
ÖDEV 2 
Aşağıdaki soruları çözerek en geç 8 Mart 2016 Salı günü saat 23:59'a kadar bana ve dersin 
asistanına ilgili dosyaları eposta ile gönderin. Ödevleri gönderirken sıkıntı yaşanmaması için 
lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin: 

• Bu ödevde tasarım gerektiren sorular olduğu için problemlere nasıl yaklaştığınızı da 
açıklamanız gerekiyor. Bunun için de kodlarınızı içeren MATLAB dosyalarınızın (.m) 
yanı sıra, istenilen açıklamaları içeren Word formatında raporu da (.doc veya .docx) 
göndermeniz gerekiyor. 

• 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. 

BÖLÜM 1. KODLAMA 
Bu bölümde gürültülü bir sinyale çeşitli fitreler uygulanarak sinyalin gürültüden arındırılması 
problemi incelenecek ve bu amaçla kullanılabilecek bir takım fonksiyonlar yazılacaktır. 

Örnek olarak 5000 Hz frekansında ayrıklaştırılmış sinyaller üzerinde bir inceleme yapalım. 

fs = 5000; % Örnekleme frekansı 

Ts = 1/fs; % Örnekleme periyodu 

BÖLÜM 1.A 
Bir sisteme belli frekanslar arasında rastgele bir gürültü karıştığını varsayalım. Örneğin 

fnd = 800; % Gürültü alt frekans limiti 

fnu = 1600; % Gürülü üst frekans limiti 

Sorunun bu kısmında verilen bir frekans aralığındaki gürültüyü bastırmaya yönelik bir filtre 
tasarlayan filtreUret01 isimli bir fonksiyon yazılacaktır. Fonksiyonun argümanları sırasıyla 



örnekleme frekansı fs, gürültü alt frekans limiti fnd ve gürültü üst frekans limiti fnu olacaktır. 
Fonksiyonun içerisinde 5. dereceden birer Butterworth, Chebyshev I, Chebyshev II ve Eliptik 
filtre tasarımı yapılacak ve filtrelerin Bode cevabı aynı grafik üzerine çizdirilecektir. Filtrelerin 
derecesi 5 olmak kaydıyla diğer parametreleri istenildiği şekilde belirlenebilir. Frekans ekseni 
rad/s değil Hz cinsinden olmalıdır. Ayrıca grafiklerin başlıklarına hangi tip ve ne türden bir 
filtre tasarlandığı yazılmalıdır. Eğer fnd değeri 0 verilirse yüksek geçirgen bir filtre, fnu değeri 
fs/2 (maksimum frekans) verilirse alçak geçirgen bir filtre, diğer durumlar için bant durduran 
bir filtre tasarlanması gerekir. Fonksiyonun çıkış argümanları sırasıyla filtrelerin pay ve payda 
katsayıları olacaktır. 

Örneğin yukarıda verilen değerler için filtre üreten fonksiyonu çağıralım 

[numB,denB,numC1,denC1,numC2,denC2,numE,denE] = filtreUret01(fs,fnd,fnu) 

 

numB = 

 

  Columns 1 through 7 

 

    0.0973   -0.0154    0.4877   -0.0617    0.9764   -0.0925    0.9764 

 

  Columns 8 through 11 

 

   -0.0617    0.4877   -0.0154    0.0973 

 

 

denB = 

 

  Columns 1 through 7 

 

    1.0000   -0.0922    0.8310   -0.0801    0.8761   -0.0563    0.3126 

 

  Columns 8 through 11 

 

   -0.0158    0.0942   -0.0022    0.0088 

 

 

numC1 = 

 

  Columns 1 through 7 

 

    0.0495   -0.0078    0.2480   -0.0313    0.4964   -0.0470    0.4964 

 

  Columns 8 through 11 

 

   -0.0313    0.2480   -0.0078    0.0495 

 

 

denC1 = 

 



