
ELE 503 – Doğrusal Olmayan Sistemler, 2021–2022/II 

Dersin amaçları, kazandıracağı bilgi ve beceriler 

Doğrusal olmayan sistemler ve doğrusal olmayan kontrol teorisinin temellerinin 

anlaşılması ve bunların mühendislik problemlerine uygulanması. 

Dersin Hocası 

• Dr. Coşku Kasnakoğlu 

Ofis: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, oda 139 

Eposta:  

Tel: (312) 292-4259 

Web: https://kasnakoglu.wordpress.com 

Dersin Asistanı 

• Artun Sel 

Ofis: Teknoloji Merkezi 

Eposta:  

Web: https://sel123.com/ 

Plan 

• Ders saati ve yeri: Pazartesi 10.30-12.20 (107) ve Cuma 10.30-12.20 (252). 

• Dersin yapılacağı sınıflar belki değişebilir. Güncel sınıflar için program 

sayfasından (http://kayit.etu.edu.tr/rapor/web/index.php/Program20212/) 

ELE 503 dersinin programına gidiniz. 

• Pandemi nedeniyle fiziksel katılım zorunlu değildir. İsteyen dersi 

videolardan takip edebilir, içerik aynıdır. Videoların olduğu oynatma listesi: 

https://youtube.com/playlist?list=PLXpRXgXiS1G8ziHdwLbBTSA8wU-yvyrP8 

(Coşku Kasnakoğlu Youtube ELE503 diye Google’da aratılarak da bulunabilir.) 

• Salgının genel seyri ve sınıftaki özel durumlara göre dersin geçici olarak 

veya tamamen çevrimiçine dönmesi yüksek olasılıktır. Böyle olursa web 

sitesinden duyurulacaktır. Zoom linkleri için program sayfasından 

(http://kayit.etu.edu.tr/rapor/web/index.php/Program20212/) ELE 503 

dersinin programına gidiniz. 

Not: Ders ya yüz yüze ya da çevrimiçi yapılacaktır, ikisi aynı anda 

olmayacaktır. Sınıfta ders anlatılırken aynı anda bunun canlı olarak 

Zoom’dan yayınlanması gibi bir durum yoktur. 
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Dersin Web Sitesi 

• Adres: https://kasnakoglu.wordpress.com/ele-503-dogrusal-olmayan-

sistemler-2021-2022-ii/ 

(Hoca web sitesindeki DERSLER bölümünde ELE 503 Doğrusal Olmayan 

Sistemler (2021-2022 Bahar) linkine tıklayarak da ulaşılabilir.) 

• Dersle ilgili tüm duyurular dersin web sitesinden yapılacaktır. Öğrenciler 

siteyi düzenli olarak takip etmekle yükümlüdür. 

Notlandırma 

• Dönem sırasındaki ödevler (3 adet): %75. 

• Final dönemi ödevi (1 adet): %25 

Ders Kitapları 

• Jean-Jacques Slotine, Weiping Li, Applied nonlinear control, Prentice hall 

(1991). ISBN-13: 978-0130408907. 

Dersin Konuları 

1. Sistem teorisi ve doğrusal olmayan sistemler hakkında giriş 

2. Faz düzlemi analizi 

3. Lyapunov Teorisi’nin temelleri 

4. Geri besleme doğrusallaştırılması 

5. Kayan kipli (sliding mode) kontrol 

Pandemi Dönemi için Bilgiler 

• Sınıfta maske takılmalı ve 1,5 m sosyal mesafe korunmalıdır. Sınıf doluysa 

sıkışık oturulması için ısrar etmeyiniz, videodan takip ediniz.  

• Ders sırasında ve teneffüslerde kapı ve pencereler açık tutularak (kış bile 

olsa) havalandırma yapılması gerekebilir.  

• Hafif de olsa herhangi bir hastalık belirtiniz varsa derse katılmayınız, 

videolardan takip ediniz, tamamen aynı şeyler anlatılmaktadır. 

• Katıldığınız bir dersten sonra hastalık belirtileriniz olursa lütfen bildiriniz. 

• Covid şüphesiyle PCR testi yaptırma durumunuz varsa lütfen bildiriniz. 

• Pozitif PCR sonuçlarının en kısa zamanda bildirilmesi kanunen zorunludur. 
• Riskli durumlarda derslerin çevrimiçi yapılması söz konusu olabilir.  
• Riskli, pozitif vb. kişilerin kimliği kanun gereği sınıftaki diğerlerine 

açıklanamaz. Böyle durumlarda sadece genel bilgi verilerek dersin 

çevrimiçi devam edeceği web sitesinden duyurulacaktır. 
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