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Aşağıdak� soruları çözerek en geç 28 Kasım 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 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. B�rden fazla çalışma noktası etrafında doğrusallaştırma



B�r  fonks�yonunun  noktası doğrusallaştırılması �ç�n olan �fadey� hatırlayın (1. dereceden Taylor ser�s�) ve raporunuza

koyun. Bu soruda amaç sembol�k b�r  fonks�yonunun b�rden fazla çalışma noktası etrafında doğrusallaştırmasını yapan
fonks�yon yazmak, bunu kullanmak ve sonuçları anal�z etmek olacaktır.

Yazdığınız fonks�yonu fd = l�n01(f,x0L�st) şekl�nde çağrılacaktır. Burada f doğrusallaştırılacak sembol�k fonks�yon x0L�st b�r
veya b�rden fazla çalışma noktasını �çeren b�r vektördür. fd �se doğrusallaştırma sonucu elde ed�len sembol�k b�r fonks�yondur.

Fonks�yonla �lg�l� notlar:

G�r�ş f tek boyutlu sembol�k b�r fonks�yon (1x1 symfun) olacaktır. Yan� g�r�ş fonks�yonu mesela f(2) şekl�nde
çağırılab�lmel�d�r.

Çıkış fd de tek boyutlu sembol�k b�r fonks�yon (1x1 symfun) olacaktır. Yan� çıkış fonks�yonu mesela fd(2) şekl�nde
çağırılab�lmel�d�r.

fd fonks�yonu g�r�ş argümanı hang� çalışma noktasına yakınsa oradak� doğrusallaştırmanın sonucunu vermel�d�r. Mesela fd
= l�n01(f,[1 2]) şekl�nde fd oluşturulmuş olsun. Bu durumda fd(-3), fd(0), fd(1.24), fd(1.499) g�b� kullanımlar 
noktasındak� doğrusallaştırmadan gelen sonucu döndürmel�d�r. fd(1.501),fd(2),fd(7),fd(6354) vs. �se  noktasındak�
doğrusallaştırmadan gelen sonucu döndürmel�d�r. Tam orta noktada yan� fd(1.5) noktasında �sted�ğ�n�z� kullanab�l�rs�n�z.

Fonks�yon ayrıca or�j�nal fonks�yon  ve doğrusallaştırılmış fonks�yon 'y� üst üste ç�zen b�r graf�k çıkartmalıdır. Eksenler
güzelce �s�mlend�r�lmel�, başlık, lejant vs. konmalı, sınırlar (m�n�mum ve maks�mum çalışma noktaları) göster�lmel�, graf�k
tam sınırlardan değ�l b�raz dışından başlamalıdır. (bkz. aşağıdak� örnek)

l�n01'� farklı fonks�yonlar ve çalışma noktaları altında çağırarak sonuçları raporunuza koyun ve detaylıca yorumlayın.

Bazı örnek kullanımlar

Fonks�yonun kullanımıyla �lg�l� bazı örnekler aşağıda ver�lm�şt�r.

x0List = [1 2]; 
fd = lin01(f,x0List); 



x0List = [-1 0 2]; 
fd = lin01(f,x0List); 

x0List = linspace(-2.5,2.5,6); 
fd = lin01(f,x0List); 

f, fd ve x0L�st'�n t�pler�ne d�kkat ed�n, s�zde de böyle olmalı.



whos f fd x0List 

  Name        Size            Bytes  Class     Attributes 
 
  f           1x1                 8  symfun               
  fd          1x1                 8  symfun               
  x0List      1x6                48  double               
 

fd'y� komut satırından fonks�yon olarak (mesela fd(3) şekl�nde) çağırab�l�r�z. Sonuçlar sembol�k formatta çıkacağı �ç�n karmaşık
görüneb�l�r, nümer�ğe çev�rmek �ç�n double kullanab�l�rs�n�z.

