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AÇIKLAMALAR:  

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 5.11.2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar dersin hocasının 
kasnakoglu@gmail.com adresine eposta ile gönderiniz. 

Epostanın başlığı aşağıdaki formatta olmalıdır, aksi halde gözden kaçabilir: 

ELE 301 2021-22 I ARA SINAV Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 301 2021-22 I ARA SINAV Coşku Kasnakoğlu 111211102 

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

Cevaplarınızı mutlaka  çerçeve içine  alınız, yoksa değerlendirilmeyebilir. Cevaplarınızı 

mümkün olan en sade biçimde elde etmeye çalışınız.  

Her soruyu yeni sayfaya başlayınız. Cevap kâğıtlarınızı sorular sıralı olarak teslim ediniz.  

Dört işlem tarzı işlemler için hesap makinesi kullanılabilir. Fakat türev, integral vb. daha 
karmaşık işlemlerin nasıl yapıldığı, ara adımları gösterilmelidir. Örneğin kısmi integral ya 
da rasyonel bir ifadenin türevi tarzı bir işlemin sadece sonucu yazmak puan alamaz, ara 
adımlar gösterilmelidir.  

Yukarıdaki genel kuralların dışında soruya özel isterler belirtilmişse bunlara da uyunuz. 
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SORU 1 (20 puan) 
 
Aşağıdaki fonksiyonların Laplace dönüşümlerini doğrudan Laplace dönüşümünün 

tanımından bulun. (Not: Laplace dönüşümü tablosu, Laplace dönüşümü özellikleri tablosu 
vb. araçlar kullanmayın. İntegrallerin nasıl alındığını detaylı gösterin; sadece sonucu 
vermek puan alamaz. Sonuçlar mümkün olduğunca sade biçimde verilmelidir, işlemleri 
tam yapılmayan, dağınık bırakılan ifadeler tam puan alamayabilir.) 

a. 𝑓1(𝑡) = 𝑡2 + 𝑡 
b. 𝑓2(𝑡) = e−3𝑡sin(2𝑡) 

 
Aşağıdaki fonksiyonun Laplace dönüşümlerini şu yöntemle elde edin: Önce fonksiyonu a 
ve b şıklarında verilen 𝑓1 ve 𝑓2 cinsinden ifade edin, ardından Laplace dönüşümünün 

özelliklerini (doğrusallık, zamanda öteleme vs.) kullanın. (Not: Laplace dönüşümü 
integralini kullanmayın, özelliklerden yapın. Sonuçlar mümkün olduğunca sade biçimde 
verilmelidir, işlemleri tam yapılmayan, dağınık bırakılan ifadeler tam puan alamayabilir.) 

c. 𝑔(𝑡) = 𝑡3 + 𝑡2 + 𝑒−𝑡 sin(2𝑡) 
 

 
d. İlk değer teoremi ve son değer teoremi kullanarak a, b, c şıklarındaki 

fonksiyonların sıfır ve sonsuzdaki değerlerini bulun. Yapılamıyorsa nedenini 
açıklayın. 

 
 
 
 
SORU 2 (20 puan) 
 

Transfer fonksiyonu 𝐺(𝑠) =
33𝑠3− 2𝑠2+ 3𝑠 − 1

𝑠4− 𝑠3
 olan bir sistemi ele alalım.  

a. 𝐺(𝑠)’ye bakarak sitemin kararlı mı, sınırda kararlı mı yoksa kararsız mı olduğunu 
nedenleriyle inceleyin. (Not: Bu şık b şıkkından önce yapılmalıdır. b şıkkına 
dayanılarak yapılan incelemeler zaten c şıkkının konusudur.) 

b. Kısmi kesirler açılımı kullanarak sistemin dürtü tepkisini bulun. (Not: Mutlaka 
kısmi kesirler ile yapılacaktır, başka yollardan yapılan çözümler puan alamaz. Kısmi 
kesirler açılımının adımları (katsayıların nasıl bulunduğu, varsa türevlerin nasıl 
alındığı vs.) açıkça gösterilmelidir. Cevaplar mümkün olduğunca sade biçimde 
verilmelidir.) 

c. b şıkkında bulunan dürtü tepkisine bakarak sistemin kararlılığını inceleyin. (Not: Bu 
şık b şıkkının sonucu kullanılarak yapılacaktır. Doğrudan 𝐺(𝑠)’ye bakılarak yapılan 
inceleme zaten a şıkkında sorulmuştu.) 

