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MATLAB polinomun köklerinin bulunması,
değerlendirilmesi ve türevi gibi standart
fonksiyonları sağlamaktadır.

Bunlara ek olarak, eğri uydurma ve kısmi
kesirlere ayırma gibi daha ileri uygulamalar için
fonksiyonlar mevcuttur. AĢağıdaki tabloda
polinom fonksiyonları ve tanımları verilmiĢtir.

POLĠNOMLAR



Fonksiyon Kullanım Yeri

Conv(p1,p2) Polinom çarpma 

Deconv(p1,p2) Polinom bölme

Poly(a) Kökleri belli olan polinomun katsayılarını bulur

Polyder(a) Polinomun türevini alır

Polyfit(x,y,n) Polinom eğri uydurma

Polyval(p,x) Elamanları verilen polinomun değerlerini hesaplar

Polyvalm(v,x) Elemanlerı verilen matris polinomun değerlerini 
hesaplar

Residue(b,a) Polinomu kısmi kesirlerine ayırır

Roots(p) Polinomun köklerini bulur



Örnek 1 : AĢağıda bu fonksiyonların kullanımına ait 
örnekler verilmiĢtir.

p=[1 -12 0 25 116]; %Polinom p(x)= 

r=roots(p) %Polinomun kökleri

r=

11.7473

2.7028

-1.2251+1.4672i

-1.2251-1.4672i

katsayı=poly(r)%Kökleri belli olan polinom katsayıları

katsayı=

1.0000 –12.0000 –0.0000 25.0000 116.0000

116253124  xxx



p1=[1 2 3 4];

p2=[1 0 3 10];

carpim=conv(p1,p2)

Carpim=

1   2   6   20   29   42   40

toplam=p1+p2

toplam=

2   2   6   14

[bs k]=deconv(p1,p2) %p1’in p2’ye bölümü, 
%bs:bölüm sonucu, k: kalan

bs=

1

k=

0   2   0   -6



turev= polyder(p1) %p1 polinomunu türevi

turev=

3 4   3 

deger=polyval(p1,4) %p1 polinomunun 4 için değeri

deger=

112



POLĠNOM EĞRĠ UYDURMA

Polyfit(x,y,n) komutu ile girilen bilgilere göre en küçük
kareler yöntemi kullanılarak polinomun istenilen
derecedeki eğrisi için katsayılar bulunur.

p=polyfit(x,y,n)

Burada x ve y vektörleri giriĢ bilgileri, n ise polinomun
uydurulacağı derecedir. AĢağıdaki x değerine karĢılık gelen
y değerleri verilmiĢtir.
Örnek 2:

x=[1 2 3 4 5];
y=[5.5 43.1 128 290.7 498.4]



Bu bilgilere göre polinomun 3. dereceye uydurulmuĢ eğrisi için 
katsayılar;

p=polyfit(x,y,3)

-0.1917   31.5821  -60.3262   35.3400

x2=1:.1:5;

y2=polyval(p,x2);

plot(x,y, 'o',x2,y2)

grid on



ĠNTERPOLASYON

Belirli bir aralıkta değiĢim gösteren bir fonksiyonun bazı
değerleri biliniyorken, bilinmeyen diğer değerleri bulmak
için Ġnterpolasyon Yöntemi kullanılır.



MATLAB’da bunun için interp(1) ve interp(2)
fonksiyonları kullanılır.

interp(1) fonksiyonu veri analizi ve eğri uydurma
iĢlemlerinde tek boyutlu ara değer hesabı yapar.



ĠNTERPOLASYON

Bu yazılımda parantez içine önce değiĢken aralığı sonra
fonksiyon değeri ve fonksiyon değeri bulunmak istenen sayı
ve daha sonra interpolasyon türü girilir.

Tür girilmez ise lineer olarak kabul edilir.

Spline ve cubic türleri linear ve nearest türüne göre
daha duyarlı olduğundan çoğu uygulamada tercih edilir.



Nearest Metodu ile İnterpolasyon:

Bu metod istenilen noktaya en yakın olan veri noktasını 

verir.

Örnek 3 : x ve y veri değerleri aĢağıdaki gibi olsun.

x:-3 –2 –1 0 1 2 3

y:9 4 1 0 1 4 9



Nearest Metodu ile İnterpolasyon:

Nearest interpolasyonu kullanarak x=0.5 ve x=1.6 olduğu            
anda y değerleri:

x=[-3 -2 -1 0 1 2 3];

y=[9 4 1 0 1 4 9];

z=interp1(x,y,[0.5 1.6], 'nearest')

z=   1.000   4.000



Linear İnterpolasyon Metodu :

Bu metod istenilen x değerinin solundaki ve
sağındaki veri noktalarını alıp, bu noktalardan
bir doğru geçirir.

