
ÖDEV 3 

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 11 Nisan 2014 Cuma günü saat 23:59'a kadar bana ve 

dersin asistanına ilgili dosyaları eposta ile gönderin. Ödevleri gönderirken sıkıntı 

yaşanmaması için lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin: 

 Bu ödevde tasarım gerektiren sorular olduğu için problemlere nasıl yaklaştığınızı da 

açıklamanız gerekiyor. Bunun için de kodlarınızı içeren MATLAB dosyalarınızın 

(.m) ve Simulink modellerinizin (.mdl) yanı sıra, istenilen açıklamaları içeren 

Word formatında raporu da (.doc veya .docx) göndermeniz gerekiyor. Ayrıca 

hazırlamış olduğunuz web sayfasına ait html klasörü ve içeriğini de 

göndermelisiniz. 

 Ödevlerdeki dosyalar zaman zaman yüksek boyutlara ulaşabiliyor ve okulun eposta 

kotaları çok düşük olduğu için bizim kotalarımızın dolmasına sebep olabiliyor. 

Onun için lütfen tüm dosyalarınızı tek bir zip veya rar dosyasında topladıktan sonra 

okul eposta adreslerimize değil gmail adreslerimize (  ve 

) tek epostada gönderin; ayrı ayrı iki eposta atmayın, tek 

epostada ikimize de gönderin. 

 rar veya zip dosyalarınızı Ad-Soyad-Numara şeklinde isimlendirin. Dosya 

isimlerinde Türkçe karakter kullanmayın. Örneğin 111211102 numaralı Övünç 

Elbir isimli öğrenci, Ovunc-Elbir-111211102.rar veya Ovunc-Elbir-111211102.zip 

isimli tek bir dosyayı tek epostada yukarıdaki iki adrese göndermelidir. 

 İstenen dosyayı tek epostada göndermelisiniz, bana ve asistana iki ayrı eposta 

atılması halinde koordinasyon sorunları oluşabilir, ödeviniz kabul edilmeyebilir 

veya geç gönderilmiş gibi değerlendirilebilir. 

 Ödevle ilgili sorularınızı da yine tek epostada hem bana hem dersin asistanına 

gönderin; sadece bana gönderilen veya ayrı ayrı gönderilen epostalar cevapsız 

kalabilir. 
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SORU 1: Özgün problem oluşturma, yayınlama ve çözme 

Bu kısımda kendi ilgi ve çalışma alanınıza göre kendi sorunuzu kendiniz hazırlayacak ve 

çözeceksiniz. Lütfen aşağıdaki adımları takip ederek hem soruyu hem de çözümü 

hazırlayın. Soruyu anlatan web sayfasının yer aldığı html klasörünü ve ödevi çözmek için 

yazdığınız MATLAB kodlarını, Simulink modellerini ve raporunuzu bizlere gönderin. 

SORU 1.1: Soruyu bulun ve ilgili ödev sayfasını hazırlayın 



Çözülecek problemin anlatıldığı bir soru web sayfası hazırlayın. Bu sayfa MATLAB'daki 

publish özelliği ile üretilmiş olmalı ve benim vermiş olduğum ödev sayfalarına 

benzemelidir. Yani sayfa bir öğrenciye ödev olarak verilebilecek şekilde hazırlanmaldır. 

Hazırlayacağınız sayfada aşağıdakiler yer almalıdır: 

 Üzerinde çalışılacak sistemin anlatımı: En az üçüncü dereceden, doğrusal olmayan 

ve fiziksel olarak anlamlı bir sistem bulun. Sistemin kendi ilgi alanınız, tez 

konunuz vs. ile ilgili olması sizin için daha iyi olabilir. Sistemi kısaca anlatın. 

Girişinin, çıkışının ve durumlarının ne olduğunu belirtin. Diferansiyel 

denklemlerini yazın. Parametre değerlerini belirtin. Sistemin resimlerini ve/ya 

şematik gösterimini koyun. 

