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AÇIKLAMALAR 

 

Aşağıdaki soruları çözerek en geç 19 Mart 2023 Pazar günü saat 23:59’a 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 (varsa), 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 2 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 515 2022-23 II Ödev 2 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 
 

Bu soruda filtre01 isimli filtre tasarlayan bir fonksiyon yazmanız isteniyor. Fonksiyonun en 

genel formu şu şekildedir: 

[b,a] = filtre01(fs, gecirmeFrekanslari, 'durtuTepkisiCizdir', 

true|false, 'bodeCizdir', true|false, 'ornekVer', true|false, 

'ornekSayisi', N) 

Not: Yukarıdaki ifade MATLAB'a tek satır olarak yazılacaktır, burada kâğıda sığmadığı için alt 

satıra geçilmiş gibi görünmektedir. Ödevdeki diğer kodlarda da benzer durumlar olabilir. 

Fonksiyonun ilk argümanı fs örnekleme frekansıdır (Hz olarak).  

gecirmeFrekanslari argümanı içinde filtrenin geçireceği frekans aralıkları (Hz olarak) 

çiftler halinde şu formatta verilecektir : [f11 f12; f21 f22; f31 f32; … ]. Örneğin [0 100; 500 

1000] verilirse filtre 0-100 Hz, 500-1000 Hz arası frekansları geçirecek, diğerlerini 

bastıracaktır. Maksimum frekansı belirtmek için Inf girilebilir, örneğin [20 50; 200 Inf] 

girilirse 20-50 Hz arası frekanslar geçirilecek, 200 Hz'den büyük frekanslar geçirilecek, bunlar 

dışındakiler (20 Hz'den küçük frekanslar ve 50-200 Hz arası frekanslar) bastırılacaktır. Filtre 



tam ideal olamayacağı için elbette ara frekanslar (geçiş bölgeleri) de olacaktır. Yani 20 Hz 

etrafında bir bölgede düşük kazançlardan 1 kazanç (yani 0 dB) civarına geçilmelidir. 50 Hz 

etrafında bir bölgede 1 (0 dB) civarı kazançlardan düşük kazançlara geçilmelidir. 200 Hz 

etrafında bir bölgede düşük kazançlardan 1 (0 dB) civarına geçilmelidir.  

Bundan sonraki argümanlar opsiyoneldir, yani kullanıcı isterse verebilir. 

'durtuTepkisiCizdir' argümanı verilirse bir sonraki argüman true ya da false olmalıdır. 

true verilirse yeni bir figür açılarak filtrenin dürtü tepkisi (impulse reponse) çizdirilecektir. 

'bodeCizdir' argümanı verilirse bir sonraki argüman true ya da false olmalıdır. true 

verilirse yeni bir figür açılarak filtrenin Bode çizgesi çizdirilecektir. Frekans ekseni Hz 

cinsinden olmalıdır. Açı değerleri de [-180, 180] derece aralığında gösterilmelidir. 

'ornekVer' argümanı verilirse bir sonraki argüman true ya da false olmalıdır. true 

verilirse rastgele bir fu frekansı seçilecek, bu frekansta genliği 1 olan bir sinüs sinyaline 

filtrenin çıkışı bulunacak, yeni bir figürde giriş ile çıkış üst üste çizilecektir. Şeklin başlığına fu 

frekansı ve filtrenin bu frekanstaki genlik ve fazı (dB ve derece olarak) yazılacaktır.   

'ornekSayisi' argümanı eğer 'ornekVer' argümanı true verilmişse verilebilecek ek bir 

opsiyonel argümandır (zorunlu değil). Eğer 'ornekSayisi' argümanı verilirse bir sonraki 

argüman N pozitif bir tamsayı olmalıdır. Bu durumda N rastgele frekans seçilecek, bunlardan 

her biri için bu frekanstaki birim genlikli sinüse filtrenin tepkisi bulunacak ve bir üst 

paragrafta tarif edilen şekilde çizdirilecektir. Toplam N adet figür olmalıdır. 

b ve a fonksiyonun çıkış argümanlarıdır. Bunlar derste gördüğümüz MATLAB'ın kendi 

fonksiyonlarında (butter, cheby1 vs.) olduğu gibi filtrenin katsayılarını içeren vektörler 

olup filter fonksiyonunda kullanılmaya uygun şekilde olmalıdır. 

