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AÇIKLAMALAR 

 

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 15 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 23:59a kadar dersin 

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

kasnakoglu@gmail. com, artunsel@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 denildiğinde 

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 2022-23 II Ödev 1 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 515 2022-23 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 tek kişiye gönderilen veya ayrı ayrı gönderilen epostalar yine 

koordinasyon sorunları yaratabilir ve cevapsız kalabilir.  

 

SORU 1 
Derste diferansiyel denklem çözmek için bazı hazır fonksiyonlardan (ode45, ode15s vs.) 

bahsetmiştik. Bu şıkta bu tarz bir fonksiyonu kendiniz yazmanız isteniyor.  

𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)),  𝑦(𝑡0) = 𝑦0 

Biçiminde bir diferansiyel denklemi ele alalım. Bu denklemi çözmek yani 𝑡 ≥ 𝑡0 için 𝑦(𝑡)’yi 

elde etmek istiyoruz. Burada 𝑡0 başlangıç zamanı ve 𝑦0 da ilk koşuldur. Bu denklemlerin 

nümerik çözümü için Runge-Kutta metodu kullanılabilir. Burada 𝑡0 anından başlayarak ℎ 

büyüklüğünde adımlar atılarak çözüm elde edilir. Yani sırasıyla 𝑦(𝑡0),  𝑦(𝑡0 + ℎ), 𝑦(𝑡0 + ℎ), 

𝑦(𝑡0 + 2ℎ), … şeklinde çözüm elde edilerek ilerlenir. Mesela 𝑡0 = 0 ve ℎ = 0.1 ise 0.1’lik 

adımlar atılarak 𝑦(0), 𝑦(0.1), 𝑦(0.2), 𝑦(0.3), 𝑦(0.4), … şeklinde çözüm elde edilerek 

ilerlenir. 𝑦(𝑡) anındaki çözümden 𝑦(𝑡 + ℎ) anındaki çözümün elde edilmesi için aşağıdaki 

ifade kullanılır: 

𝑦(𝑡 + ℎ) ≈ 𝑦(𝑡) +
1

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4)ℎ 

Burada 



𝑘1 = 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) 

𝑘2 = 𝑓 (𝑡 +
ℎ

2
, 𝑦(𝑡) + ℎ

𝑘1

2
) 

𝑘3 = 𝑓 (𝑡 +
ℎ

2
, 𝑦(𝑡) + ℎ

𝑘2

2
) 

𝑘4 = 𝑓(𝑡 + ℎ, 𝑦(𝑡) + ℎ𝑘3) 

şeklinde hesaplanır. (Burada kısaca özetlenmiş olan Runge-Kutta yöntemi ile ilgili daha 

detaylı bilgi gerekirse kendiniz de araştırma yapınız.) 

a) Yukarıda verilen bilgiler ışığında Runge-Kutta yöntemi ile diferansiyel denklem çözen 

odeRK isimli bir fonksiyon yazın. Fonksiyonunuz [t,y] = odeRK(odefun,tspan,y0,h) 

şeklinde çağırılacaktır. Burada odefun, tspan ve y0 MATLAB’ın kendi ode fonksiyonlarıyla 

aynı tipte argümanlardır, yani odefun yukarıdaki anlatımdaki f(t,y) fonksiyonu (bir .m 

dosyasında veya anonim fonksiyon şeklinde olabilir), tspan çözümün başlangıç ve bitiş 

anlarını belirten vektör, y0 da başlangıç anındaki ilk değerdir. h ise kullanılacak adım 

büyüklüğüdür. (Not: Seçilen adım büyüklüğüne göre son zaman anı tspan’daki bitiş anına 

tam denk gelmeyebilir, böyle olursa bir adım eksik veya fazla çözüm yapılması sıkıntı 

olmaz.) 

b) a şıkkında yazdığınız fonksiyonunuzu kullanarak �̇� = 𝑦, 𝑦(0) = 𝑦0 diferansiyel 

denklemini 𝑦0 = 1 için [0, 10] aralığında ve adım büyüklüğünü ℎ = 2 alarak çözdürün, 

grafiğini çizdirin, yorumlayın ve raporunuza koyun.  

c) ℎ = 0.2 için b şıkkını tekrarlayın. 

d) ℎ = 0.02 için b şıkkını tekrarlayın.  

e) �̇� = 𝑦, 𝑦(0) = 𝑦0 diferansiyel denklemini 𝑦0 = 1 için [0, 10] aralığında MATLAB’ın ode45 

fonksiyonu ile çözdürün, grafiğini çizdirin, yorumlayın ve raporunuza koyun. 

