
ELE 504 DİJİTAL KONTROL 2022-2023/II – ARASINAV 

Açıklamalar: 

• Aşağıdaki soruları çözerek 7 Nisan 2023 Cuma 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 2022-23 Arasınav Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 504 2022-23 Arasınav Coşku Kasnakoğlu 111211102 

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

yapmayınız. 

• Benzer şekilde dosya isimleri Ad_Soyad_ÖğrenciNo.pdf şeklinde olmalıdır, mesela 

Coşku_Kasnakoğlu_111211102.pdf gibi. Sayfaları ayrı ayrı dosyalar olarak 

yollamayınız, hepsini tek bir pdf dosyasında birleştiriniz. 

• Her soruyu yeni sayfaya başlayınız. Çözümlerinizi sorular ve şıklar sıralı olarak 

düzenleyiniz ve gönderiniz. Sırasız sorular ve şıklar değerlendirilmeyebilir. 

• Cevaplarınızı mutlaka  çerçeve içine  alınız, aksi halde değerlendirilmeyebilir. 

Cevaplarınızı mümkün olan en sade biçimde elde etmeye çalışınız. Sadeleştirilmeden 

bırakılan cevaplar tam puan alamayabilir. 

• 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.  

• Sorulardaki dört işlem tarzı basit hesaplamaları yapmak için hesap makinesi, bilgisayar 

vs. kullanılabilir ancak sorular tamamen bilgisayara çözdürülemez. Tüm ara adımlar 

yazılı olarak detaylıca gösterilmelidir.  
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SORU 1 

a-c şıkları için verilen fonksiyonların z-dönüşümünü doğrudan z-dönüşümünün tanımından 

elde edin. a-c şıklarında hazır tablolar kullanmayın, tanımdan yapın. Seri toplamı için sadece 

∑ 𝑟𝑘∞
𝑘=0 =

1

1−𝑟
  ve ∑ 𝑟𝑘∞

𝑘=1 =
𝑟

1−𝑟
 ifadeleri kullanılabilir. Bunlar dışında başka formüller 

(𝑘𝑟𝑘 , 𝑘2𝑟𝑘 vb. terim toplamları için hazır formüller) kullanmak puan alamaz. 

 

a. Dürtü fonksiyonu 

𝛿[𝑘] = {
1, 𝑘 = 0
0, 𝑘 ≠ 0

 

b. Basamak fonksiyonu 

1[𝑘] = 1 

c. Rampa fonksiyonu 

𝑟[𝑘] = 𝑘 

d. Yukarıda a-c şıklarında bulduğunuz sonuçları kullanarak ve z-dönüşümü özelliklerinden 

faydalanarak 𝑥[𝑘] = 𝑘2 için z dönüşümünü bulun.  

 

SORU 2 

a. z dönüşümü 𝐹(𝑧) =
2𝑧2

(𝑧−0.5)2 olan fonksiyon için kısmi kesirler açılımı kullanarak 𝑓[𝑘] 

ifadesini bulun. 

b. a şıkkındaki bulduğunuz cevabı kullanarak 𝑓[0] değerini bulun. Aynı sonucu ilk değer 

teoremi ile elde edebilir miydik? Cevabınız evet ise elde edin, hayır ise nedenini açıklayın. 

c. a şıkkındaki bulduğunuz cevabı kullanarak 𝑓[∞] değerini bulun. Aynı sonucu son değer 

teoremi ile elde edebilir miydik? Cevabınız evet ise elde edin, hayır ise nedenini açıklayın. 

 

 

SORU 3 

𝐹(𝑧) =
𝑧

z2+1
 için SORU 2’yi tekrar edin. (Not: Kutupların karmaşık olduğu durumlarda kısmi 

kesirler açılımında karmaşık katsayılar ve karmaşık sayıların üstel fonksiyonları şeklinde 

ifadeler çıkacaktır. Karmaşık sayılar için eksponansiyel form, sinüs ve kosinüsün 

eksponansiyel ifadesi, Euler teoremi vs. kullanarak son cevabınızı reel ifadeler cinsinden 

yazmalısınız.) 

