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Özetçe 
Bu çalışmada, zamanla değişen durum gecikmesi içeren ayrık-
zamanlı doğrusal sistemler için fiziksel kısıtlar altında bozucu 
bastırma problemini çözen bir yöntem önerilmiştir. Bu 
yöntem, sistemde yer alan kısıtlarla sistem performansı 
arasında seçim yapan bir yapıya sahip olan model öngörülü 
kontrol ile klasik  geri-besleme kontrol yöntemlerinin 
sentezinden oluşmaktadır. Kapalı çevrim sistemde sınırlı 
bozucu altında bozucu bastırma problemi çözülürken 
asimtotik kararlılık ve kayıplı olma garanti edilir ve kontrol 
girişi kısıtları sağlanır. Önerilen yöntemin doğruluğu, 
literatürden alınan bir örnek üzerinde gerçekleştirilen 
benzetim çalışmaları ile gösterilmiştir.  

1. Giriş 
Zaman gecikmeli sistemler, gerçek zamanlı sistemlerin 
davranışlarını temsil etmedeki başarıları sebebiyle literatürde 
uzun yıllardır yer almaktadır. Bu tür sistemlerin kararlılığı ve 
kontrolü konusunda karşılaşılan zorluklar ve eksiklikler, 
konuyu günümüzün önemli çalışma konuları arasında 
tutmaktadır, [1-4]. Sistemlerin bozucu etki içermesi halinde 
zaman gecikmeli sistemlerde kararlılık ve bozucu bastırma 
problemlerinin üstesinden gelmek için yapılan çalışmalara, 
Parlakçı ve Küçükdemiral [5] ve Yong vd. [6] tarafından 
geliştirilen  kontrol yöntemi örnek olarak verilebilir.  

Model öngörülü kontrol (MPC) yöntemi, sistemin giriş ve 
çıkış kısıtlarını dikkate alarak, sonlu bir kontrol ufku için her 
adımda sistemin matematiksel modeline ek olarak geçmiş ve o 
anki durum bilgilerini de kullanarak istenen optimizasyon 
probleminin çözmektedir [7-10]. Böylece, MPC her adımda 
kontrol kazancını tekrar hesaplarken sistemin değişen 
parametrelerini dikkate alır. Literatürde MPC konusunda çok 
fazla sayıda çalışma bulunmasına rağmen bu çalışmaların 
yalnızca birkaç tanesinde zaman gecikmeli sistemler üzerine 
yapılan uygulamalara yer verilmektedir. Ancak, durumlarında 
zaman gecikmesi olan sistemler için MPC yöntemini ele alan 
bu çalışmalarda zaman gecikmesi sabit olarak kabul 
edilmektedir [11-13]. Ayrıca, [11] ve [12] çalışmalarında 
kullanılan yöntem gecikmeden bağımsız olarak tasarlandığı 
için tutuculuğu oldukça yüksektir.  

Model öngörülü kontrol ile bozucu bastırma problemini 
çözebilmek için Chen ve Scherer, kayan ufuklu  kontrol 
yöntemini geliştirmişlerdir [14]. Bu yöntemde sistemdeki 
kayıplılığın korunması için optimizasyon problemine ek bir 
kısıt dahil edilmiştir. Mei, Lineer Matris Eşitsizlikleri (LME) 
tabanlı bu yaklaşımı sabit zaman gecikmesi varsayımı altında 
gecikmeden bağımsız bir kontrol yöntemi öne sürerek zaman 
gecikmeli sistemlerin kontrolünde kullanmıştır [15].  

Bu bildiride sunulan çalışmada, Mei’nin ele aldığı 
yöntemden farklı olarak zaman gecikmesi değişken kabul 
edilmiş ve gecikmeye bağlı bir geri-beslemeli model öngörülü 

 kontrol yöntemi tasarlanmıştır. Normu sınırlandırılmış 
bozucu etki altında, giriş kısıtları dikkate alınarak oluşturulan 
kontrol yöntemi ile kararlılık, kayıplılık ve  performansı 
garanti altına alınmıştır ve daha az tutucu bir yöntem elde 
edilmiştir.       