  Columns 1 through 7 

 

    1.0000   -0.0758   -0.2073   -0.0216    1.1026   -0.0279   -0.5130 

 

  Columns 8 through 11 

 

   -0.0082    0.3865    0.0082   -0.1812 

 

 

numC2 = 

 

  Columns 1 through 7 

 

    0.0410   -0.0052    0.1209   -0.0138    0.1958   -0.0185    0.1958 

 

  Columns 8 through 11 

 

   -0.0138    0.1209   -0.0052    0.0410 

 

 

denC2 = 

 

  Columns 1 through 7 

 

    1.0000   -0.0623   -1.0640    0.0332    1.0806   -0.0313   -0.4212 

 

  Columns 8 through 11 

 

    0.0050    0.1319   -0.0012   -0.0118 

 

 

numE = 

 

  Columns 1 through 7 

 

    0.0970   -0.0133    0.3583   -0.0424    0.6272   -0.0594    0.6272 

 

  Columns 8 through 11 

 

   -0.0424    0.3583   -0.0133    0.0970 

 

 

denE = 

 

  Columns 1 through 7 

 

    1.0000   -0.0798    0.0455   -0.0414    1.2225   -0.0427   -0.3212 

 

  Columns 8 through 11 

 

   -0.0147    0.3930    0.0076   -0.1749 

 



 

Fonksiyon bu durumda [fnd,fnu] aralığında bant durduran bir filtre tasarlayarak Bode 
çizgesini göstermektedir. Ayrıca filtre katsayılarını da çıkış argümanı olarak döndürmektedir. 
Yukarıda verilen katsayılar örnek olması için verilmiştir, tasarımıza bağlı olarak sizin elde 
ettiğini katsayıları yukarıdakilerden farklı olabilir. 

BÖLÜM 1.B 
Sorunun bu kısmında filtreUret02 isimli ikinci bir filtre üretim fonksiyonu yazılacaktır. Bu 
fonksiyon yukarıda bahsedilen dört filtre tipinden (Butterworth, Chebyshev I, Chebyshev II, 
Eliptik) farklı olan sizin seçeceğiniz herhangi bir filtre tasarım yöntemi ile bir filtre tasarımı 
yapacak, sonuçları çizdirecek, filtrenin payı ve paydasını çıkış olarak döndürecektir. Örneğin 

[numX,denX] = filtreUret02(fs,fnd,fnu); 



 

Görüldüğü gibi fonksiyon [fnd,fnu] aralığında bir bant durduran filtre tasarlamıştır ancak 
farklı bir yöntem kullanıldığı için filtrenin genlik ve faz cevabı filtreUret01 ile üretilen 
filtrelerden farklıdır. Çıkış olarak filtrenin pay ve payda katsayıları döndürülmektedir. Burada 
bu katsayılar ekrana bastırılmamıştır çünkü yapılacak tasarıma göre herkes için farklılık 
gösterecektir. 

Sorunun bu kısmında derste verdiğimiz dört filtre tipi dışında istediğiniz bir filtre tasarım 
yöntemini, istediğiniz parametrelerle kullanabilirsiniz. Parametreleri hep sabit alabileceğiniz 
gibi, isterseniz verilen giriş argümanlarına göre filtre tasarım parametreleri de fonksiyon 
içerisinde otomatik olarak seçilebilir. 

