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MATLAB'da fonksiyonlar 

Belli bir işi yapan komutları bir araya getirerek fonksiyonlar oluşturulabilir. 

Fonksiyon yazımı ile ilgili yardım almak için: 

help function; 

 FUNCTION Add new function. 

    New functions may be added to MATLAB's vocabulary if they 

    are expressed in terms of other existing functions. The  

    commands and functions that comprise the new function must 

    be put in a file whose name defines the name of the new  

    function, with a filename extension of '.m'. At the top of 

    the file must be a line that contains the syntax definition 

    for the new function. For example, the existence of a file  

    on disk called STAT.M with: 

   

            function [mean,stdev] = stat(x) 

            %STAT Interesting statistics. 

            n = length(x); 

            mean = sum(x) / n; 

            stdev = sqrt(sum((x - mean).^2)/n); 

   

    defines a new function called STAT that calculates the  

    mean and standard deviation of a vector. The variables 

    within the body of the function are all local variables. 

    See SCRIPT for procedures that work globally on the work- 

    space.  

  

    A subfunction that is visible to the other functions in the 

    same file is created by defining a new function with the FUNCTION 

    keyword after the body of the preceding function or subfunction. 

    For example, avg is a subfunction within the file STAT.M: 

  

           function [mean,stdev] = stat(x) 

           %STAT Interesting statistics. 

           n = length(x); 

           mean = avg(x,n); 

           stdev = sqrt(sum((x-avg(x,n)).^2)/n); 

  

           %------------------------- 

           function mean = avg(x,n) 

           %AVG subfunction 

           mean = sum(x)/n; 

file:///C:/Users/EXPER/Documents/Ders/ELE%20MATLAB/HAFTA%202/html/DERS2_CK01.html%231
file:///C:/Users/EXPER/Documents/Ders/ELE%20MATLAB/HAFTA%202/html/DERS2_CK01.html%232
file:///C:/Users/EXPER/Documents/Ders/ELE%20MATLAB/HAFTA%202/html/DERS2_CK01.html%234
file:///C:/Users/EXPER/Documents/Ders/ELE%20MATLAB/HAFTA%202/html/DERS2_CK01.html%236
file:///C:/Users/EXPER/Documents/Ders/ELE%20MATLAB/HAFTA%202/html/DERS2_CK01.html%237
file:///C:/Users/EXPER/Documents/Ders/ELE%20MATLAB/HAFTA%202/html/DERS2_CK01.html%238
file:///C:/Users/EXPER/Documents/Ders/ELE%20MATLAB/HAFTA%202/html/DERS2_CK01.html%239
file:///C:/Users/EXPER/Documents/Ders/ELE%20MATLAB/HAFTA%202/html/DERS2_CK01.html%2312


  

    Subfunctions are not visible outside the file where they are 

defined. 

  

    You can terminate any function with an END statement but, in most 

    cases, this is optional. END statements are required only in M-

files  

    that employ one or more nested functions. Within such an M-file,  

    every function (including primary, nested, private, and 

subfunctions) 

    must be terminated with an END statement. You can terminate any  

    function type with END, but doing so is not required unless the  

    M-file contains a nested function. 

  

    Normally functions return when the end of the function is reached. 

    A RETURN statement can be used to force an early return. 

  

    See also SCRIPT, RETURN, VARARGIN, VARARGOUT, NARGIN, NARGOUT,  

             INPUTNAME, MFILENAME. 

 

    Reference page in Help browser 

       doc function 

 

Ortalama hesaplayan basit bir fonksiyon örneği 

Yeni bir m dosyası açın. Yukarıdaki yardım dokümanında anlatılan avg 

fonksiyonu yazıp, çalışma klasörünüzün içine avg.m ismiyle kaydedin. Şuna 

benzer bir şey yazıp kaydetmiş olmanız gerek: avg.m 

Fonksiyonu deneyelim: 

v = 1:10; % Birden ona kadar sayılardan oluşan v vektörü 

ort = avg(v,10) % v'in elemanlarının ortalaması 

ort = 

 

    5.5000 

 

Sonucu kontrol edelim: 

ort = mean(v) % Standart MATLAB mean fonksiyonu ile ortalamayı hesapla 

ort = 

 

    5.5000 

 

m dosyası Kullanmadan Kısa Fonsiyon Oluşturma 

MATLAB'da tek satırlık fonksiyonlar, ayrı bir m dosyası açılmadan fonksiyon 

tutucu operatörü @ ile oluşturulabilir. Örneğin yukarıdaki avg fonksiyonu ile 

aynı işi yapan avg2 fonksiyonunu bu yöntemle oluşturalım: 
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avg2 = @(x,n) sum(x)/n 

avg2 =  

 

    @(x,n)sum(x)/n 

 

Fonksiyonu deneyelim 

v = 1:10; % Birden ona kadar sayılardan oluşan v vektörü: 

ort = avg2(v,10) 

ort = 

 

    5.5000 

 

MATLAB'da Diferansiyel Denklemler 

Aşağıdaki resimdeki basit RC devresini ele alalım. 

