
ÖDEV 2

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar bana ve dersin asistanına ilgili

dosyaları eposta ile gönderin. Ödevleri gönderirken sıkıntı yaşanmaması için lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:

Bu ödevde tek bir doğru cevabı olmayan ve tasarım gerektiren sorular olduğu için problemlere nasıl yaklaştığınızı da

açıklamanız gerekiyor. Bunun için de kodlarınızı içeren MATLAB ve Simulink dosyalarınızın (.m ve .mdl) yanı sıra,

istenilen açıklamaları içeren bir raporu da (Word veya PDF) göndermeniz gerekiyor.

Ödevlerdeki dosyalar zaman zaman yüksek boyutlara ulaşabiliyor ve okulun eposta kotaları çok düşük olduğu için

bizim kotalarımızın dolmasına sebep olabiliyor. Onun için lütfen tüm dosyalarınızı tek bir zip veya rar dosyasında

topladıktan sonra okul eposta adreslerimize değil gmail adreslerimize (  ve 

) tek epostada gönderin; ayrı ayrı iki eposta atmayın, tek epostada ikimize de gönderin.

rar veya zip dosyalarınızı Ad-Soyad-Numara şeklinde isimlendirin. Dosya isimlerinde Türkçe karakter kullanmayın.

Örneğin 111211102 numaralı Övünç Elbir isimli öğrenci, Ovunc-Elbir-111211102.rar veya Ovunc-Elbir-111211102.zip

isimli tek bir dosyayı tek epostada yukarıdaki iki adrese göndermelidir.

İstenen dosyayı tek epostada göndermelisiniz, bana ve asistana iki ayrı eposta atılması halinde koordinasyon

sorunları oluşabilir, ödeviniz kabul edilmeyebilir veya geç gönderilmiş gibi değerlendirilebilir.

Ödevle ilgili sorularınızı da yine tek epostada hem bana hem dersin asistanına gönderin; sadece bana gönderilen

veya ayrı ayrı gönderilen epostalar cevapsız kalabilir.
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SORU 1

 girişli,  çıkışlı ve  durumlu doğrusal olmayan bir sistemin denklemleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Burada  sistemin durumlarını (  vektör),  sistemin girişlerini (  vektör),  sistemin çıkışlarını (  vektör), 

durum denklemlerini (  vektör) ve  de çıkış denklemlerini ( ) vektör ifade eder.

Bu sistemin  çalışma noktası etrafındaki doğrusallaştırması aşağıdaki gibi elde edilebilir:

Burada , , ,  biçimindeki Jacobian (vektörün vektöre

göre türevi) matrisleridir. (Jacobian kavramını hatırlamak için http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobian_matrix_and_determinant

adresine bakabilirsiniz.)

Bu soruda yapmanız istenilen dogrusallastir01 isimli bir fonksiyon yazmanızdır. Fonksiyon iki şekilde çağırılabilir:

[A,B,C,D] = dogrusallastir01(f,h,x,u) şeklinde çağrıldığında durum denklemleri f, çıkış denklemleri h, durum vektörü x ve

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobian_matrix_and_determinant


giriş vektörü u ile ifade edilen sistemin doğrusallaştırması sonucu elde edilen Jacobian matrisleri çıktı olarak verilecektir.

Burada tüm argümanlar ve çıkışlar sembolik ifadelerdir. Örnek bir kullanım:

syms x1 x2 x3 u1 u2 % Sembolik değişkenleri tanımla

% Üç durum, iki giriş ve iki çıkışlı bir sistem oluştur

f = [x1̂2+x1*u1; x1+x2̂3+u2; x1+x1*x2̂3+u1*x2+u2̂3]

h = [x1̂2+x2̂2+u1*u2; x2̂3*x1+u2]

% Sistemin doğrusallaştırması için Jacobian matrislerini bul

[A,B,C,D] = dogrusallastir01(f,h,[x1;x2;x3],[u1;u2])

 

f =

 

                x1̂2 + u1*x1

              x2̂3 + u2 + x1

 u2̂3 + x1*x2̂3 + u1*x2 + x1

 

 

h =

 

 x1̂2 + x2̂2 + u1*u2

        x1*x2̂3 + u2

 

 

A =

 

