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Aşağıdak� projey� yaparak en geç 13 N�san 2020 Pazartes� günü saat 23:59'a kadar ders�n hocası ve as�stanına
�lg�l� dosyaları eposta �le gönder�n.

Projey� gönder�rken sıkıntı yaşanmaması �ç�n lütfen aşağıdak� noktalara d�kkat ed�n:

Bu projede tasarım gerekt�ren sorular olduğu �ç�n problemlere nasıl yaklaştığınızı da açıklamanız gerek�yor.
Bunun �ç�n de kodlarınızı �çeren MATLAB dosyalarınızın (.m) ve S�mul�nk modeller�n�z�n (.mdl/.slx) yanı sıra,
�sten�len açıklamaları �çeren raporu da (hem .doc/.docx hem .pdf hal�) göndermen�z gerek�yor. Ayrıca publ�sh
�le hazırlamış olduğunuz ödev dosyasının kaynak kodu (.m) ve .pdf hal�n� de göndermel�s�n�z.

Kod ve model dosyaları çalışmaya hazır olmalıdır. Dosyalar açılıp Run den�ld�ğ� zaman hatasız çalışmalı ve
sonuç vermel�d�r. Ödevler okunurken dosyaların üzer�nde b�zler tarafından değ�ş�kl�k yapılması (b�r yerlere
ekstra kod eklenmes�, kodun b�r bölümünün kapatılarak sadece b�r bölümünün çalıştırılması, değ�şken
değerler�n�n değ�şt�r�lmes�, S�mul�nk model�ndek� bağlantıların değ�şt�r�lmes� vs.) mümkün değ�ld�r. Örneğ�n
"Senaryo X �ç�n Senaryo Ydek� S�mul�nk model�n�n aynısı kullanılacak ama çalıştırmadan önce parametreler�
şöyle değ�şt�rmen�z gerekl�, b�r de şu bloğun g�r�ş� şuradan alınacak." şekl�nde yorumlar geçers�zd�r. Böyle b�r
durum varsa bu değ�ş�kl�kler� kend�n�z yaparak farklı b�r model olarak kayded�n�z ve Run tuşuna basıldığunda
�sten�len sonuçları verd�ğ�nden em�n olunuz.

Ödevde ver�len s�stemler� b�lm�yorsanız veya unuttuysanız veya modeller�n� çıkarmakta zorlanıyorsanız ekstra
araştırma yapmaktan, k�taplardan, makalelerden, �nternet s�teler�nden faydalanmaktan çek�nmey�n. Ancak
bunun sonucunda s�stem�n çalışmasını ve model çıkarımını anladığınızdan em�n olun ve raporunuzda bunları
kend� cümleler�n�zle anlatın. Doğrudan kopyala-yapıştır yapılan sonuç ve yorumların tesp�t ed�leceğ�n� ve düşük
puan almanıza neden olacağını unutmayın. Kullandığınız bu tür kaynakları mutlaka raporunuzun sonunda
Referanslar bölümünde numaralandırarak ver�n. B�r kaynağı rapor �ç�nde kullandığınız nokta neres� �se tam
oradan �lg�l� kaynağa atıf yapmayı �hmal etmey�n.

Ödevde �sten�len ç�z�mler�n�z� güzelleşt�rmek �ç�n lütfen başlık koymak, eksenler� �s�mlend�rmek, lejant koymak
vb. araçlardan faydalanın.

Kodlarınızın �ç�ne bolca yorum (comment) ekley�n. Yapılan �şler raporda ne kadar detaylı açıklanmış olursa
olsun b�zzat kodların �ç�ne de detaylı yorum yazılmalıdır. Yorum �çermeyen kodların kötü kod olarak kabul
gördüğünü ve düşük puan alacağını unutmayın.

Ödevlerdek� dosyalar zaman zaman yüksek boyutlara ulaşab�l�yor ve okulun eposta kotaları çok düşük olduğu
�ç�n b�z�m kotalarımızın dolmasına sebep olab�l�yor. Onun �ç�n lütfen tüm dosyalarınızı tek b�r z�p veya rar
dosyasında topladıktan sonra okul eposta adresler�m�ze değ�l gma�l adresler�m�ze (

 ve ) tek epostada gönder�n; ayrı ayrı �k�
eposta atmayın, tek epostada �k�m�ze de gönder�n.

rar veya z�p dosyalarınızı Ad-Soyad-Numara şekl�nde �s�mlend�r�n. Dosya �s�mler�nde Türkçe karakter
kullanmayın. Örneğ�n 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu �s�ml� öğrenc�, Cosku-Kasnakoglu-111211102.rar
veya Cosku-Kasnakoglu-111211102.z�p �s�ml� tek b�r dosyayı tek epostada yukarıdak� �k� adrese göndermel�d�r.

İstenen dosyayı tek epostada göndermel�s�n�z, hocaya ve as�stana �k� ayrı eposta atılması hal�nde
koord�nasyon sorunları oluşab�l�r, ödev�n�z kabul ed�lmeyeb�l�r veya geç gönder�lm�ş g�b� değerlend�r�leb�l�r.

