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AÇIKLAMALAR 
 

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 3 Mart 2021 Çarşamba günü saat 23:59a kadar dersin 

hocası ve dersin asistanına ilgili dosyaları eposta ile gönderin. Adresler: 

kasnakoglu@gmail. com, karahanmehmet13@gmail. com 

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, 

matematiksel işlemleri gösterdiğiniz ve çıkan 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 

basıldığında 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.  
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• 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 tek epostada gönderin; ayrı ayrı iki 

eposta atmayın, tek epostada ikimize de gönderin.  

• rar veya zip dosyalarınızı Ad-Soyad-Numara şeklinde isimlendirin. Örneğin 111211102 

numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci, Coşku-Kasnakoğlu-111211102.rar veya 

Coşku-Kasnakoğlu-111211102.zip isimli tek bir dosyayı tek epostada yukarıdaki iki 

adrese göndermelidir.  

• Epostanın başlığı aşağıdaki formatta olmalıdır, aksi halde gözden kaçabilir: 

ELE 515 2020-21 II Ödev 1 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 515 2020-21 II Ödev 1 Coşku Kasnakoğlu 111211102 

başlıklı bir eposta göndermelidir. Resmi ve tam isminizi kullanınız, kısaltma 

yapmayınız. 

• 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.  

 

SORULAR 
 

1) Aşağıdaki şıklarda verilen işleri yapınız. 

 

a) det(𝐴𝐵 – 𝐶𝑇) matris işlemini düşünün. Bu işlemin yapılabilmesi için matrislerin 

boyutları ne gibi şartlar sağlamalıdır? Açıklayın. 

 

b) a şıkkındaki işlemi yapan bir MATLAB komut dosyası (script) oluşturun. İşlemi 

yapmadan önce matrislerin boyutları kontrol edilmeli ve işleme uygun değillerse 

durumu açıklayan bir hata mesajı verilmelidir. 

𝐴 =  [
3 4 7 9
2 5 6 4
1 8 2 5

], 𝐵 = [

2 5 4
7 8 5
1 9 6
4 6 2

] ve 𝐶 = [
47 21 30
44 48 27
22 27 36

] matrisleri için işlemi 

yapın ve sonucu elde edin. Kendi seçeceğiniz farklı boyutlardaki başka matrisler 

için de işlemi yaparak sonucu elde edin. Yanlış boyutlarda matrisler de seçerek 

programın bunları yakaladığını gösterin. Sonuçları raporlayın. 

 



c) MATLAB’da hata kontrolü yapmanın başka bir yolu da try-catch yapısı 

kullanmaktır. Bunun nasıl yapıldığını araştırın ve öğrenin. b şıkkındaki programınızı 

bu yapıyı kullanarak boyut hatalarını yakalayan ve uyaran bir formda yeniden 

yazın. Yani boyut hatalarını önceden kontrol etmeyin, ortaya çıktıkları anda 

yakalayarak uyarı verin. Sadece boyut hatalarını yakaladığınızdan emin olun, 

başka türden bir hata yapıldığında buna müdahale etmeyin ve MATLAB’ın kendi 

hata mekanizmasının çalışmasına izin verin. Yeterli sayıda örnek vererek 

kodunuzun çalıştığını gösterin ve raporlayın. 

 

d) a şıkkındaki işlemi yapan bir fonksiyon (function) oluşturun. Fonksiyonun 

matrisleri argüman olarak almalı ve sonucu döndürmelidir. Hata kontrolü 

yapılmalıdır. Fonksiyonunuzun doğru çalıştığını örneklerle gösterin ve raporlayın. 

 

e) a şıkkındaki işlemi yapan tek satırlık (anonim) bir fonksiyon (anonymous function) 

oluşturun. Fonksiyonun matrisleri argüman olarak almalı ve sonucu 

döndürmelidir. Hata kontrolü yapılmayacaktır. Fonksiyonunuzun doğru çalıştığını 

örneklerle gösterin ve raporlayın. 

