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Özet 
Kren, taşıma amacı ile kullanılan ; köprülü , gezer gibi 
çeşitleri bulunan , ağır sanayide , denizcilikte ve bir çok 
sektörde  yükleri kaldırıp  taşınmasını sağlayan 
mekanizmadır. Projemizde ise tek eksenli hareket 
kabiliyetine sahip bir kren sisteminin basite indirgenmiş 
modelinde taşınan yükün kontrolü ve salınımının 
minimize edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
frekans domaininde Lag-Lead ve PID olmak üzere iki 
farklı kontrolcü tasarlanmış ve sistem cevapları 
incelenmiştir. 

     

Sistem Kontrolü 
    Sistem için kontrolcü tasarlanmadan önce sistemin açık 
çevrim ve kontrolcüsüz kapalı çevrim cevaplarına 
Matlab/Simulink kullanılarak bakılmıştır. Açık çevrim için 
sisteme dürtü girişi verilmiş ve alınan cevaplar 
incelenmiştir. Salınım açısnın ve yerleşme süresinin 
oldukça uzun olduğu görülmüştür. Kapalı çevrim 
kontrolcüsüz sisteme joystick kolunun π/3 radyan ileriye 
hareket ettirildiği düşünülmüş ve sistem tasarımına göre  
sarkacın 1 metre gitmesi beklenmiştir. Sistemin 
kontrolcüsüz kapalı çevrim cevabı ; konum için    Şekil 5,  
açı için Şekil 6’de görülen cevaplar elde edilmiştir. 

 
Sistemin Fiziksel ve Matematiksel 
Modeli 
Sisteme hareket komutu , π/2 ve -π/2  açıları  arasında 
hareket edebilen ve içerisinde sınırları sağa 5 dönüş ve 
sola 5 dönüş olan potansiyometre bulunan bir joystick ile 
verilmektedir. Joystick dışında sistem; diferansiyel ve güç 
yükselteci , motor ve motorun dairesel hareketini doğrusal 
harekete dönüştürmek için  sisteme eklenmiş  kramayer 
dişliden oluşmaktadır. Taşınan yük , kramayer dişliye 
paralel olarak perçinlenmiş bir kütleye halat ile bağlanmış 
ve kramayer dişli ile birlikte hareket etmektedir. Sistemde 
konum sensörü yardımı ile sarkacın konumu alınıp 
kontrol edilmektedir.  Üzerinde çalışılan sistemin modeli 
SolidWorks ile çizilip Şekil 1’de görüldüğü gibi 
tasarlanmıştır. Fiziksel model Şekil 2’de görüldüğü üzere 
şematik olarak gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Sistemin Fiziksel Modeli 

Şekil 2. Sistemin Şematik Gösterimi 

Alt Sistemler Giriş Çıkış 

Joystick 
Diferansiyel yükseltece 

gerilim olarak  Vi(t) 

Diferansiyel 

Yükselteç 

Joystickten gelen gerilim 

Ve(t)= Vi(t) - Vo(t) 

Güç yükseltecine gerilimolarak 

Vp(t) 

Güç Yükselteci 

  

Diferansiyel yükselteçten 

gelen gerilim Vp(t) 

Motora gerilim olarak 

Ea(t) 

Motor 
Güç yükseltecinden gelen  

gerilim Ea(t) 

Kramayer dişliye aktarılan tork 

To(t) 

Kramayer Dişli 
Motordan gelen tork 

To(t) 

Kramayer dişli kuvveti 

F(t) 

Sarkaç 
Kramayer dişliden gelen 

kuvvet F(t) 

Sensöre giden uzaklık  

X(t)  

Sensör 
Sarkaçtan gelen uzaklık  

 X’(t)  

Diferansiyel ön yükseltece gerilim 

olarak   Vo(t) 

Sistemin matematiksel modelinin çıkartılması sırasında Tablo 1’de görüldüğü 
gibi sistem alt kısımlara ayrılıp her bir sistemin matematiksel modeli ayrı ayrı 
çıkarılmıştır. Sistem için verilen parametre değerleri kullanılarak alt sistemlerin 
transfer fonksiyonları elde edilmiştir. Elde edilen transfer fonksiyonlar kaskad 
olarak birleştirilerek Şekil 3’te verilen sistemin blok diyagramı elde edilmiştir. 

