
ELE 503 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER – 2020-2021/II- ÖDEV 2 

Açıklamalar: 

• Aşağıdaki soruları çözerek 23 Mart 2021 Salı 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 II Ödev 2 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 503 2020-21 II Ödev 2 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.  

• Bu ödevdeki sorular Poincare, Poincare-Bendixson, Bendixson, Lienard teoremleri 

kullanarak cevaplanacaktır. Bu teoremleri kullanmayan, farklı yollardan yapılan 

çözümler puan alamaz.  

• İspatlar matematiksel olmalıdır, faz portresi çizerek oradan gözle bakarak yorum 

yapmak (“denge noktasının kararlı olduğu görülüyor”, “kararsız bir limit döngüsü 

olduğu görülüyor”, “yörüngelerin bölgenin içinde kaldığı görülüyor” vb.) puan 

alamaz. Sistem hakkında fikir sahibi olmak için ön çalışma olarak faz portresi çizilip 

bakılabilir (hatta iyi olur) ancak nihai çözüm matematiksel olarak verilmelidir. 
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SORULAR 

1. İki boyutlu otonom zamanla değişmez bir sistemde tek bir limit döngüsü olduğu ve 

bunun birim çember olduğu biliniyor. Sistemin denge noktaları ve bunlar etrafındaki 

doğrusallaştırmalar şu şekildedir: 

(0, 0) denge noktası etrafında: 

(−0.5, 0.5) denge noktası etrafında: 

(0.8, −0.8) denge noktası etrafında: 

(0.9, −0.7) denge noktası etrafında: 

(0.7, 0.4) denge noktası etrafında: 

𝛿�̇�1 = 𝛿𝑥2,   𝛿�̇�2 = −𝛿𝑥1 + 𝛿𝑥2 

𝛿�̇�1 = 𝛿𝑥2,   𝛿�̇�2 = −2 𝛿𝑥1 − 3 𝛿𝑥2 

𝛿�̇�1 = 𝛿𝑥2,   𝛿�̇�2 = −𝑎 𝛿𝑥1 − 𝑏 𝛿𝑥2 

𝛿�̇�1 = 𝛿𝑥2,   𝛿�̇�2 = −4 𝛿𝑥1 + 2 𝛿𝑥2 

𝛿�̇�1 = 𝛿𝑥2,   𝛿�̇�2 = −𝑐 𝛿𝑥1 − 𝑑 𝛿𝑥2 

Buna göre 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑  parametrelerinin sağlaması gereken koşulları bulun. (Her değeri 

alabilmesi, hiçbir değerin çalışmaması vb. gibi durumlar çıkarsa onları da nedenleriyle 

belirtin.)  

 

2. Aşağıdaki sistemde kararlı bir limit döngüsü olduğunu ispatlayın.  

�̇�1 = − 𝑥1
3 −  4𝑥1𝑥2

2 +  4𝑥1  −  2𝑥2 

�̇�2 = − 2𝑥1
2𝑥2  +  𝑥1  −  8𝑥2

3  +  8𝑥2 

 

3. Aşağıdaki sistemde kararsız bir limit döngüsü olduğunu ispatlayın. (İpucu: Kararlı limit 

döngüsü yakınındaki yörüngeler 𝑡 → ∞ için döngüye yakınsar demiştik. Kararsız limit 

döngüsü için buna benzer bir tanım düşünün.) 
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4. Aşağıdaki sistemde birden fazla limit döngüsü olduğunu ispatlayın. (İpucu: Bu soruda 

faz portresi zorunlu değil ama bilgisayarda çizdirip bakmak soruya matematiksel olarak 

nasıl yaklaşacağınız konusunda fikir verebilir.) 
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5. Aşağıdaki sistemde limit döngüsü var mıdır? Varsa özellikleri nelerdir? 

�̈� − 5 𝑥3 − 30 𝑥2 �̇� − 60 𝑥 �̇�2 − 40 �̇�3 = 0 

 

6. Aşağıdaki sistemde limit döngüsü var mıdır? Varsa özellikleri nelerdir? 

�̇�1 = 𝑥2 

�̇�2 = −𝑥1
5 − 𝑥2 𝑥1
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3 + 𝑥2 𝑥1

2 − 𝑥1 + 𝑥2 