double(fd(-3)) 

ans = 
 
  -23.1139 
 

double(fd(-1.99)) 

ans = 
 
    6.1164 
 

double(fd(-2.01)) 

ans = 
 
   18.1620 
 

double(fd(0.3)) 

ans = 
 
    3.3059 
 

double(fd(1.25)) 

ans = 
 
    4.0532 
 



double(fd(2.01)) 

ans = 
 
  -12.1620 
 

double(fd(3)) 

ans = 
 
   29.1139 
 

SORU 2. Farklı ve ops�yonel g�r�ş argümanları �le fonks�yonu gen�şletme

Burada öncek� soruda yazılan fonks�yon gen�şlet�lerek farklı şek�llerde ve ops�yonel argümanlarla çağırılan b�r hale get�r�lecek.
Ayrıca hatalı g�r�ş argümanı verme durumlarında da kullanıcı uyarılacak. MATLAB'da bu tür �şler� kolay ve esnek b�ç�mde
yapmak �ç�n �nputParser objes� kullanılır. İlg�l� dokümantasyonu okuyarak ve gerek�rse ek araştırmalar yaparak �nputParser'ın
kullanımını öğren�n.

Bu şık �ç�n yazacağınız fonks�yonun �sm� l�n02 olsun. Fonks�yonla �lg�l� notlar:

Fonks�yon fd = l�n02(f,x0L�st) şekl�nde çağrıldığında öncek� şıktak� l�n01 �le aynı �ş� yapacaktır.

Fonks�yon fd = l�n02(f) olarak da çağırılab�l�r. Yan� x0L�st argümanı ops�yoneld�r. Eğer ver�lmezse [-1,1] arasında eş�t
aralıklı 5 değer çalışma noktaları olarak alınacaktır.

Fonks�yona ops�yonel parametre olarak 'makePlot' ver�leb�l�r. Değer� true ya da false olmalıdır. fd =
l�n02(f,x0L�st,'makePlot',false) şekl�nde çağırılırsa ekrana ç�z�m yapmayacaktır. fd = l�n02(f,x0L�st,'makePlot',true)
şekl�nde çağırılırsa ç�z�m yapacaktır. Bu parametren�n varsayılan (default) değer� true alınacak, yan� h�ç ver�lmezse ç�z�m
yapılacaktır. Dolayısıyla mesela fd = l�n02(f) ve fd = l�n02(f,'makePlot',true) aynı şeyd�r.

Fonks�yona ops�yonel parametre olarak 'makeCont' ver�leb�l�r. Değer� true ya da false olmalıdır. true ver�l�rse normalde
süreks�z çıkab�len yaklaşıklamayı sürekl� hale get�recekt�r. Bunu da �k� çalışma noktası arasındak� geç�ş� tam ortada an� b�r
şek�lde yapmak yer�ne arada b�r tampon bölge oluşturarak yapacaktır. Mesela fd = l�n02(f,[1 2]) den�lm�ş olsun. 1.5
noktasında b�r doğrusallaştırmadan d�ğer�ne geç�leceğ� �ç�n süreks�zl�k oluşab�l�r. fd = l�n02(f,[1 2],'makeCont',true)
den�rse 1.5 etrafında [1.25 1.75] şekl�nde b�r tampon (geç�ş) bölges� oluşturulacak. 1.25'a kadar 1 etrafındak�
doğrusallaştırma, 1.75 sonrası da 2 etrafındak� doğrusallaştırma kullanılacak. Arada ([1.25 1.75] arasında) �se uç değerler
arasında (1 etrafındak� doğrusallaştırmanın 1.25'tek� değer� ve 2 etrafındak� doğrusallaştırmanın 1.75'tek� değer�) doğrusal
olarak geç�ş yapılacak. Bu geç�ş noktaları da ç�z�len şek�lde �şaretlenecek. Aşağıdak� örneklere bakılarak daha rahat
anlaşılab�l�r.

Fonks�yon g�r�ş argümanlarını da kontrol etmel� ve hatalı g�r�ş durumlarında (mesela sembol�k olması gereken argümana
sayısal değer g�r�lmes�, true/false olması gereken argümanın sayısal ver�lmes� ya da ters� vs.) kullanıcıya anlamlı hatalar
vermel�d�r.

