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Konu Başlıkları 



Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü 

Lineer denklem sistemlerinin Matlab Programı ile 
çözümü 3 ana başlıkta incelenebilir. 
 
1. Cramer Metodu 

 
2. Matris Tersi Yöntemi 

 
3. “\” Operatörü Yöntemi 



 
Denklem Sayısı ve Bilinmeyen Sayısı Eşit Olan Denklemler 

 

Bu tip lineer denklemlerin oluşturdukları katsayılar 
matrisi KARE MATRİS olacaktır.  

Bu tip Denklem sayısı ve bilinmeyen sayısı eşit olan 
denklem takımlarının çözümün de Cramer Metodu, Matris 
İnversi yöntemi yada “\” operatörü ile çözüm yöntemi 
kullanılabilir.   

 

Cramer yöntemi, denklem sayısı ile bilinmeyen sayısının 
eşit olması durumunda, katsayılar matrisinin determinantı 
sıfırdan farklı ise uygulanır. 

 



2x + y - 2z = 0 

  x - 2y + z = 5 

  x + 3y - 2z = -3 

 

Lineer denklemi verilmiş olsun. Burada x, y, z 
değişkenlerini bulmak  için önce değişken katsayılarının 
matrisi ve eşitliğin sağındaki sayılar sütun vektörü 
biçiminde yazılmalıdır. 



>>A=[2 1 -2;1 -2 1;1 3 -2]     %değişken katsayıları A matrisi olarak girildi 

 

>> B=[0;5;-3]                 %eşitliğin sağındaki sayılar sütun vektörü olarak girildi 

  

>>m1=A;                              %A matrisi m1 değişkenine atandı  

>>m1(:,1)=B                      %m1 matrisinin birinci sütununa B vektörü yazdırıldı  

>>m2=A;                               %A matrisi m2 değişkenine atandı  

>>m2(:,2)=B                     %m2 matrisinin ikinci sütununa B vektörü yazdırıldı 

>>m3=A;                             %A matrisi m3 değişkenine atandı  

>>m3(:,3)=B                    %m3 matrisinin üçüncü sütununa B vektörü yazdırıldı 

 

Cramer Metodu 



>>x_y_z=[det(m1);det(m2);det(m3)] / det(A)  %klasik 
çözüm Cramer Metodu 

x_y_z= 

            2.2 

           -0.4 

            2.0 

 



>>x_y_z=inv(A) * B            %matris tersini kullanarak çözüm 
x_y_z= 
            2.2 
           -0.4 
            2.0 
 
 
 
 
NOT: Sadece kare matrislerin tersleri bulunmaktadır. 

Matris Tersi Yöntemi 



>>x_y_z=A \ B             %\ operatörü kullanarak gauss 
eliminasyon tekniği ile çözüm 
 
x_y_z= 
            2.2 
           -0.4 
            2.0 

Gauss Eliminasyon Yöntemi(\) 



 İntegral ve Türev 

 

MATLAB’ta bazı fonksiyonlar sayısal matrisle çalışmazlar, 
bunun yerine matematiksel fonksiyonlarla çalışırlar.  

Bunlara Fonksiyon Fonksiyonları denir. Bu fonksiyonlar 
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 

 

 -Sayısal integral hesapları 

 -Lineer olmayan denklem çözümleri  

 -Diferansiyel denklem çözümleri 



 İntegral 

 

Matlab’ı kullanarak sembolik ve sayısal integral hesabı 
yapılabilir. Bunun için “int” fonksiyonu kullanılır. 
 
 
Örnek1:                   fonksiyonunun integralini hesaplayınız. 
 
>> f='x^2+1'; 
int(f)  
ans =  
  1/3*x^3+x 

dxx  )1( 2



 İntegral 

 
Örnek2:                         fonksiyonunun integralini hesaplayınız.  

 

>> f='x*sin(x)'; 

int(f) 

  

ans = 

  

sin(x)-x*cos(x) 

dxxx )]sin([



 
Limitleri Belirli İntegral Hesabı 
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Limitleri verilen integral hesabı için “int” fonksiyonu 
aşağıdaki gibi kullanılır. 

