
ÖDEV 1

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 23 Şubat 2014 Pazar günü saat 23:59'a kadar bana ve dersin asistanına ilgili
dosyaları eposta ile gönderin. Aşağıda hem soruların açıklaması, hem de sizlere yol göstermesi bakımından
çıkmas ı beklenen sonuçlar verilmiştir. Ödevleri gönderirken sıkıntı yaşanmaması için lütfen aşağıdaki noktalara
dikkat edin:

Ödevlerdeki dosyalar zaman zaman yüksek boyutlara ulaşabiliyor ve okulun eposta kotaları çok düşük olduğu
için bizim kotalarım ızın dolmasına sebep olabiliyor. Onun için lütfen tüm dosyalarınızı tek bir zip veya rar
dosyas ında topladıktan sonra okul eposta adreslerimize değil gmail adreslerimize (

 ve ) tek epostada gönderin; ayrı ayrı iki eposta
atmayın, tek epostada ikimize de gönderin.

rar veya zip dosyalarınızı Ad-Soyad-Numara şeklinde isimlendirin. Dosya isimlerinde Türkçe karakter
kullanmayın. Örneğin 111211102 numaralı Övünç Elbir isimli öğrenci, Ovunc-Elbir-111211102.rar veya Ovunc-
Elbir-111211102.zip isimli tek bir dosyayı tek epostada yukarıdaki iki adrese göndermelidir.

İstenen dosyayı tek epostada göndermelisiniz, bana 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 bana hem dersin asistanına gönderin; sadece bana
gönderilen veya ayrı ayrı gönderilen epostalar cevaps ız kalabilir.

Contents

SORU 1

SORU 2.A

fazKazanc01 fonksiyonun örnek kullanımları

SORU 2.B

cakmaBode01 fonksiyonun örnek kullanımları

SORU 1

Bu soruda eğik şekilde belli bir hızda ve değiş ik açılarda atılan ve sonrasında yerden seken bir topun hareketini ifade
eden kod yazılacaktır.

Eğik atış la ilgili ayrıntılı bilgi ve denklemler için http://tr.wikipedia.org/wiki/At%C4%B1%C5%9F_hareketi adresine
bakılabilir.

Yazılacakla kodla ilgil açıklamalar:

Top 30,60,90 ve 135 derecelik açılarla  ilk hızıyla atılacaktır.



Sürtünmeler ihmal edilecek ve yere her sekiş inde hızından  kaybettiği varsayılacaktır.

Her açı için topun en yüksek çıkabildiği yükseklik ve topun durana kadar katettiği mesafe ekrana yazdırılacaktır.
Her s ıçrayış için en yüksek sıçrama mesafesi hesaplanacak ve hesaplanan bu mesafe ilk s ıçrayışın 'inden
daha küçük olduğunda top durmuş sayılacaktır.

Her açı için topun hareketi ayrı pencerelere çizdirilecektir. Eksenler ve figür baş lığı kesinlikle yazdırılmalıdır.
Çizim örneği aşağıdaki gibidir:

Hazırlanan kod soru01.m adıyla kaydedilmeli ve bu dosya çalıştırıldığında bütün bu istenenleri gerçeklemelidir.

SORU 2.A

Bu soruda öncelikle yapmanız istenen, iki sinüsoidal sinyalin genliklerinin oranını ve aralarındaki faz farkını
hesaplayan kazancFaz01 isimli bir fonksiyon yazmanızdır. Fonksiyonun giriş leri sırasıyla aşağıdaki gibi olmalıdır:

Birinci sinyal (u1),

İkinci sinyal (u2).

Fonksiyonun çıktıları da sırasıyla aşağıdaki gibi olmalıdır:

İkinci sinyalin (u2'nin) genliğinin birinci sinyalin (u1'in) genliğine oranı (kazanc),

Radyan cinsinden ikinci sinyal (u2) ile birinci sinyal (u1) arasındaki faz farkı (faz).

Bu çıkış ları elde etmek için farklı metotlar mümkündür ancak bu soruda frekans tabanlı bir yaklaşım, yani Fourier
dönüşümü (fft fonksiyonu) kullanarak sonuca ulaşmanız istenmektedir.

