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OTOMAT!K
KONTROL FORMLARI

Otomatik kontrol döngüsünde kontrol edici blok yerine 
yerle!tirilecek herhangi bir kontrol cihazı set de"eri etrafında 
çalı!ması gereken hassasiyette sistemi kontrol etmelidir. Prosesin 
gerektirdi"i hassasiyetle çalı!acak, hatayı gereken oranda 
minimuma indirecek çe!itli kontrol formları vadır. Bunlar;

#) Açık-kapalı (on-off) kontrol
2) Oransal kontrol (P)
3) Oransal + Integral kontrol (P+I)
4) Oransal + Türevsel kontrol (P+D)
5) Oransal + Integral + Türevsel kontrol (P+I+D)
6) Zaman oransal (time proportioning) kontrol formlarıdır.

Q AÇIK-KAPALI KONTROL  
   (ON-OFF)
Açık-kapalı kontrol cihazı set de"eri üstünde veya altında ayar 
de"i!kenini açar veya kapar. Kontrol cihazının çıkı!ı iki konumludur; 
ya tamamen açık, ya da tamamen kapalıdır. Örne"in ayar de"i!keni 
elektrik enerjisi olan sistemde kontrol cihazı, set de"erinin altında 
elektrik enerjisini sisteme tamamen verir, set de"erinin üstünde ise 
tamamen keser veya tam tersi dü!ünülebilir.

Açık-kapalı kontrolda kontrol altında tutulan de"i!ken örne"inin 
sıcaklık, sürekli salınım halindedir. Set de"erinin etrafında salınır. 
Bu salınımda tepeden tepeye de"i!im ve salınım sıklı"ı proses 
karakteristiklerine ba"lıdır. $ekil #’de açık-kapalı kontrol cihazı ile 
kontrol edilen bir sistemin sıcaklık-zaman e"risi görülmektedir.

"ekil #: Açık-kapalı kontrol (ideal)

Bu tip kontrolün ideal transfer e"risi $ekil 2’de görülmektedir
"ekil 2: %deal açık-kapalı kontrol transfer e"risi

Ancak pratikte, endüstriyel sistemlerde bu tip ideal bir açık-
kapalı kontrol sistemi kullanılmaz. Prosesteki bozucu faktörler 
ve elektriksel gürültü nedeniyle, set de"eri geçi!leri bu !ekilde 
tek noktada olacak olursa sistem osülasyona geçer ve devamlı 
set de"eri etrafında sık aralıklı açma kapama yapar. Özellikle bu 

durum son kontrol elemanlarının çok kısa sürede tahrip olmasına 
sebep olur. Bu durumu önlemek için set de"eri geçi!lerinde 
“histerisiz” ya da sabit band olu!turulur. 
$ekil 3’te histerisizli ya da sabit bandlı açık-kapalı kontrol e"risi 
görülmektedir.
"ekil 3: Histerisizli açık-kapalı kontrol e"risi.

Bu e"riden de anla!ılaca"ı üzere sıcaklık yükselirken, set de"erini 
geçti"i anda enerji kesilmez, belli bir de"er kadar yükselir ve o sabit 
de"erden sonra kapanır. Sıcaklık dü!meye ba!lar, set de"erine 
geldi"i anda enerji açılmaz, set de"erinin etrafında sabit bir sıcaklık 
bandı vardır. Bu bandın geni!li"i ya da darlı"ı tamamen prosesin 
gerektirdi"i kadar olmalıdır.

$ekil 4 ise histerisizli açık-kapalı kontrol formu transfer e"risini 
göstermektedir.

"ekil 4: Histerisizli açık-kapalı kontrol transfer e"risi.

