
ELE 515 - 2015/16 BAHAR DÖNEMİ - ÖDEV 1 
Aşağıdaki soruları çözerek en geç 17 Şubat 2016 Çarşamba 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 çıkması 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 kotalarımızın dolmasına sebep olabiliyor. Onun için lütfen tüm 
dosyalarınızı tek bir zip veya rar dosyasında 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 cevapsız kalabilir. 

SORU 1. Genel Bilgiler 
Bu soruda aşağıda verilen türevsel denklemler çözdürülecektir: 

 

 

 

Bu denklemler aslında bir kimyasal tepkimeye ait olup , ,  sayıları tepkime sabitlerini ve , 
,  durumları da tepkimede ver alan maddelerin yoğunluklarını göstermektedir. 

SORU 1.A. Yapılacaklar 
denklem01.m isimli bir fonksiyon yazın. Bu fonksiyon sırasıyla , , ,  isimli argümanlar alacak 
ve çıkış olarak da 'in türevi  değerini verecektir. 

Örneğin: 

k1 = 1e-2; % tepkime sabiti 

k2 = 1e3;  % tepkime sabiti 

k3 = 1e6;  % tepkime sabiti 

x = [0.8;0.6;0.4]; % durum vektörü 

 

denklem01(k1,k2,k3,x) % durumun türevi 

 

ans = 

 

   1.0e+05 * 



 

    0.0024 

   -3.6024 

    3.6000 

 

SORU 1.B. Yapılacaklar 
cozdur01.m isimli bir fonksiyon yazın. Bu fonksiyon sırasıyla , , , ,  isimli argümanlar 

alacak ve  aralığında  başlangıç koşulundan başlayarak diferansiyel 
denklemleri çözecektir. Bu fonksiyonun içerisinde üst şıkta yazmış olduğunuz denklem01.m 
fonksiyonu çağırılmalıdır. Fonksiyon,  ve  isimli iki çıkış döndürecektir;  çözüm alınan zamanlar 

ve  de bu zamanlardaki çözüm değerleridir ( ). 

Örneğin 

k1 = 0.04; % tepkime sabiti 

k2 = 1e4; % tepkime sabiti 

k3 = 3e5; % tepkime sabiti 

 

x0 = [1;1;0]; % ilk durum 

tSon = 1e8; % bitiş zamanı 

 

[tt,xx] = cozdur01(k1,k2,k3,x0,tSon); % denklemi çözdür 

tt(1:30) % tt çok büyük, tümünü ekrana yazdirmayalim, örnek olarak ilk 30 elemani görelim 

xx(1:30,:) % xx çok büyük, tümünü ekrana yazdirmayalim, örnek olarak ilk 30 satırı görelim 

 

ans = 

 

   1.0e-04 * 

 

         0 

    0.0000 

    0.0001 

    0.0001 

    0.0002 

    0.0004 

    0.0006 

    0.0007 

    0.0016 

    0.0025 

    0.0034 

    0.0043 

    0.0069 

    0.0095 

    0.0122 

    0.0148 

    0.0175 

    0.0219 

    0.0263 

    0.0307 

    0.0351 

    0.0395 

    0.0470 

    0.0546 

    0.0621 



    0.0696 

    0.0772 

    0.0882 

    0.0992 

    0.1102 

 

 

ans = 

 

    1.0000    1.0000         0 

    1.0000    0.9992    0.0008 

    1.0000    0.9984    0.0016 

    1.0000    0.9976    0.0024 

    1.0000    0.9928    0.0072 

    1.0000    0.9880    0.0120 

    1.0000    0.9833    0.0167 

    1.0000    0.9786    0.0214 

    1.0000    0.9538    0.0461 

    1.0001    0.9302    0.0697 

    1.0001    0.9078    0.0921 

    1.0002    0.8863    0.1134 

    1.0006    0.8279    0.1715 

    1.0010    0.7766    0.2224 

    1.0015    0.7312    0.2673 

    1.0020    0.6907    0.3073 

    1.0026    0.6543    0.3431 

    1.0036    0.6014    0.3950 

    1.0047    0.5562    0.4391 

    1.0057    0.5172    0.4771 

    1.0068    0.4831    0.5100 

    1.0079    0.4531    0.5390 

    1.0097    0.4094    0.5808 

    1.0115    0.3732    0.6153 

    1.0132    0.3426    0.6442 

    1.0148    0.3164    0.6688 

    1.0164    0.2938    0.6898 

    1.0185    0.2659    0.7155 

    1.0206    0.2426    0.7368 

    1.0225    0.2229    0.7547 

 

