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Fourier dönüşümü örnekleri 1 

MATLAB'da ayrık zamanlı Fourier dönüşümü için Fast Fourier Transform (FFT) 

algoritması kullanılır. Fourier dönüşümünün nasıl yapıldığını ve bazı örnek 

kullanımlarını görelim. Önce en basitinden bir sinüs sinyali oluşturalım ve 

Fourier dönüşümüne bakalım. 

fs = 1000 % Örnekleme frekansı fs 

Ts = 1/fs % Öernekleme periyodu Ts 

 

fu = 50 % Oluşturacağımız sinyalin frekansı (fs/2'den küçük olmalı!) 

fs = 

 

        1000 

 

 

Ts = 

 

  1.0000e-003 

 

 

fu = 

 

    50 

 

t = 0:Ts:5/fu; % Zaman vektörü 

u1 = sin(2*pi*fu*t); % Frekansı fu olan sinüs 
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Oluşturduğumuz sinyali çizdirelim: 

plot(t,u1,'LineWidth',2); 

title([num2str(fu) ' Hz lik sinüs sinyali']); 

ylabel('Genlik'); 

xlabel('Zaman (s)'); 

grid; 

 

Fourier dönüşümü alma ve yorumlama 

MATLAB'da Fourier dönüşümü için fft komutu kullanılır. Oluşturduğumuz 

sinyalin Fourier dönüşümü alalım: 

U1 = fft(u1) 

U1 = 

 

  Columns 1 through 5 

 

  -0.0000             0.0064 - 0.2043i   0.0290 - 0.4652i   0.0850 - 

0.9078i   0.2623 - 2.0974i 

 

  Columns 6 through 10 

 

   7.7508 -49.4343i  -0.5343 + 2.8295i  -0.3249 + 1.4685i  -0.2590 + 

1.0193i  -0.2274 + 0.7910i 

 

  Columns 11 through 15 

 

  -0.2091 + 0.6506i  -0.1974 + 0.5543i  -0.1894 + 0.4835i  -0.1835 + 

0.4288i  -0.1791 + 0.3850i 

 

  Columns 16 through 20 

 

  -0.1758 + 0.3490i  -0.1731 + 0.3186i  -0.1709 + 0.2926i  -0.1692 + 

0.2699i  -0.1677 + 0.2500i 



 

  Columns 21 through 25 

 

  -0.1665 + 0.2322i  -0.1655 + 0.2162i  -0.1646 + 0.2017i  -0.1638 + 

0.1885i  -0.1632 + 0.1764i 

 

  Columns 26 through 30 

 

  -0.1626 + 0.1651i  -0.1621 + 0.1547i  -0.1616 + 0.1449i  -0.1613 + 

0.1358i  -0.1609 + 0.1272i 

 

  Columns 31 through 35 

 

  -0.1606 + 0.1190i  -0.1603 + 0.1112i  -0.1601 + 0.1038i  -0.1599 + 

0.0968i  -0.1597 + 0.0900i 

 

  Columns 36 through 40 

 

  -0.1595 + 0.0835i  -0.1593 + 0.0772i  -0.1592 + 0.0711i  -0.1591 + 

0.0652i  -0.1589 + 0.0594i 

 

  Columns 41 through 45 

 

  -0.1588 + 0.0538i  -0.1588 + 0.0483i  -0.1587 + 0.0430i  -0.1586 + 

0.0377i  -0.1586 + 0.0325i 

 

  Columns 46 through 50 

 

  -0.1585 + 0.0274i  -0.1585 + 0.0223i  -0.1584 + 0.0173i  -0.1584 + 

0.0123i  -0.1584 + 0.0074i 

 

  Columns 51 through 55 

 

  -0.1584 + 0.0025i  -0.1584 - 0.0025i  -0.1584 - 0.0074i  -0.1584 - 

0.0123i  -0.1584 - 0.0173i 

 

  Columns 56 through 60 

 

  -0.1585 - 0.0223i  -0.1585 - 0.0274i  -0.1586 - 0.0325i  -0.1586 - 

0.0377i  -0.1587 - 0.0430i 

 

