
ELE 503 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER – 2020-2021/II- ÖDEV 3 

Açıklamalar: 

• Aşağıdaki soruları çözerek 5 Nisan 2021 Pazartesi 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 3 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 503 2020-21 II Ödev 3 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.  

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

yapmak (“denge noktasının asimptotik kararlı olduğu görülüyor”, “yörüngelerin 

orijinden uzaklaştığı görülüyor” vb.) puan alamaz. Sistem hakkında fikir sahibi olmak 

için ön çalışma olarak faz portresi çizilip bakılabilir (hatta tavsiye edilir) ancak nihai 

çözüm matematiksel olarak verilmelidir. 

• Devre sorularında enerji depolayan elemanların hangileri olduğuna dikkat edin. Devre 

analizi derslerinizde elemanların enerjisi için hazır formüller görmüştünüz ancak 

bunların sabit parametreler için verildiğini unutmayın. Bazı sorularda bunlarda 

değişiklik yapılmış olup enerji ifadesini yeniden çıkartmanız gerekebilir. 

mailto:kasnakoglu@gmail.com
mailto:artunsel@gmail.com


• Beşinci soruda negatif dirençten bahsedilmekte olup, gerçekte böyle bir direnç pasif 

olarak yoktur fakat aktif elemanlarla (opamp vb.) yapılabilir. Bu soru için nasıl 

yapıldığını bilmenize gerek yok, 𝑉 = 𝐼𝑅  ifadesinde 𝑅 ’yi eksi düşünmeniz yeterli; 

ancak merak ediyorsanız negatif empedans dönüştürücü gibi anahtar sözcüklerle aratıp 

görebilirsiniz. 

SORULAR 

1. Aşağıdaki sistemi ele alalım. 𝛼 = 1 olsun. 

�̇�1 = −𝑥1𝑥2
2 + 𝛼𝑥1 

�̇�2 = −𝑥2𝑥1
2 + 𝛼𝑥2 

a. Doğrusallaştırma yöntemi ile orijinin kararlılığını inceleyin. (Olmuyorsa neden 

olmadığını açıklayın.) 

b. Lyapunov, değişmez küme veya Chetaev teoremleri ile orijinin kararlılığını 

inceleyin. Kararlılık asimptotik midir? Global midir? (Mümkün olduğunca genel 

sonuç bulmaya çalışın, örneğin orijin global asimptotik kararlı ise sadece kararlı 

olduğu sonucunu bulmak tam puan alamaz.) 

c. 𝛼 = −1 için a şıkkını tekrar edin. 

d. 𝛼 = −1 için b şıkkını tekrar edin. 

e. 𝛼 = 0 için a şıkkını tekrar edin. 

f. 𝛼 = 0 için b şıkkını tekrar edin. 

 

2. Yandaki seri RLC devresini ele alalım. Giriş 𝑉 = 0  olsun. 

𝑅, 𝐿, 𝐶 pozitif sabit sayılardır. 

a. Sistem için uygun durum değişkenleri seçin ve bir 

durum uzayı gösterimi bulun. 

b. Doğrusallaştırma yöntemi ile orijinin kararlılığını 

inceleyin. (Olmuyorsa neden olmadığını açıklayın.) 

c. Devrenin toplam enerjisini yazın. (Parametreler 

cinsinden.) 

d. Lyapunov, değişmez küme veya Chetaev teoremleri ile 

orijinin kararlılığını inceleyin. Kararlılık asimptotik   

midir? Global midir? (Mümkün olduğunca genel sonuç bulmaya çalışın, örneğin 

orijin global asimptotik kararlı ise sadece kararlı olduğu sonucunu bulmak tam 

puan alamaz.) 

3. Şu değişiklik altında ikinci soruyu tekrarlayın: 𝐶 ve 𝐿 yine pozitif sabit değerler olsun 

ama direnç değeri sabit değil 𝑅(𝐼) = 𝑅0 + 𝑅1|𝐼| biçiminde akıma bağlı olsun; burada 

𝑅0,  𝑅1 pozitif sayılardır.  

4. Şu değişiklik altında ikinci soruyu tekrarlayın: 𝑅 ve 𝐶 yine pozitif sabit değerler olsun 

ama indüktans değeri sabit değil 𝐿(𝐼) = 𝐿0 + 𝐿1𝐼2 biçiminde akıma bağlı olsun; burada 

𝐿0, 𝐿1 pozitif sayılardır.  

5. Şu değişiklik altında ikinci soruyu tekrarlayın: 𝐿 ve 𝐶 yine pozitif sabit değerler olsun 

ama direnç değeri 𝑅 negatif sabit bir sayı olsun. 


