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ÖZET: Bu çalışmada, doğrusal olmayan denklemlere sahip bir kaotik osilatörün durum değişkenlerinin referans 
tabanlı optimal kontrolü ele alınmıştır. Değişkenleri kontrol edilecek kaotik osilatör olarak Lorenz kaotik sistemi 
seçilmiştir. Söz konusu sistemin kontrolü için, ayrık zaman durum geri beslemeli kontrol yöntemi kullanılmıştır. Ayrık 
zaman kontrolör parametrelerinin optimizasyonu, genetik algoritma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Genetik 
algoritmanın (GA) kullanılması ile kontrol sürecinde doğrusallaştırma noktası gözetmeden giriş referans değeri aralığı 
için optimum kontrolör parametreleri elde edilmiştir. Çalışma, Matlab-Simulink benzetim ortamında 
gerçekleştirilmiştir. Kapalı çevrim durum geri beslemeli kontrol sistemi uygun bir örnekleme periyodu kullanılarak 
ayrıklaştırılmıştır. Daha sonra bu algoritma yazılım kodlarına çevrilerek, Matlab-OptimTool GUI üzerinden genetik 
optimizasyonu sağlanmıştır. Benzetim sonuçları, önermiş olduğumuz değişken giriş referanslı optimal kontrol 
yönteminin doğrusal olmayan kaotik sistemler için uygulanabileceği göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Durum Geri Besleme,  Ayrık Zaman, Optimizasyon, Lorenz, Kaotik Sistem, Dinamik Davranış,   
 
 
1 GİRİŞ  

 
 Kaos sinyalleri, frekans ekseninde geniş bir 
alana yayılmış olan ve peryodik olmayan, fakat kendi 
içinde bir düzeni olan salınımlardır. Kaos sinyallerinin 
dinamik davranışları, başlangıç koşullarına önemli 
ölçüde bağlıdır [1]. Kaos sinyallerinin literatürde 
incelenmesi iki temel noktaya dayanmaktadır. Bu 
noktalardan birisi, kaos sinyallerini olumsuz birer 
davranış olarak görülüp yok edilmesi için yapılan 
çalışmalardır. Diğer bir nokta ise, kaos sinyal 
davranışlarını olumlu olarak görüp, diğer sistemlerin 
çözümlenmesi, yorumlanması ve geliştirilmesi  gibi bir 
çok kullanım alanı için yapılan çalışmalar olarak 
değerlendirilebilinir [2]. Her iki durum için literatürde 
pek çok çalışma yapılmıştır. Kaosun olumsuz olarak 
görüldüğü sistemlerde genel olarak bir gürültü olarak 
düşünülmüş ve yok edilmesi gereken bir davranış 
olarak değerlendirilmişdir. Örneğin bir kilimanın dış 
ünitesi üzerindeki fan motorunun pervane kanat 
gürültüsü, bir el kurutucusunun titreşim gürültüsü gibi 
pek çok kaynağın oluşturduğu gürültü davranışları 
geniş bir frekans aralığına yayılmış kaotik gürültü 
olarak düşünülebilmektedir. Örneğin, Lei ve 
arkadaşları duffing tipi osilatördeki çatallanmaya bağlı 
kaos gürültüsünü detaylı olarak tartışıp incelemişlerdir 
[3]. Kaosun olumlu olarak değerlendirildiği 
uygulamaların başında ise güvenilir haberleşme 
gelmektedir. Günümüzde en önemli haberleşme 
problemlerinden birisi olan güvenilir haberleşme için, 
veriler çok kolay olarak kaos sinyalleriyle 
kodlanabilmektedir. Örneğin Hassan, gürültülü bir 
kamu kanalında iletişim için güvenli bir kaotik düzen 
önerilmiştir [4]. 
 Kaos için diğer önemli bir çalışma alanı ise, 
kaosun kontrol edilmesidir. Yani, kaosun belli 
davranışlara zorlandığı veya yok edilmeye çalışıldığı 
durumlardır. Kaos sinyallerinin yok edilmesi veya belli 
bir denge noktasına oturtulması için çok sayıda 
algoritma ve kontrol yöntemi geliştirilmiştir. Behara ve 