Bu fonksiyon sonucunda elde edilen filtrenin cevabının, filtreUret01 fonksiyonu ile üretilen 
filtrelerden "daha iyi" olmasına çalışmalısınız. "Daha iyi" ifadesi elbette göreceli bir kavramdır 
ve her tasarımın bir diğerine göre avantaj ve dezavantajları olacaktır. Ancak buradaki 
filtrelerin kullanımının ana amacının belli bir frekans bölgesindeki gürültüyü bastırmak 
olduğunu, bunu yaparken de üzerine gürültünün bindiği orijinal sinyali mümkün olduğu 
kadar az etkilemesi gerektiğini hatırlayınız. Bunun için öncelikle MATLAB'da başka hangi tip 
filtreler tasarlanabileceğini, bunların ne gibi güçlü ve zayıf yanları olduğunu araştırmanız 
gerekecektir. Bunun için MATLAB dokümantasyondan ve gerekirse internet üzerindeki 
kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

Özetle sorunu bu kısmı ağırlıklı olarak bir tasarım sorusudur; problemi çözen en iyi tasarımı 
yapmaya çalışmaya gayret ediniz ve bu yolda gerekli araştırmaları yapınız. 



BÖLÜM 1.C 
Filtreler dinamik sistemler oldukları için çalışmaya başladıkları andan sürekli hale ulaşana 
kadar belli bir zaman geçmektedir; bu zamana oturma zamanı dendiğini hatırlayınız. Derste 
de tasarladığımız filtrelerin basamak cevaplarına bakarak bu durumu gözlemlemiştik. 

Bu kısımda üst şıklarda tasarlanan beş filtre için ortak bir oturma zamanı bulacak 
oturmaZamani01 isimli bir fonksiyon yazılacaktır. Fonksiyon argüman olarak filtre 
katsayılarını ve örnekleme frekansını alacaktır. Tek tek bakıldığında filtrelerin oturma 
zamanları birbirinden farklı olabilir, o nedenle en yavaş oturan filtrenin oturma zamanı 
fonksiyonun çıktısı olarak döndürülecektir. Oturma zamanı için farklı tanımlar (%2, %5 vs.) 
olduğunu biliyoruz, bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz; burada önemli olan salınımların 
bittiği ve cevabın aşağı yukarı sabit bir değere ulaştığı zaman anının yaklaşık olarak tespit 
edilmesidir. Fonksiyon ayrıca tüm sistemlerin birim basamak cevabını üst üste çizdirecek ve 
kalın bir çizgi ile oturma zamanını işaretleyecektir. Örneğin: 

tOturma = oturmaZamani01(numB,denB,numC1,denC1,numC2,denC2,numE,denE,numX,denX,fs) 

 

tOturma = 

 

    0.0108 

 

 

Grafiğe bakılarak hesaplanan oturma zamanı süresinde tüm filtrelerin salınımlarının büyük 
ölçüde bittiği ve sürekli hale ulaştıkları görülmektedir. 



BÖLÜM 1.D 
Sorunun bu kısmında istenilen bir frekans bölgesinde rastgele gürültü üreten gurultuUret01 
isimli bir fonksiyon yazılacaktır. Fonksiyon giriş olarak örnekleme frekansı fs, zaman t, genlik 
A, gürültü frekans limiti fnd ve gürültü üst frekans limiti fnu argümanlarını alacaktır. Verilen 
zaman vektörü t boyunca, [fnd,fnu] frekans aralığında [-A,A] arası genliğe sahip rastgele bir 
gürültü sinyali üretilerek fonksiyonun çıkışı olarak döndürülecektir. Fonksiyon ayrıca 
gürültünün zaman ve frekans (FFT) alanındaki genliğini de ekrana çizecektir. 

Bu gürültüyü üretmekteki amaç, bu sinyalin üzerine bu tür bir gürültü karıştığında yukarıdaki 
şıklarda tasarlanan filtrelerin performanslarını değerlendirmek ve kıyaslamaktır. Bu sebeple 
orijinal sinyal ve gürültülü sinyalin zaman ve FFT cevaplarını dört alt şekilden oluşan bir alt 
şekilde çizecek cizdir01 isimli bir yardımcı fonksiyon da yazılacaktır. Fonksiyon giriş olarak 
zaman vektörü  t, orijinal sinyal u ve gürültülü sinyal un argümanlarını alacak ve istenilen 
grafiği çizdirecektir. 