Isıtıcıya enerji verilmesine müteakip sıcaklık yükselmeye ba!lar. G, 
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F ve set de"erinde herhangi bir de"i!iklik olmayacaktır. Sıcaklık B 
noktasına geldi"inde ısıtıcının enerjisi kesilecektir. 
C noktasından, D noktasına kadar sıcaklık kendi kendine bir 
miktar yükselip tekrar dü!ecek, C noktasında ve set de"erinde 
ısıtıcı kapalı, ancak E noktasının altına dü!tü"ü anda ısıtıcının 
enerjisi verilecektir. F noktasından G noktasına kadar sıcaklık, 
ısıtıcı açık olmasına ra"men kendi kendine dü!ü!e devam edip, G 
noktasından sonra tekrar bir önceki !ekilde kontrol fonksiyonuna 
devam edecektir. Burada sabit band F ve B veya E ve C arasındaki 
sıcaklık fark de"eridir. Hernekadar açık-kapalı kontrol formu 
sıcaklık de"i!keni ile incelendiyse de sıcaklık de"i!keni yerine 
basınç, seviye, debi gibi de"i!kenler de dü!ünülebilir.  Sistemlerde 
en yaygın olarak açık-kapalı kontrol kullanılmasına ra"men bu 
kontrol formunun yeterli olmadı"ı proseslerde bir üst kontrol 
formu olan oransal kontrola geçilir.

Q ORANSAL KONTROL 
   (PROPORTIONAL CONTROL)
Oransal kontrol cihazı prosesin talep etti"i enerjiyi sürekli olarak 
ayar de"i!kenini ayarlayarak verir. Gereksinim duyulan enerji 
ile sunulan enerji arasında bir denge vardır. Elektirk enerjisi 
kullanılarak ısıtma yapılan bir proseste, oransal kontrol cihazı 
ısıtıcının elektrik enerjisini prosesin sıcaklı"ını set edilen de"erde 
tutabilecek kadar, prosesin gereksinim duydu"u kadar verir. 
Enerjinin %0’dan %#00’e kadar ayarlanabildi"i, oransal kontrol 
yapılabilen sıcaklık aralı"ına ORANSAL BAND denir. Genel olarak 
oransal band, cihazın tam skala (span) de"erinin bir yüzdesi olarak 
tanımlanır ve set de"eri etrafında e!it olarak yayılır. Örne"in 
#200°C’lik skalası olan bir cihazda %5’lik bir oransal band demek 
0.05 x #200°C = 60°C’lik bir sıcaklık aralı"ı demektir. Bu 60°C’lik 
aralı"ın 30°C’si set de"erinin üzerinde 30°C’si set de"erinin altında 

yer alır ve kontrol cihazı 60°C’lik aralıkta oransal kontrol yapar. 
Oransal kontrol cihazı tranfer e"risi $ekil 5’te görülmektedir.
Set de"eri 400°C’ye ayarlanan, %5 oransal band verilen bir 
oransal kontrol cihazında 370°C ve 430°C’ler bandın uç 
noktalarıdır. Kontrol cihazı dü!ük sıcaklıklardan ba!lamak üzere 
370°C’ye gelinceye kadar ısıtıcılara %#00 enerji verilir, yani enerji 
tamamen açıktır. 370°C’den itibaren set de"eri olan 400°C’ye 
kadar sıcaklık yükselirken ısıtıcıya verilen enerji yava! yava! 
kısılır. Set de"erinde sisteme %50 enerji verilir. E"er sıcaklık set 
de"erini geçip yükselmeye devam edecek olursa 430°C’ye kadar 

enerji giderek kısılır ve 430°C’nin üzerine geçti"i taktirde artık 
enerji tamamen kapatılır. Yani sisteme %0 enerji verilir. Sıcaklık 
dü!ü!ünde anlatılanların tam tersi olacaktır. Oransal band örne"in 
%2’ye dü!ürüldü"ü taktirde; 0.02x#200°C=24°C’nin yarısı olan 
#2°C üstte ve #2°C altta olmak üzere kö!e noktaları 4#2°C ve 
388°C olacaktır. De"i!ik proseslerde ve de"i!ik !artlarda duruma 
en uygun oransal band seçilerek oransal kontrol yapılır. Aynı 
sistemde geni! ve dar, iki farklı oransal banda örnek alalım. $ekil 
6’da geni! oransal band seçilmi!tir. Bu seçilen banda göreceli 
olarak reaksiyon e"risi verilmi!tir.

