
ELE404/504 DİJİTAL KONTROL – 2017-2018/II- FİNAL ÖDEVİ 

Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek en geç 6 Nisan 2018 Cuma saat 17.00’ye kadar dersin 
asistanına (Teknoloji Merkezi 112) teslim edin. Dersin hocasının kapısının altından atılan veya 
posta kutusuna bırakılan ödevler görülmeyebilir, mutlaka Teknoloji Merkezi 112’ye ulaştırın. 
Sorulardaki hesaplamaları yapmak için hesap makinesi, bilgisayar vs. kullanılabilir ancak aksi 
belirtilmedikçe sorular tümüyle bilgisayara çözdürülemez. Ara adımlar yazılı olarak 
gösterilmelidir. Bilgisayar çözümü istenilen durumlar özellikle belirtilecektir. Bunlarda aksi 
belirtilmemişse ister MATLAB ister Simulink kullanabilirsiniz. Yazdığınız MATLAB kodları, 
Simulink modelleri ve çizimleri ödevle birlikte basılı olarak teslim edin. Ek olarak, kod ve 
modellerinizi tek bir epostada şu adreslere yollayın:  

 

 

 

DC motor, dişli kutusu, elastik şaft ve yükten oluşan yukarıdaki sistemde motora girilen 𝑉𝑉 
voltajı kullanılarak yük açısı 𝜃𝜃𝐿𝐿 kontrol edilmek isteniyor. Sistemin denklemleri: 
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Burada 𝜔𝜔𝐿𝐿 yük hızı, 𝜔𝜔𝑀𝑀 motor hızı ve 𝜃𝜃𝑀𝑀 motor açısıdır. Sistem parametreleri 𝑘𝑘𝑇𝑇 burulma 
gücü, 𝑘𝑘𝑀𝑀 motor sabiti, 𝐽𝐽𝑀𝑀 motorun eylemsizliği, 𝐽𝐽𝐿𝐿 yükün eylemsizliği, 𝜌𝜌 dişli oranı, 𝛽𝛽𝑀𝑀 
motor için viskoz sürtünme katsayısı, 𝛽𝛽𝐿𝐿 yükün için viskoz sürtünme katsayısı ve 𝑅𝑅 armatür 
direnci olup bunlar pozitif sabit sayılardır. 

1. Sistemin sürekli-zaman transfer fonksiyonunu elde edin. Cevap parametreler cinsinden 
rasyonel bir ifade olarak verilmeli ve gerekli sadeleştirmeler yapılmalıdır.   

2. Routh kriteri kullanarak sürekli zaman sisteminin kararlılığını inceleyin. Kutupları 
doğrudan çözdürerek sonucu doğrulayın. Bu soru ve sonraki soruları parametre 
değerlerini 𝑘𝑘𝑇𝑇 = 1280.2, 𝑘𝑘𝑀𝑀 = 10, 𝐽𝐽𝑀𝑀 = 0.5, 𝐽𝐽𝐿𝐿 = 2.5, 𝜌𝜌 = 20, 𝛽𝛽𝑀𝑀 = 0.1, 𝛽𝛽𝐿𝐿 = 25, 
𝑅𝑅 = 20 alarak cevaplayın. 

3. Trapezoid (Tustin) kuralı kullanarak sistemin 0.1 saniyelik örnekleme periyodu için 
ayrık zaman transfer fonksiyonunu elde edin. Bundan sonraki sorularda bu transfer 
fonksiyonunu kullanın. 



4. Jury testi kullanarak ayrık zaman sisteminin kararlılığını inceleyin. Kutupları 
doğrudan çözdürerek sonucu doğrulayın. 

5. 𝜃𝜃𝐿𝐿’nin ayrık zamanda kontrolü için 𝐶𝐶(𝑧𝑧) = 𝐾𝐾𝑝𝑝 şeklinde bir P-kontrolcü kullanılmak 
isteniyor. Kapalı çevrim sistemi  𝐾𝐾𝑝𝑝’nin hangi değerleri için kararlıdır?  

6. Sistemin kök yer eğrisini bilgisayarda çizdirin ve üst şıktaki cevabınızı doğrulayın. 
7. P-kontrolcü ile ne tip referanslar ne tür sürekli hal hataları ile takip edilebilir? 
8. P-kontrolcü için şu şartları sağlayan bir 𝐾𝐾𝑝𝑝 belirleyin: a) Sistemin oturma zamanı 10 

saniyeden az olmalı ve b) Motor voltajı 𝑉𝑉 200’ü geçmemeli. 
𝜃𝜃𝐿𝐿 ve 𝑉𝑉’yi bilgisayarda çizdirerek şartların sağlandığını gösterin. (Bu soruda 𝐾𝐾𝑝𝑝’yi 
deneyerek elde etmeniz yeterli, elde matematiksel çıkarım yapmanız gerekmiyor.) 

9. Sekizinci soruda elde ettiğiniz kontrolcü için birim basamak, rampa ve parabolik 
referanslar için bilgisayar simülasyonları yaparak sürekli hal hatlarını inceleyin ve 
yorumlayın. (Bu soruda çıkışı değil 𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝑟𝑟(𝑡𝑡) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡) hatasını çizdirmek 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠’yi daha 
rahat görmenizi sağlayabilir.)   

10. Şu şartları sağlayan bir kontrolcü tasarlayın: a) Sistemin oturma zamanı 10 saniyeden 
az olmalı, b) Motor voltajı 𝑉𝑉 200’ü geçmemeli, c) Birim basamak ve birim rampa 
referansları hatasız takip edilmeli, d) Kontrolcü fiziksel olarak gerçeklenebilir olmalı 
yani 𝐶𝐶(𝑧𝑧) için payın derecesi paydadan küçük ya da eşit olmalı.  
𝜃𝜃𝐿𝐿 ve 𝑉𝑉’yi bilgisayarda çizdirerek şartların sağlandığını gösterin. (Bu soruda kontrolcü 
için matematiksel çıkarım yapmanız gerekmiyor ancak nasıl tasarladığınızın mantığını 
kısaca anlatmalısınız.) 

11. Onuncu soruda elde ettiğiniz kontrolcü için birim basamak, rampa ve parabolik 
referanslar için bilgisayar simülasyonları yaparak sürekli hal hatlarını inceleyin ve 
yorumlayın. (Bu soruda çıkışı değil 𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝑟𝑟(𝑡𝑡) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡) hatasını çizdirmek 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠’yi daha 
rahat görmenizi sağlayabilir.)   

12. Onuncu soruda elde ettiğiniz kontrolcüyü doğrudan programlama için gerçekleyin. Bu 
gerçeklemeyi kullanarak kapalı çevrim sistemini elde edin ve gerçeklemenin çalıştığını 
gösterin. (Blok şeması olarak gerçeklemek ve simülasyon yapmak için Simulink 
kullanılabilir.) 

13. Standart programlama ile 12. soruyu tekrarlayın. 
  


