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ÖZET: Bu çalışmada, doğrusal olmayan denklemlere sahip bir kaotik osilatörün durum değişkenlerinin referans 
tabanlı optimal kontrolü ele alınmıştır. Optimizasyon yöntemi olarak ayrık zaman LQR seçilmiştir. Değişkenleri kontrol 
edilecek kaotik osilatör olarak Lorenz kullanılmıştır. Bu çalışmada, LQR optimizasyon hesabında yer alan Ricatti 
denklemine ait Q ve R parametrelerinin optimizasyonu Genetik algoritma ile hesaplanması önerilmiştir. Genetik 
algoritmanın kullanılması ile kontrol sürecinde doğrusallaştırma noktası gözetmeden giriş referans değeri aralığı için 
optimum kontrolör parametreleri belirlenebilmiştir. Çalışma, Matlab-Simulink'de eşzamanlı simülasyon ortamında 
gerçekleştirilmiştir. Kapalı çevrim LQR kontrol sistemi uygun bir örnekleme peryodu kullanılarak ayrıklaştırılmış ve 
yazılım kodlarına dönüştürülerek Matlab-OptimTool GUI üzerinden Genetik-Optimizasyonu sağlanmıştır. Kontrol 
simülasyon sonuçları önermiş olduğumuz yöntemin, doğrusal olmayan kaotik sistemlerin değişken refanslı LQR tabanlı 
optimal kontrolü için uygun olduğunu göstermiştir. 
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1 GİRİŞ  

 
Optimizasyon, sistemlerin en verimli noktalarda 
çalışmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı, son yıllarda 
optimizasyon yöntemlerinin kullanılması bir çok 
disiplin için kaçınılmaz hale gelmiştir. Bilim insanları 
ve araştırmacılar, bir yandan yeni optimizasyon 
yöntemleri geliştirirken, diğer bir yandan da bu 
yöntemleri bir çok alana uygulamışlardır. Bu uygulama 
alanlarının en önemlilerinden arasında, kontrol 
uygulamaları gösterilebilir. Söz konusu bu uygulama 
alanında optimizasyon yöntemleri kullanılarak, 
kontrolörün optimum noktalarda çalışması 
sağlanmaktadır. Son yılarda geliştirilen ve bir çok 
alana uygulanan en önemli sezgisel optimizasyon 
algoritmaları, yapay arı kolonisi algoritması [1], ateş 
böceği algoritması [2], yarasa algoritması [3], virüs 
optimizasyon algoritması [4], genetik algoritma [5], 
guguk kuşu algoritması [6], diferansiyel evrim ve 
parçacık sürüsü optimizasyonu [7], olarak sıralanabilir. 
 Yukarıda bahsedilen optimizasyon 
algoritmalarının kullanıldığı kontrol uygulamalarının 
bazıları şunlardır. Dokuz baralı bir elektrik güç 
sisteminde ki gerilim kontrolü için kayan kipli kontrol 
sistemin katsayıları genetik algoritma ile optimal 
olarak hesaplanmıştır [5]. Kumar ve arkadaşları, güç 
sisteminin otomatik üretim kontrolü için öğretme-
öğrenme temelli optimizasyon algoritması 
geliştirmişlerdir [8].  Wang ve arkadaşları, statik şekil 
denetimi ve dağıtılmış piezoelektrik aktüatör ile akıllı 
reflektör optimal tasarımı için bir sonlu eleman 
formülasyonu sunmuşlardır [9]. Jia ve Yang giriş 
yoğunluğuna bağlı katı uzay araçları için hareket 
izleme kontrol sorunu genetik algoritma temelli 
çalışmayı  gerçekleştirmişlerdir [10]. Michielsen ve 
arkadaşları, ses radyasyon azaltılması için birden fazla 
ayarlanmış rezonatörlerin LQR tabanlı optimizasyon 
yöntemi geliştirmişlerdir [11]. 
 

