
ELE403/503 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER – 2017-2018/II- FİNAL ÖDEVİ 

Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek en geç 4 Nisan 2018 Çarşamba saat 23.59’a kadar dersin 
asistanına (Teknoloji Merkezi 112) teslim edin. Dersin hocasının kapısının altından atılan veya 
posta kutusuna bırakılan ödevler görülmeyebilir, mutlaka Teknoloji Merkezi 112’ye ulaştırın. 
Sorulardaki hesaplamaları yapmak için hesap makinesi, bilgisayar vs. kullanılabilir ancak aksi 
belirtilmedikçe sorular tümüyle bilgisayara çözdürülemez. Ara adımlar yazılı olarak 
gösterilmelidir. Bilgisayar çözümü istenilen durumlar özellikle belirtilecektir. Bunlarda aksi 
belirtilmemişse ister MATLAB ister Simulink kullanabilirsiniz. Yazdığınız MATLAB kodları, 
Simulink modelleri ve çizimleri ödevle birlikte basılı olarak teslim edin. Ek olarak, kod ve 
modellerinizi tek bir epostada şu adreslere yollayın:  

 

 

1. Yandaki RLC devresinde giriş 𝑉𝑉 olup 𝐶𝐶 = 1’dir. İndüktör ve direnç 
doğrusal olmayıp 𝑉𝑉𝐿𝐿 = 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
+ 𝐼𝐼2 ve 𝑉𝑉𝑅𝑅 = 𝐼𝐼3 ilişkilerini sağlamaktadır. 

a. Otonom sistemde orijinin kararlılığını inceleyin.  
b. Lyapunov yaklaşımı ile orijini global asimptotik kararlı 

yapacak bir kontrolcü tasarlayın. 
c. Eş (kanonik) biçimde geribesleme doğrusallaştırması 

kullanarak b şıkkını tekrar edin. 
d. a, b ve c şıklarındaki sistemleri bilgisayarda çözdürerek 𝑉𝑉𝐶𝐶(𝑡𝑡) 

ve 𝐼𝐼(𝑡𝑡) grafiklerini çizdirin. (Faz portresi değil zamana karşı 
çizdirin.) Elde ettiğiniz sonuçlar ile simülasyonların 
tutarlılığını detaylı olarak yorumlayın.  

 
 
2. Yandaki sürtünmesiz ters sarkaç sisteminde 𝑚𝑚 = 0.1, 𝑙𝑙 = 10, 𝑔𝑔 =

10 olup giriş dönme noktasından uygulanan 𝜏𝜏 torkudur.  
a. Tepedeki denge durumu orijin olacak şekilde sistemin 

dinamik denklemlerini yazın.  
b. Lyapunov yaklaşımı ile orijini asimptotik kararlı yapacak 

bir kontrolcü tasarlayın. Mümkünse global tasarım yapın, 
değilse sebebini açıklayın. 

c. Eş (kanonik) biçimde geribesleme doğrusallaştırması 
kullanarak b şıkkını tekrar edin.  

d. b ve c şıklarındaki sistemlerin bilgisayar simülasyonunu yaparak 𝜃𝜃(𝑡𝑡)  ve �̇�𝜃(𝑡𝑡) 
grafiklerini çizdirin. (Faz portresi değil zamana karşı çizdirin.) Elde ettiğiniz 
sonuçlar ile simülasyonların tutarlılığını detaylı olarak yorumlayın. 

 
 

3. Geribesleme doğrusallaştırması yöntemlerinden istediğiniz biri ile aşağıdaki sistemlerde 
referans takibi sağlayacak bir kontrolcü tasarlayın. Elde yaptığınız tasarımları bilgisayar 
simülasyonları ile de doğrulayın. 
a. �̇�𝑥1 = −𝑥𝑥1 + 7𝑥𝑥2,  �̇�𝑥2 =  −𝑥𝑥2 + cos 𝑥𝑥1 + 𝑢𝑢,  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥1 
b. �̇�𝑥1 = −𝑥𝑥1 + 7𝑥𝑥2,  �̇�𝑥2 =  −𝑥𝑥2 + cos 𝑥𝑥1 + 𝑢𝑢,  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 
c. �̇�𝑥1 = 𝑥𝑥3 + 8𝑥𝑥2,  �̇�𝑥2 = −𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3,  �̇�𝑥3 = −𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥14 − 𝑥𝑥12 + 𝑢𝑢,  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥1 
d. �̇�𝑥1 = 𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥2,  �̇�𝑥2 = 𝑢𝑢,  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥1 
e. �̇�𝑥1 = sin 𝑥𝑥2 + (𝑥𝑥2 + 1)𝑥𝑥3,  �̇�𝑥2 = 𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥3,   �̇�𝑥3 = 𝑥𝑥12 + 𝑢𝑢,  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥1 



4. Bir su altı aracının hareketinin basitleştirilmiş dinamik denklemi şu şekildedir: 
𝑚𝑚�̈�𝑥 + 𝑐𝑐�̇�𝑥|�̇�𝑥| = 𝑢𝑢 

Burada 𝑥𝑥 pozisyon, 𝑢𝑢 pervane tarafından sağlanan güce karşılık gelen kontrol girişi, 𝑐𝑐  
sürüklenme katsayısı ve 𝑚𝑚 aracının kütlesidir. 𝑚𝑚 ve 𝑐𝑐 parametreleri tam olarak bilinmiyor 
fakat 1.2 ≤ 𝑚𝑚 ≤ 1.8 ve 1.6 ≤ 𝑐𝑐 ≤ 2.3 olduğu biliniyor. 
a. Araç pozisyonunun bir 𝑥𝑥𝑑𝑑 referansını takibi için bir kayan kipli kontrolcü tasarlayın.  
b. a şıkkındaki kontrolcünün bilgisayar simülasyonlarını yapın. 𝑚𝑚 ve 𝑐𝑐’nin gerçek ve 

tahmini değerlerini istediğiniz şekilde seçin. 𝜂𝜂 için iki ve 𝜆𝜆 için iki değer belirleyerek 
bunların farklı kombinasyonları için toplam dört simülasyon yapın. Referans olarak ilk 
24 saniye boyunca genliği 2, frekansı 0.125 Hz olan bir sinüs sinyali, sonraki 10 
saniye boyunca da genliği 0.5, frekansı 0.5 Hz olan bir sinüs sinyali verin. Sistemin 
çıktısını, kontrol girişini ve kayma fonksiyonunu (𝑠𝑠) zamana karşı çizdirin. Kayma 
yüzeyi etrafındaki davranış hakkında yorum yapın. 𝜂𝜂 ve 𝜆𝜆 seçiminin cevapları nasıl 
etkilediğini belirtin. 

c. a ve b şıklarındaki kontrolcünün süreksiz bir kontrolcü olduğunu biliyoruz. Bunun bir 
zararı var mıdır?  Kısaca açıklayın. Kontrolcüyü sürekli hale getirmek için nasıl bir 
değişiklik yapabiliriz? Bunun yaptığımızda hata takibi nasıl etkilenir? 

d. c şıkkındaki yaptığımız değişiklik için kullanılan parametrenin (𝜙𝜙) iki farklı değeri 
için maksimum takip hatasını hesaplayın. Bu değerler altında b şıkkını tekrarlayın ve 
𝜙𝜙’nin etkisini yorumlayın. (𝜂𝜂, 𝜆𝜆 ve 𝜙𝜙’nin her biri için iki değer seçtiniz, yani bu şıkta 
toplam sekiz simülasyon yapılacak.) 
 

 
 


