
 

ELE403/503 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER – 2013-2014/II 

ÖDEV 3 

Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek 26 Mart 2014 Çarşamba günü teslim edin. Aksi 
belirtilmediği sürece tüm sorular elde çözülmelidir. Bilgisayarda çözüm yapılması isteniyorsa 
soruda belirtilecektir. 

1. 
�̇�1 =  𝑥2
�̇�2 = 𝑥1 − sat(2𝑥1 + 𝑥2) denklemleri ile ifade edilen sistemi ele alalım; burada sat 

ifadesi sat(𝑥) = �
−1, 𝑥 < −1
𝑥, −1 ≤ 𝑥 ≤ 1
1, 𝑥 > 1

  biçiminde tanımlanan satürasyon fonksiyonudur. 

a. Ωc = {(𝑥1, 𝑥2)  ∶   𝑥1 > 0, 𝑥2 > 0, 𝑥1𝑥2 > 𝑐} biçiminde bir bölge tanımlayalım; burada 
𝑐 pozitif bir sayıdır. Bölgeyi bir şekil üzerinde gösterin. 𝑐’nin hangi değerleri için Ωc bir 
değişmez kümedir? 

b. Orijinin kararlılılığını irdeleyin? Kararlılık asimptotik midir? Global midir? 
 

2. �̇�1 =  −𝑥2
�̇�2 = 𝑥1 − x2

 denklemleri ile ifade edilen sistemi ele alalım. 

a. 𝑉 = 𝑥𝑇𝑃𝑥 biçiminde bir Lyapunov fonksiyonu kullanarak sistemin kararlılığını 
inceleyin; burada 𝑃 pozitif kesin tanımlı simetrik bir matristir. Eğer sistem kararlı ise bu 
kararlılık asimptotik midir? Global midir? 

b. Sistemin özdeğerlerine bakarak üst şıkta bulduğunuz sonucu doğrulayın. 
 

3. Yandaki su tankı sisteminin denklemleri aşağıdadır: 
�̇�1 =  1 + 𝑢 − �1 + 𝑥1
�̇�2 = �1 + 𝑥1 − �1 + 𝑥2
𝑦 = 𝑥2

 

a. Geribesleme doğrusallaştırması kullanarak bir 𝑦𝑑 
referansınının takibi için bir kontrolcü tasarlayın. 

b. a şıkkında tasarladığınız kontrolcüyü kullanırken iç 
dinamiklerle ilgili bir sıkıntı oluşabilir mi? 
Cevabınızı açıklayın. 

c. a şıkkında elde ettiğiniz kontrolcü istenilen takibi 
global olarak başarabilir mi? Cevabınız “hayır” ise 
hangi noktalarda sıkıntı olduğunu belirtin. 

 

 

4. 
�̇�1 = sin(𝑥1) + 𝑥22 + 𝑢
�̇�2 = −𝑥1 − 𝑥22
𝑦 = 𝑥1

  denklemleri ile ifade edilen sistemi ele alalım. 

a. Geribesleme doğrusallaştırması kullanarak bir 𝑦𝑑 referansınının takibi için bir kontrolcü 
tasarlayın. 

b. a şıkkında tasarladığınız kontrolcüyü kullanırken iç dinamiklerle ilgili bir sıkıntı 
oluşabilir mi? Cevabınızı açıklayın. 

 


