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Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek 19 Mart 2018 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. Aşağıdaki sistemlerde orijinin kararlılığını önce doğrusallaştırma yöntemi ile analiz 
etmeye çalışın. Daha sonra doğrudan yöntemlerden birini kullanarak inceleyin. 

a.   𝑥𝑥1̇  = −𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥1𝑥𝑥2 ,      𝑥𝑥2 ̇ = 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥23 
b.   𝑥𝑥1̇ = −3𝑥𝑥2 ,     𝑥𝑥2̇ = 𝑥𝑥1 − 𝛼𝛼(2𝑥𝑥23 − 𝑥𝑥2)       ;     𝛼𝛼 < 0 
c.   𝑥𝑥1 ̇ = −𝑥𝑥13+𝑥𝑥26 ,      𝑥𝑥2 ̇ = 𝑥𝑥16 + 𝑥𝑥2 

 

2. Yandaki RLC devresinde giriş 𝑉𝑉, çıkış da direnç üzerindeki voltaj 
𝑉𝑉𝑅𝑅’dir. Otonom sistem için:   

a. 𝑅𝑅 = 1, 𝐿𝐿 = 1,𝐶𝐶 = 1 için doğrusallaştırma ve doğrudan 
yöntemlerle kararlılık analizi yapın. 

b. 𝑅𝑅 = 0, 𝐿𝐿 = 1,𝐶𝐶 = 1 için a şıkkını tekrarlayın. 
c. 𝐿𝐿 = 1,𝐶𝐶 = 1 olsun. Ayrıca doğrusal direnç yerine bir 

doğrusal olmayan bir direnç koyalım öyle ki voltaj-akım 
ilişkisi 𝑉𝑉𝑅𝑅 = 𝑓𝑓(𝐼𝐼) olsun; burada 𝑓𝑓 fonksiyonu 𝑥𝑥𝑓𝑓(𝑥𝑥) > 0 
şartını sağlayan sürekli bir fonksiyonudur. İstediğiniz bir 
yöntemle kararlılık analizi yapın.  

d. c şıkkını 𝑥𝑥𝑓𝑓(𝑥𝑥) < 0 olduğu durum için tekrarlayın. 
 
 

3. �̇�𝑥 = −𝑘𝑘𝑥𝑥 + 𝑥𝑥3 sistemini ele alalım.   
a. Orijinin eksponansiyel kararlı olması için 𝑘𝑘 hangi şartı sağlamalıdır? Bu kararlılık 

global olabilir mi? 
b. 𝑘𝑘 = 2 olsun. Orijin için bir çekim bölgesi bulun. 

 
 

4. Değişmez küme teoremleri ile aşağıdaki sistemde orijinin asimptotik kararlı olduğunu 
gösterin ve orijin için bir çekim bölgesi bulun. 

�̇�𝑥1 = 3𝑥𝑥2 
�̇�𝑥2 = −5𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥13 − 2𝑥𝑥2 

İpucu: 𝑉𝑉(𝑥𝑥) = 12𝑥𝑥12 − 𝑥𝑥14 + 6𝑥𝑥1𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥22  alın ve Ω𝑙𝑙 = {𝑥𝑥 ∶ 𝑉𝑉(𝑥𝑥) < 𝑙𝑙}  şeklinde bir 
çekim bölgesi bulun. 

 

Ek puan (%15): Yukarıdaki sorularda verilen sistemlerin MATLAB ile bilgisayarda faz 
portreleri çizdirin ve elle yaptığınız kararlılık analizleri ile tutarlılıklarını yorumlayın. 
Yazdığınız kodu ve çizdirdiği portreleri ödevle birlikte basılı olarak teslim edin. Ek olarak, 
kodunuzu tek bir epostada şu adreslere yollayın:  

 


