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Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek 12 Şubat 2017 Pazartesi günü derste teslim edin. 
Sorulardaki hesaplamaları yapmak için hesap makinesi, bilgisayar vs. kullanılabilir ancak 
sorular tümüyle bilgisayara çözdürülemez. Ara adımlar yazılı olarak gösterilmelidir. 

1. Yandaki RLC devresi için 
a. Giriş 𝑉𝑉, çıkış direnç üzerindeki voltaj 𝑉𝑉𝑅𝑅, durumlar 

kapasitör voltajı 𝑥𝑥1 = 𝑉𝑉𝐶𝐶 ve türevi 𝑥𝑥2 = �̇�𝑉𝐶𝐶 olacak 
şekilde durum uzayı gösterimini yazın. 

b. 𝑅𝑅 = 1, 𝐿𝐿 = 1,𝐶𝐶 = 1 için otonom sistemin denge 
noktasını ve türünü (kararlı/kararsız odak/düğüm/merkez 
vs.) bulun. 

c. b şıkkındaki sistem için faz portresini çizin ve 
yorumlayın. (Çizimi istediğiniz yöntemle yapın.) 

d. 𝑅𝑅 = 0, 𝐿𝐿 = 1,𝐶𝐶 = 1 için b ve c şıklarını tekrarlayın.  
 

2. Yandaki yay kütle sönümleyici sistemini otonom yani 
𝐹𝐹 = 0 olarak ele alalım. 𝑚𝑚 = 1, 𝑏𝑏 = 1 olsun.  

a. Yay katsayısı sabit ve 𝑘𝑘 = 1 olsun. Denge 
noktalarını ve tiplerini bulun. İstediğiniz 
yöntemle faz portresi çizin ve yorumlayın.  

b. Yay katsayısı pozisyona göre değişken 𝑘𝑘 = 1 + 𝑥𝑥2 şeklinde olsun yani yay 
kuvveti 𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑘𝑘𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥3 olsun. Denge noktalarını ve tiplerini bulun. 
İstediğiniz yöntemle faz portresi çizin ve yorumlayın. 
 

3. Özdeğerleri aşağıdaki gibi olan ikinci dereceden doğrusal otonom sistemin diferansiyel 
denklemini yazın. Sistemin durum uzayı gösterimini yazın. İstediğiniz yöntemle faz 
portresini çizin ve yorumlayın. 

a. 𝜆𝜆1 = 0, 𝜆𝜆2 = 1 
b. 𝜆𝜆1 = 0, 𝜆𝜆2 = −1 
c. 𝜆𝜆1 = 0, 𝜆𝜆2 = 0 

 
4. Aşağıdaki sistemde bir limit döngüsü var mıdır? Varsa denklemi nedir? Kararlılık özelliği 

nedir? 
�̇�𝑥1 =  𝑥𝑥13 +  𝑥𝑥1𝑥𝑥22 −  𝑥𝑥1 +  𝑥𝑥2 
�̇�𝑥2 =  𝑥𝑥12𝑥𝑥2 −  𝑥𝑥1 +  𝑥𝑥23 −  𝑥𝑥2 

 

Ek puan (%15): Yukarıdaki sorularda elle çizdiğiniz tüm faz portrelerini MATLAB ile 
bilgisayarda da çizerek sonuçlarınızı doğrulayın. Yazdığınız kodu ve çizdirdiği portreleri 
ödevle birlikte basılı olarak teslim edin. Ek olarak, dersin asistanına eposta ile kodunuzu 
yollayın.  

Not: Birbirine benzer kodlar tüm ödevden sıfır almanıza sebep olacağından ek puan kısmını sadece 
yardım almadan kendi kodunuzu yazabilecekseniz yapın. Benzerlik tespit yazılımlarının artık çok 
gelişmiş olduğunu, internetten kod bulma, değişken ismi değiştirme, for döngüsünü while’a çevirme vb. 
aldatmacaların kolaylıkta tespit edileceğini unutmayın. 


