
ELE 301 KONTROL SİSTEMLERİ – 2020-2021/I – ARA SINAV 

 

AÇIKLAMALAR:  

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 19.11.2020 Perşembe günü saat sabah 10.00’a kadar 
dersin hocasının kasnakoglu@gmail.com adresine eposta ile gönderiniz. 

Epostanın başlığı aşağıdaki formatta olmalıdır, aksi halde gözden kaçabilir: 

ELE 301 2020-21 I ARA SINAV Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 301 2020-21 I ARA SINAV Coşku Kasnakoğlu 111211102 

başlıklı bir eposta göndermelidir. Resmi ve tam isminizi kullanınız, kısaltma yapmayınız. 

Cevaplarınızı mutlaka  çerçeve içine  alınız, yoksa değerlendirilmeyebilir. Her soruyu yeni 

sayfaya başlayınız. Cevap kâğıtlarınızı sorular sıralı olarak teslim ediniz.  

Dört işlem, matris çarpımı, polinom kökleri bulma, çarpanlara ayırma tarzı işlemler için 
hesap makinesi/bilgisayar kullanılabilir. Fakat türev/integral tarzı daha karmaşık 
işlemlerin nasıl yapıldığı, ara adımları gösterilmelidir. (Örneğin kısmi integral gerektiren 
bir işlemi bilgisayara yaptırıp sadece sonucu yazmak puan alamaz, ara adımlar 
gösterilmelidir.) 
 
 
 
SORU 1 (20 puan) 
 
a. Yanda grafiği verilen 𝑓(𝑡) fonksiyonun 

Laplace dönüşümü 𝐹(𝑠)’yi doğrudan 

tanımdan bulun. Tablo kullanmayın. 
b. 𝑓(𝑡) fonksiyonunu birim basamak ve 

rampa fonksiyonları cinsinden yazın.  Bu 
ifadeyi ve Laplace dönüşümü tablosunu 
kullanarak 𝐹(𝑠)’yi bulun. a şıkkında 
bulduğunuz sonuç ile karşılaştırın.  

c. Grafikteki 𝑓 fonksiyonu cinsinden 𝑔(𝑡) =  ∫ 𝑓(𝑡 − 1)𝑒−2𝑡𝑡

0
𝑑𝑡 biçiminde bir 𝑔 fonksiyonu 

tanımlanıyor. Bu fonksiyonun Laplace dönüşümü 𝐺(𝑠) nedir?  
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SORU 2 (40 puan) 
 

Transfer fonksiyonu 𝐺(𝑠) =
4𝑠2+ 9𝑠 + 3

(𝑠 + 1)2(𝑠 + 2)
 olan sistemi ele alalım. 

a. Kısmi kesirler açılımı kullanarak sistemin dürtü tepkisini bulun.  
b. 𝐺(𝑠)’nin kararlılığını inceleyin. 

 
 

• Transfer fonksiyonu 𝐺(𝑠) =
2𝑠6+ 21𝑠5+ 90𝑠4+ 206𝑠3+ 252𝑠2+ 150𝑠 + 32

𝑠7+ 10𝑠6+ 41𝑠5+ 88𝑠4+ 104𝑠3+ 64𝑠2+ 16𝑠
  olan başka bir sistem 

ele alalım. a-b şıklarını bu sistem için tekrarlayın. (Tekrarladığınız şıklara c, d 
diyebilirsiniz.) 

 
 

• Giriş çıkış ilişkisi 5�̇� − 7𝑢 = �̈� − 3�̇� + 2𝑦 şeklinde verilen başka bir sistem ele alalım. a-b 
şıklarını bu sistem için tekrarlayın. (Tekrarladığınız şıklara e, f diyebilirsiniz.) 

 
 
 
SORU 3 (40 puan) 
 
Yandaki blok şeması için: 

a. 𝑃(𝑠) =
1

𝑠+1
 olsun. 𝐶(𝑠) =

1

𝑠
 için birim basamak 

referansı hatasız takip edilir mi? Cevap hayırsa 
bunu başaran tam-uygun (strictly proper) başka bir 
kontrolcü tasarlayın.  

 

b. 𝑃(𝑠) =
1

𝑠+1
 olsun. 𝐶(𝑠) =

−1

𝑠
 için birim basamak referansı hatasız takip edilir mi?  

 

c. 𝑃(𝑠) =
1

𝑠+1
 olsun. 𝐶(𝑠) =

1

𝑠
 için birim rampa referansı hatasız takip edilir mi? Cevap 

hayırsa bunu başaran tam-uygun (strictly proper) başka bir kontrolcü tasarlayın. 
 

d. 𝑃(𝑠) =
1

𝑠
 olsun. 𝐶(𝑠) =

1

𝑠
 için birim basamak referansı hatasız takip edilir mi? Cevap 

hayırsa bunu başaran tam-uygun (strictly proper) başka bir kontrolcü tasarlayın. 
 

e. 𝑃(𝑠) =
1

𝑠
 olsun. 𝐶(𝑠) =

1

𝑠
 için birim rampa referansı hatasız takip edilir mi? Cevap 

hayırsa bunu başaran tam-uygun (strictly proper) başka bir kontrolcü tasarlayın. 
 

f. a şıkkındaki 𝑃(𝑠) ve 𝐶(𝑠) için birim basamak cevabının yükselme zamanı, tepe zamanı, 
%2 oturma zamanı, aşım ve salınımın periyodunu bulun. Cevabı kabaca çizin ve bu 
değerleri grafik üzerinde gösterin. (Sadece a şıkkı için yapın, diğer şıklar için 
yapmayın.) 

 
Not: Bu soruda tasarladığınız kontrolcülerin basit kontrol eylemleri formunda olması 
gerekmiyor. Farklı yaklaşımlar da denemeniz gerekebilir. 
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