
ELE 504 DİJİTAL KONTROL – 2020-2021/II- FİNAL ÖDEVİ 

Açıklamalar:  

 

• Aşağıdaki soruları çözerek 13 Nisan 2022 Çarşamba saat 23:59’a kadar dersin hocası ve 

asistanına eposta ile gönderin.  

Eposta adresleri: kasnakoglu@gmail. com, artunsel@gmail. com  

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

ELE 504 2021-22 Final Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 504 2021-22 Final Coşku Kasnakoğlu 111211102 

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

yapmayınız. 

• Bu ödevde istenilen dosyalar aşağıdaki gibidir: 

o Ödev çözümlerinizi içeren bir adet .pdf dosyası. Dosya ismi 

Ad_Soyad_ÖğrenciNo.pdf şeklinde olmalıdır, mesela 

Coşku_Kasnakoğlu_111211102.pdf gibi. Her soruyu yeni sayfaya başlayınız. 

Çözümlerinizi sorular ve şıklar sıralı olarak düzenleyiniz. Sırasız sorular ve şıklar 

gözden kaçabilir ve değerlendirilmeyebilir.  

Sayfaları ayrı ayrı dosyalar, fotoğraflar olarak yollamayınız, hepsini tek bir .pdf 

dosyasında birleştiriniz, aksi halde gözden kaçıp değerlendirilmeyebilir. Örneğin bir 

Word dosyası açarak elde yazdığınız çözümlerin fotoğraflarını, MATLAB’da 

yaptığınız çözümlerin, grafiklerinin ekran görüntülerini, Simulink modellerinin 

ekran görüntülerini, simülasyon sonuçlarını vs. sorular ve şıklar sıralı olarak 

yapıştırıp, aralara Word’de yorumlarınızı yazıp, hepsi bittikten sonra pdf olarak 

kaydedebilirsiniz.  

o Yazdığınız MATLAB kodlarının .m dosyalarını da yollayınız. Dosyalara anlamlı 

isimler vermeye çalışınız, mesela Soru1.m, Soru2b.m gibi. Kodlarınız okunaklı 

olmalı ve yapılan işler yorum (comment) olarak kodun içine yazılmalıdır. 

o Benzer şekilde Simulink model dosyalarınızı (.mdl veya .slx) da yollayınız. 

Dosyalara anlamlı isimler vermeye çalışınız, mesela Soru1.slx, Soru2b.slx gibi. 

• İstenilen tüm dosyaları bir .rar veya .zip arşivinde sıkıştırarak tek epostada hem hoca hem 

asistana gönderiniz. Bu dosyanın da ismi Coşku_Kasnakoğlu_111211102.rar (veya .zip) 

şeklinde olmalıdır.  

• Sorularda ara adımlar mümkün olduğunca detaylı gösterilmelidir. Açıklama, yorum, 

karşılaştırma istenilen sorularda yeterli bilgi verin ve kapsamlı yanıtlayın. “Doğrudur”, 

“Tutarlıdır”, “Beklenen sonuç alınmıştır” vb. yüzeysel cevaplar tam puan alamayabilir. 

• Sorunun spesifik bir çözüm metodu (elde çözüm, MATLAB, Simulink vs.) ile yapılması 

istenmişse mutlaka uyunuz. Eğer soruda belirtilmemişse istediğiniz gibi çözebilirsiniz, 

hesap makinesi, MATLAB, Simulink kullanabilirsiniz. Dolayısıyla “sayıların güzel 
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çıkması”, “hesapların karmaşık olmaması”, “sonucun sade bir ifade olması” gibi beklentiler 

içinde olmayınız, sorular hazırlanırken böyle bir planlama yapılmamıştır. 

• Yolladığınız 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 "Şık X için Şık 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. 

• Sadece hocaya, sadece asistana veya iki ayrı epostada gönderilen çözümler bize 

ulaşmayabilir ve değerlendirilmeyebilir. Lütfen tek epostada iki adrese birden gönderiniz. 

Olursa sorularınızı da yine tek epostada iki adrese birden gönderiniz.  

• Birbirine çok benzer kodlar ve modeller kopya olarak değerlendirilebilir. “Arkadaşlarla 

fikir alışverişi yaptık onun için aynı kodu kullandık” gibi ifadeler inandırıcı olmayacağı için 

ödevler bireysel olarak yapılmalıdır. Benzerlik tespit yazılımlarının artık çok gelişmiş 

olduğunu, internetten kod bulma, değişken ismi değiştirme, for döngüsünü while’a çevirme 

vb. aldatmacaların kolaylıkta tespit edileceğini unutmayın.  

 

 

  



SORU 1 

Ayrık zaman transfer fonksiyonu  

𝐺(𝑧) =
25000 𝑧4 + 16100 𝑧3 + 11120 𝑧2 + 3670 𝑧

5000 𝑧5 + 500 𝑧4 − 2550 𝑧3 + 355 𝑧2 + 109 𝑧 − 12
 

 olan sistemi ele alalım. Örnekleme periyodu T = 1 saniyedir. 

a. Sistemi Simulink ortamında Transfer Function bloğu ile gerçekleyin. 

b. Sistemi Simulink ortamında doğrudan programlama yöntemi ile gerçekleyin. 

c. Sistemi Simulink ortamında standart programlama yöntemi ile gerçekleyin. 

d. Sistemi Simulink ortamında seri programlama yöntemi ile gerçekleyin. 

e. Sistemi Simulink ortamında paralel programlama yöntemi ile gerçekleyin. 

f. a-e şıklarındaki gerçeklemeleri tek bir Simulink model dosyası altında alt alta birleştirin. 

