak çalışabilmesi hata 

toleransını artırarak daha kararlı toplu hareket senaryoları 

oluşturulmasına zemin hazırlamaktadır. Bir başka deyişle, 

algoritmanın arkasında yatan matematiğin, yukarıda bahsedilen 

çalışmalarda kullanılan potansiyel ve feromon tabanlı 

yaklaşımlardan görece daha sade olması sayesinde, daha 

kalabalık quadrotor sürülerine daha az maliyet ve daha fazla 
dayanım ile ulaşılması mümkün kılınmaktadır. 

2. Quadrotor Modeli ve Kontrolü

2.1. Modelleme 

Quadrotor hareket denklemlerinin türetilmesinde Newton-

Euler yaklaşımı benimsenmiştir. Burada quadrotorun ana 

eksenleriyle yapışık bir gövde-sabit çerçevenin olduğu 𝐹𝑏(𝐶)

ve ağırlık merkezinde 𝒖𝑘
𝑏  birim vektörü ile konumlandığı 

varsayılmıştır. Bununla birlikte eylemsiz referans çerçevesi 

𝐹𝑎(𝐴) tanımlanmış olup birim vektörü 𝒖𝑘
𝑎 olarak belirtilmiştir.

𝐹𝑏(𝐶) , 𝐹𝑎(𝐴) ’de 𝒓𝐴𝐶
𝑎  konum vektörü (burada 𝒓  ile

gösterilmektedir) ve �̂�(𝑎,𝑏)  dönüşüm matrisi (burada �̂�  ile 

gösterilmektedir) ile tanımlıdır. Quadrotorun gövde-sabit 

çerçevedeki açısal hızları 𝝎 ile gösterilmiş olup, dış çarpımdan 

gelen ters simetrik açısal hız matrisi �̃� şeklinde gösterilmiştir. 

Sayısal tekilliklerden tam dönüşüm matrisi kullanılarak 

kaçınılmıştır. Quadrotorun kütlesi 𝑐𝑚𝑎𝑠𝑠𝐿
3  alınmış ve

sensörlerin kütleleri de eklenerek kestirilmiştir (burada 𝑐𝑚𝑎𝑠𝑠

deneysel olarak elde edilmiştir). Quadrotorun eylemsizlik 

momenti matrisi, boyutları 2L ve 2h olan dikdörtgen küboid 

içinde sınırlanmış ve gövde-sabit çerçevede aşağıdaki şekilde 
tanımlanmıştır. 

𝑱 =  [

𝐽1 0 0
0 𝐽2 0
0 0 𝐽3

]  ≅ [

𝑐1𝐿
5 0 0

0 𝑐1𝐿
5 0

0 0 𝑐2ℎ
5

] 

Quadrotorun motorları sırasıyla 1’den 4’e kadar 

numaralandırılmış ve pozitif 𝒖1
𝑏 ’de 1 numaralı motor

konumlandırılırken diğerleri de saatin tersi yönünde sırayla 

konumlandırılmıştır. Çift numaralı motorlar tek numaralı 
motorlar ile zıt yönde dönecek şekilde ayarlanmıştır. 

Her bir pervanenin açısal hızı Ω𝑖  ile gösterilmiş olup

ürettiği bileşke kuvvet ve reaktif moment aşağıdaki yaklaşımlar 
ile tanımlanmıştır. 

𝐹𝑖 = 𝑐𝐹  Ω𝑖
2, 𝑀𝑖 =  𝑐𝑀 Ω𝑖

2

Burada 𝑐𝐹  ve 𝑐𝑀  katsayıları pervanelerden elde edilen

durağan test verilerinin parabolik bir eğriyle oturtulmasından 

elde edilmektedir. Daha iyi yaklaşımları uçuş hızının ikinci bir 

bağımsız değişken olarak eklenmesi ile elde etmek 

mümkündür, ancak bu bildirinin amacı doğrultusunda dahil 

edilmemiştir. Kuvvet ve moment vektörlerinin anlık değişimi 

aşağıdaki gibi bulunur ve gürültü terimleri eklenir. 

�̈� =
1

𝑚
( −𝑚𝑔𝒖3

𝑎 + 𝑐𝐹 ∑Ω𝑖
2𝒖3

𝑏 + ∑𝐹

4

𝑖=1

) 

�̇� =  𝑱−1 ( �̃� 𝑱 𝝎 + ∑𝑀 )

Sistemin kontrol girdi vektörü u ile tanımlanır. Burada 

𝑢1 = 𝑐𝐹 ∑ Ω𝑖
2𝒖3

𝑏4
𝑖=1  olarak ve 𝐹𝑏(𝐶) ’deki momentler de

[𝑢2 𝑢3 𝑢4]𝑇  olarak gösterilir. Kontrol girdisi aşağıda
gösterilen şekilde tanımlanır. 

𝑢 =  [

𝑐𝐹 𝑐𝐹 𝑐𝐹 𝑐𝐹

0 𝑐𝐹𝐿 0 −𝑐𝐹𝐿
−𝑐𝐹𝐿 0 𝑐𝐹𝐿 0
𝑐𝑀 −𝑐𝑀 𝑐𝑀 −𝑐𝑀

]

[

Ω1
2

Ω2
2

Ω3
2

Ω4
2]

Böylece Newton-Euler denklemleri son halini alır. 

�̈� =
1

𝑚
( −𝑚𝑔𝒖3

𝑎 + 𝑢1𝒖3
𝑏 + ∑𝐹)

�̇� =  𝑱−1 ( �̃� 𝑱 𝝎 + [

𝑢2

𝑢3

𝑢4

] + ∑𝑀 ) 

Burada ∑𝐹 ve ∑𝑀 sisteme eklenen harici gürültüyü temsil 

etmektedir. Bu terimlerin aerodinamik türbülans ve gövde 
kuvvetlerini temsil ettiği düşünülebilir. 

2.2. Kontrol 

Bilindik quadrotorlarda sisteme verilen konum referansının 

aksine, burada, ivme referans girdisi olarak kontrolcüye 

verilmelidir. Buradaki ana fikir orantısal navigasyonun dış 

döngüde çalışan bir kontrolcü görevi görüp iç döngüye gerekli 

ivme referansını vermesidir. Bu ivme referansını kararlı bir 

şekilde elde edebilmek için ise üyelerin seyir hattı açıları (line-

of-sight, LOS) alt seviye bir kontrolcü tarafından yalpa 
açılarından (yaw angle) faydalanılarak düzeltilmektedir.  
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3. Orantısal Navigasyon ile Sürü Davranışı

3.1. Artırılmış Orantısal Navigasyon (APN) 

Sürü davranışı için sunulan algoritma bilindik bir güdüm 

yöntemi olan orantısal navigasyondan esinlenmiştir ve bu 

yaklaşım algoritmadaki takip mekanizmasının temelini 

oluşturmaktadır. Orantısal navigasyon temelde hedefin bilinen 

ya da kestirilen kinematik parametrelerinden yola çıkarak 

hedefi yakalamak için gereken normal ivmeyi hesaplar [13]. 

Orantısal navigasyonun konvansiyonel yöntemi üyelerin bağıl 

konum vektörü ve bu vektörün global eksenlerle yaptığı açının 

değişimini gerektirmektedir. 

Şekil 1: PN'e etkiyen kritik parametrelerin düzlemsel 

gösterimi 

PN algoritması seyir hattı açısı (𝜆 , LOS) olarak bilinen 

önemli bir parametre içerir ve bu açının değişim oranından yola 

çıkarak PN, orantısal kontrol mantığı ile gerekli ivmelenmeyi 

hesaplar. Şekil 1’deki diğer kinematik parametreler güdüm 

sistemlerinde arayıcıların kinematiği ilgili olduğundan bu 

parametrelere çalışmada yer verilmemiştir. PN en genel hattıyla 

skaler bir formda aşağıdaki şekilde yazılır. 

𝑛𝑐 = 𝑁 �̇� 𝑣𝑐

Burada 𝑁 , güdümün özelliklerine göre 3 ile 5 arasında 

seçilen orantısal kazançtır. PN metodu ayrıca güdümlenen 

nesnenin yaklaşma hızına (closure velocity, 𝑣𝑐) ihtiyaç duyar.

Burada yaklaşma hızı hedef ile güdümlenen nesne arasındaki 

bağıl hız kabul edilip, ivme komutu bağıl hız vektörüne dik 

olarak üretilmektedir. LOS açısının oranı hedef ile güdümlenen 

nesne arasında kestirim ile bulunan bağıl mesafe ile bulunabilir. 

PN yöntemi hareketli ve değişken ivmelere sahip hedefler 

üzerinde, eklenen bir ivme düzeltme terimi ile daha da 

güçlendirilebilir. Bu yaklaşım artırılmış orantısal navigasyon 

(augmented pro. nav. APN) olarak adlandırılır ve çevik 

quadrotor sürüleri için daha uygun olduğu düşünülmüştür. 

Böylece APN metodu [15] aşağıdaki şekilde tanımlanır. 

𝑛𝑐 = 𝑁 �̇� 𝑣𝑐 + 0.5 𝑁 𝑛𝑇

Burada eklenen 𝑛𝑇 terimi hedefin normal ivmesini temsil

etmekte olup, aynı PN kazancını kullanarak hedefin ivmesine 

göre yaklaşma ivmesini ayarlar.  

3.2. Haberleşme Stratejileri 

Öne sürülen algoritma, sürüyü oluşturan quadrotorlara benzer 

kinematik özelliklere sahip, rastgele dağıtılmış ve 

yönlendirilmiş parçacıkları kullanır. Her quadrotor ya da 

üyenin konum ve yönelim açısı bilgilerini belirli bir yarıçapta 

yayın yaptığı varsayılmaktadır. Üyeler yayın bölgesine 

girdiğinde yayın yapan üye ile haberleşir ve konum ve yönelim 

verisini elde eder. Önerilen yöntem iki olası etkileşim yolunu 

kapsar. 

3.2.1. Eşler arası (P2P) etkileşim 

P2P etkileşim üyenin en yakın komşusu ile olan iletişimini 

adlandırmada kullanılır. Bir başka deyişle her üye en 

yakınındaki üyeye bağlanır ve en yakınındaki üyenin yayın 

sinyalini işler. 

3.2.2. Odaklanmış etkileşim 

Odaklanmış etkileşim, konum bilgilerinin ağırlıklı ortalamasını 

temel alan etkileşim tipidir. Her üye yayınlanan bilgiyi toplar 

ve etkileşim yarıçapındaki üyelerin ortalama konumuna 

kilitlenir. 

3.3. Navigasyon Modeli 

APN yöntemi her üyeye ayrı ayrı uygulanır ve üyelerin birlikte 

hareketi sürüye uyarlanmış olur. Her üye P2P etkileşim veya 

odaklanmış etkileşim içerisinde 2 düzlemde hesaplanan APN 

yöntemini kullanarak 3 boyutta hedefine güdümlenir. Burada 3 

boyutlu APN yaklaşımı düzlemsel APN yaklaşımının xy ve xz 

düzlemlerinde beraber kullanılmasıyla elde edilebilmektedir. 

𝑛𝑐
𝑖 = 𝑁𝑖  �̇�𝑖  𝑣𝑐

𝑖 + 0.5 𝑁𝑖𝑛𝑇
𝑗

Burada 𝑖  indisi mevcut üyeyi temsil ederken 𝑗  ise hedef 

noktasını temsil etmektedir. Yaklaşma hızı ve LOS açısı 

yayınlanan bağıl konum vektörü ve kestirilen bağıl hedef hızı 

bilgisi ile bulunur. 

𝑣𝑐
𝑖 = −

𝑅𝑗𝑖,1
𝑖  𝑣𝑗𝑖,1

𝑖 + 𝑅𝑗𝑖,2
𝑖  𝑣𝑗𝑖,2

𝑖

|𝑅𝑗𝑖
𝑖 |

�̇�𝑖 =
𝑅𝑗𝑖,1

𝑖  𝑣𝑗𝑖,2
𝑖 − 𝑅𝑗𝑖,2

𝑖  𝑣𝑗𝑖,1
𝑖

|𝑅𝑗𝑖
𝑖 |

2

Buradaki 1 ve 2 indisleri eylemsiz referans çerçevesinin 

herhangi iki sıralı eksenini temsil etmektedir. Hedefin bağıl hızı 

sonlu fark denklemleri kullanılarak bağıl mesafenin değişim 

oranından mevcut üye üzerinde hesaplanır. Benzer yaklaşım 

hedef normal ivmesinin kestirimi için de kullanılmaktadır. 

LOS açısı takibin başarısı veya kararlılığını doğrudan 

etkilemektedir. Her quadrotorun kendi yönelim açısı boyunca 

hareket ettiği düşünülürse LOS açısının quadrotorların yönelim 

açısından çok farklı olmaması gerekir. Bir başka deyişle 

quadrotorun arzu edilen noktaya gitmesi için aynı zamanda o 

noktaya yönelmesi de gerekmektedir. Böylelikle hem güdümün 

başarısı ile ilgili problemler hem de quadrotorun hareket 

kontrolü ile ilgili problemler çözülmüş olur. Bunu yapmak için 

her quadrotorun modelleme kısmında anlatıldığı şekilde alt 

seviyede çalışan bir yönelim kontrolcüsüne sahip olduğu 
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varsayılmıştır. Kısacası, her üyenin LOS açısı yönelim 

kontrolcüsü ile istenen değerler arasında ön düzenlemeye tabi 

tutulur. 

3.4. İtme-Çekme Modeli 

Orantısal navigasyon belirtilen bir hedefi takip ve hedefe 

yönelim için ortaya çıkan bir yöntemdir. Özellikle PN’nin 

görevi diğer güdüm algoritmaları gibi hedefi başarılı bir şekilde 

vurmaktır. Aksine toplu hareket davranışı çarpışmaları 

önlemeyi amaçlar. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için modele 

bir itme-çekme modeli eklenmesi gerekmektedir. Bu model 

yapay potansiyel modellerine benzer bir şekilde çalışmaktadır. 

Gereken ivme vektörünün 3 boyutlu bileşenleri, eylemsiz 

referans çerçevesinde yaklaşma ivmelerinin iki düzlemde LOS 

açıları ile dönüşümünden elde edilir. 

Yalpalama düzleminde (yaw plane) eylemsiz referans 

çerçevesinde yazılan ivme bileşenleri aşağıdaki şekilde ifade 

edilir. 

𝑎1,1
𝑖 = −𝑛𝑐,1

𝑖 sin 𝜆1
𝑖

𝑎2
𝑖 = 𝑛𝑐,1

𝑖 cos 𝜆1
𝑖

Yunuslama düzleminde (pitch plane) eylemsiz referans 

çerçevesinde yazılan ivme bileşenleri de yine benzer şekilde 

ifade edilir. 

𝑎1,2
𝑖 = −𝑛𝑐,2

𝑖 sin 𝜆2
𝑖

𝑎3
𝑖 = 𝑛𝑐,2

𝑖 cos 𝜆2
𝑖

Son olarak eylemsiz referans çerçevesinde yazılan ivme 

vektörü, birbirine dik iki hareket düzleminde hesaplanan ivme 

bileşenleri cinsinden bulunur. 

𝒂𝑰
𝒊 = [𝑎1,1

𝑖 + 𝑎1,2
𝑖 𝑎2

𝑖 𝑎3
𝑖 ]

𝑇

İvme bileşenlerini eylemsiz referans çerçevesinde 

bulduktan sonra Euler integrasyonu ile her üyenin hız ve konum 

bilgileri türetilir. Potansiyel üreten terimler integrasyon 

adımlarına hız sönümleyici ve konum düzenleyici olarak 

aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaktadır. 

𝑣𝑞
𝑖 (𝑡 + Δ𝑡) = 𝑣𝑞

𝑖 (𝑡) + Δ𝑡 𝑎𝑞
𝑖 (𝑡) − 𝑐𝑞  𝑣𝑞

𝑖 (𝑡)

𝑞𝑖(𝑡 + Δ𝑡) = 𝑞𝑖(𝑡) + Δ𝑡 𝑣𝑞
𝑖 (𝑡) − 𝑘𝑞 (𝑞𝑗𝑖

𝑖 (𝑡) − 𝑞𝑑𝑒𝑠)

Burada 𝑞  indisi eylemsiz referans çerçevesinin sıralı 

eksenlerini tanımlarken 𝑖  indisi ise her üyenin numarasını 

belirtmektedir. Denklemlerdeki 𝑐𝑞 ve 𝑘𝑞  terimleri sırasıyla hız

sönümleme ve konum düzenleme sabitlerini göstermektedir ve 

bu sabitler deneysel olarak ayarlanabilir. İtme-çekme modeli 

sadece güvenlik sınırlarının dışında aktif olmaktadır. Bir başka 

deyişle eğer bir üye bir başka üyeye çok yakınsa veya hedef 

konumuna çok uzaksa potansiyel üreten terimler devreye girer. 

Diğer türlü sadece APN metoduyla oluşturulan ivmeler etki 

eder ve standart integrasyon adımları her üye için devam eder. 

Şekil 2: Öne sürülen algoritmanın akış diyagramı 

Algoritmada sürü elemanlarının konum ve yönelimleri 

rastgele başlayacak şekilde örneklenir. İlk örneklemenin 

ardından quadrotorlar mevcut konumlarına göre seyir hattı 

düzeltmelerini yaparlar ve düzeltilmiş LOS açıları ile 

güdümlenirler. Güdümden çıkan ivme komutları quadrotor 

eksenlerinden eylemsiz referans çerçevesindeki ivmelere 

çevrilir ve integrasyon adımları başlar. İntegrasyon adımlarında 

çarpışma ve dağılma riski oluşması durumunda hız sönümleme 

ve konum düzenleme kontrolcüleri devreye girer. Son çıkan 

konum verileri ile algoritma döngüsü tamamlanır ve 

quadrotorlar seyir hattı düzeltmeleri ile devam eder. 

4. Düzen Parametreleri

Toplu hareketin başarı oranı veya hassasiyeti her bireyin başarı 

oranından hesaplanabilir. Ancak her üyenin davranışını 

gözlemlemek ve ayrı ayrı hesaplamak verimli bir yöntem 

değildir. Bunun yerine seçilen parametrelerin ortalama 

değerlerini kullanmak sürünün davranışını ölçmekte daha 

makuldür. 