Yukarıdak� maddede bahsed�len g�r�ş argümanları �le �lg�l� hatalar mutlaka �nputParser mekan�zması �ç�nde çözümlenmel�d�r.
Manuel olarak b�r sürü �ç �çe �f döngüsü vs. yapılmamalıdır. Bu tür yaklaşımlar kötü kodlama kabul ed�l�r, argüman sayısı ve
çeş�tl�ğ� arttıkça �ş�n �ç�nden çıkması çok zor hale gel�r. Ver� t�pler�n� kontrol etmek �ç�n MATLAB'ın hazır doğrulama
(val�dat�on) fonks�yonları kullanılab�l�r. Bunların verd�kler� standart mesajlar bırakılab�l�r veya �stersen�z bu mesajları
özelleşt�reb�l�rs�n�z, bu kısım s�z�n terc�n�ze kalmış. Örnek olması bakımından aşağıdak� hatalı örneklerde bazı durumlarda
standart hata mesajları kullanılmış, bazılarında �se mesajlar değ�şt�r�lm�şt�r. S�z �sted�ğ�n�z şek�lde terc�h edeb�l�rs�n�z.

l�n02'� farklı fonks�yonlar, çalışma noktaları ve d�ğer argümanlar altında çağırarak sonuçları raporunuza koyun ve detaylıca
yorumlayın.

Bazı örnek kullanımlar

Fonks�yonun kullanımıyla �lg�l� bazı örnekler aşağıda ver�lm�şt�r.



x0List = linspace(-2.5,2.5,4); 
fd = lin02(f,x0List); 

fd = lin02(f,[1 2]); 

fd = lin02(f,[1 2],'makeCont',true); 



fd = lin02(f,[1 2],'makeCont',false); 

fd = lin02(f); 



fd = lin02(f,'makeCont',true); 

fd = lin02(f,'makePlot',false,'makeCont',true); 

fd = lin02(f,[-2.5 -1 0 1.5 2]); 



fd = lin02(f,[-2.5 -1 0 1.5 2],'makeCont',true); 

fd = lin02(f,[-2.5 -1 0 1.5 2],'makeCont',true,'makePlot',true); 



fd = lin02(f,[-2.5 -1 0 1.5 2],'makePlot',true,'makeCont',true); 

fd = lin02(f,[-2.5 -1 0 1.5 2],'makePlot',false,'makeCont',true); 

Bazı hatalı kullanımlar



Fonks�yonun hatalı kullanımıyla �lg�l� bazı örnekler ve ver�leb�lecek örnek hatalar aşağıda ver�lm�şt�r. Hataların tamamının aynı
satırda yakalandığına d�kkat ed�n. Burada ver�len örnektek� l�n02 kodu �ç�n bu satır 28. satırdır k� bu aslında kodda parse
�şlem�n�n yapıldığı satırdır.

fd = lin02(2,[1 2]); 
 

Error using lin02 (line 28) 
The value of 'f' is invalid. Argument must be a symbolic function. 

fd = lin02(f,[1 -2 4 4]); 
 

Error using lin02 (line 28) 
The value of 'x0List' is invalid. Expected input to be strictly increasing. 

fd = lin02(f,'test 1 2 3'); 
 

Error using lin02 (line 28) 
The value of 'x0List' is invalid. Expected input to be one of these types: 
 
double 

fd = lin02(f,[1 2],'makePlot',5); 
 

Error using lin02 (line 28) 
The value of 'makePlot' is invalid. Argument must be true of false. 

fd = lin02(f,[1 2],'makeCont','yes','makePlot',false); 
 

Error using lin02 (line 28) 
The value of 'makeCont' is invalid. Argument must be true of false. 

fd = lin02(f,[1 2],'drawPlot',true); 
 

Error using lin02 (line 28) 
'drawPlot' is not a recognized parameter. For a list of valid name-value pair arguments, see the documen

SORU 3.Doğrusal olmayan ve doğrusallaştırılmış s�stemler�n s�mülasyonu

 b�ç�m�nde b�r s�stem ele alalım. Burada  skalerd�r.  fonks�yonunu şu şartları sağlayacak şek�lde �sted�ğ�n�z g�b�
seç�n:



 doğrusal olmayan, sürekl� ve türevleneb�l�r b�r fonks�yon olmalı.

 olmalı.

 dışındak� noktalarda  küçükse (  mutlak değer olarak küçükse)  poz�t�f, büyükse  negat�f olmalı. Ne kadar
büyük veya küçük olacağını uygun şek�lde s�z seç�n.