  Columns 61 through 65 

 

  -0.1588 - 0.0483i  -0.1588 - 0.0538i  -0.1589 - 0.0594i  -0.1591 - 

0.0652i  -0.1592 - 0.0711i 

 

  Columns 66 through 70 

 

  -0.1593 - 0.0772i  -0.1595 - 0.0835i  -0.1597 - 0.0900i  -0.1599 - 

0.0968i  -0.1601 - 0.1038i 

 

  Columns 71 through 75 

 

  -0.1603 - 0.1112i  -0.1606 - 0.1190i  -0.1609 - 0.1272i  -0.1613 - 

0.1358i  -0.1616 - 0.1449i 

 

  Columns 76 through 80 

 



  -0.1621 - 0.1547i  -0.1626 - 0.1651i  -0.1632 - 0.1764i  -0.1638 - 

0.1885i  -0.1646 - 0.2017i 

 

  Columns 81 through 85 

 

  -0.1655 - 0.2162i  -0.1665 - 0.2322i  -0.1677 - 0.2500i  -0.1692 - 

0.2699i  -0.1709 - 0.2926i 

 

  Columns 86 through 90 

 

  -0.1731 - 0.3186i  -0.1758 - 0.3490i  -0.1791 - 0.3850i  -0.1835 - 

0.4288i  -0.1894 - 0.4835i 

 

  Columns 91 through 95 

 

  -0.1974 - 0.5543i  -0.2091 - 0.6506i  -0.2274 - 0.7910i  -0.2590 - 

1.0193i  -0.3249 - 1.4685i 

 

  Columns 96 through 100 

 

  -0.5343 - 2.8295i   7.7508 +49.4343i   0.2623 + 2.0974i   0.0850 + 

0.9078i   0.0290 + 0.4652i 

 

  Column 101 

 

   0.0064 + 0.2043i 

 

U1'in karmaşık sayılardan oluştuğuna dikkat ediniz. Genel olarak bir 

fonksiyonun Fourier dönüşümünü aldığımızda sonuç karmaşık çıkacaktır. 

Kompleks düzlemde katsayıları çizdirebiliriz: 

plot(U1,'o'); % Karmaşık düzlemde katsayıları çizdir, araları çizgi lle 

              % birleştirme, tek tek noktaları o ile işaretle. 

title('Kompleks düzlemde Fourier katsayıları'); 

xlabel('Re'); 

ylabel('Im'); 



 

Ancak yukarıdaki çizimden bir anlam çıkarmak genelde zordur. Bunun yerine 

dönüşümden elde ettiğimiz karmaşık katsayıların büyüklüğüne bakmak genelde 

daha anlamlıdır: 

plot(abs(U1)); 

 

Burada katsayıların karşılık geldikleri frekansları etiketlemek şekli daha anlamlı 

kılacaktır. Katsayılar sırasıyla 0'dan fs'ye kadar olan frekansları temsil eder. O 

halde bir frekans vektörü oluşturalım ve buna karşı çizdirelim: 

f = linspace(0,fs,length(U1)); % Frekans vektörünü oluştur 

 



% Çizdir 

plot(f,abs(U1)); 

title('Fourier katsayılarının büyüklüğü'); 

xlabel('Frekans (Hz)'); 

 

fs/2'den sonraki kısmın, önceki kısmın ayna görüntüsü olduğuna dikkat ediniz. 

Dolayısıyla sadece [0,fs/2]'lik kısmı görmemiz yeterli, diğer kısım ekstradan 

bilgi içermiyor. O halde sadece yarısını çizdirelim: 

n = floor(length(f)/2); % Vektörün uzunluğunun yarısı (buçuklu çıkma 

                        % ihtimaline karşı en küçük tamsayıyı aldık. 

 

% Çizdir 

plot(f(1:n),abs(U1(1:n)),'LineWidth',2); 

title('Fourier katsayılarının büyüklüğü'); 

xlabel('Frekans (Hz)'); 

grid; 



 

Fourier dönüşümünün bir sinyalin bünyesindeki frekans bileşenlerini ortaya 

çıkardığını hatırlayın. Yukarıdaki dönüşüm tek frekanslı bir sinüse ait olduğu 

için o frekansta tepe yapan bir şekil elde ettik. 