 
 

 
  



SORU 3 (15 puan) 
 

Transfer fonksiyonu 𝐺(𝑠) =
(𝐾1+ 𝐾2+ 𝐾3)𝑠2+ (2𝐾1− 𝐾2+ 𝐾3)𝑠 − 2𝐾3

𝑠3+ 𝑠2− 2𝑠
 olan bir sistemi ele alalım. 

Burada 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 reel sayılardır. 
a. Kısmi kesirler açılımı kullanarak 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 cinsinden sistemin dürtü tepkisini 

bulun. (Not: Mutlaka kısmi kesirler ile yapılacaktır, başka yollardan yapılan 
çözümler puan alamaz. Kısmi kesirler açılımının adımları (katsayıların nasıl 
bulunduğu, varsa türevlerin nasıl alındığı vs.) açıkça gösterilmelidir. Cevaplar 
mümkün olduğunca sade biçimde verilmelidir.) 

 
a şıkkındaki sonucu kullanarak aşağıdaki soruları da cevaplayın: 

b. 𝐾1 = 𝐾2 = 𝐾3 = 0 için sistemin kararlılığı hakkında ne söylenebilir? 
c. Sistemin kararlı olması için 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3’ün sağlaması gereken şartlar nelerdir?  
d. Sistemin sınırda kararlı olması için 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3’ün sağlaması gereken şartlar nelerdir?  
e. Sistemin kararsız olması için 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3’ün sağlaması gereken şartlar nelerdir? 

 
 
SORU 4 (25 puan) 
 
Yandaki blok şemasını ele alalım. 

a. 𝑃(𝑠) =
−2

   𝑠2
 olsun. Sabit bir referansı takip 

edebilecek bir kontrolcü tasarlayın. (Not: Basit 
kontrol eylemlerinden biri kullanılmalıdır.)  

b. 𝑃(𝑠) =
2𝑠+2

𝑠2+2𝑠
 için a şıkkını tekrarlayın. 

c. 𝑃(𝑠) =
1

𝑠2+1
 için a şıkkını tekrarlayın.  

d. 𝑃(𝑠) =
1

𝑠
 olsun. Şu şartları sağlayan bir kontrolcü tasarlayın: i) Kapalı çevrim 

kararlı olmalı. ii) Sabit bir referans takip edilebilmeli. iii) Kapalı çevrim birim basamak 
cevabında salınım olmamalı. iv) Kapalı çevrimin birim basamak cevabı yaklaşık 1 
saniyede son değerin %2 komşuluğuna ulaşmalı. (Not: Basit kontrol eylemlerinden biri 
kullanılmalıdır.) 

e. d şıkkında tasarladığınız kontrolcü için kapalı çevrim birim basamak cevabını kabaca 
çizin. Önemli zaman anlarını ve değerleri grafik üzerinde gösterin. 

 
 
SORU 5 (20 puan) 
 
Derste incelediğimiz uzay aracını örneğini hatırlayın. Giriş tork, çıkış açı olup aracın 
eylemsizlik momenti 10 kg. m2 olsun. Verilen sabit bir açı referansını takip edebilecek bir 
kontrolcü tasarlanmak isteniyor.  Ek olarak kapalı çevrim kutuplarının bir tanesinin 
[−3, −1] aralığında bir reel kutup olması isteniyor. (Diğer kutup(lar) başka herhangi bir 
yerde olabilir.) Ayrıca, sistemin çalışacağı ortamda genliği düşük ama frekansı yüksek (1 
KHz üstü) gürültüler olacağı biliniyor. (Daha düşük frekanslarda gürültü olmadığı 
varsayılabilir.)  Basit kontrol eylemlerinden biri ile uygun bir kontrolcü tasarımı yapınız. 
Ara adımları detaylıca anlatınız.  

+ 
𝑟 𝑦 

𝐶(𝑠) 
 

- 
𝑃(𝑠) 
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