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Çamaşır Makineleri Inverter Motor 
Sürümünde Yük Torku İleri Besleme 
Yönteminin Enerji Verimliliği, Titreşim ve 
Gürültü Performansına Katkısı

Bu çalışmada değişken tork gereksinimi 
olan çamaşır makineleri için geliştirilmiş bir 

inverter motor kontrolü sunulmuştur. Değiş-
ken tork ve yük değerlerinin en iyi şekilde 

kontrol edilebilmesi için yük torku gözlemci 
teknikleri çalışılmış ve sensörsüz hız kontrol 

teknikleri ile birlikte uygulanmıştır. Yük torku 
gözlemcisinden elde edilen değerler motor 

hızı PI kontrolünde ileri besleme olarak 
sisteme eklenmiştir. Simülasyon ve deneysel 
çalışmaların sonucuna göre çamaşır makine-
leri gibi değişken yüklerle çalışılan sistemler-
de PI kontrolörünün tepki zamanı yük torku 
gözlemcisi tekniğiyle iyileştirilebilir. Bu saye-
de uygulamadaki enerji tüketimi ve titreşim 

seviyesi gibi özellikler optimize edilebilir.

I. GİRİŞ

Beyaz eşya sektöründe bir ürünün enerji verimliliği, kulla-
nım ömrü ve ortamda yarattığı gürültü seviyesi son kul-
lanıcı için kaliteyi belirleyen en önemli parametrelerdir. 
Ayrıca enerji verimliliği ve gürültü seviyesi gibi konular 
uluslararası yönetmeliklerle de çok sıkı bir şekilde denet-
lenmektedir. Bu özelliklere ek olarak üreticiler bir ürü-
nün kullanım ömrü boyunca bakım gereksinimlerini de 
minimuma indirmeyi hedeflemek durumundadır. Vestel 
Beyaz Eşya AR-GE ekipleri, tüm bu hedefleri karşılayacak 
yenilikçi ürünler ve teknolojiler tasarlamaktadır. Vestel 
Çamaşır Makinesi Fabrikası da bağlı bulunduğu Vestel 
Beyaz Eşya şirketinin temel hedeflerine uygun şekilde 
çevre ve kullanıcılar için en az enerji tüketen, en sessiz 
ve en uzun ömürlü ürünler üretilmesini amaçlamaktadır. 
Bir çamaşır makinesi için içeriğindeki motorlar, bu bah-
sedilen karakteristikleri iyileştirmek için çalışılabilecek en 
önemli alanlardan biridir. Çamaşır makinelerinde günlük 
kullanımda inverter motor olarak da adlandırılan Sabit 
Mıknatıslı Senkron Motor (SMSM) popüleritesi geleneksel 
seri motor kullanımına göre her geçen gün artmaktadır. 
Bu durumda SMSM motorların düşük bakım gereksinim-
leri, fırça ve kollektörün yokluğunda daha iyi bir gürültü 
seviyesi sağlaması etkilidir. Ayrıca SMSM, hem seri hem 
de asenkron motorlara kıyasla enerji verimliliği ve güç yo-
ğunluğu avantajları vardır [1,2].
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Çamaşır makineleri doğası gereği sürekli değişkenlik 
gösteren bir yük profilinin olduğu ve hem düşük hem de 
çok yüksek hızlarda çalışmayı gerektiren bir uygulama 
alanıdır. Yükler çamaşır makinesinin tamburu içerisinde 
önceden tahmin edilemeyecek bir şekilde dağılmaktadır. 
Genellikle çamaşırların bir parçası belirli hızlardan sonra 
tamburun bir bölgesinde  Şekil 1'de olduğu gibi yığılmak-
tadır.

