
ELE 301 Kontrol Sistemleri Projesi 
 
Projenin Tanımı 

 
Bu projede istenilen açıya giden ve o açıda duran bir platform yapılacaktır. Ataletsel             
ölçüm birimi sensörü ile açı ölçülmeli ve bu açıya göre platform yönlendirilmelidir. 
 
Sistem Tasarımı İle İlgili Bazı Bilgiler 
 

● Motor miline üretimi herhangi bir malzemeden yapılmış çubuk bağlayabilirsiniz.         
Fakat bu malzemenin motorun hareketi sırasında deforma uğramayacak sertlikte         
olması oluşabilecek problemlerin önüne geçecektir. 

● Sistem, hiçbir şekilde bilgisayarınızla bağlantı halinde olmayacaktır; sistemin        
enerjilenmesi piller ile sağlanmalıdır.  

● Sistemin kontrolü için herhangi bir işlemci kullanabilirsiniz. (Arduino, PIC vs.) 
● Kullanılacak motor seçimini motor miline bağlayacağınız çubuğun üretim        

malzemesi  ve çubuğun uzunluğu belirleyecektir. (İpucu: Tork) 
● Çubuk uzunluğunun tahminen 20-30 cm ve ağılığının 10-20 gr olması          

öngörülmektedir. Eğer farklı uzunlukta ve ağırlıkta çubukla çalışmak istiyorsanız         
yukarıdaki maddede belirtmiş olduğumuz kritere dikkat ediniz. 

● Motor olarak DC motor kullanılması gerekmektedir, servo motor kullanılamaz. 
● Kontrolcü olarak aç-kapa kontrolör ve PID kontrolör olmak üzere iki tip kontrolcü            

tasarlanmalıdır. Hangi kontrolcünün kullanılacağı bir anahtar yardımıyla       
seçilmelidir. 

● Sisteme istenilen açı bilgisi keypad yardımıyla girilmeli ve girilen referans degeri           
7 segment display ile hazırlanacak kısımda gösterilmelidir.  

● Sistemin anlık olarak mevcut açı bilgisi için atalet ölçüm birimi sensörleri ( Proje             
için yeterli serbestlik derecesine sahip olanları seçip maliyetleri düşürebilirsiniz)         
kullanılabilir. 

● Sistem -60, 60 derece arası hareket edebilir olmalıdır. 



Projenin Gerçekleştirilmesi, Teslimi ve Değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler 
 

● Proje gruplarının iki veya üç kişi olması tavsiye edilir ancak isteyen tek kişi olarak              
da yapabilir. Gruplar üç kişiden fazla olamaz. 

● Proje en geç 3 Ocak 2017 tarihine kadar tamamlanıp teslim edilmelidir. Projesini            
tamamlayan grup bu tarihten önce dersin asistanları ile iletişim kurarak projesini           
sunacağı bir zaman için randevu almalıdır ve gelirken aşağıdakileri getirmelidir: 

○ Proje düzeneği. 
○ Yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları anlatan bir rapor. 
○ Proje raporunu, program kodlarını ve projenin çalıştığını gösteren bir         

videoyu içeren bir CD ya da DVD. 
● Proje sunumunda tüm grup üyeleri bulunmalıdır, sunuma gelmeyen grup üyesi          

projeden sıfır notu alacaktır. 
● Gruplardaki her öğrenci ayrı ayrı değerlendirilecek ve notlandırılacaktır. Grup         

üyeleri arasında elbette iş bölümü olacaktır ancak bu iş bölümü dengeli olmalıdır.            
Ayrıca her öğrenci, projenin her kısmından (o kısmı başka bir grup üyesi yapmış             
olsa bile) sorumludur ve sunumda sorulacak soruları cevaplandırabilmelidir. “Ben         
sadece mekanik tasarımı yaptım, kontrolcü tasarımını bilmiyorum,       
programlamadan anlamam.” tarzı cevaplar kabul edilmeyecek ve düşük not         
alınmasına sebep olacaktır. 

● Projenin yüksek puan almasını sağlayacak bazı değerlendirme kriterleri şu         
şekildedir: 

❏ Sistemin istenilen açı referansına kısa sürede ulaşması. 
❏ İstenilen açı değerinde sistem salınımlardan mümkün olukça uzak olması         

ve kararlı bir davranış göstermesi. 
❏ Sisteme bir bozucu verildiğinde (Dışarıdan çubuğa müdahale edilmesi,        

hafifçe dürtülmesi vs.) kısa sürede tekrar istenilen konuma gelmesi.  
❏ Sunumda sorulacak sorulara verilen tatmin edici cevaplar. 
❏ Çalışmanın raporunun olabildiğince açık, anlaşılır ve göze hoş gelen bir          

akışının olması. 
❏ Yapılacak sistemin teknik yeterliliği dışında tasarıma ve kullanışlılığa da         

puan verilecektir. Bu yüzden teslim edeceğiniz nihai ürünün derli toplu          
olması gerekmektedir.  

● Teslim edilen proje düzenekleri, gelecekte dersi alacak öğrencilerin görmesi ve          
faydalanması amacıyla laboratuvarda kalacak, gruplara geri verilmeyecektir.       
Proje düzeneğinin geri istenmesi durumunda proje yapılmamış sayılacaktır. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=fusr9eTceEo videosu, çalışmamıza benzer özellikler     
taşımaktadır. Videoda hep dik noktada kontrol sağlanmıştır, sizden bunun -60, +60           
derece arası olması istenmektedir. 

https://www.youtube.com/watch?v=fusr9eTceEo