Fourier dönüşümü örnekleri 2 

Üç sinüsoidal fonksiyon içeren bir sinyal oluşturalım: 

fs = 1000; % Örnekleme frekansı fs 

Ts = 1/fs; % Öernekleme periyodu Ts 

 

% Oluşturacağımız sinyaldeki frekanslar 

fu1 = 50; 

fu2 = 100; 

fu3 = 200; 

t = 0:Ts:5/fu1;      % Zaman vektörü 

u2 = sin(2*pi*fu1*t)+2*cos(2*pi*fu2*t)+3*sin(2*pi*fu3*t); % Sinyali 

oluştur 

 

% Çizdir 

plot(t,u2,'LineWidth',2); 

title([num2str(fu1) ', ' num2str(fu2) ' ve ' num2str(fu3) ... 

    'Hz lik sinüsoidal sinyallerin toplamı']); 

ylabel('Genlik'); 

xlabel('Zaman (s)'); 

grid; 



 

Fourier dönüşümünü elde et ve büyüklüğünü çizdir 

U2 = fft(u2); % Dönüşümü al 

 

f = linspace(0,fs,length(U2)); % Frekans vektörü 

 

n = floor(length(f)/2); % Vektörün uzunluğunun yarısı (buçuklu çıkma 

                        % ihtimaline karşı en küçük tamsayıyı aldık. 

 

 

% Dönüşümün büyüklüğünü çizdir 

plot(f(1:n),abs(U2(1:n)),'LineWidth',2); 

title('Fourier katsayılarının büyüklüğü'); 

xlabel('Frekans (Hz)'); 

grid; 



 

Filtre tasarımı örnekleri 

Bir sinyalin içindeki belirli özelliklere sahip bileşenleri koruyup diğerlerini 

bastırmak için filtreler kullanabiliriz. Birkaç örnekle filtrelerin nasıl 

oluşturulduğunu ve kullanıldığını görelim. 

Önce bir örnekleme frekansı ve periyodu belirleyelim: 

fs = 5000 % fs = 5000 Hz 

Ws = 2*pi*fs % Radyan cinsinden örnekleme frekansı = Ws 

Ts = 1/fs % Ts = 2e-4 saniye 

fs = 

 

        5000 

 

 

Ws = 

 

  3.1416e+004 

 

 

Ts = 

 

  2.0000e-004 

 

Alçak geçirgen filtre tasarımı 

Filtre derecesi ve kesim frekansını belirleyelim: 

N = 5 % Derece N 

fc = 100 % Kesim frekansı fc 



Wc = 2*pi*fc % Radyan cinsinden kesim frekansı = Wc 

Wn = Wc/(Ws/2) % Wc'nin Ws/2'ye göre normalize edilmişi 

N = 

 

     5 

 

 

fc = 

 

   100 

 

 

Wc = 

 

  628.3185 

 

 

Wn = 

 

    0.0400 

 

Not: 2*pi terimleri birbirini götüreceğinden Wn'yi aşağıdaki gibi de elde 

edebilirdik: 

Wn = fc/(fs/2) 

Wn = 

 

    0.0400 

 

Derececesi N, normalize kesim frekansı Wn olan alçak geçirgen bir Butterwoth 

filtresi tasarlayalım, transfer fonksiyonunun pay (num) ve payda (den) 

katsayılarını elde edelim: 

[num, den] = butter(N, Wn, 'low'); % Filtreyi tasarla 

Tasarlanan filtrenin özellikleri ve ilgili çizimler 

Filtreye karşılık gelen sistemi oluştur: 

sysFilt = tf(num,den,Ts) 

  

Transfer function: 

  

8.042e-007 z^5 + 4.021e-006 z^4 + 8.042e-006 z^3 + 8.042e-006 z^2 + 

4.021e-006 z         

                                                                                         