Bu durum dengesiz bir yüke neden olup sinüssel deği-
şen bir yük torkuna yol açar. Motor torku bu yük torku-
nu düzgün takip edemediğinde motor şaftı, rulman gibi 
mekanik iletim organlarında burulma kuvvetleri oluşacak 
ve bu kuvvet ile çamaşır makinesinin mekanik ömrü 
azalacaktır. Ayrıca makinede hız değişimleriyle titreşime 
bağlı gürültü kirliliğine ve fazla enerji tüketimine neden 
olacaktır. [3, 4].

SMSM’lerin sensörsüz vektör kontrolünde hız-akım ola-
rak bağlantılı halde PI kontrolörleri kullanılmaktadır. PI 
kontrol yöntemi basitliği ve kararlı hal hatasını önleme-
si gibi avantajları olmasına rağmen geçici haldeki per-
formansında çamaşır makinelerinin dengesiz yükü gibi 
gürültüleri bastırmada yetersiz kalmaktadır [5-7]. Ayrıca 
SMSM vektör kontrolünde hız ve rotor açısal pozisyon 
bilgisi gerekmektedir. Sensörsüz algoritmada bilinmeyen 
bu bilgiler sistemin bilinen gerilim ve akım bilgisinden 
gözlemci algoritmaları ile elde edilebilmektedir. Ancak 
bu bilgilerin kapalı döngü kontrol sisteminde kullanıla-
bilmesi için elektriksel filtrelemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu filtreleme de PI kontrolörün çalıştığı bant genişliğini 
daralttığından motor hızlandıkça dengesiz yükü takip et-
mekte zorlanmaktadır.

SMSM uygulamalarında hız ve rotor pozisyonunun sen-
sörsüz elde edilmesinde gelinen noktada birçok yöntem 
çalışılmıştır. Çamaşır makinesi uygulamalarında gelenek-
sel kayış kasnak sisteminde motor için sıkma adımın-
da 15000-20000 rpm gibi yüksek hızlar gerekir. Yıkama 
adımının olduğu 300-800 rpm hızları ise sıkma adımına 
göre çok yüksek torkların gerektiği bir alandır. Bu tür bir 
uygulamada geçerliliği olan zıt-elektromotor kuvvet (Zıt-

EMK) geriliminin takip edilmesidir. Çamaşır makinesi uy-
gulamasında rotor pozisyonu ve hızın elde edilmesi için 
Zıt-EMK gerilimini bulmayı hedefleyen integrasyon te-
melli manyetik akı gözlemcileri ve kayan kipli gözlemciler 
(KKG) çalışılmıştır.

Bu çalışmada ayrıca sensörsüz vektör kontrolündeki bili-
nen ve ölçülen değerler kullanılarak çamaşır makinesinin 
değişken yüklerini daha iyi takip edebilmek için bir yük 
torku gözlemcisi çalışılmıştır. Yük torku gözlemcisinden 
elde edilen bilgiyle kontrol sisteminde ileribesleme 
yöntemi kullanılarak kompanzasyon sağlanmıştır. Yük 
torku gözlemcisi için gereken parametrelerden biri hız 
bilgisi olduğundan yukarıda belirtilen sensörsüz hız ve 
rotor pozisyon algoritması büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmadaki SMSM kontrol diyagramı Şekil 2'de veril-
miştir. İlerleyen bölümlerde; bölüm 2 de SMSM matema-
tiksel modellemesine ve döner hareket denklemlerine 
genel bir bakış, bölüm 3 de sensörsüz rotor pozisyonu ve 
motor hızı algoritmaları, Bölüm 4'de yük torku gözlemci 
çalışmaları, bölüm 5 de simülasyon ve deney çalışmaları 
ve son olarak bölüm 6 da sonuç verilmiştir.

II. SMSM MATEMATİKSEL MODELİ

SMSM motorun gerilim denklemleri, vektör kontrolünde 
kullanılan sabit αβ eksenleri ve dönel dq referans eksen-
lerinde aşağıdaki şekilde ifade edilir: 

            
   
              (1) 

            
   
              (2) 

          
   
           (3) 

          
   
                 (4) 

 

Vα,  Vβ,  iα ve  iβ  αβ eksenindeki gerilim ve akım paramet-
releri; Vd, Vq, id ve iq  dq eksenindeki gerilim ve akım para-
metreleri; Rs stator sargısı direnci, Ls senkron endüktans, 
Ld ve Lq dq ekseni endüktansları, λf rotor manyetik akısı ve 
rotorun elektriksel olarak açısal hızıdır.