[ u1 + 2*x1,              0, 0]

[         1,         3*x2̂2, 0]

[  x2̂3 + 1, 3*x1*x2̂2 + u1, 0]

 

 

B =

 

[ x1,      0]

[  0,      1]

[ x2, 3*u2̂2]

 

 

C =

 

[ 2*x1,      2*x2, 0]

[ x2̂3, 3*x1*x2̂2, 0]

 

 

D =

 

[ u2, u1]

[  0,  1]

 

[A,B,C,D] = dogrusallastir01(f,h,x,u,x0,u0) şeklinde çağrıldığında durum denklemleri f, çıkış denklemleri h, durum vektörü

x ve giriş vektörü u ile ifade edilen sistemin (x_0,u_0) çalışma noktası etrafında doğrusallaştırılması sonucu elde edilen

sistem matrislerini çıktı olarak verecektir. Burada f, h, x, u sembolik ifadeler olup x0, u0, A, B, C, D nümerik ifadelerdir.

Örnek bir kullanım:

syms x1 x2 x3 u1 u2 % Sembolik değişkenleri tanımla

% Üç durum, iki giriş ve iki çıkışlı bir sistem oluştur



f = [x1̂2+x1*u1; x1+x2̂3+u2; x1+x1*x2̂3+u1*x2+u2̂3]

h = [x1̂2+x2̂2+u1*u2; x2̂3*x1+u2]

% Sistemi x0 = [1;2;3] ve u0 = [5;6] etrafında doğrusallaştır

[A,B,C,D] = dogrusallastir01(f,h,[x1;x2;x3],[u1;u2],[1;2;3], [5;6])

 

f =

 

                x1̂2 + u1*x1

              x2̂3 + u2 + x1

 u2̂3 + x1*x2̂3 + u1*x2 + x1

 

 

h =

 

 x1̂2 + x2̂2 + u1*u2

        x1*x2̂3 + u2

 

A =

     7     0     0

     1    12     0

     9    17     0

B =

     1     0

     0     1

     2   108

C =

     2     4     0

     8    12     0

D =

     6     5

     0     1

Sistem matrisleri elde edildikten sonra durum uzayı gösterimi ve buradan da transfer fonksiyonu gösterimi oluşturulabilir:

sysLin = ss(A,B,C,D)

sysLin =

 

  a = 

       x1  x2  x3

   x1   7   0   0

   x2   1  12   0

   x3   9  17   0

 

  b = 



        u1   u2

   x1    1    0

   x2    0    1

   x3    2  108

 

  c = 

       x1  x2  x3

   y1   2   4   0

   y2   8  12   0

 

  d = 

       u1  u2

   y1   6   5

   y2   0   1

 

Continuous-time state-space model.

tf(sysLin)

ans =

 

  From input 1 to output...

       6 ŝ2 - 112 s + 484

   1:  -------------------

         ŝ2 - 19 s + 84

 

          8 s - 84

   2:  ---------------

       ŝ2 - 19 s + 84

 

  From input 2 to output...

       5 s - 56

   1:  --------

        s - 12

 

         s

   2:  ------

       s - 12

 

Continuous-time transfer function.

Fonksiyonu yazarken kodunuza mümkün olduğu kadar yorum eklemeyi ve yapılması muhtemel kullanıcı hataları

durumunda anlamlı hata mesajları verdirmeyi unutmayın. Örneğin fonksiyonun hatalı sayıda argüman ile çağırılması veya f,

x ve x0'ın boyutlarının uymaması veya u ve u0'ın boyutları uymaması vb. durumlarda fonksiyon bir hata mesajı vererek

durmalıdır.

SORU 2



Üstteki şekilde görülen yay kütle sönümleyici sisteminin denklemleri aşağıdaki gibidir:

Burada  ve  kütlelerin yer değiştirme miktarı,  ve  kütlelerin hızları,  de birinci kütleye uygulanan dış kuvvettir.

Sistem parametreleri  kg,  kg, , ,  ve 

şeklindedir.

Sistemin durumları , , ,  olup, sistemin girişi , çıkışı da  olarak alınacaktır. Yukarıdaki sistemin doğrusal

olmayan bir sistem olduğu açıktır.