f) �̇� = 𝑦, 𝑦(0) = 𝑦0 denkleminin çözümünü analitik olarak elde edin. (Elde veya 

MATLAB’de çözebilirsiniz.) Bu çözümün 𝑦0 = 1 için [0, 10] aralığında grafiğini çizdirin, 

yorumlayın ve raporunuza koyun. 

g) Bir grafiği aşağıdaki gibi alt şekillere ayırın: 

1 

2 3 

4 5 

 

Birinci şekle b-f şıklarındaki tüm çözümleri üst üste çizdirin. İkinci şekle b ve f şıklarındaki 

çözümler arasındaki farkın mutlak değerini çizdirin. Üçüncü şekle c ve f şıklarındaki çözümler 

arasındaki farkın mutlak değerini çizdirin. Dördüncü şekle d ve f şıklarındaki çözümler 

arasındaki farkın mutlak değerini çizdirin. Beşinci şekle e ve f şıklarındaki çözümler arasındaki 

farkın mutlak değerini çizdirin. Bu grafiklerin ne ifade ettiğini yorumlayın ve raporunuza 

koyun.  

 

  



SORU 2 
Aşağıda bir RLC devresi verilmiştir. Giriş 𝑉1 voltajı, çıkış ise 𝐶1 kapasitörü üzerindeki voltajdır. 

 

a) Sistemin diferansiyel denklemlerini elde edin. (Elde yapabilirsiniz.) 

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

𝑅1 = 2 Ω, 𝐿 = 2 H, 𝐶1 = 2 F olsun. İlk koşulları sıfır alarak sistemin birim basamak 

cevabını elde etmek için bir simülasyon yapın, sonuçları çizdirin ve yorumlayın. 

c) Sistemde parametre değerleri değiştirilirse ne olacağını görmek istiyoruz. Bunun için 

farklı parametre değerleri ve isterseniz farklı girişler deneyerek a şıkkındaki 

simülasyonları tekrarlayın, sonuçları çizdirin ve yorumlayın. Gerekirse bu tarz bir devrenin 

ne iş yaptığını, ne amaçlarla kullanıldığını araştırarak daha bilinçli parametre seçimleri ve 

yorumlar yapmaya çalışabilirsiniz.  

 

SORU 3 

Bölüm-3.1 

Verilen dinamik sistemi ode45 kullanarak çözün: 

�̇�1 = 𝑥2

�̇�2 = −𝑔
 

Burada 𝑔 = 9.8 değerinde yer çekimi ivmesi sabitidir. Başlangıç koşulları 

𝑥1(0) = 10,  𝑥2(0) = 0 ve simülasyon aralığı 𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛 = [0   10] şeklindedir. Fiziksel olarak 

serbest düşüşte bir cisim olarak düşünülebilir. 

SONUÇ aşağıdakine benzer olacaktır: 

 



Bölüm-3.2 

Verilen dinamik sistem için ode45 kullanarak simülasyon sonuçlarını, aşağıda gösterildiği gibi 

üretiniz. Önceki bölümden farklı olarak bu sefer 𝑥1 değeri sıfıra gelince simülasyonu 

durdurunuz, çözüme devam etmeyiniz. 

Bunun için MATLAB dokümantasyonunda mevcut olan “ODE Event Location” baslığını 

incelemeniz gerekmektedir. 

Sistem: 

�̇�1 = 𝑥2

�̇�2 = −𝑔
   (𝑔 = 9.8) 

Başlangıç koşulları: 

𝑥1(0) = 10, 𝑥2(0) = 0 

Simülasyon aralığı: 

𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛 = [0   10] 

seçilebilir ancak yukarı anlatılan koşuldan dolayı simülasyon 𝑡 ≈ 1.4 anında sonlanacaktır. 

Fiziksel olarak serbest düşüşte bir cismin yere çarptığı ana kadar simülasyonu gibi 

düşünülebilir. 

SONUÇ aşağıdakine benzer olacaktır: 

 

 

Bölüm-3.3 

Verilen dinamik sistem için ode45 kullanarak simülasyon sonuçlarını, aşağıda gösterildiği gibi 

üretiniz. Bu bölüm için 𝑥1 değeri sıfıra gelince simülasyonu durdurunuz, 𝑥2 ← −𝛼𝑥2 işlemini 

yapınız. Burada 𝛼 ∈ (0,1) şeklinde bir sabit sayıdır. Yani 𝑥2 değerini (hızı), −𝛼𝑥2 değeri ile 

(ters yönde daha düşük bir hız) ile değiştiriniz, örneğin 𝑥2 terimi −10 ve 𝛼 = 0.7 ise 𝑥2 terimi 

7 değeri ile değiştirilecektir. Sonra simülasyonu yeniden başlatarak bu mantıkla devam 

ediniz. 