Modelin karışık görünmemesi için her bir gösterimi bir alt sistem (Subsystem) bloğu 

içine koyun. (a’daki Transfer Function gösterimi tek blok olduğu için onu koymasanız 

da olur, diğerlerini koyun.) 

g. Sistemlerin hepsinin girişine  

𝑥[𝑘] = {
0.5𝑘, 𝑘 = 0, 1, 2, …

0, 𝑘 < 0
 

şeklinde tanımlanan giriş sinyalini uygulayın. Scope bloğu kullanarak verilen girişi ve 

elde edilen çıkışları uygun şekilde çizdirin. Sonuçları yorumlayın.  

h. Yukarıda verilen 𝑥[𝑘]  sinyali için z dönüşümü 𝑋(𝑧) ’yi bulun. Bu sinyalin sistem 

𝐺(𝑧)’ye uygulanması durumunda elde edilecek çıkış sinyali için z dönüşümü 𝑌(𝑧)’yi 𝑧 

alanında işlem yaparak bulun. Elde ettiğiniz sonuca z-dönüşümünün tersini uygulayarak 

𝑦[𝑘] çıkış sinyalini bulun ve çizdirin. Bu sonucu e şıkkında elde ettiğiniz sonuçlarla 

karşılaştırın.  

 

SORU 2 

 

Yukarıdaki şekildeki sistemde 𝑃(𝑠) =
5

s(s+1)
 veriliyor. 𝐶(𝑠) = 𝐾𝑝 şeklinde bir P kontrolcüdür. 

(𝐾𝑝 > 0) Örnekleme periyodu 𝑇 = 1 saniye olsun.  

 

a. Kapalı çevrim sistemi hangi 𝐾𝑝 değerleri için kararlıdır? 

b. Birim basamak, birim rampa ve birim parabolik referanslar altında sürekli hal hataları 

nedir? (𝐾𝑝 cinsinden bulun.)  

𝑃(𝑠) - 
+ 

𝑟(𝑡) 𝑦(𝑡) 
𝐶(𝑠) 

𝑇 𝑇 𝑇 



c. 𝑇 = 0.1  ve 𝑇 = 100  için önceki şıkları tekrar edin. Sürekli hal hataları kontrolcü 

kazancı ve örnekleme periyodundan nasıl etkilenmektedir? Yorumlayın. 

d. 𝑇 = 0.1, 𝑇 = 1 ve 𝑇 = 100 durumlarının her biri için ikişer 𝐾𝑝 değeri seçerek ayrık 

zamanda birim basamak, birim rampa ve birim parabolik referanslar altında 

simülasyonlar yapın ve çıkışları çizdirin. Sonuçları yorumlayın. (Not: Kazançları sistem 

kararlı olacak şekilde seçin. Toplam 3 × 2 × 3 = 12 grafik olmalı.)  

 

SORU 3 

 

Soru 2’deki şekilde 𝑃(𝑧) =
5

𝑧2−1
 ve 𝐶(𝑧) = 𝐾𝑝 ve 𝑇 = 1 olsun. Aşağıdaki şartları sağlayan bir 

𝐾𝑝 > 0 değeri bulunmak isteniyor: 

1. Kapalı çevrim sistemin sönüm oranı (𝜁) 0.3 ile 0.7 arasında olmalı. 

2. Kapalı çevrim sistemin doğal frekansı (𝜔𝑛) 
0.3𝜋

𝑇
 ile 

0.8𝜋

𝑇
 arasında olmalı. 

Buna göre aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 

a. Şartlara karşılık gelen yükselme, tepe, %2 oturma zamanlarını ve aşımı hesaplayın. 

b. Sistemin z alanında kök-yer eğrisini çizdirin. 

c. Çizdirdiğiniz kök-yer eğrisinin üstünde verilen şartlara karşılık gelen bölgeyi gösterin. 

Bu bilgiyi kullanarak şartlara uygun iki farklı 𝐾𝑝 değeri seçin. 

d. Seçtiğiniz 𝐾𝑝  değerlerine karşılık gelen kapalı çevrim sistemlerini oluşturun ve 

sistemlerin birim basamak cevaplarını çizdirin. Çizimleri kullanarak yükselme, tepe, 

%2 oturma zamanlarını ve aşımı bulun. 

e. a şıkkında hesapladığınız değeler ile d şıkkında grafikten bulduğunuz sonucu 

kıyaslayın, tutarlı olup olmadığını yorumlayın, tutarlı değilse sebebini belirtin.  

 

SORU 4 

 

Bu soruda kendinizin bir problem oluşturarak çözmeniz isteniyor. Soru 2’deki şekli ele alalım: 

a. 2 tane kutup ve 1 tane sıfırı olan kararsız bir 𝑃(𝑧) sistemi seçin. Bir 𝑇 seçin. Bazı şartlar 

belirleyin öyle ki bu şartlar P-kontrolcü kullanarak sağlanamıyor olsun. Neden P-

kontrolcü ile şartları sağlamanın mümkün olmadığını detaylıca açıklayın. 

b. Şartları sağlayan bir PI, PD veya PID kontrolcü tasarlayın (z-alanında), simülasyonlarla 

sonuçları gösterin ve yorumlayın. 

 

 

 


