
ELE 515 - 2016/17 BAHAR DÖNEMİ - ÖDEV 1 
Aşağıdaki soruları çözerek en geç 3 Mart 2017 Cuma 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 zıp 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 zıp 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 görülmeyebilir 
ve cevapsız kalabilir. 

• Ödevle ilgili soru sormadan önce dersin web sitesinde Sıkça Sorular Sorular’ı okuyun. 
Burada cevabı olan soruları cevaplama imkânımız olmayabilir. 
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Soru 1. Genel Bilgiler 
Bir yay kütle sönümleyici sistemi aşağıdaki türevsel ifade ile verilmiş olsun: 

 

Burada 



 kg ve  kg kütleleri,  N sisteme uygulanacak kuvveti, 
 N.s/m ve  N.s/m sönümleme katsayılarını,  N.m yay 

sabitini göstermektedir. 

Soru 1A 
sistem.m isimli bir fonksiyon yazın. Bu fonksiyon sırasıyla  
argümanlarını alacak ve çıkış olarak 

 

vektörünü verecektir. 

Örneğin; 

sistem(Ks,Kd1,Kd2,M1,M2,[1 0.8 0.1 0.4]) 

 

ans = 

 

    0.8000 

   -6.3333 

    0.4000 

    0.6400 

 

Soru 1B 
sistemCoz.m isimli bir fonksiyon yazın. Fonksiyon sırasıyla 

 argümanlarını alacak ve  aralığında 

 başlangıç koşuluna göre diferansiyel denklemleri çözecektir. Bu fonksiyon 
bir önceki şıkta yazılan sistem.m fonksiyonunu çağırmalıdır. Çözüm işleminden sonra bir şekli 
ikiye bölerek, biri üzerine sistemin durumları olan , 'i, diğerine de sistem çıkışı 
olan 'yi çizdirmelidir. Örneğin: 

sistemCoz(Ks,Kd1,Kd2,M1,M2,y0,tFin) 



 

Soru 1C 
Bu şıkta, 1B'de yaptığınız işlemlerin aynılarını sembolik değişkenler ve fonksiyonlar 
kullanarak tekrarlayın. Örneğin diferansiyel denklem çözümünde odeXX fonksiyonları yerine 
dsolve kullanın, çizimler için plot yerine ezplot kullanın vs. Yazdığınız fonksiyonları 
sistemSym.m ve sistemCozSym.m olarak adlandırın. 

Soru 1D 
Bu şıkta, 1B'de yaptığınız işlemlerin aynılarını Simulink ortamında yapın. solveSimulink isimli 
bir Simulink modeli ile denklemleri çözdürün. Bir Scope bloğu ile bir önceki şıkta çizdirdiğiniz 
grafiklerin aynılarını çizdirin. 

 

Soru 2. Genel Bilgiler 
Bir sıvının zamana karşı sıcaklık değişimi aşağıdaki vektörlerdeki gibi olsun. Burada t 
vektöründe saniye cinsinden zamanlar, s vektöründe de karşılık gelen derece cinsinden 
sıcaklıklar yer almaktadır. 

t = [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]; 

s = [72.5 78.1 86.4 92.3 110.6 111.5 109.3 110.2 110.5 109.9 110.2]; 

Bu soruda verilen bir zaman-sıcaklık verişini kullanarak ara değerlendirme yapan, çizdiren ve 
interaktif olarak kullanıcıdan gelen komutlara göre değişik görevler yapan bir fonksiyon 
yazılacaktır. 



Soru 2A 
Bir t vektöründe zaman değerlerini, s vektöründe bunlara karşılık gelen sıcaklık değerlerini 
alan ve aşağıdaki işleri yapan bir interpolasyonYap.m fonksiyonu yazın. 

Öncelikle t ve s'deki verileri kullanarak 0.5 saniyelik zaman aralıklarında aradeğerlendirme 
(interpolasyon) yapılacak. Doğrusal (linear) ve kübik bağ (spline) interpolasyonu olmak üzere 
iki farklı teknik kullanın. Bu aradeğerledirme sonuçları ekrana basılacak, ayrıca fonksiyon 
bitince tt, ss isimli çıkış değişkenlerinde kübik bağ aradeğerlendirme için 0.5 saniye aralıklı 
zamanlar ve değerler de kullanıcıya döndürülecek. 

Ara değerlendirmenin şekli de çizdirilecek. Bir şekil üçe bölerek ilkine orijinal veri ve doğrusal 
interpolasyon sonuçları çizdirilecek. İkincisine orijinal veri ve kübik bağ interpolasyon 
sonuçları çizdirilecek. Üçüncüsüne veri, doğrusal ve kübik bağ interpolasyon sonuçları 
beraber çizdirilecek. İlk iki şekilde orijinal veri cember, interpolasyon sonuçları yıldız ile 
gösterilecek. Son şekilde hepsi düz çizgi ile gösterilecek. Uygun şekilde eksen ve lejant 
konulacak. 

Yapılan kübik bağ ara degerlendirmesi kullanılarak frekans cevabı bulunacak ve farklı bir şekil 
üzerine çizdirilecek. 

Bu aşamadan sonra program interaktif bir hal alarak kullanıcıya üç seçenek sunacak, 
sonuçlara göre bir işlem yaparak menüye geri dönecek ya da programdan çıkacaktır. 
Seçenekler şu şekilde olacaktır: 

1. Ne zaman kaç derece? : Bu seçilirse kullanıcıdan zaman bilgisi girmesi istenecek ve 
girilen zamanda suyun sıcaklığının ne olduğu ekrana yazdırılacaktır. Kullanıcı kusuratlı 
veya orijinal veride olmayan değerler girebilir. Mesela 1.12, 3.567, 9.2322 gibi. 

