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Access Sub-Analysis of Different Approaches 

Sliding Mode in Control 
 

Abstract—Sliding mode control is a type of nonlinear control 

that can be applied on variable structure systems. Sliding mode 

control has two basic stages which are reaching and sliding 

stages. Control systems are required to intervene as soon as 

possible the system today. Sliding mode control will be required 

to have access to very short stage. In this paper, a mechanical 

system consisting spring, damper and mass were obtained 

transfer function with constant variation, constant-proportional 

variation and exponential variation three different reaching law 

obtained and compared  to different reaching types and 

parameter values on MATLAB/Simulink software. Exponential 

variation, especially for access to the different exponential values 

were studied. 

  
Keywords—Sliding Mode Kontrol, reachin law, mechanical 

systems, simulation, MATLAB/Simulink. 

 

I. GİRİŞ 

EKANİK sistemler insan gövdesi, araba süspansiyon 

sistemi, robot manipülatörler, hareketli sistemlerdeki 

elektronik kartların titreşimleri ve depreme dayanıklı 

akıllı evler gibi bir çok sistemin modellenmesi ve analizinde 

kullanılmaktadır. Mekanik sistemlerin modellenmesinde 

Newton’un ikinci kanunundan yararlanılmaktadır. Sistemin 

laplace dönüşümü alınarak transfer fonksiyonu kolaylıkla elde 

edilebilmektedir [1].  
 

Kayma kipli kontrol (Sliding Mode Control, SMC) ve 

Degisken yapılı kontrol (Variable Structure Control, VSC) 

Utkin’in (1977) toparlayıcı çalışmasından sonra yetmişli 

yıllardan itibaren kontrol mühendisliğinde yaygın olarak 

irdelenmektedir[2]. 

 

V.Utkin, J.Guldner, j.Shı  kayma kipli kontrolün 

elektromekanik sistemlere uygulanışını açıklamışlardır. Daha 

sonra SMC  robotlara, motor sürücülerine, AC/DC 

dönüştürücülerine, nükleer güç reaktörlerine, havacılık ve 

motorsal araçlara, DC/DC dönüştürücülerine, rüzgar enerji 

sistemlerine, kimyasal proseslere, hard disk sürücüsü gibi pek 

çok elektriksel ve elektromekanik  sistemlere  

uygulanmıştır[3,4,5,6,7,8,9,10].  

 

 

Kayma Kipli Denetim yönteminin amacı doğrusal olmayan 

sistemin durum yörüngesini, durum uzayında kullanıcı 

tarafından tanımlanmış bir yüzeye, diğer bir deyişle kayma 

yüzeyine yaklaştırmak ve sistemin durum yörüngesinin sonraki 

zamanlarda bu yüzeyin üstünde bulunmasını sağlamaktır. 

Buradaki en önemli nokta sistemin durumunu kullanıcı 

tarafından tanımlanan yüzeye yönlendirecek ve sonraki 

zamanlarda yüzeyin üstünde bulunmasını sağlayacak bir giriş 

sinyalinin belirlenmesidir. Erişme kuralı (reaching law) 

yaklaşımı faz uzayında kayma yüzeyine erişmeyi zorlayan bir 

yaklaşımdır. Erişim kuralının uygun seçilmesi denetimin 

sürekli olmasını ve kayma yüzeyindeki salınımların, 

çatırtıların, en aza indirilmesi açısından önemlidir[11].  

 

Kayma kipli kontrolün iki üstünlüğü vardır. Bunlardan birisi, 

kayma fonksiyonun değiştirilmesiyle sistemin dinamik 

davranışının değiştirilebilmesidir. Diğeri ise sistemin kapalı 

çevrim davranışının sistemle ilgili parametre belirsizliklerine 

ve bozucu büyüklüklere karşı duyarsız olmasıdır. Bu özellik, 

sistemin kontrol edilebilmesinde sınırlayıcı etkileri olan; 

sistemin non-lineeritesi, parametre belirsizlikleri ve bozucu 

büyüklükler gibi durumların modellenebilmesini sağlar. 

Kontrolör derecesinin sistem derecesinden küçük olması, 

parametre belirsizliklerine karsı duyarsızlığı ve gürültü 

bastırabilme gibi özellikler kayma kipli kontrolü üstün kılan 

diğer özelliklerdir. Bütün bu özellikler kayma kipli kontrolün 

gürbüzlük özelliğinin parçalarıdır[12]. 