 

 

Ek açıklamalar:  

Zorunlu argümanlar fs ve gecirmeFrekanslari mutlaka verilmelidir ve bu sırada 

verilmelidir. Ancak opsiyonel parametreler istenirse verilebilir ve istenilen sırada verilebilir. 

Mesela aşağıdaki komutların hepsi eşdeğerdir yani aynı şeyi yapmalıdır: 

[b,a] = filtre01(1000, [20 50; 200 Inf], 'ornekVer', true, 

'ornekSayisi', 2, 'durtuTepkisiCizdir',true) 

[b,a] = filtre01(1000, [20 50; 200 Inf], 'durtuTepkisiCizdir', true, 

'ornekSayisi', 2, 'ornekVer', true) 

[b,a] = filtre01(1000, [20 50; 200 Inf], 'ornekVer', true, 

'durtuTepkisiCizdir', true, 'ornekSayisi', 2) 

[b,a] = filtre01(1000, [20 50; 200 Inf], 'ornekVer', true, 

'ornekSayisi', 2, 'durtuTepkisiCizdir', true, 'bodeCizdir', false) 



Not: Bu tür opsiyonel giriş parametreleri olan durumlarda inputParser komutu işinizi 

kolaylaştırabilir. Dokümantasyon ve örnekleri incelemeniz tavsiye edilir. 

Fonksiyonunuzun içinde MATLAB'ın kendi filtreleme fonksiyonlarından uygun gördüklerinizi 

(butter, cheby1, cheby2 vs.) kullanabilirsiniz. Derste kullanmamış olduğumuz ama işinize 

yarayabilecek başka filtre çeşitleri da olabilir, biraz araştırma yapmanız iyi olabilir. Bu 

fonksiyonlara vermeniz gereken ek argümanlar varsa uygun şekilde seçebilirsiniz. 

Filtrenin derecesini de uygun şekilde seçebilirsiniz. Derecenin hep aynı olması gerekmiyor, 

verilen frekans aralıklarına (ve bunların sayısına) göre arttırıp azaltabilirsiniz, ancak dışarıdan 

bir argüman olarak verilmeyecek, fonksiyon kendisi karar verecektir. Verilen isterlere ve 

tasarım stratejinize göre yüksek dereceli (20, 50, 100 vb.) filtreler çıkması sorun olmaz. 

Filtre tasarımını isterseniz birden fazla aşamada yapabilirsiniz ancak en sonunda bunları 

birleştirmelisiniz. Yani çıkış argümanı olarak döndüreceğiniz [b,a] tek bir filtrenin katsayıları 

olarak filter komutunda kullanıma hazır biçimde olmalıdır.  

Fonksiyon hatalı kullanımlara karşı bir miktar dayanıklı olmalı ve anlamlı hata mesajları 

vermelidir. Aşağıda bazı örnek hatalı kullanımlar ve altında hatanın ne olduğu verilmiştir: 

[b,a] = filtre01(1000, [40 -10; Inf 5; 200 Inf]) 

(Geçirme frekansı vektörü hatalı.) 

[b,a] = filtre01([1 2 3], [20 50; 200 Inf] 

(Örnekleme frekansı hatalı.) 

[b,a] = filtre01(300, [40 10; 200 Inf]) 

(Maksimum frekanstan (150 Hz) büyük frekans olmamalı.) 

[b,a] = filtre01(1000, [20 50; 200 Inf], 'bodeCizdir',[43; 56; -22]) 

(bodeCizdir parametresi true ya da false olmalı.) 

[b,a] = filtre01(1000, [20 50; 200 Inf], 'ornekVer', false, 

'ornekSayisi', 7) 

(ornekSayisi sadece ornekVer true olursa verilmeli.) 