Tablo 1. Alt sistemler 

Şekil 3. Sistemin Blok Diyagramı 

Şekil 4. Kapalı Çevrim Kontrolcüsüz Konum Cevabı 

Şekil 5. Kapalı Çevrim Kontrolcüsüz Açı Cevabı 

Sistemin kontrolcüsüz kapalı çevrim cevaplarına 
bakıldığında konum için yerleşme süresinin  1270 saniye ve 
sarkacın salınımının durma süresi 59.3 saniye olduğu 
görülmektedir. Kontrolcü tasarımı ile konum için yerleşme 
zamanın %10 aşım ile 5 saniyeye düşürülüp salınımın 
durma süresi minimize edilmesi amaçlanmıştır. Bu sistem 
gereksinimlerine yönelik frekans domaininde Lag-Lead ve 
PID kontrolcüler ayrı ayrı  tasarlanmış ve cevapları 
incelenmiştir. Frekans domaininde tasarlanan Lag-Lead 
kontrolcünün transfer fonksiyonu Denklem 1’de görüldüğü 
gibi bulunmuş ve sisteme dahil edilmesi ile Şekil 6’da 
verilen konum, Şekil 7’de verilen açı cevabı elde edilmiştir. 
 

Denklem 1. Lag-Lead Kontrolcü Transfer Fonksiyonu 

Şekil 6. Lag-Lead Kontrolcülü Konum Cevabı Şekil 7. Lag-Lead Kontrolcülü  Açı Cevabı 

Kontrol Sistem özelliklerine göre tasarlanan PID kontrolcü için PID 
parametreleri Kp=2656 Ki=26.5 Kd=678 olarak bulunmuş ve 
kontrolcünün sisteme dahil edilmesi ile Şekil 8’de verilen konum, 
Şekil 9’da verilen açı cevapları elde edilmiştir. 

Şekil 8. PID Kontrolcülü Konum Cevabı Şekil 9. PID Kontrolcülü Açı Cevabı 

Sonuç 
Tasarlanmış olan sistem modelinde kontrolcüsüz kapalı çevrimde 
konum için 1270 saniyen olan yerleşme süresi Lag-Lead kontrolcü 
ile %29.2 yüzde aşım ile 9.99 saniyeye indirilirken salınımın 
yerleşme süresi 14.7 saniyeye indirilmiştir. PID kontrolcü 
kullanılarak konum için yerlşme süresi %27.4 yüzde aşım ile 5.58   
saniyeye indirilken salınımın yerleşme süresi 36.6 saniyeye 
indirilmiştir. PID kontrolcü ile istenilen yerleşme süresine 0.58 
saniye gecikme ile ulaşırken Lead-Lag kontrolcü ile 4.99 saniye 
gecikme ile ulaşılır ; ancak Lead-Lag kontrolcü ile salınımın 
yerleşme süresi PID kontrolcüye göre 21.9 saniye daha hızlıdır. Bu 
durumda sistemin uygulama aşamasında salınımın hızlı yerleşmesi 
istenmesi durumu için tasarlanan Lead-Lag kontrolcü , konumun 
hızlı yerleşmesi durumu için tasarlanan PID kontrolcü tercih 
edilebilir.  
Bu projede , çıkarılan matematiksel model ve kullanılan kontrolcü 
tasarlama teknikleri, farklı kontrol sistem özelliklerinde veya farklı 
parametrelere sahip elemanlar kullanılarak oluşturulmuş sistemlerin 
kontrolcü tasarlama işlemlerinde kullanılıp geliştirilebilir. 
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