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AÇIKLAMALAR 

 

Aşağıdaki projeyi yaparak en geç 21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar dersin 

hocası ve dersin asistanına ilgili dosyaları eposta ile gönderin. Adresler: 

kasnakoglu@gmail. com, karahanmehmet13@gmail. com 

Ödev gönderimi ve değerlendirmesinde sıkıntı yaşanmaması için lütfen aşağıdaki noktalara 

dikkat edin: 

• Ödevde yer alacak dosya türleri şu şekildedir: i) .m uzantılı MATLAB kodları ve 

fonksiyonları, ii) .mdl/.slx uzantılı Simulink modelleri, iii) Yaptığınız işleri anlattığınız, 

matematiksel işlemleri gösterdiğiniz ve çıkan sonuçları yorumladığınız .doc/.docx 

uzantılı bir rapor, iv) Raporun ve hazırladığınız sorunun PDF versiyonu (.pdf uzantılı) 

• Kod ve model dosyaları çalışmaya hazır olmalıdır. Dosyalar açılıp Run denildiği zaman 

hatasız çalışmalı ve sonuç vermelidir. Ödevler okunurken dosyaların üzerinde bizler 

tarafından değişiklik yapılması (bir yerlere ekstra kod eklenmesi, kodun bir bölümünün 

kapatılarak sadece bir bölümünün çalıştırılması, değişken değerlerinin değiştirilmesi,  

Simulink modelindeki bağlantıların değiştirilmesi vs.) mümkün değildir. Örneğin 

"Senaryo X için Senaryo Y’deki Simulink modelinin aynısı kullanılacak ama 

çalıştırmadan önce parametreleri şöyle değiştirmeniz gerekli, bir de şu bloğun girişi 

şuradan alınacak." şeklinde yorumlar geçersizdir. Böyle bir durum varsa bu 

değişiklikleri kendiniz yaparak farklı bir model olarak kaydediniz ve Run tuşuna 

basıldığında istenilen sonuçları verdiğinden emin olunuz.  

• Ödevde verilen sistemleri bilmiyorsanız veya unuttuysanız veya modellerini çıkarmakta 

zorlanıyorsanız ekstra araştırma yapmaktan, kitaplardan, makalelerden, internet 

sitelerinden faydalanmaktan çekinmeyin. Ancak bunun sonucunda sistemin çalışmasını 

ve model çıkarımını anladığınızdan emin olun ve raporunuzda bunları kendi 

cümlelerinizle anlatın. Doğrudan kopyala-yapıştır yapılan sonuç ve yorumların tespit 

edileceğini ve düşük puan almanıza neden olacağını unutmayın. Kullandığınız bu tür 

kaynakları mutlaka raporunuzun sonunda Referanslar bölümünde numaralandırarak 

verin. Bir kaynağı rapor içinde kullandığınız nokta neresi ise tam oradan ilgili kaynağa 

atıf yapmayı ihmal etmeyin.  

• Ödevde istenilen çizimlerinizi güzelleştirmek için lütfen başlık koymak, eksenleri 

isimlendirmek, lejant koymak vb. araçlardan faydalanın.  

• Kodlarınızın içine bolca yorum (comment) ekleyin. Yapılan işler raporda ne kadar 

detaylı açıklanmış olursa olsun bizzat kodların içine de detaylı yorum yazılmalıdır. 
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Yorum içermeyen kodların kötü kod olarak kabul gördüğünü ve düşük puan alacağını 

unutmayın.  

• 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 tek epostada gönderin; ayrı ayrı iki eposta 

atmayın, tek epostada ikimize de gönderin.  

• rar veya zip dosyalarınızı Ad-Soyad-Numara şeklinde isimlendirin. Örneğin 111211102 

numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci, Coşku-Kasnakoğlu-111211102.rar veya 

Coşku-Kasnakoğlu-111211102.zip isimli tek bir dosyayı tek epostada yukarıdaki iki 

adrese göndermelidir.  

• Epostanın başlığı aşağıdaki formatta olmalıdır, aksi halde gözden kaçabilir: 

ELE 515 2020-21 II Proje Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 515 2020-21 II Proje Coşku Kasnakoğlu 111211102 

başlıklı bir eposta göndermelidir. Resmi ve tam isminizi kullanınız, kısaltma yapmayınız. 

• İstenen dosyayı tek epostada göndermelisiniz, hocaya 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 hocaya hem dersin asistanına 

gönderin; sadece hocaya gönderilen veya ayrı ayrı gönderilen epostalar cevapsız 

kalabilir.  

 

 

 

  



YAPILACAKLAR 

Problem oluşturma, yayınlama ve çözme 
Projede 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 ödev dosyasını ve projeyi çözmek için yazdığınız MATLAB kodlarını, Simulink 

modellerini ve raporunuzu bizlere gönderin. 

Projede MATLAB'ın kodlardan otomatik olarak rapor oluşturma ve yayınlama özelliği 

olan publish kullanılacak. Öncelikle publish aracını öğrenin. Zaten biliyorsanız dahi bilgilerinizi 

tazelemeniz faydalı olur. Web sitesindeki anlatım ve dosyanın yanı sıra aşağıdaki bağlantılar 

da faydalı olabilir: 

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 

 

Ayrıca bazı kısımlarda Simulink modeli üzerinden doğrusallaştırma yapılması gerekmektedir. 

Burada önceki ödevlerden farklı olarak MATLAB üzerinden sembolik doğrusallaştırma değil, 

Simulink üzerinden nümerik olarak doğrusallaştırma istenmektedir. Bunun nasıl yapıldığını da 

öğrenin. Zaten biliyorsanız dahi bilgilerinizi tazelemeniz faydalı olur. Aşağıdaki 

dokümantasyondan başlayabilirsiniz, altındaki linkleri takip edin, örnekleri inceleyin, kendi 

kendinize örnekleri yapın: 

https://www.mathworks.com/help/slcontrol/linearization.html 

 

Daha sonra gerekirse internet üzerinden ek kaynaklar, videolar vs. araştırabilirsiniz. 