 
İnt(işlem, alt limit, üst limit) 
 
Örnek3:                      fonksiyonunun integralini hesaplayınız. 
 
>> f='x^2+1'; 
int(f,1,10) 
  
ans =  
  342 
 



 İntegral 

 
Örnek4:         fonksiyonunun integralinihesaplayınız. 

 

 

>> f='x*sin(x)'; 

int(f,0,pi) 

  

ans = 

  

pi 

dxxx


0

)]sin([



Sayısal İntegral Hesaplama(Alan) 

 
 
 
 
 
 

Bir fonksiyon ve eksenler arasında kalan alanın 
hesaplanmasında karelere ayırma yöntemi uygulanır. 

 
 Karelere ayırmada kullanılan MATLAB komutları 
aşağıda verilmiştir. 

 
 quad:Uygunlaştırılmış Simpson Kuralı 

 
 quad8: Uygunlaştırılmış Newton Kuralı 



Örnek5:                                            
 
Fonksiyonu  için x=(-2,2) aralığında integralini 
bulunuz. 
 
f(x)’i fonksiyon.m olarak tanımlayalım.  
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Simpson Kuralı ile f(x)’in integralini bulacak olursak; 
 
>>x=-2:0.1:2; 
y=fonksiyon(x); 
plot(x,y) 
alan=quad('fonksiyon',-2,2) 
alan =   20.8809 



Newton Kuralı ile f(x)’in integralini bulacak olursak; 

>> alan=quad('fonksiyon',-2,2) 
alan =  20.8809 
  
Simpson Kuralı ile f(x)’in x=(0,1) arası integralini 
bulacak olursak; 
>>alan=quad('fonksiyon',0,2) 
alan =   19.8307 
  



Newton Kuralı ile f(x)’in x=(0,1) arası integralini 
bulacak olursak; 
 
>> alan=quad8('fonksiyon',0,2) 
alan =   19.8307 
 



Örnek6: y=2x2-4 ve y=x2+5 parabollerinin sınırladığı 
bölgenin alanını bulunuz. 
 
>> x=-4:.5:4; 
a=2*x.^2-4; 
b=x.^2+5; 
plot(x,a,'-',x,b,'.'); 
grid  
xlabel('x Ekseni') 
ylabel('y Ekseni') 
 

 
text(-3.7,27,'\leftarrow y=2x^2-4','Fontsize',18) 
text(-1.8,9,'\leftarrow y=x^2+5','Fontsize',18) 
Alan=quad('fonksiyon1',-3,3) 



TÜREV (Sayısal Fark Alma) 

MATLAB’ı kullanarak sembolik ve sayısal türev işlemleri 
yapılabilir. Türev işlemi için diff fonksiyonundan 
faydalanılabilir. Bu fonksiyon fark alma ve yaklaşık türev 
operatörü olarak tanımlanır. 
 

Örnek7:                           polinomunun x değişkenine göre 
türevini bulunuz. 
 

>>p='3*x^3+x^2+7*x+5'; 
diff(p) 
  
ans =  
9*x^2+2*x+7 

573 23  xxx



TÜREV (Sayısal Fark Alma) 

Örnek8: f(x)=xsin(x) fonksiyonunun türevini bulunuz. 
 
>> f='x*sin(x)'; 
>> diff(f) 
 
Örnek9: f(x)=                         fonksiyonunun türevini bulunuz. 
 
>> f='(2*x^2)/(x^2+3*x+1)'; 
diff(f)  
ans = 
 4*x/(x^2+3*x+1)-2*x^2/(x^2+3*x+1)^2*(2*x+3) 
 
Yani türev ; 
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Örnek10: f(x)=xsin(x)+cos(x) fonksiyonunun 2. türevini 
bulunuz. 

>> f='x*sin(x)+cos(x)'; 
diff(f,2) 
 
ans = 
  
cos(x)-x*sin(x) 

Örnek11:                                                   polinomunun türevini fark 
yöntemi ile elde ediniz. 