Geni! seçilmi! bandda, küçük oranda enerji artı!ı büyük sıcaklık 
artı!ına sebep olur veya, küçük oranda enerji dü!ü!üne sebep 
olur. $ekil 7’de seçilen dar oransal bandda ise küçük bir sıcaklık 
artı!ı veya dü!ü!ü  sa"lamak için büyük oranda enerji dü!ü!ü 
yapmak gerekir. Bu bandı giderek daraltıp sıfırlayacak olursak, 
bu takdirde oransal kontrol cihazı açık kapalı kontrol cihazı gibi 
çalı!acaktır. “Oransal band” birçok proseste tam skala de"erinin 
bir yüzdesi olarak tanımlanıp yaygın olarak kullanılıyorsa da yine 
bazı proseslerde “kazanç” tanımı kullanılmaktadır.

Oransal band ve kontrol cihazı kazancı arasındaki ba"lantı a!a"ıdaki 
gibidir.

        % #00
Kazanç = 
    % Oransal Band

Böylece görüldü"ü gibi oransal band daraldıkça kazanç artmaktadır. 

"e kil 5: Oran sal kont rol ci ha zı trans fer e" ri si

"e kil 6: Ge ni! oran sal band ve re ak si yon e" ri si.
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$ekil 8’de görüldü"ü üzere, sensör yardımıyla algılanan sıcaklık 
sinyali ortam sıcaklık kompansasyonu yapıldıktan sonra yükseltici 
bir devreden geçerek set de"eri ile kar!ıla!tırılır. %kisi arasındaki 
fark alınarak hata de"eri veya fark de"eri bulunur. E"er bu de"er 
pozitif ise proses, set de"erinin altındadır. Negatif ise proses set 
de"erinin üzerindedir. Fark sıfır ise proses set de"erindedir.

Fark de"eri oransal kontrol devrelerinden geçerek uygun çıkı! 
formuna gelir. Fark de"eri sıfır oldu"u anda oransal çıkı! %50’dir. 
Yani set de"erinde çalı!ıyor demektir. %50’lik çıkı!ı koruyup 
prosesi tam set de"erinde tutmak zordur. Denge durumuna 
gelinceye kadar sıcaklık de"i!imi olması, hatta sıcaklık de"eri ile set 
de"eri arasında belli bir fark kalması oransal kontrolün en belirgin 
özelli"idir.

Set de"eri ile sistemin oturdu"u ve sabit kaldı"ı sıcaklık arasındaki 
farka off-set denir. Off-set’i azaltmak için oransal band küçültülebilir. 
Ancak, daha önce de belirtildi"i gibi oransal band küçüldükçe, 
açık-kapalı kontrolla yakla!ıldı"ı için set de"eri etrafında salınımlar 
artabilir. Geni! oransal bandda off-set’in büyük olaca"ı dü!ünülerek 
prosese en uygun oransal bandın seçilmesi gerekir. $ekil 6 ve $ekil 
7, geni! ve dar oransal bandın göreceli kar!ıla!tırılmasıdır.

Sıcaklık yükselir, bir kaç kere set de"eri etrafında salınım yaptıktan 
sonra set de"erinin üzerinde veya altında sabit bir sıcaklık farkı ile 
gelip oturur. Off-set artı veya eksi olabilir. 
Bir proseste tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra örne"in artı olu!an  

off-set de"eri proseste birkaç küçük de"i!iklik olması ile eksi 
de"ere gidebilir veya artı olarak yükselebilir.