SORU 3.A Doğrusal olmayan s�stem s�mülasyonları

Farklı �lk koşullar altında s�stem�n s�mülasyonunu yapın. Gerekl� şek�ller� ç�zd�r�n, raporunuza koyun ve yorumlayın. Seçm�ş

olduğunuz  fonks�yonunun özell�kler� �le gördüğünüz s�mülasyon sonuçları arasındak� bağlantıya özell�kle değ�n�n.

SORU 3.B Doğrusallaştırılmış s�stem s�mülasyonları

İk�nc� soruda yazmış olduğunuz l�n02 fonks�yonundan faydalanarak uygun parametreler altında 'n�n çok çalışma noktalı

doğrusal yaklaşıklaması 'y� elde ed�n. Üst şıkta olduğu g�b�  s�stem�n�n s�mülasyonlarını yapın, sonuçları
ç�zd�r�n ve yorumlayın.

l�n02 �ç�n farklı argümanlar seçerek s�mülasyonları 3-5 kere tekrarlayın. Bu farklı seç�mler�n s�mülasyon sonuçlarına etk�s�n� ve
nedenler�n� bel�rt�n.

Notlar

Bu sorunda �ster MATLAB �ster SIMULINK kullanın.

S�mülasyon süreler�n�n s�stem�n davranışını ortaya çıkaracak uzunlukta olmasına fakat gereks�z uzun olmamasına özen
göster�n.

SORU 4. RLC devres�n�n durum uzayı göster�m�

Aşağıdak� RLC devres�n� ele alalım.

G�r�ş  çıkış da  voltajıdır. Durum değ�şkenler�n� aşağıdak� şek�llerde seçerek s�stem�n durum uzayı göster�m�n�
(parametrelere bağlı olarak) elde ed�n ve raporunuzda anlatın:

Kapas�tör voltajı ve bunun türev�.

İndüktör akımı ve bunun türev�.

Kapas�tör voltajı ve �ndüktör akımı.

Y�ne parametrelere bağlı olarak s�stem�n transfer fonks�yonunu elde ed�n ve raporunuza koyun.



Parametrelere uygun nümer�k değerler ver�n ve durum uzayı göster�mler�n� sayısal olarak elde ed�n. Ardından bu göster�mler
arasındak� geç�ş�n nasıl sağlanacağını bulun ve raporunuzda anlatın. 3-4 tane g�r�ş s�nyal� seç�n ve her göster�m �ç�n s�stem�n
bunlara verd�ğ� tepk�y� bulun. G�r�ş, çıkış ve durumları ç�zd�r�n, kıyaslayın ve yorumlayın.

Göster�mler�n transfer fonks�yonlarını da bulun ve kıyaslayın.

Bu RLC devres� b�r f�ltre olarak düşünüleb�l�r m�? Ne tür b�r f�ltred�r? Sebepler�n� açıklayarak yorumlayın. F�ltre özell�ğ�n� ortaya
çıkaracak bazı g�r�şler seç�n, çıkışları bulun, ç�zd�r�n, yorumlayın.

Bu RLC devres�n�n önüne sab�t K kazancına sah�p başka b�r devre (mesela b�r yükselt�c�) get�r�l�yor ve b�r�m (1) ger�besleme �le
kapalı-çevr�m s�stem� oluşturuluyor. Bu durum b�r P-kontrol g�b� düşünüleb�l�r. K �ç�n farklı 4-5 tane farklı değer seçerek kök yer
eğr�s�ne bakarak bu kazançlar altında kapalı çevr�m s�stem�n�n göstereceğ� özell�klerle �lg�l� yorumlarda bulunun. Ardından bu
kazançlar �ç�n kapalı çevr�m s�stemler�n� oluşturun, farklı g�r�şler �ç�n s�mülasyonlarını yapın ve yorumlayın. Bunları raporunuza
koyun.

Notlar

Bu soruda �ster MATLAB, �ster SIMULINK �stersen�z de �k�s�n� b�rden kullanab�l�rs�n�z.
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