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AÇIKLAMALAR:  

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 15.12.2021 Perşembe günü saat 22.00’ye kadar dersin 
hocasının kasnakoglu@gmail.com adresine eposta ile gönderiniz. 

Epostanın başlığı aşağıdaki formatta olmalıdır, aksi halde gözden kaçabilir: 

ELE 301 2021-22 I Final Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 301 2021-22 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. Kök yer 
eğrileri elde çizilecektir; MATLAB’a çizdirip buraya şekli yapıştırmak puan alamaz. Soruların 
çözümündeki karmaşık işlemlerin nasıl yapıldığı, ara adımları mutlaka gösterilmelidir.) 

 
SORU 1 (35 puan) 

Yandaki şekilde 𝑃(𝑠) =
4𝑠2−8𝑠+8

𝑠3 + 6𝑠2 + 9𝑠
  veriliyor.  

a. 𝐶(𝑠) bir P-kontrolcü olsun. Sistemin kök 
yer eğrisini tüm adımları sırasıyla 

göstererek çizin. (Adımları gösterilmeyen 
veya düzensiz/detaysız gösterilen çözümler 
puan alamaz.) 

 

 
Aşağıdaki b-d şıklarını kök yer eğrisini kullanarak cevaplayın. (Farklı yollardan yapılan 
çözümler puan alamayabilir.) Tasarım sorularında mümkün olduğunca isterlere yakın bir 
cevap için tasarım yapın, daha az veya çok değil. (Örneğin aşım %10 istenmişse hiç aşımsız 
bir tasarım doğru kabul edilmez, %10 aşım hedeflenmeli.) 
 

b. Dominant (baskın) kutuplar ne demektir? Analiz ve tasarımda nasıl bir faydası vardır? 
Bu sistem için dominant kutuplar hangileridir? Eğriye dayanarak açıklayın. 

- 
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c. Kapalı çevrim birim basamak cevabının kritik sönümlü olması için bir P-kontrolcü 
tasarlayın. Eğer olmuyorsa nedenini açıklayın ve farklı bir kontrolcü ile yapın. (Farklı 
kontrolcü kök yer eğrisi tabanlı kontrol yöntemlerinden biri olmalıdır.) 

d. Kapalı çevrim birim basamak cevabında aşımın %10 olması ve oturma zamanının 7 
saniye olması için bir P-kontrolcü tasarlayın. Eğer olmuyorsa nedenini açıklayın ve 
farklı bir kontrolcü ile yapın. (Farklı kontrolcü kök yer eğrisi tabanlı kontrol yöntemlerinden 
biri olmalıdır.) 
 

 
 SORU 2 (30 puan) 

Yandaki şekilde 𝑃(𝑠) =
𝑠+0.1

(𝑠+5)3
 veriliyor.  

a. 𝐶(𝑠) = 1 olsun. Birim basamak, rampa, 
parabolik, kübik referanslar için takip 
hataları nedir?  

 
Aşağıdaki b-d şıklarında istenilen şartları sağlayan kontrolcüler tasarlayın. Kontrolcüler 
kesin öz (tam uygun, strictly proper) olmalıdır. Bunun dışında kısıt yoktur, herhangi bir 
şey olabilir. (Basit kontrol eylemi, faz ilerletici, faz geriletici vb. olmak zorunda değil.) 
 
b. 𝑟(𝑡) = 1 için takip hatası sıfır, 𝑟(𝑡) = 𝑡 için takip hatası sabit (≠ 0) olacak şekilde bir 𝐶(𝑠) 

tasarlayın. Bu kontrolcü için 𝑟(𝑡) = 𝑡, 𝑟(𝑡) = 𝑡2 ve 𝑟(𝑡) = 𝑡3 altında 𝑒𝑠𝑠 nedir? 

c. 𝑟(𝑡) = 𝑡 için takip hatası sıfır, 𝑟(𝑡) = 𝑡2 için takip hatası sabit (≠ 0) olacak şekilde 
bir 𝐶(𝑠) tasarlayın. Bu kontrolcü için 𝑟(𝑡) = 1, 𝑟(𝑡) = 𝑡2 ve 𝑟(𝑡) = 𝑡3 altında 𝑒𝑠𝑠 nedir? 

d. 𝑟(𝑡) = 𝑡2 için takip hatası sıfır, 𝑟(𝑡) = 𝑡3 için takip hatası sabit (≠ 0) olacak şekilde 
bir 𝐶(𝑠) tasarlayın. Bu kontrolcü için 𝑟(𝑡) = 1, 𝑟(𝑡) = 𝑡 ve 𝑟(𝑡) = 𝑡3 altında 𝑒𝑠𝑠 nedir? 

 
 

SORU 3 (35 puan) 
Aşağıdaki soruları Routh kriteri kullanarak cevaplayın. (Farklı yollardan yapılan çözümler 
puan alamaz.) 

a. Şekilde 𝑃(𝑠) =
(𝑠+1)2

𝑠3+ 2𝑠2+ 2𝑠 + 2
 ve 𝐶(𝑠) =

𝑠(𝑠+1)

𝑠3+ 𝑠2+1
 olsun. 

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

b. 𝑃(𝑠) =
(𝑠2−1)

2

𝑠5  ve 𝐶(𝑠) =
1

𝑠
 için a şıkkını tekrarlayın. 

c. 𝑃(𝑠) =
−2𝑠2+ 𝑠 + 9

6𝑠3+ 5𝑠2+ 9𝑠 + 6
 ve 𝐶(𝑠) =

−7𝑠2− 9𝑠 + 4

−6𝑠3+ 5𝑠2+ 7𝑠 − 2
 için a şıkkını tekrarlayın. 

d. 𝑃(𝑠) =
𝑠2+ 20𝑠 + 200

(𝑠+1)3
 ve 𝐶(𝑠) bir P-kontrolcü olsun. Kapalı çevrimi kararlı yapacak 

kontrolcü kazanç değerleri nelerdir? 
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