                                                                            

+ 8.042e-007 

                                                                                         

-----------------------------------------------------------------------

----------------- 

               z^5 - 4.593 z^4 + 8.455 z^3 - 7.795 z^2 + 3.599 z - 

0.6657 



  

Sampling time: 0.0002 

Filtrenin frekans cevabını çizdir: 

bode(sysFilt); 

grid; 

 

Daha kolay anlamak için frekansı Hz olarak ayarlayalım (Alternatif olarak şekle 

sağ tıklayıp -> Properties... -> Units sekmesinden de aşağıdaki ayarı yapabiliriz): 

P = bodeoptions 

P.FreqUnits = 'Hz'; % Frekansı Hz olarak göster 

bode(sysFilt,P); 

grid; % Kılavuz çizgiler 

P = 

 

                 Title: [1x1 struct] 

                XLabel: [1x1 struct] 

                YLabel: [1x1 struct] 

             TickLabel: [1x1 struct] 

                  Grid: 'off' 

                  XLim: {[1 10]} 

              XLimMode: {'auto'} 

                  YLim: {[1 10]} 

              YLimMode: {'auto'} 

            IOGrouping: 'none' 

           InputLabels: [1x1 struct] 

          OutputLabels: [1x1 struct] 

          InputVisible: {'on'} 

         OutputVisible: {'on'} 

             FreqUnits: 'rad/sec' 

             FreqScale: 'log' 

              MagUnits: 'dB' 

              MagScale: 'linear' 



            MagVisible: 'on' 

       MagLowerLimMode: 'auto' 

           MagLowerLim: 0 

            PhaseUnits: 'deg' 

          PhaseVisible: 'on' 

         PhaseWrapping: 'off' 

         PhaseMatching: 'off' 

     PhaseMatchingFreq: 0 

    PhaseMatchingValue: 0 

 

 

Filtrenin kutup ve sıfırları: 

pzmap(sysFilt); 

 



Tüm kutuplar birim çemberin içinde olduğu için filtrenin kararlı olduğu açıktır. 

Filtrenin birim dürtü cevabı: 

impulse(sysFilt); 

grid; 

% Birim dürtü cevabı da filtrenin kararlı olduğu gerçeğini destekler 

% niteliktedir. 

 

Filtrenin birim basamak cevabı: 

step(sysFilt); 

grid; 

 



Tasarlanan filtrenin kullanımı (Düşük frekanslı giriş) 

Giriş için düşük frekanslı (10 Hz) bir sinüs sinyali üretelim: 

fu = 10; 

t = 0:Ts:10/fu; 

u = sin(2*pi*10*t); 

Sinyali oluşturduğumuz filtreden geçirerek çıkışı elde edelim: 

y = filter(num,den,u); 

Giriş ve çıkış sinyallerini çizdirelim 

plot(t,u,t,y,'LineWidth',1.5); 

grid; 

title('Giriş ve filtrelenmiş çıkış'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 

legend('10 Hz sinüs giriş','Çıkış'); 

 

Tasarlanan filtrenin kullanımı (Kesim frekansında giriş) 

Giriş için kesim frekansında (100 Hz) bir sinüs sinyali üretelim: 

fu = 100; 

t = 0:Ts:10/fu; 

u = sin(2*pi*fc*t); 

Sinyali oluşturduğumuz filtreden geçirerek çıkışı elde edelim: 

y = filter(num,den,u); 



Giriş ve çıkış sinyallerini çizdirelim 

plot(t,u,t,y,'LineWidth',1.5); 

grid; 

title('Giriş ve filtrelenmiş çıkış'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 

legend('100 Hz sinüs giriş','Çıkış'); 

 

Tasarlanan filtrenin kullanımı (Yüksek frekansta giriş) 

Giriş için kesim frekansında (200 Hz) bir sinüs sinyali üretelim: 

fu = 200; 

t = 0:Ts:10/fu; 

u = sin(2*pi*200*t); 

Sinyali oluşturduğumuz filtreden geçirerek çıkışı elde edelim: 

y = filter(num,den,u); 

