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Aşağıdak� soruları çözerek en geç 17 Ek�m 2018 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar bana ve ders�n as�stanına �lg�l� dosyaları
eposta �le gönder�n. Ödev gönder�m� ve değerlend�rmes�nde sıkıntı yaşanmaması �ç�n lütfen aşağıdak� noktalara d�kkat ed�n:

Ödevde yer alacak dosyalar türler� şu şek�lded�r: �) .m uzantılı MATLAB kodları ve fonks�yonları, ��) .mdl/.slx uzantılı
S�mul�nk modeller�, ���) Yaptığınız �şler� anlattığınız ve sonuçları yorumladığınız .doc/.docx uzantılı b�r rapor, �v) Raporun
PDF vers�yonu (.pdf uzantılı)

Kod ve model dosyaları çalışmaya hazır olmalıdır. Dosyalar açılıp Run den�ld�ğ� zaman hatasız çalışmalı ve sonuç
vermel�d�r. Ödevler okunurken dosyaların üzer�nde b�zler tarafından değ�ş�kl�k yapılması (b�r yerlere ekstra kod eklenmes�,
kodun b�r bölümünün kapatılarak sadece b�r bölümünün çalıştırılması, değ�şken değerler�n�n değ�şt�r�lmes�, S�mul�nk
model�ndek� bağlantıların değ�şt�r�lmes� vs.) mümkün değ�ld�r. Örneğ�n "Senaryo X �ç�n Senaryo Y'dek� S�mul�nk model�n�n
aynısı kullanılacak ama çalıştırmadan önce parametreler� şöyle değ�şt�rmen�z gerekl�, b�r de şu bloğun g�r�ş� şuradan
alınacak." şekl�nde yorumlar geçers�zd�r. Böyle b�r durum varsa bu değ�ş�kl�kler� kend�n�z yaparak farklı b�r model olarak
kayded�n�z ve Run tuşuna basıldığunda �sten�len sonuçları verd�ğ�nden em�n olunuz.

Ödevde ver�len s�stemler� b�lm�yorsanız veya unuttuysanız veya modeller�n� çıkarmakta zorlanıyorsanız ekstra araştırma
yapmaktan, k�taplardan, makalelerden, �nternet s�teler�nden faydalanmaktan çek�nmey�n. Ancak bunun sonucunda s�stem�n
çalışmasını ve model çıkarımını anladığınızdan em�n olun ve raporunuzda bunları kend� cümleler�n�zle anlatın. Doğrudan
kopyala-yapıştır yapılan sonuç ve yorumların tesp�t ed�leceğ�n� ve düşük puan almanıza neden olacağını unutmayın.
Kullandığınız bu tür kaynakları mutlaka raporunuzun sonunda Referanslar bölümünde numaralandırarak ver�n. B�r kaynağı
rapor �ç�nde kullandığınız nokta neres� �se tam oradan �lg�l� kaynağa atıf yapmayı �hmal etmey�n.

Ödevde �sten�len ç�z�mler�n�z� güzelleşt�rmek �ç�n lütfen başlık koymak, eksenler� �s�mlend�rmek, lejant koymak vb.
araçlardan faydalanın.

Ödevlerdek� dosyalar zaman zaman yüksek boyutlara ulaşab�l�yor ve okulun eposta kotaları çok düşük olduğu �ç�n b�z�m
kotalarımızın dolmasına sebep olab�l�yor. Onun �ç�n lütfen tüm dosyalarınızı tek b�r zıp veya rar dosyasında topladıktan
sonra okul eposta adresler�m�ze değ�l gma�l adresler�m�ze (  ve ) tek
epostada gönder�n; ayrı ayrı �k� eposta atmayın, tek epostada �k�m�ze de gönder�n.

rar veya zıp dosyalarınızı Ad-Soyad-Numara şekl�nde �s�mlend�r�n. Dosya �s�mler�nde Türkçe karakter kullanmayın. Örneğ�n
111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu �s�ml� öğrenc�, Cosku-Kasnakoglu-111211102.rar veya Cosku-Kasnakoglu-
111211102.z�p �s�ml� tek b�r dosyayı tek epostada yukarıdak� �k� adrese göndermel�d�r.

