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Özetçe — Bu makalede, kesirli - mertebe domeninde 2xn 
RLC devre ağnn yeni bir analiz yöntemi tantlmştr. 
Önerdiğimiz yöntem, ilk basamakta göz akmlar yöntemi 
kullanlarak, ağn transfer fonksiyonu ve eşdeğer 
empedanslarnn türetilmesini gerektirir. Band matrisin 
tersini bulma algoritmas kullanlarak ilgili kuramsal 
formüller elde edilmiştir. Buna ek olarak, sistem 
parametrelerinin transfer fonksiyonu ve empedans 
karakteristikleri üzerindeki etkileri, katlmc göz says (n) 
veya ağn kesirli mertebesi denetimli olarak değiştirilerek 
çalşlmştr. Yöntemin geçerliliğini kantlayan matematiksel 
analizler ve MATLAB benzetimleri son admda çalşmaya 
eklenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler — kesirli-mertebe devreler; empedans 
karakteristikleri; transfer fonksiyonu; göz akmlar. 

 

Abstract — This paper a novel analysis method for the 
evaluation of 2xn RLC circuit networks is introduced in the 
fractional order domain. The method entails the initial 
derivation of the transfer function and the equivalent 
impedances of the network based on the mesh current 
method. Corresponding theoretical formulations are 
obtained through the application of the band matrix 
inversion algorithm. In addition, we further investigate the 
effects of the system parameters on the transfer function and 
the impedance characteristics by either varying the number 
of the participating mesh (n) or the fractional order of the 
network. Finally, we perform and include the necessary 
mathematical analyses and numerical MATLAB simulations 
to demonstrate the validity of the study. 
 
Keywords— fractional-order circuit; impedance 
characteristics; transfer function; mesh currents. 

978-1-5090-2386-8/16/$31.00 ©2016 IEEE 

I. GİRİŞ 
Devre ağlar elektriksel sistemler dşnda biyolojik ve kimyasal 
sistemlerin analizi ve modellenmesi amacyla kullanlmaktadr 
[1,2]. Bu yaklaşmn sonucunda, doğada düzlemsel devre 
ağlarnn varlğn gösteren grafenin direnç ağlarnn araştrlmas 
fizikte 2010 Nobel ödülü almştr [3,5]. Geçmiş yllarda entegre 
devre ağlar konularnda yaplan yaynlarn says hzla artmştr. 
Bahsi geçen yaynlarn çoğu, temel konu olarak, sabit mertebe tek 
elemanl devre ağlar kapasite veya direnç analizi üzerinde 
yoğunlaşmaktadr [6,7]. Kesirli mertebe çok elemanl devre 
ağlarnn empedanslar konusunda ise yeterince çalşma 
yaplmamştr. 

İndüktans ve kapasiteler için geliştirilen kesirli-mertebe 
matematiksel modeller, benzetimi yaplan sistemin elektriksel 
karakteristiklerini daha doğru değerlerle ifade edebilir, çünkü 
gerçek indüktans ve kapasiteler doğal olarak kesirli 
mertebedendir [8]. Kesirli-mertebeden indüktans daha önceki 
çalşmalarda deri etkisini ve kesirli mertebeden kapasite farkl 
elektrolitik kapasiteleri modellemede kullanlmştr [9-11]. 

Günümüzde, araştrmaclar kesirli elektronik elemanlarn 
gerçeklemesi ve tasarm konusunda çalşmalarna devam 
etmektedir [12-16]. Bunun yannda, baz araştrmaclar kesirli-
mertebe devre kuramnn teorisi üzerinde yoğunlaşmştr [17-20]. 
Yine de sadece birkaç çalşma, kesirli-mertebe anlamnda 
biyolojik sistemlerin modellenmesinde kullanlan 2xn devre 
ağnn elektriksel karakteristikleri konusunda çalşmaktadr. 