Q ORANSAL+!NTEGRAL    
 KONTROL 
 (PROPORTIONAL+INTEGRAL)
Oransal kontrolda olu!an off-set, manuel veya otomatik olarak 
kaldırılabilir. Otomatik resetleme için kontrol cihazı, elektronik 
integratör devresi kullanılır. Ölçülen de"er ile set edilen de"er 
arasında fark sinyalinin zamana göre integrali alınır. Bu integral 
de"eri, fark de"eri ile toplanır ve oransal band kaydırılmı! olur. 
Bu !ekilde sisteme verilen enerji otomatik olarak artırılır veya 
azaltılır ve proses sıcaklı"ı set de"erine oturtulur. %ntegratör 
devresi gerekli enerji de"i!ikli"ine set de"eri ile ölçülen de"er 
arasındaki fark kalmayıncaya kadar devam eder. Fark sinyali sıfır 
oldu"u anda artık integratör devresinin integralini alaca"ı bir sinyal 
söz konusu de"ildir. Herhangi bir !ekilde bazı de"i!iklikler olup, 
sıcaklık de"erinden uzakla!acak olursa tekrar fark sinyali olu!ur ve 
integratör devresi düzeltici etkiyi gösterir. 
$ekil 9’da oransal+integral kontrol formu blok !ema halinde 
verilmektedir. Ayrıca off-seti kalkmı! reaksiyon e"risi de 
verilmektedir.

Oransal+%ntegral kontrolün en belirgin özelli"i sistemin sıcaklı"ı ilk 
ba!latmada set de"erini geçer, önemli bir miktar yükselme yapar 
(overshoot). Set de"eri etrafında bir-iki salınım yaptıktan sonra set 
de"erine oturur.

Q ORANSAL+TÜREVSEL    
 KONTROL 
 (PROPORTIONAL+DERIVATIVE)
Oransal kontrolda olu!an off-set oransal + türevsel kontrol 
ile de kaldırılmaya çalı!ılabilir. Ancak türevsel etkinin asıl 
fonksiyonu overshoot-undershoot’ları azaltmaktır. Overshoot 
ve undershootlar azalırken bir miktar off-set kalabilir. 
Oransal+Türevsel kontrolda set de"eri ile ölçülen de"er arasındaki 
fark sinyali, elektronik türev devresine gider. 

"ekil 7: Dar oransal band ve reaksiyon e"risi.

Oransal kontrolu blok !emalar ile açıklayacak olursak,

"ekil 8: Oransal kontrol blok !eması

"ekil 9: Oransal+%ntegral kontrol blok !eması
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Türevi alınan fark sinyali tekrar fark sinyali ile toplanır ve oransal 
devreden geçer. Bu !ekilde düzeltme yapılmı! olur. 

$ekil #0, blok !ema haline oransal + türevsel kontrolu 
göstermektedir. Ayrıca  $ekil 9’da göreceli olarak reaksiyon e"risi 
verilmektedir. Görüldü"ü gibi  overshoot ve undershootlar daha 
azdır.

Türevsel etki düzeltici etkisini hızlı bir !ekilde gösterir. Banyo tipi 
proseslerde yani daldır-çıkar gibi uygulamalarda hızlı de"i!imlere 
ayak uydurmak üzere PD seçilebilir. Sürekli tip  uzun süreli fırın ya 
da proseslerde ve off-set arzu edilmeyen hallerde PI tip seçilebilir. 
Uygulayıcı birçok faktörü göz önüne almalıdır.

Q ORANSAL+INTEGRAL+ 
 TÜREVSEL KONTROL 
 (PROPORTINAL+INTEGRAL+ 
 DERIVATIVE)

Kontrolü güç, karma!ık sistemlerde oransal kontrol, 
Oransal+Türevsel, Oransal+%ntegral kontrolun yeterli olmadı"ı 
proseslerde Oransal+%ntegral+Türevsel kontrol tercih edilmelidir. 
Kısaca bu kontrolu tanımlayacak olursak; oransal kontrolda olu!an 
off-set oransal+integral kontrol ile giderilir. Ancak, meydana 
gelen overshoot’lar bu kontrola türevsel etkinin de eklenmesi 
ile minimum seviyeye indirilir veya tamemen kaldırılır. $ekil 
##’de Oransal-%ntegral-Türevsel kontrolün di"er !ekillerde verilen 
reaksiyon e"rilerine göreceli olarak reaksiyon e"risi verilmektedir. 
Dikkat edilecek olursa di"erlerine nazaran hemen hemen yok 
denecek kadar az overshot ve undershoot ve off-set kaldırılmı! 
durumdadır. 

