
ELE 301 KONTROL S�STEMLER� 2020-21 GÜZ DÖNEM� PROJES�

1 Proje Tan�m�

Pandemi ko³ullar� sebebiyle bu dönemin projesi �ziksel ortamda de§il, yaz�l�msal bir ortamda
gerçeklenecektir. Ayr�ca, görece dü³mü³ i³ yükü, olmayan proje haz�rlama maliyeti ve pandemi
ko³ullar�nda e³itlik gibi sebeplerle proje bireysel olarak yap�lacakt�r. Proje kapsam�nda a³a§�da
tan�t�lan ortamdaki robot kontrol edilecektir.

1.1 Sistem Tan�m�

Proje kapsam�nda 2 tekeri ve 1 sarho³ tekeri olan bir robot, e³yal� bir odan�n bir taraf�ndan
di§erine, e³yalara çarpmadan gönderilecektir. Pandemi ko³ullar� sebebiyle bu projeyi gerçek
bir odada size yapt�ram�yoruz, bu sebeple MATLAB ortam�nda aç�k kaynak olarak payla³�lm�³
bir oda ortam�n� ve bir robotu kullanaca§�z. Odan�n ve robotun görüntüsü �ekil 1 ile verildi.
Kontrol edilecek robot odan�n yak�n taraf�nda görülüyor.

�ekil 1: Oda ve Robot
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Robotun her iki tekerinin de aç�sal h�zlar� kontrol edilebiliyor. Tasarlanacak kontrolcü direk
olarak bu aç�sal h�zlar� belirleyecek (2 tane ç�k�³ üretecek). Kontrolcüye bilgi olarak 8 tane sen-
sör verisi veriliyor. Bu sensörler binary verisi payla³�yor. Menzilleri içinde bir cisim oldu§unda
1 de§erini, cisim olmad�§�nda 0 de§erini veriyorlar. Sensörlerin robot üstündeki konumlar� �ekil
2 ile verildi. Numaralar� �ekil 3 ile verilen sensörlerden 1 ve 8 numaral� sensörlerin menzili 450
mm, di§erlerinin menzili 500 mm. (Oda 2 metre eninde ve 12 metre uzunlu§unda)

�ekil 2: Sensörlerin robot üstündeki konumlar�

�ekil 3: Sensörlerin Numaralar�

1.2 Sistem Gerçeklemesi

Odan�n, robotun ve sensörlerin modellendi§i dosyalar� a³a§�daki linki kullanarak indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/file/d/1elMGgWULXPK525zvBStPmGqmv1NnLFbf/

Verilen dosyalar�n çal�³t�r�labilmesi, projenin yap�labilmesi için MATLAB Simulink'in yan�
s�ra,

� Simscape Multibody (eski ad�yla, SimMechanics)

� Simulink 3D Animation

araç setlerine ihtiyac�n�z olacak.
Projenin, MATLAB'�n 8.2(R2013b) ve sonras� sürümlerinde yap�labiliyor olmas� gerekiyor.

Ancak dosyalar R2020a sürümü ile haz�rland�§� için aç�lmayabilir. Eski sürüm MATLAB kul-
lananlar dersin asistan�na mail atarak sürüm numaralar�n� yazarlarsa o sürüm ile uyumlu
dosyalara ula³abilir. Ayr�ca MATLAB'�n birden fazla sürümünün ayn� anda ayn� bilgisayarda
kurulu olabildi§i de unutulmamal�d�r.

MATLAB'� indirmek için http://matlab.etu.edu.tr/ adresine bakabilirsiniz. MATLAB'�
kurarken bahsi geçen araç setlerini de kurdu§unuzdan emin olunuz.

Linki yukar�da verilen zip dosyas�n� uygun bir ortamda ç�kartt�ktan sonra olu³an klasörü ve
tüm alt klasörleri MATLAB'a ekleyiniz (Ana ekranda: "Set Path" > "Add with Subfolders...").