Motorun ürettiği elektromanyetik tork ve tüm çamaşır 
makinesi sisteminin genel kinematik hareket denklemi 
aşağıda verilmiştir.

 

 

 

 

 

      

Şekil 1. Dengesiz Yüklü Çamaşır 
Makinesi Tamburu
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 (6) 

 
Tyükyük torku,  Jeş eşdeğer atalet momenti, P kutup çifti sa-
yısı ve wm motorun mekanik olarak açısal hızıdır. Yük tor-
ku Tyük tüm sürtünme torklarını içerdiği kabul edilmiştir.

III. HIZ VE ROTOR POZİSYONU GÖZLEMCİ YAPILARI

A. Doğrudan İntegrasyon Metodu

Sabit αβ eksenlerinde rotor manyetik akıları aşağıdaki 
denklemlerle elde edilebilir.

                       
 

 
      (7) 

                       
 

 
      (8) 

 

λαf ve λβf rotor manyetik akısı αβ komponentleri, λα0 ve λβ0 
rotor manyetik akısı başlangıç koşullarıdır. 

Daha sonra rotor pozisyonu θr= tan-1 (λαf  / (λβf )  ve hız bil-
gisi we= dθr/dt denklemleri ile elde edilir.

İntegrasyon işlemi uygulamada çeşitli zorlukları berabe-
rinde getirmektedir. Integrasyon için başlangıç koşulları 
önemlidir. Bilinmediği durumlarda yanlış sonuca götüre-
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Şekil 3. Geribeslemeli Doğrudan İntegrasyon Metodu Blok 
Diyagramı
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Şekil 2. SMSM Kontrol Sistemi Blok Diyagramı

bilir. Ayrıca integrasyon işleminde gürültü ve ölçüm ha-
taları her iterasyonda toplanarak sonuca eklendiğinden 
yanlış kontrole neden olabilir. Bu gözlemci yöntemi için 
sistemi kontrol eden mikrodenetleyicide integrasyon iş-
lemi ile birlikte gelen bu olumsuz durumların önüne ge-
çilmelidir.

Bu durumun önüne geçmek için yukarıdaki denklemlerle 
elde edilen manyetik akılar bir geribesleme sistemi ile dü-
zeltilebilir. Bu yaklaşımda rotor mıknatısından gelen akı-
nın üretici tarafından ya da ölçüm ile bilindiği varsayılır. 
Hesaplanan akı ile rotor mıknatıs akısı arasındaki hata bir 
katsayı ile sisteme geri beslenir. Şekil 3'de geri beslemeli 
doğrudan integrasyon metodunun blok diyagramı veril-
miştir.
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B. Kayan Kipli Gözlemci

Rotor pozisyon ve hız bilgisini elde etmek için doğrudan 
integrasyon metodu ile birlikte kayan kipli gözlemci me-
todu çalışılmıştır. 

Bu yöntemde referans parametre ile ölçülen paramet-
re arasındaki hata yüksek değerli katsayılar ile bir kayan 
düzlemde tutulmaya çalışılır. Kayan kipli kontrol uygu-
lamada saturasyonlar yüzünden istendiği gibi çalışma-
yabilir ancak mikrodenetleyiciler ve işlemcilerde yapılan 
hesaplamalar için limitler çok yüksek değerli olduğundan 
kayan kipli gözlemciler için bu durum sorun teşkil etme-
mektedir. Kayan kipli gözlemci yönteminde rotor pozis-
yonu ve hızı aşağıdaki denklemler ile elde edilir.