Normalde u1 ve u2 giriş leri aynı frekansta iki sinüsoidal sinyal olmalıdır. Ancak kullanıcı hatalarına karşı tedbir
olarak, fonksiyon çağırıldığı zaman giriş lerin aynı frekansta olduklarını kontrol etmeli, değillerse bir hata mesajı
vererek durmalıdır. Hata mesajı ve programı durdurmak için MATLAB'ın kendi hata fonksiyonunu kullanın.

fazKazanc01 fonksiyonun örnek kullanımları



Önce örnekleme frekansını seçelim.

fs = 5000; % Örnekleme frekansı 5000 Hz olsun
Ts = 1/fs; % Örnekleme periyodu

100 Hz'lik iki sinüs için fonksiyonu çalıştıralım.

f = 100; % Sinüs frekansı
t = 0:Ts:5/f; % Beş periyotluk zaman vektörü
u1 = sin(2*pi*f*t); % Birinci sinyal
u2 = 3*sin(2*pi*f*t + pi/3); % İkinci sinyal
[kazanc, faz] = kazancFaz01(u1,u2)

kazanc =

    3.0090

faz =

    1.0489

İkinci sinyal genliği birincisinin  katı olup ve birinci ile açı farkı  radyandır. Fonksiyonun verdiğin
sonuçlar bu değerler ile tutarlıdır; hesaplar nümerik olarak fft'den yapıldığından gerçek değerler ile ufak farklar
görülmesi normaldir.

50 Hz'lik iki sinüs için fonksiyonu çalıştıralım.

f = 50; % Sinüs frekansı
t = 0:Ts:5/f; % Beş periyotluk zaman vektörü
u1 = 2*sin(2*pi*f*t + pi/2); % Birinci sinyal
u2 = 0.5*sin(2*pi*f*t - pi/5); % İkinci sinyal
[kazanc, faz] = kazancFaz01(u1,u2)

kazanc =

    0.2497

faz =

   -2.2001

İkinci sinyal genliği birincisinin  katı olup ve birinci ile açı farkı  radyandır.
Fonksiyonun verdiğin sonuçlar bu değerler ile tutarlıdır; hesaplar nümerik olarak fft'den yapıldığından gerçek
değerler ile ufak farklar görülmesi normaldir.

150 Hz'lik bir sinüs ve kosinüs için fonksiyonu çalıştıralım.



f = 50; % Sinüs frekansı
t = 0:Ts:5/f; % Beş periyotluk zaman vektörü
u1 = 3*sin(2*pi*f*t); % Birinci sinyal
u2 = 15*cos(2*pi*f*t); % İkinci sinyal
[kazanc, faz] = kazancFaz01(u1,u2)

kazanc =

    5.0100

faz =

    1.5708

İkinci sinyal genliği birincisinin  katıdır. Ayrıca  olarak

yazılırsa birinci ile açı farkı  radyan olarak görülür. Fonksiyonun verdiğin sonuçlar bu değerler ile
tutarlıdır; hesaplar nümerik olarak fft'den yapıldığından gerçek değerler ile ufak farklar görülmesi normaldir.

Farklı frekanslarda iki sinüs için fonksiyonu çağıralım.

f1 = 50; % Birinci sinüsün frekansı
f2 = 100; % İkinci sinüsün frekansı
t = 0:Ts:5/f1; % Beş periyotluk zaman vektörü
u1 = sin(2*pi*f1*t); % Birinci sinyal
u2 = sin(2*pi*f2*t); % İkinci sinyal
[kazanc, faz] = kazancFaz01(u1,u2);

Error using kazancFaz01 (line 23)
Sinyal frekansları farklı!

Giriş frekansları farklı olduğundan fonksiyon hata vererek durmaktadır.