Sürü davranışının başarısı ölçmede kullanılan pek çok 

farklı metrik mevcuttur. Sunulan metodun başarısını 

değerlendirmede açısal düzen ve bağıl mesafe düzeni olmak 

üzere 2 metrik kullanılmıştır. 

Seyir hattı düzeltmesi 
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4.1. Açısal Düzen (Ψ𝑜)
Açısal düzen [16] her bir üyenin sürünün geri kalanı ile 

hizalanmasının ölçütüdür. Örneğin quadrotor sürüsü arzu 

edilen yörüngede hareket edebilmek için hizalanmaya ihtiyaç 

duyar. Yönelim hizalanması quadrotorların hareket kontrolünü 

önemli ölçüde basite indirgediği için sürünün başarılı bir açısal 

düzende olması istenir. Açısal düzen aşağıdaki gibi tanımlanır. 

Ψo =
1

𝑁
 |∑ exp(𝒊 𝜓𝑘)

𝑁

𝑘=1

| 

Burada 𝜓𝑘  terimi her bir üyenin yönelim açısını temsil

eder. Düzen değerinin bire yakın olması sürünün başarılı bir 

şekilde hizalandığı anlamına gelirken sıfıra yakın değerlerde 

olması ise her üyenin farklı yönlere baktığı ile açıklanır. 

4.2. Mesafe Düzeni (𝐷𝑜)
Mesafe düzeni sunulan bir metrik olup her üyenin hedef 

noktaya olan bağıl mesafesini korumadaki başarı oranını temsil 

eder. Quadrotor sürüsünün makul bir şekilde hareket 

edebilmesi için üyelerin aralarındaki mesafeyi korumaları 

önemlidir. Mesafe düzeni üyelerin normalize edilmiş bağıl 

mesafeleri olarak düşünülebilir. 

𝐷𝑜 = ∑∑
‖𝑟𝑗𝑖

𝑖 ‖

‖𝑟𝑑𝑒𝑠‖

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

Burada 𝑟𝑑𝑒𝑠  sürü içi arzu edilen bağıl mesafe değerini

temsil etmektedir ve eylemsiz referans çerçevesinin sıralı 

eksenlerini tanımlayan 𝑞  indisi cinsinden Euclid normunda 

yazılabilir. 

‖𝑟𝑑𝑒𝑠‖ = √∑𝑞
𝑑𝑒𝑠
2

 Düzenin bire yakın değerler alması sürü içinde bağıl 

mesafelerin başarıyla korunduğunu gösterir. Tam tersine bu 

değerin çok yüksek ya da düşük olması sürünün dağılıp iletişimi 

kaybedeceğine ya da sürüde çarpışma ve kırımların 

yaşanacağına işaret eder. 

4. Sonuçlar

Sonuçlar Matlab & Simulink ortamında farklı durumların 

denenmesi ile elde edilmiş olup düzen parametreleri ile ifade 

edilmiştir. Bu farklı durumlar ölçüm gürültüsünün değişimi, 

yönelim kontrolcüsünün tepki hızı ve de birey sayısı olarak 

belirlenmiş olup hem P2P etkileşimli hem de odaklanmış 

etkileşimli haberleşme yöntemleri ile sürü davranışının başarısı 
sınanmıştır. 

Şekil 3: Farklı birey sayıları ile bağıl mesafe düzeni 

Şekil 4: Farklı birey sayıları ile açısal düzen 

Şekil 5: Farklı hizalama kazancı ile bağıl mesafe 

düzeni 

Şekil 6: Farklı hizalama kazancı ile açısal düzen 
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Şekil 7: Farklı SNR altında bağıl mesafe düzeni 

Şekil 8: Farklı SNR altında açısal düzen 

Benzetim sonuçlarına göre sürü hareketi, sunulan algoritma 

ile farklı ve zorlayıcı durumlara rağmen kararlılığını 

koruyabilmiş ve sürüyü bir arada tutabilmiştir. Düzen 

parametrelerinden de anlaşılacağı üzere birey sayısındaki artış 

açısal düzenin korunumunu azaltıcı bir etki göstermektedir. 

Buna rağmen mesafe düzeninin korunumunun birey sayısının 

arttıkça arttığı da söylenebilir. Bu da daha öncesinde anlatılan 

sürüdeki yanlışlıklar prensibi ile açıklanabilir. Yönelim 

kontrolcüsü için hizalama kazancının değişiminin düzen 

parametrelerini nasıl etkilediği aşikardır. Bu nedenle hizalama 

kazancının odaklanmış etkileşim için sadece tepki süresini 

değiştirdiği gözlemlenirken P2P etkileşimde açısal düzen için 

optimum bir değeri olduğu düşünülmektedir. Algoritmanın 

ölçüm ve süreç gürültüsünün mevcut olduğu durumlarda düzen 

ölçütlerini koruyabildiği ve farklı sinyal-gürültü oranları 

(signal-to-noise ratio, SNR) ile kararlılığını sürdürebildiği 

gözlemlenmiştir. Yaklaşımda kullanılan iki haberleşme 

yönteminden P2P, değişen sürü parametreleriyle beraber bağıl 

mesafe düzenini daha iyi korurken odaklanmış etkileşimin ise 

açısal düzeni daha iyi koruduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak 

benzetimi yapılan sürüdeki belirsizliklere rağmen iki farklı 

haberleşme yöntemi ile de kararlı bir şekilde toplu hareket 

sağlanmış olup APN güdüm yaklaşımının sürü robotiğinde sade 

ancak etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği kanıtlanmıştır. 
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Özetçe 

Bu bildiride, dört rotorlu bir insansız hava aracının, oran türev 

(PD)+oran integral türev (PID) kontrolörü ve oran türev (PD)+ 
doğrusal kuadratik regülatör (LQR) ile kontrolü ele alınmıştır. 
İlk olarak, aracın yunuslama, yalpa, sapma ve yükseklik 
kontrolü için iç çevrimde PID kontrolörleri ve konum kontrolu 
için ise oran türev (PD) kontrolörü uygulanmıştır.  Daha sonra, 
konum kontrolü için oran türev (PD) kontrolörü kullanılmaya 
devam edilerek, iç çevrimin kontrolünde LQR tabanlı bir 
kontrolörden yararlanılmıştır. Uygulanan kontrol yöntemleri,  

hem katı cisim dinamiklerini hem de aerodinamikleri içeren 
yüksek seviyede doğrusal olmayan bir benzetim ortamında 
sınanmıştır. Tasarlanan kontrolörlerin belirlenen koşullar 
altında kararlılığı ve yol takip başarımları karşılaştırılmıştır. 

Abstract 

This paper presents PD+PID and PD+LQR control of an 
unmanned quadrotor air vehicle system. Firstly, the inner loop 
PID controller is used for attitude and altitude control of 
quadrotor where PD controller is used for position control in 
outer loop. Later on, a LQR controller is designed for inner 
loop control by continuing to use the PD controller for the 

position control in outer loop. The linear controllers have been 
applied on a highly nonlinear and strongly coupling structured 
simulation environment including nonlinear system model 
with both rigid body dynamics and aerodynamics. The 
stability and tracking performance of the designed controllers 
under the specified conditions are tested and compared with 
each other. 

1. Giriş

Uçuş kontrolü, haberleşme, sensörler, ve tahrik sistemlerine 
ilişkin son yıllardaki gelişmeler ile birlikte insansız hava 

araçlarının (İHA) tasarımı ve kontrolü pek çok bilimsel 
araştırmaya konu olmuştur [1]. Dikine iniş kalkış yapabilen, 
havada uzun süre kalabilen ve yüksek manevra kabiliyetine 
sahip İHA’lar kompakt yapıları ve kolay erişilebilirlikleri ile 
de dikkat çekmektedir. Ayrıca, dört rotorlu insansız hava 
araçları; ucuzluk, düşük mekanik karmaşıklık, çok 
fonksiyonellik, bomba imha, kurtarma, arındırma gibi tehlikeli 
görevleri gerçekleştirebilme gibi avantajları nedeniyle günden 

güne daha popüler hale gelmektedir [2], [3]. Ancak, dört 
rotorlu hava aracının doğrusal olmayan, eksik tahrikli, sistem 

dinamikleirnin iç içe geçtiği kararsız yapısı çeşitli kontrol 
yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. [4, 5, 6].  Son yıllarda 
birçok araştırmacı dört rotorlu hava aracı kontrolü problemi 
üzerine çalışma yapmıştır. Altı serbestlik derecesine sahip 
insansız hava aracı sistemi çeşitli sensörlerin (gps, gyro, 
pusula, ultrasonik, vb.) kullanımı sayesinde kapsamlı bir 

kontrol (tutum, irtifa ve pozisyon) imkânı sunmaktadır [8], [9]. 
Uçuş boyunca kararlılığı garanti etmek ve kabul edilebilir 
düzeyde başarımı sürdürebilmek zor bir iştir. Bu yüzden kapalı 
çevrimde kararlılığı sağlamak ve uygun bir kontrol yöntemi 
tasarlamak oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Bu 
problem için parametre belirsizliklerine karşı dayanıklılık ve 
gürültü bastırma özellikleri bulunan ancak çatırtı denilen 
istenmeyen durum ortaya çıkaran kayma kipli kontrol sıkça 

kullanılmıştır. Kararlılık konusunda zayıf kalan temel PID 
kontrolörünün yalnız başına veya LQ kontrolü, bulanık mantık 
kontrolü, uyarlamalı kontrol gibi çeşitli kontrol yöntemleri ile 

birlikte kullanıldığı birçok makale de yayınlanmıştır [10-17]. 

     Basit yapıdaki oran integral türev (PID) kontrolörü optimal 
doğrusal kuadratik regülatör (LQR) yöntemleri kolay 
tasarlanabilirlik bakımından oldukça kullanışlıdır [16], [18]. 
Bu bildiride ilk olarak, aracın yunuslama, yalpa, sapma ve 
yükseklik kontrolü için iç çevrimde PID kontrolörleri ve 
konum kontrolu için ise PD kontrolörü uygulanmıştır. Daha 
sonra, iç çevrimin kontrolü için LQR tabanlı bir kontrolörden 
yararlanılmıştır. Araç modeli olarak hem katı cisim 

dinamiklerini hem de aerodinamikleri içeren yüksek seviyede 
doğrusal olmayan bir model ele alınmış, kontrolörlerin 
tasarlanabilmesi için gereken doğrusal model bu yüksek 
seviyeden doğrusal olmayan yapıdaki modelinin hava aracının 
havada asılı kaldığı denge konumu etrafında 
doğrusallaştırılması ile elde edilmiştir. Bu çalışmada 
kullanılan PID ve LQR kontrolörlerlerine ait parametreler 
kurgulanan uygun çevrim yapısında ayarlanarak güçlü 
karakteristiklerini gösterebilme imkanı sağlamıştır. 

Tasarlanan kontrolörler yüksek seviyeden doğrusal olmayan 
yapıdaki modeli içeren oldukça pratik bir benzetim 
platformunda [7] sınanmış, kararlılık ve yol takip başarımları 
açısından karşılaştırılmıştır.

     Bildiri şu şekilde düzenlenmiştir: II. bölümde, aracın 
dinamik modeli verilmiştir. III. bölümde PID ve LQR 
kontrolörlerinin tasarımı yapılmıştır. IV. bölümde benzetim 
çalışmaları ile elde edilen sonuçlar verilmiş ve kontrolörlerin 
başarımları karşılaştırılmıştır. V. bölümde ise sonuçlar yer 
almaktadır. 

Dört Rotorlu Bir İnsansız Hava Aracı için Doğrusal 
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2. İnsansız Hava Aracı Modeli

Dört rotorlu hava aracı, çeşitli manevralar yapabilen, havada 
sabit kalarak uçabilen bir insansız hava aracıdır. Seçilen “+” 
konfigürasyonunda motorlar birbirine dik eksenler boyunca 
uzanan kolların ucunda bulunmaktadır. Bu çalışmada, 
yunuslama, yalpalama, sapma ve yükselme hareketlerinin 
kontrolüne odaklanılmıştır. 

Şekil 1: "+" konfigürasyonu [20]. 

2.1 Doğrusal Olmayan Model 

Literatürdeki pek çok çalışmada göz ardı edilse de, bu 
çalışmada kullanılan benzetim platformu (simülatör) motor 
dinamiklerini, jiroskopik ve aerodinamik etkileri göz önünde 
bulundurmaktadır [20]. Yapılan benzetimler, gerçek sisteme 
çok yakın Newton-Euler yöntemiyle oluşturulmuş bir doğrusal 

olmayan model [20, 21] üzerinde test edilmiştir. 

Dört rotorlu’nun dünya üzerindeki konumunu ve yönelimini 

belirlemek amacıyla (𝑂, 𝑒1⃗⃗  ⃗, 𝑒2⃗⃗  ⃗, 𝑒3⃗⃗  ⃗) ile sembolize edilen
yerküreye sabitlenmiş koordinat sistemi kullanılmış olup 
aracın ağırlık merkezini orijin olarak alan gövde-sabit 

koordinat sistemi ise (𝐶, 𝑏1
⃗⃗  ⃗, 𝑏2

⃗⃗⃗⃗ , 𝑏3
⃗⃗⃗⃗ ) olarak gösterilmiştir.

Ağırlık merkezinin ataletsel koordinat eksen takımına göre 
konumu, doğrusal hızı, Euler açılarına göre ifade edilen 
yönelimi ve açısal hızları şu şekilde yazılabilir: 

P𝑖𝑖
= [

𝑋
𝑌
𝑍
]  Ṗ

𝑖𝑖

= [
�̇�
�̇�
�̇�

]      Φ = [

𝜙
𝜃
𝜓

]  Φ̇ = [

�̇�

�̇�
�̇�

]    (1) 

Bu denklemlerde 𝜙, 𝜃, 𝜓 sırasıyla yuvarlanma, yunuslama ve 

sapma açılarıdır. Gövde-sabit koordinat sistemi (𝐶)’nin, 

dünya koordinat sistemi (𝑂)’ne göre doğrusal hızı ve ivmesi 
ile açısal hızı ve ivmesi sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

 v = [
𝑈
𝑉
𝑊

]     v̇ = [
�̇�
�̇�
�̇�

]      𝜔 = [
𝑃
𝑄
𝑅
]     �̇� = [

�̇�
�̇�

�̇�

]   (2) 

𝑍𝑌𝑋 dönüşüm matrisi (4)’de verilmiştir. Denklemde 𝑠(·) ve 

𝑐(·),  sin (·) ve cos (·) yerine kullanılmıştır. Euler açılarının 
zamana bağlı türevi cinsinden ifadesi şu şekilde verilmektedir: 

Φ̇ = [
�̇�

�̇�
�̇�

] = [
1 𝑡(𝜃)𝑠(𝜙) 𝑡(𝜃)𝑐(𝜙)
0 𝑐(𝜙) −𝑠(𝜙)
0 𝑠(𝜙)/𝑐(𝜃) 𝑐(𝜙)/𝑐(𝜃)

] [
𝑃
𝑄
𝑅

] (3) 

Hava aracının rijit yapıda olduğu kabul edilerek 6 serbestlik 
dereceli dinamiklerini elde etmek için aşağıdaki denklemler 
kullanılmaktadır: 

𝐶𝑏|𝑖 = [

c(𝜃) c(𝜓) c(𝜃) s(𝜓). −s(𝜃)

(− c(𝜙) s(𝜓) + s(𝜙) s(𝜃) c(𝜓)) (𝑐(𝜙)𝑐(𝜓) +  𝑠(𝜙)𝑠(𝜃)𝑠(𝜓)) s(𝜙) c(𝜃)

(𝑠(𝜙)𝑠(𝜓) +  𝑐(𝜙)𝑠(𝜃)𝑐(𝜓)) (−𝑠(𝜙)𝑐(𝜓) +  𝑐(𝜙)𝑠(𝜃)𝑠(𝜓)) c(𝜙) c(𝜃)

]

(4) 

𝑔𝑏 = 𝐶𝑏|𝑖𝑔
𝑖 (5) 

 𝛺 = [
0 −R Q
R 0 −P

−Q P 0
]  (6) 

  𝜔 = [
�̇�
0
0

] + 𝐶𝜙 ([
0
�̇�
0

] + 𝐶𝜃 [
0
0
�̇�

])  (7) 

𝐽𝑏 = [

𝐽𝑥𝑥 0 0

0 𝐽𝑦𝑦 0

0 0 𝐽𝑧𝑧

] (8) 

�̇� = (𝐽𝑏)
−1

[𝑀 − Ω𝑏 𝐽𝑏𝜔 ] (9) 

v̇ = (
1

𝑚
)F+𝑔𝑏 −  Ω𝜔 (10) 

Ṗ
𝑖𝑖

= 𝐶𝑖|𝑏v
𝑏 (11) 

Bu denklemlerde 𝑚 aracın kütlesini, 𝐶𝑏|𝑖 dönüşüm matrisini,

𝑔𝑖 yerçekimi ivmesi matrisini, 𝑔𝑏 yerçekimi ivmesnin
dönüşüm matrisi kullanılarak gövde-sabit koordinat sistemine 

dönüştürülmüş halini, 𝜛𝑖 motor hızını, 𝐽𝑏 atalet matrisini, 𝐽𝑥𝑥,

𝐽𝑦𝑦 ile 𝐽𝑧𝑧  (𝑋, 𝑌, ve 𝑍 ekseni etrafındaki) eylemsizlik matrisi

bileşenlerini, 𝛺𝑏 dönme hızına ait çapraz çarpım matrisini, 𝑐𝑇

toplu parametreli itme katsayısını, 𝑐𝑄 tork katsayısını, 𝐶(·)

cos (·)’yı, 𝑀 uçuş rejimi üzerindeki momenti, 𝑑+ motor ile

araçın ağırlık merkezi arasındaki uzaklığı, v𝑏  aracın gövde-

sabit koordinat sistemindeki hızını, 𝐶𝑖|𝑏 𝐶𝑏|𝑖’nin transpozunu,

P  ile Q ise sırasıyla yatış ve yunuslama oranlarını 

vermektedir. Pervanelerin hızlarının kontrol girişleri ile 
bağlantı kurmasını sağlayan aşağıdaki matris sistemin itme ve 
torklarını göstermektedir. 

