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Aşağıdak� soruları çözerek en geç 19 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar bana ve ders�n as�stanına �lg�l�
dosyaları eposta �le gönder�n.

ÖNEMLİ NOT: Bu ödev �ç�n geç tesl�m kabul ed�lmeyecekt�r. Tesl�m tar�h� zaten harf notu g�rme tar�h�ne çok
yakındır. Geç gönder�mler�n harf notu g�rme tar�h�nden önce notlandırılması �ç�n yeterl� zaman yoktur. Bu
nedenle geç gönder�len ödevler değerlend�r�lmeye alınmayacaktır.

Ödev gönder�m� ve değerlend�rmes�nde sıkıntı yaşanmaması �ç�n lütfen aşağıdak� noktalara d�kkat ed�n:

Ödevde yer alacak dosya türler� şu şek�lded�r: �) .m uzantılı MATLAB kodları ve fonks�yonları, ��) Yaptığınız �şler�
anlattığınız ve sonuçları yorumladığınız .doc/.docx uzantılı b�r rapor, ���) Raporun PDF vers�yonu (.pdf uzantılı)

Kod ve model dosyaları çalışmaya hazır olmalıdır. Dosyalar açılıp Run den�ld�ğ� zaman hatasız çalışmalı ve sonuç
vermel�d�r. Ödevler okunurken dosyaların üzer�nde b�zler tarafından değ�ş�kl�k yapılması (b�r yerlere ekstra kod
eklenmes�, kodun b�r bölümünün kapatılarak sadece b�r bölümünün çalıştırılması, değ�şken değerler�n�n
değ�şt�r�lmes�, S�mul�nk model�ndek� bağlantıların değ�şt�r�lmes� vs.) mümkün değ�ld�r. Örneğ�n "Senaryo X �ç�n
Senaryo Y'dek� S�mul�nk model�n�n aynısı kullanılacak ama çalıştırmadan önce parametreler� şöyle değ�şt�rmen�z
gerekl�, b�r de şu bloğun g�r�ş� şuradan alınacak." şekl�nde yorumlar geçers�zd�r. Böyle b�r durum varsa bu
değ�ş�kl�kler� kend�n�z yaparak farklı b�r model olarak kayded�n�z ve Run tuşuna basıldığında �sten�len sonuçları
verd�ğ�nden em�n olunuz.

Ödevdek� kodlarınızın �ç�ne yorum (comment) yazmayı unutmayın. Yorum yazılmayan kodların prens�p olarak kötü
kod kabul ed�ld�ğ�n�, b�r başkası tarafından anlaşılmasının çok zor olacağını, düşük not almanıza sebep olab�leceğ�n�
unutmayın.

Ödevde geçen konuları b�lm�yorsanız veya unuttuysanız ekstra araştırma yapmaktan, k�taplardan, makalelerden,
�nternet s�teler�nden faydalanmaktan çek�nmey�n. Ancak bunun sonucunda kavramları anladığınızdan em�n olun ve
raporunuzda anlatmanız �sten�len şeyler� kend� cümleler�n�zle anlatın. Doğrudan kopyala-yapıştır yapılan sonuç ve
yorumların tesp�t ed�leceğ�n� ve düşük puan almanıza neden olacağını unutmayın. Kullandığınız bu tür kaynakları
mutlaka raporunuzun sonunda Referanslar bölümünde numaralandırarak ver�n. B�r kaynağı rapor �ç�nde kullandığınız
nokta neres� �se tam oradan �lg�l� kaynağa atıf yapmayı �hmal etmey�n.

Ödevde �sten�len ç�z�mler�n�z� güzelleşt�rmek �ç�n lütfen başlık koymak, eksenler� �s�mlend�rmek, lejant koymak vb.
araçlardan faydalanın.