Sunduğumuz çalşma, kesirli-mertebeden 2xn RLC elektrik 
devresinin canl dokularnn modellenmesi amacyla kullanm 
üzerinedir. İlk aşamada transfer fonksiyonu ve empedansnn 
genel formülleri, göz akmlar yöntemi ve simetrik band matrisin 
tersi algoritmasn türetilmiştir. Türetim yönteminin geçerliliği, 
klasik analiz yöntemleri kullanlarak kantlanmştr. Buna ek 
olarak, devre açsndan transfer fonksiyonu ve empedans 
karakteristiklerinin dinamik analizlerinin sonuçlar saysal 
benzetimlerle incelenmiştir.  
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II. KESİRLİ MERTEBEDEN 2XN RLC DEVRE    AĞININ 
GÖZ AKIMLARIYLA ANALİZİ 

Devre ağlar elektriksel, biyolojik ve kimyasal sistemlerin 
modellenmesi ve analizinde kullanlmaktadr. Biyolojik 
sistemlerin modellenmesinde, doku özelliklerinin tam olarak 
karekterize edilebilmesi açsndan kesirli mertebeden elemanlarn 
kullanlmas uygundur. Düzlemsel kesirli mertebeden 2xn RLC 
devre ağ için kullanlan model Şekil 1’de gösterilmiştir. Burada 
�� direnç değerlerini, � kesirli mertebeden kapasiteleri ve �� 
kesirli mertebeden indüktanslar göstermektedir. 

 

 
Şekil 1. Kesirli mertebeden 2xn RLC devre ağ modeli 

 

Devre düzlemsel olduğundan, analiz için göz akmlar yöntemi 
kullanmak uygun olur. Devre ağnn girişini 1V’luk bir kaynakla 
uyarmak transfer fonksiyonunu ve eşdeğer empedans 
hesaplamalarn kolaylaştrr. Şekil 1’de verilen devre için göz 
akmlar denklemleri yazldğnda: 

                                   A	I = V                                           (1) 

matrisel eşitliği elde edilir. Burada �(2� + 1)x(2� +
1)	boyutunda empedans matrisini, �(2� + 1) boyutunda göz 
akmlar vektörünü ve � = [1	0…0]� eleman değerleriyle (2� +
1) boyutunda gerilim kaynaklar vektörünü gösterir (Denklem 
2): 

 

A empedans matrisinin eleman değerleri (2) eşitliğinde 
verilmiştir. Matris yaps simetrik band matristir. Burada Z� =
	2Z� + Z + Z� olarak tanmlanmştr. 
Devre ağ için çkş geriliminin değeri: 

                         V� = [0	0…Z�	Z�]	I                                          (3)   

olur. Burada � akm vektörü matrisel ters alma işlemiyle bulunur. 

                                     I = A��V                                               (4) 

Bu eşitliklerden eşdeğer empedans Z = 1/i ve transfer 
fonksiyonu H(s) = V�  eşitliklerinden bulunur. Bu değer kesirli 
mertebeden devreler için eşdeğer empedans ve transfer 
fonksiyonu MATLAB’n sembolik programlama özelliği 
kullanlarak da bulunabilir. 

Band matrisin tersinin bulunabilmesi için literatürde verilen 
algoritmalar kullanlarak, transfer fonksiyonu ve eşdeğer 
empedans için daha genel analitik ifadeler elde edilebilir. Bu 
çalşma kesirli mertebeden nxn RLC devre ağ modeli için daha 
da genelleştirilebilir. Bu konular daha sonraki araştrmalar için 
düşünülmektedir. 