241027113 2345  xxxxx



x=-4:.1:5; 
fx=x.^5-3*x.^4-11*x.^3+27*x.^2+10*x-24; 
subplot(2,1,1) 
plot(x,fx) 
title('5. Dereceden Polinomun Grafigi') 
df=diff(fx)./diff(x); 
x=-4:.1:4.9; 
subplot(2,1,2) 
plot(x,df) 
title('5. Dereceden Polinomun Türevinin Grafigi') 
 



DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMÜ 

MATLAB’ta adi diferansiyel (tek bağımlı değişkenli)denklemlerin çözümü 
için aşağıdaki fonksiyonlar kullanılır. 
 
Ode23 : İkinci/Üçüncü Dereceden Runge-Kutta Yöntemi 
Ode45 : Dördüncü/Beşinci Dereceden Runge-Kutta Yöntemi 
 
Birinci dereceden adi diferansiyel denklem aşağıdaki gibi yazılabilir. 
 
 
 
 
Burada x bağımsız değişken, y ise x’in bir fonksiyonudur.  

),(' yxg
dx

dy
y 



Ordinary Differantial Equations 

Aşağıdaki denklemler birinci dereceden ODE denklemlerine örnektir. 
 
Denklem1: 
  
Denklem2: 
 
Bu denklemler aşağıda verilen denklemlerin birinci türevleridir. 
 
Denklem1:  
  
Denklem2: 

2' 3),(1 xyxgy 

xyxgy 131.0),(2' 

5.7),(1 3'  xyxgy

xeyxgy 131.0' 4),(2 



 

Aşağıda bu denklemin çözümü verilmiştir. Denklem 1, 2-4 aralığında 0.5 
başlangıç değeri ile çözdürülmüştür. (y=f(2)=0.5) 
 
 
>> [x,numy]=ode23('g1',2,4,0.5); %Sayısal Çözüm 
 
anly=x.^3-7.5;                                   %Analitik Çözüm 
plot(x,numy,x,anly,'o'); 
xlabel('x'),ylabel('y=f(x)'),grid 
title('Denklem 1 Çözüm') 

 

 

 

Örnek12: Denklem 1’i , 2-4 aralığında 0,5 başlangıç değeri ile çözünüz. 



 

>> [x,num_y]=ode23('g2',0,5,4); %Sayısal Çözüm 
anl_y=4*exp(-0.131*x);  %Analitik Çözüm 
plot(x,num_y,x,anl_y,'o'); 
xlabel('x'),ylabel('y=f(x)'),grid 
title('Denklem 2 Çözüm'); 

 

 

 

Örnek13: Denklem 2 yi , 0-5 aralığında 4 başlangıç değeri ile çözünüz. 



 

>> [x,num_y]=ode23('g2',0,5,4); %Sayısal Çözüm 
anl_y=4*exp(-0.131*x);  %Analitik Çözüm 
plot(x,num_y,x,anl_y,'o'); 
xlabel('x'),ylabel('y=f(x)'),grid 
title('Denklem 2 Çözüm'); 

 

 

 

Örnek13: Denklem 2 yi , 0-5 aralığında 4 başlangıç değeri ile çözünüz. 



Transfer Fonksiyonu 

     Herhangi bir sistemin transfer fonksiyonunu elde etmek için tf 
fonksiyonu kullanılır. 

 

     Transfer fonksiyonu G(s)=                                     olarak verilen sistemin 

 modelini ele alalım. 

 

MATLAB çözümü için aşağıdaki ifadeyi yazarak transfer fonksiyonunu 
elde edebiliriz. 

>> g=tf([1 0 ],[1 2 10])  

Transfer function: 
      s 
-------------- 
s^2 + 2 s + 10 

Denetim Sistemlerinin Tasarımı ve Analizi 

)102( 2  ss

s



Burada tf fonksiyonunun köşeli parantezi içindeki 
argümanlardan birincisinde, transfer fonksiyonu payının en 
yüksek dereceden en düşük derecelilerine doğru yazılır.  

