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Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek 26 Şubat 2019 Salı günü derste teslim edin. Sorulardaki 

hesaplamaları yapmak için hesap makinesi, bilgisayar vs. kullanılabilir ancak aksi 

belirtilmedikçe sorular tümüyle bilgisayara çözdürülemez. Tüm ara adımlar yazılı olarak 

detaylıca gösterilmelidir. Tümüyle bilgisayarlı çözüm istenilen sorular/şıklar olursa özellikle 

belirtilecektir. 

1. Sınıfta ele aldığımız, sualtı aracı için olan denklemleri hatırlayın: 

�̇� + 𝑣|𝑣| = 𝐹, 𝑣(0) = 𝑣0 

Burada 𝑣(𝑡) aracın hızı, 𝑣0 ilk hız ve 𝐹(𝑡) de itki kuvvetidir. Sistemin girişini 𝐹(𝑡), 

çıkışını da 𝑣(𝑡) olarak düşünelim. 

 

a. 𝑣(𝑡) ≥ 0 (pozitif) ve 𝐹(𝑡) = 𝐹 ≥ 0  (sabit, pozitif) olduğu varsayımı altında 

denklemleri çözün ve 𝑣(𝑡)’yi bulun. (𝐹 ve 𝑣0 cinsinden). 

b. 𝑣(𝑡) ≤ 0 (negatif) ve 𝐹(𝑡) = 𝐹 ≤ 0  (sabit, negatif) olduğu varsayımı altında 

denklemleri çözün ve 𝑣(𝑡)’yi bulun. (𝐹 ve 𝑣0 cinsinden). 

c. Şu üç senaryo için 𝑣(𝑡)’yi bulun ve aynı grafik üzerine kabaca çizin: i) 𝑣0 = 0, 𝐹 =

1, ii) 𝑣0 = 0, 𝐹 = 2, iii) 𝑣0 = 0, 𝐹 = 4. 

d. Şu üç senaryo için 𝑣(𝑡)’yi bulun ve aynı grafik üzerine kabaca çizin: i) 𝑣0 = 4, 𝐹 =

0, ii) 𝑣0 = 2, 𝐹 = 2, iii) 𝑣0 = 0, 𝐹 = 4. 

e. Diyelim ki size sadece c ve d şıklarındaki grafikler verildi ve sistemin diferansiyel 

denklemlerini bilmiyorsunuz. Sadece bu grafiklere bakarak sistemin doğrusal olup 

olmadığını söyleyebilir misiniz? Nasıl? 

 

2. Sürtünmesiz bir yay kütle sönümleyici sistemi ele alalım. Kütle 𝑚 = 1 olsun. 

a. Yay ve sönümleyici doğrusal olup sabitler sırasıyla 𝑘 = 1 ve 𝑏 = 2 olsun. Denge 

noktalarını ve tiplerini bulun. İstediğiniz yöntemle faz portresi çizin ve yorumlayın. 

b. Yay doğrusal olup yay sabiti 𝑘 = 1 yani yay kuvveyi 𝐹𝑦𝑎𝑦 = 𝑥 olsun. Sönümleyici 

𝐹𝑠ö𝑛 = 2�̇� + 2�̇�|�̇�| şeklinde doğrusal olmayan şekilde kuvvet üretiyor olsun. Denge 

noktalarını ve tiplerini bulun. İstediğiniz yöntemle faz portresi çizin ve yorumlayın. 

c. Yay doğrusal olup yay sabiti 𝑘 = 1 yani yay kuvveyi 𝐹𝑦𝑎𝑦 = 𝑥 olsun. Sönümleyici 

𝐹𝑠ö𝑛 = −2�̇� + 2�̇�|�̇�|  şeklinde doğrusal olmayan şekilde kuvvet üretiyor olsun. 

Denge noktalarını ve tiplerini bulun. İstediğiniz yöntemle faz portresi çizin ve 

yorumlayın. 

 

3. Aşağıdaki sistemlerin denge noktalarını ve tiplerini bulun. İstediğiniz yöntemle faz 

portresini çizin ve yorumlayın. 

a. �̈� + 𝑥2 − 1 = 0 

b. �̈� + 3𝑥 + 𝑥2 + 0.6�̇� = 0 

 

4. Aşağıdaki sistemlerde limit döngüsü var mıdır? Kararlılık özelliği nedir? 

a. �̇�1 = 𝑥2 − 𝑥1(𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 1)2  

�̇�2 = −𝑥1 − 𝑥2 (𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 1)2 



 

b. �̇�1 = − 0.25𝑦1
3  +  0.25𝑦1

2𝑦2  −  0.3125𝑦1𝑦2
2  +  1.5𝑦1  −  1.25𝑦2 

�̇�2 = − 0.25𝑦1
2𝑦2   +  0.25𝑦1𝑦2

2  +  𝑦1  −  0.3125𝑦2
3  +  0.5𝑦2 

(İpucu: 𝑥1 = 𝑎𝑦1 + 𝑏𝑦2 ve 𝑥2 = 𝑐𝑦1 + 𝑑𝑦2 şeklinde bir koordinat dönüşümü 

deneyin. �̇�1, �̇�2 ifadelerini elde edin ve sınıfta yaptığımız birim çember limit 

döngüsü örneğine benzetmeye çalışın.) 

 

Ek puan (%15): Soru 2, 3 ve 4’teki tüm sistemlerin faz portrelerini MATLAB ile bilgisayarda 

çizdirin. Yazdığınız kodları ve çizdirdiği portreleri ödevle birlikte basılı olarak teslim edin. Ek 

olarak, dersin asistanına eposta ile kodunuzu yollayın.  

Bu kısımla ilgili notlar: 

 Faz portreleri yörüngelerden oluşmalıdır. Eş eğim eğrileri çizdirmek ya da vektör 

alanının yönünü belirten oklar çizdirmek (quiver vb. komutlarla) puan alamaz. Hatta 

bunları hiç çizdirmeyin, çizimi gereksiz kalabalık hale getirmeyin. Sadece yeteri kadar 

yörüngeden oluşan bir çizim yaptırmanız yeterli. 

 

 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. 

 

 Kodlar düzgün ve okunabilir olmalıdır. Değişkenlerinize anlamlı isimler verin. 

Kodunuzun içine ne yaptığını açıklayan yorumlar (comment) yazmayı da unutmayın. 

 


