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MATLAB Yazılımı
 MATLAB MATrix LABoratory (Matris Laboratuvarı) anlamına gelmektedir.

 1970li yıllarda Cleve Barry Moler tarafında geliştirilmiştir. 

 Cleve Barry Moler ve Jack Little 1984 yılında MathWorks Şirketini 
kurmuşlardır. 

 Bugün, MATLAB yazılımı MathWorks Şirketi tarafından geliştirilmekte ve 
ticari olarak satılmaktadır.

Cleve Barry Moler Jack Little



MATLAB
 MATLAB ile aşağıdaki işlemler mümkündür:

 Sayısal hesaplamalar

 Algoritma geliştirme

 Veri analizi

 Görselleştirme

 MATLAB’ın öğrenci versiyonu aşağıdaki linkten satın alınabilir ($55):

 https://www.mathworks.com/products/matlab/student.html

https://www.mathworks.com/products/matlab/student.html


MATLAB’ın Çalıştırılması
 Başlat menüsü → Tüm Programlar → MATLAB → R2013b → MATLAB 

R2013b

 Masaüstündeki MATLAB ikonuna çift tıklayarak

 Çalıştır … → “matlab.exe” or “matlab” yazarak
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Yazı Boyutunun Ayarlanması
 Home sekmesi içinde yer alan yolu ile tercihler açılır. 



MATLAB’da Basit Komutlar
 Komut penceresinde 9*5 yazarak Enter’a basın.

 Sonuç “ans” değişkenine atanır ve ekrana yazdırılır.

 ans değişkeninin değerini Workspace’den görmek 
mümkündür.

 Yapılan her farklı işlem sonucunda ans değişkeninin 
değeri değişir.



İşlem Sonucunun Ekrana Yazdırılmaması
 Matlab’da işlem sonucunun ekrana yazdırılmaması için konut sonuna ";" 

yazılır.

 İşlem sonucu Komut Penceresi'nde gösterilmez. 

 Yeni hesaplanan değişken değeri Workspace'den görülebilir.



Değişken Tanımlamak

 Aşağıdaki komutları yazınız:

 a=5

 b=7

 c=a+b

 Tanımlı tüm değişkenler ve 
değerleri, Workspace’den
görülebilir.



“clear” ve “clc” Komutları
 "clear" komutu Workspace’de tanımlı tüm değişkenleri silmek için 

kullanılır. 

 Alternatif olarak düğmesi de kullanılabilir.

 clear a b a ve b değişkenlerini siler

 clear x x değişkenini siler.

 clear all tüm değişkenleri siler.

 "clc" Command Window (Komut penceresi içeriğini temizlemek için 
kullanılır.

 Alternatif olarak düğmesi de kullanılabilir.



Matematiksel Fonksiyonlar

Fonksiyon Açıklaması Örnek

rem(x,y) x’in y’ye bölümünden kalanı verir. rem(16,5)

sqrt(x) x’in karekökünü hesaplar. sqrt(64)

power(x,y) x’in y derece kuvvetini hesaplar. Veya x^y power(2,5)

round(x) x’i en yakın tam sayıya yuvarlar. round(3.67)

exp(x) ex’i hesaplar. exp(2)

log(x) x’in e tabanındaki logaritmasını hesaplar. log(3)

log10(x) x’in 10 tabanındaki logaritmasını hesaplar. log10(2)

abs(x) x’in tam değerini verir. abs(-5.9)

factorial(x) x’in faktöriyelini hesaplar. factorial(5)



Trigonometrik Fonksiyonlar - 1

Fonksiyon Açıklaması Örnek

pi 'nin değerini verir. pi

sin(x) x açısının sinüs değerini verir. (radyan) sin(30)

sind(x) x açısının sinüs değerini verir. (derece) sind(30)

asin(x) x açısının arc sinüs değerini verir. (radyan) asind(45)

asind(x) x açısının arc sinüs değerini verir. (derece) asind(45)

sinh(x) x açısının hiperbolik sinüs değerini verir. 

(radyan)

sinh(45)

asinh(x) x açısının hiperbolik sinüs değerini verir. 

(radyan)

asinh(45)



Trigonometrik Fonksiyonlar - 2

Fonksiyon Açıklaması Örnek

cos(x) x açısının kosinüs değerini verir. (radyan) cos(45)

tan(x) x açısının tanjant değerini verir. (radyan) tan(45)

cot(x) x açısının kotanjant değerini verir. (radyan) cot(45)

sec(x) x açısının sekant değerini verir. (radyan) sec(45)

csc(x) x açısının kosekant değerini verir. (radyan) csc(45)

Diğer fonksiyonlar da sinüs fonksiyonlarına benzerdir



Format Komutu
 format short ondalıklı basamakları 4 hane yazar

 format long ondalıklı basamakları 15 hane yazar

 format loose yazıları ayrık yazar

 format compact yazıları bitişik yazar



Yardım Almak
 Bilgi edinilmek istenilen fonksiyonun adı help ile birlikte yazılır.

 Örnek: help format



Örnek Soru 1
 Bir dikdörtgen prizmanın kenar uzunlukları a=5, b=6 ve c=8 birimdir. 

 Bu dikdörtgen prizmanın hacmini Matlab ile hesaplayınız.

 𝑉 = 𝑎 × 𝑏 × 𝑐

 Bu dikdörtgen prizmanın yanal alanını Matlab ile hesaplayınız.

 𝐴 = 2 × (𝑎 × 𝑏 + 𝑎 × 𝑐 + 𝑏 × 𝑐)

 Bu dikdörtgen prizmanın cisim köşegenini Matlab ile hesaplayınız.

 𝐾 = 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2



Örnek Soru 1



Örnek Soru 2
 Bir ABC üçgeninde iki kenarın uzunlukları şu şekilde verilmiştir: a=4, b=5.

 C açısının değeri 60 ise,

 Bu üçgenin alanını Matlab ile hesaplayınız.

 𝐴 =
1

2
× 𝑎 × 𝑏 × 𝑆𝑖𝑛(𝐶)



Örnek Soru 3
 ax2 + bx + c = 0 şeklindeki 2. derece bir denklemin çözümünü Matlab ile 

yapınız. 

 Örneğin: x2 - 2x - 15 = 0

 𝑥1 =
−𝑏+ 𝑏2−4×𝑎×𝑐

2×𝑎
, 𝑥2 =

−𝑏− 𝑏2−4×𝑎×𝑐

2×𝑎



Örnek Soru 3 - Çözüm
Girdiler

Çıktılar



Command History Penceresi
 Örnek Soru 3'deki 2.derece denklemi başka katsayılar ile çözmek için 

yeni a, b, ve c değerleri yazılır.

 x1 ve x2 değişkenlerini hesaplamak için, Komut Tarihçesi penceresindeki 
x1 ve x2 için yazılan ifadeler çift tıklama veya sürükle bırak yöntemleri ile 
tekrar çalıştırılır.

 a=1

 b=0

 c=-4



Değişkenleri Kaydetmek ve Tekrar Yüklemek
 Daha sonradan tekrar kullanılmak istenen değişkenler save komutu ile 

dosya adı verilerek Current Folder altında kaydedilir.

 save dosya01 a b c x1 x2

 Değişkenleri geri yüklemek için load komutu kullanılır.

 load dosya01

 Değişkenleri geri yüklemeden önce clear komutu ile değişkenleri silmeyi 
unutmayınız.