SORU 1.C. Yapılacaklar 
cizdir01.m isimli bir fonksiyon yazılacaktır, bu fonksiyon cozdur01.m fonksiyonun çıktılarını giriş 
argümanları olarak alacak ve üç adet grafik çizecektir: 

1. Tek bir şekil üzerinde ,  ve 'nin zamana karşı grafiği çizdirilecektir. 

2. Tek bir şekil üzerinde ,  ve 'nin logaritmik zamana karşı grafiği 
çizdirilecektir. Verilen denklemin ifade ettiği kimyasal tepkime çok uzun sürebilmekte, durum 
değerlerinin bazıları çok hızlı bazıları daha yavaş değişebilmektedir. Bu nedenle zamanı 
logaritmik olarak çizdirip incelemek faydalı olmaktadır. 

3. Bir şekli iki satır ve üç sütuna bölünerek üstteki satıra sırayla her bir durumun normal zamana 
karşı değişimi, alttaki satıra da sırayla her bir durumun logaritmik zaman karşı değişimi 
çizdirilecektir. 



Şekillere mutlaka başlık ve eksen isimleri yazılmalıdır ve kılavuz çizgiler gösterilmelidir. Aynı eksende 
birden fazla çizim içeren şekillere lejant konulmalıdır. 

Örneğin 

cizdir01(tt,xx); 

 



 

 

SORU 1.D. Yapılacaklar 
cozdurSimulink01.slx isimli bir Simulink modeli oluşturarak denklemlerin çözümünü Simulink 

ortamında yaptırın. Bir Scope bloğu aracılığıyla 'yi çizdirin. 



Ayrica bu Scope bloğunu kullanarak çözümleri MATLAB ortamına xData isimli ve cinsi Structure with 
time olan bir değişken olarak aktarın. Bu değişkeni ve üst şıkta yazdığınız cizdir01.m fonksiyonun 
kullarak sonuçlarınızı cozdur01.m fonksiyonu ile kıyaslayın. 

Örneğin 

sim('cozdurSimulink01.slx'); % Simulink modelini çalıştır 

whos xData % xData değişkeninin oluştuğunu gör 

tt = xData.time; % zaman verilerini al 

xx = xData.signals.values; % x verilerini al 

cizdir01(tt,xx); % cizdir 

  Name       Size            Bytes  Class     Attributes 

 

  xData      1x1              6800  struct               

 

 



 

 

SORU 2. Genel Bilgi 
Bu soruda sizden, bir elektrik hattını gözlemlemek için kurulmuş iki devre ve bir mikroişlemci kart 
yardımı ile toplanılan verileri bir dosyadan okuyacak ve çizecek bir program yazmanız istenmektedir. 



Devrelerden biri akım, diğeri voltaj ölçümü yapmıştır. 12 bitlik bir ADC (Analog to Digital) ile 
örneklenen sinyaller, DMA (Direct Memory Access) kullanılarak SD karta yazılmıştır. Sağdan 1-11. 
bitler okunan sinyalin büyüklüğünü gösterirken, 12. bit ise işaret biti olup 0 ise artı, 1 ise eksi bir sayıyı 
göstermektedir. Sonsuz döngüde DMA (akım) ve DMA (voltaj) peş peşe ve birer kez çağrılmaktadır. 
Yani her döngüde akım ölçüm devresinden  örnek, voltaj ölçüm devresinden  örnek 
yazılmıştır. 

Bilgisayar ortamında sayılar  baytlardan (1 bayt = 8 bit) oluştuğundan, her örnek 2 bayt (16 bit) olarak 
matkap.bin isimli ikili (binary) bir dosyaya yazılmıştır. Ölçümler 12 bit olduğundan aslında bu iki 
baytın sadece sağdan 12 biti kullanmakta olup, en duyarlı dört bit (soldan dört bit) hep sıfırdır. Bu 
dosyayı dersin web sitesinden indirebilirsiniz. (Not: Bu dosya metin dosyası değildir, Notepad vs.'de 
açıp okumayı denemeyin.) Yukarıda bahsedildiği gibi ölçümler 'lik bloklar halindedir: İlk  
veri akım, sonraki  veri voltaj, sonraki  veri yine akım, sonraki  veri yine voltaj verisi 
olup, bu şekilde dosya sonuna kadar devam etmektedir. 