Bu doğrunun istenilen x değerine karĢılık gelen
y değerini verir. Linear interpolasyon metodu
sadece birinci derece bir polinoma uyan veri
noktaları için en uygun sonucu vermektedir.



Linear İnterpolasyon Metodu :

Örnek 4:

x=[-3 -2 -1 0 1 2 3];

y=[9 4 1 0 1 4 9];

z=interp1(x,y,[0.5 1.6],'linear')

z=   0.5000  2.800



Cubic İnterpolasyon Metodu:

Bu metod her iki veri noktasından geçen 3. Derece bir
polinom bulur ve bu polinomu kullanarak istenilen
noktadaki y değerini hesaplar.

Örnek 5:

x=[-3 -2 -1 0 1 2 3];
y=[9 4 1 0 1 4 9];
z=interp1(x,y,[0.5 1.6],'cubic')
z=

.3125  2.5480



interp2() fonksiyonu iki boyutlu ara değer bulma iĢlemini
gerçekleĢtirir. Bu iĢlem görüntü iĢleme ve veri
görüntülenmesinde kullanılır.

Örnek 6 : AĢağıda verilen tabloda bir motorun belli
devirlerinde ve belli zamanlarda silindir baĢı sıcaklık
değerleri gösterilmiĢtir. Buna göre 3.25 saniyede 3500 d/d
karĢılık gelen sıcaklık değerini hesaplanması.

Motor 
Hızıd/d

2000 3000 4000 5000

Zaman(s) Sıcaklık(Derece)

0 0 0 0 0

1 20 110 176 190

2 60 180 220 285

3 68 240 349 380

4 77 310 450 510



x=[2000 3000 4000 5000];

y=[0 1 2 3 4];

z=[0 0 0 0];

20 110 176 190

60 180 220 285

68 240 349 380

77 310 450 510];

sicaklik=interp2(x,y,z,3500,3.25)

sicaklik=interp2(x,y,z,3500,3.25, 'cubic')

sicaklik=interp2(x,y,z,3500,3.25,'spline')



REGRASYON (EĞRĠ UYDURMA)

Birçok deneylerle elde edilen noktalardan en iyi Ģekilde
geçecek olan eğri denklemi bulmak istendiğinde bulunan eğri
her noktadan geçmeyebilir, fakat verilen noktalara en iyi
Ģekilde uyan bir eğri olmalıdır.

En iyi uyan eğriyi bulurken eğrinin her noktaya olan uzaklığı
yani hata göz önüne alınır ve bu hatanın yok edilmesine
çalıĢılır. MATLAB’ı kullanarak verilen noktalardan geçen
eğrinin denklemi bulunurken genelde bu eğri polinom olarak
tanımlanır ve bu polinomun katsayıları bulunur.



n dereceli bir polinomun n+1 tane katsayısı vardır ve
polinom denklemi:

p(x)=anx +an-1x    +.........+a1x+a0

Genel olarak elde n+1 tane veri varsa noktası varsa bu
noktalardan n. dereceden bir polinom geçebilir.

MATLAB’da polyfit komutu kullanılarak bu istenilen
gerçekleĢtirilebilir.



p=polyfit(x,y,n)

Bu fonksiyon (x,y) noktalarından geçen ve n dereceli olan
en uygun eğrinin katsayılarını vermektedir. Burada p vektörü
alçalan derece sıralamasına göre katsayıları vermektedir.

Polinomun katsayıları bulunduktan sonra ‘polyval’
fonsiyonu kullanılarak bulunan polinomun değerlerini ve
eldeki verilerin karĢılaĢtırarak (genelde aynı eksen üzerinde
çizdirerek) polinomun uygunluğunu tespit edilir.



Eğer polinom verilen noktalara uygun değilse polinomun derecesi
artırılarak yeni katsayılar elde edilir.