Sistemin ortam� FinalWorld.slx dosyas�nda kurulu. Bu dosyay� açt�§�n�zda �ekil 4 ile verilen
ana ekran ile kar³�la³acaks�n�z. Ayr�ca �ekil 1 ile verilen oda görüntüsünün otomatik aç�lmas�
gerekiyor. �ekil 4 ile verilen "Room with Furniture" blo§unda de§i³tirmeniz gereken bir ³ey
yok ancak sistemle ilgili bilgi edinmek için isterseniz bakabilirsiniz. "Controller" ad� ile verilen
blo§un içi bo³ ve yapman�z gereken bu blo§un içini doldurmak.
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�ekil 4: FinalWorld.slx dosyas�n�n ana ekran�

2 �sterler ve Zaman Çizelgesi

2.1 Ara Video

�lerlemenizi gözlemlemek ve te³vik etmek için bir ara video a³amas� var. MidWorld.slx dosyas�nda,
FinalWorld.slx dosyas�ndaki odan�n e³yas�z hali var. Bu ara a³amada yapman�z gereken bu bo³
odada robotu odan�n di§er taraf�na geçirmek ve kar³� duvar� alg�layarak robotu durdurmak.

Ara videonun 7 Aral� k 2020 23:59'a kadar kcaglar.coskun@outlook.com mail adresine gön-
derilmesi gerekmektedir. Bu a³amada haz�rlad�§�n�z kod ve dosyalar� göndermeniz gerekmemek-
tedir. Teslim tarihinde s�nav vs. önemli bir i³iniz varsa, görevlerinizi erken tamamlayarak 
erkenden mail atabilirsiniz.

Videoda önce haz�rlad�§�n�z kodu k�saca anlatman�z, sonras�nda MidWorld.slx dosyas�n�
çal�³t�r�p robotun di§er tarafa geçi³ini kaydetmeniz gerekiyor.

2.2 Final Raporu ve Final Videosu

Derslerde ö§rendiklerinizi peki³tirmeniz aç�s�ndan, "Controller" blo§unun gerçeklemesinde, rob-
ota gönderdi§iniz sinyalleri üreten iki farkl� kontrolcü tasarlaman�z istenmektedir. Bu kontrol-
cülerden biri aç/kapa yöntemini, di§eri PI1 yöntemini kullanarak çal�³mal�d�r (Kontrolcüler
aç/kapa ve PI yöntemini gerçeklemeleri haricinde ek olarak daha kompleks i³ler yapan kodlara
ve bloklara da sahip olabilirler). Ayr�ca kontrolcü tasar�m�nda StateFlow araç setinin parças�
olan "chart" benzeri bloklar kullan�lmamal�d�r.

Final raporunun, �nal videosunun ve hazırlanan kod/dosyalar� ın 23 Aral� k 2020 23:59'a  kadar 
kcaglar.coskun@outlook.com  mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilen dosyalar asistan taraf�ndan çal�³t�r�ld�§�nda robotun odan�n di§er taraf�na hiçbir
nesneye çarpmadan gidebiliyor olmas� gerekiyor. FinalWorld.slx dosyas�ndaki gerçeklemeye
bak�laca§� ve "Room with Furniture" blo§unun orjinal halinin de§i³tirilmemesi gerekti§i un-
utulmamal�d�r.

Proje raporlar�nda olmas� beklenen içeri§i internette ara³t�rarak bulabilirsiniz. Final video-
sunda önce haz�rlad�§�n�z kodu k�saca anlatman�z, sonras�nda aç/kapa kontrolcüyü akti�e³tirip
FinalWorld.slx dosyas�n� çal�³t�r�p robotun di§er tarafa geçi³ini kaydetmeniz, son olarak PI
kontrolcüyü akti�e³tirip FinalWorld.slx dosyas�n� çal�³t�r�p robotun di§er tarafa geçi³ini kay-
detmeniz gerekiyor.

1PID yöntemi, ancak sensörler ayr�k de§erlere sahip olduklar�ndan, türev yönteminin (D'nin) kullan�lmas�
tavsiye edilmemektedir.
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