
ELE 503 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER – 2021-2022/II- ÖDEV 3 

Açıklamalar: 

• Aşağıdaki soruları çözerek 30 Mart 2022 Çarşamba 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 2021-22 Ödev 3 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 503 2021-22 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.  

• Dört işlem, polinomun köklerini bulma, türev, integral vb. temel işlemler 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.  

• Ödevdeki çözümler matematiksel olmalıdır, faz portresi ve fonksiyon grafiği çizerek 

oradan gözle bakarak yorum yapmak (“orijinin kararsız olduğu görülüyor”, “denge 

noktasının global asimptotik kararlı olduğu çizimden açıktır”, “�̇�′nin negatif olduğu 

grafikten görülmektedir” vb.) puan alamaz. Yine de bu tür nümerik ön çalışmalar 

yapmak size sistem ve Lyapunov fonksiyonları hakkında fikirler verebilir, o nedenle 

ekstradan bunları yapıp bakmak yol göstermesi açısından faydalı olur, takıldığınız 

noktaları geçmenizi sağlayabilir. Fakat ödevinizin nihai çözümü mutlaka matematiksel 

olarak verilmelidir. 
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• Lyapunov fonksiyonu olarak dersteki örneklerde fiziksel sistemler için toplam enerji, 

matematiksel sistemler için genellikle normun karesi ile orantılı (𝑉 = 𝑥1
2 + 𝑥2

2  gibi) 

ifadeler kullanmıştı. Ancak her sistem için bunların çalışmayabileceğini, farklı 

fonksiyonlar kullanılması gerekebileceğini de belirtmiştik. Ödevdeki sorularda böyle 

durumlar olabilir, farklı alternatifler deneyerek uygun fonksiyonlar bulmak da ödevin 

bir parçasıdır. Bazen duruma göre birkaç iterasyon yapmak faydalı olabilir; örneğin bir 

𝑉 seçip, türevine bakıp, oradaki sonuca göre 𝑉’de nasıl bir değişiklik yaparsanız ilgili 

teoremlere uygun olacağını düşünüp başa dönüp bu şekilde ilerleyen bir yaklaşım 

izlenebilir. Sizlere yardımcı olması açısından sıkça kullanılan bazı fonksiyon tipleri 

aşağıda verilmiştir: 

o 𝑉 = Toplam enerji. (Genelde fiziksel sistemlerde kullanılır, ödevdeki 

matematiksel sistemlerde kullanamayabilirsiniz.) 

o 𝑉 = 𝑥1
2 + 𝑥2

2  tarzı fonksiyonlar. 𝑉 = 2𝑥1
2 + 3𝑥2

2  gibi katsayıları 1’den farklı 

seçmek de bazen işe yarayabilir. 

o 𝑉 = 𝑥1
4 + 𝑥2

2, 𝑉 = 𝑥1
4 + 𝑥2

6 gibi kare dışında çift kuvvetler kullanılabilir. Yine 

katsayılar 1’den farklı yapılabilir. 

o 𝑉 = 𝑓1
2 + 𝑓2

2 . Burada 𝑓1 ve 𝑓2 sistemin diferansiyel denklemlerde türevler için 

verilen ifadelerdir yani �̇�1 = 𝑓1(𝑥1, 𝑥2), �̇�2 = 𝑓1(𝑥1, 𝑥2) Yine katsayılar 1’den 

farklı yapılabilir.  

o 𝑉 = 𝑎𝑥1
2 + 𝑏𝑥1𝑥2 + 𝑐𝑥2

2  tarzı fonksiyonlar da işe yarayabilir ama 

pozitif/negatif tanımlı olmasına dikkat etmek gerekir. Matematik derslerinde 

öğrenilen karesel biçimleri (quadradic forms) hatırlarsak 𝑎𝑥1
2 + 𝑏𝑥1𝑥2 + 𝑐𝑥2

2 

ifadesi [𝑥1 𝑥2] [
𝑎 𝑏/2

𝑏/2 𝑐
] [

𝑥1

𝑥2
] = 𝑥𝑇𝑃𝑥  tarzı bir gösterime çevrilebilir. 

