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AÇIKLAMALAR 
 

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 23:59’a 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 3 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 515 2020-21 II Ödev 3 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) Derste Ackermann formülünü kullanan acker komutunu görmüştük. Bu soru bu 

komutu kendiniz yazmanızı ve anlamanızı amaçlamaktadır.  

Aşağıdaki gibi durum uzayı gösteriminde bir sistem ele alalım: 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 
𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢 

a. Sistemin kontrol edilebilir (controllable) olması ne demektir? Kontrol 

edilebilirlik matrisi (controllability matrix) nedir, nasıl hesaplanır, ne işe yarar? 

MATLAB’da bu matrisi hesaplayan bir komut var mıdır? Araştırıp öğrenin ve 

kısaca açıklayın. 

b. Bir sistemin gözlenebilir (observable) olması ne demektir? Gözlenebilirlik 

matrisi (observability matrix) nedir, nasıl hesaplanır, ne işe yarar? MATLAB’da 

bu matrisi hesaplayan bir komut var mıdır? Araştırıp öğrenin ve kısaca 

açıklayın. 

c. Ackermann formülünü araştırın ve tam ifadesini yazın. Bu formül ne işe yarar? 

İfadedeki terimlerden her birinin ne olduğu kısaca açıklayın. Formül hangi 

durumda kullanılamaz? 



d. Giriş olarak durum uzayı formunda bir sistemi ve istenilen özdeğerleri alıp, 

Ackermann formülü kullanarak kazanç hesaplayan bir fonksiyon yazın. 

Formülün kullanılamayacağı bir sistem verilirse bunu tespit edip uygun bir 

hata mesajı verin. (Hazır acker komutunu kullanmayın, bunun yaptığı işi yapan 

fonksiyonu kendiniz yazmanız isteniyor.) 

e. d şıkkında yazdığınız fonksiyonu kullanarak aşağıda verilen sistemlerde durum 

geribeslemesi ile tüm özdeğerleri -2’ye yerleştiren bir regülatör tasarlayın, 

uygun simülasyonlar yaparak çalıştığını gösterin. Eğer olmuyorsa neden 

olmadığını açıklayın. (Bu şık için durumların doğrudan ölçülebildiğini varsayın.) 

i. 𝐴 = [
2 −2
1    3

] , 𝐵 = [
   1
−2

] , 𝐶 = [3 4], 𝐷 = 0  

ii. 𝐴 = [
10 6 −12
8 3 −8

10 5 −11
] , 𝐵 = [

4
4
4

] , 𝐶 = [−3 −3 6], 𝐷 = 0 

iii. 𝐴 = [
   9    5    9
   1    1    3
−7 −4 −8

] , 𝐵 = [
−3
   6
   0

] , 𝐶 = [8 4 8], 𝐷 = 0 

f. Durumların doğrudan ölçülemediği senaryo için e şıkkını tekrarlayın. 

 

 

2) Bir sürekli zaman sisteminin durum uzayı matrisleri şu şekildedir: 

𝐴 =  [
1 −2
1 −0.4

] , 𝐵 =  [
    1
−2

] , 𝐶 =  [3 4], 𝐷 = 0. 

a. Sistemin transfer fonksiyonunu, kutuplarını, sıfırlarını, dürtü tepkisini, birim 

basamak tepkisini, kök-yer eğrisini ve frekans cevabını elde edin ve 

yorumlayın. Sistemin kararlılığını inceleyin. 

b. Çıkış geribeslemesi kullanarak referans takibi yapacak bir kontrolcü tasarlayın. 

Uygun referans girişleri seçerek kontrolcünün istenilen işi başardığını gösterin. 

c. Verilen sistem için sabit kazançlı çıkış geribeslemesi (P kontrol) ile 

başarılamayacak ama sabit kazançlı durum geribeslemesi ile başarılabilecek 

bazı isterler belirleyin.  

d. Durum geribeslemesi ile c şıkkındaki isterleri gerçekleştirin ve uygun 

simülasyonlar yaparak çalıştığını gösterin. (Bu şık için durumların doğrudan 

ölçülebildiğini varsayın.) 

e. Durumların doğrudan ölçülemediği varsayımı altında d şıkkını tekrar edin. 

 

3) Uygun bir örnekleme frekansı seçerek ikinci sorudaki sistemi ayrık zamana çevirin ve 

tüm şıkları ayrık zamanda tekrar edin. 

  



4) Şekildeki manyetik olarak askıda tutulan bir metal top sistemi gösterilmektedir. Giriş 

𝑣 voltajı, çıkış 𝑦 uzaklığıdır. 

 

 
a. Sistemin diferansiyel denklemlerini elde edin ve bir durum uzayı gösterimi 

bulun. (Parametreler cinsinden) 

b. Topun verilen bir 𝑦0 uzaklığında askıda durduğu durumu ele alalım. Bunun için 

uygulanması gereken giriş 𝑣0 ne olmalıdır?  

c. Önceki şıkta verilen çalışma noktası etrafında sistemi doğrusallaştırın. 

Bundan sonraki şıklar için topun ağırlığını 𝑀 = 0.055 𝑘𝑔, manyetik kuvvet 

katsayısını 𝐾 =  0.0001 𝑁𝑚/𝐴2, indüktansı 𝐿 = 0.011 𝐻, direnci 𝑅 =  1.2 𝛺, 

yerçekimi ivmesini 𝑔 =  9.81 𝑚/𝑠2 ve çalışma noktasındaki uzaklığı 𝑦0  =

 0.01 𝑚 alınız. 

d. Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemin verilen çalışma noktası etrafında 

simülasyonlarını yapın ve sonuçları karşılaştırın. Cevaplar birbirine yakın 

mıdır? Cevapların birbirine yakın olup olmaması ilk koşullara, uygulanan girişin 

büyüklüğüne ve geçen zamana bağlı mıdır? Açıklayın. 

e. Verilen çalışma noktası etrafında sistem kararlı mıdır? Kontrol edilebilir midir? 

Gözlenebilir midir? Açıklayın. 

f. Topu verilen çalışma noktasına getirecek ve orada dengede tutacak gözleyici 

tabanlı bir durum geribeslemesi kontrolcüsü tasarlayın. Uygun simülasyonlar 

yaparak çalıştığını gösterin. 

g. Kendiniz farklı sistem parametreleri ve farklı bir çalışma noktası seçerek f 

şıkkını tekrarlayın. 

 

 


