
 

ELE 515 - 2019/20 BAHAR DÖNEMİ - ÖDEV 1  

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 2 Şubat 2020 Pazar günü saat 23:59'a kadar bana ve dersin 

asistanına ilgili dosyaları eposta ile gönderin. Ödev gönderimi ve değerlendirmesinde sıkıntı 

yaşanmaması için lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin: 

 Ödevde yer alacak dosya türleri şu şekildedir: i) .m uzantılı MATLAB kodları ve 

fonksiyonları, ii) .mdl/.slx uzantılı Simulink modelleri, iii) Yaptığınız işleri anlattığınız ve 

sonuçları yorumladığınız .doc/.docx uzantılı bir rapor, iv) Raporun PDF versiyonu (.pdf 

uzantılı)  

 Kod ve model dosyaları çalışmaya hazır olmalıdır. Dosyalar açılıp Run denildiği zaman 

hatasız çalışmalı ve sonuç vermelidir. Ödevler okunurken dosyaların üzerinde bizler 

tarafından değişiklik yapılması (bir yerlere ekstra kod eklenmesi, kodun bir bölümünün 

kapatılarak sadece bir bölümünün çalıştırılması, değişken değerlerinin değiştirilmesi, 

Simulink modelindeki bağlantıların değiştirilmesi vs.) mümkün değildir. Örneğin 

"Senaryo X için Senaryo Y'deki Simulink modelinin aynısı kullanılacak ama çalıştırmadan 

önce parametreleri şöyle değiştirmeniz gerekli, bir de şu bloğun girişi şuradan alınacak." 

şeklinde yorumlar geçersizdir. Böyle bir durum varsa bu değişiklikleri kendiniz yaparak 

farklı bir model olarak kaydediniz ve Run tuşuna basıldığunda istenilen sonuçları 

verdiğinden emin olunuz.  

 Ödevde verilen sistemleri bilmiyorsanız veya unuttuysanız veya modellerini çıkarmakta 

zorlanıyorsanız ekstra araştırma yapmaktan, kitaplardan, makalelerden, internet 

sitelerinden faydalanmaktan çekinmeyin. Ancak bunun sonucunda sistemin çalışmasını ve 

model çıkarımını anladığınızdan emin olun ve raporunuzda bunları kendi cümlelerinizle 

anlatın. Doğrudan kopyala-yapıştır yapılan sonuç ve yorumların tespit edileceğini ve düşük 

puan almanıza neden olacağını unutmayın. Kullandığınız bu tür kaynakları mutlaka 

raporunuzun sonunda Referanslar bölümünde numaralandırarak verin. Bir kaynağı rapor 

içinde kullandığınız nokta neresi ise tam oradan ilgili kaynağa atıf yapmayı ihmal etmeyin.  

 Ödevde istenilen çizimlerinizi güzelleştirmek için lütfen başlık koymak, eksenleri 

isimlendirmek, lejant koymak vb. araçlardan faydalanın.  

 Kodlarınızın içine bolca yorum (comment) ekleyin. Yapılan işler raporda ne kadar detaylı 

açıklanmış olursa olsun bizzat kodların içine de detaylı yorum yazılmalıdır. Yorum 

içermeyen kodların kötü kod olarak kabul gördüğünü ve düşük puan alacağını unutmayın.  

 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 (kasnakoglu@gmail.com ve 

ele515artunsel@gmail.com) 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 Coşku Kasnakoğlu isimli 



öğrenci, Cosku-Kasnakoglu-111211102.rar veya Cosku-Kasnakoglu-111211102.zip isimli 

tek bir dosyayı tek epostada yukarıdaki iki adrese göndermelidir.  

 İstenen dosyayı tek epostada göndermelisiniz, hocaya 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 hocaya hem dersin asistanına gönderin; 

sadece hocaya gönderilen veya ayrı ayrı gönderilen epostalar cevapsız kalabilir.  

 Eğer ödevle ilgili epostanın ötesinde bir desteğe ihtiyacınız varsa dersin asistanından 

(hocasından değil) randevu talep ederek ofisine (Teknoloji Merkezi No: 112) 

gidebilirsiniz.   

 

 

SORU 1 

Bu soruda, formu aşağıda belirtilecek 2 adet N-puzzle matrisi (N-yapboz matrisi) arasındaki 

Manhattan Uzaklıgı (Manhattan Distance) değerini hesaplayan bir fonksiyon yazmanız 

isteniyor. (Girilen matrisler N-puzzle matris değilse hata verilmelidir.) 

N-puzzle matris Tanımı: 
*N-puzzle matrisleri NxN kare matrislerdir, mesela 3x3, 4x4, 10x10, … 

*Elemanları [0, 𝑁2 − 1] aralığında tamsayılardır. 

