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GENEL AÇIKLAMALAR: 

Elektrik Enerji Sistemlerinin Kontrolü dersinde anlatılan konuları pekiştirmek ve denetleyici 

tasarımı yaparak simülasyonu gerçekleştirmek üzere her öğrenciye bir fiziksel sistem 

verilmiştir. Bunlar genellikle 2. veya 3. dereceden sistemler olup, denklemleri ve gerekli 

verileri transfer fonksiyonu, durum denklemi veya blok diyagramı şeklinde verilmiştir. 

 

 

 

 

Size verilen sistemin Ayrıca sistemin 

 simülasyon diyagramını  birim basamak tepkesini 

 transfer fonksiyonunu  birim darbe tepkesini 

 durum denklemlerini  birim rampa tepkesini elde ediniz 

 diferansiyel denklemlerini  Routh Hurwitz kararlılık testini yapınız 

 kök yer eğrilerini çizdiriniz 

elde ediniz, giriş ve çıkışlarını belirleyiniz.  Nyquist diyagramını çizdiriniz 

 Bode genlik ve faz çizimlerini yapınız. 

Verilen siteme sırasıyla P, PI, PD, PID, lead/lag ve genel amaçlı denetleyiciler ekleyiniz ve 

yukarıdakileri oluşan bu her yeni sistem için tekrarlayınız. 

Verilen sistem çıkışı istenilen giriş değerini kısa sürede aşmasız veya minimum aşma ile yakalayacak 

şekilde denetleyici parametrelerini belirleyip, ayarlayınız. Öyle ki referans işaretin genliğini 

değiştirildikçe sistem çıkışı bu yeni genliği minimum hata ve minimum aşma ile yakalasın. 
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Ödev Proje sonuç raporunun hazırlanması 
 

Projenizi gerçekleştirmek üzere aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız. 

1. Verilen sistemi çözüp, denetimsiz durumdaki değişkenleri ve sistem çıkışını çizdiriniz 

2. Sistemin hangi çıkış değişkenini denetleyeceğinize karar verip, bu değişkenin uygulanan 

basamak, rampa ve darbe türü u girişlerine göre nasıl değiştiğini inceleyiniz. 

3. Değişik denetleyici türleri için gerekli tasarım hesaplarını yapınız. 

4. Sistemi tasarladığınız denetleyicilerle birlikte simülasyonunu yapınız. Simülasyon için 

MATLAB®, MATLAB SIMULINK® ve VISSIM® paket programlarını kullanınız. 
5. Sistem simülasyonunu birim basamak tepkesi,birim darbe tepkesi, birim rampa tepkesi, Routh-

Hurwitz kararlılık testi, kök yer eğrileri, Nyquist diyagramı, Bode genlik ve faz çizimleri için 
yapınız. 

6. Yukarıdaki şıklarda yaptığınız işlemleri açık bir rapor halinde yazınız. Raporunuz aşağıdaki 

formatta olsun. 
 

• Kapak sayfası: sırasıyla şu bilgileri içermelidir: Üniversitenin adı, fakültenin adı, 

bölümünüzün adı, projenizin adı, kendi adınız, hangi dersin projesi olduğu, projeyi kimin 

yaptırdığı, projenin bitiş tarihi 

• Giriş: Sisteminiz hakkında bilgi veriniz. Denetleyici hakkında kısa bilgi veriniz. 

Uygulanabilirliliği konusunda açıklamalarda bulununuz. 

• Sistem: Sistemi tanımlayan açıklamaları, gerekli formülasyonları, ve sistemin çalışma 

biçimini burada açıklayınız. Nasıl denetleyeceğiniz konusunda bilgi veriniz. 

• Denetleyici: Denetleyici konusunda bilgi verip, denetleyiciyi nasıl tasarladığınızı açıklayınız. 

Bu kısmı yazmak için dersteki notlarınızdan faydalanabilirsiniz. 

• Sonuçlar: Bu kısımda, elde ettiğiniz sonuçları şekillerle gösterip, gerekli açıklamaları yapınız. 

Şekillerin ne ifade ettiğini ayrıntılı olarak açıklayınız. 

• Değerlendirmeler: Yaptığınız çalışmanın bir değerlendirmesini, sonuçları da yorumlayarak 

yazınız. 

• Kaynaklar: Kullandığınız kaynaklar varsa kullandığınız sıraya göre buraya listeleyiniz. Metin 

içerisinde kaynak kullandığınızda kullandığınız sıraya göre kaynaklara köşeli [..] parantez 

içerisinde numara veriniz. 

• Ekler: Ekler varsa bu başlık altında toplayınız. 

 

 

Yaptığınız projeyi kaynak dosyalarıyla birlikte Final sınavına gelirken 

getirmelisiniz. 