 [

Σ𝑇
𝜏𝜙

𝜏𝜃
𝜏𝜓

] = 

[

𝑐𝑇 𝑐𝑇 𝑐𝑇 𝑐𝑇

0 𝑑+𝑐
𝑇

0 −𝑑+𝑐
𝑇

−𝑑+𝑐
𝑇

0 𝑑+𝑐
𝑇

0
−𝑐𝑄 𝑐𝑄 −𝑐𝑄 𝑐𝑄 ] [

 

𝜛1
2

𝜛2
2

𝜛3
2

𝜛4
2]
 

 

(12) 

Burada dört adet kontrol işareti 𝑢1, 𝑢2, 𝑢3 ve 𝑢4 sırasıyla Σ𝑇, 

𝜏𝜙, 𝜏𝜃 , 𝜏𝜓 ile eşleşmektedir.

      𝐹 ve 𝑀 sırasıyla hava aracınn üzerine etki eden toplam 
kuvvet ve toplam moment ifadeleridir. Aracın ağırlık 
merkezine etkiyen toplam kuvvet: 

 𝐹 = [
0
0

𝑐𝑇(𝜛1
2 + 𝜛2

2 + 𝜛3
2 + 𝜛4

2)
] (13) 

olarak ifade edilmektedir. (12) numaralı denklemdeki tork 
ifadelerine pervanelerin jiroskopik etkisinden oluşan tork da 
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eklendiğinde oluşan aracın ağırlık merkezine etkiyen toplam 
moment ise aşağıdaki gibidir: 

𝑀 = [

𝑑+𝑐𝑇𝜛2
2−𝑑+𝑐𝑇𝜛4

2 + 𝐽𝑚𝑄(
𝜋

30
)(𝜛1 − 𝜛2 + 𝜛3 − 𝜛4)

−𝑑+𝑐𝑇𝜛1
2 + 𝑑+𝑐𝑇𝜛3

2 + 𝐽𝑚𝑃(
𝜋

30
)(−𝜛1 + 𝜛2 − 𝜛3 + 𝜛4)

−𝑐𝑄𝜛1
2 + 𝑐𝑄𝜛2

2−𝑐𝑄𝜛3
2 + 𝑐𝑄𝜛4

2

] (14) 

Burada, 

𝜏𝜙𝑔𝑦𝑟𝑜
= 𝐽𝑚𝑄 (

𝜋

30
) (𝜛1 − 𝜛2 + 𝜛3 − 𝜛4) (15) 

τθgyro
= JmP(

π

30
) (-ϖ1 + ϖ2-ϖ3 + ϖ4) (16) 

 ϖss = (Throttle%)cR + by (17) 

olarak verilmektedir. 𝜏𝜙𝑔𝑦𝑟𝑜
 ve 𝜏𝜃𝑔𝑦𝑟𝑜

 sırasıyla yuvarlanma ve

yunuslama hareketlerinden oluşan jiroskopik torkları, 𝜛𝑠𝑠

dakikadaki net tur sayısını (net RPM), 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒% her 

motorun toplam itme yüzdesini, 𝑐𝑅  toplam itme yüzdesinden

RPM’e dönüşüm yüzde katsayısını, 𝑏𝑦 ise doğrusal regresyon

ilişkisinin y değeridir.  

2.2. Doğrusallaştırılmış Model 

Çalışmada, doğrusal kontrolörlerin tasarımında kullanılmak 
üzere, doğrusal olmayan dinamik model denklemleri aracın 
havada asılı kalma durumu etrafında doğrusallaştırılmıştır. 
Dört rotorlunun tam olarak simetrik yapıda olduğu düşünülüp 
aracın havada asılı kalma durumu için lineer olmayan modelde 

basitleştirmeler (𝑐𝑜𝑠𝜙 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 1  ve 𝑠𝑖𝑛𝜙 = 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0) 
yapılabilir [21]. Ortaya çıkan doğrusal sistem modeli şu 
şekilde ifade edilebilir: 

 �̈� =  −𝑔𝜃 (18) 

 �̈� =  𝑔𝜃 (19) 

z̈ =  -
1

m
u1 (20) 

�̈� =  
1

𝐽𝑥𝑥
𝑢2 (21) 

�̈� =  
1

𝐽𝑦𝑦
𝑢3 (22) 

�̈� = 
1

𝐽𝑧𝑧
𝑢4 (23) 

Durum vektörü, 

𝚇 = [𝑥 𝑦 𝑧 �̇� �̇� 𝑧̇ 𝜙 𝜃 𝜓 �̇� �̇� �̇�]𝑇 (24) 

şeklinde seçilmiştir. Giriş vektörü ise, 

𝑢 = [𝑢1  𝑢2  𝑢3  𝑢4]
𝑇 (25) 

olarak ifade edilmektedir. Burada toplam dikey itkinin (𝑢1) 
birimi 𝑁 olup gövde-sabit koordinat sistemi etrafındaki 

momentlerin (𝑢2, 𝑢3,  𝑢4 torklarının) birimi 𝑁𝑚 cinsindedir.

3. Kontrolör Tasarımı

Doğrusal kontrolörler tasarlamak için II. bölümde verilen 
doğrusallaştırılmış model kullanılmıştır. [22]’teki Simulink 
modeli baz alınarak oluşturulan modelde ilişkin genel 
diyagram Şekil 2’dedir. 

Şekil 2: Hava aracı kontrol diyagramı. 

3.1. PD-PID Kontrolör Tasarımı 

Yalpalama, yunuslama, sapma açıları ile yükseklik kontrolü 
için kullanılan dört adet PID kontrolörü tasarlanmıştır. Bütün 
kontrol çevrimleri aşağıdaki gibidir: 

 𝑢1 = 𝐾𝑃𝑍𝑒𝑧 + 𝐾𝐼𝑍 ∫ 𝑒𝑍 − 𝐾𝐷𝑍𝑒𝑧 + 𝑚𝑔 (26) 

 𝑢2 = 𝐾𝑃𝜙𝑒𝜙 + 𝐾𝐼𝜙 ∫ 𝑒𝑍 − 𝐾𝐷𝜙𝑃𝑚𝑒𝑠 (27) 

𝑢3 = 𝐾𝑃𝜃𝑒𝜃 + 𝐾𝐼𝜃 ∫𝑒𝜃 − 𝐾𝐷𝜃𝑄𝑚𝑒𝑠 (28) 

 𝑢4 = 𝐾𝑃𝜓𝑒𝜓 + 𝐾𝐼𝜓 ∫𝑒𝜓 − 𝐾𝐷𝜓𝑅𝑚𝑒𝑠 (29) 

Burada 𝐾𝑃𝑍, 𝐾𝑃𝜙, 𝐾𝑃𝜃, 𝐾𝑃𝜓 sırasıyla yükseklik, yalpalama

açısı, yunuslama açısı, sapma açısı oransal kazanç 

parametreleri; 𝐾𝐼𝑍, 𝐾𝐼𝜙, 𝐾𝐼𝜃, 𝐾𝐼𝜓 sırasıyla yükseklik,

yalpalama açısı, yunuslama açısı, sapma açısı integral kazanç 

parametreleri ve 𝐾𝐷𝑍, 𝐾𝐷𝜙, 𝐾𝐷𝜃, 𝐾𝐷𝜓 ise sırasıyla yükseklik,

yalpalama açısı, yunuslama açısı, sapma açısı türevsel kazanç 

parametreleridir. 𝑍𝑚𝑒𝑠, 𝜙𝑚𝑒𝑠, 𝜃𝑚𝑒𝑠, 𝜓𝑚𝑒𝑠sırasıyla ölçülen
yükseklik, yalpalama açısı, yunuslama açısı, sapma açısı 

değerleridir. 𝑍𝑑𝑒𝑠, 𝜙𝑑𝑒𝑠, 𝜃𝑑𝑒𝑠, 𝜓𝑑𝑒𝑠sırasıyla istenilen
yükseklik, yalpalama açısı, yunuslama açısı, sapma açısı 

referans değerleridir. Hata değerleri (𝑒𝑧 = 𝑍𝑑𝑒𝑠 − 𝑍𝑚𝑒𝑠 vb.)

ise 𝑒𝑧, 𝑒𝜙, 𝑒𝜃, 𝑒𝜓 olarak ifade edilir. 𝑃𝑚𝑒𝑠, 𝑄𝑚𝑒𝑠 ise ölçülen

gövde ekseni yalpalama ve yunuslama oranlarını vermektedir. 
Ayrıca, 𝜏𝜙, 𝜏𝜃 , 𝜏𝜓 torklarını (yalpalama torku, yunuslama 

torku, sapma torku) üretmek amacıyla oluşturulan yalpalama, 
yunuslama ve sapma açıları çevrimleri için gerekli denklemler 
(26-28)’de verilmiştir. Bu yüzden hava aracının istenilen 
lokasyona doğru uçabilmesini sağlamak için PD kontrolörü 
yardımıyla tutum komutları üretilir. Bu bağlamda, dış 

çevrimdeki 𝑋 ve 𝑌 çıkışları kullanılarak istenilen 𝜙 ve 𝜃 
açılarına ait işaretler elde edilmektedir. 

     İç kontrol çevriminde kullanılan PID kontrolörü Şekil 3’de 
gösterilmiştir. 

Şekil 3: Önerilen PD-PID kontrolör yapısı. 
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Konum hatalarından (𝑒𝑋 and 𝑒𝑌) gelen değerler aracın dönme 

eksenine göre istenen hızlarının (𝑈𝑑𝑒𝑠 and 𝑉𝑑𝑒𝑠) 

hesaplanmasını sağlamaktadır. İstenilen 𝑈𝑑𝑒𝑠 ve 𝑉𝑑𝑒𝑠 hızları
için, sırasıyla denklem (31) ve (33) kullanılarak oluşturulan 
yunuslama ve yalpalama referans açısı kontrol çevrimleri 
sayesinde gereken yunuslama ve yalpalama açısı komutları 

𝜃𝑑𝑒𝑠 ve 𝜙𝑑𝑒𝑠 üretilir. İlgili denklemler aşağıdaki gibidir:

𝑈𝑑𝑒𝑠 = 𝑒𝑋 cos(𝜓) + 𝑒𝑌sin(𝜓) (30) 

  𝜃𝑑𝑒𝑠 = 𝐾𝑃𝑇𝑒𝑈 − 𝐾𝐷𝑇�̇�𝑚𝑒𝑠 (31) 

  𝑉𝑑𝑒𝑠 = 𝑒𝑌 cos(𝜓) − 𝑒𝑋sin(𝜓) (32) 

𝜙
𝑑𝑒𝑠

= −(𝐾
𝑃𝑃

𝑒𝑉 − 𝐾𝐷𝑃�̇�𝑚𝑒𝑠) (33) 

Burada 𝐾𝑃𝑇 ve 𝐾𝐷𝑇 yunuslama açısı komut kontrol çevrimi PD 

parametreleri; 𝐾𝑃𝑃 ve 𝐾𝐷𝑃 ise yalpalama açısı komut kontrol

çevrimi PD parametreleri olup, 𝑒𝑋 = 𝑋𝑑𝑒𝑠 − 𝑋𝑚𝑒𝑠 gövde-sabit
koordinat sistemindeki 𝑋 pozisyonu hatasını,  𝑒𝑌 = 𝑌𝑑𝑒𝑠 −
𝑌𝑚𝑒𝑠 ise 𝑌 pozisyonu hatasını vermektedir. 𝑒𝑈 = 𝑈𝑑𝑒𝑠 −
𝑈𝑚𝑒𝑠, 𝑥𝑏 bileşeninin gövde-sabit koordinat sistemine göre hız

hatasını vermekte; 𝑒𝑉 = 𝑉𝑑𝑒𝑠 − 𝑉𝑚𝑒𝑠, 𝑦𝑏 bileşeninin gövde-

sabit koordinat sistemine göre hız hatasını vermekte; 𝑈𝑚𝑒𝑠,

𝑉𝑚𝑒𝑠 ilgili bileşenin ölçülen hız değerlerini 𝑈𝑑𝑒𝑠, 𝑉𝑑𝑒𝑠 ise
bileşenin istenilen hız değerleridir [27]. 

3.2. PD-LQR Kontrolör Tasarımı 

(18)-(23) numaralı denklemler ışığında 

 �̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) (34) 

biçiminde doğrusallaştırılmış durum uzayı modeli edilmiştir. 

𝑢(𝑡) = −𝐾(𝑥(𝑡) − 𝑥𝑑(𝑡)) (35) 

şeklinde bir kontrolör tasarımı yapılmak istendiğinde, 𝑥𝑑(𝑡) 
referans değişkenlerini temsil etmektedir. Ağırlıklı durum 
hatalarının karelerinin ve kontrol eforunun küçük olması kritik 

önem taşıdığından geri besleme matrisi 𝐾 ise  

𝐽 = ∫ [ 𝑥𝑒(𝑡)
𝑇(𝑡)𝑄𝑥𝑒(𝑡) + 𝑢𝑇(𝑡)𝑅𝑢(𝑡)]

∞

0
𝑑𝑡 (36) 

performans ölçütünün minimize edilmesi ile hesaplanmıştır. 

Burada 𝑥𝑒(𝑡) yol takibi referans hatası (𝑥(𝑡) − 𝑥𝑑(𝑡)) olmak

üzere; 𝑅 bir pozitif tanımlı matris, 𝑄 ise pozitif yarı-tanımlı bir 
matristir. İç kontrol çevriminde yer alan LQR kontrolörü Şekil 
4’te verilmiştir. 

     Yalpalama, yunuslama, sapma açıları ile yükseklik 
kontrolü için LQR kullanılmıştır. Kapalı çevrim sistemi kararlı 

hale getirecek geribesleme kazanç katsayı matrisi 𝐾’nın 

bulunması için uygun 𝑄 ve 𝑅 ağırlık matrislerinin seçilmesi 
gerekmektedir. Ağırlık matrislerinin diyagonal elemanlarının 
seçimi deneme yanılma yoluyla bulunmuş olup matris 
elemanlarının etkililik bakımından en keskin sonuç verdiği 
belli aralıklar için optimizasyon yapılarak sonuçların 
iyileştirilmesi planlanmıştır.  

Şekil 4: Önerilen PD-LQR kontrolör yapısı. 

4. Benzetim Çalışmaları

Modellenmede kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Modelleme parametreleri 

Sembol Tanım Büyüklük/Birim 

𝑚 Aracın kütlesi 1.023 kg 

𝑑+
Rotor ekseni-ağırlık 

merkezi mesafesi 
0.157 m 

𝐽𝑥𝑥
𝑋 eksenine göre atalet 

momenti 
0.096 kgm2 

𝐽𝑦𝑦
𝑌 eksenine göre atalet 

momenti 
0.096 kgm2 

𝐽𝑧𝑧
𝑍 eksenine göre atalet 

momenti 
0.018 kgm2 

𝑐𝑇 İtki katsayısı 1.5x10-7Nm/rpm2 

𝑐𝑄 Sürükleme katsayısı 
3x10-9Nm/rpm2 

𝑔 Yer çekim ivmesi 
9.81 m/s2 

𝐽𝑚

Motor hızı ile dönen 

parçaların  

atalet momenti 
3.78 x 10−6 kgm2 

𝑐𝑅

Toplam itme yüzdesinin 

RPM’e dönüşüm 

katsayısı 
80.584 𝑟𝑝𝑚/% 

𝑏𝑦
Regresyon ilişkisine ait  

y intercept değeri 
976.2 rpm 

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒% 

Motorların minimum 

itme  

yüzdesi (%) 

5 

𝜏 Motor zaman sabiti 0.076 s 

Tasarlanan doğrusal kontrolörlerin başarımları, doğrusal 
olmayan model üzerinde Quadsim benzetim platformu [20] 
kullanılarak MATLAB/Simulink’te incelenmiştir. Başlangıç 

koşulları 𝑥10
= 0.5, 𝑥20

= 0.5, 𝑥30
= 0.8, 𝑥40

= 0.1, 𝑥50
=

0.08, 𝑥60
= −0.3, 𝑥70

= −0.1, 𝑥80
= −0.15, 𝑥90

= 0.25,

𝑥100
= 0.1, 𝑥110

= 0.1 ve 𝑥120
= 0.3 olarak kullanılmıştır.

Yuvarlama ve yunuslama açılarına ait komut işaretleri kararlı 

araç uçuşu için ±1.024’te sınırlandırılmıştır. Kontrol işareti 

sınırlandırılmamış olup hava aracının hareketleri 35 saniye 
boyunca gözlemlenmiştir.  
     İlk olarak PD-PID kontrol yöntemi ele alınmıştır. Deneme 

yanılma yoluyla seçilen PID ‘ye ait parametrelerin değerleri 
Tablo 1’de verilmiştir. PD-PID kontrolörüne ilişkin sistem 
davranışı Şekil 5’de, kontrol işaretleri ise Şekil 6’da 

görülmektedir. PD-PID kontrolörün verilen referansı küçük 
kararlı hal hatası ile takip ettiği ve manevraları başarıyla 
gerçekleştirdiği gözlenmiştir. 

Tablo 2: PID parametreleri 

Sembol Büyüklük Sembol Büyüklük 

𝐾𝑃𝑃 0.32 𝐾𝐼𝜙 1.1 

𝐾𝐷𝑃 0.1 𝐾𝐷𝜙 1.2 

𝐾𝑃𝑇 0.32 𝐾𝑃𝜃 2 

𝐾𝐷𝑇 0.1 𝐾𝐼𝜃 1.1 

𝐾𝑃𝑍 12 𝐾𝐷𝜃 1.2 

𝐾𝐼𝑍 0.05 𝐾𝑃𝜓 4 

𝐾𝐷𝑍 4.5 𝐾𝐼𝜓 0.5 

𝐾𝑃𝜙 2 𝐾𝐷𝜓 3.5 
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Şekil 5: PD-PID kontrolüne ait sistem davranışı. 