*Her eleman birbirinden faklıdır. 

 

Örnek: 

3x3 N-puzzle matrisleri, 

[
1 2 3
4 5 6
7 8 0

] , [
1 0 6
8 7 3
5 4 2

] , [
7 5 6
3 1 8
0 4 2

]. 

 

4x4 N-puzzle matrisleri, 

[

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 0

] , [

2 1 3 4
11 6 9 0
7 13 5 15
12 14 10 8

] , [

2 14 1 4
11 8 9 0
5 13 7 3
12 15 10 6

]. 

Görüldüğü gibi kare matrislerin elemanları birbirinden farklı tamsayılardır ve [0, 𝑁2 − 1] 
kümesinde yer almaktadır. 

 

Manhattan Uzaklığı hesabı: 

Manhattan uzaklığı, iki matrisin birbirinden ne kadar farklı olduğunun bir ölçümüdür. 

Örnek olarak, 3x3 iki matrisin Manhattan Uzaklık değerinin bulunması, aşağıda adım adım 

gösterilmiştir, 



𝐴 = [
1 2 3
4 5 6
7 8 0

] , 𝐵 = [
1 0 6
8 7 3
5 4 2

] 

B matrisinin (1,1)inci elemanı, 1  dir. A matrisinin 1  elemanı’nın indexi (1,1) dir. 

𝑐𝑜𝑠𝑡1 = |1 − 1| + |1 − 1| 
= 0 

B matrisinin (1,2)inci elemanı, 0  dir. A matrisinin 0  elemanı’nın indexi (3,3) dir. 

𝑐𝑜𝑠𝑡0 = |1 − 3| + |2 − 3| 
= 3 

B matrisinin (1,3)inci elemanı, 6  dir. A matrisinin 6  elemanı’nın indexi (2,3) dir. 

𝑐𝑜𝑠𝑡6 = |1 − 2| + |3 − 3| 
= 1 

B matrisinin (2,1)inci elemanı, 8  dir. A matrisinin 8  elemanı’nın indexi (3,2) dir. 

𝑐𝑜𝑠𝑡8 = |2 − 3| + |1 − 2| 
= 2 

B matrisinin (2,2)inci elemanı, 7  dir. A matrisinin 7  elemanı’nın indexi (3,1) dir. 

𝑐𝑜𝑠𝑡7 = |2 − 3| + |2 − 1| 
= 2 

B matrisinin (2,3)inci elemanı, 3  dir. A matrisinin 3  elemanı’nın indexi (1,3) dir. 

𝑐𝑜𝑠𝑡3 = |2 − 1| + |3 − 3| 
= 1 

B matrisinin (3,1)inci elemanı, 5  dir. A matrisinin 5  elemanı’nın indexi (2,2) dir. 

𝑐𝑜𝑠𝑡5 = |3 − 2| + |1 − 2| 
= 2 

B matrisinin (3,2)inci elemanı, 4  dir. A matrisinin 4  elemanı’nın indexi (2,1) dir. 

𝑐𝑜𝑠𝑡4 = |3 − 2| + |2 − 1| 
= 2 

B matrisinin (3,3)inci elemanı, 2  dir. A matrisinin 4  elemanı’nın indexi (1,2) dir. 

𝑐𝑜𝑠𝑡2 = |3 − 1| + |3 − 2| 
= 3 

Son olarak, Manhattan uzaklığı, 

𝑐𝑜𝑠𝑡 = ∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑁2−1

𝑖=0

 

= [3] + [0] + [3] + [1] + [2] + [2] + [1] + [2] + [2] = 16. 
olarak bulunur. 

 

  



Program sonucu örnekleri: 

 

 



 

  



SORU 2 

Bu soruda değişik bir yaklaşımla 𝜋 sayısı, noktadan sonra 2 basamağa kadar tahmin edilmeye 

çalışılacaktır. 

Öncelikle orijin merkezli, 𝑟 = 1 yarıçaplı bir çember çizin. 

 

Ardından elemanları [−1,1] aralığında değişen 2 boyutlu 1000 adet rastgele vektör oluşturun. 

Sonra, bu vektörlerin her biri için, [
𝑥0

𝑦0
] formundaki vektörlerin uzunluklarını 

𝑑0 = √𝑥0
2 + 𝑦0

2 

kullanarak bulun. 

Bu vektör uzunluğu, eğer 𝑟 = 1 ’den büyükse siyah renk ile, küçükse kırmızı renk ile 

şekildeki grafiğe nokta olarak çizin. Bu işlemi oluşturduğunuz 1000 adet vektörün hepsi için 

gerçekleştiriniz. 

