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ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI 
 

DENEY 1A: ÖN HAZIRLIK 
 

 
1. ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ 

 

• Dizüstü bilgisayar ve Matlab/Simulink 

 

2. KAVRAM 

 

Dinamik sistemlerin Matlab/Simulink ortamında simülasyonu 

 

3. YÖNTEM VE YAPILACAKLAR 

 

3.1 x(t) çıkışı, u(t) girişi göstermek üzere, aşağıda verilen sistemlerin transfer 

fonksiyonlarını elde ediniz. Bu transfer fonksiyonlarını kullanarak verilen 

giriş sinyalleri için sistem çıkışını elde ediniz. 

 a) ux =  

  a-1) u(t) = 1 (Birim basamak fonksiyonu) 

  a-2) u(t) = t 

  a-3) u(t) = sin(2πt) 

 b) buaxx +−=  

  b-1) a =  b = 1 

  b-2) a =  b = 10 

  b-3) a =  b = 50, Parametrelerdeki değişimin cevaba etkisi nedir? 

 c) uxxx 2
n

2
nn ωωζω2 +−−= ,     ωn = 1, u(t) = 1 (Birim basamak fonksiyonu) 

  c-1) ζ = 0 

  c-2) ζ = 0.5 

  c-3) ζ = 0.7 

  c-4) ζ = 1 

Deneyden sonra bir hafta içerisinde raporunuzu teslim ediniz. 
Geç teslim edilen raporlar değerlendirmeye alınmaz. 
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  c-5) ζ = 5, Parametrelerdeki değişimin cevaba etkisi nedir? 

3.2 Şekil 1’de gösterilen geribeslemesiz sistemi Matlab/Simulink ortamında 

kurunuz. Şekilde P(s) kontrol edilecek sistemi, C(s) ise kontrolörü temsil 

etmektedir. 

 

 

 

 

a) Sistemde 
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sssP  olduğu bilgisi mevcuttur ve bu bilgiye 

dayanan tasarımcı P(s)’nin kutup ve sıfırlarının sol yarı s-düzleminde 

olduğunu görerek kontrolörü 
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sC  seçmiş ve sistem 

çıkışının (Y(s)) referans girişini (R(s)) takip etmesini sağlamıştır. Bu 

tasarımı Matlab ortamında R(s)=1/s için gerçekleyiniz ve tasarımcının 

doğru düşünüp düşünmediğini irdeleyiniz. 

 

İki sinyalin birlikte görülmesi için aşağıdaki yapı kullanılabilir. 

 
b) Sistem yukarıdaki şekilde uzun süre çalıştırıldıktan sonra P(s) ile 

gösterilen sistem parametrelerinde bozulmalar meydana gelmiş ve sistem 

dinamiği 
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sssC  kontrolörünün bu durumda göstereceği performansı 

C(s) P(s) Y(s) R(s) 
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R(s)=1/s için gözlemleyiniz ve tasarımcının doğru düşünüp 

düşünmediğini tekrar irdeleyiniz. 

 

 Bu aşamalar için nümerik çözücü (Menüde Simulation altında Configuration 

Parameters ) parametreleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

 
 

3.3 Zaman domeninde ifadesi uyy +−=  olan bir dinamik sistemde tüm 

başlangıç koşulları sıfır olarak verilmiştir. Bu sistem standart birim 

geribeslemeli kontrol sistemi içerisinde kullanılacak olup referans girdisi 

birim basamak fonksiyonu, kontrolör ise 5
)(
)()( +== s

sE
sUsC  ile verilen bir 

PD kontrolördür. Buna göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Bu aşama için 

nümerik çözücü (Menüde Simulation altında Configuration Parameters) 

parametreleri yukarıda gösterilmiştir. 

 

Aşım (%)  

Yükselme zamanı (sn)  

Yerleşme zamanı (sn)  

Tepe zamanı (sn)  

 

 Bu aşamayı tamamladıysanız Deney 1B Aç-Kapa Kontrol kısmına geçiniz 




