
9 Mart 2018 

ELE 101 – ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 

ÖDEV 2 – MATLAB (Tek başına veya iki kişilik gruplar halinde yapılabilir.) 

 

Rastgele yürüyüş benzetimi:  

Bu benzetimde 1000 adet rastgele yürüyüşçünün benzetimini yapacağız. Model şu şekilde: 

1. 1000 adet birbirinden bağımsız yürüyüşçü var 

2. Yürüyüşçülerin hepsi x ekseninde yürüyorlar ve x=0’dan başlıyorlar. Hepsi bu yatay eksende -B ve 

+B bariyerleri arasında kalmak şartıyla, rastgele yürüyor. Matematiksel olarak  n yürüyüşçüsünün 

t+1 anındaki konumu şu şekildedir. 

𝑥𝑡+1
𝑛 = 𝑥𝑡

𝑛 + 𝑠 

Burada s bir standart Gauss rastgele sayısıdır. Matlab’da randn komutu ile üretilebilir. Mesela tek 

bir yürüyüşçünün N adımlık hareketi aşağıdaki kod parçası ile gerçeklenebilir, 

 

 

 

 

 

3. Bariyerlerin çalışma prensibi 3 farklı şekilde olabilir 

a. Yansıtma: Yeni pozisyon bariyerlerin dışındaysa, yürüyüşçü bariyeri aştığı kadar miktarda 

geri yansır. Yani matematiksel olarak 𝑥𝑗+1 > 𝐵 ise 𝑥𝑗+1 = 𝐵 − |𝐵 − 𝑥𝑗+1| olarak 

düzeltilir. Benzer şekilde 𝑥𝑗+1 < −𝐵 ise 𝑥𝑗+1 = −𝐵 + |−𝐵 − 𝑥𝑗+1| olarak düzeltilir. Bu 

şekilde gerçeklendiğinde yürüyüşçü hiçbir zaman bariyerlerin dışına çıkmaz. 

b. Emilim: Yürüyüşçü bariyerlerin dışına çıkarsa emilir  ve yürüyüş sona erer (olduğu yerde 

kalır). Bu durumda yürüyüşçülerin ortalama ömrünü  (emilene kadar atılan ortalama 

adım sayısı) hesaplamak ilginç olabilir. 

c. Kısmi emilim: Bu durum önceki iki durumun karışımıdır. Bir yürüyüşçü bariyer aştığında p 

olasılıkla yansıtılır 1-p olasılıkla emilir. Yani aşağıdaki gibi bir sözde kod (pseudocode) 

kullanılmalıdır, 

 

 

 

 

Sorular: Aşağıdaki benzetimleri 1000 yürüyüşçü, 800 adım,  B=10 bariyer ve p=0.2 olasılık için yapınız. 

Soru 1) Simulasyonu yaptıktan sonra Yürüyüşçülerin ortalama pozisyonunun zamana karşı grafiğini 

çizdiriniz. Bunu hem yansıma, hem emilme hem de kısmi emilim için yapın. Üç grafik aynı eksen üzerinde 

olsun. Üç farklı bariyer davranışı bu karakteristik üzerinde farklı etkiler yarattı mı? Yorumlayınız. (Grafiğin 

dikey ekseni -B ile +B arasında olsun) 

x(1)=0; 
for t=1:N 
   x(t+1)=x(t)+randn(1,1);  
end 

 

if rand(1,1)<p 
   yansima (buraya yansıma kodu gelecek  
else 
    emilme (buraya emilme kodu gelecek) 
end 

 



 

Soru 2) Yürüyüşçülerin pozisyonlarının standart sapmasının zamana karşı grafiğini raporunuza ekleyin.   

Bunu hem yansıma, hem emilme hem de kısmi emilim için yapın. Üç grafik aynı eksen üzerinde olsun. Üç 

farklı bariyer davranışı bu karakteristik üzerinde farklı etkiler yarattı mı? Yorumlayınız.  Standart sapma 

zaman ile nasıl değişiyor? Sebebini yorumlayınız. (Grafiğin dikey ekseni 0 ile B arasında olsun)  

 

Soru 3) Emilim ve kısmi emilim durumları için hayatta kalan kullanıcı sayısının zamana (adım sayısına) 

göre grafiğini raporunuza ekleyiniz. 

 

Soru 4) Emilim ve Kısmi emilim durumları için emilen yürüyüşçülerin ortalama emilim süresini kod içinde 

hesaplatınız. Matlab’da fprintf komutu ile yazdırınız. Rapora da ekleyiniz. 

 

İstenenler: 

1) Matlab kodu:  AdSoyad1Adsoyad2.m şeklinde kaydedilmiş olsun. Tek bir script olsun, herhangi bir 

fonksiyon çağırmasın. Kodu çalıştırdığımızda istenen bütün grafikleri uygun başlığıyla, eksenleriyle, 

legend’ları ile versin. Matlab kodunun en başına tic en sonuna da toc yazın. Bu kodun çalışma 

süresini verecektir.  

2) Rapor: Raporun içinde grafikler (başlıkları, eksenleri, legend düzgün hazırlanmış halde) olsun ve 

yorumlar rapora eklensin. Matlab kodu da metin olarak rapora yapıştırılsın. Microsoft Word 

formatında olsun. AdSoyad1AdSoyad2.doc ve docx olarak kaydedin. 

Notlandırma kriterleri:  

1) Kodun doğru çalışması (istenen grafiklerin verilmesi) ve yorumların doğru olması, 

2) Format: Grafiklerin istendiği gibi, eksen ve başlıklar eklenmiş halde olması, 

3) Çalışma süresi: Öğrencilerin kodları çalışma sürelerine göre sıralanacaktır. Daha hızlı çalışarak doğru 

sonuç verenler bu kriterden daha yüksek not alacaktır. Mümkün olduğu kadar vektörler veya 

matrisler üzerinden işlem yapmak ve Matlab özelliklerini kullanmak çalışma süresini azaltacaktır. 

4) Kendi emeğiniz olması: Raporlar özel bir yazılımla kontrol edilecek ve belli bir derecenin üzerinde 

benzerlik gösteren kodlar kopya muamelesi görecektir. 

Teslim: 30 Mart 2018 Cuma saat 18:00’a kadar atakkunter@gmail.com e-mail adresine kodu ve raporu 

gönderin. 

 

mailto:atakkunter@gmail.com