[b,a] = filtre01(1000, [20 50; 200 Inf], 'filtreCokGuzelOlsun',true) 

(filtreCokGuzelOlsun diye bir parametre yok.) 

Parantez içinde altta yazılan ifade hatanın ne olduğu bilgisidir, ekrana vereceğiniz hata 

mesajının bununla aynı olması gerekmiyor. Olabilecek her hatalı kullanımı öngörmek elbette 

mümkün olmayacaktır, kendiniz makul ölçüde bir hata kontrolü seviyesine karar vererek 

bunu gerçekleyiniz. Yine daha önceden önerilmiş olan inputParser komutu bu tür hata 

kontrollerinde de işinizi kolaylaştırabilir, dokümantasyonunu incelemeniz tavsiye edilir. 

 

Örnek bir kullanım: 

[b, a] = filtre01(1000, [20 50; 200 Inf], 'bodeCizdir', true, 
'ornekVer', true, 'ornekSayisi', 3, 'durtuTepkisiCizdir',true); 



 

 

 





 

Bu komut için çıkan grafikler yukarıda verilmiştir. (b ve a ekrana yazdırılmamıştır ancak 
sayısal değerlerden oluşan vektörlerdir.) Sonuçlar elbette filtre tasarımında kullanılan 
yaklaşım, örnekler için rastgele seçilen frekans vb. faktörlere göre herkeste farklı olacaktır, 
bunlar örnek olması için gösterilmektedir.  

Görüldüğü gibi Bode çizgesi, dürtü tepkisi ve üç rastgele örnek için filtre giriş ve çıkışları 
çizdirilmiştir. 

Açıklamalarda bahsedildiği gibi filtre ideal olmadığı için frekans cevabının dimdik 

değişmediği, geçiş bölgeleri olduğu görülüyor. 

Filtrenin bir girişe verdiği tepkiyi çizdirirken ilk başta bir geçici hal (transient) cevabı olacağını 

ve filtrenin oturmasının belli bir süre alacağını unutmayın. Dolayısıyla simülasyon süresi 

sürekli hali görmek için yeterli olmalıdır. 

Yüksek frekanslı sinyalleri çizdirirken sinyalin şekli bozuk ve sinüse benzemiyor gibi 

görünebilir (periyot başına örnek sayısı azaldığı için), böyle olması sıkıntı değil, önemli olan 

sinyalin genliğindeki değişimin görülmesidir. 

Siz de kendiniz birkaç örnek vererek fonksiyonun çalıştığını gösterin ve çıkan sonuçları 

yorumlayın. 

 

 

  



SORU 2 
Derste kök yer eğrisi (root locus) kullanılarak sabit kazançlı bir kontrolcü (P-kontrol) 

tasarımından bahsettik. ELE 301 Kontrol Sistemleri derslerimizde kök yer eğrisine dayalı faz 

ilerletici kontrol (lead compensator) ve faz geriletici kontrol (lag compensator) isimli iki farklı 

yaklaşım daha görmüştük. Bu soru bu konularla ilgilidir, dolayısıyla ders notlarınızı ve ders 

videolarını tekrar ederek kavramları hatırlamanız faydalı olacaktır. ELE 301 dersi videoları 

listesi: https://youtube.com/playlist?list=PLXpRXgXiS1G8H8ies5GkHc4PIOTyvEpUt 

𝐺(𝑠)  =
1

𝑠(𝑠+2)
 sistemini ele alalım.  

a) Kök yer eğrisini çizdirin. Kök yer eğrisini kullanarak kapalı çevrim sistemini kararlı yapacak 

ve sönüm oranı 0.7 olacak şekilde bir P-kontrol tasarlayın. Nasıl yaptığınızı raporunuzda 

açıklayın. Yapılamıyorsa nedenini açıklayın. Tasarım yapabildiyseniz kapalı çevrim 

kutupları, doğal frekans, sönümlü doğal frekans ve zayıflatma değerlerini hesaplayın. 

Kapalı çevrim sistemin birim basamak cevabını çizdirin ve yorumlayın. Kapalı çevrim 

sistemin birim rampa cevabını çizdirin ve yorumlayın. 