Şekil 6: PD-PID kontrolüne ait kontrol işareti 

Daha sonra PD-LQR kontrol yöntemi ele alınmıştır. Tutum 

açıları hava aracının kararlılığında daha önemli olduğu için 𝑄 
ağırlık matrisinde diğer durumlara kıyasla daha fazla 

ağırlıklandırılmıştır. Ağırlıklandırma matrisleri (𝑄 ve 𝑅) 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Q =  

[

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15]

(37) 

 R = [

0.5 0 0 0
0 0.5 0 0
0 0 0.5 0
0 0 0 0.5

] (38) 

Elde edilen kazanç matrisi aşağıdaki gibidir: 

K =  [

0 0 7.7 0 0 5.9 0 0 0 0 0 0
0 7.7 0 0 19 0 22 0 0 8.6 0 0

−7.7 0 0 −19 0 0 0 22 0 0 8.6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 7.6

]

 (39) 

Benzetim çalışmasında, araç PD-LQR kontrolü etkisinde Şekil 
7’de gösterildiği gibi davranmaktadır. 

Şekil 7:PD- LQR kontrolüne ait sistem davranışı. 

Şekil 8: PD-LQR kontrolüne ait kontrol işareti 

Şekil 7’de görüldüğü üzere dört rotorlu hava aracı verilen yolu 
başarılı bir şekilde takip etmekte ve kararlılığı uçuş boyunca 
sürdürmektedir.  
     PD-LQR kombinasyonlu kontrol uygulaması PD-PID ile 

kontrol edilen sisteme kıyasla daha düzgün ve iyi bir takip 
performansı sağlanmaktadır. PID kontrolörü için belirlenecek 

parametrelerin hem kararlılığı hem de iyi bir yol takibini 
garanti edecek şekilde ayarlamak LQR kontrolörünün 
ağırlıklandırma matrisi elemanlarını ayarlamaya kıyasla daha 
çok deneme gerektirmektedir. RMS hata değerleri Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3: Yol takibi referans hataları 

PD-PID 

Kontrolörü için 

RMS Değeri 

PD-LQR 

Kontrolörü için 

RMS Değeri 

𝑥 konumu için 0.1215 m 0.1203 m 

𝑦 konumu için 0.0224 m 0.0214 m 

𝑧 konumu için 0.0906 m 0.1552 m 

𝜑 açısı için 0.3617 rad 0.2042 rad 
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5. Sonuçlar

Bu bildiride dört rotorlu bir hava aracının kontrolüne ilişkin 
çalışmalar anlatılmıştır. Matlab/Simulink ortamında 
tasarlanan PD-PID ve PD-LQR kontrolörlerine ait benzetim 
çalışmalarına değinilmiştir. Dikey uçuş modu etrafında 
tasarımları yapılan kontrolörler doğrusal olmayan modele 
uygulanmıştır. Benzetim çalışmalarından elde edilen sonuçlar 
ışığında tasarlanan kontrolcülerin performansı mukayese 
edilerek değerlendirilmiştir. Konum ve yönelim 

değişkenlerinin değişimine ait her iki kontrolörün sistem 
davranışına etkisi simülasyon ortamında gözlenmiştir. 
Doğrusal kontrolörlerin sistemi kontrol etme konusunda 
başarılı olduğu gözlenmiştir.  
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Özetçe 
İnsansız Hava Aracı (İHA) platformları yetenek ve 
dayanıklılık olarak güçlenirken, maliyet olarak düşme 
eğilimindedir. Yapılan araştırmalar küçük, az yetenekli ve 
ucuz İHA platformlarının sürü halinde kullanılması ile birçok 
görevin yerine getirebileceğini göstermektedir. İHA 
sürülerinin daha küçük, ucuz ve gözden çıkarılabilir 
platformlardan oluşması bu sistemlerin doğrudan sahada (veya 
operasyon bölgesine yakın) konuşlanan operatörler tarafından 
kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır. Daha da önemlisi, bu 
sistemlerin tehlikeli, geniş bir alana yayılan görevleri, tekli 
İHA sistemlerine göre daha ucuza ve daha gürbüz olarak 
yerine getirebileceğini göstermektedir. Ancak bu tür 
görevlerde, operatör başına düşen İHA sayısının yüksek 
olması ve operatörün sahada veya operasyon bölgesine yakın 
konuşlanıyor olması, bu platformların hem özerk olmasını 
hem de platformların aralarındaki koordinasyonun görevin 
niteliklerine göre otomatik ve dinamik olarak yapılmasını 
gerektirmektedir. Bu bildiride, böcek ve hayvan sürülerinde 
gözlemlenen koordinasyon mekanizmalarının sürü İHA 
sistemlerine nasıl uyarlanabileceği ve konvansiyonel savunma 
sistemlerine ne gibi tehditler ve katkılar yaratabileceği 

kavramsal olarak tartışılacak ve bu yönde yapılacak çalışmalar 
yönelik bir vizyon ortaya konulacaktır. 

Abstract 
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) platforms are getting more 
capable and more robust, while getting smaller and cheaper. 
Recent studies show that many of the tasks can be carried by 
bigger UAVs can also be carried out by swarms of smaller and 
less capable UAVs. Since the swarm UAV systems consist of 
smaller, cheaper and expandable platforms, making their 
deployment in the field by operators located on the field 
feasible. Moreover, these systems are more suitable and robust 
solution for carrying out tasks that are high-risk and spread 
over a large terrain better than larger and single UAV 
platforms. The large number of UAVs per operator,   as well 
as the placement of the operator in or near the operation area, 
requires that the platforms be more autonomous and that the 
coordination among them be handled automatically and 
dynamically based on the requirements of the task. This paper 
discusses how coordination mechanisms observed in natural 
swarms be adapted to swarm UAV systems and provides a 
conceptual vision on how the use of swarm UAV system 
would create novel challenges to conventional defense 
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systems. Finally, we will conclude by outlining our studies 
towards this end.  

1. Giriş
İnsansız Hava Aracı platformları yetenek ve dayanıklılık 
olarak güçlenirken, maliyet olarak düşme eğilimindedir. 
Yapılan araştırmalar küçük, az yetenekli ve ucuz İHA 
platformlarının sürü olarak kullanılması ile birçok görevin, 
bazılarının tekli İHA sistemlerine daha ucuz, gürbüz ve 
başarılı olarak, yerine getirebileceğini göstermektedir. 

2. İHA platformlarındaki son gelişmeler
İHA’lar sivil ve askeri uygulamalarda uzun yıllar “uçan 
kamera” olarak nitelenmiştir. Günümüzde de bu uygulama, 
İHA’lar için önemli bir yer tutmaktadır. Ancak uçan kamera 
olmanın ötesinde pek çok farklı uygulama ve görev de İHA 
platformları için tanımlanmaktadır. Döner kanatlı 
platformların eyletici, pil ve algılayıcı birimlerindeki 
gelişmeler, bilgisayar donanım ve yazılımındaki ilerlemeler ile 
farklı faydalı yük ve amaçlara yönelik tasarımları mümkün 
kılmaktadır. Multikopter tabanlı insan taşıyıcı platformlar dahi 
günümüzde görülmektedir. Farklı robot sayılarına ve 
konfigürasyonuna sahip döner kanatlı sistemler araştırma 
amaçlı ve ticari ürün olarak geliştirilmektedir. Pil ve motor 
teknolojisinde multikopter sistemlere özel tasarımlar 
bulunmaktadır. Optik akış sensörleri, engel tanıyıcı sensör 
sistemleri, hedef takip sistemleri gibi algılayıcı grupları 
ataletsel ölçüm birimi ile birlikte bu platformlar üzerinde 
günümüzde kullanılmaktadır. Gelişmiş döner kanatlı 
platformlar ile sadece gözlem değil eylem gerçekleştiren 
sürülerin tasarımı da önemli araştırma konuları arasında yerini 
almıştır. 

3. Çoklu ve Sürü İHA sistemleri
Yapılan araştırmalar küçük, az yetenekli ve ucuz İHA 

platformlarının çoklu olarak kullanılması ile birçok görevin 
yerine getirebileceğini göstermektedir. İHA sürülerinin daha 
küçük, ucuz ve gözden çıkarılabilir platformlardan oluşması 
bu sistemlerin doğrudan sahada (veya operasyon bölgesine 
yakın) konuşlanan operatörler tarafından kullanılabilmesini 
mümkün kılmakta ve bu sistemlerin tehlikeli, geniş bir alana 
yayılan görevleri, tekli İHA sistemlerine göre daha ucuza ve 
daha gürbüz olarak yerine getirebileceğini göstermektedir. 
Ancak bu tür görevlerde, operatör başına düşen İHA sayısının 
yüksek olması ve operatörün sahada veya operasyon 
bölgesine yakın konuşlanıyor olması, bu platformların hem 
özerk olmasını hem de platformların aralarındaki 
koordinasyonun görevin niteliklerine göre otomatik ve 
dinamik olarak yapılmasını gerektirmektedir. 

3.1. Neden Çoklu İHA sistemleri 

Çoklu İHA sistemleri tekil çalışan sistemlere göre birçok 
avantaj sunar: 
• Daha Kısa Sürede Daha Çok Görev Yapma ve Veri

Toplama: Modern görev ortamlarında aynı senaryo
içerisinde gerçekleştirilmesi gereken birçok farklı görev
vardır [Sujit]. Örneğin bir askeri operasyon gözlemleme,
arama-kurtarma ve alan savunma gibi birçok farklı alt
görevi içerebilir. Birden fazla İHA’nın koordine şekilde

çalışması aynı anda birden fazla alt görevin icra 
edilmesini ve görev süresinin ciddi şekilde kısalmasını 
sağlar. Ayrıca doğası gereği bazı alt-görevler birden fazla 
İHA’nın beraber çalışmasını gerektirebilir. Örneğin 
iletişim sistemlerinin menzili dışında operasyon 
gerektiren görevlerde bir İHA röle görevi görerek 
menzilin artmasını sağlarken, diğer İHA da gözlemleme 
görevi yapabilir [Ponda]. Ek olarak, birden fazla İHA 
aynı anda daha fazla veri (ölçümler, görüntüler vs.) 
toplayacağından, özellikle sürekli gözlem ve durumsal 
farkındalık gerektiren görevlerde çoklu İHA sistemleri 
daha kısa sürede bilgi toplanması açısından kritik bir 
avantaj sağlamaktadır. 

• Merkezi Bir Karar Sisteminden Bağımsız Çalışma:
Birçok İHA görevi merkezi bir karar sistemi ile yönetilir.
İHA ve İHA’lardan gelen bilgiler komuta kontrol
merkezinde toplanır ve merkez ardından bütün İHA’lar
için gerekli komutlara karar verip komutları İHA’ya ya
da İHA’lara yollar. Fakat özellikle askeri senaryolarda
çoğu zaman iletişim kısıtları bulunmaktadır, böyle
durumlarda görevin merkezi bir karar sisteminde
yönetilmesi mümkün olmayabilir. Çoklu İHA
sistemlerinde ise her bir İHA’nın üzerinde kendi yerel
komuta kontrol sistemi bulunabilir, böylece İHA’lar
merkezi bir sisteme gerek olmadan sadece kendi
aralarında iletişimde bulunarak görevleri icra edebilir
[Ragi].

• Arızalara ve Kayıplara Karşı Gürbüzlük: Tek İHA’lı
sistemlerde İHA’nın arızalanması ya da başka bir etken
sonucu kaybedilmesi çoğu zaman görevin başarısızlıkla
sonuçlanmasına ya da sekteye uğramasına yol açar.
Birden fazla İHA’nın merkezi bir karar sisteminden
bağımsız çalıştığı görevlerde ise bir ya da birden fazla
İHA kaybedilse bile diğer İHA’lar görevi devam
ettirebilir. Böylece olası arızalara ve kayıplara karşı
görevin gürbüzlüğü arttırılmış olur [Kingston].

3.2. Çoklu İHA Sistemlerinde koordinasyon 

Çoklu İHA sistemlerinde koordinasyon için literatürde öne 
çıkan çalışmaları üç ayrı kategoride değerlendirmek 
mümkündür: 
• Formasyon uçuşu için alt seviye geri beslemeli kontrol

algoritmaları: Bu algoritmaların amacı İHA’ların
formasyon uçuşu yapmasını gerektiren senaryolarda,
dışarıdan gelecek bozuntulara ve arızalara karşı
İHA’ların formasyonu korumasını sağlayacak olan uçuş
kontrol komutlarını oluşturmaktır. Bu problemdeki
popüler yaklaşımlardan biri formasyona bir lider İHA
atamak ve diğer İHA’ların davranışlarını ona göre
belirlemesini sağlamaktır [Tanner]. Bu konuda özellikle
merkezi bir karar verme sisteminden bağımsız olarak
çalışabilen kontrol algoritmaları öne çıkmıştır, bu
çalışmalarda formasyonda bir bozuntu olduğu zaman her
bir İHA kendi yerel kontrol kanunu ile hareket ederek
formasyonun yeniden düzenlenmesini sağlamaktadır
[Stipanovic][Olfati]. Bu çalışmalara ek olarak doğrusal
olmayan kontrol teorisi [Chao] ve arıza toleranslı kontrol
teorisi [Chamseddine] temelli yaklaşımlar da
bulunmaktadır. Son yıllarda ilgi çenek bir başka
uygulama ise kapalı ortamlarda hareket algılayıcı
kameralar destekli navigasyon ile yapılan agresif
formasyon uçuşu deneyleridir [Turpin].
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• Görev planlaması için üst seviye optimizasyon
algoritmaları: Bir önceki bölümde belirtildiği gibi çoklu
İHA’ların en büyük avantajlarından biri bir çok alt görev
olan senaryolarda işlerin İHA’lar arasında paylaştırılarak
görevin daha etkin şekilde yapılabilmesidir. Literatürde
hangi alt görevi hangi İHA’nın yapacağına karar veren ve
rota, yakıt ve iletişim gibi kısıtlara uymayı zorlayan bir
çok farklı optimizasyon algoritması geliştirilmiştir.
Büyük çoğunluğu karışık tamsayı programlama (ing.
mixed integer programming) çerçevesinde çalışan bu
algoritmalara örnek olarak [Ren][Bellingham][Jin]
çalışmaları verilebilir. Bu algoritmalar çok sayıda İHA ve
alt görev için dağıtık olarak gerçek zamanda görev
planlama yapabilmektedir.

• Belirsizlik altında karar verme için üst seviye olasılıksal
optimizasyon algoritmaları: Bir önceki kategoride
bahsedilen görev planlama algoritmalarında genel
yaklaşım alt görevlerdeki belirsizlikleri (yakıtın tükenme
süresi, alt görevlerin lokasyonu, takip edilecek hedeflerin
hareketleri vb.) ihmal etmektedirler. Eğer bu belirsizlikler
görev formülasyonunun içerisine dahil edilirse, görev bir
Markov Karar Süreci (ing. Markov Decision Process)
olarak modellenebilir, ve çoklu İHA koordinasyonu
yapılırken bu belirsizlikler altında en iyi görev dağılımını
veren çözüm bir optimizasyon problemi olarak
çözülebilir. Bu konuda yapılan çalışmalara örnek olarak
[Ure][Becker][Omidshafei] verilebilir. Problemin zorluğu
nedeniyle bu algoritmalar daha küçük İHA takımları için
çözüm vermektedir, fakat birçok değişik belirsizliğin
olduğu görevler için de başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

4. Sürü İHA sistemleri
İHA’larda askeri ve sivil ihtiyaçlara bağlı olarak gelişen 
otonominin sonuçlarından biri de Sürü İHA kavramıdır. Sürü 
kavramında ana konsept, çok sayıda bireyler arasındaki basit 
etkileşimlerden komplike, kollektif ve global davranışların 
ortaya çıkmasıdır. Bu sürü dayanışması biyoloji konseptlerine 
dayanmaktadır [Sharkey] ve bir amacı gerçekleştirmek için 
basit algılama, basit hareket, yerel iletişim ve kollektif 
kontrolün bulunduğu bireyleri kapsar.  

Sürü İHA ise Çoklu İHA kavramının içinde 
yapılabilecek sınıflandırmalardan bireylerarası eşleşmeye 
bağlı yapılan sınıflandırma sonucu oluşan kavramlardan 
biridir [Maza]. Sürü İHA’da bir görevi icra etmek için birden 
fazla İHA otonom olarak veya operatör marifetiyle birbirleri 
ile işbirliği içindedir. Sürü üyeleri koordineli olarak sivil ve 
askeri görevleri icra edebilir (3 boyutlu haritalama, yangın 
kontrolü, savunma, saldırı vs.). Görevler esnasında hedef 
bölgenin hassas noktaları anlık olarak belirlenerek kabiliyetler 
buraya odaklanabilir. Bir yaklaşıma göre İHA’lar formasyon 
uçuşu gerektirmeyen homojen gruplardan oluşurken [Maza], 
başka bir yaklaşıma göre ise sürünün elemanları aynı 
olabileceği gibi platform, sensör ve otonomi seviyesi 
açısından farklılık gösterebileceği için homojen ve heterojen 
olarak da sınıflandırılabilir [Ollero].  

4.1. Merkezi Kontrol Mimarisi 

Bu mimaride İHA’lar arası iletişim bulunmamakla birlikte 
sadece operatör (Yer Kontrol İstasyonu) ile iletişim 
halindedirler. Operatör her bir İHA’dan gelen bilgileri toplar 
ve ana bilgisayarda kontrol ve koordinasyon algoritmaları 
çalıştırılıp her bir İHA’ya görev ataması yapar. Bu mimari 

optimize edilmesi daha kolay olan otonomi seviyesi düşük bir 
sistem olmakla birlikte link sistemi ve İHA kaybına karşı daha 
duyarlı bir mimaridir [Ebrahimi].  

4.2. Merkezi olmayan Kontrol Mimarisi 

Sürü İHA kavramının anlamı ağırlıklı olarak bu mimaridedir. 
Her bir İHA’nın diğer İHA’larla iletişim halinde olduğu, kendi 
seviyesine göre kararlar alabildiği, operatörü bilişsel yük 
gerektiren manuel uçuş görevleri açısından rahatlatan yüksek 
seviye otonomiye sahip bir mimaridir [Maza]. İHA’lar 
arasında küçük etkileşimlerin sonucunda oluşan bütünsel 
davranış, sistemi dinamik çevreye uyumlu hale getirir. Ayrıca 
sistem içinde geçici veya kalıcı herhangi bir İHA kaybından 
daha az etkilenir ve diğer mimariye göre daha esnek ve 
sağlamdır [GaudianoC2].  Bu mimariyi detaylandırma 
amacıyla yapılan bir çalışmada 5 adet kontrol stratejisi tespit 
edilmiş ve denenmiştir. Bunlar “Temel Strateji”, “Rasgele 
(Random) Strateji”, “İtme Stratejisi”, “Feromon Stratejisi” ve 
“Global Strateji” dir [GaudianoBugs]. 