 

 

f) d şıkkındaki fonksiyonunuzu değişken sayıda giriş argümanı alacak şekilde tekrar 

yazın. f(A,B,C) şeklinde çağrılabileceği gibi f(A,B), f(A),f() gibi eksik argümanlarla 

da çağrılabilecek hale getirin. Bunu nasıl yapacağınızı biraz araştırmanız 

gerekebilir. Ayrıca, verilmek istenmeyen argümanlar yerine boş matris [] de 

girilebilir, mesela f(A,[],C), f([],B), f([]), f([],B) tarzı ifadeler kullanılabilir. Bu 

durumlarda eksik olan matrisler rastgele oluşturulmalıdır ancak boyutlar işleme 

uygun olmalıdır. Boyutlar için birden fazla olasılık olabilir, bu durumda herhangi 

bir şey seçilebilir. Boyutlarda hata varsa veya verilmeyen argümanı uygun boyutlu 

şekilde oluşturmak mümkün değilse hata verilmelidir. Yeterli sayıda örnek 

senaryo için fonksiyonu çağırarak sonuçları gösterin ve raporlayın. 

 

 

2) Aşağıdaki şıklarda verilen işleri yapınız. 

 

a) Aşağıdaki ifadeyi hesaplayan bir fonksiyon yazınız.  

𝑦(𝑛)  =  13(13 + 23)(13 + 23 + 33). . . (13 + 23+ . . . +𝑛3) 

Yazacağınız fonksiyon y(n)’nin istenen değerini vermelidir. Örneğin komut satırına 

y(1) girildiğinde y(1)=1 değerini, y(2) girildiğinde y(2)=9 değerini döndürmelidir. 

y(15) girildiğinde y(15)’in değerini vermelidir. Farklı değerler için fonksiyonu 

çağırın, sonuçları raporlayın. 

 

 

b) Aşağıda birinci dereceden bir diferansiyel denklem verilmiştir. Bu diferansiyel 

denklemi MATLAB kullanarak çözdürün ve sonucu çizdirin. Ek olarak, 𝑦 ve �̇� 

ifadelerini birbirine karşı da çizdirin. 



 �̇� =
−𝑡𝑦

√2−𝑦2
, 𝑦(0) = 1, 𝑡 ∈  [0,5]  

 

c) b şıkkındaki denklemi Simulink’te çözdürün ve çözümü Simulink’te çizdirin. Ek 

olarak, 𝑦 ve �̇� ifadelerini birbirine karşı da çizdirin. Ayrıca elde edilen sonuçları 

MATLAB çalışma alanına (Workspace) aktarın ve bu çizimleri bir de MATLAB 

altında yaptırın.  

 

 

3) Aşağıda iki yay, iki kütle ve iki sönümleyiciden oluşan bir sistem verilmiştir.  

 

 

a) Birinci kütlenin pozisyonu 𝑥1, hızı �̇�1, ikinci kütlenin poziyonu 𝑥2, hızı �̇�2 olsun. Bu 

değişkenler cinsinden (gerekirse araştırma da yaparak) sistemin diferansiyel 

denklemlerini elde edin. 

 

b) Elde ettiğiniz denklemler doğrultusunda bu sistemi Simulink’te modelleyin. 

Sistemdeki katsayıları k1 = 10 N/m, k2= 10 N/m, c1 = 16 Ns/m, c2 =10 Ns/m, F = 10 

N, m1 = 20 kg ve m2 = 20 kg olarak alın. İlk koşulları sıfır alarak 100 saniyelik bir 

simülasyon yapın, sonuçları çizdirin ve yorumlayın. 

 

c) Farklı parametre değerleri ve ilk koşullar seçerek sistemin tekrar simülasyonunu 

yapın ve b şıkkıyla kıyaslamalı olarak sonuçları yorumlayın.  

 



4) Yandaki şekildeki seri RLC devresini ele alalım. 
 

a) Bu devre için kapasitör voltajı 𝑉𝐶(𝑡) cinsinden ikinci 
dereceden bir diferansiyel denklem çıkartın. Burada 

𝑅, 𝐿, 𝐶 pozitif sabit sayılardır. Denklem �̈�𝐶(𝑡) = ⋯ 
formatında olmalıdır.  
 