 

b) Verilen sistem için kapalı çevrim sistemi kararlı olacak ve baskın kutuplar (yani sanal 

eksene yakın olan kutuplar) −2 ± 2𝑗 olacak şekilde bir kontrolcü tasarlamak istiyoruz. 

Bunun için bir P-kontrol tasarlanabilir mi? Kök yer eğrisine dayanarak cevaplayın. 

Tasarlanabiliyorsa tasarlayın. Tasarlanamıyorsa faz ilerletici kontrol veya faz geriletici 

kontrol yöntemlerinden biri kullanılarak yapılabilir mi? Yapılabiliyorsa yapın. Olmuyorsa 

sebebini açıklayın. Tasarım yapabildiyseniz sönüm oranı, doğal frekans, sönümlü doğal 

frekans ve zayıflatma değerlerini hesaplayın. Kapalı çevrim sistemin birim basamak 

cevabını çizdirin ve yorumlayın. Kapalı çevrim sistemin birim rampa cevabını çizdirin ve 

yorumlayın. 

 

c) Kapalı çevrim sistemini kararlı yapacak, sönüm oranı 0.7 olacak ve birim rampa referans 

takip hatası (sürekli halde) 0.1'den küçük olacak şekilde bir kontrolcü tasarlamak 

istiyoruz. Bunun için bir P-kontrol tasarlanabilir mi? Kök yer eğrisine dayanarak 

cevaplayın. Tasarlanabiliyorsa tasarlayın. Tasarlanamıyorsa faz ilerletici kontrol veya faz 

geriletici kontrol yöntemlerinden biri veya ikisi birden (faz ilerletici-geriletici kontrol) 

kullanılarak yapılabilir mi? Yapılabiliyorsa yapın. Olmuyorsa sebebini açıklayın. Tasarım 

yapabildiyseniz sönüm oranı, doğal frekans, sönümlü doğal frekans ve zayıflatma 

değerlerini hesaplayın. Kapalı çevrim sistemin birim basamak cevabını çizdirin ve 

yorumlayın. Kapalı çevrim sistemin birim rampa cevabını çizdirin ve yorumlayın. (Not: Bu 

şıktaki isterlerin a şıkkındaki isterleri kapsadığına, ek olarak sadece sürekli hal cevabı ile 

ilgili bir ister eklenmiş olduğuna dikkat ediniz.) 

 

• 𝐺(𝑠)  =
1

𝑠(𝑠−1)
 için a, b, c şıklarını tekrarlayın. Tekrarladığınız şıklara d, e, f diyebilirsiniz. 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLXpRXgXiS1G8H8ies5GkHc4PIOTyvEpUt


• Takip eden şıklarda, yukarıda adımlarını manuel olarak yapmış olduğunuz faz ilerletici ve 

faz geriletici kontrolör tasarımlarını otomatik olarak yapacak fonksiyonlar yazmanız 

isteniyor. 

 

g) C = fazIlerletici01(G, p) şeklinde faz ilerletici kontrolcü tasarlayan bir fonksiyon 

yazın. Burada G argümanı kontrolcü tasarlanacak sistemdir. p ise kapalı çevrim 

kutuplardan birinin olmasının istendiği yerdir. C de tasarlanan kontrolcüdür. Örneğin 

yukarıdaki b şıkkı için faz ilerletici bir kontrolcü tasarlamayı denemek için şu komutlar 

kullanılabilir: 

s = tf('s'); 

G = 1/(s*(s+2)); 

p = -2+2j; 

C = fazIlerletici01(G, p) 

 

Komutlar çalıştırıldığında MATLAB’da çıkabilecek sonuç örneği: 

C = 

  16 (s+3) 

  -------- 

   (s+8) 

Continuous-time zero/pole/gain model. 

 

Yukarıdaki sonuç örnektir, sizin tasarımınızdan başka bir kontrolcü çıkabilir. Her senaryo 

için faz ilerletici kontrolcü tasarlamak mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda fonksiyon, 

tasarımın gerçekleştirilemediğini söyleyen bir hata vererek durabilir.  

a-c şıklarındaki problemlerden herhangi birini çözmek için bu fonksiyon kullanılabilir mi? 

