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Aşağıdak� soruları çözerek en geç 6 Kasım 2018 Salı 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 dosya 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 basıldığında �sten�len sonuçları verd�ğ�nden em�n olunuz.

Ödevdek� kodlarınızın �ç�ne yorum (comment) yazmayı unutmayın. Yorum yazılmayan kodların prens�p olarak kötü kod
kabul ed�ld�ğ�n�, b�r başkası tarafından anlaşılmasının çok zor olacağını, düşük not almanıza sebep olab�leceğ�n� unutmayın.

Ödevde geçen konuları b�lm�yorsanız veya unuttuysanız ekstra araştırma yapmaktan, k�taplardan, makalelerden, �nternet
s�teler�nden faydalanmaktan çek�nmey�n. Ancak bunun sonucunda kavramları anladığınızdan em�n olun ve raporunuzda
anlatmanız �sten�len şeyler� 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.A. Alçak geç�rgen IIR f�ltre tasarımı ve S�mul�nk gerçeklemes�

Uygun örnekleme frekansı, kes�m frekansı, derece vs. seçerek b�r alçak geç�rgen Chebyshev I f�ltres� tasarlayın. Bu f�ltre
sonsuz dürtü yanıtlı (�nf�n�te �mpulse response - IIR) b�r f�ltred�r. Bunun ne demek olduğunu hatırlayın/araştırın ve raporunuzda
açıklayın. Bu tarz f�ltreler�n avantaj ve dezavantajlarını bel�rt�n.

F�ltrelenmek üzere artan frekanslı b�r g�r�ş s�nyal� ( ) oluşturun. Genl�k ve frekans artış karakter�st�ğ�n� uygun şek�lde seç�n. Bu
g�r�ş �ç�n elde ed�len f�ltre çıkışını ( ) bulun ve şu şek�ller� ç�z�n:



Şek�l 1: F�ltren�n Bode ç�zges�. Burada frekans Hz c�ns�nden olmalı.

Şek�l 2, Alt şek�l 1: Zamana karşı aynı graf�kte g�r�ş ve çıkış.

Şek�l 2, Alt şek�l 2: Frekansa karşı aynı graf�kte g�r�ş ve çıkış FFT genl�kler�.

Çıkan sonuçları yorumlayın ve bu yorumları raporunuza koyun.

Not: F�ltre tasarımı MATLAB kodu olarak yapılmalıdır. F�ltre tasarım graf�k arayüzü (f�lterDes�gner) kullanılmamalıdır. F�ltrey� b�r
kere tasarlayıp, katsayıları kayded�p, sonradan onları yükleme tarzı yaklaşımlar da olmamalıdır. Kod çalıştırılınca uygun
parametrelerle f�ltre tasarlayan fonks�yonu çağırmalı, çıkan katsayılarla f�ltrey� oluşturmalı ve gerekl� ç�z�mler� yapmalıdır.

Elde ett�ğ�n�z f�ltrey� S�mul�nk ortamında blok şeması olarak da gerçekley�n. Sayısal f�ltre tasarımlarını yazılım/donanım olarak
kolayca gerçekleyeb�lmek �ç�n bazı standart b�ç�mler mevcuttur. Ana amaç bas�t elemanlar (kazanç, gec�kme ( ), toplama/
çıkarma) c�ns�nden blok şemaları elde etmekt�r. Bu b�ç�mlerden en sık kullanılan �k�s� D�rect Form-I ve D�rect Form-II olarak
�s�mlend�r�l�r. Bu b�ç�mler�n ne olduğunu araştırın ve raporunuzda kısaca anlatın. Bunların b�rb�rler�ne olan avantaj ve
dezavantajları nelerd�r?

Önceden MATLAB'da elde etm�ş olduğunuz f�ltrey� bu b�ç�mler� kullanarak S�mul�nk altında gerçekley�n. Her form �ç�n ayrı b�r
S�mul�nk dosyası oluşturun. G�r�ş ve çıkışı aynı Scope �ç�nde üst üste ç�zd�r�n ve raporunuza koyun. Bunu MATLAB'da elde etm�ş
olduğunuz sonuç �le kıyaslayın.