diğerleri aktif gürültü kontrolü için yapay sinir ağı 
kullanmışlardır [4]. Gholipour ve arkadaşları kaos 
kontrol için çok amaçlı backstepping kontrolör  
geliştirmişlerdir [5]. Ontañón-García ve arkadaşları 
karalı bir denge noktası için, Lorenz sistemine bir geri 
besleme kontrolünün uygulamışlardır [6]. Khanesar ve 
diğerleri kaosun  kontrolü ve senkronizasyonu için 
fuzzy kontrol geliştirmişlerdir [7]. Köse, sürekli 
zamanlı Shimizu-Morioka kaotik sistemi için passive 
kontrol ve kayan kipli kontrol yöntemlerini 
uygulamıştır [8]. Bhalekar, kaosun senkronizasyonu 
için aktif kontrol kullanmıştır [9]. 
 Kontrolörlerin çok iyi bir performans 
göstermesi için, optimal noktalarda çalıştırılmaları 
gerekir. Bunu sağlamak için kontrolörlerin 
parametreleri optimizasyon algoritmalarıyla 
heaplanmaktadır. Örneğin, Karer ve arkadaşları PID 
kontrolörün parametrelerini hesaplarken parçacık sürü 
optimizasyonu algoritmasını kullanmışlardır [10]. Bir 
başka çalışmada ise, Köse ve arkadaşları kayan kipki 
kontrolörün katsayılarını bulurken genetik algoritma 
kullanmışlardır [11]. 
 Bu çalışmada, kapalı çevrim durum geri 
beslemeli kontrol sisteminin optimizasyonu için, 
genetik algoritma kullanılmıştır. Genetik 
algoritmaların, temel ilkeleri ilk kez   
Holland tarafından ortaya atılmıştır. Holland, evrim 
yasalarını genetik algoritmalar için kullanmıştır. 
Genetik algoritma, her hangi bir problemlere karşı, 
birbirinden tamamen bağımsız olan bir çözüm kümesi 
önerir. Problem için olası pek çok çözümü temsil eden 
bu küme genetik algoritma terminolojisinde 
popülasyon adını alır. Popülasyonlar vektör,  kromo-
zom veya birey adı verilen sayı dizilerinden oluşur. 
Birey içindeki her bir elemana gen adı verilir. 
Popülasyondaki bireyler evrimsel süreç içinde genetik 
algoritma işlemcileri tarafından belirlenirler [12]. 

 



 

 

2   LORENZ SİSTEMİNİN MATEMATİKSEL 
OLARAK MODELLENMESİ  
 

Bu çalışma da kullanılan, Lorenz kaotik sisteme 
ait matematiksel ifadeler Eşitlik-1'de verilmiştir [1]. 
Burada  x, y ve z durum değişkenlerini gösterirken, a, 
b, c ise birer pozitif sabit sayıdır.  
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Eşitlik-1'de verilmiş olan Lorenz kaotik 

sistemindeki durum değişkenlerinin kontrolü için, bir 
kontrolör eklenirse (Uxyz) ve sistemin Laplace 
dönüşümü uygulanırsa Eşiktik-2 elde edilir.  
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Bu çalışmada, parametreleri birbirinden farklı 3 

durum uzay kontrolörünün, Lorenz osilatörüne ait 3 
durum değişkeninin kontrolü amacıyla kullanılmıştır. 
Kontrol işareti, durum değişkenlerine integral 
operatöründen önce entegre edilmiştir. Lorenz doğrusal 
olmayan osilatörüne ait yapı ve bu yapının içine 
uyarlanmış kontrolörün blok diyagramı Şekil 1'de 
verilmiştir. 

 
Şekil. 1. MATLAB/SIMULINK içerisindeki Lorenz kaos 
kontrol modeli 

 
Şekil 1'de görünen s-domeni integral 

operatörleri yönteminden yararlanılarak z-domenine 
dönüştürülmüştür.  Eşitlik-3'de verilmiş olan operatör 
ile (ileri fark yöntemi) söz konusu dönüşüm 
gerçekleştirilmiştir. Burada, sT  örnekleme periyonu 
göstermektedir [13].   
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Durum değişkenleri geri besleme yöntemine 

dayalı kontrol yöntemi Şekil 2'de ayrıntılı bir biçimde 
verilmiştir. Şekil de kullanılmış olan, anahtarın görevi 
belirlenen zaman aralığı için kontrolcüyü etkin hale 
getirmek içindir. 