Aşağıdaki adımları takip eden bir kod yazın: 
 
i. Önce denklem sembolik olarak 

çözdürülecektir. İşlemleri basitleştirmek için 
giriş voltajı 𝑉’yi sabit kabul edin. Çözüm 

𝑅, 𝐿, 𝐶, 𝑉, 𝑉𝐶(0) ve �̇�𝐶(0) parametreleri 
cinsinden verilmelidir. Bir çözüm elde edilmesi 
(“çözüm bulunamadı” tarzı hatalar olmaması) 
yeterlidir; çözüm karmaşık görünümlü olabilir. 

 

 

ii. Kendiniz bir takım nümerik parametre değerleri seçin. Bu değerlere 

bakarak cevabın ne tip (eksik, aşırı, kritik sönümlü) olacağını belirleyip 

ekrana yazı olarak yazın. (Mesela “Cevap eksik sönümlüdür.” gibi.) 

 

iii.  Seçilen parametre değerlerini sembolik olarak bulunmuş olan çözümde 

yerine koyun. (Denklemleri tekrar çözdürmeyin. Çözümde yerine koyun.)  

 

iv. Yerine koyma işlemi sonucunda çıkan ifadeyi mümkün olduğunca 

sadeleştirin. Sadeleştirilmiş ifadede sanal değişken 𝑗 (ya da 𝑖) 

kalmamalıdır. (Mesela 𝑒𝑗𝑡 + 𝑒−𝑗𝑡 tarzı bir ifade yerine 2 cos(𝑡) 

yazılmalıdır.) Bunu nasıl yaptıracağınızı, ilgili komutların ve parametrelerin 

ne olacağını araştırmanız gerekebilir. 

 

v. Sadeleştirilmiş çözümü uygun bir aralıkta sembolik çizim komutları 

kullanarak çizdirin. Aralığın ne olacağı otomatik hesaplanmalıdır. Sistemin 

yaklaşık olarak sürekli hale ne kadar sürede geleceği parametre 

değerlerinden tahmin edilebilir. Şekle başlık, eksen etiketleri vs. koyarak 

güzelleştirin. 

 

vi. Şekilde elde edilen cevabı, fiziksel devre özelliklerini de göz önünde 

bulundurarak kısaca yorumlayın. 

 

b) ii ve sonrası arası adımları farklı parametre değerleri için iki kere daha yapın. Her 

tekrar için farklı tipte bir cevap çıkacak şekilde parametreler seçin. Örneğin a 

şıkkındaki cevabınız eksik sönümlü çıktıysa, b şıkkındaki tekrarların birinde kritik 

sönümlü, diğerinde aşırı sönümlü bir cevap elde edilecek şekilde parametreler 

seçin. 

 



c) Devre için akım 𝐼 cinsinden ikinci dereceden bir diferansiyel denklem çıkartın. 

Burada 𝑅, 𝐿, 𝐶 pozitif sabit sayılardır. Denklem 𝐼(̈𝑡) = ⋯ formatında olmalıdır. Bu 

denklem için i adımını tekrar edin, yani sembolik ve parametrik olarak çözdürün. 

(Bu şık için sadece bunu yapın, ii ve sonraki adımları tekrarlamaya gerek yok.) 

 

d) Devre için akım 𝑉𝐶  ve I cinsinden iki adet birinci dereceden bir diferansiyel 

denklem çıkartın. Burada 𝑅, 𝐿, 𝐶 pozitif sabit sayılardır. Denklemler �̇�𝑐 = ⋯ ve 𝐼̇ =

⋯ formatında olmalıdır. Bu denklemleri birlikte çözdürün. Yine sembolik ve 

parametrik çözümler elde edilmelidir. (Bu şık için sadece bunu yapın, ii ve sonraki 

adımları tekrarlamaya gerek yok.) 