Ödevle �lg�l� sorularınızı da y�ne tek epostada hem hocaya hem ders�n as�stanına gönder�n; sadece hocaya
gönder�len veya ayrı ayrı gönder�len epostalar cevapsız kalab�l�r.

Eğer ödevle �lg�l� epostanın ötes�nde b�r desteğe �ht�yacınız varsa ders�n as�stanından (hocasından değ�l)
randevu talep ederek of�s�ne (Teknoloj� Merkez� No: 112) g�deb�l�rs�n�z.



Contents

SORU 1: Problem oluşturma, yayınlama ve çözme

SORU 1.1: Soruyu bulun ve �lg�l� proje dosyasını hazırlayın

SORU 1.2: Hazırlamış olduğunuz soruyu yapın

NOTLAR

SORU 1: Problem oluşturma, yayınlama ve çözme

Projede kend� �lg� ve çalışma alanınıza göre kend� sorunuzu kend�n�z hazırlayacak ve çözeceks�n�z. Lütfen
aşağıdak� adımları tak�p ederek hem soruyu hem de çözümü hazırlayın. Soruyu anlatan ödev dosyasını ve projey�
çözmek �ç�n yazdığınız MATLAB kodlarını, S�mul�nk modeller�n� ve raporunuzu b�zlere gönder�n.

Projede MATLAB'ın kodlardan otomat�k olarak rapor oluşturma ve yayınlama özell�ğ� olan publ�sh kullanılacak.
Öncel�kle publ�sh aracını öğren�n. Zaten b�l�yorsanız dah� b�lg�ler�n�z� tazelemen�z faydalı olur. Web s�tes�ndek�
anlatım ve dosyanın yanı sıra aşağıdak� bağlantılar da faydalı olab�l�r:

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/publ�sh�ng-matlab-code.html

https://www.mathworks.com/v�deos/publ�sh�ng-matlab-code-from-the-ed�tor-69016.html

Ayrıca bazı sorularda S�mul�nk model� üzer�nden doğrusallaştırma yapılması gerekmekted�r. Burada öncek�
ödevlerden farklı olarak MATLAB üzer�nden sembol�k doğrusallaştırma değ�l, S�mul�nk üzer�nden nümer�k olarak
doğrusallaştırma �stenmekted�r. Bunun nasıl yapıldığını da öğren�n. Zaten b�l�yorsanız dah� b�lg�ler�n�z� tazelemen�z
faydalı olur. Aşağıdak� dokümantasyondan başlayab�l�rs�n�z, altındak� l�nkler� tak�p ed�n, örnekler� �nceley�n, kend�
kend�n�ze örnekler� yapın:

https://www.mathworks.com/help/slcontrol/l�near�zat�on.html

Daha sonra gerek�rse �nternet üzer�nden ek kaynaklar, v�deolar vs. araştırab�l�rs�n�z.

SORU 1.1: Soruyu bulun ve �lg�l� proje dosyasını hazırlayın

Çözülecek problem�n anlatıldığı .pdf dosyası hazırlayın. Bu dosya publ�sh özell�ğ� �le üret�lm�ş olmalı ve b�z�m
verm�ş olduğumuz ödevlerdek� anlatımlara benzer �fadeler �çermel�d�r. Hazırlayacağınız dosya b�r öğrenc�ye ödev
olarak ver�leb�lecek şek�lde olmalıdır.

Dosyada aşağıdak�ler yer almalıdır:

Üzer�nde çalışılacak s�stem�n anlatımı: En az �k�nc� dereceden, doğrusal olmayan ve f�z�ksel olarak anlamlı
b�r s�stem bulun. Bu s�stem sınıfta yaptıklarımızla aynı ya da çok benzer olamaz. Matemat�ksel soyut b�r s�stem
de olamaz, gerçek dünyada var olan somut b�r s�stem olmalıdır. S�stem�n kend� �lg� alanınız, tez konunuz vs. �le
�lg�l� olması s�z�n �ç�n daha �y� olab�l�r. S�stem� kısaca anlatın. G�r�ş�n�n, çıkışının ve durumlarının ne olduğunu
bel�rt�n. D�ferans�yel denklemler�n� yazın. Parametre değerler�n� bel�rt�n (b�r�mler�n� de yazın). S�stem�n
fotoğraflarını ve/ya şemat�k göster�m�n� koyun.

B�r�nc� kısım: B�r�nc� kısımda s�stem�n MATLAB ve S�mul�nk ortamlarında s�mülasyonlarının yapılmasını,
sonuçlarla �lg�l� yorumların rapora eklenmes�n�, ve bunlarla �lg�l� kodların gönder�lmes� talep ed�lmel�d�r.