        
                  

  
 (9) 

         
                                  

   
 (10) 

                                 

                                                          
(11) 

 
Bu denklemlerde eα ve eβ zıt-emk parametreleridir ve 
denklem  (12) ve (13) e göre aşağıdaki gibi ifade edilir:

                (12) 

              (13) 

 
Kayan kipli gözlemciyi daha iyi ifade etmek gerekirse, 
denklem (9) gerçek sistemde olup ölçülen değerlerdir. 
Burada zıt-emk değeri bilinmemektedir. Sistemin mate-
matiksel modellemesi ile mikrodenetleyicide bilinmeyen 
ve aranan zıt-emk gerilim değeri bir katsayı ve anahtar-
lama fonksiyonu ile değiştirilir. Sonuç olarak hesaplanan 
akım değeri ile ölçülen gerçek akım değerlerini birbirine 
eşitleyen bir katsayı ve anahtarlama fonksiyonu bulun-
duğunda sistemin zıt-emk  gerilimi aşağıdaki gibi elde 
edilmiş olur.

      =              –              (14) 

Daha sonra rotor pozisyon ve hızı ise aşağıdaki gibi elde 
edilir.

       = arctg (   /    ) ;    =     /           (15) 

 
Bu durumda kayan kip yüzeyi s= i(α,β) - (        ) ve 

                 olarak seçilmiştir. Kayan kip durumu  s = 
0 ve     = 0 yapacak şekilde bir K katsayısı seçildiğinde 
oluşur.

Yöntemin başarısı bilinse de kayan kipli gözlemcilerde 
anahtarlama fonksiyonundan meydana gelen yüksek 
genlikli ve frekanslı dalgalanma bu yöntemin en önemli 
olumsuzluğu olarak ortaya çıkmaktadır [8-9]. Çatırdama 
olarak adlandırılan bu olumsuzluk nedeniyle gözlemci-
den bulunan rotor pozisyon ve hız bilgisi kontrol siste-
minde sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için öncesinde 
yoğun bir elektriksel filtrelemeden geçmelidir. Çatırdama 
olayının etkisini azaltmak için ayrık zamanlı “sign” anah-
tarlama fonksiyonunu kullanmak yerine “sigmoid” fonk-
siyonu ya da “super-twisting”  olarak adlandırılan algo-
ritmalar kullanılabilir. Bu çalışmada literatür araştırması 
sonrasında “super-twisting” algoritması seçilmiştir [10]. 
Bu algoritmadaki kontrol fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade 
edilir:

                       (16) 

                    (17) 

 Denklemlerde görülen δ ve M sistemdeki ayarlanması ge-
reken pozitif katsayılardır.  Şekil 4'de görülebileceği gibi 
“super-twisting” algoritması normal PI kontrolün doğru-
sal olmayan bir versiyonu olarak kabul edilebilir.

Bu durumda denklem (14) de u parametresi ile aşağıdaki 
gibi yeniden verilebilir:

                        (18) 

 
Kayan kipli gözlemci denklemlerinden sonra bulunan 
zıt-emk gerilimleri ile rotor pozisyon ve hızın elde edil-
mesinde denklem (15) te verilmiştir. Burada hız bilgisi 
rotor pozisyonunun türevi ile elde edilmektedir. Ancak 
bu işlemde rotor pozisyonunda meydana gelebilecek 
en küçük bir hatada türev sonucu hız bilgisinde hata art-
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Şekil 4. SuperTwisting Algoritması Blok Diyagramı
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maktadır. Bu problemin çözümü için alçak geçiren filtre 
kullanılmalıdır. Ancak filtre kullanımı hem hız hatasını 
tam olarak azaltmadığı gibi faz kayma sorununu da be-
raberinde getirmektedir. Bu yüzden bu çalışmada “su-
per-twisting” algoritması ile birlikte faz kilitlemeli döngü 
(“Phase Locked Loop” – PLL) yöntemi kullanılmıştır. Kayan 
kipli gözlemci ile elde edilen zıt-emk gerilimleri PLL algo-
ritmasında aşağıdaki gibi kullanılarak rotor pozisyon bil-
gisi ve hız bilgisi elde edilir [9].