III. BİLGİSAYAR BENZETİMLERİ 
MATLAB benzetimlerinde n=10 göz sayl bir ağ kullanlmştr. 
Önce devre ağnn eşdeğer empedans ve transfer fonksiyonu 
sembolik programlamayla bulunmuştur, daha sonra kesirli 
mertebeden elemanlar için literatürde verilen yaklaşmlar 
kullanlarak, transfer fonksiyonu ve eşdeğer empedans rasyonel 
fonksiyon şeklinde elde edilmiştir. MATLAB benzetimleriyle 
devre ağnn empedans karakteristikleri ve transfer 
fonksiyonunun frekans yant, basamak ve darbe yantlar elde 
edilmiştir. Kesirli domende önerilen ağ parametreleri için Z0=1, 
n=10, α=β=0.5 değerleri, s^0.5=(3*s+1)/(s+3) ve s^(-
0.5)=(s+3)/(3*s+1) yaklaşmlar kullanlmştr [21]. Önce (3) 
eşitliği ile verilen transfer fonksiyonunun MATLAB 
benzetiminde srayla frekans, basamak ve darbe yantlar elde 
edilmiştir. Bu yantlarn grafikleri srayla Şekil 2a, 2b ve 2c’de 
gösterilmiştir. Şekil 2a biyolojik bir dokunun transfer 
fonksiyonunun genlik ve faznn açsal frekansla değişimini 
göstermektedir. Doku transfer fonksiyonunun yüksek geçiren 
filtre karekteristiği vardr. Kesim frekans 0.01-0.1 rad/s 
arasndadr. w>1rad/s değeri için filtre genliği sabit kalmaktadr. 
Şekil 2b ve 2c ‘deki darbe ve basamak yantlarnda gecikmeler 
açkça görülmektedir. Modelimize göre yüksek frekansl işaretler 
bir zaman gecikmesiyle zayflamadan dokudan iletilmektedir, 
çok alçak frekansl işaretler ise zayflatlarak gecikmeyle 
dokudan iletilmektedir. Bu benzetim sonuçlar, biyolojik 
dokularda yaplan fiziksel ölçmelerle örtüşmektedir. Kesirli 
mertebe ve n hücre değerlerine göre, dokunun transfer 
fonksiyonu ve eşdeğer empedans gibi büyüklükler 
karşlaştrlmal olarak incelenebilir ve çeşitli yorumlar 
yaplabilir. Bu konular daha sonraki çalşmalar için 
düşünülmektedir. 

Şekil 2a. Transfer fonksiyonunun frekans yant 
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Şekil 2b. Transfer fonksiyonunun basamak yant 

 

 

Şekil 2c. Transfer fonksiyonunun darbe yant 

Daha sonra yine ayn parametre değerleri için (4) eşitliğiyle 
verilen eşdeğer empedansn MATLAB benzetimleriyle daha 
önce yaplan analizler tekrarlanmştr. Eşdeğer empedans için 
elde edilen frekans, basamak ve darbe yantlar srayla Şekil 3a, 
3b ve 3c’de gösterilmiştir. Şekil 3a’daki eşdeğer empedansn 
frekans yant alçak geçiren bir filtre davranşdr. Filtrenin 
kesim frekans 0.01-01 rad/s ve w>100 rad/s işaret zayflar çkş 
sfrdr. Şekil 3b ve 3c’den 180 san. lik bir sürenin sonunda 
basamak yant negatif oluyor ve darbe yant 140 saniyelik bir 
zaman gecikmesiyle yükseliyor. 

Şekil 3a. Eşdeğer empedansn frekans yant 

 
Şekil 3b. Eşdeğer empedansn basamak yant 

 

 
Şekil 3c. Eşdeğer empedansn darbe yant 

 

IV. SONUÇLAR 
2xn boyutlu RLC devre ağ modeli klasik göz akmlar 
yöntemiyle analiz edilerek, ağn matematiksel modelini gösteren 
transfer fonksiyonlar elde edilmiştir. Elektriksel ağn dinamik 
analizi için transfer fonksiyonu ve eşdeğer empedans değerleri, 
analitik açk ifadeler olarak elde edilmiştir. Ağ modelinde lineer 
olmayan kesirli mertebeden elemanlar bulunmasna rağmen, 
Laplace dönüşümünün özelliklerini kullanarak, transfer 
fonksiyonu yaklaşm ağn dinamik analizinde kullanlmştr. 
Hücrelerden oluşan bir dokunun elektriksel eşdeğeri 2xn boyutlu 
devre ağ modeliyle gösterilebilir ve böylece dokunun elektriksel 
özellikleri incelenebilir. Bu işlemin tersi tasarm problemidir 
yani; belli özellikleri olan doku üretimi için önce elektriksel 
eşdeğer devresinin tasarm yaplr, daha sonra biyolojik 
dokunun gerçekleme işlemine geçilir. Önerilen ağ için yaplan 
MATLAB sembolik benzetimleri sonuçlaryla, ağn istenilen 
başarm test edilmiştir. Ayrca modelde kullanlan hücre 
saysna, kesirli mertebe değerine bağl olarak ağn başarm, 
önerilen model yardmyla kolayca incelenebilir. Bu konular 
daha sonraki çalşmalara braklmştr. 
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