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Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız. 

 

1) Sayısal kontrol sistemlerinin sürekli zaman kontrol sistemlerine göre avantaj ve 

dezavantajlarını araştırarak irdeleyiniz. 

 

2) Sayısal kontrol sistemlerinin güncel önemini (nedeni, geleceği vb.) araştırarak irdeleyiniz? 

Aşağıdaki linkler incelenebilir: 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/digital-control-system  

https://www.youtube.com/watch?v=14cMhrp5wlk  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1pxneANaikB-JscZzyRUSVZC8k8e9FWG  

https://www.researchgate.net/post/What_is_the_difference_between_continuous_and_di

screte_PID_controllers  

https://www.electrical4u.com/digital-data-control-system/  

 

3) Aşağıda verilen y(n)’nin z-dönüşümünü bulunuz. Ayrıca çözümünüzü ‘Matlab Symbolic 

Math Toolbox’ kullanarak doğrulayınız. (ztrans, iztrans) 
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𝑦(𝑛 − 2) = 0,   𝑦(−1) = 𝑦(−2) = 1 

 

4) Aşağıda verilen eşitliklerden yararlanarak Y(z)’i X(z) cinsinden elde ediniz.  

 

             w[n] = x[n] + x[n-1] 

y[n] = w[n] – w[n-1] + w[n-2] 

 

5) Z dönüşüm yöntemi ile y[k] fonksiyonunu aşağıdaki denklemden x[k] = 3ku[k] için elde 

ediniz.  

y[k] – 3y[k-1] + 2y[k-2] = x[k] 

 

6) Aşağıda verilen X(z)’nin ters z-dönüşümünü bulunuz. Ayrıca çözümünüzü ‘Matlab 

Symbolic Math Toolbox’ kullanarak doğrulayınız. (ztrans, iztrans) 

  

𝑋(𝑧) =
(1 − 𝑏)

(𝑧 − 1)(𝑧 − 𝑏)
 

 

7) Aşağıda verilen X(z)’nin ters z-dönüşümünü 4 yöntemin her birini kullanarak bulunuz. 

Ayrıca çözümünüzü ‘Matlab Symbolic Math Toolbox’ kullanarak doğrulayınız. (ztrans, 

iztrans) 

(4 yöntem: Direkt bölme metodu, hesapsal metot, kısmi kesirlere açılım metodu, ters – integral metodu. 

Hesapsal metotta, Matlab yaklaşımı ve fark denklemi yaklaşımlarının her ikisinin de yapılması 

gerekmektedir.) 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/digital-control-system
https://www.youtube.com/watch?v=14cMhrp5wlk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1pxneANaikB-JscZzyRUSVZC8k8e9FWG
https://www.researchgate.net/post/What_is_the_difference_between_continuous_and_discrete_PID_controllers
https://www.researchgate.net/post/What_is_the_difference_between_continuous_and_discrete_PID_controllers
https://www.electrical4u.com/digital-data-control-system/
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8) Aşağıda görülen seri RLC devresini modelleyiniz ve sürekli zaman transfer fonksiyonunu 

elde ediniz. (Çıkış = kapasite gerilimi, Giriş = Kaynak Gerilimi) 

 

a. MATLAB ile farklı örnekleme zamanları için (Ts=10, 0.1, 0.001 için) ayrık 

zamanlı transfer fonksiyonlarını elde ediniz.  

b. Sürekli ve ayrık zamandaki temel yanıtlarını (birim dürtü ve basamak) 

karşılaştırarak inceleyiniz. (Her 3 örnekleme zamanı için) 

c. Sıfır-kutup değişimlerini çizdirerek gözleyiniz.  (Her 3 örnekleme zamanı için) 

d. Ts=0.1 için ters Z dönüşümünü ilk 3 yönteme göre irdeleyiniz. Daha önce elde 

ettiğiniz sonuçlarla karşılaştırınız. 

(tf, c2d (c2d(sistem,Ts,'zoh')), impulse, step, pzmap, tf2zpk, zplane, filter komutları 

kullanılabilir.) 

 

 

Açıklamalar:  

 

 Ödevler yazılı çıktı olarak OTOMASYON LAB.’a teslim edilecektir. Geç teslim 

edilen ödevler KESİNLİKLE değerlendirilmeyecektir. 

 Yazılı çıktıların üzerinde görülebilir şekilde öğrenci numarası, ad-soyad, tarih, ödev 

numarası bilgileri yer almalıdır. Çıktıların sayfalarının kaybolmaması için 

zımbalanmış olarak getirilmesi rica olunur. Üzerinde herhangi bir isim-numara 

bulunmayan ödevler değerlendirilmeyecektir. 

 Aynı veya benzer içeriğe sahip ödevler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 Ödevleri teslim tarihinden önce veya sonra getirmeyiniz. Teslim gününde getirmeye 

özen gösteriniz. 

 Matlab ile doğrulama istenen soruların cevaplarında Matlab “kod – elde edilen 

sonuç” yer alması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


