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Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek 12 Mart 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. Yandaki şekilde 퐿  bir 
limit döngüsü olup, 
sistemin denge noktaları 
etrafındaki lokal davranışı 
da kabaca gösterilmiştir.  

a. Denge noktalarının tipi 
nedir? 

b. Denge noktaları kararlı mı? 
Asimptotik kararlı mı? 
Global asimptotik kararlı 
mı? 

c. Poincare teoremi 
kullanarak denge noktaları 
ve limit döngüsü arasındaki 
ilişkiyi açıklayın. 

 
 

 

 

 

2. Yandaki şekilde 퐿 , 퐿 , 퐿  
limit döngüleri olup, 
sistemin denge noktaları 
etrafındaki lokal davranışı 
da kabaca gösterilmiştir. 

a. Şekilde bir tutarsızlık 
(gerçekte olamayacak bir 
durum) var mıdır? Detaylıca 
açıklayın. 

b. Şekil üzerine denge 
noktaları ekleyerek 
tutarsızlığı giderin. Not: 
İstediğiniz tür ve sayıda 
ekleyebilirsiniz. Sorunun tek 
bir cevabı yok; tutarsızlık 
olmayan herhangi bir sonuca 
varmanız yeterli. 

 
 



3. Yanda iki boyutlu bir 
sistemin faz portresi 
yörüngeleri 
verilmiştir. Tek denge 
noktası vardır. Koyu 
çizilmiş yörünge bir 
limit döngüsüdür 

a. Ω  bölgesi, sınırları 
şekildeki gibi kesikli 
çizgiler ile 
işaretlenmiş elipsin 
içidir. Sınırlar da 
bölgeye dâhil olsun. 
Poincare-Bendixson 
teoremi bu bölgeye 
uygulanarak limit 
döngüsünün varlığı 
gösterilebilir mi? 
Detaylıca açıklayın. 

 

b. Ω  bölgesi, sınırları şekildeki gibi kesikli çizgiler ile işaretlenmiş elipsin içidir (sınırlar 
dahil). Bu bölge için a şıkkını tekrarlayın. 

c. Ω  bölgesi, sınırları şekildeki gibi kesikli çizgiler ile işaretlenmiş dikdörtgenin içidir 
(sınırlar dahil). Bu bölge için a şıkkını tekrarlayın. 

d. Ω  ve Ω  sınırları arasında kalan simit şeklinde bölgeyi alalım (sınırlar dahil). Bu bölge için 
a şıkkını tekrarlayın. 

e. Ω  ve Ω  sınırları arasında kalan bölgeyi alalım (sınırlar dahil). Bu bölge için a şıkkını 
tekrarlayın. 

f. Ω  ve Ω  sınırları arasında kalan bölgeyi alalım (sınırlar dahil). Bu bölge için a şıkkını 
tekrarlayın. 

g. Matematik, fizik, elektromanyetik vb. derslerinizden diverjans (divergence) kavramını 
hatırlayın, tanımını verin. Kısaca fiziksel anlamından bahsedin ve Bendixson teoremi ile bir 
bağlantı kurmaya çalışın. Ω  bölgesi içinde diverjans ile ilgili ne söylenebilir? Bunu 
kullanarak ve Bendixson teoreminden faydalanarak nasıl bir sonuç çıkarılabilir? 

 

4. Poincare-Bendixson, Bendixson veya Lienard teoremleri kullanarak aşağıdaki sistemlerde 
bir limit döngüsü olup olmadığını ispatlayın. 

a. 푥̇ = 푥 + 푥 − 푥 (푥 + 푥 ) cos (푥 + 푥 ) 

푥̇ = −푥 + 푥 − 푥 (푥 + 푥 ) cos (푥 + 푥 ) 

b.  푥̈ + 2푥 (푥 − 2)푥̇ + 푥  = 0  

c. 푥̇ = 푥   

푥̇ = −휇(푥  −  1)푥 −  푥    (Burada 휇 > 0) 

d. 푥̇ = 푥   

푥̇ = −휇(푥  −  1)푥 −  푥    (Burada 휇 < 0) 