İk�nc� kısım: İk�nc� kısım �ç�n şunların yapılması talep ed�lmel�d�r: S�mul�nk model� kullanılarak s�stem uygun b�r
nokta etrafında doğrusallaştırılacak. Doğrusallaştırılmış s�stem MATLAB'a alınacak ve üzer�nde b�r Kalman
f�ltres� tasarlanacak. Sonra y�ne S�mul�nk ortamına g�d�lerek f�ltre gerçeklenecek. S�mul�nk'te önce doğrusal
s�stem, sonra doğrusal olmayan s�stem üzer�nde f�ltre denenerek durum tahm�nler� yapılacak. (Tasarım
aşamasında s�stem doğrusallaştırılarak f�ltre tasarlanmış olab�l�r fakat en son olarak mutlaka doğrusal olmayan
s�stem üzer�nde �sten�len sonucu vermes� gerek�r). Farklı Kalman f�ltres� parametreler� �le bu süreç

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/publishing-matlab-code.html
https://www.mathworks.com/videos/publishing-matlab-code-from-the-editor-69016.html
https://www.mathworks.com/help/slcontrol/linearization.html


tekrarlanacak. Uygun graf�kler ç�zd�r�lecek, rapora eklenecek, yorumlanacak. Özell�kle farklı f�ltre parametreler�
altında ne olduğu detaylıca anlatılacak. Bunlarla �lg�l� kodlar gönder�lecek.

Üçüncü kısım: Üçüncü kısım s�stem�n S�mul�nk ortamında kontrolünün yapılmasını, sonuçların
yorumlanmasını, rapora konulmasını ve kodların gönder�lmes�n� talep etmel�d�r. Kontrol amacının ne olduğunu
tanımlayın. S�stem cevabı �ç�n bazı kısıtlar tanımlayın. Örneğ�n b�r�m basamak cevabının ne kadar sürede
oturması gerekt�ğ�, aşımın en fazla ne kadar olab�leceğ�, s�stem g�r�ş�n�n hang� sınırlar arasında kalması
gerekt�ğ� g�b�. Elde ed�len kontrolcünün mutlaka doğrusal olmayan s�stem üzer�nde denenmes� gerekt�ğ�n
vurgulayın. (Tasarım aşamasında s�stem doğrusallaştırılab�l�r ve buna göre kontrolcü tasarlanmış olab�l�r fakat
en son olarak mutlaka doğrusal olmayan s�stem üzer�nde �sten�len sonucu vermes� gerek�r).

SORU 1.2: Hazırlamış olduğunuz soruyu yapın

Yukarıda hazırlamış olduğunuz ödevde bel�rt�len soruyu çözün. İsten�len tüm dosyaları ve raporu oluşturun.

NOTLAR

İnternette arama yapıldığında pek çok hazır çözümlü kontrol problem� bulunab�lmekted�r. Lütfen çözümlü halde
hazır olan problemler� kopyala yapıştır yaparak b�ze sunmayın. Bu tür durumlar el�m�zdek� yazılım tarafından
kolayca tesp�t ed�leb�lmekted�r ve aldatmaya yönel�k b�r tutum olduğundan gereğ� yapılacaktır. Örneğ�n geçen
senelerde http://ctms.eng�n.um�ch.edu/CTMS/ adres�ndek� tasarımları kend� yapmış g�b� sunmaya çalışan k�ş�ler
kolayca tesp�t ed�ld�ler.

Projeye başlamadan önce web sayfasındak� sıkça sorulan soruları (SSS) okumanız faydalı olacaktır. Ders�n genel�
ve bu projeye özel pek çok soru orada cevaplanmış olup, yen� sorular geld�kçe güncellenmekted�r. Buna rağmen
sorularınız olursa elbette hoca ve ders�n as�stanına eposta göndereb�l�rs�n�z. Epostalarınızı hem hoca hem ders�n
as�stanına aynı epostada gönder�n; sadece hocaya gönder�len veya ayrı ayrı gönder�len epostalar cevapsız
kalab�l�r. Öncel�k yen� sorulara ver�leceğ� �ç�n SSS kısmındak� soruların benzerler�n�n sorulduğu epostalara
yet�şemeyeb�l�r�z ve cevapsız kalab�l�r.

Her alan �ç�n her konuyu ders kapsamında �şlemem�z mümkün değ�ld�r. Ödevler�n ana amaçlarından b�r� de derste
anlatmadığınız bazı şeyler� MATLAB'da nasıl yapacağınızı kend�n�z öğrenme becer�s� kazandırmaktır. Gerçek
hayatta tez konunuz, �ş yer�ndek� görev�n�z vb. kapsamında önceden b�lmed�ğ�n�z pek çok konuyu öğren�p
MATLAB'da yapmanız gerekeb�l�r. Bu �ş �ç�n MATLAB dokümantasyonu ve örnekler fazlasıyla yeterl� olup, �nternette
arama yaparak da pek çok kaynak ve v�deoya ulaşılab�l�r. Bu durumu tems�len ödev ve projelerde de böyle
yapmanız �stenmekte ve teşv�k ed�lmekted�r.

Yukarıdak� sebeplerden dolayı yaptığınız çözümünün doğru olup olmadığı, bulduğunuz s�stem�n uygun olup
olmadığı, nasıl ve hang� noktada doğrusallaştırma yapılacağı, Kalman f�ltres�n�n parametreler�n�n ne olması
gerekt�ğ� tarzı sorularda da yardımcı olamayab�l�r�z.

Publ�shed w�th MATLAB® R2018b

http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/
https://www.mathworks.com/products/matlab/

