
ELE404/504 DİJİTAL KONTROL – 2019-2020/II- FİNAL ÖDEVİ 

Açıklamalar:  

 Aşağıdaki soruları çözerek 15 Nisan 2020 Çarşamba saat 18.00’a kadar teslim edin.  

 Yaşamakta olduğumuz sağlık durumu ve sosyal mesafe tedbirleri sebebiyle ödev teslimi 

epostayla hoca ve asistana ait aşağıdaki adreslere göndermek şeklinde yapılacaktır: 

 
 Lütfen tüm dosyalarınızı tek bir zip veya rar dosyasında topladıktan sonra okul eposta 

adreslerimize değil yukarıda verilen gmail adreslerine tek epostada gönderin; ayrı ayrı iki 

eposta atmayın, tek epostada ikimize de gönderin.  

 rar veya zip dosyalarınızı Ad-Soyad-Numara şeklinde isimlendirin. Dosya isimlerinde 

Türkçe karakter kullanmayın. Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli 

öğrenci, Cosku-Kasnakoglu-111211102.rar veya Cosku-Kasnakoglu-111211102.zip isimli 

tek bir dosyayı tek epostada yukarıdaki iki adrese göndermelidir.  

 İstenen dosyayı tek epostada göndermelisiniz, hocaya ve asistana iki ayrı eposta atılması 

halinde koordinasyon sorunları oluşabilir, ödeviniz kabul edilmeyebilir veya geç 

gönderilmiş gibi değerlendirilebilir. 

 Ödevle ilgili sorularınızı da yine tek epostada hem hocaya hem dersin asistanına gönderin; 

sadece hocaya gönderilen veya ayrı ayrı gönderilen epostalar cevapsız kalabilir.  

 Sorularda istenilen 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. 

 Sorulardaki hesaplamaları yapmak için hesap makinesi, bilgisayar vs. kullanılabilir. 

Tümüyle bilgisayarda çözüm istenilen sorular/şıklar da olabilir, bunlar 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: 

 Elde yapılan kısımları ve hesapları bilgisayar yerine kâğıda yazmak isterseniz bunları da 

tarayarak veya fotoğrafını çekerek zip/rar dosyanızın içinde gönderiniz. 

 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 modeller kopya olarak değerlendirilecektir. “Arkadaşımla fikir 

alışverişi yaptık onun için benzer olmuş” gibi ifadeler inandırıcı olmayacağı için ödevler 

bireysel olarak yapılmalıdır. 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  

     
                      

                            
 

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

a. Sistemi Simulink ortamında Transfer Function bloğu ile gerçekleyin. 

b. Sistemi Simulink ortamında doğrudan programlama yöntemi ile gerçekleyin. 

c. Sistemi Simulink ortamında standart programlama yöntemi ile gerçekleyin. 

d. Sistemi Simulink ortamında seri programlama yöntemi ile gerçekleyin. 

e. Sistemi Simulink ortamında paralel programlama yöntemi ile gerçekleyin. 

f. a-e şıklarındaki gerçeklemeleri tek bir Simulink model dosyası altında alt alta 

birleştirin. Modelin karışık görünmemesi için her bir gösterimi bir alt sistem 

(Subsystem) bloğu içine koyun. (a’daki Transfer Function gösterimi tek blok olduğu 

için onu Subsystem içine koymasanız da olur, diğerlerini koyun.) 

g. Sistemlerin hepsinin girişine  

              
     

  

şeklinde tanımlanan giriş sinyalini 10 saniye boyunca uygulayın (10 saniyelik 

simülasyon çalıştırın). Scope bloğu kullanarak verilen girişi ve elde edilen çıkışları 

uygun şekilde çizdirin. Sonuçları yorumlayın. 

h. Yukarıda verilen x(k) sinyali için z dönüşümü X(z)’yi bulun. Bu sinyalin sistem 

G(z)’ye uygulanması durumunda elde edilecek çıkış sinyali için z dönüşümü Y(z)’yi z 

alanında işlem yaparak bulun. Elde ettiğiniz sonuca z-dönüşümünün tersini 

uygulayarak y(k) çıkış sinyalini bulun ve çizdirin. Bu sonucu e şıkkında elde ettiğiniz 

sonuçlarla karşılaştırın. (Bu şıkkı ister elde ister bilgisayar/hesap makinesi yardımıyla 

yapabilirsiniz). 

i. Aşağıdaki gibi bir kapalı çevrim kontrol sitemi oluşturuluyor: 

 
Bu sistem K’nın hangi değerleri için kararlıdır? (Bu şıkkı ister elde ister 

bilgisayar/hesap makinesi yardımıyla yapabilirsiniz). 
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SORU 2 

 

Yukarıdaki sistemde örnekleme periyodu     olup      için z dönüşümü  

     
 

                 
 

olarak veriliyor.         şeklinde bir P kontrolcüsü olsun; burada     . Aşağıdaki 

şartları sağlayan bir    değeri bulunması amaçlanıyor: 

1. Kapalı çevrim sistemin sönüm oranı ( ) 0.7’den büyük olsun. 

2. Kapalı çevrim sistemin doğal frekansı (  ) 
 

 

 

 
’den büyük olsun. 

Buna göre aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin. Bu soruda istediğiniz gibi hesap makinesi ya da 

bilgisayar kullanabilirsiniz. 

a. Yukarıda verilen şartlar için aşım (  ) ve %2’lik oturma zamanının (  )  hangi 

değerler arasında olması gerektiğini bulun. 

b. Sistemin kök-yer eğrisini çizdirin. 

c. Kök-yer eğrisinin üstüne verilen şartları gösteren kılavuz çizgilerini (mesela zgrid ile) 

çizdirin. Kök-yer eğrisini ve elde ettiğiniz bu bölgeyi kullanarak iki farklı    değeri 

seçin. 

d. Seçtiğiniz    değerlerine karşılık gelen kapalı çevrim sistemlerini kurun ve 

sistemlerin birim basamak cevaplarını çizdirin. Bu sonuçlara göre aşım yüzdelerini 

(  ) ve %2’lik oturma zamanlarını (    bulun. 

e. a şıkkında elde ettiğiniz limitler ile d şıkkında elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırın ve 

yorumlayın. 


