
 

ELE403/503 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER – 2013-2014/II 

ÖDEV 4 

Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek en geç 10 Nisan 2014 Perşembe günü teslim edin. Aksi 

belirtilmediği sürece tüm sorular elde çözülmelidir. Bilgisayarda çözüm yapılması isteniyorsa 

soruda belirtilecektir. 

 

1.  ̈              ̇    sisteminde giriş  , çıkış da   olsun.    ve    bilinmiyor fakat 

       ve        olduğu biliniyor.    ve    için tahminimiz  ̂  ve  ̂  olsun. 

a.     ̂  ve     ̂  olduğu varsayımı altında geribesleme doğrusallaştırması kullanarak 

referans takibi için bir kontrolcü tasarlayın. Takip global olarak başarılabilir mi? 

b. a şıkkında tasarladığınız kontrolcünün     ̂  ve     ̂  durumunda da çalışması için 

kontrolcü kazançları ve takip edilecek    referansı hangi şartları sağlamalıdır? 

c. Sistem için bir kayan kipli kontrolcü tasarlayın. Kayma koşulunun sağlanması için 

kontrolcüdeki   teriminin sağlaması gereken ifade nedir? 

d. c şıkkındaki süreksiz kontrolcüyü satürasyon fonksiyonu kullanarak sürekli hale getirin. 

 

 

2.  ̈  
 

 
     

 

 
 ̇  

 

   
    denklemi ile edilen sürtünmeli sarkaç denkleminde giriş   

çıkış da  ’dır. Parametre değerlerinden sadece yer çekimi ivmesi biliniyor (      ), 

diğerleri bilinmiyor fakat           ,           ve          olduğu 

veriliyor. 

a. İstenilen bir    referansının takibi için bir kayan kipli kontrolcü tasarlayın. Kayma 

koşulunun sağlanması için kontrolcüdeki   teriminin sağlaması gereken ifade nedir? 

b. Kontrolcünün çalışabildiği maksimum frekansa    diyelim. Kontrolcü ve sistem için 

uygun parametreler seçtikten sonra       ve    
 

 
 için sistemin bilgisayarda 

(MATLAB, Simulink vb. kullanarak) simülasyonunu yapın ve çatırdama olduğunu 

görün.        ve         için simülasyonları tekrarlayın ve sonuçları 

karşılaştırarak yorumlayın. Yazmış olduğunuz kodların çıktısını alarak ödevinize 

eklemeyi ve kodlarınızı eposta ile dersin hocasına ve asistanına göndermeyi unutmayın. 

c. a şıkkındaki süreksiz kontrolcüyü satürasyon fonksiyonu kullanarak sürekli hale getirin. 

Kontrolcü ve sistem için uygun parametreler seçtikten sonra    
 

 
 için sistemin 

bilgisayarda (MATLAB, Simulink vb. kullanarak) simülasyonunu yapın ve çatırdama 

olmadığını görün. Yazmış olduğunuz kodların çıktısını alarak ödevinize eklemeyi ve 

kodlarınızı eposta ile dersin hocasına ve asistanına göndermeyi unutmayın. 

d. Satürasyona alternatif olarak 
 

 
        

 

 
  fonksiyonu da kullanılabilir. Beş farklı   

değerleri seçerek bu fonksiyonu     fonksiyonuyla üst üste çizin ve     için     

fonksiyonuna yakınsadığını görün. (Çizimleri bilgisayarda yapabilirsiniz.)  

e. a şıkkındaki süreksiz kontrolcüyü        fonksiyonu kullanarak sürekli hale getirin. 

Kontrolcü ve sistem için uygun parametreler seçtikten sonra    
 

 
 için sistemin 

bilgisayarda (MATLAB, Simulink vb. kullanarak) simülasyonunu yapın ve çatırdama 

olmadığını görün. Yazmış olduğunuz kodların çıktısını alarak ödevinize eklemeyi 

unutmayın ve kodlarınızı eposta ile dersin hocasına ve asistanına göndermeyi unutmayın.  



3. 
 ̇         
 ̇    

  sistemini ele alalım. Orijini asimptotik kararlı yapacak bir kayan kipli 

kontrolcü tasarlamak istiyoruz.   ve   bilinmiyor ancak  ̂   ̂    olarak tahmin ediliyor. 

 

a. Kontrolcü tasarımında kayma yüzeyi fonksiyonu olarak         kullanılabilir mi? 

Cevabınızı açıklayın.  

b. Kontrolcü tasarımında kayma yüzeyi fonksiyonu olarak          kullanılabilir mi? 

Cevabınızı açıklayın.  

c. Kontrolcü tasarımında kayma yüzeyi fonksiyonu olarak      kullanılabilir mi? 

Cevabınızı açıklayın.  

 

(Not: a-c şıkları için “Derste işlediğimiz   fonksiyonuna benzediği/benzemediği için 

kullanılabilir/kullanılamaz” tarzı bir cevap yeterli değil, kayma yüzeyinin özelliklerini 

düşünerek yorumlamalısınız.) 

  

d. Kayma yüzeyi fonksiyonu olarak         kullanarak bir kayan kipli kontrolcü 

tasarlayın. Bu kontrolcü   ve   üzerinde ne kadar belirsizliğe tolere edebilir? 

 

 