4.3. Varolan Sürü İHA sistemleri 

Maliyet etkin ve asimetrik çözümler getireceği beklentisi ile 
sürü İHA kavramı dünyada teknoloji odak noktalarından biri 
haline gelmiştir. Şekil-1’de yer alan ABD’de DARPA 
tarafından 2014 yılında başlatılan, muhaberenin zorlaştığı, 
elektronik karıştırma altında olan bölgelere nüfuz etmeyi 
amaçlayan ve kurtlar gibi gruplar halinde avlanmayı referans 
alan “Collaborative Operations in Denied Environments 
(CODE)” konulu ARGE çalışmasi [Hardy], şekil-2’de yer alan 
Deniz Araştırma Ofisine (ONR) ait olan ve Rayteheon 
tarafından desteklenen,  tüpten fırlatılan 30 İHA (Coyote) ile 
deniz komandolarına belirleyici taktik avantaj sağlayan 
[Smalley] “Low Cost UAV Swarming Technology 
(LOCUST)”konsepti bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından 
prototipi geliştirilen ve askeri kullanım için modifiye edilen 
Perdix İHA’larının (Şekil-3) kullanıldığı, ABD Savunma 
Bakanlığı Stratejik Yetenekler Ofisi (SCO) tarafından takip 
edilen proje de en önemli örneklerinden biridir. 25 Ekim 
2016’da China Lake California’da testi yapılan projede 3 adet 
F/A-18 Super Hornet uçağındaki tüplerden 103 adet Perdix 
mikro İHA bırakılmış, İHA’ların kollektif karar alma, uyumlu 
kol uçuşu ve değişikliklere kendi başına uyum sağlama (self-
healing) konularında gelişmiş sürü davranışları gösterdiği teyit 
edilmiştir[US] .  

Çin’de, China Electronics Technology Group (CETC) ile 
Tsinghua Universitesi’nin birlikte geliştirdiği Skywalker X-6 
İHA sürüsü (Şekil-4), “Sürü İHA” kavramının uluslararası 
anlamda ne kadar kabullenildiğinin en büyük göstergelerinden 
biridir. Söz konusu projeye ait 11 Haziran 2017 tarihli son 
gösterimde 119 adet Skywalker X-6 İHA’sının gece ve 
gündüz kol kalkışı, sürü uçuşu, hisset/sakın davranışı, otonom 
grup kontrolü, istihbarat/gözetleme/keşif ve hedeflemede 
işbirliği, paylaştırılmış geniş alan gözetleme gibi yetenekleri 
test edilmiştir [Luna].  
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5. Sürü Kavramı

5.1. Doğadaki sürülerde koordinasyon 

Bireylerin bir arada birbirlerinden kopmadan süper organizma 
gibi hareket etme davranışı, koordineli hareket olarak 
adlandırılabilir ve hayvanlarda sıklıkla görülen bir davranıştır. 
Kuş sürüleri, ördek sürüleri ve balık sürüleri bu tip koordineli 
hareketin doğadaki inanılmaz örnekleridir 
[Camazine][Okubo][Parrish]. Biyoloji alanında yapılan 
çalışmalar [Ballerini][Pitcher][Simpson] koordineli hareketin 
hayvan sürülerine birçok avantaj sağladığını göstermektedir. 
Bunlardan ilki hayvanlar sürü halinde hareket ettiklerinde; 
sürü olarak farklı yönlerden gelen avcıları kolaylıkla fark 
ederek kendilerini koruyabilmektedirler. Bu sayede hayatta 
kalma şansları artmaktadır [Partridge]. Bunun yanında sürü 
halinde hareket eden bireyler yanlarındaki diğer bireyler 
sayesinde avcıların saldırısından korunurlar. İkinci olarak 
hayvanların sürü halinde göç ediyor olmaları 
[Kruszelnicki][Simons] rotalarını ve varacakları noktayı daha 
hassas bir şekilde bulmalarını sağlamaktadır. Son olarak da 
hayvanların sürü halinde hareket etmeleri kuşlarda olduğu gibi 
[Ballerini][Kruszelnicki] enerji tasarrufu sağlamalarına yol 
açmaktadır. 

5.2. Suru İHA sistemleri için koordinasyon 

Sürü İHA’ların kontrol mimarisi bazlı sınıflandırmasında ise 
geçmişte kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda 
kullanılan yaklaşımlarda sürü İHA’ların kontrol mimarilerini 
merkezi ve merkezi olmayan kontrol mimarisi şeklinde ikiye 
ayırabiliriz [Cummings]. 

6. Sürü İHA projesinin vizyon ve hedefleri
Sürü İHA projesi, gelecekte ülkemizde bu konuda yapılacak 
çalışmalara yön gösterecek bir kavram kanıtlama projesidir. 
Proje kapsamında, dar kapsamlı iki senaryo üzerinde döner ve 
sabit kanatlı İHA platformları ile yapılacak beş gösterimle 
hem sürü İHA konseptinin TSK’nın senaryolarına nasıl 
entegre edilebileceğini incelenecek, hem de İHA sürülerinin 
bu senaryolarda kullanılabilmesi için gereken teknolojilerin 
kazanılmasını sağlanarak, bu konuda gelecekte savunma 
sanayisinde yapılması çalışmalar için bir yol haritası 
çizilecektir. 

Bu çerçevede gerçekleştirilecek iki senaryo aşağıdadır: 
• Sürekli Gözetleme Senaryosu: Yer istasyonundaki

operatör, merkezi bilgisayardaki ara yüzden harita
üzerinde belirlediği bir alanın gözetlenmesi üzerine sürü
İHA sistemine görev tanımlayacaktır. Havalanan 3 İHA
merkezi bilgisayarda koşturulacak yazılım ile hazırlanan
görev planına uygun olarak otonom bir yapıda Dağıtık
Sürekli Gözetleme (ing. Distributed Persistant
Surveillance) Konsept Gösterimi görevini icra edecektir.

• Konvoy Gözetleme Senaryosu: Konvoyun içerisinde
bulunan yer istasyonundaki operatör, konvoyun
koordinatlarını İHA'lara bildirecek ve havalanan otonom
bir yapıda konvoy gözetleme görevini icra edecektir.
Uçaklar daha önce belirlenen bir bölgeden kalkış yapacak
ve operatörün ara yüzden seçeceği konvoy bölgesine
gidecektir. Konvoy hareket halinde iken, konvoyun

belirli bir uzaklığındaki tüm alanı en az iki İHA ile 
gözetleyecektir. Enerjisi bitmek üzere olan İHA geri 
dönecek, yerine yeni bir İHA görevi devralacaktır. 
Görevi bitiren İHA’lar daha önce belirlenen bölgeye iniş 
yapacaklardır.  

Teşekkür 
Bu çalışma Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 
ASELSAN tarafından Bomba İmha Robotu projesi 
çerçevesinde imzalanan Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü 
projesi çerçevesinde desteklenmektedir. 
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Özetçe
Günümüzde RF sinyal yayan kaynakların farklı ölçüm me-

totları ile konumlarının belirlenmesi oldukça revaçta bir konu-
dur. Bununla birlikte hali hazırdaki yaklaşımlar, kaynağın verici
gücünün belirsiz olduğu durumlarda ve sinyal gücünün gürül-
tüsü nedeniyle geniş ölçekli ortamlarda verimsiz hale gelmek-
tedir. Bu çalışmada RF sinyal yayan kaynakların geniş ölçekli
ortamlar ve sinyal verici gücünün net olarak bilinemediği du-
rumlar için RF sinyalinin alınan sinyal gücü (RSS) değerleri
kullanılarak insansız hava araçları ile konum tespiti gerçekleş-
tirilmiştir. Bu amaçla, olası sinyal verici güçlerinden yola çı-
kılarak RF kaynağın sinyal gücünün yapay sinir ağı kullanı-
larak belirlendiği ve alınan sinyal gücün gürültüsünün konum
tespiti üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Genişletilmiş Kal-
man Filtresi’nin (EKF) uygulandığı konum belirleme mimarisi
geliştirilmiştir. Geliştirilen mimari, 3 insansız hava aracı ve 5

km × 5 km alanda yazılım benzetimli test yöntemiyle simüle
edilerek ortalama 28.3 m hata ile hedef tespit edilmiştir.

Abstract
Nowadays, it is quite popular to determine the position of

RF signal emitting sources with different measurement met-
hods. However, standard approaches become inefficient due to
noise of the signal power in some cases, such as uncertain trans-
mitter power and large search environment. In this study, the lo-
calization of RF signal sources is carried out using the received
signal strength (RSS) with Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in
large scale environments with uncertain transmitter power. For
this purpose, the localization architecture is developed using ar-
tificial neural network in order to determine the transmitter po-
wer and Extended Kalman Filter (EKF) in order to reduce the
noise effect on received signal power on localization. The de-
veloped architecture is simulated by using software-in-the-loop
method (SITL) with 3 UAVs in 5 km × 5 km searching area
with average distance error of 28.3 m.

1. Giriş
İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yıllar içinde giderek artan
özerklik, menzil ve maliyet verimlilikleri sayesinde, arama ve
kurtarma operasyonlarında kullanımları hem sivil [1, 2] hem
de askeri alanlardaki [7] uygulamalarda oldukça önem kazan-
maktadır. En yaygın operasyon senaryolarından biri, hedefin
bir radyo frekansı (RF) sinyali yayınladığı ve İHA’ların bu sin-
yali ölçüp işleyerek hedefin konumunu bulduğu senaryolardır
[3]. Bu konu önceki çalışmalarda belirli ölçüde ele alınsa da
hali hazırdaki algoritmik yetkinlikler ve donanım kısıtları nede-
niyle etkili çözümü engelleyen durumlar bulunmaktadır. Bu tarz
problemlerden biri, hedefin verici gücünün bilinmediği veya be-
lirsiz olduğu dolayısıyla da hedef lokalizasyonunu zorlaştıran
problemlerdir. Buna ek olarak, bazı durumlarda sinyalin yö-
nünü tespit etmek için gerekli donanımlar uygun olamayacağı
için İHA’lar hedefin lokalizasyonu için sadece sinyal gücünü
kullanmak zorunda kalabilirler. Ayrıca RF kaynaklarının geniş
ölçekli ortamlarda lokalizasyonu, alınan sinyal gücünün (RSS)
uzak mesafelerde gürültü özelliklerinin çeşitliliği nedeniyle ek
zorluklar ortaya koymaktadır.

Literatürde RF hedeflerinin lokalizasyonu konusunda; ko-
num tahmini, rota planlaması ve görüş hattı olmayan (NLOS)
durumlar gibi pek çok zorluk için bazı çözümler geliştirilmiş-
tir. İHA’lar ile RF sinyal yayan hedeflerin görüş hattı olmayan
koşullarda tespiti için gözlem modeli geliştirilmesi konusunda
çalışmalar mevcuttur [4]. Gelişmekte olan otonom kontrol me-
totları ile algılayıcı platformlarını kontrol eden ve hedefin et-
kili lokalizasyonu için uçuş rotalarını optimize eden, pseudo-
Doppler adında bir RF yön bulucu geliştirilmiştir [5]. İletişim
kısıtları içeren lokalizasyon problemleri dahilinde, çoklu ileti-
şim ağlarında güvenilirliliği sağlamak amacıyla bilgiye dayalı
rotalar üreten algoritmalar geliştirilmiştir [6]. RF yön bulucu
sensörler içeren ve birlikte çalışan çoklu İHA sistemlerinin, RF
sinyaller yayan hareketli yer hedeflerini tespiti için geliştirilen
kontrol mimarisi [7], geniş ölçekli ortam üzerinde büyük İHA
takımları ile Bayesian filtre kullanılarak RF hedeflerin tahmini
konumlarının tespiti [8] gibi çalışmalar da bulunmaktadır. Yine
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benzer şekilde, varış açısı (AoA) sensörleri kullanılarak RF he-
deflerin tespiti için kontrol metotları [9, 12] ve farklı özellikler-
deki çoklu İHA sistemleri için yerleşik sensör verilerinin Kal-
man filtresi ile işlenmesi sonucunda RF sinyal yayan hedeflerin
konum tespiti [10] bu konuda yapılan bazı çalışmalardan bir-
kaçıdır. Yukarıda bahsedilen literatürdeki çalışmaların tümünde
RF sinyalin verici gücünün bilindiği kabul edilmiş ve direkt lo-
kalizasyon algoritmaları üzerine çalışmalar yapılmıştır.

[11]’de önerilen çalışmamızda, RF sinyal gücü kesin olarak
bilinmeden, etkili bir şekilde lokalizasyona imkan veren çoklu
İHA hedef konum belirleme mimarisi geliştirilmiştir. Gerçek
verici gücü ile tahmin edilen verici gücü arasındaki ilişkinin
modellenmesi amacıyla sinyal verisi analiz edilmiş ve RF he-
defin verici gücünün sınıflandırılması amacıyla sinir ağı oluştu-
rulmuştur. Ardından, alınan sinyal gücü (RSS) üzerindeki gü-
rültüden kaynaklanan hataların elimine edilmesi amacıyla tri-
laterasyon ve genişletilmiş Kalman filtresi birlikte kullanılarak
geniş ölçekli ortamda hedefin konumunun tespiti sağlanmıştır.
Yapılan simulasyonlar sonucunda 3 İHA ile 10 km× 10 km’lik
alanda rastgele yerleştirilmiş hedefin konumunu 23.8 m’ye ka-
dar inen ortalama hata değerinde tespit edebilen bir kontrol ve
lokalizasyon sistemi geliştirilmiştir.

Bu bildiride, gerçek test sistemine yakınsayabilmek için
kullanılması planlanan yazılımlar ve geliştirme ortamları ha-
zırlanmıştır. Tüm sistem yazılımsal benzetim sistemine geçi-
rilmiş ve test edilmiştir. Telsizlerin ve kullanılması planlanan
dijital alıcı sisteminin ikisinde de monopol anten kullanıldığı
kabulu ile yazılımsal benzetim ortamında üretilen RF sinyaline
uygun anten modeli eklenmiş ve dijital alıcı ile yapılan birincil
testler sonucu gözlemlenen gürültü genliğine bağlı olarak ya-
zılımsal benzetim ortamında RF sinyal üretimi güncellenmiş-
tir. Tüm araçların XPlane simülasyon ortamında uçurulduğu ve
ArduPlane otopilot yazılımının bu uçakları kontrol ettiği bir ya-
zılımsal benzetim ortamı oluşturulmuştur. Matlab/SIMULINK
ortamında geliştirilen yer istasyonu ve planlayıcı algoritması ile
oluşturulan ortam tamamlanarak tüm bileşenlerin entegrasyonu
sağlanmıştır. Geliştirilen tüm sistemler, ileride yapılacak dış or-
tam testlerinde de kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu
testler doğrultusunda da, RF sinyal kaynağının lokalizasyonu
sırasında uçakların yapması istenilen dairesel uçuşun optimal
yarıçapı bulunabilmesi için testler tekrarlanmış ve Monte Carlo
simülasyonu ile sonuçlar gösterilmiştir.

Bildirinin geri kalanında; 2. bölümde sistem mimarisi ve
problem koşulları, 3. bölümde lokalizasyon algoritmasının de-
tayları, 4. bölümde tahmin algoritmalarının uygulanması veril-
miştir. Son olarak 5. bölümde yazılım benzetimli test sonuçları
ve 6. bölümde sonuçlar hakkında görüşler ve gelecek çalışma-
lara dair bilgiler verilmiştir.

2. Problem Koşulları ve Sistem Mimarisi
2.1. Problem Koşulları ve Varsayımlar

Çoklu İHA sistemi kullanılarak RF sinyal yayan hedefin ko-
numunun tespiti probleminde şu varsayımlarda bulunulmuştur:
Alan 2 boyutlu kabul edilmiş ve hedefin konumu 2 boyutta be-
lirlenmiştir. RF hedefin verici gücü kesin olarak bilinmemekle
birlikte olası sinyal gücü değerlerinin sınırlı sayıda olduğu ka-
bul edilmiştir (örnek olarak 10 mW, 100 mW ve 1 W). Ayrıca,

sinyal kaynağının 136 MHz - 150 MHz aralığında dar bantta
yayın yapan bir el telsizi olduğu, her 10 sn’de 7 sn yayın yap-
tığı ve hem sinyal kaynağının hem de onu tespit için kullanılan
uçakların yönsüz monopol antenlerle donatıldığı kabul edilmiş-
tir. İHA’ların sadece alınan sinyal gücünü ölçtükleri ve sinyalde
başka herhangi bir anlamlı bilgi aranmadığı kabul edilmiştir ve
İHA’ların üzerinde yerleşik olarak hiçbir yön bulucu donanım
bulunmamaktadır. Ayrıca, İHA’lar ile hedef arasındaki görüş
hattının (LOS) daima sağlandığı kabul edilmiştir. Veri kaybı ol-
madan iletişim sağlandığı kabul edilmiştir. RF sinyalinin alımı
konusunda belirli mesafe için kısıtlar bulunmaktadır. Her İHA
belirli ve sabit bir yükseklikte uçmaktadır.

Şekil 1: 3 İHA için sistem mimarisi.

2.2. Sistem Mimarisi

Uçaklara alanı en hızlı şekilde kapsayabilecekleri, önceden he-
saplanmış bir rota girilmektedir. Uçaklar sinyal yayılım modeli
üzerinden sinyal alması sağlanır ve ilk uçak sinyal almaya baş-
ladığı zaman diğer uçaklar ona doğru yönelir. Diğer uçakların
da sinyali almaya başlaması ile yapay sinir ağı algoritması, güç
sınıflandırmasını gerçekleştirir. Doğru güç değeri üzerinden tri-
laterasyon algoritması ilk konum değerini hesaplar ve bu değer
ile EKF gerçek konumu tahmin etmeye başlar. Bölüm 5’te de-
taylı olarak verilen karar mekanizması ile de konum bulunmuş
olur. Belirtilen sistem mimarisi Şekil 1’de sunulmuştur.