 

 
Şekil. 2. Geliştirilen kritik anahtar  
 

3 GENETİK ALGORİTMA  
 
 Doğal seçilim ilkesinden yararlanılarak 
geliştirilen genetik algoritma, Holland tarafında 1975 
yılında geliştirilmesinden sonra bir çok mühendilik 
uygulamasında başarılı bir şekilde kullanılmış olan bir 
arama yöntemidir. Standart bir GA'da sonuçlar eşit 
boyutlu vektörlerle ifade edilir. Başlangıçda, kromozon 
olarak adlandırılan bu vektörlerin bir grubunda 
popülasyon oluşturulur. Daha sonra, bu kromozomlar 
yeni nesilleri üreterek değişikliğe uğrarlar. Amaç 
fonksiyonuna göre hesaplanan sonuçlara göre 
kromozomların durumu değerlendirilir. Amaç 
fonksiyonu değerleri iyi olan kromozomlar kalırken 
diğerleri elenir. Bir sonraki nesil oluşturulurken 
kromozomlar, yeniden üretilebilir, çaprazlanır ve 
mutasyona uğratılır. Kromozomların şifrenlenmesi yani 
sayısal olarak kodlanması için farklı yöntemler 
kullanılmaktadır.  Bu kodlanma olayı problemlere göre 
değişiklik gösterebilmektedir. Toplumdaki birey sayısı 
genel olarak 100-300 aralığındadır. Uygunluk 
fonksiyonu kromozomun ne kadar iyi olduğunu 
bulmamızı sağlar. Kromozomların uygunluğunun 
bulunması olayına evrimleşme denir. Genetik 
algoritmanın başarılı olması uygunluk fonksiyonun 
hassasiyetine ve verilliğine bağlıdır. Yani, uygunluk 
fonksiyonu genetik algoritmanın başarısında kilit 
noktayı oluşturur. Seçilen kromozlar eşlenerek yeniden 
kopyalama ve değiştirme işlemleri gerçekleştirilir. 
Yeniden kopyalama genetik bilginin aktarılmasını 
sağlar ve çaprazlama olarak adlandırılır. Değiştirme ise 
mutasyon olarak değerlendirilebilinir. Yeni 
kromozomlara yer açmak için eski olanlar çıkartılarak 
toplumun sabit kalması sağlanır. İşlemler tekrarkanarak 
daha iyi nesiller oluşturulmaya çalışılır. Her tekrarlama 
iterasyon olarak adlandırılır. Sonuçta, en iyi bireylerin 
bulunduğu bir toplum elde edilmiş olur. Bizim 
çalışmamızdaki bu işlemler Şekil 3'de gösterilmiş olan 
genetik algotirma akış diyagramı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir [14].  



 

 

 
Şekil. 3. GA akış diyagramı 
 
Bu çalışmada, GA için integrallenmiş karasel 

hata (ISE) fonksiyonu amaç fonksiyonu olarak 
seçilmiştir, Eşitlik-4. 
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Şekil 3'de verilmiş olan yapı Matlab-Optimtool 

GUI içerisinde koşturulmuştur. Bu yöntemde, 
parametreleri optimize edilecek sistem GUI içerisine 
ayrık zaman yazılım kodları biçiminde aktarılmalıdır. 
Bunun için hibrit zamalı osilatör ve kontrolcü 
denklemleri ayrık zaman denklemlerine dönüştürülür, 
Eşitlik-5.  Dönüşüm sonrası denklem takımı yazılım 
kodlarına çevrilir.  
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Yazılım kodlarına dönüştürme işlemi, doğrudan 
programlama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir 
[15]. 

 
4  OPTİMİZASYON SONUÇLARI 
 

Genetik algoritmanın önemli parametreleri 
Tablo 1'de verilmiştir.  

