
ELE404/504 DİJİTAL KONTROL – 2018-2019/II- FİNAL ÖDEVİ 

Açıklamalar:  

 Aşağıdaki soruları çözerek en geç 5 Nisan 2019 Cuma saat 18.00’e kadar dersin 

asistanlarına (Teknoloji Merkezi 112) teslim edin. Dersin hocasının kapısının altından atılan 

veya posta kutusuna bırakılan ödevler görülmeyebilir ve değerlendirilmeyebilir. 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. Açıklama, yorum, karşılaştırma istenilen 

sorularda mümkün olduğunca çok bilgi verin ve kapsamlı yanıtlayın. “Doğrudur”, 

“Tutarlıdır”, “Beklenen sonuç alınmıştır” vb. yüzeysel cevaplar tam puan alamayabilir. 

 Bilgisayar çözümü istenilen durumlar özellikle belirtilecektir. Bunlarda aksi 

belirtilmemişse ister MATLAB ister Simulink kullanabilirsiniz. Yazdığınız MATLAB 

kodları, Simulink modellerini ve çizdirdikleri grafikleri ödevle birlikte basılı olarak teslim 

edin. Ek olarak, kod ve modellerinizi tek bir epostada şu adreslere yollayın: 

 
 Kod ve model dosyaları çalışmaya hazır olmalıdır. Dosyalar açılıp Run denildiği zaman 

hatasız çalışmalı ve sonuç vermelidir. Ödevler okunurken dosyaların üzerinde bizler 

tarafından değişiklik yapılması (bir yerlere ekstra kod eklenmesi, kodun bir bölümünün 

kapatılarak sadece bir bölümünün çalıştırılması, değişken değerlerinin değiştirilmesi, 

Simulink modelindeki bağlantıların değiştirilmesi vs.) mümkün değildir. Örneğin "Şık X 

için Şık Y'deki Simulink modelinin aynısı kullanılacak ama çalıştırmadan önce 

parametreleri şöyle değiştirmeniz gerekli, bir de şu bloğun girişi şuradan alınacak." şeklinde 

yorumlar geçersizdir. Böyle bir durum varsa bu değişiklikleri kendiniz yaparak farklı bir 

model olarak kaydediniz ve Run tuşuna basıldığında istenilen sonuçları verdiğinden emin 

olunuz. 

 Birbirine benzer kodlar ve modellerin tüm ödevden sıfır almanıza sebep olacağını 

unutmayın. Benzerlik tespit yazılımlarının artık çok gelişmiş olduğunu, internetten kod 

bulma, değişken ismi değiştirme, for döngüsünü while’a çevirme vb. aldatmacaların 

kolaylıkta tespit edileceğini unutmayın. 

 Kodlar düzgün ve okunabilir olmalıdır. Değişkenlerinize anlamlı isimler verin. Kodunuzun 

içine ne yaptığını açıklayan yorumlar (comment) yazmayı da unutmayın. 

 

 

SORU 1 

Ayrık zaman transfer fonksiyonu 

𝐺(𝑧) =
2(𝑧 + 0.7)(𝑧 − 0.5)(𝑧 + 0.1)

(𝑧 + 0.5)(𝑧 + 0.3)(𝑧2 −  0.8𝑧 +  0.32)
 

 olan sistemi ele alalım. Örnekleme periyodu 𝑇 = 1 saniyedir.  

a. Sistemi doğrudan programlama ile gerçekleyin. 

b. Sistemi standart programlama ile gerçekleyin. 

c. Sistemi seri programlama ile gerçekleyin. 

d. Sistemi paralel programlama ile gerçekleyin. 

e. a-d şıklarındaki gerçeklemelerin birbirlerine olan avantaj ve dezavantajlarını tartışın. 

f. a-d şıklarındaki gerçeklemeleri Simulink altında blok şeması olarak oluşturun. Tek bir 

dosyada tüm gerçeklemeleri alt alta oluşturun.  



g. f şıkkındaki gerçeklemelerin girişlerine birim basamak sinyali vererek çıkışlarını tek bir 

Scope bloğunun farklı eksenlerine çizdirin ve yorumlayın. Not: Üst üste çizdirmeyin. 

Birden fazla Scope bloğu kulanmayın. Tek Scope bloğunda dört farklı alt şekil olacak.  

 

 

SORU 2 

Yandaki şekildeki sistemi ele alalım. 𝐶(𝑧) =
𝐾𝑝  olup (𝐾𝑝 > 0 ), 𝑃(𝑧) = 2/𝑧3 ve 𝑇 = 0.1 

saniyedir. 

a. Kök-yer eğrisini çizin. Tüm adımları 

sıralı olarak gösterin.  
b. Kök-yer eğrisi kullanarak kapalı çevrim sisteminin kararlı olduğu 𝐾𝑝 değerlerini bulun. 