SORU 2.A

Yukarıdaki doğrusal olmayan sistemin birim basamak cevabını MATLAB'da (Simulink kullanmadan) elde edin ve çizdirin.

İlgili kodları ödev dosyanızın içinde gönderin, grafikleri raporunuza koyun.

SORU 2.B

Yukarıdaki doğrusal olmayan sistemin birim basamak cevabını bir Simulink modeli kullanarak elde edin. Simulink modeli

tam bir blok şeması şeklinde olmalı, tüm matematiksel işlemler bloklarla yapılmalıdır, modelin içerisine MATLAB komutları

gömülmemelidir. Yani modelin içerisinden User-Defined Functions kütüphanesindeki Fcn, Interpreted MATLAB Function,

Level-2 MATLAB S-Function, MATLAB Function, MATLAB System, S-Function, S-Function Builder vb. blokları kullanmak

yasaktır. İlgili modeli ödev dosyanızın içinde gönderin, grafikleri raporunuza koyun.

SORU 2.C

Kalman filtresi ve durum geribeslemesi ile kontrolcü tasarım yöntemleri doğrusal sistemler için geliştirilmiş olduğundan

bu sistem için doğrudan uygulanamaz. Bu tür durumlarda sıkça başvurulan bir yöntem şudur: Önce sistem bir çalışma

noktası etrafında doğrusallaştırılır; bu doğrusallaştırılmış sistem, doğrusal olmayan sistemi yaklaşık olarak temsil eder.

Elde edilen doğrusal sistem üzerinde filtre ve kontrolcü tasırımı yapılır, ardından bu filtre ve konrolcü doğrusal olmayan

sisteme uygulanır, sonuçlara bakılır, gerekirse filtre ve kontrolcü parametreleri değiştirilerek birkaç iterasyon yapılarak iyi

bir sonuç elde edilmeye çalışılır.

Bu noktadan sonra yukarıdaki doğrusal olmayan sistemi denge noktası olan orijin etrafında doğrusallaştırarak üzerinde

Kalman filtresi ve kontrolcü tasarlamaya çalışacaksınız ve bu tasarımların doğrusal olmayan sisteme ne denli uyduğunu

gözlemleyerek yorumlayacaksınız.



Öncelikle ilk soruda yazmış olduğunuz dogrusallastir01 fonksiyonunu kullanarak sistemi , , , 

ve  denge noktası etrafında doğrusallaştırın. Doğrsallaştırılmış sistem denklemini raporunuza ekleyin.

Doğrusallaştırılmış sistem fiziksel olarak nasıl bir mekanik sisteme karşılık gelmektedir, bu sistemi kabaca çizin ve

raporunuza ekleyin.

Doğrusal sistem ve doğrusal olmayan sistemin birim basamak cevaplarını kıyaslayıp yorumlayın. Aradaki farkın sebebini

açıklayın.

SORU 2.D

Doğrusallaştırılmış sistem için bir Kalman filtresi tasarlayın. Farklı filtre parametreleri için (bunlara Qn ve Rn diyelim) elde

ettiğiniz Kalman filtrelerini hem doğrusallaştırılmış, hem de doğrusal olmayan sistem üzerinde deneyin. (Bu denemeleri

ister MATLAB, isterseniz de Simulink'te yapabilirsiniz, bu konuda herhangi bir kısıtlama bu şık için yoktur.) Bunun için

doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler üzerinde önce gürültüsüz simülasyonlar, ardından da  genlikte proses ve

çıkış gürültüsü altında simülasyonunlar yapın. Bu gürültüler gerçek gürültülere karşılık gelebileceği gibi, aslında doğrusal

olmayan sistemi doğrusal olarak modellediğimizden dolayı ortaya çıkan farkları temsil eden sanal gürültüler olarak da

düşünülebilir. Qn ve Rn'nin birbirlerine göre büyük, küçük ve aynı olduğu en az beş durum için simülasyonlar yaparak

sonuçları raporunuza koymalı ve bunları yorumlamalısınız.

Not: Eğer bir sistemin durum uzayı gösteriminde kontrol edilemeyen (girişten etkilenmeyen) ve/ya gözlenemeyen (etkisi

çıkışta hissedilmeyen) durumlar varsa bunlar Kalman filtresi ve kontrolcü tasarımında sorunlar yaratabilir. Böyle bir sistem

verildiğinde kalman, place, acker, lqr gibi komutlar hata verebilir.