Bahsedilen fonksiyonların örnek bir kullanımı göstermek için önce iki farklı frekansta 
salınımdan oluşan bir giriş sinyali tanımlayalım 

fu1 = 300; % Birinci frekans 

fu2 = 600; % İkinci frekans 

Ardından zaman vektörünü oluşturalım. Zaman vektörünün zaman aralığının örnekleme 
periyodu Ts tarafından belirlendiğini unutmayınız. Ayrıca ilerine bu sinyali yukarıdaki 
filtrelere verdiğimizde sağlıklı bir inceleme yapabilmek için filtrelerin oturmasını bekledikten 
sonra en az beş periyotluk bir zamanda değerlendirme yapılması uygun olacaktır; zaman 
vektörünün bitiş anını da buna göre ayarlayalım. 

t = 0:Ts:(tOturma+5/fu1); % Zaman vektörü oluştur 

Orijinal (gürültüsüz) sinyali oluşturalım: 

u = cos(2*pi*fu1*t) + sin(2*pi*fu2*t); 

Genliği 10 olan, yukarıda tanımlanmış olan zaman vektörü t boyunca [fnd, fnu] frekansları 
arasında rastgele salınım yapan bir gürültü sinyali oluşturalım. 

A = 10; % Gürültü genliği 

gurultu = gurultuUret01(fs, t, A, fnd, fnu); % Gürültüyü oluştur 



 

Fonksiyon aynı zamanda oluşan gürültü sinyalinin zaman ve frekans alanındaki davranışını da 
çizdirmektedir. Frekans alanındaki grafikten gürültünün yaklaşık olarak istenilen frekans 
bölgesinde yer aldığını, bu bölgeden uzaklaştıkça zayıflayarak sıfıra yaklaştığını gözlemleyiniz. 
Oluşturulan gürültü sinyalini orijinal sinyale ekleyerek gürültülü sinyali oluşturalım: 

un = u + gurultu; % Gürültülü sinyali oluştur 

Orijinal sinyal ve gürültülü sinyalin zaman ve FFT tepkilerini çizdirelim: 

cizdir01( t, u, un ); 



 

Grafikler incelendiğinde orijinal girişin iki frekanstan oluştuğu, üzerinde gürültü karıştığında 
ise gürültüye karşılık gelen frekans bölgesinin de dolduğu görülmektedir. Bunun sonucunda 
zaman alanında kirlenmiş (gürültülü) bir sinyal oluşmaktadır. Gürültünün genliği yüksek 
olduğundan gürültülü sinyal orijinal sinyalden oldukça farklı bir şekle sahip olup, gözle 
bakıldığında orijinal sinyalin ve olduğunu kestirmek oldukça zordur. Bundan sonraki 
kısımlarda yukarıdaki şıklarda üretilen filtrelerin bu gürültüyü bastırarak orijinal sinyali 
ayıklamada ne denli başarılı oldukları değerlendirilecektir. 

BÖLÜM 1.E 
Bu kısımda yukarıda tasarlanan filtreler, kirlenmiş bir sinyalden gürültüyü ayıklayarak orijinal 
sinyalin elde edilmesi için kullanılacak ve elde edilen sonuçlar kıyaslanacaktır. Bu amaçla 
filtreKiyasla01 isimli bir fonksiyon yazılacaktır. Fonksiyon giriş argümanları olarak beş 
filtrenin pay ve payda katsayıları, zaman vektörü t, giriş vektörü u, gürültülü giriş un, oturma 
zamanı tOturma ve örnekleme frekansı fs değerlerini alacaktır. Çıkış olarak gürültü sinyal 
un'ye üst şıklarda tasarlanan beş filtre uygulandığında elde edilen sonuçlar döndürülecektir. 
Filtreleme işlemi için derste de gösterdiğimiz gibi MATLAB'ın filter fonksiyonu kullanılacaktır. 
(Benzer iş yapan başka fonksiyonlar da var ancak bir kısmı farklı alanlar için farklı varsayımlar 
altında çalıştığından karışıklığı önlemek ve ödevlerinizi değerlendirirken bir standart 
oluşturmak adına bu şıkta filtreleme işlemi için mutlaka filter fonksiyonu kullanılacak.) 