İstenen dosyayı tek epostada göndermel�s�n�z, bana ve as�stana �k� ayrı eposta atılması hal�nde koord�nasyon sorunları
oluşab�l�r, ödev�n�z kabul ed�lmeyeb�l�r veya geç gönder�lm�ş g�b� değerlend�r�leb�l�r.

Ödevle �lg�l� sorularınızı da y�ne tek epostada hem bana hem ders�n as�stanına gönder�n; sadece bana gönder�len veya ayrı
ayrı gönder�len epostalar cevapsız kalab�l�r.
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Soru 1. RLC devres�n�n MATLAB kullanarak s�mülasyonu



Yukarıda b�r RLC devres� göster�lm�şt�r. G�r�ş kaynak voltajı , çıkış da kapas�tör voltajı  olsun.

S�stem�n d�ferans�yel denklemler�n� elde ed�n ve bunları raporunuza koyun. MATLAB altındak� ODE çözücüler�n� kullarak bu
denklemler� çözdüren b�r program yazın. , ,  ve  (b�r�m basamak) �ç�n g�r�ş ve çıkış
voltajlarını üst üste ç�zd�r�n. Sonucu yorumlayın. Yan� f�z�ksel devrey� düşündüğünüzde beklenen davranışların s�mülasyonda da
gerçeklend�ğ�n� raporunuzda anlatın. Daha sonra parametreler� uygun şek�llerde değ�şt�rerek aşağıdak� senaryoların elde
ed�ld�ğ� s�mülasyonlar yapın ve sonuçları yorumlayın:

1. Çıkışın az m�ktarda salınım yaptığı b�r durum.

2. Çıkışın çok m�ktarda salınım yaptığı b�r durum.

3. Çıkışın çok kısa sürede oturduğu b�r durum.

4. Çıkışın çok uzun sürede oturduğu b�r durum.

Yorumlarınızda özell�kle hang� parametre değerler�n� arttırıp azalttığınız ve bunun sonucunda neden �lg�l� sonucun çıktığını
açıklamanız beklenmekted�r. Örneğ�n "C değer� arttırdım/azalttım, bunun sonucunda salınım/oturma süres� arttı/azaltı bunun
sebeb� f�z�ksel olarak şudur."

Soru 2. RLC devres�n�n S�mul�nk kullanarak s�mülasyonu

B�r öncek� soruda elde ett�ğ�n�z sonuçların aynılarını S�mul�nk kullanarak elde ed�n. Önce sadece S�mul�nk blokları kullanarak
yapın. Ardından S�mul�nk �ç�nden MATLAB kodu çağırarak yapın. Graf�kler� raporunuza koyun ve modeller�n�z� ödevle b�rl�kte
tesl�m ed�n.

Bu soruda tüm senaryolar �ç�n sonuçları elde ederek S�mul�nk modeller�n�n�n ekran görüntüler�n� ve s�mülasyon sonunda çıkan
graf�kler� raporunuza koyarak vermen�z yeterl�. Öncek� sorudak� çıkarımları, denklemler�, yorumları tekrar yazmanıza gerek yok.

Soru 3. Sarkaç s�stem�n�n MATLAB kullanarak s�mülasyonu

Yukarıda b�r sarkaç s�stem� göster�lm�şt�r. S�stemde sürtünme yoktur.



S�stem�n d�ferans�yel denklemler�n� elde ed�n ve bunları raporunuza koyun. MATLAB altındak� ODE çözücüler�n� kullarak bu
denklemler� çözdüren b�r program yazın. Uygun parametreler, �lk değerler ve s�mülasyon süres� seçerek aşağıdak� senaryoların
gerçekleşt�ğ� s�mülasyonlar yapın:

1. Sarkaç  anında en alt konumda harekets�z dururken serbest bırakılırsa ne olur?

2. Sarkaç  anında en alt konumdan b�r �lk hız �le başlatılırsa ne olur?

3. Sarkaç  anında doksan derecede dururken serbest bırakılırsa ne olur?

4. Sarkaç  anında doksan dereceden b�r �lk hız �le başlatılırsa ne olur?

5. Sarkaç  anında tam tepede harekets�z dururken serbest bırakılırsa ne olur?

6. Sarkaç  anında tam tepeden b�r �lk hız �le başlatılırsa ne olur?

S�mülasyon sonucunda çıkan ver�ler� kullanarak aşağıdak� ç�z�mler� tek b�r şekl� alt şek�llere bölerek yapın:

Sarkaç açısını ( ) zamana karşı ç�zd�r�n.

