
ELE 503 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER – 2020-2021/II- ÖDEV 4 

Açıklamalar: 

• Aşağıdaki soruları çözerek 20 Nisan 2021 Salı saat 23:59’a 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 4 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 503 2020-21 II Ödev 4 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.  
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SORULAR 

 

 

1. Aşağıdaki sistemi ele alalım: 

�̇�1 = 𝑥2 

�̇�2 = 𝑥3 

�̇�3 = 2 𝑢 + 𝑥1
3 + 𝑢 𝑥2

2 + cos(𝑥3)  𝑢 + sin(𝑥2) 𝑥3 

𝑦 = 𝑥1 

a. Geribesleme doğrusallaştırması yaklaşımlarından istediğiniz birini kullanarak 

orijini kararlı yapacak bir kontrolcü tasarlayın. Elde edilen kararlılık asimptotik 

midir? Global midir? Açıklayın. 

b. Geribesleme doğrusallaştırması yaklaşımlarından istediğiniz birini kullanarak 

çıkışın istenilen bir referansı takip etmesi için bir kontrolcü tasarlayın. Kontrolcü 

tasarlanamıyorsa nedenini açıklayın. Kontrolcü tasarlanabiliyor fakat 

çalışabilmesi için ek koşullar, varsayımlar vs. gerekiyorsa bunu da açıklayın. İç 

dinamikler varsa belirtin ve sınırlılığını tartışın. 

c. Çıkışı 𝑦 = 𝑥2 yaparak b şıkkını tekrarlayın. 

d. Çıkışı 𝑦 = 𝑥3 yaparak b şıkkını tekrarlayın.  

 

 

 

 

2. Aşağıdaki sistemi ele alalım: 

�̇�1 = 𝑥2 − 2 𝑥1 

�̇�2 = −𝑥1
3 − 4 𝑥1 + 2 𝑥2 + 𝑥3 

�̇�3 = 2 𝑢 + 𝑥1 𝑥2 + 𝑢 𝑥3
2 + 𝑢 𝑥1

6 + 3 𝑥1
2 𝑥2 − 2 𝑥1

2 − 6 𝑥1
3 − 2 𝑢 𝑥1

3 𝑥3 

𝑦 = 𝑥1 

a. Geribesleme doğrusallaştırması yaklaşımlarından giriş-durum 

doğrusallaştırması yaklaşımını kullanarak orijini kararlı yapacak bir kontrolcü 

tasarlayın. Elde edilen kararlılık asimptotik midir? Global midir? Açıklayın. 

(İpucu: Durum dönüşümü için durumlardan uygun birini 𝑧1 olarak seçin, sonra 

𝑧2 = �̇�1 ve 𝑧3 = �̈�1 olarak seçin.)  

b. Giriş-durum doğrusallaştırması yaklaşımını kullanarak çıkışın istenilen bir 

referansı takip etmesi için bir kontrolcü tasarlayın. Kontrolcü tasarlanamıyorsa 

nedenini açıklayın. Kontrolcü tasarlanabiliyor fakat çalışabilmesi için ek 

koşullar, varsayımlar vs. gerekiyorsa bunu da açıklayın. İç dinamikler varsa 

belirtin ve sınırlılığını tartışın. 

  



3. Yandaki sistemde giriş F kuvvetidir. 

Yaylar doğrusaldır fakat sönümleyiciler 

doğrusal olmayıp oluşan kuvvetler hızın 

küpü (3. kuvveti) ile orantılıdır. Yerin 

sürtünmesiz olduğunu varsayın. 

a. Sistem için uygun durum 

değişkenleri seçin ve bir durum 

uzayı gösterimi bulun.   

b. 𝐹 = 0 için orijinin kararlılığını inceleyin. 

c. Lyapunov yöntemiyle kontrol tasarımı yaklaşımını kullanarak orijini global 

asimptotik kararlı yapacak bir kontrolcü tasarlayın. Olmuyorsa neden 

olmadığını açıklayın. 

d. Lyapunov yöntemiyle kontrol tasarımı yaklaşımını kullanarak orijini global 

eksponansiyel kararlı yapacak bir kontrolcü tasarlayın. Olmuyorsa neden 

olmadığını açıklayın. 

e. Çıkış 𝑦 = 𝑥1  olsun. Giriş-çıkış doğrusallaştırması yaklaşımını kullanarak 

çıkışın istenilen bir referansı takip etmesi için bir kontrolcü tasarlayın. Kontrolcü 

tasarlanamıyorsa nedenini açıklayın. Kontrolcü tasarlanabiliyor fakat 

çalışabilmesi için ek koşullar, varsayımlar vs. gerekiyorsa bunu da açıklayın. İç 

dinamikler varsa belirtin ve sınırlılığını tartışın. 

f. Çıkış 𝑦 = 𝑥2 için e şıkkını tekrarlayın. 

g. 𝐹 kuvvetinin birinci değil ikinci kütleye uygulandığı senaryo için a-f şıklarını 

tekrarlayın. 

 

 

 

4. Yandaki seri RLC devresini ele alalım. Giriş 𝑉 voltajı, çıkış 𝑉𝐶 

voltajıdır. Kapasitans  𝐶  pozitif sabit bir sayıdır. Direnç ve 

indüktans değerleri ise sabit değil 𝑅(𝐼) = 𝑅0 + 𝑅1|𝐼| ve 𝐿(𝐼) =
𝐿0 + 𝐿1𝐼2 şeklinde akıma bağlıdır. Burada 𝑅0, 𝑅1, 𝐿0, 𝐿1 pozitif 

sabit sayılardır.  

a. Sistem için uygun durum değişkenleri seçin ve bir 

durum uzayı gösterimi bulun. 

b. Parametreleri bilmiyoruz ancak sınırlarını biliyoruz 

diyelim. Yani 𝐶’yi bilmiyoruz ama 0 < 𝐶− < 𝐶 < 𝐶+ 

olduğunu biliyoruz; sınırları (𝐶− ve 𝐶+) da biliyoruz.   

𝑅0, 𝑅1, 𝐿0, 𝐿1  için de aynı şekilde kendilerini bilmiyoruz ama sınırlarını 

biliyoruz. Bu bilgiler ışığında referans takibi için bir kayan kipli kontrolcü 

tasarlayın.  

c. b şıkkında tasarladığınız kontrolcüyü sürekli hale getirmek için nasıl bir 

değişiklik yapılabilir? Böyle bir değişikliği yapmanın olumlu ve olumsuz 

yanlarını açıklayın.  

 

 

+ 

𝑉𝐶 

- 



Ek puan (%15): Ödevdeki soruların tümü için MATLAB ve/ya Simulink altında 

simülasyonlar yaparak tasarlamış olduğunuz kontrolcülerin çalıştığını gösterin, sonuçları, 

grafikleri yorumlayın. Soruda parametre değerleri verilmemişse kendiniz uygun şekilde 

seçebilirsiniz. Yazdığınız kodları, Simulink modellerinizi, ilgili grafikleri ve yorumlarınızı 

ödevle birlikte gönderin. 

Bu kısımla ilgili notlar: 

• 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, blokların yerlerini değiştirme, yan çevirme, 

farklı renge boyama vb. aldatmacaların kolaylıkta tespit edileceğini unutmayın. 

• Kodlar ve modeller düzgün ve anlaşılır olmalıdır. Değişkenlerinize, bloklarınıza anlamlı 

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

unutmayın. 

 


