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Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek 9 Mart 2015 Pazartesi günü teslim edin. Aksi belirtilmediği 
sürece soruların çözümünde hesap makinesi, bilgisayar vs. kullanılabilir. 

 

1. Yandaki elektrik devresinde 𝐿𝐿 = 1 ve 𝐶𝐶 = 1 olup, direnç 
üzerindeki voltaj-akım ilişkisi 𝑉𝑉𝑅𝑅 = 𝑅𝑅(𝑖𝑖) şeklinde doğrusal 
olmayan sürekli bir 𝑅𝑅 fonksiyonu ile ifade edilmektedir.  

a. Sistemin durumları 𝑖𝑖 akımı ve 𝑉𝑉𝐶𝐶  voltajı olacak şekilde 
durum uzayı gösterimini yazın. 

b. Giriş voltajı sıfır (𝑢𝑢 = 0) olsun. Ayrıca 𝑅𝑅(0) = 0 ve 𝑖𝑖 ≠ 0 
için 𝑖𝑖𝑅𝑅(𝑖𝑖) > 0 sağlanıyor olsun. Sistemin tek denge 
noktası olduğunu gösterin ve bu denge noktasının global 
asimptotik kararlı olduğunu ispatlayın. 

 
 

2. �̈�𝑥 + (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 cos 𝑥𝑥)�̇�𝑥 + 𝑐𝑐 sin 𝑥𝑥 = 0 sistemini ele alalım. (𝑐𝑐 > 0) 
a. 𝑉𝑉(𝑥𝑥, �̇�𝑥) = 𝑐𝑐(1 − cos 𝑥𝑥) + �̇�𝑥2

2
 fonksiyonu ne tip (lokal/global negatif/pozitif kesin/yarı-

kesin tanımlı vs.) bir fonksiyondur? Açıklayın.  
b. 𝑎𝑎 ≥ 𝑏𝑏 ≥ 0 şartı sağlanıyorsa orijinin kararlı olduğunu gösterin. 
c. 𝑎𝑎 > 𝑏𝑏 ≥ 0 şartı sağlanıyorsa orijinin asimptotik kararlı olduğunu gösterin. 

 

3. Yandaki sürtünmesiz sarkaç sisteminde kütle 𝑚𝑚 = 1, uzunluk 
𝑙𝑙 = 10 ve yerçekimi ivmesi 𝑔𝑔 = 10 olarak veriliyor. 

a. Doğrusallaştırma yöntemi ile sistemin denge noktalarının 
kararlığı hakkında ne söylenebilir? 

b. Doğrudan yöntem ile (lokal/global Lyapunov, Chetaev, 
değişmez küme teoremleri vs. kullanarak) denge 
noktalarının kararlılığını inceleyin. Kararlılık durumunda 
bu kararlılığın global olup olmadığını konusunda bir şey 
söylenebilir mi?  

 

4. Aşağıdaki sistemlerin denge noktalarını bulun ve kararlılıklarını inceleyin. Asimptotik ve/ya 
global kararlılık varsa bunları da ispatlayın.  
(İpucu: Karmaşık görünümlü ifadelerin grafiğini çizdirip incelemek denge noktalarının 
çözümünde ve kararlılık analizinde kolaylık sağlayabilir.) 
 

a. �̇�𝑥 = −𝑥𝑥3 + sin4 𝑥𝑥 
b. �̈�𝑥 + �̇�𝑥5 + 𝑥𝑥7 = 𝑥𝑥2 sin8 𝑥𝑥 cos2 3𝑥𝑥 
c. �̈�𝑥 + �̇�𝑥3 + 𝑥𝑥5 = 𝑥𝑥4 sin2 𝑥𝑥 
d. �̈�𝑥 + (𝑥𝑥 − 1)4�̇�𝑥7 + 𝑥𝑥5 = 𝑥𝑥3 sin3 𝑥𝑥 