Bunun için MATLAB dokümantasyonunda mevcut olan “ODE Event Location” başlığını 

incelemeniz gerekmektedir. Ek olarak “while” kullanmanız gerekmektedir. 

Sistem: 

�̇�1 = 𝑥2

�̇�2 = −𝑔
   (𝑔 = 9.8) 

Başlangıç koşulları: 

𝑥1(0) = 10, 𝑥2(0) = 0 

Simülasyon aralığı: 

𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛 = [0   10] 

Farklı 𝛼 değerleri seçerek simülasyonlar yapınız. Fiziksel olarak düşen bir cismin yere 

çarptığında zıplaması şeklinde düşünülebilir. Sonuçlar aşağıdakine benzer olacaktır: 

 

Bölüm-3.4 

Verilen dinamik sistem için ode45 kullanarak simülasyon sonuçlarını, aşağıda gösterildiği gibi 

üretiniz. 

Bu simülasyonda 𝑥1 değeri ya da 𝑥2 değeri 0 değerine gelince simülasyonu durdurunuz, 𝑥1 ve 

𝑥2 değerlerinin SON değerlerini alınız ve bu değerleri bir sonraki simülasyonun başlangıç 

koşulları olarak kullanarak yeni bir simülasyona başlayınız. (t ifadesinin son değerini alınız ve 

bu değeri “tspan”  vektörünün ilk değerine yazınız, yani yeni simülasyonun başlangıç zamanı 

bir öncekinin bitiş zamanı olmuş oluyor.) Bu mantıkla devam ediniz, |𝑥1| + |𝑥2| ≤ 0.001 

koşulu gerçekleştiğinde artık durunuz, yeni simülasyona başlamayınız. 

Bunun için MATLAB dokümantasyonunda mevcut olan “ODE Event Location” başlığını 

incelemeniz gerekmektedir. Ek olarak “while” kullanmanız gerekmektedir. 

  



Sistem: 

�̇�1 = 𝑥2

�̇�2 = −𝑘1 sgn(𝑥1) − 𝑘2sgn(𝑥2)
 

Burada: 

𝑘1 = 4,   𝑘2 = 1 

Başlangıç koşulları: 

𝑥1(0) = 10,  𝑥2(0) = 11 

Simülasyon aralığı: 

𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛 = [0   30] 

SONUÇ aşağıdakine benzer olacaktır: 

 

Bölüm-3.5 

Verilen dinamik sistem için ode45 kullanarak simülasyon sonuçlarını, aşağıda gösterildiği gibi 

üretiniz. 

Bu simülasyonda 𝑥1 değeri ya da 𝑥2 değeri 0 değerine gelince simülasyonu durdurunuz, 𝑥1 ve 

𝑥2 değerlerinin SON değerlerini alınız ve bu değerleri bir sonraki simülasyonun başlangıç 

koşulları olarak kullanarak yeni bir simülasyona başlayınız. (t ifadesinin son değerini alınız ve 

bu değeri “tspan”  vektörünün ilk değerine yazınız, yani yeni simülasyonun başlangıç zamanı 

bir öncekinin bitiş zamanı olmuş oluyor.) Bu mantıkla devam ediniz, |𝑥1| + |𝑥2| ≤ 0.001 

koşulu gerçekleştiğinde artık durunuz, yeni simülasyona başlamayınız. 

 

Aşağıda sistem dinamikleri verilmiş olup her düzlemin dört bölgesi için farklı bir dinamik 

denklem mevcut olduğuna dikkat ediniz. Bu bölümde yine MATLAB dokümantasyonunda 

mevcut olan “ODE Event Location” başlığını incelemeniz ve “while” kullanmanız 

gerekmektedir. 



Sistem: 

𝑥1 > 0
𝑥2 > 0

  bölgesinde ∶  
�̇�1 = 1

�̇�2 = −3
 

𝑥1 < 0
𝑥2 > 0

  bölgesinde ∶  
�̇�1 = 3
�̇�2 = 1

 

𝑥1 < 0
𝑥2 < 0

  bölgesinde ∶  
�̇�1 = −1
�̇�2 = 3

 

𝑥1 > 0
𝑥2 < 0

  bölgesinde ∶  
�̇�1 = −3
�̇�2 = −1

 

 

Başlangıç koşulları: 

𝑥1(0) = 10,   𝑥2(0) = 11 

Simülasyon aralığı 𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛 = [0   30]  olarak seçilebilir ancak |𝑥1| + |𝑥2| ≤ 0.001 koşulu bu 

süreden önce gerçekleşeceği için, simülasyon önce sonuçlanacaktır. 