Giriş ve çıkış sinyallerini çizdirelim 

plot(t,u,t,y,'LineWidth',1.5); 

grid; 

title('Giriş ve filtrelenmiş çıkış'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 

legend('200 Hz sinüs giriş','Çıkış'); 



 

Tasarlanan filtrenin kullanımı (Artan frekanslı giriş) 

Artan frekanslı sinüs (chirp sinyali) 

t = 0:Ts:1; 

u = chirp(t,10,0.9,200); 

Sinyali oluşturduğumuz filtreden geçirerek çıkışı elde edelim: 

y = filter(num,den,u); 

Giriş ve çıkış sinyallerini çizdirelim 

subplot(2,1,1); 

plot(t,u,'LineWidth',1.5); 

grid; 

title('10 - 200 Hz artan frekaslı sinüs'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 

 

subplot(2,1,2); 

plot(t,y,'LineWidth',1.5); 

grid;%% 

 

title('Filtrelenmiş Çıkış'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 



 

Tasarlanan filtrenin kullanımı (Kare dalga) 

Frekansı 20 Hz olan bir kare dalga 

fu = 30; 

t = 0:Ts:10/fu; 

u = square(2*pi*fu*t,50); 

Sinyali oluşturduğumuz filtreden geçirerek çıkışı elde edelim: 

y = filter(num,den,u); 

Giriş ve çıkış sinyallerini çizdirelim 

subplot(2,1,1); 

plot(t,u,'LineWidth',1.5); 

grid; 

title('20 Hz Kare Dalga'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 

 

subplot(2,1,2); 

plot(t,y,'LineWidth',1.5); 

grid; 

 

title('Filtrelenmiş Çıkış'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 



 

Yüksek geçirgen filtre tasarımı 

Filtre derecesi ve kesim frekansı: 

N = 5 % Derece 

fc = 100 % Kesim frekansı 

Wc = 2*pi*fc % Radyan cinsinden kesim frekansı = Wc 

Wn = Wc/(Ws/2) % Wc'nin Ws/2'ye göre normalize edilmişi 

N = 

 

     5 

 

 

fc = 

 

   100 

 

 

Wc = 

 

  628.3185 

 

 

Wn = 

 

    0.0400 

 

Not: 2*pi terimleri birbirini götüreceğinden Wn'yi aşağıdaki gibi de elde 

edebilirdik: 

Wn = fc/(fs/2) 

Wn = 

 



    0.0400 

 

Derececesi N, normalize kesim frekansı Wn olan yüksek geçirken bir 

Butterwoth filtresi tasarlayalım, transfer fonksiyonunun pay (num) ve payda 

(den) katsayılarını elde edelim: 

[num, den] = butter(N, Wn, 'high'); % Filtreyi tasarla 

Tasarlanan filtrenin özellikleri ve ilgili çizimler 

Filtreye karşılık gelen sistemi oluştur: 

sysFilt = tf(num,den,Ts) 

  

Transfer function: 

0.8159 z^5 - 4.079 z^4 + 8.159 z^3 - 8.159 z^2 + 4.079 z - 0.8159 

----------------------------------------------------------------- 

   z^5 - 4.593 z^4 + 8.455 z^3 - 7.795 z^2 + 3.599 z - 0.6657 

  

Sampling time: 0.0002 

Filtrenin frekans cevabını çizdir: 

subplot(1,1,1); % Yeniden tek şekil moduna geç 

bode(sysFilt); % Frekans cevabı 

grid; 

 

Daha kolay anlamak için frekansı Hz olarak ayarlayalım (Alternatif olarak şekle 

sağ tıklayıp -> Properties... -> Units sekmesinden de aşağıdaki ayarı yapabiliriz): 

P = bodeoptions 

P.FreqUnits = 'Hz'; % Frekansı Hz olarak göster 



bode(sysFilt,P); 

grid; % Kılavuz çizgiler 

P = 

 

                 Title: [1x1 struct] 

                XLabel: [1x1 struct] 

                YLabel: [1x1 struct] 