PLL yönteminin verildiği Şekil 5'teki Δe hatası PI kontrolör 
ile sıfırda tutulacak şekilde kontrol edildiğinde rotor po-
zisyonu ve hız bilgisi elde edilebilir.

IV. YÜK TORKU GÖZLEMCİSİ

Giriş bölümünde belirtildiği gibi çamaşır makinelerinde 
ürün kalitesini ve ömrünü etkileyen en önemli paramet-
relerden biri makinenin değişken yük koşullarına ne dere-
ce uyum sağlayabildiğidir. Bu çalışmada en önemli adım 
olarak çamaşır makinesinin değişken ve dengesiz yük-
lerdeki performansını artırmak için yük torku gözlemcisi 
çalışılmıştır. Bu gözlemci denklem (6) da verilen sistemin 
mekanik denklemleri üzerine kurulmuştur. Döner sis-

temlerde eşdeğer tork, sistemin eşdeğer atalet momenti 
ve açısal hızıyla orantılıdır. Atalet momentinin ve motor 
elektromanyetik torkunun bilindiği veya hesaplandığı, 
hız bilgisinin de sensörsüz yaklaşımla elde edildiği düşü-
nülürse geriye bilinmeyen sadece yük torku kalmaktadır. 
Bu durumda yük torkunun elde edilmesi için bir gözetle-
yici algoritması Şekil 6'daki gibi kurulmuştur:

Gözetleyiciden gelen ve ölçülen hız parametreleri arasın-
daki hata bir kontrol fonksiyonu ile düzeltilebilir. Kontrol 
fonksiyonu için iki farklı yöntem çalışılmıştır. İlk olarak ka-
yan kipli gözlemci metodu aşağıdaki gibi çıkarılmıştır:

                      
   

 (19) 

 Hata denklemi denklem  (19)  dan denklem (6) çıkarılarak 
aşağıdaki gibi elde edilebilir: 

         
                   

   
 (20) 

 
Bu durumda kayan kip yüzeyi s=wm –     ve              
olarak seçilmiştir. Kayan kip durumu s = 0 ve    = 0 yapa-
cak şekilde bir K katsayısı seçildiğinde oluşur. Böylece yük 
torku aşağıdaki gibi elde edilir:

                       (21) 

 
Elde edilen tork için dikkat edilmesi gereken nokta, ka-
yan kipli gözlemcide gelen çatırdama etkisini “Super-
twisting” algoritması ile minimize etmek için yukarıdaki 
denklem (16) ve (17) ile değiştirilmelidir. Her koşulda elde 
edilecek tork sistemin tork referansına ileribesleme ola-
rak ekleneceğinden sistem gürültülü bir referansı takip 
etmeye çalışacaktır. Bu durum mekanik parçalar için ciddi 
zararlar verebileceğinden yük torku gözlemcisinden alı-
nan bilgi mümkün olduğunca gürültüsüz olmalıdır. Bu 
amaçla Şekil 6'daki kontrol fonksiyonunda PI katsayıları 
kullanılmıştır. Şekil 7'de verildiği gibi gözetleyiciden ge-
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Şekil 5. PLL Block Diagram
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Şekil 6. Yük Torku Gözlemcisi Blok Diyagramı
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Şekil 7. PI Katsayılarıyla Yük Torku Gözlemcisi
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len ve ölçülen hız parametrelerini eşit yapacak şekilde 
geribesleme sistemi kurulmuştur. Bu şemada PI katsayıla-
rı ayarlandığında yük torku elde edilmiş olacaktır.