 

Bu çalışmada mekanik bir konum kontrol sistemine ilişkin 

matematiksel model kullanılarak, sistemin kayma kipli  kapalı 

çevrimli kontrolü ele alınmıştır. Sabit değişimli, sabit-oransal 

değişimli ve üstel değişimli üç farklı erişim kuralları için 

mekanik sistemin kayma kipli kontrol matematiksel ifadeleri 

hesaplanıp, benzetim sonuçları  Matlab/Simulink yazılım 

ortamında elde edilmiştir. Elde edilen benzetim sonuçları 

karşılaştırılmıştır. 

II. KAYMA KİPLİ KONTROL 

Kayma kipli kontrol erişme evresi ve kayma evresi olmak 

üzere  iki temel evreye sahiptir. Erişme evresi sistem 

durumlarının kayma yüzeyi üzerine aktarılması işleminin 

gerçekleştiği evredir. Sistem belirsizliklerine ve dış bozucu 

büyüklüklere duyarlıdır. Erişme evresinin, sistem durumlarının 
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farklı değerlerinde sürekli olarak tamamlanabilmesi için kayma 

yüzeyini tanımlayan ( )s x  işlevinin, 

( ). ( ) 0s x s x                                                                        (1) 

(1) de verilen eşitsizliği sağlaması gerekmektedir [13,14].  Faz 

düzleminde sistemin yörüngesi kayma yüzeyi üzerine 

getirildiğinde yani erişme evresi tamamlandığında kayma  

evresi başlamış olur. Kayma evresi, kayma yüzeyi olarak 

seçilen ( )s x  işlevinin, 

( ) 0  ,  ( ) 0s x s x                                                         (2) 

(2) de verilen koşulların sağlandığı andır[13,14]. 

 

 
Şekil 1: Kayma kipli kontrolde erişme ve kayma evreleri. 

 

Kayma kipli kontrolde ki erişme ve kayma evreleri Şekil 1 de 

verilmiştir. Eğer sistem I. bölgede ise IV. bölgeye ve III. 

bölgede ise II. bölgeye erişir ve bundan sonra kayma evresi 

gerçekleşir. Sonuçta hata sıfıra ulaşır. 

A. Erişme evresi için temel kurallar 

Erişim kuralı yaklaşımı doğrudan anahtarlama fonksiyonu 

dinamiğini belirler. Kayma kipli kontrolde aşağıdaki gibi üç 

tip erişme kuralı mevcuttur. 

 

-Sabit değişimli erişme kuralı: 

 . ( )s sign s                                                                    (3) 

-Sabit-Oransal değişimli erişim kuralı:    

. ( ) .s sign s k s                                                           (4) 

-Üstel değişimli erişim kuralı: 

 . ( )
a

s s sign s                                                         (5) 

 

Burada; λ, ρ ve k kayma parametresidir. λ ve ρ değerleri 

sistemin durum değişkenlerinin kayma yüzeyine ulaşma hızını 

ve ayrıca ρ kayma evresi sırasında yüksek frekanslı kontrol 

işaretinin genliğini etkilemektedir[12]. 

III.  MEKANİK SİSTEM 

A. Fiziksel Sistemin Modellenmesi 

Mekanik sistemler  genellikle kütle, yay ve sönümleyiciden 

oluşmaktadır. Şekil 2(a) da mekanik bir sistem ve Şekil 2(b) de 

ise sisteme ilişkin transfer fonksiyonu verilmiştir. 
 

 
Şekil 2: Mekanik bir sistem ve transfer fonksiyonu. 

 

Söz konusu sistemin dinamik davranışına ilişkin türevsel 

eşitlikler 

( ) . ( ) . ( ) . ( )vF t M X t f X t K X t    (6) 

bağıntısı ile verilebilir. Burada; M sistemin kütlesi, fv 

sönümleyici sabiti ve K  ise yay sabitidir. 

( ) ,  ( ) ,  ( )X t Yol X t Hız X t İvme    

olarak tanımlanabilir.  

B. Kayan Kipli Kontrol Tasarımı 

Kayan kipli kontrole ilişkin aşağıdaki gibi bir kayma yüzeyi 

seçilebilir. 

.    

.

s e e

s e e





 

                                                           (7) 

Burada ( )rX referans sabit olmak üzere 0,  0r rX X   

ifadeleri yazılabilir. e ise hata vektörüdür ve aşağıdaki gibi 

tanımlanır. 

,  ,  r r re X X e X X e X X                                 (8)    
                  

Sabit Değişimli Erişme    

  
. ( )s p sign s 

  
şeklinde sabit değişimli erişme kuralı için Şekil 2 de verilen 

sisteme ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

1
.( ( ) . ( ) . ( )) . ( ) . ( )vF t f X t K X t X t sign s

M
               (9)                      

 

Sisteme uygulanacak kontrol sinyali için ise; 

( ) ( ) .[( ). ( ) . ( ) . ( )]vf K
u t F t M X t X t sign s

M M
            (10) 

bağıntısı ile verilebilir. Sisteme ilişkin giriş değişkeni ve 

parametre değerleri kütle, sönümleyici sabiti ve yay sabiti; 

sırasıyla 1, 5, 25vM f K   olarak seçilmiştir. (6) in laplace 

dönüşümü alınarak sistemin transfer fonksiyonu ve kayma 

kipli kontrol parametreleri 100,  =3   için, uygun bir kayma 

yüzeyi seçilerek kayma kipli simulink modeli Şekil 3 deki gibi 

oluşturulmuştur. 