 Birinci kısım: Birinci kısımda sistemin MATLAB ve Simulink ortamlarında 

simülasyonlarının yapılmasını, sonuçlarla ilgili yorumların rapora eklenmesini, ve 

bunlarla ilgili kodların eposta ile gönderilmesini talep etmelidir. 

 İkinci kısım: İkinci kısım sistemin Simulink ortamında kontrolünün yapılmasını, 

sonuçların yorumlanmasını, rapora konulmasını ve koldarın gönderilmesini talep 

etmelidir. Kontrol amacının ne olduğunu tanımlayın. Sistem cevabının ne kadar 

sürede oturması gerektiğini ve aşımın en fazla ne kadar olabileceğini belirtin. 

Sistem girişinin hangi sınırlar arasında kalması gerektiğini söyleyin. Elde edilen 

kontrolcünün mutlaka doğrusal olmayan sistem üzerinde denenmesi gerektiğin 

vurgulayın. (Tasarım aşamasında sistem doğrusallaştırılabilir ve buna göre 

kontrolcü tasarlanmış olabilir fakat en son olarak mutlaka doğrusal olmayan sistem 

üzerinde istenilen sonucu vermesi gerekir). 

SORU 1.2: Hazırlamış olduğunuz soruyu yapın 

Yukarıda hazırlamış olduğunuz ödev sayfasında belirtilen soruyu çözün. İstenilen tüm 

kodları ve raporu oluşturun. 

ÖNEMLİ NOT: İnternette arama yapıldığında pek çok hazır çözümlü kontrol problemi 

bulunabilmektedir. Lütfen çözümlü halde hazır olan problemleri kopyala yapıştır yaparak 

bize sunmayın. Bu tür durumlar elimizdeki yazılım tarafından kolayca tespit 

edilebilmektedir ve aldatmaya yönelik bir tutum olduğundan gereği yapılacaktır. Örneğin 

geçen senelerde http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?aux=Home adresindeki 

tasarımları kendi yapmış gibi sunmaya çalışan kişiler kolayca tespit edildiler ve oldukça 

üzüldüler. 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 

Bu alanda proje ile ilgili bize geçmişte sıkça sorulmuş olan sorularla ilgili yorumlar yer 

almaktadır. Sorular geldikçe bu alanı güncelleyebiliriz, düzenli takip etmenizde fayda var. 

Soru: Soruda istenildiği gibi bir sistem aradım ama yok? 

Cevap: Olmaması mümkün değil. Lütfen iyice araştırın. Sadece Google'da arama yapıp 

hemen ilk linklerde karşınıza uygun bir şey çıkmasını beklemeyin. Doğrusal olmayan 

sistemler ve kontol ile ilgili yazılmış onlarca kitap ve yüzlerce (hatta binlerce) bilimsel 

http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?aux=Home


makale var. Bunlara da bakmalısınız. Kütüphaneyi, Google Scholar'ı, Google Books'u, 

Web of Science'ı kullanmayı öğrenin. Lütfen bu dersin bir dördüncü sınıf/yüksek lisans 

seviyesinde bir ders olduğunu ve amaçlarından birinin sizi bağımsız araştırmaya teşvik 

etmek olduğunu unutmayın. 

Soru: Uygun bir sistem bulamayanlar için siz bir sistem verebilir misiniz, isteyen kendisi 

bulsun, isteyen onun üzerinde yapsın? 

Cevap: Hayır. 

Soru: Sistem olarak bu sene veya geçen seneki ödevlerde verdiğiniz sistemleri kullanabilir 

miyiz? 

Cevap: Hayır, onu zaten biz verdim, artı çözümünü de yaptınız. 

Soru: Güzel bir sistem buldum ama doğrusal bir sistem, onu kullanabilir miyim? 

Cevap: Hayır. 

