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AÇIKLAMALAR 
 

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 23:59a kadar dersin 

hocası ve dersin asistanına ilgili dosyaları eposta ile gönderin. Adresler: 

kasnakoglu@gmail. com, karahanmehmet13@gmail. com 

Ödev gönderimi ve değerlendirmesinde sıkıntı yaşanmaması için lütfen aşağıdaki noktalara 

dikkat edin: 

• Ödevde yer alacak dosya türleri şu şekildedir: i) .m uzantılı MATLAB kodları ve 

fonksiyonları, ii) .mdl/.slx uzantılı Simulink modelleri, iii) Yaptığınız işleri anlattığınız, 

matematiksel işlemleri gösterdiğiniz ve çıkan sonuçları yorumladığınız .doc/.docx 

uzantılı bir rapor, iv) Raporun PDF versiyonu (.pdf uzantılı)  

• 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 

"Senaryo X için Senaryo 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.  

• Ödevde verilen sistemleri bilmiyorsanız veya unuttuysanız veya modellerini çıkarmakta 

zorlanıyorsanız ekstra araştırma yapmaktan, kitaplardan, makalelerden, internet 

sitelerinden faydalanmaktan çekinmeyin. Ancak bunun sonucunda sistemin çalışmasını 

ve model çıkarımını anladığınızdan emin olun ve raporunuzda bunları kendi 

cümlelerinizle anlatın. Doğrudan kopyala-yapıştır yapılan sonuç ve yorumların tespit 

edileceğini ve düşük puan almanıza neden olacağını unutmayın. Kullandığınız bu tür 

kaynakları mutlaka raporunuzun sonunda Referanslar bölümünde numaralandırarak 

verin. Bir kaynağı rapor içinde kullandığınız nokta neresi ise tam oradan ilgili kaynağa 

atıf yapmayı ihmal etmeyin.  

• Ödevde istenilen çizimlerinizi güzelleştirmek için lütfen başlık koymak, eksenleri 

isimlendirmek, lejant koymak vb. araçlardan faydalanın.  

• Kodlarınızın içine bolca yorum (comment) ekleyin. Yapılan işler raporda ne kadar 

detaylı açıklanmış olursa olsun bizzat kodların içine de detaylı yorum yazılmalıdır. 

Yorum içermeyen kodların kötü kod olarak kabul gördüğünü ve düşük puan alacağını 

unutmayın.  
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• Ödevlerdeki dosyalar zaman zaman yüksek boyutlara ulaşabiliyor ve okulun eposta 

kotaları çok düşük olduğu için bizim kotalarımızın dolmasına sebep olabiliyor. Onun için 

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

adreslerimize değil gmail adreslerimize tek epostada gönderin; ayrı ayrı iki eposta 

atmayın, tek epostada ikimize de gönderin.  

• rar veya zip dosyalarınızı Ad-Soyad-Numara şeklinde isimlendirin. Örneğin 111211102 

numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci, Coşku-Kasnakoğlu-111211102.rar veya 

Coşku-Kasnakoğlu-111211102.zip isimli tek bir dosyayı tek epostada yukarıdaki iki 

adrese göndermelidir.  

• Epostanın başlığı aşağıdaki formatta olmalıdır, aksi halde gözden kaçabilir: 

ELE 515 2020-21 II Ödev 2 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 515 2020-21 II Ödev 2 Coşku Kasnakoğlu 111211102 

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

• 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.  

 

SORULAR 
 

1) Aşağıdaki özellikleri sağlayan bant geçirgen bir filtre tasarlamak istiyoruz: 

• Filtre 4 kHz ile 6 kHz arasındaki frekansları geçirecektir. 

• Durdurma bantları 0-3 kHz ve 8-10 kHz arasında olacaktır.  

• Örnekleme frekansı 20 kHz olacaktır. 

• Durdurma bandı zayıflaması en az -80 dB olacaktır. 

a. Sonsuz dürtü cevabı (infinite impulse response : IIR) yöntemlerinden birini seçerek 

filtreyi tasarlayın. Filtrenin ekstra parametreleri varsa mantıklı şekilde kendiniz seçin. 

Tasarımı direkt MATLAB kodu olarak yapın, filtre tasarım arayüzü (filterDesigner) 

kullanmayın. Filtrenin transfer fonksiyonunu bulun. Filtrenin frekans cevabını çizin ve 

yorumlayın. Birkaç tane farklı giriş sinyali seçerek filtrenin çalıştığını gösterin, sonuçları 

yorumlayın. 

b. Farklı bir IIR yöntemi ile a şıkkını tekrarlayın. 

c. Sonlu dürtü cevabı (finite impulse response - FIR) yöntemlerinden biri ile a şıkkını 

tekrarlayın. 

d. Farklı bir FIR yöntemi ile a şıkkını tekrarlayın. 

e. Tasarladığınız FIR ve IIR filtreleri kıyaslayın, birbirlerine üstünlük ve eksikliklerini 

belirtin. 



 

2) Aşağıda araç üzerindeki ters sarkacın şematik gösterimi verilmiştir. Araca uygulanan 

kuvveti ayarlayarak sarkacı dik konumda tutacak bir kontrolcü tasarlamak istiyoruz. 

 

 
Şekil 1: Araç üzerindeki ters sarkaç. 

 

a. Giriş F, çıkış 𝜃 olacak şekilde sistemin diferansiyel denklemlerini elde edin. 