2. Problem Tanımı 
Sistem durumlarında zamanla değişen gecikme içeren yapıyı 
ele alalım. 

 (1) 

Kontrol girişi, 

 (2) 

şeklinde kısıtlanan sistemde  durum vektörünü,  
kontrol girişini,  kontrol edilen çıkışı,  başlangıç 
koşulu vektörünü,  ise bozucuyu göstermektedir. 
Zamanla değişen gecikmeyi belirten  ise  

  (3) 

şartını sağlamaktadır. Burada, ve sırasıyla 
gecikmenin bilinen alt ve üst sınırlarını oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, (2) ve (3)’te verilen kısıtlar altında 

 (4) 

kapalı çevrim sistemin kararlılığını sağlayan ve  kazancını 
minimum yapan geri-besleme kontrol 
kuralını her  adımında tekrar bulmaktır.  

2. Model Öngörülü  Kontrol 
Bahsedilen optimizasyon problemi aşağıdaki şekilde 
tanımlanabilir.  

              (5) 

Bu problemin çözümünde aşağıdaki LME’ler kullanılmıştır. 
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                              (6) 

                                                            (7) 

      (8) 

               (9) 

 
Burada yazımda kolaylık sağlaması açısından 

 

ve 

 

tanımlaması yapılmıştır. Ayrıca  ifadesi içerisinde yer alan 
ve kayıp seviyesi olarak adlandırılan değişkenler  
 

(10) 

şeklinde tanımlanmıştır. (5)-(9) optimizasyon probleminin her 
adımda çözümü ile elde edilen geri besleme kazancı 

 kullanılarak hesaplanan kontrol sinyali 

 

sisteme uygulanır ve bir sonraki adımda kullanılmak üzere 
 ve  değişkenlerinin değerleri hesaplanır. (8) ve 

(9)’da verilen LME’lerin ’ya bağlı olması sebebiyle her 
adımda değişen bir geri besleme kazancı elde edilmektedir. 
LME (9), bir önceki adımda hesaplanan ,  
değerlerine ve ,  değişkenlerine bağlıdır ve  
anında ihmal edilir. (7) numaralı LME’nin elde edilişi bir çok 
çalışmada bulunduğu için tekrar yer verilmeyecektir [14] ve 
[16]. Kararlılık şartını sağlayan LME (6)’nin, durumları belli 
bir bölgede kalmaya zorlayan LME (8)’nin ve sistemin kayıplı 
olma şartını garanti eden LME (9)’nin oluşturulması ve 
ispatları sırasıyla Bölüm 2.1, Bölüm 2.2 ve Bölüm 2.3’te 
verilmektedir.              

2.1. Model Öngörülü Kontrolde Kararlılığın Sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Matematik modeli (4)’teki gibi verilen durum gecikmeli kapalı 
çevrim sistemin asimtotik kararlılığını garanti eden  geri-
besleme kontrol kuralı  ile ilgili teorem aşağıda 
verildiği gibidir. 
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Teorem 1: ,  ve  verilen pozitif sabitler olmak 
üzere, eğer ki (6)’da verilen LME’yi çözen , 

 ve  şeklinde uygun boyutlu matrisler 
bulunabiliyorsa  yapısındaki  geri-
besleme kontrol kuralı, bozucu bastırma seviyesi   ile 
tanımlanmış olan zaman gecikmeli sistemi (4) asimtotik 
kararlı kılar. 

İspat 1: Lyapunov-Krasovskii aday fonksiyonu 

         (11) 

şeklinde seçilmiş olsun. Bu Lyapunov fonksiyonunun 
bileşenleri, 

  

olarak ifade edilmiştir. (4) kapalı çevrim sistemi ele 
alındığında,   enerji fonksiyonunun  ve  
adımlarındaki farkı, 

 (12) 

olarak tanımlanır. Burada  ve  

  
(13)

(14) 

şeklinde elde edilir. (14)’de yer alan  teriminden 
kurtulmak için,  

 (15) 

eşitsizliğinden yararlanarak, 

 (16) 

sonucuna varılır. Son olarak, 

 

(17) 

elde edilerek bu terimler (12)’de verildiği gibi toplandığında 
 üzerinde 

  (18) 

şeklinde bir  sınırı oluşturulur. Bu durumda,  

       (19) 

eşitsizliğini her  anı için sağlayan kontrol kuralı, 
 için (4)’te verilen kapalı çevrim sistemin asimtotik 

kararlılığını ve olmak üzere  
   performansını sağlar. (19) ifadesine 

Schur tümleyeni uygulandığında elde edilen, 
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(20) 

LME’de,  ve  yerine 
yazılarak sağdan ve soldan  ile 
çarpılarak , ,  tanımlamaları 
yapılırsa (6)’da verilen LME’ye ulaşılır. Böylece ispat 
tamamlanır.  