Soru: Güzel bir sistem buldum, doğrusal olmayan bir sistemin doğrusallaştırılmış hali, onu 

kullanabilir miyim? 

Cevap: Hayır, direkt olarak doğrusal sistemle başlayamazsınız, fakat orijinal 

(doğrusallaştırılmamış) haliyle çalışabilirsiniz. 

Soru: Güzel bir doğrusal olmayan sistem buldum ama birinci/ikinci derece, onu 

kullanabilir miyim? 

Cevap: Hayır, direkt olarak kullanamazsınız çünkü sistemin en az üçüncü derece olması 

isteniyor. Fakat belki bu sisteme bir durum ekleyebilirsiniz (mesela DC motorda hızın 

integralini alarak pozisyon eklememiz gibi) veya bu sistemden bir iki tanesini art arda 

bağlayarak daha yüksek dereceli bir sistem meydana getirebilirsiniz. 

Soru: Arkadaşım güzel bir sistem bulmuş, ben de onu kullabilir miyim? 

Cevap: Hayır, herkes kendi araştırmasını yapmalı ve kendi sistemini elde etmelidir. Tabii 

ki tesadüfen iki kişi çok benzer sistemler bulmuş olabilir ancak problemi anlatım tarzından 

ve sorunların çözümüne olarak yaklaşımlardan bu durumun tesadüf olup olmadığı net bir 

şekilde belli olacaktır. 

Soru: Problem çok zor, kontrolcü tasarlayamıyorum. 

Cevap: Çözülecek problemi siz kendiniz tanımlıyorsunuz, lütfen çözülebilecek hale 

getirin. Gerekirse sistem parametrelerini veya kontrol kriterlerini değiştirin. Aslında bu 

proje için önce Bölüm 1.2'yi yapmak daha iyi olabilir; yani önce probleminizi kafanızda 

oluşturun ve çözümünün yapılabileceğini görün. Daha sonra zaten elde etmiş olduğunuz 

sonuçları soru olarak sorun (Bölüm 1.1). 

Soru: Kontrolcü tasarlarken sistemi doğrusallaştırmak zorunda mıyım? 



Cevap: Hayır, isterseniz son derslerde gösterdiğim Simulink Design Optimization 

aracından faydalanarak direkt olarak doğrusal olmayan sistem üzerinde optimizasyon 

yaptırmayı da deneyebilirsiniz. Ya da önce doğrusallaştırma tabanlı bir tasarım yapıp, 

sonra üstüne katsayı optimizasyonu deneyebilirsiniz. 

Soru: Arkadaşlarımdan geçen seneki projelerden birini buldum, oradaki sistemi 

kullanabilir miyim? 

Cevap: Hayır, onlar zaten önceden yapılmış projelerdir, sizin bulacağınız model özgün 

olmalıdır. Geçen seneki ödevlerin de veritabanımızda tutulduğunu ve kopya yazılımımız 

tarafından tarandığını da hatırlatmakta fayda var. 

Soru: Ödevin teslim tarihi finaller döneminde denk geliyor, finallerden nasıl vakit 

bulacağım? 

Cevap: Bu ödev 27 Mart'ta verildi, bu da size ödev için iki hafta verilmiş demek oluyor. 

Bu dersin yazılı finali olmadığı için bu son ödevi de dersin finali olarak düşünmelisiniz, 

diğer finallerinize nasıl zaman ayırıyorsanız buna da ayırmalısınız. 'Önce finalleri bir 

halledeyim sonra bu ödeve bakarım' şekilde düşünürseniz yetiştirmekte sıkıntı 

çekebilirsiniz. 

Soru: Ödevi erteleyebilir misiniz? 

Cevap: Maalesef mümkün değil; notların son teslim tarihinden önce ödevi okumak için 

zaten çok kısa bir süremiz var, daha da kısa bir sürede değerlendirmemiz fiziksel olarak 

imkansız olurdu. 
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