V. SİMÜLASYON VE DENEY ÇALŞMALARI

Sensörsüz hız ve rotor pozisyon algoritmalarının karşı-
laştırılması ve yük torku kompanzasyon metodunun et-
kisinin incelenmesi için öncelikle simülasyon çalışmaları 
yapılmıştır. Simülasyonlarda çamaşır makinesinin den-
gesiz yükünü temsil etmesi için, 0.5 Nm offset değerli, 1 
Nm tepe değerinde ve 6 Hz frekansında bir sinyal kullanıl-
mıştır. Ayrıca 0,5-0,8s ve 2-2,3s zaman aralıklarında 2Nm 
lik ani yükler eklenmiştir. Yük torku gözlemcisinden elde 
edilen bilgi 1,65s den itibaren sisteme ileri besleme ile ek-
lenmiştir. Torkların karşılaştırıldığı Şekil 8'de kompanzas-
yon anına kadar motorun gerçek yük torkunu takip ede-
mediği görülmektedir. Kompanzasyon anından sonra ise 
motor ve yük torku neredeyse eşit olarak ilerlemektedir.

Motor hız verileri Şekil 9'da verilmiştir. Kompanzasyon 
anına kadar motor hızında yüke bağlı dalgalanmalar 
görülmektedir. 2 Nm offset eklenen 0,5-0,8s zaman ara-
lığında yüksek oranda hız kaybı olmuştur. Kompanzas-
yon anından sonra ise hız dalgalanmaları neredeyse ta-
mamen kaybolmuş ve 2 Nm offset eklenen 2-2,3s zaman 
aralığında ise etki yok denecek kadar azdır. Şekil 9'da aynı 
zamanda sensörsüz motor hızı ve pozisyon yöntemleri de 
karşılaştırılmıştır. Gerçek hıza göre integrasyon metodu-
nun kayan kipli gözlemciye göre daha fazla hız hataları 
bulunmaktadır. Simülasyon sonuçlarının doğrulanması 
için 9 Kg kapasiteli Vestel çamaşır makinesinde testler 
yapılmıştır. Kullanılan motora ait özellikler aşağıdaki tab-
loda verilmiştir. 

Tablo 1. SMSM Parametreleri

Özellik Birim Değer

Sargı direnci (faz-faz) Ω 5,25

Ld/Lq (50 Hz) mH 19,5/30

Zıt-emk (1000 rpm) Vrms 36

Kutup çifti sayısı - 3

Kontrol algoritmaları ve önerilen metotların uygulanması 
için Renesas RX63T mikrodenetleyici içeren bir inverter 
kartı kullanılmıştır. 5 kg değerindeki ağırlık dengesiz yük 
oluşturması için çamaşır makinesi tamburuna bağlanmış-
tır. Test düzeneği Şekil 10'da verilmiştir.

 

Şekil 8. Simülasyon Son Uçları – Gerçek Yük Torku, Gözlenen Yük Torku ve Motor Torku

 
Şekil 9. Simülasyon Sonuçları – KKG ve İntegrasyon Metodu Hız Değerleri

 
Şekil 10. Test Düzeneği



41

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  TEMMUZ 2019  www.mmo.org.tr  

Kompanzasyonsuz kayan kipli gözlemci metodu, kom-
panzasyonsuz integrasyon metodu ve son olarak kom-
panzasyonlu kayan kipli gözlemci metodu test edilmiştir. 
Sonuçlar Şekil 11,12 ve 13'de verilmiştir.

Şekil 11 ve Şekil 12 karşılaştırıldığında integrasyon meto-
dunda elde edilen hız bilgisi daha gürültülü olduğundan 
motor kontrolü kayan kipli gözlemciye göre daha kötü-
dür. Bu durum daha ağır bir filtreleme gerektirir. Filtrele-
meden gelen faz gecikmesi ise hızda ve motor torkunda 
dalgalanmaya yol açmaktadır. Şekil 13'de yük torku göz-
lemcisinden elde edilen bilgi ileri besleme ile sisteme da-
hil edilmiştir. Bu sayede hızdaki dalgalanmanın kompan-
zasyon olmayan durumlara göre yüksek oranda düştüğü 
görülmektedir. Aynı zamanda kompanzasyon ile motor 
torku da yük torkunu daha iyi takip ettiğinden ortalama 
tork optimize edilmiştir. 