Fonksiyon ayrıca filtreleme sonuçlarını grafiksel olarak da sunacaktır. Her bir filtre için birer 
şekil çizdirilecek, bu şekil altı alt şekle bölünecektir. Bu alt şekillerde zaman ve frekans 
alanında orijinal sinyal, gürültülü sinyal ve filtrelenmiş sinyal gösterilecektir. Zaman 



alanındaki çizimlerde 0'dan itibaren değil, filtreler oturduktan sonraki cevap gösterilecektir. 
Örneğin: 

% Filtreleri uygulayalım 

[yB,yC1,yC2,yE,yX] = 

filtreKiyasla01(numB,denB,numC1,denC1,numC2,denC2,numE,denE,numX,denX,t,u,un,tOturm

a,fs); 

 



 

 



 

 

BÖLÜM 1.F 
İdeal şartlarda gürültü bastırmak amacıyla üretilmiş bir filtrenin çok fazla bozulmaya 
(distortion) yol açmaması istenir. Kabaca ifade etmek gerekirse filtre çıkışında elde edilen 



sinyalin şekli orijinal sinyale ne kadar benziyorsa, filtreleme işleminde o kadar az bozulma 
olduğu söylenebilir. Filtre dinamik bir sistem olduğunda filtreleme işleminin vakit aldığı ve 
filtrenin oturması için bir miktar zaman geçmesi gerektiği konusunda üst şıklardaki 
açıklamalarda değinmiştik. Bu nedenle bir giriş sinyali filtrelendiğine gecikme olması 
kaçınılmazdır ve kabul edilebilir. Ancak şekilsel bozulmalar daha büyük sorunlara yok 
açtığından mümkün olduğunca az olması istenir. 

Özetle filtre cevabı oturduktan sonra filtre çıkışı ve orijinal sinyal şekil olarak yaklaşık aynı 
olmalı, sadece bir miktar gecikme olmalıdır. Başka bir deyişle sinyallerden birini uygun 
miktarda kaydırılınca diğeri ile ne kadar iyi örtüşüyorsa filtreleme işleminde bozulmanın o 
kadar az olduğu söylenebilir. 

Bu kısımda yukarıda tasarlanan beş filtre için filtreleme işlemi sonundaki bozulmayı görsel 
olarak değerlendirmek amacıyla bozulmaKiyasla01 isimli bir fonksiyon yazılacaktır. Bu 
fonksiyon giriş olarak zaman vektörü t, orijinal giriş u, filtrelenmiş çıkışlar yB,yC1,yC2,yE,yX ve 
oturma zamanı tOturma argümanlarını alacaktır. Fonksiyon içerisinde her bir filtre çıkışı ile 
orijinal sinyal kıyaslanacak, orijinal sinyal u uygun bir miktar kaydırılarak filtrelenmiş sinyal ile 
mümkün olduğunda örtüştürülmeye çalışılacaktır. Her filtre için kaydırma miktarı farklı 
olabilir, ayrıca bazı filtrelerde bozulma çok fazla olabilir. Bunlar elbette üst üste çok iyi 
oturmayacaktır, yapabildiğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Kaydırılmış u sinyali ile çıkışın en 
uygun örtüştüğü durum için zaman grafikleri çizdirilecektir. Başta belirtildiği gibi zaman 
grafikleri 0'dan değil filtreler oturduktan sonra yani tOturma anı sonrası başlamalıdır. 
Örneğin 

% Filtre çıkışlarındaki bozulmayı kıyaslayalım 

bozulmaKiyasla01(t,u,yB,yC1,yC2,yE,yX,tOturma); 



 

Buradaki örnekte standart dört filtrede bir miktar bozulma gözlenirken, filtreUret02 ile 
tasarlanan farklı filtrenin çıkışı ile giriş birebir aynı şekle sahiptir, yani bozulma yok denecek 
kadar azdır. Siz de filtreUret02 fonksiyonundaki tasarımınızı mümkün olduğu kadar az 
bozulma olacak şekilde gerçekleştirmeye çalışınız. 