𝑃 ’nin tüm özdeğerleri sağda (reel kısımları pozitif) ise ifade pozitif kesin 

tanımlıdır, tüm özdeğerler solda ise negatif kesin tanımlıdır. Yarı-kesin 

tanımlılık için de benzer sonuçlar yazılabilir, hatırlayınız veya araştırınız. 

Matematik derslerinizde Sylvester kriteri gibi başka testler de görmüştünüz, 

gerekirse yine hatırlayınız ya da araştırınız. 

• Yine temel matematik bilgisinden polinom tarzı ifadelerde küçük değerler için (orijin 

yakınında) düşük dereceli terimlerin yüksek dereceli terimlere baskın olacağını 

hatırlayın. Orijinden uzaklaşıp sonsuza doğru gittikçe de yüksek dereceli terimler düşük 

dereceli terimlere baskın hale gelir. Analizlerinizde faydalı olabilir. 

• Matematiksel eşitsizlikler zaman zaman işe yarayabilir. Örneğin 𝑎𝑏 ≤  𝑎2/2 + 𝑏2/2 

(Young eşitsizliği) gibi ifadeler polinom terimleri parçalamak için kullanılabilir. Bu ve 

benzeri eşitsizlikleri hatırlamanız ya da araştırmanız faydalı olabilir. 

• Değişmez küme (LaSalle) teoremlerinde 𝑉’nin pozitif tanımlı olması gerekmediğini,  �̇� 

ifadesinin de negatif yarı-kesin tanımlı olmasının yeterli olduğunu hatırlayın.  



SORULAR 

 

1. Aşağıdaki sistemi ele alalım: 

�̇�1 = −𝑥1 + 𝑥1
2𝑥2 

�̇�2 = −𝑥2 + 𝑥1 

 

a. Orijinin sistemin bir denge noktası olduğunu gösterin. 

 

Orijin denge noktası için aşağıdaki şıkları cevaplayın: 

 

b. Doğrusallaştırma yöntemi ile kararlılık analizi yapın. (Olmuyorsa neden 

olmadığını açıklayın.) 

 

c. Lyapunov, değişmez küme (LaSalle) veya Chetaev teoremleri ile kararlılık 

analizi yapın. Kararlılık asimptotik midir? Global midir? (Mümkün olduğunca 

genel sonuç bulmaya çalışın, örneğin denge noktası global asimptotik kararlı ise 

sadece kararlı olduğu sonucunu bulmak tam puan alamaz.) 

 

2. Aşağıdaki sistem için Soru 1’i tekrarlayın: 

�̇�1 = −𝑥1 + 𝑥2
2 

�̇�2 = −𝑥2 

3. Aşağıdaki sistem için Soru 1’i tekrarlayın: 

�̇�1  =  − 𝑥1
3  −  4𝑥1𝑥2

2  −  2𝑥2 

�̇�2  =  − 2𝑥1
2𝑥2  +  𝑥1  −  8𝑥2

3 

4. Aşağıdaki sistem için Soru 1’i tekrarlayın: 

�̇�1  =  9𝑥1
3  −  2𝑥1

2𝑥2  +  9𝑥1𝑥2
2  +  3𝑥1  +  8𝑥2

3  −  2𝑥2 

�̇�2  =  −8𝑥1
3  +  20𝑥1

2𝑥2  −  23𝑥1𝑥2
2  +  20𝑥2

3  +  4𝑥2 

5. Aşağıdaki sistem için Soru 1’i tekrarlayın: 

�̈� +  �̇� + 𝑥 sin 𝑥 = 0 

6. Aşağıdaki sistemi ele alalım: 

�̇�1 = 𝑥1 − 𝑥1
3 + 𝑥2 

�̇�2 = 3𝑥1 − 𝑥2 

Sistemin tüm denge noktaları için Soru 1’in b ve c şıklarını tekrar edin. (Not: Önceki 

sorularda sadece orijinin kararlılığı soruluyordu, bu soruda tüm denge noktalarının 

kararlılığı incelenecektir.) 

 