Sabit Oransal Değişimli Erişme   

(4) numaralı eşitlikte verilen sabit oransal değişim için 

mekanik sisteme ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

1
.( ( ) . ( ) . ( )) . ( ) . ( ) .vF t f X t K X t X t p sign s k s

M
           (11) 
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Şekil 3: Sabit değişimli erişim için Matlab/Simulink gösterimi. 

 

Bir önceki çalışmada kullanılan sabitler aynı kalmış k değeri 

10 alınmıştır. Sisteme uygulanacak kontrol sinyali aşağıdaki 

gibidir. 

( ) ( ) 2. ( ) 25. ( ) 100. ( 3. ) 10. 30.u t F t X t X t sign e e e e        (12) 

Şekil 4 de sabit-oransal erişimli kayma kipli kontrol yapısına 

ait Matlab/Simulink diyagramı verilmiştir. 

 

 
Şekil 4: Sabit -Oransal değişimli erişim için Matlab/Simulink 

gösterimi. 

 

Üstel Değişimli Erişme       

(4) numaralı eşitlikte verilen sabit oransal değişim için 

mekanik sisteme ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

1
.( ( ) . ( ) . ( )) . ( ) . ( )

a

vF t f X t K X t X t p s sign s
M

     
 (13) 

Daha önceki çalışmada kullanılan sabitler aynı kalmış a değeri 

1 ve 2 alınmıştır. Sisteme uygulanacak kontrol sinyali 

aşağıdaki gibidir.  

a=1 için, 

( ) ( ) 2. ( ) 25. ( ) 100.( 3. ) ( 3. )u t F t X t X t e e sign e e       (14) 

a=2 için, 

2( ) ( ) 2. ( ) 25. ( ) 100.( 3. ) ( 3. )u t F t X t X t e e sign e e       (15) 

Şekil 5 de a=2 için üstel erişimli kayma kipli kontrol yapısına 

ait Matlab/Simulink diyagramı verilmiştir. 

IV. BENZETIM SONUÇLARI 

Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5 ile verilen  kayma kipli kontrole 

ilişkin elde edilmiş olan benzetim sonuçları  Şekil 6, Şekil 7 ve 

Şekil 8 de verilmiştir. 

 
Şekil 5: a=2 için Üstel değişimli erişim için Matlab/Simulink 

gösterimi. 
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Sabit değişmeli erişme kuralı

Sabit-Oransal değişmeli erişme kuralı

Üstel değişmeli erişme kuralı a=1

Üstel değişmeli erişme kuralı a=2

 
Şekil 6: Kayma kipli kontrolörde erişme ve kayma durumlarında 

faz uzayı davranışı gösterimleri. 
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Şekil 7: Kayma kipli kontrole ilişkin  erişim hızları. 
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Şekil 8:Kayma kipli kontrole ilişkin  kontrol işaretleri. 
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Şekil 9: Kayma kipli kontrole ilişkin  çıkış işaretleri. 

 

Şekil 6 da sabit değişmeli, sabit-oransal değişmeli ve üstel 

değişmeli erişim kurallarına göre erişme ve kayma evreleri 

verilmiştir. Üstel değişimli erişim kuralı uygulanmış kayma 

kipli kontrol sistemi daha yüksek hatada kayma işlemine 

başlamıştır. Kayma kipli kontrole ilişkin erişme ve kayma 

evreleri için erişim hızları Şekil 7 de verilmiştir. Şekil 8 de 

kontrol işaretleri erişme evresi boyunca düşük frekanslı ve 

erişim bittiğinde ise yüksek frekanslı kontrol işaretleriyle 

kaymayı gerçekleştirmektedir. Şekil 9 da çıkış işaretlerinin 

zamanla değişimi verilmiştir.  

Tablo 1: En iyi kontrolör değerleri için aşım miktarı, yükselme- 

yerleşme zamanları ve kalıcı durum hatası. 

