
ELE301 – Kontrol Sistemleri I 

2019–2020/I 

Dersin amaçları, kazandıracağı bilgi ve beceriler 

Otomatik kontrol sistemlerinin tasarımında mevcut yöntemlerin kavranması. 

Kararlılık ve performans eksenindeki tasarım ayrıntılarının öğrenilmesi. Laplace ve 

Fourier dönüşümlerine dayalı analitik yöntemlerin kontrol sistemlerinin tasarımında 

kullanılması. PID, geçici hal performansı, sürekli hal hataları, kök yer eğrileri ve 

frekans cevabı konularının öğrenilmesi. Geribeslemeli sistemlerin önemli 

değişkenlerinin zamanla gelişiminin elde edilmesi, yorumlanması. Bilgisayar destekli 

modelleme ve simülasyon yeteneklerinin geliştirilmesi. 

Dersin Hocası 

 Dr. Coşku Kasnakoğlu 

Ofis: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, oda 165 

E-posta: kasnakoglu@gmail.com 

Tel: 292 4259 

Web: http://kasnakoglu.wordpress.com 

Ofis saatleri: Öğretim üyesinin müsait olduğu her zaman 

Dersin Asistanları 

 İlan edilecek. 

Plan    

 Ders saatleri:  Pazartesi 10.30–12.20 (Amfi 2), Cuma 10:30–12:20 (B11).   

Dersin yapılacağı sınıf değişebilir, değişirse web sitesinden duyurulacaktır. 

 Ara sınav tarihi: İlan edilecek. 

 Final sınavı tarihi: İlan edilecek. 

 

Dersin Web Sitesi  

 https://kasnakoglu.wordpress.com/ele301-kontrol-sistemleri-i-2019-2020-i/ 

(Hoca web sitesindeki DERSLER bölümünde ELE 301 Kontrol Sistemleri I 

(2019-2020 Güz) linkine tıklayarak da ulaşılabilir.) 

 Dersle ilgili tüm duyurular dersin web sitesinden yapılacaktır. Öğrenciler 

siteyi düzenli olarak takip etmekle yükümlüdür. 

Notlandırma 

 Ara sınav notu %50  

 Final notu %50 

 Proje (isteğe bağlı) %25 ekstra  
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 Ödevler toplanmayacak ve notlandırılmayacaktır. Ancak sınav soruları büyük 

ölçüde bunlara dayanacağından iyi not alabilmek için ödevleri çözmeniz 

şarttır.  

  

Ders Kitabı 

 Ana ders kitabı: Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5. Baskı, 

Prentice Hall, 2009, ISBN: 978-0136156734 

 Yardımcı kaynak (isteğe bağlı): Otomatik Kontrol Sistemleri, Benjamin C. 

Kuo (çeviren: Atilla Bir), Literatür Yayınları, 1999, ISBN: 9757860948. 

 Yardımcı kaynak (isteğe bağlı): Otomatik Kontrol Sistemleri, Mehmet Önder 

Efe, Seçkin Yayıncılık, 2012, ISBN: 978-9750219900. 

 

Dersin Konuları  

1. Kontrol mühendisliğine giriş 

2. Dersle ilgili bilinmesi gereken karmaşık analiz, Laplace dönüşümü ve 

doğrusal cebir kavramlarının hatırlatılması. 

3. Doğrusal diferansiyel denklemler, transfer fonksiyonlarının elde edilmesi, 

blok diyagramlar. 

4. Transfer fonksiyonlarıyla sistem kararlılığının irdelenmesi 

5. Geribesleme ve kapalı çevrim. 

6. Basit kontrol eylemleri: P, I ve D eylemleri  

7. Kararlılık, Routh kriteri ile kapalı çevrimde kararlılık analizi 

8. Birinci ve ikinci dereceden sistemlerde geçici hal analizi, sürekli hal hataları 

9. Kök yer eğrileri, kök yer eğrilerine dayalı tasarım, faz ilerletici ve faz 

geriletici kontrolörler  

10. Frekans cevabı analizi, Bode çizgeleri, kazanç payı ve faz payı (belki) 

  



ELE301L – Kontrol Sistemleri I Laboratuvarı 

2019–2020/I 

 Laboratuvar saatleri:  

 Şube 1: Pazartesi 14:30–16:20 

 Şube 2: Pazartesi 8:30–10:20 

 Şube 3: Perşembe 16.30–18.20 

 Laboratuvar yeri: Teknoloji Binası 1. Kat Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Eğitim Labları 

 Laboratuvar asistanları: İlan edilecek. 

 Notlandırma: 

 Deney öncesi kısa sınavlar %15 

 Deney performansları %35 

 Deney sonrası raporları %50 

 İlki hazırlık amaçlı olmak üzere toplam beş deney yapılacaktır.  

 Deneyler tahminen dört veya beşinci hafta başlayacaktır. 

 Her deney için deneyin hangi hafta yapılacağı ve yapılması gereken ön 

hazırlık çalışmaları, deneyden önceki hafta duyurulacaktır. 

 Deneyi süresinde bitirebilmek için deney öncesi hazırlığınızın tam 

olmasına özen gösteriniz 

 Deneyler ikişer kişilik gruplar halinde yapılacak, her öğrenci kendi 

oturumuna kayıtlı bir öğrenci ile grup oluşturabilecektir. 

 Deneylere gelirken mutlaka dizüstü bilgisayarınızı yanınızda 

bulundurunuz. 

 Deneylere gelirken PSPICE ve MATLAB yazılımların bilgisayarınızda 

kurulu olması gereklidir. Bu yazılımların doğru çalıştığını kontrol etmek 

sizin sorumluluğunuzdur. 

 Deneyin yapılmasını takiben bir hafta içerisinde raporlar ilgili asistana 

teslim edilmelidir. Laboratuvar kapak sayfası ve rapor yazım kılavuzu 

dersin web sitesinde mevcuttur. 

 Herkes kendi raporunu kendisi yazacaktır, partneriyle beraber 

yazmayacaktır. Birbirine benzer rapor veren kişiler o rapordan 0 (sıfır) 

notu alırlar.  

 Bütün laboratuvar raporları 100 üzerinden değerlendirilecek ve web 

sayfasından sayfadan ilan edilecektir. Laboratuvar dersinin notu bütün 

laboratuvarlardan alınan notların (rapor + performans + kısa sınav notu) 

ortalamasına bakılarak verilecektir. 

 Mazeretsiz olarak laboratuvara girmeyen kişiye dersten FF notu verilir.  

 

 