             TickLabel: [1x1 struct] 

                  Grid: 'off' 

                  XLim: {[1 10]} 

              XLimMode: {'auto'} 

                  YLim: {[1 10]} 

              YLimMode: {'auto'} 

            IOGrouping: 'none' 

           InputLabels: [1x1 struct] 

          OutputLabels: [1x1 struct] 

          InputVisible: {'on'} 

         OutputVisible: {'on'} 

             FreqUnits: 'rad/sec' 

             FreqScale: 'log' 

              MagUnits: 'dB' 

              MagScale: 'linear' 

            MagVisible: 'on' 

       MagLowerLimMode: 'auto' 

           MagLowerLim: 0 

            PhaseUnits: 'deg' 

          PhaseVisible: 'on' 

         PhaseWrapping: 'off' 

         PhaseMatching: 'off' 

     PhaseMatchingFreq: 0 

    PhaseMatchingValue: 0 

 

 

Filtrenin kutup ve sıfırları 

pzmap(sysFilt); 



 

Filtrenin birim dürtü cevabı 

impulse(sysFilt); 

grid; 

 

Filtrenin birim basamak cevabı 

step(sysFilt); 

grid; 



 

Tasarlanan filtrenin kullanımı (Düşük frekanslı giriş) 

Giriş için düşük frekanslı (10 Hz) bir sinüs sinyali üretelim: 

fu = 10; 

t = 0:Ts:10/fu; 

u = sin(2*pi*10*t); 

Sinyali oluşturduğumuz filtreden geçirerek çıkışı elde edelim: 

y = filter(num,den,u); 

Giriş ve çıkış sinyallerini çizdirelim 

plot(t,u,t,y,'LineWidth',1.5); 

grid; 

title('Giriş ve filtrelenmiş çıkış'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 

legend('10 Hz sinüs giriş','Çıkış'); 



 

Tasarlanan filtrenin kullanımı (Kesim frekansında giriş) 

Giriş için kesim frekansında (100 Hz) bir sinüs sinyali üretelim: 

fu = 100; 

t = 0:Ts:10/fu; 

u = sin(2*pi*fc*t); 

Sinyali oluşturduğumuz filtreden geçirerek çıkışı elde edelim: 

y = filter(num,den,u); 

Giriş ve çıkış sinyallerini çizdirelim 

plot(t,u,t,y,'LineWidth',1.5); 

grid; 

title('Giriş ve filtrelenmiş çıkış'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 

legend('100 Hz sinüs giriş','Çıkış'); 



 

Tasarlanan filtrenin kullanımı (Yüksek frekansta giriş) 

Giriş için kesim frekansında (200 Hz) bir sinüs sinyali üretelim: 

fu = 200; 

t = 0:Ts:10/fu; 

u = sin(2*pi*200*t); 

Sinyali oluşturduğumuz filtreden geçirerek çıkışı elde edelim: 

y = filter(num,den,u); 

Giriş ve çıkış sinyallerini çizdirelim 

plot(t,u,t,y,'LineWidth',1.5); 

grid; 

title('Giriş ve filtrelenmiş çıkış'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 

legend('200 Hz sinüs giriş','Çıkış'); 



 

Tasarlanan filtrenin kullanımı (Artan frekanslı giriş) 

Artan frekanslı sinüs (chirp sinyali) 

t = 0:Ts:1; 

u = chirp(t,10,0.9,200); 

Sinyali oluşturduğumuz filtreden geçirerek çıkışı elde edelim: 

y = filter(num,den,u); 

Giriş ve çıkış sinyallerini çizdirelim 

subplot(2,1,1); 

plot(t,u,'LineWidth',1.5); 

grid; 

title('10 - 200 Hz artan frekaslı sinüs'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 

 

subplot(2,1,2); 

plot(t,y,'LineWidth',1.5); 

grid;%% 

 

title('Filtrelenmiş Çıkış'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 



 

Tasarlanan filtrenin kullanımı (Kare dalga) 

Frekansı 20 Hz olan bir kare dalga 

fu = 30; 

t = 0:Ts:10/fu; 

u = square(2*pi*fu*t,50); 