 Bu yöntemlerden birisi olan LQR algoritması 
uygun bir durum geri beslemeli denetleyici bulmak için 
otomatik bir yol sağlar. LQR yöntemi birçok alana 
uygulanmıştır. Duru, LQR yöntemini sulama 
kanallarının regülâsyonu için kullanmıştır [12]. Bir 
başka çalışmada, Aslan ve arkadaşları LQR yöntemini 
Doğru Akım Motorunun hız kontrolü için 
uygulanmıştır [13]. Önemli bir diğer çalışmada, Chen 
ve arkadaşları ters sarkaç sisteminde yükseklik 
kararlılığı için kullanmıştır [14]. Farklı bir çalışma da 
ise, Abbneh LQR yöntemini kaos senkronizasyon 
yöntemine uygulamıştır [15]. 
 Bu çalışmada ise, Lorenz kaotik sisteminin 
durum değişkenlerinin optimal kontrolü için ayrık 
zamanlı LQR yöntemi geliştirilmiştir. LQR yönteminin 
katsayılarının optimizasyonu, genetik algoritma 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
 Genetik algoritmaların, temel ilkeleri ilk 
kez  Holland tarafından 1975 yılında ortaya atılmış 
olmasına rağmen günümüzde hala yaygın olarak birçok 
mühendislik uygulamasında kullanılmaktadır. Genetik 
algoritma, çözüm için birçok yol önerir. Bu çözüm 
yöntemleri topluluğu popülasyon olarak değerlendirilir. 
Bu popülasyonu oluşturan vektörler, kromozomlar ve 
bireyler öncelikle sayısal olarak ifade edilir [16]. 
 
2 LORENZ KAOTİK SİSTEM MODELİ  
 

Lorenz kaotik sisteme ait matematiksel ifadeler 
Eşitlik-1'de verilmiştir [1]. Burada  x, y ve z denklemin 
durum değişkenleri; a, b ve c denklemin sabit 
parametreleridir.  
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Eşitlik-1'de verilmiş olan Lorenz kaotik 
eşitliklerine kontrol işareti (Ux, Uy ve Uz) ilave 
edilmiş Laplace uzayı dönüşümü Eşitlik–2'de 
verilmiştir.  
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Çalışma çerçevesinde, doğrusal olmayan Lorenz 
durumları, referans tabanlı birbirinden bağımsız 3 
durum uzay kontrolörü tarafından kontrol edilmiştir. 
Kontrol sürecinde, aynı anda 1 adet durumun kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Lorenz osilatörüne ait yapı ve bu 
yapının içine uyarlanmış kontrolörün blok diyagramı 
Şekil 1'de verilmiştir. 

 
Şekil. 1. MATLAB/SIMULINK ortamında Lorenz kaotik 
osilatörü ve entegre edilmiş durum uzay kontrolörleri 

 

 
Şekil. 3. Kontrolör katsayıları ve zamanlama 

anahtarı  
 
Şekil-1'de yansıtılan durum değişkenleri geri 

besleme yöntemine dayalı kontrol yöntemi Şekil 2'de 
ayrıntılı bir biçimde verilmiştir. Kontrol bloğu 
içerisinde kullanılmış olan anahtarın görevi istenilen 
zaman aralığı için kontrol işaretini etkin hale 
getirmektir. 

Şekil 1'de verilmiş olan kapalı çevrim kontrol 
sisteminin kontrol parametreleri LQR (Linear Quadrati 
Regulator) tarafından en uygun değer ataması 
gerçekleştirmiştir. Regülatöre ait Q ve R matrislerine 
ait parametre değerleri GA (Genetik Algoritma) 
tarafından en uygun biçimde seçilmiştir. GA'nın 
işletilebilmesi için kapalı çevrim kontrol sistem yazılım 
ortamına aktarılmıştır. Bunun için öncelikle kontrol 
blok diyagramı ayrıklaştırılmıştır. Eşitlik-3'de verilmiş 
olan operatör ile (ileri fark yöntemi) söz konusu 
ayrıklaştırma işlemi gerçekleştirilip, doğrudan 
programlama [17] tekniklerinde faydalanılarak kapalı 

çevrim kontrol sistemi yazılım ortamına aktarılmıştır, 
Şekil 2. 