Kontrol edilemeyen ve/ya gözlenemeyen durumlar olduğunda transfer fonksiyonunda kutup/sıfır sadeleşmeleri olacaktır.

Bu soruda böyle bir durum karşınıza çıkabilir. Doğrusal sistemi elde ettikten sonra transfer fonksiyonunu bularak

sadeleştirme olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa öncelikte nedenini yorumlayın. Yani doğrusallaştırılmış sistemde

kontrol edilemeyen ve/ya gözlenemeyen bileşenler neler olabilir, bu konuda düşüncenizi yazın; bu sorunun kesin cevabının

vermeniz zor olabilir ancak fiziksel sisteme ve giriş/çıkışlarına bakarak en azından mantıklı yorumlar yapabilmelisiniz.

Ardından MATLAB'a sadeleştirmeleri yaptırın ve sadeleştirilmiş doğrusal sistem üzerinden yolunuza (filtre tasarımına)

devam edin. Bu tür sadeleştirmeler yapıldıktan sonra sistemin geriye kalan gösterimine Minimal Gösterim (Minimal

Realization) denir. MATLAB'da sistemi minimal gösterimine getiren hazır bir komut mevcuttur, bu komutu araştırarak bulun

ve gerekirse doğrusal sistemi bu komutu kullanrak minimal gösterimine getirdikten sonra yolunuza devam edin.

Sadeleştirmeleri elle yapmayın, bu nümerik hatalar doğurabilir, ilgili komutu bularak sistemi minimal gösterimine bu

komut yardımıyla getirin.

SORU 2.E

Doğrusallaştırılmış (ve gerekirse minimal gösterime getirilmiş) sistemi kullanarak referans takip işini gerçekleştirecek bir

Doğrusal-Karesel-İntegral (LQI) kontrolcü tasarlayın. Üst şıkta tasarlamış olduğunuz gibi bir Kalman filtresini gözleyici

olarak kullanarak kapalı çevrim sistemini oluşturun ve birim basamak cevabına bakın. Tasarlamış oldunuz kontrolcüyü

hem doğrusal hem de doğrusal olmayan sisteme uygulayarak benzetimler yapın. Doğrusal sisteme yine  genlikte

proses ve çıkış gürültüsü ekleyin fakat doğrusal olmayan sisteme bu şık için gürültü eklemeyin. (Yani ölçümlerimizin çok iyi

olduğunu, sadece modelleme hatalarının sanal gürültü teşkil ettiğini varsayalım.) Simülasyonlardan şu sinyalleri elde edin

ve çizdirin: 1) Sistemin çıkışı, 2) Sisteme kontrolcü tarafından uygulanan giriş, 3) Kapalı çevrim sisteminin tüm durumları.

Farklı kontrolcü parametreleri (Q ve R) ve farklı Kalman filtresi parametreleri (Qn ve Rn) için benzetimleri tekrarlayın. En az

beş farklı parametre kombinasyonu için doğrusal ve doğrusal olmayan sistemin birim basamak referansını takip

sonuçlarını elde edin. Bu kombinasyonları seçerken çeşitlilik olmasına dikkat edin, örneğin bir kombinasyonda bazı

parametreler büyük diğerleri küçük olsun, bir başka kombinasyonda tersi olsun, bir başka kombinasyonda eşit olan

parametreler olsun vs. Bu kombinasyonlardan en az bir tanesinde doğrusal olmayan sistemin oturma zamanının 200

saniyeden az olduğu bir cevap yakalamaya çalışın.(Benzetimleri ister MATLAB, isterseniz de Simulink'te yapabilirsiniz, bu

konuda herhangi bir kısıtlama bu şık için yoktur.) Sonuçları kıyaslayın, özellikle de aşağıdaki noktalarla ilgili yorumlar yazın:

Her bir parametrenin artması/azalması ne gibi sonuçlar doğuruyor? Doğrusal ve doğrusal olmayan sistem cevapları

arasındaki farklar nereden kaynaklanıyor? Ne tür bir parametre seçimi doğrusal olmayan sistemde iyi/kötü performansa

sebep oluyor ve neden?
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