Erişim Mp rs st e Kayma evresine 

erişim 

Sabit değişimli 0 2 1.54 0 0.76 

Sabit-Oransal 

değimli 

0 1.6 1.2 0 0.2 

Üstel değişimli a=1 ∞ 0.15 - ∞ 0.036 

Üstel değişimli a=2 0 1.58 1.26 0 0.006 

 

Üç farklı erişimli kayma kipli kontrolör yapıları için 

performans değerleri olan aşım miktarı, yükselme ve %2 

kritere göre yerleşme zamanları ve kalıcı durum hatası 

değerleri Tablo 1 de verilmiştir. 

 

V. SONUÇLAR 

Üç farklı erişim kuralı açısından sistem incelenmiştir. Sabit 

değişimli, sabit-oransal değişimli ve a=2 için  üstel değişimli 

erişim kontrolör yapıları erişim ve kayma evrelerini 

gerçekleştirip hatayı sıfıra götürmüşlerdir. a=1 için üstel 

erişimli kontrolör yapısı erişme evrelerini gerçekleştirirken, 

kayma evresini gerçekleştirememiş ve kalıcı hatayı sonsuza 

götürmüştür. En yüksek erişme hızına a=2 için  elde edilen 

üstel değişimli yapı sahiptir. Üstel değişimli erişme kuralı, 

üstel katsayı olan a’nın değişik değerleri için farklı davranışlar 

göstermiştir. Ayrıca Tablo 1 verilmiş olan farklı erişimli 

kayma kipli kontrolör yapıları için performans değerleri olan 

aşım miktarı, yükselme ve yerleşme zamanları ve kalıcı durum 

hatası değerleri açısında  kütle, yay ve sönümleyiciden oluşan 

sistem için en iyi erişim kuralı a=2 için  elde edilen üstel 

değişimli erişimdir. 

 

KAYNAKLAR 

         
[1] E. Köse, K. Abacı ve S. Aksoy, “Mekanik sistemlerin PID ve kayma 

kipli kontrol ile modellenmesi ve analizi,” ELECO 2010, 2-5 Aralık 

2010, Bursa. 

[2] A. Yazıcı, “Kayma kipli kontrol yaklaşımlarının ters sarkaç sistemine 

uygulanması” Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi FBE, 

Eskişehir, Aralık 2000. 

[3] V. I. Utkin, “Sliding mode control electromechanical sysytems”, 

Taylor&Frencis,1999. 

[4] M. Zhihong, D. Habibi,“A Robust Adaptive Sliding-Mode Control for 

Rigid Robotic Manipulators with Arbitrary Bounded Input  

Disturbances”, Journal of Intelligent and Robotic Systems 17: 371-386, 

1996. 

[5] V. I. Utkin, “Sliding mode control design principle and application to 

electric drives,”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol.40, no. 1, pp. 23-36, 

1993. 

[6] Z. Cucej, P. Planinsic, M. Golob, D.,Donlagic, “Modulator based on 

fuzzy controllers in sliding mode control of AC motor drive“, 

International Conference on Power Electronics and Drive Systems, 

1995., 774 - 779 vol.2. 

[7] A. Benchaib, A. Rachid, E. Audrezet, “Sliding mode input-output 

linearization and field orientation for real-time control of induction 

motors”, IEEE Trans. Power Electron., vol. 14, no. 1, pp. 3-8, 1999. 

[8] S. Vaez-Zadeh, M. Zamanian, “Permanent Magnet DC Motor Sliding 

Mode Control System”, International Journal of Engineering, Vol. 16, 

No. 4, Nov. 2003, Transactions A: Basics, pp. 367-376. 

[9] F. J. Maseda, O. Barambones, A. J. Garrido and I. Martija, “A 

Sensorless AC-DC-AC Converter with Sliding Mode Controller for 

Induction Motors Drives” www.iidp.ehu.es/p277. 

[10] P. Marino, F. Vasca, “Sliding mode control for three phase rectifiers”, 

Power Electronics Specialists Conference, 1995. PESC '95 Record., 

26th Annual IEEE, 1033 - 1039 vol.2, 18-22 Jun 1995. 

[11] S. B. Akat, M.Ö. Efe, “Bir Manyetik Askı Sisteminin Kontrolünde Dört 

Yöntemin Karşılastırılması”, TOK’07 Bildiriler Kitabı, İstanbul, syf. 

265-270,Eylül 2007. 

[12] H. Kızmaz, “Asılı Sarkacın Kayma Kipli Kontrolü” Yüksek Lisans Tezi, 

SAU FBE, Sakarya ,Haziran 2009. 
[13] V.I. Utkin, “Variable Structure Systems With Sliding Modes, IEEE 

Transactions On Automatic Control”, AC-22, 2, pp. 212-222, April 

1977.  

[14] O. Özdal, “Model Dayanaklı Kayan Kipli Denetim” Yüksek Lisans 

Tezi, Hacettepe  Üniversitesi FBE, Ankara ,2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=3200
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=3200
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=3350
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=3350