2.2. Durum Kısıtlarının LME Olarak İfade Edilmesi 

Sistemin  durumlarına getirilen kısıt ile, her  adımında 
çevrimiçi çözülen optimizasyon problemi sonucunda 
durumların anlık değerine göre değişen bir kontrol kuralı 

 elde edilir.   

Önerme 1: (6)’da ve (7)’de verilen kararlılık koşulu ve giriş 
kısıtı LME’lerini sağlayan  şeklinde bir çözüm 
olsun. Bu durumda  ve  pozitif skaler sabitler olmak üzere, 
eğer ki (8)’de verilen LME’yi çözen  ve 

şeklinde uygun boyutlu matrisler 
bulunabiliyorsa sistemin ’dan başlayan durum yörüngesi 

     (21) 

elipsoidi içerisinde kalır. 

İspat 1: (21)’de tanımlanan ifade        (11)’de verilen 
Lyapunov-Krasovskii fonksiyonu ile yazılırsa, 

         (22) 

elde edilir. Bilinmeyen ve ölçülemeyen  ifadesinin yerine 
toplama işleminin sınırları, 

    (23) 

yazılabilir. Bu sınırlara göre tekrar oluşturulan (22) 
eşitsizliğine Schur tümleyeni uygulandığında (8)’de verilen 
LME’ye ulaşılmış olur.  

2.3. Kayıplılık Şartının Sağlanması 

Bir sistemin kayıplı olması sistemin giriş-çıkış ilişkisi ile ilgili 
bir özelliktir ve aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 

Tanım 1: Kaynak fonksiyonu, 

  

şeklinde olan bir sistem, 

   (24) 

eşitsizliğini sağlayan bir  depo fonksiyonuna sahipse 
kayıplı sistem ve   (24) eşitsizliği ise kayıplılık eşitsizliği 
olarak adlandırılır. 

Teorem 2: (6)’da, (7)’de ve (8)’de verilen sırasıyla kararlılık 
koşulu, giriş kısıtı ve durum kısıtı LME’lerini sağlayan 

   şeklinde bir çözüm olsun. Bu durumda, eğer ki 
(9)’da verilen LME’yi çözen ,  ve 

 şeklinde uygun boyutlu pozitif tanımlı matrisler 
bulunabiliyorsa  yapısındaki  geri-
besleme kontrol kuralı, bozucu bastırma seviyesi   ile 
tanımlanmış olan zaman gecikmeli sistemin (4) kayıplılığını 
garantiler, yani kayıplılık eşitsizliği 

   

(25) 

sağlanır.  

İspat 2: Kayıplılık eşitsizliği  değişkenine 
bağlı olarak yeniden düzenlendiğinde  

         (26) 

elde edilir. Aynı şekilde daha önce belirlenen Lyapunov-
Krasovskii fonksiyonu 

    (27) 

olarak düzenlenebilir. Çalışmanın bu noktasından itibaren 
eşitsizliklerin gösteriminin basitleştirilmesi amacıyla  ve 

 şeklindeki ifadeler  ve  gösterimleriyle verilecektir.  
 için (27) ifadesi (26) eşitsizliğinde yerine 

yazılırsa ve ,  varsayımıyla, elde edilen 
eşitsizlikteki negatif terimler ihmal edilirse 
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 (28) 

sonucuna ulaşılır. Bu durumda 

  

(29) 

eşitsizliğinin sağlanmasıyla kapalı çevrim sistem kayıplılığı 
sağlanır. Ancak  (29)’da verilen eşitsizlik  değişkenine 
bağlıdır. Bundan kurtulmak için 

 (30) 

şartını sağlayan aşağıdaki gibi bir alt sınır kullanılabilir. 