3. Verici Gücü Belirli Olmayan Hedefin
Konumunun Tespiti

Bu bölüm, ölçülen RF sinyal gücünün verilen verici gücüne
bağlı olarak uzaklık değerlerine dönüştürülmesinin, trilateras-
yon algoritmasının ve verici gücünün tespiti için sinir ağı sınıf-
landırmasının detaylarını içermektedir.

3.1. Sinyal Yayılım Modeli

Alınan sinyal gücünden konum tespitine gidebilmek için, sinyal
gücünün İHA’lar ile hedef arasındaki uzaklık verisine dönüştü-
rülmesi amacıyla serbest uzay yayılım modelini temel alan Friis
İletim Denklemi kullanılmıştır [13].

d =

√
PtGtGrλ2

4π2Pr
, (1)

Denklemde, d alıcı ile verici arasındaki metre cinsinden uzak-
lık, Pt Watt cinsinden verici gücü, Pr Watt cinsinden alıcı gücü,
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λ metre cinsinden dalga boyu, Gt verici anten kazancı ve Gr

alıcı anten kazancıdır.
Serbest uzay yayılım modeli, yansıma ve gürültü belir-

sizlikleri gibi etkileri modellemediğinden sinyal yayılımını tü-
müyle temsil etmez [14]. Bu çalışmada, bahsedilen etkiler Friis
denkleminde hesaplanan uzaklık değerlerine yüksek genliğe sa-
hip toplamsal beyaz Gauss gürültüsü (AWGN) olarak eklenmiş-
tir.

Şekil 2: Anten kazancı - irtifa açısı ilişki grafiği.

Çalışmada, hem sinyal kaynağının hem de onu tespit için
kullanılan uçakların yönsüz monopol antenlerle donatıldığı ka-
bul edilir. Hedefin anteni yer normali doğrultusunda, uçakla-
rın anteni ise yer çekimi doğrultusundadır. Gerçekte uçağın ir-
tifa dümeni ve yunuslama hareketleri esnasında gövdesine sa-
bitlenen antenin de yönelimi değişecektir. Fakat, bu çalışmada
uçak antenlerinin yönelimlerinin sabit olduğu kabul edilmiştir.
Çalışmada kullanılan antenlerin modellenmesi için MATLAB
Antenna Toolbox’tan yararlanılmıştır. Kullanılan antenlerin fi-
ziksel özellikleri girilerek, monopol antenin yönlü kazancı azi-
mut açısı ve irtifa açısının bir fonksiyonu olarak elde edilmiş-
tir. Yönsüz monopol anten, her azimut açısında aynı kazançta
yayın yapmaktadır. Lakin, irtifa açısına doğrusal olmayan bir
ilişki ile bağlıdır. Bu ilişki Şekil 2’de gösterilmiştir. Simülas-
yon ortamında ise bu nonlineer fonksiyon genlikte ayrıklaştırı-
larak basit bir yaklaşıma gidilmiştir. Ayrıklaştırma sonucunda
kullanılan fonksiyon da aynı figürde gösterilmektedir. Bu mo-
del, hem yerdeki hedef telsiz anteni hem de uçaktaki alıcı anteni
için geçerlidir.

3.2. Lokalizasyon Yöntemi ve Verici Gücünün Sınıflandırıl-
ması

[11]’de belirtildiği gibi uzaklıkların her verici gücü için hesap-
lanmasının ardından, verici gücündeki değişiminin lokalizas-
yon üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla trilaterasyon al-
goritması çalıştırılır. İHA’ların konum bilgileri 3 referans nokta
olarak alınarak bu noktaların kullanılabilmesi için kartezyen ek-
senleri yeniden düzenlenerek İHA’lardan birinin merkezde, bir
diğerinin x ekseni üzerinde olduğu yeni bir eksen takımı tanım-
lanır.

Trilaterasyon algoritmasının adımları aşağıda verilmiştir.
Denklem (2)-(11)’de, Pk, İHAk’nın konum vektörü ve Dk,
İHAk ile hedef arasındaki uzaklıktır (k = 1, 2, 3). ex, ey ve ez
baz vektörleri, algoritmanın çıktısı olarak hedefin tahmini ko-
numu ise Ptarget olmak üzere;

ex = (P2 − P1) / ‖P2 − P1‖ , (2)

a = ex(P3 − P1), (3)

ey = (P3 − P1 − aex) / ‖P3 − P1 − aex‖ , (4)

ez = ex × ey, (5)

d = ‖P2 − P1‖ , (6)

b = ey(P3 − P1), (7)

xnew = (D2
1 −D2

2 + d2)/2d, (8)

ynew =
[
(D2

1 −D2
3 + a2 + b2)/2b

]
− (axnew/b), (9)

znew =
√
| D2

1 − x2new − y2new |, (10)

Ptarget = P1 + xnewex + ynewey + znewez (11)

Bilinmeyen verici gücünün belirlenmesi problemi, farklı verici
güçleri için yapılan analiz incelendiğinde verici gücünün uzak-
lık verilerindeki farklılıklardan tespit edilebileceği görülmüştür.
Bu şekilde problem sınıflandırma problemi haline getirilmiş ve
sınıflandırma probleminin yapay sinir ağları kullanılarak çözü-
lebileceği gösterilmiştir. Her ölçüm adımında, İHA’lar ile hedef
arasındaki hesaplanan uzaklıkların arasındaki farklar, sınıflan-
dırıcı için temel özellik olarak kullanılmaktadır. Her verici gücü
için uzaklık farkları belirgin değişimlere sahip oldukları için si-
nir ağının eğitim ve test aşamasında veri girdisi olarak tahmini
konumlar arasındaki farklar seçilmiştir. Verici gücünün sınıflan-
dırılmasının detayları önceki çalışmamızda verilmiştir [11].

4. Konum Tahmin ve Takip Algoritması
Sinyal gücü değerinin oldukça gürültülü olması nedeniyle, özel-
likle geniş ölçekli ortamlarda trilaterasyon belirli bir seviyeye
kadar hedefin konumunu belirleyebilmektedir. Bu bölümde, he-
defin tespit hatasını azaltan genişletilmiş Kalman filtresi yapısı
önerilmektedir. Trilaterasyon sonucu kestirilen ilk tahmini ko-
num, EKF’nin başlangıç koşulu olarak kullanılarak, filtreleme
algoritması ile konum tahmin doğruluğunu artırmak amaçlan-
mıştır.

Hedefin hareketli olmadığı kabul edildiğinden, filtre du-
rumları yalnızca hedefin konumunu içerir.

Xk+1 = fk(Xk) = AXk, (12)

burada, Xk = [xk, yk, zk]
T sistemin durum vektörünü kartez-

yen koordinatlarında temsil etmektedir. Ölçüm modeli hedefe
göre İHA’ların konumlarını içermektedir. İHA konumları, üzer-
lerindeki yerleşik ataletsel sensörlerden ve GPS’ten elde edil-
mektedir.

rk =
√

(xuk − xk)2 + (yuk − yk)2 + (zuk − zk)2, (13)

xuk, yuk, zuk, k. İHA’nın konumu ve rk, k. İHA ile RF hedefin
arasındaki uzaklıktır. Bu denklem kullanılarak, Jacobian matrisi
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aşağıdaki gibi hesaplanabilir;

Hk =

−
(xu1−x)

r1
− (yu1−y)

r1
− (zu1−z)

r1

− (xu2−x)
r2

− (yu2−y)
r2

− (zu2−z)
r2

− (xu3−x)
r3

− (yu3−y)
r3

− (zu3−z)
r3

 (14)

Ölçüm matrisi; Zk+1 = [D1, D2, D3]
T ve EKF güncel-

leme denklemi;

Xk+1 = Xk +Kk+1[Zk+1 −Hk+1], (15)

Rk =

σ2
D1

0 0

0 σ2
D2

0

0 0 σ2
D3

 (16)

Kk+1, EKF denklemleri kullanılarak elde edilen kazanç mat-
risi, Rk, her uzaklığın önceden hesaplanan varyanslarını temsil
eden σ2

Duk
’dan hesaplanan ölçüm gürültüsünün kovaryans mat-

risidir [15]. Filtrenin başlangıç koşulu trilaterasyon algoritma-
sından elde edilmektedir.

Hedefin konumu belirli bir seviyede belirlendikten sonra,
İHA’lar hedef etrafında dairesel uçuşa başlamaktadır. Dairesel
uçuşun yarıçapı ise İHA dinamikleri ve kısıtları ile istenilen
hassasiyete bağlı olarak önceden belirlenmektedir.

5. Yazılım Benzetimli Testler ve Sonuçları
Önerilen çalışmanın testleri iki şekilde gerçekleştirilmiştir. İlk
olarak 3 serbestlik dereceli sabit kanatlı uçak modelleri kulla-
nılarak, Matlab/SIMULINK ortamında hazırlanan simülasyon
ortamında test edilmiş, test sonuçları bir önceki çalışmamızda
gösterilmiştir [11]. Dairesel uçuş yarıçapının, konumun tespit
edilmesinde doğrudan bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bu ne-
denle değişken dairesel uçuş yarıçaplarına bağlı olarak her be-
lirlenen yarı çap için 150 örnekli Monte Carlo simülasyonu ya-
pılmıştır.

Şekil 3: İHA’ların alanı taramak amacıyla belirlenen tarama ro-
taları.

Simulasyon başlangıcında, Şekil 3’te gösterildiği gibi, sa-
bit bir rota oluşturulmuştur. Uçakların bu rotayı takip ederek
RF sinyalini tespit etmesi amaçlanmıştır. Uçaklardan herhangi
birinin sinyal algılaması durumunda trilaterasyon algoritması
ve verici gücü sınıflandırma algoritması çalışır. Ardından tüm
uçaklar sinyal almaya başladıkları durumda, EKF algoritması
çalışmaya başlar ve başlangıç koşulu olarak da trilaterasyon al-
goritmasının ilk çıktısını kullanır. Bu şekilde tüm insansız hava
araçları hedefe doğru yönlendirilip uygun dairesel uçuş yarı-
çapında uçuşlarını gerçekleştirirler. Bu farklı dairesel uçuş ya-
rıçaplarında gerçekleştirilen simülasyon sonuçları Tablo 1’de
gösterilmektedir.

Tablo 1: Dairesel uçuş yarıçapı - ortalama tespit hatası değişimi.
Dairesel uçuş yarıçapı (m) Ortalama Tespit Hatası (m)

800 57.3
700 52.3
600 42.8
500 36.1
400 28.3
350 32.2
250 39.3

Tablo 1’de görülebildiği üzere, dairesel uçuş yarıçapının,
konum tespit performansına etkisi görülmektedir. 400 m daire-
sel uçuş yarıçapında maksimum performans alınabildiği göz-
lemlenmiştir. Gerçek testlerde kullanılması planlanan telsiz ve
alıcı donanımlarının da etkileri göz önünde bulundurularak, op-
timum dairesel uçuş yarıçapının belirlenmesi sağlanacaktır. Bu
değerin bulunmasında, uçağın yapısal ve aerodinamik sınırları
da göz önüne alınacaktır. Sonuç olarak 5 km × 5 km’lik bir
arama alanında hedefin ortalama tespit hatası 28.3 m’ye kadar
düşürülmüştür.

Uçakların 100 m irtifa ve en küçük 400 m yarıçap ile daire-
sel uçuş yaptığını göz önüne bulundurduğumuzda, maksimum
irtifa açısı, αmi = arctan(100/400) = 14.036° olmaktadır.
Anten modelinde, 0 − 14° aralığı tamamen 1 dB kazanç ara-
lığında kalmaktadır. Buna göre kullanılan antenin güce dayalı
trilaterasyon ile konum tespitinde bozucu bir etkisi olmamakta-
dır. Ancak, simülasyonda ve gerçek testlerde uçakların sabit ilk
tarama rotalarını icra ederken hedef ile arasındaki irtifa açısının
14°’den büyük olan bölgelerde seyretmesi muhtemeldir. Anten
kazancının -1 dB’den düşük olduğu irtifa açı aralığı 45 − 90°
olduğundan, 100 m irtifada uçan bir uçak için hedefin izdü-
şümü merkezli 100 m yarıçaplı dairesel bölgede ancak kazanç
-1 dB’nin altındadır. Simulasyonda 15 m/s hızla uçan uçaklar
için sinyal şiddetinin hızla azalıp tekrar artacağı bu bölge için-
den uçma süresi en fazla 6 sn olacaktır. Üstelik, bu bölge uçuşa
ayrılmış 5 km× 5 km’lik alanın %0.126’sına denk gelmektedir.
Simulayonlarda hedefin konumu uniform dağılıma sahip rast-
gele bir süreç olarak tanımlandığı için, bahsedilen düşük sinyal
bölgesinin tarama esnasında karşılaşılma olasılığı düşüktür.

Örnek bir çoklu hedef tespiti senaryosunda, sabit 20 m/s
hızla uçan İHA’lar için arama alanında toplam 4 hedefe kadar
hedeflerin tespit süreleri 1000 örnekli Monte Carlo simülasyonu
sonucunda Şekil 5’deki gibi elde edilmiştir. Sonuçlarda mavi
sütünlar her bir hedefin ortalama bulunma sürelerini, kırmızı
çizgiler ise her bir hedef için tespit süresindeki standart sapmayı
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(a): Tarama (b): Yaklaşım (c): Dairesel Uçuş

Şekil 4: Konum belirleme testi sonuçları. Şekillerde sarı cisimler İHA’ların konumunu ve irtifasını, kırmızı noktalar her İHA’nın gitmeye
çalıştığı konumu, mavi ise tespit edilen hedefi temsil etmektedir.

ve siyah çizgi ise 4 hedefin aktif olacağı toplam (maksimum) sü-
reyi göstermektedir. İHA’ların maksimum 30 dk havada kalma
kısıt kabul edilerek sonuçlar incelendiğinde 4 hedefin İHA’ların
normal uçuş şartlarında tespit edilebileceği görülebilmektedir.

Şekil 5: Konum tespiti süreleri için 1000 örnekli Monte Carlo
simülasyonu sonuçları.

Çalışmanın ikinci test aşamasında Şekil 6’te gösterilen ya-
zılımsal benzetim sistemi kurulmuştur. Bu sistem içerisinde
uçakların benzetimi için XPlane simülasyon programı kulla-
nılmıştır. 3 bilgisayarda XPlane simülatörü kooperatif çalışır-
ken, simülasyon içerisindeki uçağın otomatik kontrolünü Pi-
xhawk Arduplane otopilou sağlar. Xplane ile Arduplane ara-
larında UDP haberleşmesi kurarken, yüksek seviye rota plan-
lama ve kontrolü için Python dilinde geliştirilen "Uçuş Yöne-
tim Yazılımı" kullanılmıştır. Bu yazılım aynı zamanda, Mat-
lab/SIMULINK ortamında hazırladımız arayüz ile UDP üze-
rinden haberleşmektedirler. Arayüz ve test sistemi Şekil 7’de

gösterilmektedir.

Şekil 6: Yazılım benzetimli test diyagramı.

Şekil 7: Yazılım benzetimli test ortamı.

Yer isyasyonu yazılımı üzerinde iki farklı mod bulunmak-
tadır. Bu modlardan biri Arayüz modu olup, bu mod sayesinde
arayüz üzerinden her bir uçağa ayrı ayrı komut verilebilmek-
tedir. Diğer mod ise uçakların kontrolünün direk olarak "Uçuş
Planlama Algoritması’na verildiği durumdur. Uçuş planlama
algoritması, Matlab/SIMULINK ortamında hazırlanmış olup,
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uçakların sinyal alıp almama durumunda yapması gereken aksi-
yonlar ve akış tanımlanmıştır. Algoritma içerisinde tüm uçaklar
sinyal aldığı zaman da EKF ile iyileştirilmiş konum bulma iş-
lemi gerçekleştirilmektedir.

Şekil 4’de yazılımsal benzetim sonuçları gösterilmektedir.
Şekil 4(a)’da pasif rota uçuşu ile başlangıç safhası, Şekil 4(b)’de
ilk uçak sinyal almaya başladığı zaman diğer uçakların da oraya
doğru yaklaşımı safhası ve Şekil 4(c)’de EKF sonucu bulunan
konum etrafında dairesel uçuş gerçekleştirme safhası gösteril-
miştir. EKF sonucu bulunması istenilen sinyalin bulunduğu ka-
rarını varabilmek için hesaplanan son 20 konumun ortalaması
ve standart sapmasına bakılmaktadır. Her yeni veride güncel-
lenen bu son 20 konum değeri, ortalamaları alınarak ortalama
konum tespiti gerçekleştirilir. Bu ortalama konum üzerinden de
dizide bulunan güncel son 20 konumun standart sapması alınır.
Eğer bu standard sapma değeri, son 20 konum boyunca 50 met-
reden daha az ise, konumun istenilen hata aralığında bulunduğu
kararı verilir. 20 değeri, simülasyon ortamının performansına
bakılarak ampirik olarak tespit edilmiştir.

6. Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar
Çalışmada, geniş ölçekli ortamda RF yayın yapan hedefin ko-
num tespiti problemi için lokalizasyon ve sınıflandırma algo-
ritmalarından oluşan bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen sis-
tem verici gücünün belirsiz olduğu koşullarda çalışabilmekle
birlikte trilaterasyon algoritması ve genişletilmiş Kalman filt-
resinin birlikte kullanımı ile hedef tespitini yüksek doğrulukla
gerçekleştirebilmektedir.