 

Kirchhoff Gerilim Yasası (KGY) kullanarak 

 

yazabiliriz. Bu ifadede  ve  ifadelerini yerine koyarsak 

 

bulunur. Buradan da  ifadesini çekersek 

 

yazılabilir. 



Bu diferansiyel denklemi MATLAB'da çözerek  ifadesini elde 

edelim.  ve  olsun. Sisteme verilen giriş  yani birim 

basamak fonksiyonu olsun. Sistemin ilk koşulu da  olsun. 

Türevi hesaplayan fonksiyonu oluşturma 

Öncelikle  ifadesini hesaplayan bir fonksiyon oluşturmalıyız. 

Bir m dosyası açın, içine yukarıda bulunan  ifadesini yazın, dVcdt01.m 

ismiyle bulunduğunuz klasöre kaydedin. Örneğin: dVcdt01.m 

Türev hesaplayan fonksiyonu MATLAB'da çözüme uygun hale getirme 

MATLAB'da normalde 

 

biçimindeki denklemkleri çözdürebiliriz. (NOT: f'nin argümanlarının sırası 

önemli! Önce t, sonra x olacak!). 

Bizim örneğimiz için 

 

biçiminde ifade edebilecek bir f fonksiyonuna ihtiyacımız var. Bu fonksiyonu 

oluşturalım. 

Çözdürmek isteğimiz problem içib R, C, Vs(t) değelerini daha önceden yazmış 

olduğumuz dVcdt01 fonksiyonu içine gömelim. Böylece sadece Vc ve t'ye bağlı 

bir f fonksiyonu elde ederiz: 

R = 10e3; % R değeri 

C = 4.7e-6; % C değeri 

 

f = @(t,Vc) dVcdt01(Vc,heaviside(t),R,C); % heaviside = birim basamak 

Diferansiyel denklemi çözdürme 

Diferansiyel denklemleri çözdürme için ode ile başlayan MATLAB 

fonksiyonları kullanılır. Genellikle ode45 iş görecektir, çok özel durumlarda 

başka fonksiyonlara bakmanız gerekebilir (Eğer ode45 yavaş kalırsa ikinci 

olarak da ode15s'yi deneyin) Komut satırına doc ode45 yazarsanız bu fonksiyon 

ve tüm ode fonksiyonları ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Vc0 = 0; % Başlangıç değeri 
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t=0'dan t=2'ye kadar f ile ifade edilen ve ilk koşulu Vc0 olan diferansiyel 

denklemi çözelim: 

[t,Vct] = ode45(f, [0 2], Vc0); 

Çıkan sonucu çizdirelim: 

plot(t,Vct,'LineWidth',2); % Rahat görebilmek için kalın çizdirelim 

title('Basit RC devresinin çözümü'); % Başlık 

ylabel('V_C(t)'); % y ekseni 

xlabel('t (s)'); % x ekseni 

grid; % klavuz çizgiler 

 

RC devresini farklı parametreler ve giriş için çözdürme 

Örneğin ,  olsun. Giriş  ve başlangıç 

koşulu  olsun. 

R = 100; % R değeri 

C = 1e-3; % C değeri 

Vs = @(t) 2*sin(2*t); % Vs(t) fonksiyonu 

Vc0 = 5; % İlk değer 

 

f = @(t,Vc) dVcdt01(Vc,Vs(t),R,C); % f fonksiyonunu oluştur 

 

[t,Vct] = ode45(f, [0 5], Vc0);  % Sistemi t=[0,5] aralığında çöz 

Çıkan sonucu çizdirelim: 



plot(t,Vct,'LineWidth',2); % Rahat görebilmek için kalın çizdirelim 

title('Basit RC devresinin çözümü'); % Başlık 

ylabel('V_C(t) (volt)'); % y eksenini etiketle 

xlabel('t (s)'); % x eksenini etiketle 

grid; % kılavuz çizgiler 

 

Aynı grafiğin üzerine giriş  sinyalini de çizelim: 

hold all; % Grafiği tut; 

plot(t,Vs(t),'r--','LineWidth',2); % Kırmızı, kesikli ve kalın 

çizdirelim 

hold off; 

ylabel('V_C(t), V_S(t) (volt)'); % y ekseninin etiketini düzelt 

legend('Kapasitör voltajı V_C(t)','Giriş sinyali V_S(t)'); % lejand koy 
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