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Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek 7 Nisan 2016 Perşembe günü teslim edin. Hesap makinesi, 
bilgisayar vs. sadece sayısal hesap yapmak amacıyla kullanılabilir, sorular bilgisayara çözdürülemez. 
 
1. �̇�𝑥1 = 𝑥𝑥23 + 𝑢𝑢, �̇�𝑥2 = 𝐾𝐾𝑢𝑢, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥1 sistemini ele alalım (𝐾𝐾 ∈ ℝ). Çıkışın bir 𝑦𝑦𝑑𝑑(𝑡𝑡) referansının takibi 

için giriş-çıkış doğrusallaştırması yöntemi kullanılmak isteniyor. Bunun başarılıp 
başarılamayacağını 𝐾𝐾’ya bağlı olarak analiz edin. 
 

2. �̇�𝑥1 = 𝑥𝑥2 + 𝑢𝑢, �̇�𝑥2 = 𝐾𝐾𝑢𝑢, 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥1 sistemini ele alalım (𝐾𝐾 ∈ ℝ).  
a. Sistemin iç dinamiklerini, sıfır dinamiklerini ve transfer fonksiyonunu bulun ve bunlar 

arasındaki bağlantıyı yorumlayın.  
b. 𝐾𝐾’nın hangi değerleri için giriş-çıkış doğrusallaştırması yöntemi ile bir 𝑦𝑦𝑑𝑑(𝑡𝑡) referansının 

takibini global olarak başaracak bir kontrolcü tasarlanabileceğini bulun ve tasarlayın. 
c. Giriş-çıkış doğrusallaştırması yönteminin kullanılamayacağı durumlarda farklı bir 

yaklaşım ile bir 𝑦𝑦𝑑𝑑(𝑡𝑡) referansının takibi sağlanabilir mi? Cevabınız “evet” ise böyle bir 
kontrolcü tasarlayın. 
 

3. �̈�𝑥 + 𝜇𝜇(𝑥𝑥2 − 1)�̇�𝑥 + 𝑥𝑥 = 𝑢𝑢 biçimindeki van der Pol denklemini ele alalım (𝜇𝜇 > 0). Sistem 
denklemlerini kanonik biçimde yazın ve geribesleme doğrusallaştırması yöntemi ile istenilen bir 
𝑥𝑥𝑑𝑑(𝑡𝑡) referansının takibini sağlayacak bir kontrolcü tasarlayın. Bu kontrolcü ile takibin global 
olarak başarılıp başarılamayacağını yorumlayın. 
 

4. Kalıcı mıknatıslı bir adım motoru aşağıdaki gibi modellenebilir: 
�̇�𝑥1 =  −𝐾𝐾1𝑥𝑥1  + 𝐾𝐾2𝑥𝑥3 sin(𝐾𝐾5𝑥𝑥4) + 𝑢𝑢1 
�̇�𝑥2 = −𝐾𝐾1𝑥𝑥2 + 𝐾𝐾2𝑥𝑥3 cos(𝐾𝐾5𝑥𝑥4) + 𝑢𝑢2 
�̇�𝑥3 = −𝐾𝐾3𝑥𝑥1 + sin(𝐾𝐾5𝑥𝑥4) + 𝐾𝐾3𝑥𝑥2 cos(𝐾𝐾5𝑥𝑥4) − 𝐾𝐾4𝑥𝑥3 + 𝐾𝐾6 sin(4𝐾𝐾5𝑥𝑥4) − 𝜏𝜏𝐿𝐿 𝐽𝐽⁄  
�̇�𝑥4 = 𝑥𝑥3 

Burada 𝐾𝐾1, 𝐾𝐾2, 𝐾𝐾3, 𝐾𝐾4, 𝐾𝐾5, 𝐾𝐾6, 𝜏𝜏𝐿𝐿 ve 𝐽𝐽 motorla ilgili pozitif sabitler olup 𝑢𝑢1 ve 𝑢𝑢2 kontrol 
girişleridir (iki girişli bir sistem). Giriş-durum doğrusallaştırması yöntemi ile orijini asimptotik 
kararlı yapacak şekilde kontrol girişlerini tasarlayın. (Not: Bu soruda işlemleri basitleştirmek için 
tüm sabitleri 1 alabilirsiniz. Ayrıca işlemler çok karmaşık bir hal alırsa detaylarını göstermeden 
sonuçlarına isim verebilirsiniz; örneğin “şu ifadenin türevini alınca 𝑓𝑓(𝑥𝑥) + 𝑔𝑔1(𝑥𝑥)𝑢𝑢1 + 𝑔𝑔2(𝑥𝑥)𝑢𝑢2 
formatında bir sonuç çıkar” gibi. Eğer isterseniz işlemlerin detaylarını bilgisayar yardımıyla, 
mesela MATLAB Symbolic Toolbox ile de elde edebilirsiniz ama şart değil; bir önceki cümledeki 
gibi isim verip öyle de bırakabilirsiniz.) 

 
5. Aşağıdaki sistemde bir 𝑦𝑦𝑑𝑑(𝑡𝑡) referansının takibi için giriş-çıkış doğrusallaştırması yöntemi ile bir 

kontrolcü tasarlayın. Bu kontrolcü kullanılırken sistemin iç dinamikleriyle ilgili bir sıkıntı olup 
olmayacağını tartışın. 

�̇�𝑥1 = 𝑒𝑒𝑥𝑥2𝑢𝑢 
�̇�𝑥2 = 𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥22 + 𝑒𝑒𝑥𝑥2𝑢𝑢 
�̇�𝑥3 = 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3 

 
6. Aşağıdaki sistemi ele alalım: 

𝑥𝑥 + 𝛼𝛼1�̈�𝑥2 + 𝛼𝛼2�̇�𝑥5 sin(4𝑥𝑥) = 𝑏𝑏𝑢𝑢 
a. Burada 𝛼𝛼1, 𝛼𝛼2, 𝑏𝑏’in tam değeri bilinmiyor ama −1 < 𝛼𝛼1 < 1, −2 < 𝛼𝛼2 < 2, 1 < 𝑏𝑏 < 4 

olduğu biliyor. Sistem için referans takibi gerçekleştirecek bir kayan kipli kontrol 
tasarlayın. Tasarımdaki kontrolcü parametrelerinin sağlaması gereken özelikleri (pozitif 
olma, belli bir değerden büyük/küçük olma vs.) açıkça belirtin.  

b. a şıkkında tasarladığınız kontrolcüdeki çatırdamayı engellemek için sınır tabakası kalınlığı 
Φ = 0.01 olacak şekilde kontrolcüyü düzenleyin. Bu durumda her durum üzerindeki 
maksimum takip hatası ne olur? 