P ,I, D parametrelerinin iyi ayarlanıp ayarlanmamasına ba"lı olarak 
elde edilen kontrol e"risi de"i!ebilir.

Q ZAMAN ORANSAL KONTROL 
 (TIME PROPORTIONING   
 CONTROL)

Oransal kontrol formları içinde özellikle elektirik enerjisi ile çalı!an 
sistemlerde en yaygın kullanılan kontrol formlarından olan zaman 
oransal kontrolda enerji yüke belli bir periyodun yüzdesi olarak 
verilir. $ekil #2’de görüldü"ü gibi #2 saniyelik bir periyodda sisteme 
9 saniye enerji veriliyor, 3 saniye kesiliyor. Bunun anlamı sisteme 
#2 saniyelik periyodun %75’inde enerji veriliyor, %25’inde kesiliyor 
demektir.

Bu tip çıkı! en uygun biçimde, son kontrol elemanı kontaktör veya 
triak, tristör olan proseslerde görülür. Triak, tristör son kontrol 
elemanı olarak kullanıldı"ı zaman enerji kesilip verme süreleri 
çok küçük aralıklara kadar indirilebilir. Bu süre 50 Hz’lik !ehir 
gerilimi periyodu altında dü!ecek olursa rastgele bir ate!leme, güç 
problemleri do"uracaktır. Bu yüzden, ate!leme sıfır geçi!lerinde 
yapılır. $ekil #3 “sıfır geçi!i ate!leme” prensibine uyulmadan kesilen 
sinüzoidal dalgayı göstermektedir.

$ekil #4’te zaman oransal kontrol formu anlatılmaktadır. $öyle ki: 
zaman oransalda Xp parametresi olarak bir oransal band saptanır.
Ayrıca Xt parametresi olarak bir periyod saptanır. Kontrol cihazı 
set edilen de"ere geldi"inde seçilen Xp oransal band içinde yine 
seçilen Xt periyodunun %50’sinde sisteme enerji verir, di"er 
%50’sinde enerjiyi keser. Yani tüm set de"erlerinde enerji %50 
olarak yüke sürülür. $ekil #4’te A noktası. Sistemde set de"erinin 
üzerine do"ru yüksetilecek olur ise enerjinin gidilerek kısılması 
ba!lar yani sisteme daha az enerji verilir. Aynı Xp oransal bandda 
ayarlanan Xt periyodunun küçük bir aralı"ında enerji yüklenir. B 
noktası örnek gösterilebilir. Sistem set de"erinin altına dü!ecek 
olur ise bu takdirde daha çok süreli enerji verilmelidir. Bu i!lem 
yine aynı Xp ve Xt parametreleri için de otomatik olarak yapılır. 
Örne"in C noktasında ayarlanan Xt periyodunun daha uzun 
süresinde sisteme enerji verilir.

"ekil #0: Oransal+Türevsel kontrol blok !ema ve reaksiyon e"risi

"ekil #2: Zaman oransal kontrol

"e kil ##: Oran sal+%nteg ral+Tü rev sel kont rol re ak si yon e" ri si.

"e kil #3: Zaman oransalda iki tür ate!leme
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K# ve K2 noktaları alt ve üst limitlerdir. Bu limitler arası seçilen Xp oransal banddır. K#’in altında sisteme enerji %#00 verilir, K2’nin 
üstünde enerji komple kesilir. Arzu edilen bir kontrol sa"lanabilmesi için Xp ve Xt ayarları iyi yapılmalıdır.

"e kil #4: Za man oran sal kont rol for mu