SORU 2.B

İkinci olarak yapmanız gereken, verilen kararlı bir transfer fonksiyonu için yaklaşık Bode çizgesini nümerik olarak
oluş turan cakmaBode01 isimli bir fonksiyon yazmanızdır. Bu fonksiyon kendi içerisinden yukarıda yazdığınız
kazancFaz01 fonksiyonunu çağırmalıdır. Fonksiyonun tek girdisi bir tranfer fonksiyonu (G) şeklinde olup, herhangi
bir çıktısı olmayacaktır fakat ekrana iki ayrı şekil üzerine aşağıdaki grafikleri çizdirecektir:

Şekil 1: MATLAB'ın hazır komutu bodeplot ile çizilen G'nin Bode çizgesi.

Şekil 2: kazancFaz01 fonksiyonundan faydalanılarak elde edilen yaklaşık Bode çizgesi.

Fonksiyon yazılırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

Fonkisiyon ilk çağırıldığında transfer fonksiyonunun (G'nin) kararlı olup olmadığını kontrol etmeli, kararlı değilse
bir hata vererek durmalıdır.

Birinci şekil oluşturulurken bu çizgenin sınırları bodeplot fonksiyonu tarafından otomatik olarak belirlenecektir ve
buna hiçbir şekilde müdahale edilmeyecektir. Fonksiyona sınırları belirten ekstra giriş argümanları vermek veya
sonradan başka komutlar ile eksenlerin sınırlarını değiştirmek yasaktır.

İkinci grafiği oluşturmak için izlenecek yöntem şu şekilde olacaktır: Verilen transfer fonksiyonuna (G'ye) farklı



frekanslarda sinüs giriş ler verilerek çıkış lar elde edilecek, bu çıkış lar ile giriş ler arasındaki kazanç oranı ve faz
farkı kazancFaz01 kullanılarak tespit edilecektir. Duruma göre çok sayıda giriş sinyali için bu iş lemleri yapmak
gerekebilir ve bu uzun bir zaman alabilir. Bu nedenle bu iş lemler sırasında waitbar fonksiyonu ile bir bekleme
çubuğu oluşturarak ilerleme durumunu göstermelisiniz. Elde edilen kazanç ve faz bilgileri Bode çizgesinin
Genlik (dB) ve Faz (derece) çizgelerini oluşturmak için kullanılacaktır. Frekanslar rad/s olarak ifade edilecektir.

İkinci şekildeki Bode çizgesinin sınırları, birinci şekildekilerle aynı olmalıdır. Bunun için ilk şekil çizdirildikten
sonra eksen bilgileri elde edilmeli ve bu bilgiler ikinci şeklin sınırlarını ayarlamak için kullanılmalıdır. Daha
önceden belirtildiği gibi ilk şeklin eksenlerine müdahale etmek yasaktır, bodeplot fonksiyonu tarafından otomatik
olarak çizdirilen şekil üzerinden eksen bilgilerini elde etmenin bir yolunu bulmalısınız.

İkinci şeklin faz çizgesinde herhangi bir süreksizlik (zıplama) olmamalıdır. Eğer zıplamalar varsa bunlar gerekli
yerlere  eklenerek düzeltilmelidir.

cakmaBode01 fonksiyonun örnek kullanımları

Bir transfer fonksiyonu oluştutarak cakmaBode01 fonksiyonunu çağıralım.

s = tf('s'); % Laplace değişkeni
G = (0.07484*s - 0.0782)/(s^2 + 1.298*s + 0.2725);
cakmaBode01(G);

 



Başka bir transfer fonksiyonu oluş tutarak cakmaBode01 fonksiyonunu çağıralım.

G = (-0.8655*s^2 - 5.909*s - 22.49)/(s^2 + 7.726*s + 20.66);
cakmaBode01(G);



 

Başka bir transfer fonksiyonu oluş tutarak cakmaBode01 fonksiyonunu çağıralım.

G = (0.3077*s^2 + 1.473*s + 9.278)/(s^3 + 3.212*s^2 + 24.44*s + 15.64);
cakmaBode01(G);



 

Başka bir transfer fonksiyonu oluş tutarak cakmaBode01 fonksiyonunu çağıralım.

G = (4.01*s - 0.344)/(s^2 + 2.614*s);
cakmaBode01(G);



Error using cakmaBode01 (line 14)
Sistem kararlı değil!

Sistem kararsız olduğundan fonksiyon hata vererek durmaktadır.

Published with MATLAB® 7.14