Kullanılan devrelerdeki fiziksel elemanların özelliklerinden dolayı alınan ölçümler gerçek değerlerin 
sabit bir katı çıkmaktadır. Bu nedenle matkap.bin dosyasında yer alan değerler okunduktan sonra 
kazanç ayarlaması yapılmalıdır . Bunun için akım değerini  ve voltaj değerini de  ile 
çarpmanız gerekmektedir. 

SORU 2.A. Yapılacaklar 
veriOku01.m isimli bir fonksiyon yazılacaktır. Bu fonksiyonun dosyaAdi ve blokBoyutu isimli iki 
argümanı olup, sırasıyla veri okunacak dosyanın adını (bu soru için matkap.bin )ve ölçümlerdeki blok 
büyüklüğünü (bu soru için ) göstermektedir. Fonksiyon dosyadan verileri okuyacak, voltaj ve 
akım verilerini ayrıştırarak bunları dataV ve dataI isimli iki çıkış olarak döndürecektir. 

Örneğin 

[dataV, dataI] = veriOku01('matkap.bin',4000); 

dataV(1:30) % dataV çok büyük, tümünü ekrana yazdirmayalim, örnek olarak ilk 30 elemani 

görelim 

dataI(1:30) % dataI çok büyük, tümünü ekrana yazdirmayalim, örnek olarak ilk 30 elemani 

görelim 

% 

 

ans = 

 

   43.1680 

   42.5600 

   42.2560 

   42.4080 

   40.5840 

   38.4560 

   38.1520 

   36.9360 

   36.3280 

   35.2640 

   34.2000 

   33.1360 

   31.4640 

   29.3360 

   29.1840 



   28.7280 

   27.2080 

   25.8400 

   26.1440 

   25.3840 

   24.3200 

   23.1040 

   22.8000 

   21.2800 

   20.3680 

   19.9120 

   18.0880 

   16.2640 

   14.7440 

   15.3520 

 

 

ans = 

 

    0.0300 

    0.0100 

    0.0100 

         0 

         0 

    0.0100 

    0.0200 

    0.0200 

    0.0200 

    0.0100 

    0.0100 

    0.0200 

    0.0200 

    0.0600 

    0.0100 

    0.0300 

    0.0100 

    0.0100 

    0.0200 

    0.1500 

    0.1200 

    0.1300 

    0.1300 

   -0.0100 

    0.0400 

    0.0100 

    0.0100 

    0.0200 

    0.0200 

    0.0200 

 

SORU 2.B. Yapılacaklar 
veriCizdir01.m isimli bir fonksiyon yazılacaktır. Bu fonksiyon üst şıkta elde edilen dataV ve dataI 
değişkenlerini giriş olarak alacaktır. Ek olarak ornekAraligi1 ve ornekAraligi2 isimli iki giriş argümanı 
daha olacak olup, bunlar okunan verilerin özellikle ilgilenilen iki parçasını belirtmektedir. Verinin 
tümünün grafiğinin yanı sıra, bu örnek aralıklarında da yakınlaştırılmış çizim yapılacaktır. Fonksiyonun 
çizmesi istenilen iki grafik şu şekilde olacaktır: 



1. Bir şekil üç satır ve iki sütuna bölünecek, birinci sütundaki üç alt şekle sırasıyla tüm voltaj 
verisinin grafiği, verinin ornekAraligi1 aralığındaki grafiği ve verinin ornekAraligi2 aralığındaki 
grafiği çizilecektir. İkinci sütuna aynı çizimler akım verisi için yapılacaktır. 

2. Tek bir şekil üzerine ornekAraligi2 aralığındaki voltaj ve akım verisi üst üste çizdirilecektir. 
Verilerin ölçekleri çok farklı olduğu için iki farklı y-ekseni (biri solda, biri sağda) kullanılacaktır. 

Şekillere mutlaka başlık ve eksen isimleri yazılmalıdır ve kılavuz çizgiler gösterilmelidir. Aynı eksende 
birden fazla çizim içeren şekillere lejant konulmalıdır. 

Örneğin 

veriCizdir01(dataV,dataI,[2e5 2.8e5],[2.4e5 2.6e5]); 
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