  

 

SORU 4 

Yandaki şekilde 

𝐶(𝑠) = ZOH, 

𝑃(𝑠) = 1/𝑠, 

𝐻(𝑠) = 1/(𝑠 + 1) ve 

𝑇 = 1 veriliyor.  

a. Sistemin kapalı 

çevrim z-transfer 

fonksiyonu nedir?  

b. Kapalı çevrim sistemi kararlı mıdır? 

c. Referans 𝑟(𝑡) = 1 (birim basamak) olursa, çıkışın ayrık zamandaki ifadesi 𝑦[𝑘] ne olur? 

Çıkışın sürekli zamandaki ifadesi 𝑦(𝑡) ne olur? 

d. Birim basamak (1), rampa (𝑡) ve parabolik (𝑡2/2) referanslar altında sistemin sürekli hal 

hatası (𝑒𝑠𝑠) ne olur? 

 

SORU 5 

SORU 4’teki şekilde B noktasına bir örnekleyici eklendiği durum için soruyu tekrar edin.  

𝑃(𝑠) - + 

𝑟 𝑦 

𝐶(𝑠) 

𝑢 𝑒 

𝐻(𝑠) 

A 

B 



 

SORU 6 

SORU 4’teki şekilde hem A hem B noktalarına birer örnekleyici eklendiği durum için soruyu 

tekrar edin. 

 

SORU 7 

Girişi 𝑢(𝑡), çıkışı 𝑦(𝑡) olan bir filtre sürekli zamanda aşağıdaki türevsel denklem ile 

tanımlanmaktadır. 

𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
+ 2𝑦(𝑡) =

𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

a. Sistemin sürekli zamandaki transfer fonksiyonunu ve frekans cevabını elde edin. Buna 

dayanarak filtrenin ne tür bir filtre olduğunu belirleyin ve kesim frekansını (Hz olarak) 

bulun. 

 

Örnekleme periyodunu 0.5 saniye alarak: 

b. İleri dikdörtgenler yaklaşımı ile sistemi ayrıklaştırın. 

c. Geri dikdörtgenler yaklaşımı ile sistemi ayrıklaştırın. 

d. Trapezoid (Tustin) yaklaşımı ile sistemi ayrıklaştırın. 

e. Kutup-sıfır eşleme ile sistemi ayrıklaştırın. 

f. Sürekli zaman ve ayrıklaştırılmış sistemin frekans cevaplarının filtrenin kesim frekansında 

tam olarak uyuşması isteniyor. Bu sağlamak için nasıl bir ayrıklaştırma yaklaşımı 

kullanılabilir? Bu yaklaşımı kullanarak ayrıklaştırın ve istenilen uyuşmanın sağlandığını 

gösterin. 

 

 

SORU 8 

Aşağıdaki soruları Jury testi kullanarak yanıtlayın. 

a. 𝐺(𝑧) =
  3𝑧 − 3

𝑧2 − √2𝑧 + 1
   transfer fonksiyonunun kararlılığını inceleyin. 

b. 𝐺(𝑧) =
2 𝑧2 + 0.4 𝑧 − 0.16

𝑧3 − 1.1 𝑧2 + 0.75 𝑧 − 0.225
 transfer fonksiyonunun kararlılığını inceleyin. 

c. 𝐺(𝑧) =
z−2

(𝐾−2)𝑧−2+(1−𝐾)𝑧−1−1
 transfer fonksiyonu 𝐾’nın hangi değerleri için kararlıdır? 

d. Yandaki şekilde 𝐾 ∈ ℝ ve  

𝑃(𝑧) =
(𝑧 + 0.8)3

(𝑧 − 0.5)3
 

olduğuna göre, kapalı çevrim sistemini kararlı 

yapan K değerleri nelerdir? 
 

 

 

𝑃(𝑧) + 
𝑅(𝑧) 𝑌(𝑧) 

𝐾 

 
- 