Ödevlerdek� dosyalar zaman zaman yüksek boyutlara ulaşab�l�yor ve okulun eposta kotaları çok düşük olduğu �ç�n
b�z�m kotalarımızın dolmasına sebep olab�l�yor. Onun �ç�n lütfen tüm dosyalarınızı tek b�r zıp veya rar dosyasında
topladıktan sonra okul eposta adresler�m�ze değ�l gma�l adresler�m�ze ( , 

, ) tek epostada gönder�n; ayrı ayrı epostalar
atmayın, tek epostada tüm adreslere gönder�n.

rar veya zıp dosyalarınızı Ad-Soyad-Numara şekl�nde �s�mlend�r�n. Dosya �s�mler�nde Türkçe karakter kullanmayın.
Örneğ�n 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu �s�ml� öğrenc�, Cosku-Kasnakoglu-111211102.rar veya Cosku-
Kasnakoglu-111211102.z�p �s�ml� tek b�r dosyayı tek epostada yukarıdak� �k� adrese göndermel�d�r.

İstenen dosyayı tek epostada göndermel�s�n�z, bana ve as�stana �k� ayrı eposta atılması hal�nde koord�nasyon
sorunları oluşab�l�r, ödev�n�z kabul ed�lmeyeb�l�r veya geç gönder�lm�ş g�b� değerlend�r�leb�l�r.

Ödevle �lg�l� sorularınızı da y�ne tek epostada hem bana hem ders�n as�stanlarına gönder�n; sadece bana gönder�len
veya ayrı ayrı gönder�len epostalar cevapsız kalab�l�r.
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GENEL BİLGİLER

Bu ödevde kök yer eğr�s� (root locus) tabanlı kontrol tasarım yöntemler� üzer�nde durulacaktır.

Öncel�kle bu ders�n notları, ELE301 Kontrol S�stemler� notları, �nternet vb. kaynakları kullanarak kök yer eğr�s� b�lg�ler�n�z�
tazeley�n. Özell�kle açık çevr�m transfer fonks�yonu (AÇTF), kapalı çevr�m transfer fonks�yonu (KÇTF), genl�k koşulu
(magn�tude cond�t�on) ve açı koşulu (angle cond�t�on) kavramlarını hatırlayın. Raporunuzda bunları özet geç�n. Kök yer
eğr�s�n�n AÇTF kazancı �le KÇTF'nu nasıl bağladığını �y�ce anladığınızdan ve özetled�ğ�n�zden em�n olun.

Bu ödev �ç�n aşağıdak� blok şeması geçerl�d�r:

SORU 1

 poz�t�f kazançlı b�r P-kontrolcü olsun. Yan�  ve .

S�stem�n transfer fonks�yonu 'y� ve kompleks düzlemde b�r  noktasını g�r�ş argümanı olarak alıp o noktadak� açı
koşulunu hesaplayan AK = ac�01(P,s1) şekl�nde b�r fonks�yon yazın.

Farklı 'ler seçerek (2-3 tane) kök yer eğr�s� ç�zd�r�n. Eğr� üzer�nde ve üzer�nde olmayan  noktaları seç�n, bunları
şek�l üzer�ne �şaretley�n. Buralarda açı koşulu hesaplayın. Sonuçları yorumların ve raporunuza koyun.

SORU 2

Y�ne  poz�t�f kazançlı b�r P-kontrolcü olsun. Yan�  ve . S�stem�n transfer fonks�yonu 'y� ve eğr�
üzer�nde b�r  noktasını g�r�ş argümanı olarak alıp genl�k koşulu kullanarak  noktasına karşılık gelen kontrolcü
kazancı 'yı hesaplayan K = genl�k01(P,s1) şekl�nde b�r fonks�yon yazın. 'n�n eğr� üzer�nde olduğu mutlaka açı koşulu
�le kontrol ed�lmel�d�r. (Bunu kontrol ederken nümer�k hesaplama yaptığınız �ç�n küçük b�r tolerans (0.001 vs.)
kullanab�l�rs�n�z.) Eğr� üzer�nde değ�lse hata ver�lmel�d�r.

Farklı g�r�ş argümanları seçerek fonks�yonunuzu deney�n ve doğru çalıştığını göster�n. Sonuçları yorumlayın ve
raporunuza koyun. Denemeler�n�z şunları �çermel�d�r:

Kök yer eğr�s� ç�z�m�. Seç�len noktaları da mutlaka bunun üzer�ne �şaretley�n.

Kend� fonks�yonunuzun verd�ğ� kazanç ve MATLAB'dak� hazır araçlar �le bulunan kazançları kıyaslayın.