 
Şekil. 2. Kapalı çevrim kontrol sistemine ait yazılım  
 

Burada sT , 0.005s seçilmiş olup örnekleme 
periyodunu temsil eder [17].   
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3 LQR TABANLI KONTROL  

 
LQR, Eşitlik–4'de verilmiş olan amaç 

fonksiyonunu minimize ederek en uygun durum geri 
besleme katsayılarını bulan bir algoritmadır. 
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LQR, bu amaç fonksiyonunu minimize edebil-
mesi için Riccati denkleminden faydalanmaktadır, 
Eşitlik–5. 

* - * * *  T -1 TA P P * A P B R B * P Q 0   (5) 
 

Riccati denklemi üzerinden P matrisi 
hesaplanarak durum geri besleme katsayı hesabına 
geçilir, Eşitlik–6. 

1 * *TK R B P                               (6) 
Riccati denkleminde kullanılan A ve B doğrusal 

sistem matrisleri; Q ve R ise P matrisinin en uygun 
parametre değerlerine sahip olabilmesi için rassal bir 
biçimde değer atanan Riccati matrisleridir. 

 
4 GENETİK ALGORİTMA TANIMLAMALARI 
 
 Evrimsel programlamanın bir parçası olarak 
düşünülen genetik algoritmanın, günümüzdeki biçimi 
Holland tarafında 1975 yılında doğal seçilim ilkesinden 
yararlanılarak geliştirilmiştir. Günümüzde hala yaygın 
olarak birçok mühendislik uygulamasında başarılı bir 
şekilde kullanılan bir arama yöntemidir. Standart bir 
genetik algoritma yordamı aşağıdaki gibi verilebilir. 
Olası çözümlerin kodlandığı bir çözüm grubu 
oluşturulur. Bu grup popülasyon olarak değerlendirilir. 
Çözümlerin kodları da kromozom olarak ifade edilir. 
Genellikle 100-300 bireyden oluşan bir toplum önerilir. 
Birey sayısı belirlendikten sonra kromozomların 
probleme bağlı olarak kodlanması gerekir. Bu kodlama 
yöntemlerinden bazıları, ikili kodlama, permutasyon 
kodlama, değer kodlama ve ağaç kodlama olarak 
sıralanabilir. Daha sonra, bu kromozomlar yeni 
nesilleri üreterek değişikliğe uğrarlar. Amaç 



 

 

fonksiyonuna dayalı hesap sonrası kromozomların 
durumu değerlendirilir. Amaç fonksiyonu değerleri iyi 
olan kromozomlar kalırken diğerleri elenir. Bir sonraki 
nesil oluşturulurken kromozomlar, yeniden üretilebilir, 
çaprazlanabilir ve mutasyona uğratılabilir. Her 
tekrarlama iterasyon olarak adlandırılır. Sonuçta, en iyi 
bireylerin bulunduğu bir toplum elde edilmiş olur [16]. 
Bizim çalışmamızdaki bu işlemler Şekil 3'de 
gösterilmiş olan genetik algoritma akış diyagramı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada, GA optimizasyonunda kulla-
nılacak amaç fonksiyonu olarak integrallenmiş karasel 
hata (ISE) fonksiyonu seçilmiştir, Eşitlik-4. 
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Şekil 3'de verilmiş olan akış diyagramı 
Matlab/Optimtool GUI içerisinde koşturulmuştur.  
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Şekil. 3. Qs ve Rs parametrelerinin 
optimizasyonu için GA akış diyagramı 

 
5 OPTİMİZASYON SONUÇLARI 
 

GA parametre düzenlenmesi Tablo 1'de 
verilmiştir.  