Soru 1.B Yüksek geç�rgen FIR f�ltre tasarımı ve S�mul�nk gerçeklemes�

İsted�ğ�n�z t�pte b�r yüksek geç�rgen sonlu dürtü yanıtlı (f�n�te �mpulse response - FIR) f�ltre tasarlayın. Bu tarz f�ltreler�n
özell�kler�n� hatırlayın/araştırın ve raporunuzda açıklayın. FIR f�ltreler�n avantaj ve dezavantajlarını bel�rt�n. Bunun ardından Soru
1.A'yı bu f�ltre �ç�n tekrarlayın.

Soru 1.C Farklı b�r g�r�ş s�nyal�n�n f�ltrelenmes�

Üst şıklarda elde ett�ğ�n�z f�ltrelere farklı b�r g�r�ş s�nyal� vererek MATLAB ve S�mul�nk altında çıkışları elde ederek yorumlayın.
Seç�len g�r�ş s�nyal� sınıfta yaptıklarımız �le aynı olamaz. Ayrıca seç�len g�r�ş s�nyal� f�ltre özell�kler�n� ortaya net b�r şek�lde
çıkarmalı ve bu durum yorumlarınızda bel�rt�lmel�d�r.

Soru 2.A Alternat�f yöntemlerle çıkışın elde ed�lmes�

Soru 1'de MATLAB'dak� hazır f�lter komutunu kullanarak çıkışı bulmuştunuz. Bunun yer�ne çıkışı konvolüsyon (evr�ş�m) �şlem�
kullanarak bulun. Bu �şlem�n mantığını açıklayın. Ardından fft ve �fft kullanarak aynı sonucu elde ed�n ve bu yaptığınızın
mantığını açıklayın. Bu üç sonucu aynı şek�l üzer�ne farklı alt şek�llerde ç�zd�r�n.

Soru 1.C'dek� farklı g�r�ş �ç�n de aynı prosedürü tekrarlayın, ç�zd�r�n ve yorumlayın.

Notlar:

Bu soru �ç�n s�stem cevabı, konvolüsyon ve frekans cevabı arasındak� �l�şk� konularında b�lg�ler�n�z� tazelemen�z faydalı olur.

Bu soruda sadece MATLAB altında üç yöntemle de aynı sonuca ulaşmanız, ç�zd�rmen�z ve yorumlamanız yeterl�. Başka b�r
şey (Bode ç�z�mler�, S�mul�nk vs.) yapmanıza gerek yok.

Kullandığınız yaklaşıma bağlı olarak belk� sonuçları uydurmak �ç�n ölçeklend�rme yapmanız da gerekeb�l�r. Bunun mantığını
da açıklamayı unutmayın.

Soru 2.B Kend� FFT, IFFT fonks�yonlarınızın yazılması

B�r s�nyal�n ayrık Four�er dönüşümü (d�screte Four�er transform - DFT) ve ters� (�nverse DFT - IDFT) �ç�n olan �fadeler� hatırlayın
ve raporunuzda ver�n. Bu �fadeler� gerçekleyen fft01 ve �fft01 �s�ml� �k� fonks�yon yazın. Bunlar hazır fonks�yonları (fft ve �fft)
kullanmayacaktır, doğrudan tanımları (kompleks exponans�yel �le çarpımların toplamı şekl�ndek� �fadeler�) gerçekleyecekt�r. Elde
ett�ğ�n�z fonks�yonları çağırarak hazır fonks�yonlara kıyaslayıp aynı sonuçların görüldüğünü gösteren, zaman ve frekans
alanında bunu destekleyen ç�z�mler yapan b�r b�r MATLAB kod dosyası (.m) oluşturun. Buradan elde ed�len sonuçları
raporunuza koyun ve yorumlayın.

Notlar:

Bu soruda yazdığınız fft01 ve �fft01 fonks�yonlarının MATLAB'ın kend� fft ve �fft fonks�yonlarındak� tüm ops�yonları �çermes�
gerekm�yor. Sadece fft(x) ve �fft(X) şekl�ndek� en yalın vers�yonlara karşılık gelen şek�lde kend� kodunuzu oluşturmanız



yeterl�.