Bulunan kazanç seç�lerek oluşturulan kapalı çevr�m s�stem�n�n b�r�m basamak cevabını ç�zd�r�n. Bu cevabın kök yer
eğr�s� ve kazanç değer� �le tutarlılığını detaylıca anlatın.

SORU 3

Faz �lerlet�c� kontrolcü (lead compensator) yapısını, nasıl tasarlandığını, bu konuyla �lg�l� açı eks�ğ� (angle def�c�ency) g�b�
kavramları hatırlayın, raporunuzda kısaca özetley�n. [C,ph�] = fazIlerlet�c�01(P,s1) şekl�nde b�r fonks�yon yazın. Bu
fonks�yon, kök yer eğr�s� �sten�len b�r  noktasından geçecek şek�lde b�r faz �lerlet�c� kontrolcü tasarlayacaktır. B�r�nc�
çıkış argümanı C olarak kontrolcü transfer fonks�yonunu döndürecekt�r. İk�nc� çıkış argümanı ph� olarak da açı eks�ğ�n�
döndürecekt�r. Ver�len her  �ç�n faz �lerlet�c� kontrolcü tasarlamak mümkün olmayab�l�r. Bunun neden�n� raporunuzda
açıklayın. Böyle b�r durum olduğunda fonks�yon bunu tesp�t ederek hata vermel�d�r. (İpucu: Açı eks�ğ�n�n büyüklüğü �le
�lg�l� b�r durum.)

Farklı  s�stemler� seç�n, aşağıdak� adımları �zleyerek bunlar üzer�nde fonks�yonunuzu deney�n ve doğru çalıştığını
göster�n. Sonuçları yorumlayın ve raporunuza koyun.



Öncel�kle kıyaslama amaçlı olarak P-kontrolcü ( ) durumu �ç�n olan kök yer eğr�s�n� ç�z�n. Bunu daha
sonrak� adımlarda faz �lerlet�c� kontrolör tasarımlarınız �le kıyaslamak �ç�n kullanmanız �y� olur.

Öncek� adımda ç�zd�ğ�n�z, P-kontrolcü ( ) �ç�n olan kök yer eğr�s� üzer�nde olan ve olmayan s1 noktaları
seç�n, bunları şek�l üzer�ne �şaretley�n. Noktaları farklı çeş�tl�l�kte (eğr�ye yakın, eğr�ye uzak, reel, kompleks, açı
eks�ğ�n�n az olduğu, açı eks�ğ�n�n çok olduğu vs.) seçmeye çalışın.

Seçt�ğ�n�z her nokta �ç�n faz �lerlet�c� kontrolcü tasarlamaya çalışın. Tasarladığınız faz �lerlet�c� kontrolcü durumuna
karşılık gelen kök yer eğr�s�n� ç�z�n ve eğr�n�n �sten�len s1 noktasından geçt�ğ�n� görün. Kontrolcü tasarlanamadığı
durumlarda neden tasarlanamadığını açıklayın.

Tasarladığınız kontrolcü �ç�n kapalı çevr�m s�stem�n� bulun, b�r�m basamak cevabını ç�zd�r�n ve yorumlayın.

Farklı 'ler �ç�n adımları tekrarlayın.

SORU 4

Bazı durumlarda (açı eks�ğ� çok büyük olduğunda) faz �lerlet�c� kontrolcü tasarlanamadığını b�r öncek� soruda gördük.
B�rden fazla faz �lerlet�c� kontrolcü ser� bağlanarak bu durumun üstes�nden gel�neb�l�r m�?

Cevabınız "Evet" �se [C,ph�] = fazIlerlet�c�02(P,s1) şekl�nde b�r fonks�yon yazarak yeter� sayıda faz �lerlet�c� kontrolcüyü
ser� bağlayarak eğr�n�n s1'den geçmes�n� sağlayan b�r tasarım yapın. Burada C tümleş�k (tüm faz �lerlet�c�ler�n ser�
bağlanması �le elde ed�len) kontrolcünün transfer fonks�yonudur. Öncek� sorudak� adımları �zleyerek fonks�yonunuzu
doğrulayın.

Cevabınız "Hayır" �se neden yapılamayacağını detaylıca açıklayın.
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