
Temel Kavramlar 

Sistem, ortak bir amacı gerçekleştirmek veya başarmak 

amacıyla bir araya getirilen, ortak özellikleri olan, birbiriyle 

etkileşimli parçaların bütününe verilen isimdir. 



Güneş enerjisi ile ısıtma sistemi 



Kontrol ve Otomatik Kontrol 

Kontrol, incelenen davranışların belirli istenen değerler 

etrafında tutulması veya istenen değişimleri göstermesi için 

yapılanlar, genel anlamda kontrol işlemini tanımlarlar.  

Kontrol Sistemi, bir niceliğin veya nicelikler kümesinin önceden 

belirlenmiş olan koşullara uygunluğunu denetlemek ve 

gerekiyorsa bu koşullara uygun hale gelmesini sağlayan 

bileşenler bütünü olarak düşünülebilir.  



Kontrol ve Otomatik Kontrol 

Otomatik Kontrol, kontrol işlemlerinin, kontrol edilmek istenen 

olay etrafında kurulmuş bir karar mekanizması tarafından, 

doğrudan insan girişimi olmaksızın gerçekleştirilebilmesidir. 

Kontrol işlemlerinin belirlenmesi ve otomatik kontrol 

mekanizmalarının kurulması, öncelikle bu işlemleri gerektiren 

amaçların ve istenen davranışların kesin biçimde 

tanımlanmasını, buna bağlı olarak ta, olayların oluştuğu ortamın, 

olayların sebep-sonuç ilişkilerinin ve davranış özelliklerinin 

incelenmesini gerektirir.  

Hız kontrolü, basınç kontrolü, akış hızı kontrolü, seviye 

kontrolü, nem kontrolü, yoğunluk kontrolü, fırın sıcaklığının 

kontrolü vb. 



Açık Çevrim Kontrol 

    Sistemi kontrol eden düzeneğin sistemin çıkışından 

etkilenmediği, sadece verilen referans değerine (istenen değer) 

göre denetim işleminin yapıldığı sistemlerdir. Hassasiyet 

gerektirmeyen sistemlerde kullanılan bir denetim sistemi 

mekanizmasıdır. Sisteme etkiyen bozucu faktörlerin algılanması 

insan faktörüyle olabilmektedir. 

    Açık çevrim denetim, 

genellikle kumanda 

edilen sistemin yapısının 

ve sisteme etkiyen diğer 

girişlerin önceden çok iyi 

bilindiği uygulamalarda 

kullanılır. 



Açık Çevrim Kontrol 



Açık Çevrim Kontrol Örneği 



Açık Çevrim Kontrol Örneği 



Açık Çevrim Kontrol Örneği 



Açık Çevrim Kontrol Örneği 



Kapalı Çevrim Kontrol 

   Kapalı çevrim denetim sisteminde çıkış değişkeni, ölçme elemanı ile 

ölçülür ve ölçme büyüklüğü girişe geri beslendikten sonra referans bir 

değer ile karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda hata sinyali elde edilir, 

hata sinyalinin yapısına ve denetlenen çıkış değişkenine uygun bir 

denetim sinyali üretilir. Kapalı çevrim denetim sistemine “geri beslemeli 

denetim sistemi” de denilebilir.  

Geri beslemeli denetim 

sisteminde üç işlem 

gerçekleşir. Bunlar;  

 

• Ölçme,  

• Karar,  

• Uygulama 



Kapalı Çevrim Kontrol 



Kapalı Çevrim Kontrol 



Kapalı Çevrim Kontrol Örnekleri 



Kapalı Çevrim Kontrol Örnekleri 



Açık-Kapalı Çevrim Kontrol Karşılaştırma 



Açık-Kapalı Çevrim Kontrol Karşılaştırma 



Açık-Kapalı Çevrim Kontrol Karşılaştırma 

Kontrol Sistemleri Hakkında detaylı bilgileri 4. yarıyılda 

KONTROL SİSTEMLERİ dersinde alacaksınız. 