Raporunuzda seçt�ğ�n�z teor�k tanım ve MATLAB'ın FFT/IFFT algor�tmaların yapısına bağlı olarak b�r ölçekleme faktörü
görüleb�l�r, bunu d�kkate almayı unutmayınız. Fonks�yonlarınız tam olarak MATLAB'dak� fft ve �fft'n�n verd�ğ� sonuçları
vermel�d�r.

Soru 3.A Rastgele s�nyal, ger�çatılama ve v�deo

Aşağıdak� �şlemler� yapan b�r MATLAB kodu yazın:

1. Önce standart normal dağılım kullanarak 101 elemanlı rastgele b�r ayrık zaman s�nyal� ( ) oluşturun.

2. Bu s�nyal�n FFT's�n� ( ) bulun.

3. Doğrudan ters FFT tanımından (kompleks exponans�yel �le çarpımların toplamı şekl�ndek� �fadeden) g�derek aşama aşama 
'�n 'ten ger�çatılanmasını (reconstruct�on) b�r döngü �çer�s�nde gerçekleşt�r�n ve her aşamada reel ve �maj�ner kısımları

tek b�r şekl� �k� alt şekle bölerek ekrana ç�zd�r�n. Hem or�j�nal s�nyal� ( ) hem de ger�çatılanmış s�nyal� üst üste (farklı renk ve
ç�zg� t�pler� �le) ç�zd�r�n. İsten�len aşamalar şu şek�lded�r: Önce sadece '�n sadece 1. elemanı (yan� sıfır frekansa karşılık
gelen katsayı) �le başlayın, sadece bununla ger�çatılayın,  �le üst üste ç�zd�r�n. Sonra 1. ve 2. elemanlar �le (tanımdak�
toplama �fades�ne sadece �lk �k� ter�m� alarak) ger�çatılayın ve ç�zd�r�n. Sonra 1, 2, 3 �le yapın. Sonra 1, 2, 3, 4 �le yapın. Bu
şek�lde '�n sonuna kadar g�d�n ve her aşamayı ç�zd�r�n. Her aşamada yen� şek�l açmayın, esk� şekl�n üstüne ç�z�n. Fakat �k�
şek�l arasında çok kısa b�r bekleme (0.05 san�ye kadar olab�l�r) bırakın, böylece ekranda b�r an�masyon g�b� görünecekt�r.

4. MATLAB'da bu tarz an�masyonları v�deo olarak kaydederek sonra MATLAB'dan bağımsız olarak standart v�deo oynatıcılarla
açmak mümkündür. Bunun �ç�n gerekl� komutları araştırın ve kullanımları öğren�n. Yukarıdak� döngü çalışırken ç�z�len
şek�llerden b�r v�deo oluşacak şek�lde kodunuzu düzenley�n. Oluşan v�deo toplam 5 san�ye sürmel�, MP4 ya da AVI
formatında kayded�lmel�, test01.mp4 ya da test01.av� adında olmalıdır. Örnek b�r v�deoya buradan ulaşab�l�rs�n�z:
https://www.dropbox.com/s/l30pg1lraqxzdq9/test01.mp4

S�z de şek�ller�n başlığını örnektek� g�b� hang� aşamada olunduğunu gösterecek şek�lde ayarlayın. Kodu �k� üç kere çalıştırarak
ara aşamalardan da uygun şek�ller seç�p raporunuza koyun ve yorumlayın.

Notlar:

MATLAB'da �nd�sler 1'den başladığı �ç�n yukarıda ona uygun olarak �lk katsayıya k=1 den�lerek anlatılmıştır. L�teratürde
genell�kle �lk katsayı k=0 �le göster�l�r, araştırmalarınız sonucu bulduğunuz tanımlar buna uygun ver�lm�ş olab�l�r. Kod
yazarken bu noktaya d�kkat ed�n�z.

Bu sorudak� kod her çalıştığında farklı rastgele b�r s�nyal oluşmalı ve ger�çatılanması göster�lerek v�deo oluşturulmalıdır.

Oluşturulan s�nyal� doğrudan ayrık zamanda düşüneb�l�rs�n�z, örnekleme vs. �le uğraşmanıza gerek yok.

