
Geç teslim edilen raporlar değerlendirmeye alınmaz 
Kodlarınızla ile birlikte raporunuzu da deney saatinden önce teslim etmeniz gerekmektedir.  
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DENEY 3A: ÖN HAZIRLIK 

 

 
1. ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ 

 
 Dizüstü bilgisayar ve Matlab/Simulink 

 

2. KAVRAM 

 
Transfer fonksiyonu verilen bir DC motora ait çeşitli kontrol çalışmalarının yapılması ve türev, integral 
alma devrelerinin teorik olarak çalıştırılması 
 

3. YÖNTEM VE YAPILACAKLAR 

 

3.1 Aşağıda bir motora ait transfer fonksiyonu verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları MATLAB 
ile - Simulink kulanmadan- cevaplayınız. Göndereceğiniz Matlab kodlarında yorum yazmayı 

unutmayınız.  
 
 

     
 

   
 

 
a) Bu sistemin birim basamak cevabını kontrolcü kullanmadan Matlab’da çizdiriniz. Çıkan 

grafiğe göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve raporunuza ekleyiniz. (Bulacağınız sonuçlar 
ya teorik olarak hesaplanmalı ya da Matlab tarafından hesaplatılmaldır. Her aşamada bu 
sonuçları nasıl gösterdiğinizi açıklayınız.). 

 

Aşım (%)    

Yükselme zamanı (sn)    

Yerleşme zamanı (sn)    

Tepe zamanı (sn)  

  
 

b) Bu sisteme öncelikle bir P kontrolcü tasarlamanız gerekemektedir. Raporunuzda bunun 
için kullanacağınız blok diagramını çiziniz, giriş, referans ve çıkışı gösteriniz. Buna göre 
kullanacağınız P kontrolcü için katsayısını 1’den başlatarak, 101’e kadar 10’ar artırarak,  
sistemin birim basamak tepkisini Matlab’da aynı figure üzerine çizdirerek raporunuza 
ekleyiniz. P kontrolcü istediğiniz referans takibini gerçekleştirmekte midir? Yükselme 
zamanı ve yerleşme zamanı hakkında nasıl bir yorum yapılabilir? Raporunuzda belirtiniz. 
 

c) Sisteme ikinci olarak PI kontrolcü tasarlamanız gerekmektedir. P katsayısı 1 olarak 
seçilmiştir (Kp=1) ve buna göre I katsayısının 1’den 5’e kadar 1’er artırarak aynı grafik 
üzerine sistemin birim basamak cevaplarını çizdiriniz ve raporunuza ekleyiniz. Sistem 
referans takibi yapabilmekte midir? Yükselme zamanı ve yerleşme zamanı hakkında nasıl 
bir yorum yapılabilir? Raporunuzda belirtiniz.  

 

d) Sisteme uyguladığınız PI kontrolcüdeki P katsayısını 5 (Kp=5) yaparak, I katsayısının 
1’den 5’e kadar 1’er artırarak aynı grafik üzerine sistemin birim basamak cevaplarını 
çizdiriniz ve raporunuza ekleyiniz . P katsayısının artması sistemde ne gibi bir değişiklik 



yaratmıştır, rapprunuzda belirtiniz. Sistemdeki aşım, yükselme zamanı, yerleşme zamanı 
ve tepe zamanı hakkında nasıl bir yorum yapılabilir? Raporunuzda açıklayınız.  

 

e) Aşım %10’u geçmeyecek şekilde, 10 saniyeden kısa sürede referans değerine oturan bir 
motor sistemi tasarımı yapılması istenirse, elde ettiğiniz sonuçlardan bir tanesi seçiniz ve 
bu koşulları sağladığını gösteriniz. Eğer böyle bir sistem bulunamıyorsa, sebebini 
açıklayınız ve bu durumu gidermek için önerebileceğiniz yöntemi raporunuzda, elde 
ettiğiniz sonuçlar dahilinde açıklayınız.   

 

3.2 Çalışmanızın bu aşamasında Simulink de kullanabilirsiniz. Eğer Simulink kullanacaksanız, Scope -> 
parameters->Data History->Limit Data Points to Last seçeneğinin işaretli olmadığına dikkat ediniz.  
 

a) 5 Hz frekansında,    V genliğinde bir üçgen dalganın türevini alınız ve grafiğini çizdiriniz. Bunun için 
şekil 1’de bulunan configuration parameters kısımını giriniz. Bulduğunuz sinyal nasıl bir sinyaldir, 
raporunuzda yorumlayınız. Teorik olarak sonuçları doğrulayınız ve Matlab’da bulduğunuz sonuçlarla 
karşılaştırınız. 
 

 
 

Şekil 1- Configuration Parameters ayarları 
 

b) 5 Hz frekansında    V genliğinde bir kare dalganın türevini ve integralini alınız, grafiğini çizdiriniz. 
Bunun için şekil 1’de bulunan configuration parameters kısımını giriniz. Bulduğunuz sinyaller nasıl 
birer sinyaldir, raporunuzda yorumlayınız. Teorik olarak sonuçları doğrulayınız ve Matlab’da 
bulduğunuz sonuçlarla karşılaştırınız.  
 

c) 5 Hz frekansında    V genliğinde bir sinüs dalgasının türevini ve integralini alınız, grafiğini çizdiriniz. 
Bunun için şekil 1’de bulunan configuration parameters kısımını giriniz. Bulduğunuz sinyaller nasıl 
birer sinyaldir, raporunuzda yorumlayınız. Teorik olarak sonuçları doğrulayınız ve Matlab’da 
bulduğunuz sonuçlarla karşılaştırınız. 

 
 
NOT: Matlab/Simulink sonuçlarınızı ve raporunuzu mail olarak gönderiniz. Raporunuzun çıktısını da deney 
saatinden önce labratuar saatinizde teslim ediniz. 
 
 


