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AÇIKLAMALAR:  

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 24.12.2020 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 Final Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 301 2020-21 I Final Coşku Kasnakoğlu 111211102 

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

Benzer şekilde dosya ismi Ad_Soyad_ÖğrenciNo.pdf şeklinde olmalıdır, mesela 
Coşku_Kasnakoğlu_111211102.pdf gibi. 

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 
aksi belirtilmediği sürece hesap makinesi/bilgisayar kullanılabilir ancak sorular tamamıyla 
bilgisayara çözdürülemez. (Örneğin bir soruya MATLAB kullanarak birkaç satırlık kısa bir 
çözüm veriyorsanız büyük ihtimalle sorunun amacına aykırıdır ve kabul edilmeyecektir. 
Karmaşık işlemlerin nasıl yapıldığı, ara adımları mutlaka gösterilmelidir.) 
 
 
 
SORU 1 (25 puan) 
Aşağıdaki soruları Routh kriteri kullanarak cevaplayın. (Bu soruda kutupları direkt olarak 
çözdürmek yasaktır. Routh kriterinden yapılacaktır.) 

a. Şekilde 𝑃(𝑠) =
5𝑠4+ 81𝑠3+ 41𝑠2+ 135𝑠 + 26

(𝑠 − 1)4
,  

𝐶(𝑠) =
1

𝑠+10
  ve  𝐻(𝑠) = 1 olsun. Kapalı 

çevrim sistemi kararlı mıdır? Kapalı çevrim 
kutuplarının kaçı sağdadır? Orijine göre 
simetrik kutup çiftleri var mıdır? 

 

b. 𝐶(𝑠) =
1

𝑠
, 𝑃(𝑠) =

1

𝑠8+ 𝑠7+ 2 𝑠4+ 2 𝑠3+ 1 
 ve 𝐻(𝑠) = 1 için a şıkkını tekrarlayın. 

c. 𝐶(𝑠) =
1

𝑠2
, 𝑃(𝑠) =

1

(𝑠+1)2
 ve 𝐻(𝑠) =

1

𝑠−2
 için a şıkkını tekrarlayın. 

  

+ 
𝑅(𝑠) 𝑌(𝑠) 

𝐶(𝑠) 
 

- 
𝑃(𝑠) 

 

𝐻(𝑠) 
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SORU 2 (25 puan) 

 
 
Yukarıdaki sistemi ele alalım. Bu soru için 𝐶(𝑠) = 𝐾 olsun; burada 𝐾 pozitif bir reel sayıdır.  
 
a. Sistemin kök yer eğrisi çizilse 𝑠1,2 = −0.3214 ±  2.8951𝑗 noktalarının eğri üzerinde 

olacağını ispatlayın. (Eğriyi çizmeden matematiksel hesaplama yaparak gösterin.) 
b. Sistemin kök-yer eğrisini çizin. (Derste gördüğümüz tüm adımları gösterin, adımları 

göstermeden sadece eğriyi çizmek puan alamaz. Çizim elde yapılacaktır, MATLAB çıktısı 
koymak puan alamaz.) 

c. Kapalı çevrim sisteminin baskın (=sanal eksene yakın) kutuplarının 𝑠1,2 = −0.3214 ±

 2.8951𝑗 noktalarında olması isteniyor. Bunun için 𝐾 ne olmalıdır? Bu 𝐾 değeri için 
kapalı çevrim sisteminin kararlılığı hakkında ne söylenebilir? 

d. c şıkkında bulunan 𝐾 için sistemin birim basamak, rampa ve parabolik referans takip 
hataları nedir? 
 

 
SORU 3 (25 puan) 
 
SORU 2.d’de bulduğunuz rampa referans takip hatasını hatırlayın. Kapalı çevrim 
sisteminin geçici hal cevabını çok fazla değiştirmeden bu hatayı onda birine düşürmek (on 
kat azaltmak) istiyoruz.  
a. 𝐶(𝑠) = 𝐾 biçiminde bir kontrolcü ile bu yapılabilir mi? Cevabınızı açıklayın. Cevap 

“Hayır” ise: Derste gördüğümüz kök yer eğrisine dayalı kontrolcü tasarım 
metotlarından hangisi bu tür bir amaç için uygun olur? Açıklayın. 

b. Uygun kontrolcüyü tasarlayın. Sürekli hal hatasını hesaplayın. Geçici hal cevabının 
gerçekten de çok fazla değişmediğini gösterin. (Matematiksel hesaplama yaparak gösterin. 
Geçici hal cevabını bulup, bilgisayara çizdirip gözle bakarak vs. yapmayın.) 
 

 
SORU 4 (25 puan) 
 
SORU 2’deki sistem için baskın kapalı çevrim kutuplarının  𝑠1,2 = −1 ±  3𝑗 olmasını 
istiyoruz. 
a. 𝐶(𝑠) = 𝐾 biçiminde bir kontrolcü ile bu yapılabilir mi? Cevabınızı açıklayın. Cevap 

“Hayır” ise: Derste gördüğümüz kök yer eğrisine dayalı kontrolcü tasarım 
metotlarından hangisi bu tür bir amaç için uygun olur? Açıklayın. 

b. Uygun kontrolcüyü tasarlayın. İstenilen amacın başarıldığını gösterin. (Bu soruda amacın 
başarıldığını gösterme konusunda istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz.) 
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