
SÜRTÜNME KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN ANALİZİ VE 

KONTROLÜ 
Mehmet İŞCAN 

Prof. Dr. Faruk YİĞİT 

  Proje bölümleri 
Projemiz 2 ana sistemin incelenmesinin içermektedir; 

 Tek kütle-yay-damper modeli 

 Çift kütle-yay-damper modeli 

Şekil 1. Çift kütle – yay – damper sistemi  

    Sistemin analiz denklemlerinin çözümü için serbest cisim diyagramları şekil 5 ve 

şekil  6 da verilmiştir. 

Şekil 2. Tek kütle-yay- damper sistemi 

Sistemlerin Analizi 
    Sistemlerin çözümü için sürtünme modellerini 

söylersek; 

1) Negatif eğri modeli 

2) Durma modeli 

    Modeller sırası ile gösterilirse; 

     

Özet 

   Sürtünme kaynaklı titreşimler sistemlerin 

kararlılıklarını  doğrudan etkilemektedir. 

Çalışmamızda sistemlerin modellemesinde 

kullanılan iki adet sürtünme modeli 

incelenecektir. Bu sürtünme modelleri ile 

sistemleri  iki ana başlıkta çözümlenecektir. 

Bunlar tek kütle-yay-damper modeli ve birden 

fazla kütle-yay-damper modelini içermektedir. 

Bu çalışmamızda sistemlerin analizi, kontrolü 

ve modellemesi üzerine tartışılacaktır. 

Şekil 3. Durma durum modeli Şekil 4. Negatif eğim modeli 

M1M0

F(t) k1

c1

X1 X2

Şekil 7. Tek kütle-yay-damper 

modeli 

M1M0 M2

F k1

c1

k2

c2

X1 X2 X3

Şekil 8. Çift kütle-yay-damper 

modeli 

    Sistemlerin kuvvetler ile kontrolü için her kütlenin konum, hız ve ivme grafikleri 

aşağıdaki şekillerde verilmiştir. 

Şekil 9. M1 kütlesinin konum grafiği 

Aşağıdaki şekiller Tek kütle-yay-damper sistemi sabit bir hız 

tarafından sürüldüğü durum içindir. 

Aşağıdaki şekiller tek kütle-yay-damper sisteminin zamanla değişen 

kuvvetler sürülmesi durumu içindir. 

Şekil 12 Sistem için kuvvet – zaman grafiği 

Şekil 11 M0 kütlesinin konum grafiği 

Aşağıdaki şekiller çift kütle-yay-damper sisteminin zamanla 

değişen kuvvetler ile sürülmesi durumu içindir. 

Şekil 13. M0 kütlesinin konum grafiği 

Şekil 14.M1 kütlesinin konum grafiği 

Şekil 15. M2 kütlesinin konum grafiği 

Sistemlerin Kontrolü 
    Sistemlerin kontrolü için durum – uzay yöntemi uygulanmıştır. 

Bu yöntemde sistemimiz için durum – uzay matrisleri çıkarılmış 

ve sırası ile sistemlerin kontrolleri yapılmıştır. Durum – uzay 

kontrol yönteminde sistemlerin belli durumlarının  sisteme geri 

döndürülmesi ve kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Sistemlerin 

kontrolü uygulanırken seçimli kontrol algoritması kullanılmıştır. 

Her durma durumundan kayma durumuna geçişte sistemin 

transfer fonksiyonu değişeceğinden kontrolcüsü de değişmek 

zorundadır.  Ayrıca sistemlerin kontrolleri için gözlemciler 

tasarlanmıştır. Gözlemciler sistemdeki durumlara göre 

oluşturulan ve sistemin parametrelerine göre tahmin edilen 

değişkenlerdir. Sistemlerin sırası ile  kontrol grafikleri aşağıda 

verilmiştir. 

     

Şekil 16. M1 kütlesinin 

durma durumu 

Tek Kütle – Yay – Damper Sistem kontrolü adım girişe cevapları 

Şekil 17. M1 kütlesinin 

kayma durumu 

Çift Kütle – Yay – Damper Sistem kontrolü adım girişe cevapları 

    Tek  Kütle – Yay – Damper Sistemleri için yukarıdaki adım cevapları çıkarılmıştır. 

Şekilden de anlaşılacağı gibi yeşil ve kesikli grafik sistemin açık çevrim cevabını 

göstermektedir. Mavi çizgimiz ise sistemin kapalı çevrim cevabını göstermektedir. 

Şekil 20. M0, M1ve M2 kütlesinin hareket durumu 

Şekil 19. M0 ve M1 

kütlesinin hareket 

durumu 

Şekil 18. M0 kütlesinin 

hareket durumu 

    Çift  Kütle – Yay – Damper Sistemleri için yukarıdaki adım cevapları çıkarılmıştır. 

Şekilden de anlaşılacağı gibi yeşil ve kesikli grafik sistemin açık çevrim cevabını 

göstermektedir. Mavi çizgimiz ise sistemin kapalı çevrim cevabını göstermektedir. 

Sonuç 
    Sistemlerimizin çözümleri çift ve tek kütle-yay-damper modeli 

için yapılmıştır. Bu modellerden gelen denklemlere göre 

sistemimizin kontrolü yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar 

gözlemlenmiştir. 

-Sistemlerin modelleri çıkartılırken grafiklerde süreksizlikler 

oluşmuştur. Bu süreksizliklerin nedeninin sürtünme modelinden 

kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

- Kütle-yay-damper sistemlerinde kütlelerin osilasyon yapmaması 

için sistemlere kuvvet uygulanmasına karar verilmiştir. 

- Tek ve Çift kütle-yay-damper sistemleri için gerçek hayattaki 

uygulamalar göz önüne alınarak durum uzay modeli kullanılmış 

ve sensörlerden alınan değerler sistemlere geri beslenmiştir. 

- Sistemlerin istenen özelliklerde sonuçlar vermediği 

gözlemlenmiştir. Bu durumun sebepleri araştırılmış ve sistemlerin 

karakteristik denklemlerinde bulunan pozitif köklerde 

kaynaklandığı gösterilmiştir. 

-Pozitif kök içeren sistemlerin girişlerine bakılmış ve sistemlerin 

geçici cevapta çok salınım yaptığı gözlemlenmiştir. 

     

    Sistemlerin sırası ile giriş kuvvet grafikleri aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 21. Tek kütle-yay-

damper sistemi M1 

kütlesinin durma 

durumu 

Şekil 22. Tek kütle-yay-

damper sistemi M1 

kütlesinin durma 

durumu 

Şekil 23. Çift kütle-yay-

damper sistemi M0 

kütlesinin hareket 

durumu 

Şekil 24. Çift kütle-yay-

damper sistemi M0 ve 

M1 kütlesinin hareket 

durumu 

Şekil 25. Çift kütle-yay-damper sistemi M0, M1ve M2 

kütlesinin hareket durumu 

Fs

V

Fs

V

Şekil 10. M0 kütlesinin konum grafiği 

Şekil 5. Karıştırılmış modeli 


