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Projenin Tanımı 

Projede ana amaç, bir çubuğun açı kontrolünü motor-pervane sistemi ile sağlamaktır. Farklı 

tasarımlar olabilir ama örnek bir düzenek aşağıdaki şekilde görülebilir. 

 

Motorun ucuna bağlı pervane ile kaldırma kuvveti üretilecektir. Amaç pervanenin hızını 

ayarlayarak çubuğu istenilen bir açıda tutmaktır.  

Aç-kapa ve PID kontrolcüler kullanılacaktır. Hangi kontrolcünün kullanılacağı tasarlayacağınız 

bir grafik arayüzden girilecektir. İstenilen (referans) açı da yine bu arayüzden girilecektir. 

Referans açı ve kontrolcü katsayıları gerçek zamanlı olarak değiştirilebilmelidir. Dengeleyici 

ağırlık, pervanenin itki kuvvetini dengelemek için kullanılabilir. (Mesela pervane orta hızda 

dönerken çubuğun tam yatay konumda dengede olması gibi.) Dönme (pivot) noktası etrafında 

sistem serbestçe dönebilmelidir. Bu noktaya motor takılmayacaktır. Olası tehlikeleri önlemek 

için pervane etrafına bir koruma kafesi yapılmalıdır. 

 

Bazı Bilgiler: 

 Sistemin kontrolü için herhangi bir mikroişlemci, geliştirme kartı (Arduino, Raspberry 

vs.) kullanılabilir. 

 Açı, motor hızı vb. ölçümler için istenilen yaklaşım (potansiyometre, IMU, takometre, 

enkoder vs.) kullanılabilir. 

 Kontrolcü algoritması bir bilgisayar (PC, Mac vb.) üzerinde çalıştırılamaz. Mutlaka 

donanıma (Arduino, Raspberry vb.) gömülmelidir. Grafik arayüz kısmı bilgisayarda 

olabilir. 

 Motorlar DC motor olmalıdır, step motor ya da AC motor kullanılamaz. Motorun hız 

kontrol algoritması sizler tarafından tasarlanmalı, kodlanmalı ve gömülmelidir. 

Motor ve pervane 

Koruma kafesi 

Dönme (pivot) 

noktası Dengeleyici ağırlık 



Elektronik hız kontrollü fırçasız motor (ESC+BLDC), servo motor vb. yaklaşımlar ve 

hazır kontrol kartları kullanılamaz. 

 Pervane kazalarını önlemek için mutlaka bir koruma kafesi olmalıdır. Ayrıca küçük 

pervane ve motorlarla çalışmanız tavsiye edilir. Motorlar ve pervanelerin tehlike 

oluşturmadığından mutlaka emin olunuz. Kalemle veya daha yumuşak bir şeyle dönüşleri 

durdurabilmelidir. Dönme esnasında ele, parmaklara çarpması halinde yaralanma 

oluşturacak güçte konfigürasyonların kullanılması yasaktır; bunları kullanan projeler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 Kaldırma kuvvetini arttırmak için birden fazla pervane kullanmak serbesttir. Çubuğun iki 

tarafına da pervane konabilir ve/ya pervaneler altlı üstlü kullanılabilir. Mesela: 

               

 Pivot (dönme) noktası serbest olacaktır. Buraya motor bağlanamaz. Motorlar sadece 

pervaneleri döndürmek için kullanılacaktır. 

 Kullanıcının kontrolcü tipini seçeceği, aç-kapa veya PID katsayılarını güncelleyebileceği, 

referans açıyı değiştirebileceği bir grafik arayüz tasarımı yapmanız da istenilmektedir. Bu 

değişiklikler gerçek zamanlı (yani çalışma sırasında, yani sistemi kapatıp yeniden 

açmadan) yapılabilmelidir. Arayüz ilk açıldığında öntanımlı (default) olarak sizin 

belirlediğiniz ve en iyi çalıştığını düşündüğünüz kontrolcü katsayıları çıkmalıdır. 

Kullanıcı isterse yine arayüzden bunları değiştirebilir. 

 Grafik arayüzde ayrıca, gerçek açı değeri ve motora uygulanan giriş de gösterilmeli ve 

gerçek zamanlı olarak güncellenmelidir. Bunlar dışında ek özellikler de konulabilir. 

Güzel tasarlanmış etkin bir arayüz daha yüksek puan alacaktır. 

 Farklı örnekler görmek için internette 1 DOF Helicopter Control vb. anahtar sözcüklerle 

arama yapabilirsiniz. Fikir vermesi için bazı videolar: 

https://www.youtube.com/watch?v=AN3yxIBAxTA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=L6lVoTbgiZo 

https://www.youtube.com/watch?v=817MgU60Uwk 

Not: Bu projenin isterleri ile bu videolardaki tasarımlar farklılık gösterebilir. Videolar 

sadece fikir vermesi için verilmiştir. Birebir aynısını yapmaya çalışmayın. Yukarıdaki 

açıklamaları detaylıca okuyarak kendi yolunuzu çizin. 

 Sistemin boyutu konusunda sayısal bir kısıt yoktur ama yukarıda verilen örnekler ve 

videolardakilere nazaran çok minyatür ya da çok devasa olmaması istenmektedir.  
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Projenin Gerçekleştirilmesi, Teslimi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Bilgiler 

 Gruplar minimum 2 maksimum 3 kişiden oluşabilir.  

 Proje en geç 7 Aralık 2019 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:  

o Proje düzeneği.  

o Yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları anlatan bir rapor.  

o Proje raporunu, program kodlarını ve projenin çalıştığını gösteren bir videoyu 

içeren bir CD. Buradaki çekimde projenin tüm detayları anlatılıp testler 

gösterilmelidir.    

 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:  

o Sistemin istenilen açı referansına kısa sürede ulaşması.  

o İstenilen açı değerinde sistem salınımlardan mümkün olukça uzak olması ve 

kararlı bir davranış göstermesi.  

o Sisteme bir bozucu verildiğinde (Dışarıdan çubuğa müdahale edilmesi, hafifçe 

dürtülmesi vs.) kısa sürede tekrar istenilen konuma gelmesi. 

o Sunumda sorulacak sorulara verilen tatmin edici cevaplar.  

o Çalışmanın raporunun olabildiğince açık, anlaşılır ve göze hoş gelen bir akışının 

olması.  

o 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. Siz de geçmişte 

yapılmış projeleri görmek ve faydalanmak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

 Proje ile ilgili her türlü iletişimizi tek epostada dersin hocası ve asistanlarına 

yollayınız: 

ggunes.uygar@gmail.com, kcaglar.coskun@outlook.com, cerencomert442@gmail.com, 

kasnakoglu@gmail.com  

Tek tek atılan, sadece tek asistana atılan, sadece dersin hocasına atılan epostalar 

koordinasyon sorunlarına yol açabilir ve cevapsız kalabilir.  
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