 
Tablo 1. Genetik algoritma parametreleri 

Populasyon büyüklüğü 500  
Fitness Scaling Rank  
Sınır [1;100000]  
Başlangıç aralığı [1;100000]  
Seçim fonksiyonu Rulet  
Mutasyon fonksiyonu Gaussian Shrink:0.01 
Genetik değişim Bağımlı 

 kısıtlama 
 

Max iterasyon 1000  
Fitness limit 1e-5  

 
Şekil 3'de verilmiş olan GA akış diyagramı 

kullanılarak Q ve R matrislerine ait en uygun 
parametre değerleri hesaplanmıştır. Bu parametreler 
sınırları belirlenmiş olan geniş aralıklı çalışma noktası 
için en uygun ortalama değerlerdir. Şekil 4 ve Şekil 
5'de Qs parametresinin Ux çıkışlı kontrolör için 
değişim süreci yansıtılmıştır.  

 

 
Şekil 4. Ux çıkışlı kontrolör için uygunluk fonksiyon 
değişimi 
 

 
Şekil 5. Ux çıkışlı kontrolör için Qs parametre değişimi 
 

GA optimizasyon sonucunda elde edilen en 
uygun Qs ve Rs parametre değerleri LQR algoritması 
kullanılarak, kontrolör parametreleri hesaplandı. 
Optimizasyon sonucunda elde edilen Qs, Rs, Kx, Ky ve 
Kz parametre değerleri Tablo 2'de yansıtılmıştır.  

 
Tablo 2. En uygun parametre değerleri. 
Kontrölür 
Tipi 

Qs Rs Kx Ky Kz 

Ux 91e3 80.4e3 3.6 3 2.94 
Uy 75851 201580 6.49 10.89 -5.878 
Uz 86178 230539 5.456 3.02 4.948 



 

 

 
 
 

6 BENZETİM SONUÇLARI 
 

Benzetim ortamı kontrol sonuçları Şekil 6, 7, ve 
8'de yansıtılmıştır. Şekil 6'da X-durumu için kontrol 
süreci yansıtılmıştır. Ayrıca Şekil 6'da XY-durumu için 
2D faz portresi de yansıtılmıştır. Kontrol sürecinde 
amaçlanan referans değeri 40 olup kontrol 25. 
saniyeden sonra başlatılmıştır. X-durumu, kontrol 
başlangıcından 2 saniye sonra %1'lik referans tabanlı 
hata aralığına ulaşmıştır. 

Y-durumu için Şekil 7; Z-durumu için Şekil 8'de 
kontrol başarısı yansıtılmıştır. 

 

 
(a) X-durum değişkeni 

 
(b) Y-durum değişkeni  

 
(c) Z-durum değişkeni  

 
(d) XY-durumu faz portresi 

Şekil 6. Ref_x=40 ve kontrol başlangıcı 25.sn 
 

 
(a) Y-durum değişkeni 

 
 (b) XZ-durumu faz portresi 

Şekil 7. Ref_y=50 ve kontrol başlangıcı 25.sn 
 

 
a) Z-durum değişkeni 

 
b) YZ-durumu faz portresi 

Şekil 8. Ref_z=60 ve kontrol başlangıcı 25.sn 
 
7 SONUÇLAR   
 
 Bu çalışmada doğrusal olmayan denklemlere 
sahip Lorenz kaotik sisteme ait çıkış değişkenleri, 
modern kontol algoritmalarından olan durum geri 
beslemeli kontrol yöntemi kullanılarak değişken 
referanslı optimum kontrol başarılmıştır. Durum geri 
besleme katsayıların hesaplanması için LQR 
optimizasyon yönteminden faydalanılmıştır. LQR 
algoritmasında, rassal olarak atanan Q ve R matris 
parametreleri GA kullanılarak optimum hesaplanmıştır. 
Böylece, doğrusal olmayan sistem çıkışları değişken 
giriş referansı için minimum sürede minimum toplam 
karesel hata ile referans değeri izleyebilmiştir. 
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