Eğer oluyorsa yapın. Buna ek olarak kendiniz de çeşitli örnekler vererek fonksiyonun 

çalıştığını gösterin. 

 

h) fazGeriletici01 isimli faz geriletici kontrolcü tasarlayan bir fonksiyon yazın. 

Fonksiyonun giriş ve çıkış argümanlarını uygun şekilde kendiniz belirleyin ve raporunuzda 

açıklayın. Her senaryo için faz geriletici kontrolcü tasarlamak mümkün olmayabilir. Böyle 

bir durumda fonksiyon, tasarımın gerçekleştirilemediğini söyleyen bir hata vererek 

durabilir.  

a-c şıklarındaki problemlerden herhangi birini çözmek için bu fonksiyon kullanılabilir mi? 

Eğer oluyorsa yapın. Buna ek olarak kendiniz de çeşitli örnekler vererek fonksiyonun 

çalıştığını gösterin.  



SORU 3 
 

BÖLÜM 1 

𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 = [3 3 ∙∙∙ 3] ∈ ℝ1×1000 

şeklinde tüm elemanları 3 olan 1000 elemanlı bir vektör üretiniz. Sonrasında, randn 

fonksiyonunu kullanarak aynı boyutta bir 𝑣 vektörü üretiniz öyle ki 𝑣 için ortalama 0 ve 

varyans 1 olsun, yani 𝐸{𝑣} = 0 ve 𝑉𝑎𝑟{𝑣} = 1 olsun. (Doğru yaptığınızı kontrol etmek için 

MATLAB’ın mean ve var fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. mean kullanınca tam sıfır olması 

gerekmiyor, ancak sıfıra yakın olması gerekiyor. Aynı şekilde var kullanınca tam 1 olması 

gerekmiyor, ancak 1’e yakın olması gerekiyor.) 

Sonrasında, 

𝑥𝑐𝑜𝑟 = 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 + 𝑣 

olarak ifade edilen 𝑥𝑐𝑜𝑟 ∈ ℝ1×1000 sinyalini bulunuz. Aynı grafikte 𝑥𝑐𝑜𝑟 ve 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 sinyallerini 

çiziniz. 

 

BÖLÜM 2 

Elinizde Bölüm-1’deki gibi bir 𝑥𝑐𝑜𝑟 vektörü (sabit bir değerin üzerine sıfır ortalamalı başka bir 

sinyalin eklendiği bir vektör) olduğu durumu ele alalım. Gerçek sinyal (𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒) için bir tahmin 

elde edebilmek için 

min
𝑡∈ℝ

∑ (𝑡 − 𝑥𝑐𝑜𝑟(𝑘))
2

1000

𝑘=1

 

optimizasyon problemi çözülebilir.  

Önce problemi basit bir şekilde elde (manuel olarak) çözelim. Bunun için 

linspace(0,5,1000) kullanarak [0,5] aralığında 1000 değerden oluşan bir 𝑡𝑣𝑒𝑐 vektörü 

üretiniz. Üretilen 𝑡𝑣𝑒𝑐 vektörünün her bir elemanı için 

𝑐(𝑡) = ∑ (𝑡 − 𝑥𝑐𝑜𝑟(𝑘))
2

1000

𝑘=1

, 𝑡 ∈ 𝑡𝑣𝑒𝑐 

ifadesini hesaplayınız. Bu işlemin sonucunda, 𝑐(𝑡) fonksiyonunu [0,5] aralığında grafiğini 

çiziniz. 𝑐(𝑡)’nin minimum değerini bulunuz, grafik üzerinde işaretleyiniz ve sonucu 

yorumlayınız. 