SONUÇ aşağıdakine benzer olacaktır: 

 

SORU  4 

Bölüm-4.1 

Verilen dinamik sistem için ode45 kullanarak simülasyon sonuçlarını, aşağıda gösterildiği gibi 

üretiniz. 

Sistem: 

�̇�1 = 𝑥2

�̇�2 = (1 − 𝑥1
2)𝑥2 − 𝑥1

 

Rastgele 10 adet farklı başlangıç koşulu (initial condition) seçerek sistem simülasyonunu 

gerçekleştiriniz. Seçilen değerler −5 ≤ 𝑥1 ≤ 5  ve −5 ≤ 𝑥2 ≤ 5  aralığında olmalıdır. 

Simülasyon aralığı: 



𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛 = [0   20] 

Her simülasyon sonucu elde edilen sinyalleri aşağıda gösterildiği gibi ilk değeri yeşil renk ile 

ve son değeri mavi renk ile çiziniz.  

SONUÇ aşağıdakine benzer olacaktır: 

 

Başlangıç değerleri rastgele üretildiği için bu grafiğin aynısı çıkmayacaktır, hatta kodu her 

çalıştırdığınızda farklı sonuçlar verecektir. Ancak renkler ve genel şekil benzerlik 

göstermelidir. 

 

 

Bölüm-4.2 

Verilen dinamik sistem için ode45 kullanarak simülasyon sonuçlarını, aşağıda gösterildiği gibi 

üretiniz. 

Sistem: 

�̇�1 = 𝑥2

�̇�2 = (1 − 𝑥1
2)𝑥2 − 𝑥1

 

Rastgele 1000 adet farklı başlangıç koşulu [initial condition] seçerek sistem simülasyonunu 

gerçekleştiriniz. [Eğer isterseniz daha fazla da (2000, 3000 adet) yapabilirsiniz] 

Seçilen değerler −5 ≤ 𝑥1 ≤ 5  ve −5 ≤ 𝑥2 ≤ 5  aralığında olmalıdır. 

Simülasyon zaman aralığı: 

𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛 = [0   30] 



Her simülasyon sonucu elde edilen sinyallerin sadece SON değerlerini “nokta” olarak çiziniz. 

SONUÇ aşağıdakine benzer olacaktır: 

 

Başlangıç değerleri rastgele üretildiği için bu grafiğin aynısı çıkmayacaktır, ancak renk ve 

genel şekil benzerlik göstermelidir. 

 

Bölüm-4.3 

Verilen dinamik sistem için ode45 kullanarak simülasyon sonuçlarını, aşağıda gösterildiği gibi 

üretiniz. 

Sistem: 

�̇�1 = 𝑥2

�̇�2 = (1 − 𝑥1
2)𝑥2 − 𝑥1

 

Rastgele 1000 adet farklı başlangıç koşulu [initial condition] seçerek sistem simülasyonunu 

gerçekleştiriniz. [Eğer isterseniz daha fazla da (2000, 3000 adet) yapabilirsiniz] 

Seçilen değerler −5 ≤ 𝑥1 ≤ 5  ve −5 ≤ 𝑥2 ≤ 5  aralığında olmalıdır. 

Simülasyon zaman aralığı: 

𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛 = [0   30] 

Her simülasyon sonucu elde edilen sinyallerin sadece SON değerlerini “nokta” olarak çiziniz. 

Son olarak bu noktaları çevreleyecek bir çember bulunuz ve bu çemberi çiziniz. Bu noktaları 

içine alacak en küçük çemberi bulmak için “fmincon” fonksiyonunu MATLAB 

dokümanlarından inceleyiniz ve bu soru için kullanınız. Çember için merkez noktasının x, y 

koordinatları ve yarıçap olmak üzere 3 adet değer bulunmalıdır. Sonra bulunan bu değerler 

aşağıda gösterildiği gibi elde edilen ilk grafiğin üzerine çizdirilmelidir. 

ÖNEMLİ: Gerekli çemberi bulmak için kullandığınız yöntemi DETAYLICA açıklayınız. 

SONUÇ aşağıdakine benzer olacaktır: 



 

Başlangıç değerleri rastgele üretildiği için bu grafiğin aynısı çıkmayacaktır, ancak renk ve 

genel şekil benzerlik göstermelidir. 

 