Not: Bu şık için direkt olarak kök yer eğrisi şeklinden geometrik olarak bulun. Jury testi 

veya 𝑧 = 𝑒𝑗𝜔 yaklaşımı kullanmayın. 

c. Jury testi ile kapalı çevrim sisteminin kararlı olduğu 𝐾𝑝 değerlerini bulun. 

d. 𝑧 = 𝑒𝑗𝜔 yaklaşımı ile kapalı çevrim sisteminin kararlı olduğu 𝐾𝑝 değerlerini bulun. 

e. Tustin (trapezoid) kuralı ile kapalı çevrimi s-alanına eşleyip sonra Routh testi 

uygulayarak hangi 𝐾𝑝 değerleri için kararlı olduğunu bulun. 

f. Kök-yer eğrisi kullanarak kapalı çevrim sisteminin %2 oturma zamanını 4 saniye civarı 

yapacak 𝐾𝑝 değerini bulun. 

 

 

SORU 3 (Bu soruda çözüm için bilgisayar kullanılabilir.) 

Yandaki şekildeki sistemde 

örnekleme periyodu 𝑇 = 1 

olup 𝑃(𝑠)  için z dönüşümü 
𝑃(𝑧) = 𝒵{𝑃(𝑠)} = 

0.1𝑧

𝑧3 −  1.8 𝑧2 +  1.04 𝑧 −  0.192
 

olarak veriliyor.  
 

a. 𝐶(𝑠) = 𝐾𝑃  şeklinde olsun; burada 𝐾𝑃 > 0 . Sistemin z alanında kök-yer eğrisini 

çizdirin. Grafiğin üzerine sabit sönüm ve doğal frekans eğrilerini de çizdirin.  

b. Kök yer eğrisi kullanarak eğrinin birim çemberi kestiği noktadaki 𝐾𝑝 değerini bulun. 

Bu değere 𝐾𝑢 diyelim. 𝐾𝑝 = 𝐾𝑢 için doğal frekansı eğriden bulun. Bu frekansa karşılık 

gelen periyodu da bulun. Buna da 𝑇𝑢  diyelim. Bundan sonraki şıklarda 𝐾𝑢  ve 𝑇𝑢 

dendiğinde bu değerler anlaşılacaktır. 

c. 𝐾𝑝 = 𝐾𝑢 değeri için sistemin birim basamak cevabını çizdirin. Kararlılık, salınım vb. 

özellikleri gözlemleyin ve b şıkkı ile tutarlığını yorumlayın. 

d. 𝐶(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
+ 𝑠𝐾𝑑  şeklinde bir PID kontrolcü olsun. Tustin (trapezoid) kuralı 

kullanarak bu kontrolcünün ayrık zamandaki karşılığını bulun. Bundan sonraki şıklarda 

bu formdaki bir 𝐶(𝑧) kontrolcüsü kullanıldığı varsayılacaktır. 

e. Kontrolcü tasarımı için sistematik yaklaşımlardan en yaygın olanı Ziegler–Nichols 

yöntemleridir. Burada P, PI, PD ve PID kontrolcü katsayılarını (𝐾𝑝, 𝐾𝑖, 𝐾𝑑) belirlemek 

için 𝐾𝑢 ve 𝑇𝑢 cinsinden formüller mevcut olup, bunlardan bazıları şöyledir: 

 P : Kp = 0.5*Ku 

 PI : Kp = 0.45*Ku, Ki = 0.54*Ku/Tu 

 PD : Kp = 0.8*Ku, Kd = Ku*Tu/10 

 Klasik PID : Kp = 0.6*Ku, Ki = 1.2*Ku/Tu, Kd = 3*Ku*Tu/40 

- 
+ 

𝑟[𝑘] 
𝐶(𝑧) 

𝑦[𝑘] 
𝑃(𝑧) 

𝑃(𝑠) 
- + 

𝑟(𝑡) 𝑦(𝑡) 
𝐶(𝑠) 

𝑇 

𝑒(𝑡) 

𝑇 

𝑢(𝑡) 



 Pessen Kuralı : Kp = 7*Ku/10, Ki = 1.75*Ku/Tu, Kd = 14*Ku*Tu/3 

 Az aşım kuralı 1 : Kp = Ku/3, Ki = 0.666*Ku/Tu, Kd = Ku*Tu/10 

 Az aşım kuralı 2 : Kp = Ku/5, Ki = 2/5*Ku/Tu, Kd = Ku*Tu/15 

(Not: Kopyala yapıştır yapabilmeniz için formüller bilgisayar formatında verildi.) 

 

Verilen formülleri kullanarak 𝐶(𝑧) kontrolcüleri tasarlayın. Her kontrolcü için kapalı 

çevrim sisteminin birim basamak cevabını çizdirin. Ek olarak 𝑃  bloğuna uygulanan 

girişi (𝑢) de çizdirin. Sonuçları yorumlayın. Formüller genel olduğundan ve sezgisel 

yaklaşımlar da içerdiğinden her sistemde hepsi çalışmayabilir veya iyi sonuç 

vermeyebilir. Bu tür durumlar olursa yorumunuzda değinin ve nedenini açıklamaya 

çalışın. 

 

Tüm kontrolcüler ve şekiller verildikten sonra en sonda genel bir karşılaştırma da verin. 

Hangi kontrolcünün size göre en iyi olduğunu, pratikte böyle bir problemle karşılaşsanız 

hangisini seçeceğinizi sebepleriyle açıklayın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