Elektrik motorlarında tork akım ile ilişkili olduğundan 
torka paralel akım da optimize olmalıdır. Bu durumu test 
etmek için iki metot 1,3 saatlik enerji tüketim testine alın-
mıştır. Tablo 2'de görüleceği üzere yük torku gözlemcisi 
ile yapılan kompanzasyon ile enerji tüketim değeri yüksek 
oranda iyileştirilmiştir. Kompanzasyon metodu ile hızdaki 
dalgalanmalar da azaldığından makinenin titreşimin de 
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Tablo 2. Enerji Tüketim Değerleri

Zaman
(sa)

Enerji Tüketimi (kWh)
Kompanzasyonlu

KKG Metodu

Enerji Tüketimi (kWh)
Kompanzasyonsuz

Doğrudan İntegrasyon 
Metodu

1,3 0,071 0,096
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azalması beklenmektedir. Titreşim azalması ile paralelde 
ses seviyesi de azalacaktır. Bu durumu test etmek için iki 
farklı metot ile ses testi yapılmıştır. Şekil 14'deki sonuçlara 
göre kompanzasyonlu kayan kipli gözlemci metodu orta-
lama 49,3 dB ses seviyesi ile sonuçlanmıştır. Kompanzas-
yonsuz integrasyon metodunda ise ortalama 50 dB lik ses 
seviyesi ölçülmüştür. Ölçümler dB biriminde olduğundan 
en küçük değişimin bile fark edilebilecek seviyelerde iyi-
leşmeye yol açmaktadır. 6-9 dB ses seviyesi farkının gürül-
tünün yarıya inmesine ya da iki katına çıkmasına sebep 
olduğu ve 0,1-3 dB değişimlerin ise fark edilebilir gürültü 
seviyesi değişimlerine yol açtığı bilinen bir gerçektir.

VI. SONUÇ

Bu çalışmada çamaşır makinelerinde kullanılan SMSM 
motorlar için bir yük torku kompanzasyon metodu su-
nulmuştur. Öncelikle iki farklı hız ve rotor pozisyon algo-
ritması çalışılmıştır. Gözlemci çıktılarındaki performansı 
artırmak için integrasyon metodunda bir geri besleme 
yöntemi, kayan kipli gözlemci metodunda ise “supert-
wisting” metodu ve PLL metodu kullanılmıştır. Bu algo-
ritmalar normal kontrol içinde ve yük torku gözlemcisin-
de kullanılarak karşılaştırılmıştır. Daha sonra yük torku 
gözlemcisi çalışılmış ve çamaşır makinesi motor kontrolü 
için kompanzasyonda başarıyla kullanılmıştır. Bu yöntem 
sayesinde hız dalgalanmaları, titreşim ve buna bağlı ola-
rak gürültü seviyesi azaltılmıştır. Ayrıca motor elektriksel 
torkunun da optimize edilmesiyle enerji tüketim perfor-
mansı iyileştirilmiştir. Motor torku ve yük torku arasında 
artık daha iyi bir eşleşme olduğundan mekanik iletim 
organlarında burulma kuvvetleri azalacaktır. Bu sayede 
makine ömrünün uzayacağı beklenmektedir. 

Vestel Beyaz Eşya Ar-Ge Merkezi bünyesinde gerçekleş-
tirilen ve detayları verilen bu araştırmaya benzer birçok 
araştırma sayesinde, Vestel Beyaz Eşya Berlin’de düzenle-
nen ev ve tüketici elektroniği fuarı IFA 2018’de en az enerji 
tüketen ürünleriyle tüm rakiplerinin arasından sıyrılarak 
Almanya’nın en önemli bağımsız test kuruluşlarından biri 
olan VDE’den en az enerji tüketimi, en kısa sürede yıkama 
ve daha az deterjan kullanımı konularında sertifika almıştır. 
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