Yukarıda manuel olarak çözdüğünüz optimizayon problemini bir de MATLAB’ın hazır 

fminunc fonksiyonunu kullanarak çözünüz. Bunun için önce fonksiyon dokümanını 

dikkatlice inceleyiniz. Fonksiyona verilmesi zorunlu olan argümanları oluşturmanız gerektiği 

gibi, optimizasyonla ilgili birtakım opsiyonları da değiştirmeniz gerekebilir. Yaptığınız işleri 

raporunuzda detaylıca açıklayın ve sonuçları yorumlayın. 

 



BÖLÜM 3 

Aşağıdaki kodu kullanarak parçalı-sabit (piecewise constant) 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 vektörünü oluşturunuz: 

x_true=[6*ones(1,200),-4*ones(1,200),10*ones(1,200), 

-2*ones(1,200),8*ones(1,200)]; 

Not: Yukarıdaki ifade MATLAB'a tek satır olarak yazılacaktır, burada kâğıda sığmadığı için alt 

satıra geçilmiş gibi görünmektedir. Ödevdeki diğer kodlarda da benzer durumlar olabilir. 

Bölüm-1’deki gibi 𝑣 sinyalini üretiniz. Sonra 𝑥𝑐𝑜𝑟 = 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 + 𝑣 olarak ifade edilen 𝑥𝑐𝑜𝑟 

sinyalini bulunuz. Parçalı-sabit bir sinyalin üzerine sıfır ortalamalı bir başka bir sinyalin 

eklendiği durumda, 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 sinyali için bir tahmin (�̂�) elde edebilmek için 

min
�̂�∈ℝ1×1000

∑ (�̂�(𝑘) − 𝑥𝑐𝑜𝑟(𝑘))
2

1000

𝑘=1

+ (∑|�̂�(𝑘 + 1) − �̂�(𝑘)|

999

𝑘=1

)

2

 

optimizasyon problemi çözülebilir.  

 

Not : MATLAB’ın norm fonksiyonu yukarıdaki optimizasyon ifadesini yazmanızı 

kolaylaştırabilir. Bir 𝑥 = [

𝑥1

⋮
𝑥𝑛

] vektörü için 2-normunun ‖𝑥‖2 = √𝑥1
2 + ⋯ + 𝑥𝑛

2 olarak ve 1-

normunun ‖𝑥‖1 = |𝑥1| + ⋯ + |𝑥𝑛| olarak tanımlandığını hatırlayınız.  

 

MATLAB’ın fminunc fonksiyonunu kullanarak verilen optimizasyon problemini çözünüz ve �̂� 

sinyalini bulunuz. Üç adet sinyali (�̂�, 𝑥𝑐𝑜𝑟 ve 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒) aynı grafikte çiziniz. fminunc için önce 

fonksiyon dokümanını dikkatlice incelemeniz önerilir. Fonksiyona verilmesi zorunlu olan 

argümanları oluşturmanız gerektiği gibi, optimizasyonla ilgili birtakım opsiyonları da 

değiştirmeniz gerekebilir. Bunları uygun şekilde seçerek iyi bir sonuç elde etmeye çalışın ve 

yorumlayın. Örnek bir grafik aşağıda gösterilmiştir. (�̂� sinyali xhat olarak yazılmıştır.) 

 



BÖLÜM 4 

Bölüm-3’te parçalı-sabit 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 sinyalinin gürültülü hali 𝑥𝑐𝑜𝑟𝑟 verildiğinde 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 için bir tahmin 

(�̂�) elde etmek için bir optimizasyon problemi kurarak çözdürmüştünüz. 

Bu şıkta aynı işi MATLAB’ın ischange fonksiyonu ile yapmanız isteniyor. Bu fonksiyon 

sinyallerdeki farklı türde değişimleri tespit etmek için kullanılabilir. Fonksiyonun 

dokümantasyon ve örneklerini inceleyerek nasıl kullanıldığını öğrenin. Bölüm-3’te anlatıldığı 

şekilde 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 ve 𝑥𝑐𝑜𝑟𝑟’u oluşturun ve ischange kullanarak 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 için bir tahmin (�̂�) elde 

edin. Sonucu çizdirin ve Bölüm-3 ile de kıyaslayarak yorumlayın. Örnek bir grafik aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 