 
Tablo 1. GA parametreleri 

Populasyon büyüklüğü 2000  
Fitness Scaling Rank  
Sınır [0.2;20000]  
Başlangıç aralığı [0.2;20000]  
Seçim fonksiyonu Rulet  
Mutasyon fonksiyonu Gaussian Shrink:0.01 
Genetik değişim Bağımlı kısıtlama  
Nesil 1000  
Fitness limit 1e-5  
Fonksiyon toleransı 1e-5  
 

Şekil 3 de verilmiş olan GA yapısı, Matlab-
Optimtool içerisinde koşturularak durum geri besleme 
dayalı kontrolör parametreleri optimize edilmiştir. 
Optimizasyon sürecinde her bir durum değişkeni için 
ayrı bir kontrolör düzenlenip parametreleri bağımsız 
olarak optimize edilmiştir. Aşağıda, X durum kontrolü 
sağlanabilmesi amacıyla koşturulan GA'nın Kx 
parametresine ait optimizasyon süreci yansıtılmıştır, 
Şekil 4 ve 5'de verilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Gx(z)'nin optimizasyon süreci fitness değişimi 
 

 
Şekil 5. Gx(z)'nin optimizasyon süreci Kx değişimi 
 

GA optimizasyon sonucunda elde edilen 
uygunluk fonksiyon değerleri ve durum kontrolör 
katsayı değerleri ayrıntılı olarak Tablo 2'de 
yansıtılmıştır.  
 
 



 

 

Tablo 2. Uygunluk fonk. ve durum kontrolör katsayı değerleri 
Durum 
Kontrolü 

Kref Kx Ky Kz Uygunluk F. 
değeri 

X 297.8 289.4 9.8 0.2 268.5e-06 
Y 2560.2 3102.6 471.9 -122.4 4891.0 
Z 388.3 5.6 -11.0 385.4 1.177 

 
6  BENZETİM SONUÇLARI 
 

Benztim sonuçları Şekil 6, 7, ve 8de 
yansıtılmıştır. Şekil 6'da sadece X durum değişkeni için 
Ux(z) kontrol işareti kullanılarak X, Y ve Z durum 
değişkenlerinin değişimleri yansıtılmıştır. X durum 
değişkeni 40 referans değeri için kontrol altına 
alınmıştır. 25. saniyede kontrol işaretinin devreye 
girmesiyle X durum değikeni 0.02 saniye içinde 
referansa dayalı %1'lik hata bandı içerisinde 
seyretmiştir. X durumu kontrol sürecinde, Lorenz 
kaotik sistemindeki X,Y ve Z durum değişkenlerinin 
zamana bağlı değişimleri Şekil 6'da ayrıntılı olarak 
yansıtılmıştır. Ayrıca, zamana bağlı bu değişimlere 
göre Lorenz kaotik sisteminin XY faz portresi değişimi 
de Şekil 6.d'de 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 

Diğer iki kontrol deneyiminde de sadece Uy(z) 
ve Uz(z) kontrol işaretleri için Lorenz doğrusal 
olmayan sistemin durum değişkenleri kontrolü 
gerçekleştirilmiştir, Şekil 7 ve Şekil 8. Kontrol 
işaretleri 25.sn'de serbest bırakılmıştır. Y durum 
değişkeni 30 referans değerine dayalı; Z durum 
değişkeni ise 80 referans değerine dayalı kontrol 
edilmiştir. Ayrıca, kontrol süreci içerisinde oluşan YZ 
ve XZ işaretlerine ait 2D faz portreleri de 
yansıtılmıştır, Şekil 7.b ve Şekil 8.b. 

 
(a) Y-durum değişkeni 

 
(b) YZ-durumu faz portresi 

Şekil 7. Ref_y=30 ve kontrol başlangıcı 25.sn 
 

 
a) Z-durum değişkeni 

 
b) XZ-durumu faz portresi 

Şekil 8. Ref_z=80 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 kaotik sistemin 
durum değşkenlerinin değişken referanslı optimum 
kontrolü başarılmıştır. Durum geri besleme katsayıları, 
GA kullanılarak hesaplanmıştır. GA, belirlenmiş olan 



 

 

referans aralığı için optimum kontrolör parametrelerini 
hesaplayabilmiştir. Böylece, değişken giriş referansı 
için  minimum sürede minimum toplam karesel hata ile 
doğrusal olmayan sistem çıkışları, referans değeri 
izleyebilmiştir. 
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