Yazılımsal benzetim sisteminde kullanılan Arduplane yazı-
lımı, aslında gerçek uçuşlarda da aracı kontrol etmesi için kul-
lanılması planlanan donanım ve yazılımı temsil etmektedir. Ara
haberleşme için uygun UDP haberleşme sisteminin kullanıl-
ması için Raspberry Pi bilgisayarının kullanılması öngörülmüş-
tür. Üç uçak ile tüm sistemin gerçek testleri yapılmadan önce,
bir uçak ve iki XPlane simülasyonu, iki uçak ve bir XPlane si-
mülasyonu şeklinde bir geçiş organizasyonu takip edilecektir.
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Özetçe 

Bu makalede eşzamanlı bölge ayrıştırma ve atama algoritması 

kullanılarak, çoklu İHA kontrolü ile çoklu hedef arama/takip 

probleminin çözümü çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan 

yöntem ile benzerlerine göre daha hızlı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Çalışmada aramanın yapılacağı harita, ağaç yapısı şeklinde 

bölgelere ayrılarak, bu alanlarda hareketli hedeflerin bulunma 

olasılığına göre İHA ataması yapılmıştır. Her bölgede 

hareketli hedef bulunma ihtimali değiştiğinde ise yeni duruma 

göre İHA’ların atamaları yeniden gerçekleştirilerek algoritma, 

özyinelemeli olarak kullanılmıştır. Her alana yapılan atama ile 

hareketlenen İHA’lar geçtikleri alan içerisinde hedef tespitini 

de yaparak bu bölgelere ait veriyi güncellemiş olmaktadır. Her 

bölgede hedef bulunma ihtimali ise Bayes teorisi ile 

hesaplanmaktadır. Çalışmada 6 İHA ile 10 hareketli yer 

hedefinin 1200x1200 m olarak sınırlanmış alan içerisinde 

tespit ve takibi benzetim yoluyla gerçekleştirilmiş ve elde 

edilen sonuçlar tartışılmıştır. 

Abstract 

This paper presents a concurrent region decomposition and 

allocation algorithm that solves the multi-MSA coordination 

problem within the context of multi-target tracking and 

surveillance missions. Our collaboration approach achieves 

favorable computational characteristics, compared to its 

alternatives, by taking advantage of a data structure we named 

region allocation tree and the recursive processing strategy it 

allows. The region allocation tree data structure identifies the 

candidate regions, organizes information pertaining to tracking 

uncertainties and mobile sensor agent assignments, and allows 

for region decomposition and allocation simultaneously in a 

single depth-first sweep. Our collaboration approach, here, is 

used in conjunction with a Bayesian tracking algorithm as the 

decision making is carried out in the belief space. Our 

contributions are also located within the wider discourse on 

multi-robot coordination. The simulation results demonstrate 

the effectiveness of our multi-MSA coordination approach. 

1. Giriş

Mobil algılayıcı ajanlar (Mobile Sensor Agents - MSA) siber 

fiziksel sistemlerin bir alt türüdür ve sınırlı algılama, 

hareketlilik ve iletişim yetenekleri ile karakterize edilebilirler. 

Bu tür sistemler arasında insansız hava, yer ve su altı araçları 

bulunur [1-4]. Çoklu MSA gurupları aktif bilgi toplama 

görevlerinde (örneğin izleme, gözetim, kapsama ve keşif gibi) 

yer almaktadırlar [5]. Bu görevlerde, aracıların etkin 

koordinasyonu özellikle önemlidir. Çoklu MSA eşgüdüm 

problemi genellikle iki alt problem olarak ele alınır: (1) görev 

ayrıştırma/bölme ve (2) görev tahsisi. Görev bölmede amaç, 

görevin tamamına katkıda bulunacak şekilde görevin alt 

görevlere bölünmesidir. Burada, çok-robotlu araştırmalarda 

sınır temelli yaklaşımlar ve bunların türevleri bir örnek 

oluşturmaktadır [6-8]. Görev tahsisinde amaç, bu görevleri 

bireysel ajanlara atamaktır. Burada, çoklu robot görev dağılımı 

(Multi Robot Task Allocation-MRTA) ile ilgili literatürde 

temel bilgileri içeren yayınlar mevcuttur[9-12]. Pazar tabanlı 

çoklu robot görev tahsisi yaklaşımları, açık artırma ve teklif 

verme mekanizmaları benzeri çalışmalar ile yaklaşımın 

başarılı olduğu ortaya konulmuştur[13-17]. 
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Şekil 1: Çoklu MSA çoklu hedefli izleme sorunu. 

Bu çalışmada çoklu MSA ile çoklu hedef izleme ve gözetim 

sorunu üzerinde durulmuştur [18-23]. Şekil 1’de görülen 

sınırlı alan içerisinde sınırlı sensör kaplama alanına sahip 

çoklu MSA ile bir dizi hareketli hedefin etkin şekilde 

izlenmesi amaçlanmıştır. Mobil sensör ajanlarının sayısının 

hedeflerin sayısından daha az olması sağlanarak her hedefin 

bir izleyici ile takibi engellenmiştir. Görev başarısı, önceki 

çalışmalarımızda geliştirdiğimiz teorik performans kriteri olan 

toplam takım entropisi hesaplanarak belirlenmektedir[22,23]. 

Çok hedefli takip ve izleme probleminde özellikle önemli bir 

husus, mobil sensör ajanlarının belirsizlik alanlarının temsil 

biçimi ile ilgili olan seçimdir. Karar verme sırasında bu alanlar 

değerlendirilmektedir. Bu çalışmada grid temelli durum 

ayrıştırması (literatürde yaygın olarak kullanılan bir izleme 

yöntemi) kullanan doğrusal olmayan bir Bayesian izleme 

yöntemi kullanılmıştır[24,25]. 

Çalışmada alternatif yöntemlere göre daha avantajlı olduğu 

görülen, görev ayrıştırmayı ve görev tahsisi problemlerini 

eşzamanlı olarak hesaplamayla verimli bir şekilde çözen 

çoklu-MSA koordinasyon yaklaşımı önerilmiştir. Eşzamanlı 

çözüm yaklaşımımız, her bir alanın olasılık dağılımlarına göre 

haritayı parçalara bölen bir bölge dağılım ağacının 

kullanımına dayanır ve hareketli sensör ajanlarını olasılıklara 

dayalı olarak bu bölgelere tahsis eder. Bölge dağılım/tahsis 

ağacı, iki parçalı arama ağacı [26,27] formundadır ve yukarıda 

belirtilen işlevlerin yerine getirilmesinde böl ve fethet 

yaklaşımına izin verir. Elde edilen çoklu MSA koordinasyon 

algoritmasının hesaplama karmaşıklığı, araçların/hedeflerin 

sayısıyla doğrusal olarak ve bölge dağılım/tahsis ağacında 

kodlanmış aday bölge sayısıyla logaritmik olarak 

hesaplanabilir. Önerilen yöntem MATLAB ortamında simüle 

edilerek test edilmiştir. Simülasyon sonuçları yöntemin 

etkililiğini ve etkinliğini göstermektedir. 

Makalenin ikinci bölümünde, Bayesian çoklu hedef takip 

işlemi açıklanmıştır. Bu bölümde koordinasyon algoritmasının 

olasılık hesaplamaları ortaya konulmuş ve bayes tabanlı 

izleme formüle edilmiştir. Üçüncü bölümde çoklu MSA 

koordinasyonu açıklanmıştır. Bölge tahsis ağacı yapısı ve 

koordinasyon algoritması açıklanmış ve önerilen yöntemin 

avantajları bu bölümde ortaya konulmuştur. MATLAB 

ortamında gerçekleştirilen simülasyon sonuçları bu bölümde 

şema ve grafiklerle anlatılmıştır. Son bölümde ise çalışma 

sonuçları tartışılmıştır. 

2. Bayesian Çoklu Hedef Takip

Bayesian filtreleme yöntemi, çok sensörlü veri füzyon 

çalışmalarında çokça kullanılan literatürde yer alan bir 

yöntemdir[28, 29]. Robotik uygulamalarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır[30-34]. Kalman filtresi [35,36] ve parçacık 

filtresi[37, 38] gibi uygulamalarla farklı kaynaklardan gelen 

bilgilerin birleştirilmesi ve güvenli hale getirilmesinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada çok hedefli izleme 

problemi kapsamında Bayesian filtresi kullanılmıştır[24, 25]. 

Özellikle Bayesian çoklu hedef izleme için bölge ayrıştırma 

uygulaması üzerinde durulmuştur[18, 21, 24].  

Bayes çoklu hedef izlemede, öncelikle hedef durumların ayrı 

ya da ortak bir durum alanında tahmin edilip edilemeyeceğine 

karar verilmelidir. Çalışmada hedef hareketlerin birbirinden 

bağımsız olduğunu varsayılarak, hedef durumları ayrı ayrı 

muhafaza edilmiştir. Bu yaklaşım uygulamayı basitleştirir ve 

ortak durum tahmininde ortaya çıkan hesaplama yükünü 

azaltır. 

bel(qk
1 , qk

2 , … , qk
m) = ∏ bel(qk

j
)m

j=1  (1) 

Hedeflere ait bayesian yapı denklem 1’de verilmiştir. Burada 

𝑞
𝑘

𝑗 , j hedefinin k anındaki durumunu belirir ve bel ise kanaat 

fonksiyonudur. Bu formül ile çok hedefli izleme sorunu, tek 

hedefli izleme problemlerine ayrıştırılmış olur. 

Şekil 2: Hedef q için izleme sonucu. (Burada R, ızgara 

yapısındaki S uzayının sınırlarını, p(s) hedefin s∈ 𝑺 hücresinde 

bulunma ihtimalini temsil eder. Daha koyu bölgeler, yüksek 

olasılıklı hücrelere karşılık gelir.) 

Bizim için hedefin enlem ve boylam olarak pozisyonunun 

tahmini yeterlidir. Ancak alansal yaklaşın hem işlem hem de 

hesaplama açısından kolaylık getirir. Çalışmada 

sınırlandırılmış S uzayı s ∈ 𝐒  hücrelerine ayrılmıştır. Bayes 

filtre hedefin her s hücresinde olma olasılığını (𝑠𝑘|𝑧1:𝑘)  ile 

tanımlar ve izler. Burada tüm gözlemler z ile tanımlanmıştır. 

Bu bilgi şekil 2’deki gibi hücre formatında saklanır. Bir hedef 

için tüm hücrelerde bulunma olasılığı denklem 2’de görüldüğü 

gibi dir.  

∑ (𝑠𝑘|𝑧1:𝑘) = 1s∈𝐒       (2)

Bayes filtre yapısı tahmin ve düzeltme adımlarından oluşur. 

Tahmin adımında hedefin bir önceki durumu ve tanımlanan 

bir Markov hareket modeli 𝑝(𝑠𝑘|�̃�𝑘−1)  kullanılarak her hücre

için bir sonraki durumu tahmin edilir. Uygulamada hareket 

modeli olarak basit bir ısı dağıtma modeli kullanılması 

yeterlidir. Literatürde daha karmaşık modeller de 

mevcuttur[18-21]. Başlangıç adımında kullanılmak üzere ilk 

durumun oluşturulması gereklidir. Çalışmada ilk durum için 

maksimum belirsizlik durumuna karşılık gelen bölgenin 

tamamına eşit dağılım yapılmıştır. 

p(𝑠𝑘|𝑧1:𝑘−1) = ∑ (𝑠𝑘|�̃�𝑘−1)s̅∈𝐒 p(�̃�𝑘−1|𝑧1:𝑘−1)   (3)

𝑝(𝑠𝑘|𝑧1:𝑘) = 𝜇𝑝(𝑧𝑘|𝑠𝑘)𝑝(𝑠𝑘|𝑧1:𝑘−1)    (4)

Düzeltme adımı Denklem 4'te gösterilmiştir. Bu aşamada 

tahmin edilen durumlar, ölçümler ve ölçüm olasılığı modeli 

𝑝(𝑧𝑘|𝑠𝑘)  kullanılarak güncellenir. Burada 𝜇  normalizasyon

sabitini ifade eder ve hücre olasılıklarının her hedef için 

toplamasını sağlar. Denklem 5'de görüldüğü gibi bir hedefin 

gözlenmesi yanında gözlenememesi durumunu da hesaba 

katan olasılık modeli kullanılmıştır. Hedefin gözlenmesi 

durumu çok değişkenli normal dağılım 𝑁(ℎ(𝑥𝑘|𝑠𝑘), 𝑅𝑘)(𝑧𝑘)
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kullanılarak modellenmiştir. Burada, ℎ(𝑥𝑘|𝑠𝑘) hedef algılama

için ölçüm modelini belirtir; burada 𝑥𝑘 gözlemci ajan, 𝑠𝑘 grid

hücresi, 𝑧𝑘  ölçüm ve 𝑅𝑘  ölçüm belirsizliğini ifade eder.

Hedefin gözlenmemesi durumu ise hedefin nerede olmadığı 

konusunda bilgi olduğu anlamına gelir. Bu durumu, her bir 

hücre için algılama olasılıklarını değerlendirerek modelledik; 

𝛼(𝑥𝑘 , 𝑠𝑘) bu yapı ile Bayesian filtreleme kullanarak her bir

hedefle ilgili tüm MSA'lar tarafından elde edilen hem olumlu 

hem de olumsuz bilgileri birleştirerek etkili çok hedefli izleme 

algoritması oluşturuldu. 

𝑝(𝑧𝑘|𝑠𝑘) = {
𝑁(ℎ(𝑥𝑘|𝑠𝑘), 𝑅𝑘)(𝑧𝑘) ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑔ö𝑧𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖ğ𝑖𝑛𝑑𝑒

1 − 𝛼(𝑥𝑘 , 𝑠𝑘)       ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓 𝑔ö𝑧𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖ğ𝑖𝑛𝑑𝑒  
 (5)

Yukarıda tarif edilen yapı hesaplama karmaşıklığını önemli 

ölçüde azaltmaktadır. Olasılık modellerinin karmaşıklığı 

durum uzayında tanımlanan hücrelerin sayısıyla doğrusal 

olarak ölçeklendiğinden, bu algoritmanın toplam hesaplama 

karmaşıklığı 𝑂(𝑁 𝑀 𝐶) olarak ifade edilebilir. Burada N, M 

ve C, sırasıyla ajan sayısı, hedef sayısı ve hücre sayısıdır. 

Bölüm 3'te detaylı olarak açıklanan Bölge tahsis ağacı temelli 

işbirliği şemasının bu bölümde önerilen Bayesian izleme 

algoritması özelliklerine dayanmamaktadır. Ayrık-durumlu 

Bayes çoklu hedef izlemede kullanılan farklı yöntemleri 

[24,25] literatürden görülebilir. Benzer şekilde parçacık filtresi 

[38] gibi, doğrusal olmayan filtreleme yaklaşımları hücre

yapısında durum tahminleri kullanılarak uygulanması

mümkündür.

3. Çoklu MSA Koordinasyonu

Bölüm 1'de açıklandığı gibi, bu çalışma aktif bilgi toplama 

görevleri kapsamında çoklu robot koordinasyonunun bir alt 

türü olarak görülebilir. Çoklu robot koordinasyonu literatürde 

üç şekilde sınıflandırılır[9-11]. 

Farinelli ve arkadaşları tarafından geliştirilen çoklu robot 

işbirliği taksonomisine göre (1) bilgi düzeyi, (2) eşgüdüm 

seviyesi ve (3) iletişim seviyesi olmak üzere üç seviyeli 

sınıflandırma kullanmaktadır [9]. İlk etapta, mobil sensör 

ajanları, hedef ölçümleri ve bölge dağılımları da dahil olmak 

üzere aktif olarak birbirleriyle bilgi paylaştığından, bu çalışma 

farkında(aware) kategorisine girmektedir. İkinci seviyede ise 

bu çalışma bir koordinasyon protokolüne, yani bölgelerin 

mobil algılayıcı ajanlara tahsisine dayandığından, güçlü bir 

şekilde koordine edilmiş bir sistem olarak sınıflandırılabilir. 

Bölge ayırma kararları bir lider ajanı tarafından yapıldığı ve 

lider ajanın mobil sensör takımındaki herhangi bir aracı 

olabilmesi mümkün olduğundan bu çalışma zayıf 

merkezileştirilmiş olarak sınıflandırılabilir. Herhangi bir 

temsilci, herhangi bir zamanda, lider ajan rolünü üstlenebilir. 

Şekil 3: Farinelli ve diğerleri tarafından önerilen çoklu robot 

sistemleri taksonomisi[9]. 

Lider ajan, bölgelerin çok etmenli ekibe uyarlanabilir şekilde 

yeniden tahsis edilmesinden sorumlu olmasına rağmen, her 

ajan, lider ajandan denetim almadan yerel kararlarını verebilir. 

Çok hedefli takip ve gözetim probleminin farklı bir kategori 

içinde olabilecek farklı stratejilerle çözülebilir, bu nedenle, 

zayıf merkezileştirilmiş sınıflandırma, bu çalışmada önerilen 

işbirliği yöntemine özgüdür. 

Çok robotlu sistemlerin sınıflandırılmasında ikinci yaklaşım 

Gerkey ve Mataric tarafından önerilen çok robotlu görev 

dağılımı (Multi-Robot Task Allocation MRTA) 

taksonomisidir[10]. Burada, Şekil 4'te gösterildiği gibi, 

MRTA sistemleri üç boyutlu bir çözüm alanında girdikleri 

yere göre sınıflandırılmıştır. Tanımlanan eksenler şunlardır: 

(1) tek görev (ST) ile çok görevli (MT) robotlar, (2) tek

robotlu (SR) vs çoklu robot (MR) görevler ve (3) anlık (IA) ve

zaman-uzatılmış (TA) atama. Bu çerçeveye göre bu çalışma

ST-SR-IA sınıfının bir örneği olarak sınıflandırılabilir. Bu

sınıflandırmanın görev ayrıştırma adımına değil görev ayırma

adımına odaklanmıştır. Önerilen yöntemin birincil özelliğinin

görev dağılımı ve görev ayrıştırma sorunlarının eş zamanlı

çözümü olduğu unutulmamalıdır.

Şekil 4: Gerkey ve Mataric'in çoklu robot görev dağılımı 

(MRTA) taksonomisi [10]. 