Ardından 

𝜋𝑒𝑠𝑡 = 4 ×
çember icindeki nokta sayısı

toplam nokta sayısı
 

formülünün sonucunu, grafiğe başlık olarak yazdırınız. 

 

Örnek sonuçlar: 

1000 nokta için şekil aşağıdadır. Görüldüğü gibi 𝜋𝑒𝑠𝑡 sayısı, 𝜋 sayısından biraz farklı çıktı. 



 

Aynı işlemi 104 ve 105 nokta için denersek: 

 

 



 

Bazı notlarko 

 Nokta sayısı arttıkça, programın çalışma süresi uzayacaktır. waitbar komutunu 

araştırarak öğrenin ve programın ilerlemesini göstermek için kullanın. 

 Vektörleri oluşturup işlemleri yapıp, en son noktaları çizdirmek hızı arttırabilir. 

 105 nokta bir anda oluşturmak yerine, mesela 100 defa 103 adet nokta oluşturabilirsiniz. 

Bu da hız açısından fayda sağlayabilir. 

 Noktadan sonra 2 basamağın doğru olması, yani 3.14  sayısının elde edilmesi yeterlidir. 

Bunun elde edildiği sayıda noktada durabilirsiniz, daha fazla nokta içeren simülasyonlar 

yapmanıza gerek yoktur. 

  



SORU 3 

Bu soruda,  

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑥1

𝑣1

𝑥2

𝑣2

] = [

0 1 0 0
−𝐾𝑠/𝑀1 −𝐾𝑑1/𝑀1 𝐾𝑠/𝑀1 𝐾𝑑1/𝑀1

0 0 0 1
𝐾𝑠/𝑀2 𝐾𝑑2/𝑀2 −2𝐾𝑠/𝑀2 −𝐾𝑑2/𝑀2

] [

𝑥1

𝑣1

𝑥2

𝑣2

] + [

0
1/𝑀1 

0
0

] 𝐹 

ile verilen sistemin simülasyonları yapılacaktır. Sistem parametrelerinin nominal değeri 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

𝑀1 = 300 𝑘𝑔 𝐹 = 1000 𝑁 𝐾𝑑1 = 5000 𝑁𝑠/𝑚 

𝑀2 = 2500 𝑘𝑔 𝐾𝑠 = 1000 𝑁𝑚 𝐾𝑑2 = 2000 𝑁𝑠/𝑚 

 

GÖREV-1 

Öncelikle, sistemi, 

[
 
 
 
𝑥1(0)

𝑣1(0)

𝑥2(0)

𝑣2(0)]
 
 
 
= [

1
0.8
0.1
0.4

] başlangıç değeri için, 𝑇 = 500 𝑠 için Matlab altında 

(Simulink kullanmadan) simüle edin. Simulasyon sonucunda elde edilen sistem durumlarını, 

tek bir figürde 4 ayrı alt şekle (subplot) çizin. Elde edilecek şeklin aşağıdaki gibi olması 

beklenmektedir. 

 



GÖREV-2 

Bu noktadan sonra, sistemin farklı parametrelerde nasıl davrandığının araştırılması için bir 

fonksiyon yazılacaktır. 

[perturbed_value] = perturb_parameter(nominal_parameter_value,devPercentage) 

 

Girişler: 

 
1-nominal_parameter_value: sistemin, araştırılacak parametresinin nominal 

değeri. 

2-devPercentage: Nominal parametrenin maksimum değişme yüzdesi. 

 

Çıkışlar: 

 
perturbed_value: devPercentage yüzdesi ile rastgele pertürbe edilmiş 

parametrenin değeri.  

 

Mesela nominal_parameter_value = 10 ve devPercentage 20 ise 10 değerinin %20’si = 2 kadar 

değişiklik olabilir. O halde fonksiyon [10-2,10+2] = [8,12] arası rastgele bir değer 

döndürmelidir. 

 

Örnek kullanım-1: 

Örneğin, 100 kg olan bir parametrenin 5% değişmesi durumunda, sistem davranışı araştırılıyor. 

100 kg nominal değer yerine bu sistem 3 defa (yada daha fazla), bu parametre değiştirilerek 

simule edilir. 

perturb_parameter fonksiyonu, 3 defa kullanılarak [97.2,   101.5,   104.7] değerleri 

üretilebilir ve araştırılan sistem bu 3 değer için ayrı ayrı simule edilir. 

 

Örnek kullanım-2: 

Aşağıda, perturb_parameter fonksiyonu, bir döngü içerisinde art arda kullanılmış ve 

100 ± 100
3

100
= (nominal_parameter_value) ± (nominal_parameter_value)

(devPercentage)

100
 

Değer aralığında, 3 adet farklı değer üretmiştir. 