Sinyali oluşturduğumuz filtreden geçirerek çıkışı elde edelim: 

y = filter(num,den,u); 

Giriş ve çıkış sinyallerini çizdirelim 

subplot(2,1,1); 

plot(t,u,'LineWidth',1.5); 

grid; 

title('20 Hz Kare Dalga'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 

 

subplot(2,1,2); 

plot(t,y,'LineWidth',1.5); 

grid;%% 

 

title('Filtrelenmiş Çıkış'); 

xlabel('t (s)'); 

ylabel('Genlik'); 



 

Alternatif filtre türleri 

Alçak ve yüksek geçirgen filtrelerin haricinde bant geçirgen ve bant durduran 

filtreler de tasarlanabilir. Detaylar için ilgili filtre komutunun açıklamalarına 

bakabilirsiniz (Mesela doc signal/butter yazın.) 

Alternatif filtre tasarım fonksiyonları 

butter fonksiyonu dışında filtre tasarımı için kullanılabilecek pek çok fonksiyon 

vardır, örneğin cheby1, cheby2, ellip vs. Bunlarla aynı tasarım amaçları (alçak 

geçirgen, yüksek geçirgen, bant geçirgen/durduran) gerçekleştiribilir ancak 

hepsinin kendine özgü güçlü ve zayıf yanları vardır. Detaylı bilgi için her birinin 

yardım dosyasına doc veya help komutu ile ulaşabilirsizin. Bu tür 

fonksiyonların tümünü görmek için: doc signal -> Functions: By Category -> 

Digital Filtersyolunu izleyin. 

Örnek olarak butter, cheby1, cheby2 ve ellip fonksiyonları tarafından üretilen, 

aynı derece ve kesim frekansına sahip alçak geçirgen filtrelerin frekans cevabını 

kıyaslayalım. 

N = 5; % Filtrelerin derecesi 

fs = 5000; % Örnekleme frekansı fs = 5000 Hz 

fc = 1000; % Kesim frekansı fc = 1000 Hz 

Wn = fc/(fs/2); % Normalize kesim frekansı 

Alçak geçirgen Butterworth filtresi tasarımı 

[numB, denB] = butter(N, Wn); 

sysB = tf(numB,denB,Ts); 



Alçak geçirgen Chebyshev I filtresi tasarımı 

Rpass = 1; % Geçirme bandındaki dalgalanma sınırı (dB) 

[numC1, denC1] = cheby1(N, Rpass, Wn); 

sysC1 = tf(numC1,denC1,Ts); 

Alçak geçirgen Chebyshev II filtresi tasarımı 

Rstop = 50; % Durdurma bandındaki dalgalanma sınırı (dB) 

[numC2, denC2] = cheby2(N, Rstop, Wn); 

sysC2 = tf(numC2,denC2,Ts); 

Alçak geçirgen eliptik filtresi tasarımı 

[numE, denE] = ellip(N, Rpass, Rstop, Wn); 

sysE = tf(numE,denE,Ts); 

Frekans cevaplarının büyüklüklerini kıyaslayalım 

subplot(2,2,1); 

P = bodeoptions; P.FreqUnits = 'Hz'; % Frekansı Hz olarak göster 

bodemag(sysB,P); 

ylim([-200 10]); 

title('Butterworth'); 

 

subplot(2,2,2); 

P = bodeoptions; P.FreqUnits = 'Hz'; % Frekansı Hz olarak göster 

bodemag(sysC1,P); 

ylim([-200 10]); 

title('Chebyshev I'); 

 

subplot(2,2,3); 

P = bodeoptions; P.FreqUnits = 'Hz'; % Frekansı Hz olarak göster 

bodemag(sysC2,P); 

ylim([-200 10]); 

title('Chebyshev II'); 

 

subplot(2,2,4); 

P = bodeoptions; P.FreqUnits = 'Hz'; % Frekansı Hz olarak göster 

bodemag(sysE,P); 

ylim([-200 10]); 

title('Eliptik'); 
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