Korsah ve arkadaşları tarafından ortaya konulan çoklu robot 

koordinasyon taksonomisinde [11], odak ayrıştırmaya doğru 

kaydırılmıştır. Bu yapıda görev ayrıştırılabilirliği, çoklu 

parçalanma, temel/atomik görevler, parçalanabilir basit 

görevler, bileşik görevler ve karmaşık görevler terminolojisini 

kullanılmıştır. Bu çalışma karmaşık bir görev olarak formüle 

edilmiş ve eşzamanlı görev ayrıştırma/tahsisat yöntemiyle 

çoklu parçalanabilirlik özelliği aktif olarak kullanılmıştır. Bu 

nedenle önerilen yöntem görev ayrıştırma ve görev ayırma 

problemlerini çözdükçe belirli bir zorluk ortaya koyan 

karmaşık görevlerle uğraşan olarak tanımlanabilir ve 

bahsedilen üç taksonomiye göre karmaşık bağımlılıkları 

içeren, karmaşık bir görevin çözümünde bir ST-SR-IA 

yöntemi kullanarak zayıf merkezileştirilmiş bir yaklaşım 

kullanan yöntem örneği olarak gösterilebilir[9-11]. 

Önceki çalışmalarda [22, 23], çoklu hedef izleme ve gözetim 

görevleri için çoklu MSA koordinasyon mekanizmaları 

önerilmişti. Bu yaklaşımlar, iki aşamalı bir bölge ayırma 

algoritmasına dayanıyordu: (1) hedeflerin kümeler halinde 

farklı bölgelere ayrılması ve (2) bireysel MSA'lerin bu 

bölgeler/kümelere atanması. Bu yaklaşımlarda her ajan, o 

bölgedeki belirsizliği en aza indirgemek için, belirlenen 

bölgedeki yörüngesini kendi planlar. Yeni hedef ölçümleri 

elde edildiğinde ve çevrenin altında yatan belirsizlik 

özellikleri değiştikçe, bölgeler ve bunların tahsisleri bir 

sonraki bölge dağılım döngüsünde güncellenir. Bu bölgeye 

dayalı koordinasyon stratejisinin tatmin edici bir izleme 

performansı sağladığını toplam takım entropisinin değişimi ile 

gösterilmişti. Hesaplama karmaşıklığı 𝑂(𝑁𝑀𝑘 + 𝑁3)  olarak

tanımlanır; burada N, M ve k sırasıyla MSA sayısını, hedef 
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sayısını ve kümelenme işleminde izin verilen maksimum adım 

sayısını temsil eder. Bu çalışmada da benzer bir bölge tahsis 

stratejisini kullanan bir koordinasyon yöntemi önerilmiştir. 

Yeni yaklaşımda aday bölge sayısı (q) önceden 

belirlendiğinden hesaplama karmaşıklığı daha düşük 

𝑂(𝑁𝑀𝑙𝑜𝑔𝑞) olarak, etkin bir koordinasyon sağlamaktadır. Bu 

olumlu sonuç, bölge tahsis ağacı (ve izin verdiği yinelemeli 

düğüm işleme prosedürü) yapısından yararlanarak elde 

edilmektedir. Şekil 5’de bölge tahsis ağacına dayalı eşgüdüm 

yaklaşımını fikrini göstermektedir. 

Şekil 5: Çoklu hedef izleme ve gözlem için bölge tahsisi 

tabanlı çoklu-MSA koordinasyonu. 

Şekil 6: 4 seviye derinliğine sahip bölge tahsis ağacı. 

Şekil 6, bölge tahsis ağacı veri yapısını göstermektedir. İkili 

ağaç veri yapısına benzer şekilde tasarlanmıştır [26,27]. 

Burada, bölge tahsis ağacındaki her düğüm, bölge tahsisinde 

düşünülebilecek bir aday bölgesi tanımlar. Üst düğüm, 

sürüleceği tüm sınırlandırılmış ortamı tanımlar. Her seviyede, 

belirli bir bölge, çocuk düğümleri gibi iki alt bölgeye 

ayrılmıştır. Yaprak düğümleri, genel çevrenin ayrı bölgelere 

ayrışmasını belirler. Burada sınırlı çevre dikdörtgen bir şekil 

olarak tanımlanır ve bölge tahsis ağacı dengeli bir ağaç olarak 

tanımlanır; burada bölgeler her bir seviyede dikdörtgen 

şekillere ayrılır. 

𝐻(𝑟𝑘) = ∑ 𝐻(𝑠𝑘)sk∈𝑟𝑘
(6) 

𝐻(𝑠𝑘) = ∑ 𝐻(𝑠𝑘
𝑗
)𝑀

𝑗=1 (7) 

𝐻(𝑠𝑘
𝑗
) = −𝑝(𝑠𝑘

𝑗
|𝑧1:𝑘)log 𝑝(𝑠𝑘

𝑗
|𝑧1:𝑘) (8) 

Bölge tahsis ağacında, her düğüm (diğer bir deyişle her aday 

bölge) bir değere sahiptir ve bu düğüme ajan atanmıştır. Fayda 

değeri, ilgili aday bölgede bulunan takip entropisi yani 

belirsizliği temsil eder. Eşitlik 6'da verilen bir 𝑟𝑘  aday

bölgesinin izleme entropisi 𝐻(𝑟𝑘)  her bir 𝑠𝑘  hücresinin

entropilerinin toplamı 𝐻(𝑠𝑘) olarak tanımlanır. Her bir hücre

entropisi ise denklem 7’de verildiği gibi her hedefin o 

hücredeki entropilerinin  𝐻(𝑠𝑘
𝑗
)  toplamıyla ifade edilir. Her

hedefe ait hücre entropisi ise denklem 8’ verilmiştir. 

Entropileri hesaplamak için verimli bir yöntem, Denklemler 9 

ve 10 ile verilmiştir. Burada yaprak düğümlerin entropileri 

𝐻(𝑟𝑘
0)denklem 9 ile hesaplanır ve yaprak olmayan düğümlerin

entropi değerleri ve 𝐻(𝑟𝑘
+)  ağaçta yukarı doğru hareket

edilerek çocuk düğümleri 𝐻(𝑟𝑘
𝐿) ve 𝐻(𝑟𝑘

𝑅) nin entropilerinin

toplamları olarak hesaplanır. Alternatif entropi hesaplama 

prosedürünün karmaşıklığı, grid haritasındaki hücrelerin sayısı 

ve bölge tahsis ağacındaki düğüm sayısı ile doğrusal olarak 

ölçeklenir. 

𝐻(𝑟𝑘
0) = ∑ 𝐻(𝑠𝑘)𝑠𝑘𝜖𝑟𝑘

(9) 

𝐻(𝑟𝑘
+) = 𝐻(𝑟𝑘

𝐿) + 𝐻(𝑟𝑘
𝑅)  (10) 

Entropi değerleri tüm aday bölgeler için hesaplandıktan sonra 

bölge ayırmaları şu şekilde yapılır: (1) tüm MSA'lar üst 

düğüme atanır ve (2) diğer tüm düğümler atanmış 

MSA'larından silinir. Ardından, bölge belirleme ağacı, üst 

düğümden başlayarak, yinelemeli biçimde işlenir. Her bir 

düğümde, o düğüme atanan MSA'lar, kendi araçlarına ve 

dikkate alınan MSA'lara olan mesafelerine göre çocuk 

düğümlerine atanır. Bu iki ardışık adımda başarılır. İlk olarak, 

her çocuk düğüm için tahsis edilecek MSA sayısı, Denklemler 

11 ve 12'de verilen iki çocuk düğümün entropilerini 

karşılaştırarak kararlaştırılır. Burada, 𝑛𝑘
𝑝

,  𝑛𝑘
𝐿 ve 𝑛𝑘

𝑅  sırasıyla

ana düğüm sol-alt düğüm ve sağ-alt düğüme atanan MSA 

sayısını belirtir. Denklem 11’deki [.] işlemi en yakın 

tamsayıya yuvarlanmaya karşılık gelir. 

𝑛𝑘
𝐿 = [

𝐻(𝑟𝑘
𝐿)

𝐻(𝑟𝑘
𝑅)

𝑛𝑘
𝑝

]  (11) 

𝑛𝑘
𝑅 = 𝑛𝑘

𝑝
− 𝑛𝑘

𝐿  (12) 

Her bir alt düğüm için MSA sayısına karar verildikten sonra, 

ikinci adım, üst-düğümlere olan uzaklığına göre üst düğüme 

atanan MSA'ları sıralanmasıdır. Sıralanmış MSA’lar önce sol 

çocuğa kalanlar ise sağ çocuğa atanır ve işlem alt düğümlere 

doğru yürütülür bu şekilde yalnız bir ajan atanmış düğüme 

veya yaprak düğüme ulaşılana kadar işleme devam edilir. 

Bu prosedür bölgesel ayrışma ve bölge dağılımını aynı anda 

gerçekleştiren bir arama ile sonuçlanır. 

Bu prosedürün hesaplama karmaşıklığı 𝑂(𝑁𝑀𝑙𝑜𝑔𝑞)  ile 

hesaplanır. Burada N, M ve q sırasıyla MSA sayısını, hedef 

sayısını ve aday bölgelerin sayısını ifade eder. 

4. Simülasyon Sonuçları

N=6 mobil sensör ajanına 1200m ila 1200m ile sınırlanmış bir 

alan üzerinde M=12 hareketli hedef izleme görevi verilen bir 

simülasyon MATLAB üzerinde gerçekleştirilmiştir. Her bir 

hücre boyutu 5m ila m olarak belirlenmiş ve 240x240hücrelik 

bir matris yapısı elde edilmiştir. Bölgesel dağılım ağacı, l=4 

derinlik seviyesine sahip olacak şekilde seçilmiş ve bu nedenle 

2𝑙 = 16  yaprak düğüm ve 𝑞 = 2𝑙+1 − 1 = 31  aday bölge

oluşturulmuştur. Bu nedenle, her yaprak düğüm 60x60 

hücrelik bir alanı kaplamaktadır. 

Şekil 7 simüle edilmiş dünyayı belirli bir zaman adımında 

göstermektedir. Burada renkli küçük kare şekillerle gösterilen 

hedeflerin çevreye yayılmış olduğunu ve sürekli hareket 

halinde olduklarını görüyoruz. Renkli artı şekillerle gösterilen 

hareketli sensör ajanları hareketli hedefler hakkında aktif 

olarak bilgi toplar.  

Simülasyonların, çok hedefli izleme ve gözetim yaklaşımında 

her hedef için (1) arama ve bulma evresi ve (2) düzenli izleme 

evresi olmak üzere iki ayrı aşamadan oluştuğunu gözlemlendi. 

Arama ve bulma evresinde, hedefin olasılık dağılımı, sınırlı 

çevre boyunca tekdüze yakındır ve bu nedenle ajan 

koordinasyonu için sınırlı bilgi sağlar. Bu aşamada, hedef 

hakkında bir ölçüm elde edilinceye kadar MSA ekibi büyük 
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oranda olumsuz bilgilere güvenir (Hedefin nerede olmadığına 

dair bilgiler). Şekil 8, bu safhayı göstermektedir: soldaki ilk 

şekil başlangıç hedef izleme tahminini ortadaki şekil ise 

negatif bilgi ile yönlendirilen arama aşamasını göstermektedir. 

En soldaki şekil ise hedefin bulunduğu anı göstermektedir. 

Hedef bulunduğunda düzenli izleme evresi başlar. Düzenli 

izleme safhalarında bir takım hedefleri izlerken, mobil 

algılayıcı ajanlar, entropi özelliklerine dayalı olarak 

hedeflerinin bir alt kümesinden diğerlerine geçişlerini 

değiştirir. Bu şekilde ajanlar ileriki aşamada hedefin nerede 

görünebileceğini tahmin eder ve hedeflerin izini kaybetmez. 

Şekil 7: Verilen bir zaman-adım için taklit dünya. 

Şekil 8: Arama aşamasında bir hedefi izleme işlemi. 

Şekil 9'da, simülasyon boyunca her hedefin izlenme 

entropilerini görüyoruz. Burada, iki aşamayı açıkça 

gözlemliyoruz. Arama ve faz aşamasında, hedef entropiler, 

ajanlar tarafından edinilen olumsuz bilginin katkılarına 

dayanarak hafifçe azalmaktadır. Hedefe ilk olarak 

gözlendiğinde, gelen doğru bilginin etkisiyle hedef entropisi 

keskin bir şekilde azalır. Bundan sonra düzenli izleme fazı 

aktif hale gelir. Bu aşamada oyunda üç faktör vardır: (1) hedef 

hareketlere bağlı olarak entropi artışı, (2) olumsuz bilgilere 

göre entropi azalması ve (3) olumlu bilgilere bağlı olarak 

entropi azalması. Burada, hedef gözlemlenmediğinde hedef 

hareketten dolayı oluşan entropi artışının, negatif bilgilere 

bağlı olarak entropi azalmasını zorladığını gözlemliyoruz. 

(Hedef entropilerinin negatif bilgi etkisi ve hedef hareketinden 

dolayı oluşan entropi artış etkisi nedeniyle bir yakınsama 

noktası oluşur.) Ayrıca çoklu MSA ekibinin hedefler arasında 

geçiş yaptığını görülebilmektedir. 

Şekil 9: Simülasyon boyunca her hedef için entropi değişimi. 

Şekil 10'da hedef izleme entropilerindeki değişim 

dinamiklerini modellemektedir. Hedefler başlangıçta 

bilinmeyen yerlerde olduğu için, izleme entropileri maksimum 

teorik değerle başlar. Hedef algılama/ölçümlerin 

kullanılabilirliğine dayanarak, izleme algoritması olumlu veya 

olumsuz bilgi durumlarında ilerlemektedir. Burada, olumlu ve 

olumsuz bilgiler, sırasıyla hedefin nerede olduğu ve 

olmadığına ilişkin bilginin kullanılabilirliğini ifade eder. 

Sonuç olarak, belirli bir hedefin izleme entropisi iki dengeden 

birine yaklaşır: negatif bilgi dengesi ve pozitif bilgi dengesi. 

Bu nedenle, arama-bulma evresinde, hedef maksimum teorik 

değere yakın bir entropi ile başlar ve arama devam ederken 

yavaşça negatif bilgi dengesine doğru yaklaşır. Hedef tespit 

edildiğinde entropisinde keskin bir düşüşü gözlenir. Hedef 

bulduktan sonra, hedef izlerin pozitif bilgi dengesine doğru 

hareket etmesi ve negatif bilgi dengesine doğru salınması 

durumunda düzenli izleme fazı gözlemlenir. Bunun nedeni, 

hedef sayısının ajanlar sayısından (M> N) daha büyük 

olmasıdır, bu nedenle ajanlar dikkatlerini izleme entropilerine 

dayalı olarak bir hedeften diğerine geçirmeleri gerekir. 

Burada, bu düzenli izleme aşamasında, MSA'ların farklı 

bölgelere göre başarıyla yeniden tahsisi yapılarak, hedef 

entropileri pozitif denge ile hedefin kaybolduğu eşik arasında 

bulunan bir entropi bandında tutulur. İki veya daha fazla MSA 

belirli bir hedefi aynı anda tespit ederse pozitif bilgi 

dengesinin Şekil 9 ve 10'da görüldüğü gibi aşağı kayabilir. 

Şekil 10: Hedef izleme entropisinin dinamikleri 

Şekil 11: Simülasyon boyunca toplam hedef izleme entropisi. 

Simülasyon boyunca, merkezi performans kriteri olan toplam 

hedef izleme entropisi değişimi Şekil 11’de gösterilmektedir. 

Çoklu MSA ekibinin birincil arama-evre aşamasında başarılı 

olduğunu ve toplam entropiyi önemli ölçüde azalttığını ve 

toplam entropiyi kabul edilebilir bir seviyede tutarak düzenli 

izleme aşamasında başarılı olduğunu görülmektedir. 

5. Sonuçlar

Bu çalışmada Byesian izleme ve kanaat fonksiyonuna dayalı 

çoklu-MSA çok hedefli takip ve izleme yaklaşımı sunuldu. 

Karar verme prosedürü kanaat fonksiyonuna dayandığından 

Bayesian izleme çerçevesiyle birlikte geliştirilmiştir. Çalışma, 

kanaat fonksiyonu altında yatan belirsizlik özelliklerinin ışığı 

altında tüm sınırlandırılmış çevrenin ayrı bölgelere 

ayrılmasına ve daha sonra bu bölgelerin keşfedecek olan 

mobil algılayıcı ajanlarına tahsis edilmesine dayanmaktadır. 

Çalışma, tüm aday bölgeleri kodlayan bölge ayırma ağacı adı 
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verilen bir veri yapısını kullanır, bunları alt grup/üst grup 

ilişkilerine göre düzenler ve takip eder. Eşgüdüm algoritması 

bölge dağılım ağacının tek bir derinlik taramasında bölgedeki 

bozunmayı ve bölge dağılımı problemlerini aynı anda çözer. 

Bu nedenle, hesaplama maliyetini düşürür. 

Önerilen çoklu-MSA işbirliği yaklaşımı MATLAB tabanlı 

simülasyon ortamında test edilmişir. Her hedef izi için iki faz 

gözlemlenmiştir bunlar: (1) arama ve bulma evresi ve (2) 

düzenli izleme evresi. Ayrıca, her bir hedef parçanın 

entropileri için iki denge noktası gözlemlenmiştir bunlar: (1) 

negatif bilgi dengesi ve (2) pozitif bilgi dengesi. Bu 

gözlemlere dayanarak hedef takip entropilerinin ardındaki 

dinamikleri daha da araştırılmıştır. Önerilen yöntemin 

hareketli hedefleri doğru bir şekilde tespit etmeyi ve ardından 

her bir hedef parçaya karşılık gelen belirsizlikleri belli bir 

eşiğin altında tutmayı başarabildiğini görülmüştür. Sonuçlar, 

önerilen yöntemin etkinliğini göstermektedir. 

Çalışmada aday bölgelerin önceden tanımlanmıştır. Bu durum 

bölge ayrıştırması için arama alanını etkin bir şekilde 

kısıtlayarak karmaşıklığı azaltmasına rağmen, aday bölgeler 

yeterince dikkatle seçilmediği takdirde verimsizliklere olabilir. 

Aday bölgelerin seçimini, karmaşıklık ve etkinlik arasındaki 

dengeyi içeren bir tasarım ile belirlenmesi verimsizlik 

yaşanmasına engel olabilir. Aday bölgelerin verimliliği 

artıracak şekilde seçilebilmesi için gerekli çalışmaların 

yapılması ve bu konuda bir yöntem oraya konulmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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