 

 

 

GÖREV-3 

 

Bu Fonksiyonu kullanarak, 𝑀1, 𝑀2, 𝐾𝑑1, 𝐾𝑑2, 𝐾𝑠  parametrelerinin her birini, yüzde 10 oranında 

pertürbe edin ve sistem simülasyonunu 5 defa art arda (pertürbe edilmiş bu parametre değerleri 

için) tekrarlayın (aynı süre ve aynı başlangıç koşulu için). Simülasyon sonucunda elde edilen 

durumları, çizdirin. (Not: Sadece bu 5 parametreyi pertürbe edin, 𝐹 terimini pertürbe etmeyin!) 

Program sonunda, aşağıdaki gibi bir grafik elde etmeniz beklenmektedir. 



 

 

 

GÖREV-4 

Simulink kullanarak Görev-1’i tekrarlayın. (Sadece Görev-1’i Simulink’te yapmanız yeterli, 

diğer görevleri tekrar yapmanıza gerek yok.)  



SORU 4 

Bu soruda, 

�̇�1 = −𝑥2

�̇�2 = 𝑥1 + ((𝑥1)
2 − 1)𝑥2

 

ile ifade edilen dinamikler verilmektedir. 

 

GÖREV-1 

Verilen sistem, ode45 fonksiyonu kullanılarak, 𝑇 = 10 𝑠  boyunca, [
𝑥1(0)

𝑥2(0)
] = [

1
1
] , başlangıç 

koşulu için Matlab altında (Simulink kullanmadan) simüle edilecektir. Sistem durumları olan 

𝑥1 ve 𝑥2 sinyalleri aynı grafiğe, x-y eksenleri olacak şekilde çizilecektir. Başlangıç noktasının 

belli olması için ilk noktayı kırmızı asterisk (*) ile çizin. 

Program sonunda, aşağıdaki grafiği elde etmeniz, beklenmektedir. 

 

 

 

GÖREV-2 

Bu bölümde, verilen sistem için, 

𝑉(𝑥) = [
𝑥1(0)

𝑥2(0)
]
𝑇

[
1.5 −0.5

−0.5 1
] [

𝑥1(0)

𝑥2(0)
] < 𝑐 



şartını sağlayan, 100 adet [
𝑥1(0)

𝑥2(0)
] başlangıç koşulu vektörü elde edilecektir. 𝑐 parametresi için 

aşağıdaki durumlar denenecektir: 

a- 𝑐 = 0.5  için (100 adet baslangıc kosulu elde edilecek), 𝑇 = 10 𝑠  suresince her bir başlangıç 

koşulu simüle edilecek ve çizilecektir. 

Program sonucunda, aşağıdakine benzer bir grafik elde etmeniz beklenmektedir. 

 

b- 𝑐 = 1.5  için(100 adet baslangıc kosulu elde edilecek), 𝑇 = 10 𝑠  suresince her bir başlangıç 

koşulu simüle edilecek ve çizilecektir. 

Program sonucunda, aşağıdakine benzer bir grafik elde etmeniz beklenmektedir. 



 

c- 𝑐 = 2.25  için(100 adet baslangıc kosulu elde edilecek), 𝑇 = 10 𝑠  suresince her bir 

başlangıç koşulu simüle edilecek ve çizilecektir. 

Program sonucunda, aşağıdakine benzer bir grafik elde etmeniz beklenmektedir. 

 

d- 𝑐 = 3  için(100 adet baslangıc kosulu elde edilecek), 𝑇 = 2.6 𝑠  suresince her bir başlangıç 

koşulu simüle edilecek ve çizilecektir. 

NOT: x-eksen limitlerini [-3,3], y-eksen limitlerini [-8,8] aralığında tutunuz. 

Program sonucunda, aşağıdakine benzer bir grafik elde etmeniz beklenmektedir. 



 

 

GÖREV-3 

Simulink kullanarak Görev-1’deki simülasyonu tekrarlayın. Grafiği XY Block ile çizdirin. Bu 

çizimin kabaca yapılması yeterlidir; başlıklar, ilk koşul işaretlemesi vs. olmasa da olur.  

Ek olarak, sonuçları Matlab Workspace’e aktararak simülasyon bitiminde Matlab ortamında da 

çizdirin. Buradaki grafik detaylı ve Görev-1’deki grafiğin tıpatıp aynısı olmalıdır. 

Not: Sadece Görev-1’i Simulink’te yapmanız yeterli, diğer görevleri tekrar yapmanıza gerek 

yok.  

 

 

 

 

 


