
ELE 503 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER – 2020-2021/II- ÖDEV 1 

Açıklamalar: 

• Aşağıdaki soruları çözerek 24 Şubat 2021 Çarşamba saat 23:59 kadar dersin hocası ve 

asistanına eposta ile gönderin.  

Eposta adresleri: kasnakoglu@gmail. com, artunsel@gmail. com  

• Epostanın başlığı da aşağıdaki formatta olmalıdır, aksi halde gözden kaçabilir: 

ELE 503 2020-21 I Ödev 1 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 503 2020-21 I Ödev 1 Coşku Kasnakoğlu 111211102 

başlıklı bir eposta göndermelidir. Resmi ve tam isminizi kullanınız, kısaltma 

yapmayınız. 

• Benzer şekilde dosya isimleri Ad_Soyad_ÖğrenciNo.pdf şeklinde olmalıdır, mesela 

Coşku_Kasnakoğlu_111211102.pdf gibi. Eğer birden fazla dosya gönderiyorsanız 

tüm dosyalarınızı yukarıdaki gibi isimlendirilmiş tek bir rar dosyasında yollayınız, 

mesela: Coşku_Kasnakoğlu_111211102.rar 

• Her soruyu yeni sayfaya başlayınız. Cevaplarınızı sorular ve şıklar sıralı olarak 

düzenleyiniz ve gönderiniz.  

• Sadece hocaya, sadece asistana veya iki ayrı epostada gönderilen çözümler bize 

ulaşmayabilir ve değerlendirilmeyebilir. Lütfen tek epostada iki adrese birden 

gönderiniz. 

• Olursa sorularınızı da yine tek epostada iki adrese birden gönderiniz.  

• Sorulardaki dört işlem tarzı basit 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.  

• Tersi belirtilmediği sürece faz porteleri elde (bilgisayarsız) çizilecektir. Grafik kâğıdı, 

kareli kâğıt vb. kullanılabilir. Soruda özellikle belirtilmediyse istenilen yöntemle 

(analitik yöntem, eş-eğim eğrileri vb.) çizilebilir. Fakat ara adımlar mutlaka 

gösterilmelidir. Hesaplamaları göstermeden eş-eğim eğrilerini ya da yörüngeleri direkt 

çizmek puan alamaz.  

• Bazı sorular doğrudan ders notlarında olmayan, üzerinde düşünmeniz ve biraz 

araştırmanız gereken noktalar içerebilir. Bölüm seçmeli ve lisansüstü derslerde bu 

durum normaldir. 
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1. Aşağıdaki şıklarda verilen özellikleri sağlayan sistemler bulun. Özellikleri neden 

sağladığını yeterince açıklayın. Eğer böyle bir sistem yoksa nedenini açıklayın.  

a. Doğrusal, otonom, zamanla değişmez, 2. dereceden ve başlangıç koşulları ne olursa 

olsun 𝑡 → ∞ için 𝑥2 + �̇�2 = 1 ifadesini sağlayan bir sistem. 

b. Doğrusal olmayan, otonom, zamanla değişmez, 2. dereceden ve başlangıç koşulları 

ne olursa olsun 𝑡 → ∞ için 𝑥2 + �̇�2 = 1 ifadesini sağlayan bir sistem. 

c. Doğrusal, otonom, zamanla değişmez, 1. dereceden, ve lim
t→1−

𝑥(𝑡) = ∞  olan bir 

sistem. 

d. Doğrusal olmayan, otonom, zamanla değişmez, 1. dereceden ve lim
t→1−

𝑥(𝑡) = ∞ olan 

bir sistem. 

e. Doğrusal, otonom, zamanla değişmez, 1. dereceden ve bir 𝛼 ∈ ℝ  parametresine 

bağlı olarak denge noktaları şu şekilde olan bir sistem: 𝛼 < 0 için biri kararlı biri 

kararsız toplam 2 denge noktası, 𝛼 > 0 için denge noktası yok. 

f. Doğrusal olmayan, otonom, zamanla değişmez, 1. dereceden ve bir 𝛼 ∈ ℝ 

parametresine bağlı olarak denge noktaları şu şekilde olan bir sistem: 𝛼 < 0 için biri 

kararlı biri kararsız toplam 2 denge noktası, 𝛼 > 0 için denge noktası yok. 

 

2. Yandaki şekilde sistem (SİST) bloğunun transfer 

fonksiyonu 1/𝑠2  olup kontrolcü (KONT) 

bloğunun giriş-çıkış ilişkisi şu şekildedir. 

𝑢 = {
   𝐴, 𝑒 ≥ 0

−2𝐴, 𝑒 < 0 
  

Burada 𝐴 reel bir sayıdır. Referans olarak sıfır (𝑟 = 0) veriliyor. 

a. 𝐴 = 1 olsun. Faz portresini çizin ve yorumlayın. 

b. 𝐴 = 2 olsun. Faz portresini çizin ve yorumlayın. 

c. 𝐴 = −1 olsun. Faz portresini çizin ve yorumlayın. 

 

 

3. İkinci sorudaki sistem (SİST) aynı kalıyor ama kontrolcü (KONT) aşağıdaki şıklarda 

anlatıldığı gibi değiştiriliyor. Ortaya çıkan durumun faz portresini çizin ve yorumlayın. 

a. P kontrolcü kullanılsın ve 𝐾𝑃 = 1 olsun.  

b. PI kontrolcü kullanılsın ve 𝐾𝑃 = 𝐾𝐼 = 1 olsun.  

c. PD kontrolcü kullanılsın ve 𝐾𝑃 = 𝐾𝐷 = 1 olsun.  

 

 

4. Aşağıdaki sistemler doğrusal mıdır? Cevabınızı yeterinde açıklayın. Sistemlerin denge 

noktalarının ne tür denge noktaları olduğunu bulun. Faz portrelerini çizin ve yorumlayın. 

a. �̈� +  �̇� − 𝑥 − 𝑥2 = 0 

b. �̈� + 4�̇� + 4𝑥 = 0 

c. �̈� − 2�̇� + 2𝑥 = −8 

d. �̈� − 2𝑥 − �̇� − 2 = 0 

 

+ 
𝑟 𝜃 
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𝑢 𝑒 



 

Ek puan (%15): Ödevdeki sorularda faz portrelerini elde çizmiştiniz. Bunları bir de MATLAB 

ile bilgisayarda çizdirin ve elde yaptığınız çizimlerle kıyaslayın. Yazdığınız kodları ve 

çizdirdiği portreleri ödevle birlikte gönderin.  

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. 

• Bu ek kısım tek bir hazır komut kullanılarak yapılabilecek nitelikte değildir. Kendiniz 

birkaç satır kod yazmanız gerekecektir. Böyle bir beklenti içine girerek hazır bir komut 

arayışı içinde olmayın. 

• 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. 

  