 

Soruyu bulun ve ilgili proje dosyasını hazırlayın 

Çözülecek problemin anlatıldığı bir .pdf dosyası hazırlayın. Bu dosya publish özelliği ile 

üretilmiş olmalı ve bizim vermiş olduğumuz ödevlerdeki anlatımlara benzer ifadeler 

içermelidir. Hazırlayacağınız dosya bir öğrenciye ödev olarak verilebilecek şekilde olmalıdır. 

Dosyada aşağıdakiler yer almalıdır: 

▪ Üzerinde çalışılacak sistemin anlatımı: En az ikinci dereceden, doğrusal olmayan ve 

fiziksel olarak anlamlı bir sistem bulun. Bu sistem sınıfta yaptıklarımızla aynı ya da 

çok benzer olamaz. Matematiksel soyut bir sistem de olamaz, gerçek dünyada var 

olan somut bir sistem olmalıdır. 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 
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değerlerini belirtin (birimlerini de yazın). Sistemin fotoğraflarını 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 gönderilmesi talep edilmelidir. 

▪ İkinci kısım: İkinci kısım için şunların yapılması talep edilmelidir: Simulink modeli 

kullanılarak sistem uygun bir nokta etrafında doğrusallaştırılacak. 

Doğrusallaştırılmış sistem MATLAB'a alınacak ve üzerinde bir Kalman filtresi 

tasarlanacak. Sonra yine Simulink ortamına gidilerek filtre gerçeklenecek. 

Simulink'te önce doğrusal sistem, sonra doğrusal olmayan sistem üzerinde filtre 

denenerek durum tahminleri yapılacak. (Tasarım aşamasında sistem 

doğrusallaştırılarak filtre tasarlanmış olabilir fakat en son olarak mutlaka doğrusal 

olmayan sistem üzerinde istenilen sonucu vermesi gerekir). Farklı Kalman filtresi 

parametreleri ile bu süreç tekrarlanacak. Uygun grafikler çizdirilecek, rapora 

eklenecek, yorumlanacak. Özellikle farklı filtre parametreleri altında ne olduğu 

detaylıca anlatılacak. Bunlarla ilgili kodlar gönderilecek. 

▪ Üçüncü kısım: Üçüncü kısım sistemin Simulink ortamında kontrolünün yapılmasını, 

sonuçların yorumlanmasını, rapora konulmasını ve kodların gönderilmesini talep 

etmelidir. Kontrol amacının ne olduğunu tanımlayın. Sistem cevabı için bazı kısıtlar 

tanımlayın. Örneğin birim basamak cevabının ne kadar sürede oturması gerektiği, 

aşımın en fazla ne kadar olabileceği, sistem girişinin hangi sınırlar arasında kalması 

gerektiği gibi. 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). 

 

Hazırlamış olduğunuz soruyu yapın 

Yukarıda hazırlamış olduğunuz ödevde belirtilen soruyu çözün. İstenilen tüm dosyaları ve 

raporu oluşturun. 

 

NOTLAR 
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 benzerlik yazılımları tarafından kolayca tespit edilebilmektedir ve 

aldatmaya yönelik bir tutum olduğundan gereği yapılmaktadır. Örneğin geçen 

senelerde http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/ vb. sitelerdeki tasarımları kendi yapmış gibi 

sunmaya çalışan kişiler kolayca tespit edildiler. 

 

http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/


Projeye başlamadan önce web sayfasındaki sıkça sorulan soruları (SSS) okumanız faydalı 

olacaktır: 

https://kasnakoglu.wordpress.com/ele515-matlab-ile-bilgisayarli-kontrol-sikca-sorular-

sorular-sss/ 

Dersin geneli ve bu projeye özel pek çok soru SSS’de cevaplanmış olup, yeni sorular geldikçe 

güncellenmektedir. Buna rağmen sorularınız olursa elbette hoca ve dersin asistanına eposta 

gönderebilirsiniz. Epostalarınızı hem hoca hem dersin asistanına aynı epostada gönderin; 

sadece hocaya gönderilen veya ayrı ayrı gönderilen epostalar cevapsız kalabilir. Öncelik yeni 

sorulara verileceği için SSS kısmındaki soruların benzerlerinin sorulduğu epostalara 

yetişemeyebiliriz ve cevapsız kalabilir. 

Her alan için her konuyu ders kapsamında işlememiz mümkün değildir. Ödevlerin ana 

amaçlarından biri de derste anlatmadığınız bazı şeyleri MATLAB'da nasıl yapacağınızı kendiniz 

öğrenme becerisi kazandırmaktır. Gerçek hayatta tez konunuz, iş yerindeki göreviniz vb. 

kapsamında önceden bilmediğiniz pek çok konuyu öğrenip MATLAB'da yapmanız gerekebilir. 

Bu iş için MATLAB dokümantasyonu ve örnekler fazlasıyla yeterli olup, internette arama 

yaparak da pek çok kaynak ve videoya ulaşılabilir. Bu durumu temsilen ödev ve projelerde de 

böyle yapmanız istenmekte ve teşvik edilmektedir. 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı yaptığınız çözümünün doğru olup olmadığı, bulduğunuz 

sistemin uygun olup olmadığı, nasıl ve hangi noktada doğrusallaştırma yapılacağı, Kalman 

filtresinin parametrelerinin ne olması gerektiği tarzı sorularda da yardımcı olamayabiliriz. 
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