Sarkaç açısal hızını ( ) zamana karşı ç�zd�r�n.

Sarkaç açısal hızını ( ) sarkaç açısına ( ) karşı ç�zd�r�n.

Sarkacın ucundak� kütlen�n  konumunu  konumuna karşı ç�zd�r�n.

Ç�z�mler� raporunuza koyun ve bu sonuçları yorumlayın. Bunun �ç�n f�z�ksel s�stem� düşündüğünüzde beklenen davranışların
s�mülasyonda da gerçeklend�ğ�n� görün ve raporunuzda anlatın.

Notlar:

S�stem denklemler� doğrusal olmayan türden çıkacaktır. MATLAB'a bu denklemler� çözdürmel�s�n�z. Herhang� b�r
doğrusallaştırma, yaklaşıklama vs. yapılmayacaktır.

Parametreler� ve �lk koşulları mantıklı sonuçlar alacak şek�lde �sted�ğ�n�z� g�b� seç�n.

Soru 4. Sarkaç s�stem�n�n S�mul�nk kullanarak s�mülasyonu

B�r öncek� soruda elde ett�ğ�n�z sonuçların aynılarını S�mul�nk kullanarak elde ed�n. Önce sadece S�mul�nk blokları kullanarak
yapın. Ardından S�mul�nk �ç�nden MATLAB kodu çağırarak yapın. Graf�kler� raporunuza koyun ve modeller�n�z� ödevle b�rl�kte
tesl�m ed�n.

Bu soruda tüm senaryolar �ç�n sonuçları elde ederek S�mul�nk modeller�n�n�n ekran görüntüler�n� ve s�mülasyon sonunda çıkan
graf�kler� raporunuza koyarak vermen�z yeterl�. Öncek� sorudak� çıkarımları, denklemler�, yorumları tekrar yazmanıza gerek yok.

Soru 5. Ç�ft sarkaç s�stem�n�n s�mülasyonu

Yukarıda b�r ç�ft sarkaç s�stem� göster�lm�şt�r. S�stemde sürtünme yoktur.



S�stem�n d�ferans�yel denklemler�n� elde ed�n ve bunları raporunuza koyun. İster MATLAB �ster S�mul�nk (�steresen�z �k�s�n�
b�rden) kullanarak bu denklemler� çözdürecek b�r yapı oluşturun.

Ç�ft sarkaç s�stem�n�n en öneml� özell�ğ� b�r kaot�k s�stem olmasıdır. Kaot�k s�stem�n ne demek olduğunu araştırın ve
raporunuzda kısaca anlatın.

S�stem�n kaot�k olduğunu göstermeye yönel�k aşağıdak� g�b� s�mülasyonlar yapın:

1. Uygun parametreler, �lk koşullar ve süre seçerek b�r s�mülasyon yapın.

2. İlk koşulları çok az değ�şt�rerek başka b�r s�mülasyon yapın.

3. İlk koşulları çok az daha değ�şt�rerek b�r s�mülasyon daha yapın.

Bu üç s�mülasyonun sonuçlarını üst üste ç�zd�r�n ve kıyaslayın. Ç�z�lmes� �sten�len graf�kler:

Şek�l 1, Alt şek�l 1: Zamana karşı  açısı.

Şek�l 1, Alt şek�l 2: Zamana karşı  açısı.

Şek�l 1, Alt şek�l 3: Zamana karşı  hızı.

Şek�l 1, Alt şek�l 4: Zamana karşı  hızı.

Şek�l 2:  ve  kütleler�n�n  poz�syonunlarına karşı  poz�syonları. Her kütle �ç�n farklı renkte yörüngeler ç�zd�r�n.

Ç�z�mler� raporunuza koyun ve bu sonuçları yorumlayın. Özell�kle bu ç�z�mlere bakarak s�stem�n neden kaot�k özell�kte olduğunu
yorumlamanız sorunun amacına ulaşması açısından öneml�d�r.

Notlar:

S�stem denklemler� doğrusal olmayan türden çıkacaktır. MATLAB'a bu denklemler� çözdürmel�s�n�z. Herhang� b�r
doğrusallaştırma, yaklaşıklama vs. yapılmayacaktır.

Parametreler� ve �lk koşulları mantıklı sonuçlar alacak şek�lde �sted�ğ�n�z� g�b� seç�n.
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