Çıkarımınızı raporunuzda anlatın. Sistemin diferansiyel denklemleri doğrudan �̇� =

𝐴𝑥 + 𝐵𝑢, 𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢 formunda yazılabilir mi? Sistemin 𝐺(𝑠) = Θ(𝑠)/𝐹(𝑠) 

şeklinde bir transfer fonksiyonu yazılabilir mi? Eğer oluyorsa direkt yazın, 

olmuyorsa uygun bir yaklaşıklama yaparak bu formlara getirin. Yaptığınız 

yaklaşıklamanın mantığını ve nasıl bir çalışma bölgesinde geçerli olacağını belirtin. 

b. Durum uzayı ve transfer fonksiyonu gösterimini elde edin. (Aracın kütlesi Mc = 0.52 

kg, ters sarkacın kütlesi m = 0.18 kg, aracın sürtünme katsayısı b = 0.1 N/m/s, ters 

sarkacın uzunluğu l = 0.32 m, yerçekimi ivmesi g = 9.81 m/s2 ve sarkacın eylemsizlik 

momenti I = 0.006 kg.m2 alın.) Sistemin seçeceğiniz birkaç giriş altında durumlarını 

ve çıkışını elde edin, çizdirin ve yorumlayın. 

c. Oransal (P) kontrolcü kullanılarak istenilen amaç başarılabilir mi? Neden? Kök yer 

eğrisi kullanarak cevaplayınız. Cevap “evet” ise kontrolcüyü tasarlayın ve çalıştığını 

gösterin. 

d. İntegral (I) kontrolcü kullanarak istenilen amaç başarılabilir mi? Neden? Kök yer 

eğrisi kullanarak cevaplayınız. Cevap “evet” ise kontrolcüyü tasarlayın ve çalıştığını 

gösterin. 

e. İstenilen amaçları gerçekleştiren bir oransal integral türevsel (PID) kontrol 

tasarlayın. Kontrolcüyü manuel olarak (katsayıları deneyip, sonuçları görüp, buna 

göre katsayıları uygun şekilde değiştirip tekrar deneyip, bu şekilde birkaç iterasyon 

yaparak) tasarlamaya çalışın, herhangi bir otomatik tasarım aracı 

(controlSystemDesigner vb.) kullanmayın. Tasarımda kullandığınız yaklaşımı 

anlatın, sonuçları çizdirin ve yorumlayın. Kapalı çevrim sisteminin yükselme 

zamanı, tepe zamanı, aşımı ve yerleşme zamanını belirtin. 

f. controlSystemDesigner içindeki otomatik araçlardan birini kullanarak önceki şıkkı 

tekrarlayın. Önceki şıktaki sonuçlarla da kıyaslayın, daha iyi ve daha kötü noktaları 

belirtin. 



Notlar: Bu soruda ister MATLAB ister Simulink isterseniz de ikisini karma biçimde 

kullanabilirsiniz. Tasarladığınız kontrolcülerin çalışıyor ve amaçları başarıyor olduğunu 

iddia edebilmek için orijinal (yaklaşıklama yapılmamış) sistem üzerinde denenmeleri 

gerektiğini unutmayın. Kontrolcü tasarımlarınız yaklaşıklanmış sistem üzerinde yapılsa 

dahi nihai testler orijinal sistem üzerinde yapılmalı ve çalıştığından emin olunmalıdır. 

Tasarlanan kontrolcülerin sisteme düzgün (fiziksel olarak mümkün olan) girişler verdiği 

de incelenmeli ve gösterilmelidir. 

 

 

3) Aşağıdaki devrede girişler V1 voltajı ve I1 akımı olup çıkışlar VI1 (akım kaynağı 

üzerindeki voltaj) ve VL1 (indüktör üzerindeki voltaj) şeklindedir. (İki-giriş iki-çıkışlı bir 

sistem) 

 

 
a. Devre için uygun durumlar seçerek bir durum uzayı gösterimi elde edin (Parametreler 

cinsinden). Seçtiğiniz durumlar çıkışlara eşit olmamalı, yani VI1, VL1 durum değişkeni 

olmamalı, bunlar dışında seçebilirsiniz. Devrenin transfer fonksiyonu matrisini de elde 

edin (Parametreler cinsinden). 

b. Kendiniz sayısal bazı parametre değerleri ve giriş sinyalleri seçerek sistemin 

simülasyonunu yapın. Hem filtrenin çıkış ve durum tahminlerini, hem de gerçek çıkış 

ve gerçek durumları çizdirin, kıyaslayın ve yorumlayın. 

c. Sistem için derste yaptığımız gibi üç farklı (modele güvenen, ölçümlere güvenen ve eşit 

güvenen) Kalman filtresi tasarlayın.  

d. Giriş ve çıkış gürültüleri kullanarak tasarladığınız üç filtrenin avantaj ve dezavantajlarını 

ortaya çıkaran senaryolar üretin, simülasyonlar yapın, kıyaslayın, yorumlayın. 

e. Bir önceki şıkta MATLAB’da yaptığınız simülasyonları bir de Simulink’te yapın, aynı 

sonuçları elde edin. 

f. Filtrenin tasarlandığı (içine gömülen modeldeki) devre parametreleri ile gerçek devre 

parametrelerinin farklı olduğu bir senaryo üretin. Tasarladığınız üç filtreyi bu 

senaryoda deneyin, kıyaslayın ve yorumlayın.  

g. Bir önceki şıktaki senaryo için filtre parametrelerini (kovaryans matrisleri) değiştirerek 

tasarlayabileceğiniz en iyi filtreyi tasarlamaya ve elde edebileceğiniz en iyi tahminleri 

elde etmeyi çalışın. Yaklaşımınızı açıklayın, sonuçlarınızı çizdirin ve yorumlayın. 

 

 