2. Belli bir sıcaklığa hangi zamanda ulaşılacak? : Bu seçilirse kullanıcı bir sıcaklık girecek, 
program o sıcaklığa kaç saniyede ulaşılacağını ekrana yazdıracaktır. Kullanıcı kusuratlı 
veya orijinal veride olmayan değerler girebilir. Mesela 75.42, 90.423, 101.213 gibi. O 
sıcaklığa birden fazla zamanda ulaşılıyorsa sadece ilk zamanı vermeniz yeterli. 
Sıcaklığa hiç ulaşılmıyorsa o şekilde belirtin. 

3. Programı sonlandır. : Bu seçilirse fonksiyon sonlandırılacak. 

Not1: 1. ve 2. seçeneklerde kullanıcıdan giriş istendiği yerlerde kullanıcının yaptığı girişin 
eldeki veri setindeki değer aralıkları arasında olup olmadığı kontrol edilmeli ve eğer bu aralık 
dışında ise ekrana geçerli aralığın ne olduğu ve yeniden giriş yapılması gerektiği bilgisi 
yazdırılmalıdır. 

Not2: Yukarıdaki veri seti örnek olarak verilmiştir. Kodunuz verilen spesifik veri setinden 
bağımsız olmalıdır. Yani t ve s içerisinde başka veriler verildiğinde yine çalışmalarıdır. 

Not3: Tüm şekillerinizde gerekli yerlerde başlık, eksen ve lejant kullanımına dikkat edin. 

Not 4: Derste kullandığımız komutlara kısıtlı kalmayın. MATLAB dokümantasyonu ve interneti 
araştırarak işinize yarayacak farklı komutlar bulup kullanabilirsiniz. 

Örnek bir kullanım: 



[tt,ss] = interpolasyonYap(t,s); 

 

 
 



Asagidaki seceneklerden birine karsilik gelen sayiyi (1,2,3) girin: 

1:Ne zaman kac derece? 

2:Belli bir sicakliga hangi zamanda ulasilacak? 

3:Programi sonlandir. 

1 

Sicakligi istenen zamani girin:3.56 

 3.560000 saniyedeki sicaklik degeri 102.548000 derece 

 

Asagidaki seceneklerden birine karsilik gelen sayiyi (1,2,3) girin: 

1:Ne zaman kac derece? 

2:Belli bir sicakliga hangi zamanda ulasilacak? 

3:Programi sonlandir. 

2 

Derece degerini girin:104.5443 

 104.544300 dereceye 3.669087 saniyede ulasilacaktir. 

 

Asagidaki seceneklerden birine karsilik gelen sayiyi (1,2,3) girin: 

1:Ne zaman kac derece? 

2:Belli bir sicakliga hangi zamanda ulasilacak? 

3:Programi sonlandir. 

1 

Sicakligi istenen zamani girin:33 

0-10 araliginda bir zaman girin:44 

0-10 araliginda bir zaman girin:312312 

0-10 araliginda bir zaman girin:7.88 

 7.880000 saniyedeki sicaklik degeri 110.464000 derece 

 

Asagidaki seceneklerden birine karsilik gelen sayiyi (1,2,3) girin: 

1:Ne zaman kac derece? 

2:Belli bir sicakliga hangi zamanda ulasilacak? 

3:Programi sonlandir. 

tt 

1,2 veya 3 girmelisiniz! 



  

Asagidaki seceneklerden birine karsilik gelen sayiyi (1,2,3) girin: 

1:Ne zaman kac derece? 

2:Belli bir sicakliga hangi zamanda ulasilacak? 

3:Programi sonlandir. 

66 

1,2 veya 3 girmelisiniz! 

  

Asagidaki seceneklerden birine karsilik gelen sayiyi (1,2,3) girin: 

1:Ne zaman kac derece? 

2:Belli bir sicakliga hangi zamanda ulasilacak? 

3:Programi sonlandir. 

2 

Derece degerini girin:888 

72.5-111.5 araliginda bir sicaklik girin:-123 

72.5-111.5 araliginda bir sicaklik girin:99.99 

 99.990000 dereceye 3.420219 saniyede ulasilacaktir. 

 

Asagidaki seceneklerden birine karsilik gelen sayiyi (1,2,3) girin: 

1:Ne zaman kac derece? 

2:Belli bir sicakliga hangi zamanda ulasilacak? 

3:Programi sonlandir. 

3 

Program sonlandirildi. 

 

Fonksiyon bitince tt ve ss'nin içine 0.5 saniye aralıklı aradeğerlendirme dondurulmuş 
olduğuna da dikkat ediniz. 

tt, ss 

 

tt = 

 

  Columns 1 through 7 

 

         0    0.5000    1.0000    1.5000    2.0000    2.5000    3.0000 



 

  Columns 8 through 14 

 

    3.5000    4.0000    4.5000    5.0000    5.5000    6.0000    6.5000 

 

  Columns 15 through 21 

 

    7.0000    7.5000    8.0000    8.5000    9.0000    9.5000   10.0000 

 

 

ss = 

 

  Columns 1 through 7 

 

   72.5000   74.0556   78.1000   82.8194   86.4000   88.2044   92.3000 

 

  Columns 8 through 14 

 

  101.7129  110.6000  113.0188  111.5000  109.9494  109.3000  109.5837 

 

  Columns 15 through 21 

 

  110.2000  110.5283  110.5000  110.2156  109.9000  109.8094  110.2000 
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