An�masyonun güzel görünmes� �ç�n b�r aşamadan sonrak�ne geçerken eksenler�n sınırları değ�şmemel�d�r.

Bu soruyu gönder�rken v�deo dosyası göndermey�n, bunlar bazen çok büyük boyutlara ulaşab�l�yor. Kodunuz
çalıştırıldığında v�deoyu kend�s� oluşturmalıdır.

Soru 3.B Alternat�f ger�çatılama yaklaşımı

Öncek� şıkkı şu ger�çatılama yöntem� �le tekrar ed�n:

Önce sadece '�n sadece 1. elemanı (yan� sıfır frekansa karşılık gelen katsayı) �le başlayın, sadece bununla ger�çatılayın,
ç�zd�r�n. Bundan sonra her aşamada baştan ve sondan b�rer eleman arttırarak devam ed�n. Yan� önce sadece 1, sonra 1, 2,
101, sonra 1, 2, 3, 100, 101, sonra 1, 2, 3, 4, 99, 100, 101, sonra 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100, 101 �le ger�çatılayın (yan�
tanımdak� toplama �fades�nde sadece bu ter�mler� kullanın). Bu şek�lde g�d�n, her aşamayı ç�zd�r�n ve test02.mp4 ya da
test02.av� �sm�nde 5 san�yel�k b�r v�deo oluşturun.

Kodu �k� üç kere çalıştırarak ara aşamalardan da uygun şek�ller seç�p raporunuza koyun ve yorumlayın.

Soru 4. Taylor ser�s� açılımı

B�r  fonks�yonunun  noktası etrafında yaklaşık olarak Taylor ser�s� açılımı �le tems�l ed�leb�ld�ğ�n� matemat�k dersler�n�zden
b�l�yorsunuz. Bu açılımı hatırlayın ve raporunuzda kısaca bahsed�n. Açılımın dereces� arttıkça genell�kle daha �y� b�r
yaklaşıklama elde ed�ld�ğ�n� de hatırlayın. Bu soruda fT = taylor01(f,x0,n) şekl�nde kullanılacak b�r fonks�yon yazmanız �sten�yor.
Fonks�yon, argüman olarak ver�len sembol�k b�r f fonks�yonunun x0 etrafında n. dereceden Taylor ser�s� açılımı olan fT
fonks�yonunu döndürecekt�r. x0 sayısal veya sembol�k b�r �fade olarak ver�leb�l�r. n elbette sayısal ver�lecekt�r. Fonks�yon d�rekt
olarak Taylor ser�s� tanımından g�derek sonucu oluşturacaktır, MATLAB'dak� hazır taylor fonks�yonunu kullanmayacaktır.

https://www.dropbox.com/s/l30pg1lraqxzdq9/test01.mp4


B�rkaç tane düzgün (smooth) f fonks�yonu ve çalışma noktası x0 seçerek taylor01 fonks�yonunuzu test ed�n ve MATLAB'ın hazır
fonks�yonu taylor �le aynı sonuçları verd�ğ�n� göster�n. Fonks�yonları aşırı bas�t seçmey�n ve heps�n� değ�ş�k türlerden (pol�nom,
tr�gonometr�k vs.) seçmeye çalışın. Doğrusal yaklaşıklama �le başlayıp daha sonra derecey� arttırarak b�rkaç farklı durum
deney�n. Her fonks�yon �ç�n çalışma noktasını �ç�ne alan uygun b�r aralık seçerek tek b�r şek�l üzer�ne bu sonuçları ç�zd�r�n.
Şek�lde olması �sten�lenler:

 fonks�yonu.

1. dereceden (doğrusal) yaklaşıklama.

B�rkaç tane daha yüksek derecel� yaklaşıklama.

Çalışma noktası. (Bunu tek nokta olarak uygun b�r sembol �le (yıldız, kare vs.) �şaretley�n.

Örneğ�n şek�l aşağıdak� g�b� olab�l�r. Her fonks�yon �ç�n bu b�ç�mde şek�ller oluşturun, raporunuza koyun ve yorumlayın.
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