 
İkinci ifadede paydanın en yüksek dereceden en düşük 

dereceye doğru azalan katsayılarını temsil eder. 
 
Bu komut aşağıdaki gibi de yazılabilir. 
 
>> pay=[1 0]; 
payda=[1 2 10]; 
g=tf(pay,payda) 
 

Denetim Sistemlerinin Tasarımı ve Analizi 

Transfer function: 
      s 
-------------- 
s^2 + 2 s + 10 



 
Transfer fonksiyonu G(s)=                            olarak verilen ikinci  
 
dereceden bir sistemin basamak tepkisini elde etmek için 

(Örnek 15), 
 
>> pay=5*[1 3]; 
payda=[1 3 15]; 
step(pay,payda),grid 
 
 
Bu durumda fonksiyon zaman değerlerini otomatik seçer. 

Bunun yerine zaman aralığını da verebiliriz.  

Zaman Alanı Analizi 
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Ani darbe tepkisi fonksiyonu impulse’tır. Bu fonksiyonun 
kullanımı basamak tepkisi ile aynıdır. Yukarıda verilen 
fonksiyonun ani darbe tepkisi aşağıda verilmiştir(Örnek 17). 
 
>> pay=5*[1 3]; 
payda=[1 3 15]; 
impulse(pay,payda),grid 
title('Ani Giris Tepkisi') 
 
 

 Ani Giriş Tepkisi 



t domeninde verilen bir f(t) fonksiyonunu, s domeninde  F(s) 
olarak gösterebilmek için laplace komutu kullanılır. 

s domeninde F(s) olarak verilen bir eşitliği t domeninde f(t) 
olarak gösterebilmek için ise ilaplace komutu kullanılır.   

Öncelikle t ve s değişkenlerini sembolik (syms) olarak 
tanımlamamız gerekmektedir. 

 

>> syms t s  

Ardından t domeninde f(t) fonksiyon tanımlanır. En son 
adımda ise; 

>> F=laplace(f,t,s) 

Laplace ve Ters Laplace Dönüşümü 



>> syms t s  
>> f=-1.25+3.5*t*exp(-2*t)+1.25*exp(-2*t);  
>> F=laplace(f,t,s)  
F =  
-5/4/s+7/2/(s+2)^2+5/4/(s+2)  
>> simplify(F)  
ans =  
(s-5)/s/(s+2)^2  
>> pretty(ans)  
   s - 5  
----------  
            2  
s (s + 2) 

Laplace ve Ters Laplace Dönüşümü 



   örneğinin ters laplace dönüşümünü yapmak  
 
istersek; 
 
>> syms t s  
>> F=(s-5)/(s*(s+2)^2);  
>> ilaplace(F)  
Yine buradan simplify ve pretty komutları ile düzenlersek; 
>> simplify(ans)  
>> pretty (ans)  

Ters Laplace Dönüşümü 
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fft = Discrete Fourier transform 
fft2 = Two-dimensional discrete Fourier transform 
fftn = Multidimensional discrete Fourier transform 
 
N=64;  
>> T=1/128;  %örnekleme zamanı  
>> k=0:N-1;  
>> t=k*T;  %zaman  
>> f=sin(2*pi*20*k*T);%20 Hz lik sinyal  
>> subplot(211)  
>> plot(t,f)  
>> F=fft2(f);  
>> magF=abs(F);  
>> subplot(212)  
>> plot(k,magF),title('F(k)nin Genligi') 
 
 

Fourier Dönüşümü 



N=64;  
>> T=1/128;  %örnekleme zamanı  
>> k=0:N-1;  
>> t=k*T;  %zaman  
>> f=sin(2*pi*20*k*T);%20 Hz lik sinyal  
>> subplot(211)  
>> plot(t,f)  
>> F=fft(f);  
>> magF=abs(F);  
>> subplot(212)  
>> plot(k,magF),title('F(k)nin Genligi') 
 
 

Fourier Dönüşümü 