Örnek 7 : x ve y değiĢkenleri arasındaki bağıntı aĢağıdaki gibidir.

x=0 1 2 3 4 5 6

y=5 8 7 6 9 11 14

Önce veri noktalarına 1. Derece bir polinom çizilirse;

x=[0 1 2 3 4 5 6];

y=[5 8 7 6 9 11 14];

d=polyfit(x,y,1)



d=

1.25 4.8214

Polinom denklemi:

p(x)=1.25x+4.8214

Bu polinomun 0 ile 6 arasındaki değerleri bulunup, grafiği çizilirse;

z=0:6;

s=polyval(d,z)

plot(x,y, 'o',z,s, ':')

ġekilden de görüldüğü gibi çizilen eğri verileri tam karĢılamamakta ve 
hata fazla olmaktadır.





Örnek 8: Aynı veriler için 2. Derece polinom çizdirmek için,

x=[0  1 2 3 4 5 6];

y=[5 8 7 6 9 11 14];

d=polyfit(x,y,2)

d=

0.2738 –0.3829 6.1905

Olarak 2. dereceden polinomun katsayıları bulunur. X’in 0 ile 6 arası
değerleri için eğri çizilirse:

z=0:6;

s=polyval(d,z)

plot(x,y, 'o ',z,s, ': ‘)



Örnek 9: 3. Derece polinom çizdirmek için,

x=[0  1 2 3 4 5 6];

y=[5 8 7 6 9 11 14];

d=polyfit(x,y,3)

d=

0.1111 –0.7262 1.8294 5.5238    

Olarak 3. dereceden polinomun katsayıları bulunur.

X’in 0 ile 6 arası değerleri için eğri çizilirse:

z=0:6;

s=polyval(d,z)

plot(x,y, 'o',z,s, ':')



Örnek 10: 4. Derece polinom çizdirmek için,

x=[0  1 2 3 4 5 6];

y=[5 8 7 6 9 11 14];

d=polyfit(x,y,4)

d=

-0.0909    1.2020   -4.7652    6.4268    5.0563

Olarak 4. dereceden polinomun katsayıları bulunur.

X’in 0 ile 6 arası değerleri için eğri çizilirse:

z=0:6;

s=polyval(d,z)

plot(x,y, 'o',z,s, ':')



Görüldüğü gibi polinomun derecesi artırıldıkça hata oranı
minimize edilmektedir.

Örnek 11 :

Klavyeden girilen veri noktalarına polinom yerleĢtiren
program

Burada polinomun derecesi ve veriler klavyeden girilecektir.

Polyfit() komutu ile noktalardan geçecek polinomun
katsayıları hesaplanır.

Veri noktaları ve elde edilen polinom grafikle gösterilmiĢtir.



n=input('istenilen polinomun derecesi:');

disp('x verilerini giriniz:');

x=input('')

disp('y verilerini giriniz:');

y=input('')

m=length(x);

d=polyfit(x,y,n)

disp('polinom katsayıları:');

d

z=linspace(min(x),max(x),m);

s=polyval(d,z);

plot(x,y,'o',z,s,':')

grid on

title('Verilen Noktalara Polinom Cizimi')



istenilen polinomun derecesi:4

x verilerini giriniz:

[1 2 3 4]

x =

1     2     3     4

y verilerini giriniz:

[36,3,21,48]

y =

36     3    21    48



M-FILES   ( M-DOSYALARI)

MATLAB dil kodu içeren dosyalara M-dosyaları adı
verilir. M dosyalarının fonksiyon dosyaları ve
düzyazı (script) dosyalar olmak üzere iki türü
mevcuttur. Bir M dosyasının MATLAB tarafından
dosya olarak onaylanması için .m uzantısına sahip
olması gerekir.

MATLAB ta fonksiyon dosyası veya düzyazı dosya
oluĢturmak için çalıĢma penceresinde File\New\M-
file yolu takip edilir veya yeni simgesine tıklanır.



Düzyazı M-Dosyaları

Bir dizi komutlardan ibaret düzyazı dosyalar MATLAB içinde
çağrıldığında, dosya içinde bulunan komutlar otomatik
olarak çalıĢtırılır.

Böylece her defasında klavyeden komutları teker teker
girmeye gerek kalmaz. Bir düzyazı dosyası içinde yer alan
deyimler MATLAB çalıĢma ortamında yer alan verileri iĢletir
ve sonuçlandırır.

Örneğin aĢağıda bir M dosyası hazırlanmıĢ ve devre.m
adıyla kaydedilmiĢtir. Bu dosyayı çalıĢtırmak için MATLAB
komut satırında dosyanın ismini yazmak yeterlidir (uzantı
yazılmaz).