 

BÖLÜM 2. TASARIM VE RAPORLAMA 
Bu bölümde, ilk bölümde yazmış olduğunuz kodları farklı değerler için çalıştırarak sonuçlar 
elde etmeniz ve bunları inceleyerek yorumlamanız istenmektedir. Elde edilen şekiller ve 
istenilen yorumlar rapor dosyanızda sunulacaktır. 

Bu bölümde kullanılacak fonksiyonlar üst bölümde yazılan fonksiyonlardır, yani bu aşamadan 
sonra yeni fonksiyon yazılmayacaktır, sadece fonksiyonlara girilen argümanlar değişecektir. 
Her alt bölüm için aslında yapmanız gereken sadece gürültü frekans aralığı parametreleri fnd 
ve fnu'yu (2.D için u'yu da) değiştirerek yukarıda örnek olarak verilen komutları çalıştırmak, 
yorumlamak ve rapora yazmak olacaktır. 

BÖLÜM 2.A 
1. Birinci bölümde örnek olarak verilen [800, 1600] Hz frekans aralığındaki gürültüleri 

bastırmak için beş farklı filtre oluşturun. 
2. Filtrelerin Bode çizgelerini inceleyerek birbirlerine olan avantaj ve dezavantajlarını 

kıyaslayın. Hem genlik hem de faz cevaplarını yorumlamaya çalışın. 



3. Oturma zamanı fonksiyonunun çizdirdiği birim basamak grafiği yorumlayın. Grafik 
hangi değere yakınsamaktadır? Neden? Farklı filtrelerin hızlarını kıyaslayın ve neden 
böyle olduğunu yorumlayın. 

4. Yine birinci bölümde örnek olarak bahsedilen gürültülü giriş sinyalini oluşturun. 
5. Filtreleme sonuçlarını kıyaslayın ve yorumlayın. FFT cevaplarına bakarak filtrenin 

etkisinin ne olduğunu belirtin. Her bir filtre için istenilen sonucun tam olarak alınıp 
alınamadığını, nerelerde problem olduğunu açıklayın. FFT'lerde gördüğünüz şekiller 
ile zaman alanındaki cevapları ilişkilendirin. (filtreUret02 fonksiyonunu kendiniz 
yazdığınız ve parametreleri dilediğiniz gibi seçtiğiniz için buradaki tasarımınızın 
performansının iyi olmasını bekliyoruz.) 

6. Her filtre için çıkış ve kaydırılmış u sinyalini kıyaslayarak hangi filtrede ne kadar 
bozulma olduğunu, en az bozulma olan filtrenin hangisi olduğunu yorumlayın. 
Filtrelerin hangi özellikleri bu bozulmanın az veya çok olması ile ilişkilendirilebilir? 
(filtreUret02 fonksiyonunu kendiniz yazdığınız ve parametreleri dilediğiniz gibi 
seçtiğiniz için buradaki tasarımınızın performansının iyi olmasını bekliyoruz.) 

BÖLÜM 2.B 
Gürültü aralığını [0,100] Hz alarak 2.A şıkkını tekrar edin. 

BÖLÜM 2.C 
Gürültü aralığını [430,470] Hz alarak 2.A şıkkını tekrar edin. 

BÖLÜM 2.D 
Yukarıdaki şıklardan farklı olacak şekilde kendi seçtiğiniz bir gürültü aralığı ve giriş sinyali (u) 
için 2.A şıkkını tekrar edin. 
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