 (31) 

Yani sağlanması gereken eşitsizlik (32)’te verildiği gibidir.  

(32) 

(10)’da yapılan tanım kullanılarak 

       

(33) 

elde edilir. (9)’da verilen LME’ye Schur tümleyeni 
uygulanırsa 

     (34) 

elde edilir ve (33)’deki ifade (34)’de yerine yazılırsa (32)’ye 
ulaşılır. Böylece ispat tamamlanır. 

   2.4. Algoritma 

Adım 1: Verilen  ve  değerlerine göre 
(5)’deki optimizasyon problemini (6), (7) ve (8)’de verilen 
LME’lere göre çözerek optimal  bulunur. Bunun için, önce  

’ya yeterince büyük bir değer atanır ve  değeri çözüm 
olduğu sürece  şeklinde düşürülür. Çözüm 
bulunamayan ilk değer için  bulunur. Bu  
değerine göre  ve geri-besleme kontrol kazancı 

 ve kayıplılık seviyeleri  ve 

bir sonraki adımda kullanılmak üzere hesaplanır. Adım 3’e 
geçilir. 

Adım 2: Verilen  ve  değerlerine göre 
(5)’deki optimizasyon problemini (6), (7), (8) ve (9)’da 
verilen LME’lere göre çözerek optimal  bulunur.  değeri 
çözüm olduğu sürece  şeklinde düşürülür. Çözüm 
bulunamıyorsa değeri artırılarak tekrar minimizasyonu 
işlemine başlanır. Çözüm bulunamayan ilk değer için 

 işlemi yapılarak  ve geri-besleme 
kontrol kazancı  ve kayıplılık seviyeleri  ve  
hesaplanır. Adım 3’e geçilir. 

Adım 3: Hesaplanan kontrol sinyali  
sisteme uygulanır. Adım 2 ile devam edilir. 

2.5. Benzetim Sonuçları 

Bu çalışmada, [16]’da verilen ayrık zamanlı doğrusal ve 
durum gecikmesi içeren   

 
sistem ele alınmıştır. Sisteme uygulanan bozucu etki Şekil 
1’de verilmiştir. Bu sistem için  alınarak ilk adımdaki 

 olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 1: Bozucu davranışı, . 

 ve  gecikmelerinin büyüklüklerindeki değişime 
göre bozucu bastırma seviyesi ’nın değişimi Şekil 2’de 
görüldüğü gibidir.  değeri arttıkça  değeri 
artmaktadır, bu da daha düşük bir performansa yol açmaktadır. 
Bozucu etkinin büyük bir değişim gösterdiği  adımda 
çözüm bulunamaması sebebiyle durumlara kısıt getiren  
değeri artırılmıştır. Bu da yine ’nın değerinin artmasına 
neden olmaktadır.   

 
Şekil 2: Farklı boyuttaki gecikmeler için bozucu bastırma 

seviyesi, . 

4. Sonuçlar 
Bu çalışmada zaman gecikmeli sistemlerde bozucu bastırma 
probleminin çözümünde kullanmak üzere LME tabanlı model 
öngörülü  kontrol yöntemi tasarımı yapılmıştır. Öne 
sürülen yöntemin üstünlüğü, belirtilen alt ve üst sınırlar 
arasında zamanla değişen gecikmeye bağlı olması ve eklenen 
kayıplılık koşulu sayesinde tutuculuğu azaltması olarak 
özetlenebilir. Sınırlı bozucu etki altında sistemin asimtotik 
kararlılığı garanti edilmektedir. Ayrıca tekrarlamalı yapısı 
sayesinde, bozucu etki gibi değişebilen koşullara ve eyleyici 
fiziksel limitleri gibi kontrol girişi kısıtlarına uyum 
sağlamaktadır. Elde edilen benzetim çalışmaları yöntemin 
başarısını göstermektedir. Bu çalışmada önerilen yöntem,  
girişlerinde zaman gecikmesi olan ve belirsizlik içeren 
sistemler için de kullanılacak şekilde geliştirilebilir. 
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