%devre.m

%Seri R-L Devresinin Çözümü

%GiriĢ değerleri

T=input('Grafik kaç saniyeye kadar çizilsin: ');

V=input('Gerilim değerini giriniz: ');

R=input('Direnç değerini giriniz: ');

L=input('Bobin değerini giriniz: ');

t=0:0.01:T;

i=(V/R)*(1-exp(-(R/L)*t));%Akımın hesaplanması

plot(t,i);

grid

title('Akım&Zaman')

xlabel('Zaman(s)')

ylabel('Akım(A)')



MATLAB komut satırına devre yazılıp enter tuĢuna
basıldığında aĢağıdaki giriĢler yapıldıktan sonra Ģekildeki
grafik elde edilir.

» devre

Grafik kaç saniyeye kadar çizilsin: 10

Gerilim değerini giriniz: 10

Direnç değerini giriniz: 5

Bobin değerini giriniz: 2





AĢağıdaki örnekte bir transistörün giriĢ karakteristiğini 
elde etmek için M dosyasına gerekli denklemler yazılmıĢ 
ve MATLAB da çözdürülmüĢtür. Elde edilen grafik 
Ģekildeki gibidir.



%input_ujt.m

%UJT Giriş Karakteristiği

k=1.381e-23; temp=300; q=1.602e-19;

cur_den=2e-10; area=5.0; beta_f=120; beta_r=0.3;

vt=k*temp/q; is=cur_den*area;

alpha_f=beta_f/(1+beta_f);

alpha_r = beta_r/(1+beta_r);

ies=is/alpha_f;

vbe=0.3:0.01:0.65;

ics=is/alpha_r;

m=length(vbe)

for i = 1:m

ifr(i) = ies*exp((vbe(i)/vt)-1);

ir1(i) = ics*exp((-1.0/vt)-1);

ie1(i) = abs(-ifr(i) + alpha_r*ir1(i));

end

plot(vbe,ie1)

title('UJT Giriş Karakteristiği')

xlabel('Base-Emiter Gerilimi, V')

ylabel('Emiter Akımı, A')

grid





Fonksiyon Dosyaları

Fonksiyon dosyalarının ilk satırında function ifadesi
bulunur. Fonksiyon dosyası,fonksiyon kısmındaki giriĢ
verisine göre çıkıĢ üretir. Fonksiyon dosyaları fonksiyon
ismini almak zorundadır , .m uzantılı olarak kaydedilir.

AĢağıdaki örnekte bir dairenin çevresini hesaplayan formül
fonksiyon olarak tanımlanmıĢ ve cevre.m olarak
kaydedilmiĢtir. Bu fonksiyon dosyasının çalıĢması için bir
giriĢ değeri girilmelidir.



%cevre.m

%Dairenin çevresini hesaplayan fonksiyon

function a=cevre(r)

a=2*pi*r;



Cevre fonksiyonu çalıĢtırılırken giriĢ değiĢkeni
ismi fonksiyonun kullandığı değiĢken ile aynı
olmak zorunda değildir.

AĢağıdaki örneklerde görüldüğü gibi fonksiyona r,
x ve a değiĢkenleri için ayrı ayrı çalıĢtırılmıĢtır.
Fonksiyonun sabit bir sayı ile de çalıĢtığı
örneklerde verilmiĢtir.



» r=5; %Giriş değeri yarıçap r ye 5 sayısı atandı

» cevre(r) %Fonksiyonun çağrılması

ans =

31.41592653589793

» x=10; %Giriş değeri yarıçap x e 10 sayısı atandı

» cevre(x)

ans =

62.83185307179586

» a=[1 pi 2*pi]; %Yarıçap değişkeni a ya üç değerden oluşan bir vektör atanmış

» cevre(a)

ans =

6.28318530717959 19.73920880217872 39.47841760435743

» cevre(2.5) %Fonksiyonun sabit sayı ile çalışması

ans =

15.70796326794897



AĢağıda girilen sayıların ortalamasını bulan bir ortalama 
fonksiyonu verilmiĢtir.

%ortalama.m

function o=ortalama(x) %Fonksiyonun atanması

o=sum(x)/length(x) %Ort=Elemanların toplamı/eleman 
sayısı



Bu fonksiyonun MATLAB ta çalıĢtırılması aĢağıdaki gibidir.

» x=[1:20];

» ortalama(x)

o =

10.50000000000000

» ortalama(1:20)

o =

10.50000000000000

» v=[50 60 75 80 90 25 55 60 75 80];

» ortalama(v)

o =

65


