
ELE 503 DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLER – 2021-2022/II- ÖDEV 4 

Açıklamalar: 

• Aşağıdaki soruları çözerek 14 Nisan 2022 Perşembe 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 4 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 503 2021-22 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.  

• 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/fonksiyon grafiği çizerek 

gözle bakarak “kararsız olduğu görülüyor”, “global asimptotik kararlı olduğu çizimden 

açıktır”, “�̇�′nin negatif olduğu grafikten görülmektedir” vb. yorumlar yapmak puan 

alamaz. Yine de bu tür nümerik ön çalışmalar yapmak size sistem ve çözüm yolu 

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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SORULAR 

 

1. Aşağıdaki sistemi ele alalım 

�̇�1 = −𝑥1 − 𝑥1𝑥2 

�̇�2 = 𝑥1
2 

a. Sistemin denge noktaları konusunda ne söylenebilir? 

b. Denge noktası veya değişmez küme teoremleri kullanarak sistemin 𝑡 → ∞ için 

davranışını analiz edin. 

2. Lyapunov yöntemi ile kontrol tasarımı yaklaşımını kullanarak aşağıdaki sistemlerde 

orijini kararlı hale getiren bir kontrolcü tasarlayın. Eğer yapılamıyorsa neden olmadığını 

detaylıca açıklayın. Mümkün olan en güçlü kararlılığı elde etmeye çalışın: Global 

asimptotik kararlı (en güçlü) > Asimptotik kararlı > Kararlı (en zayıf) 

a. 𝑥 − �̈� + 5�̇�2 + 𝑒𝑥 = 𝑢 

b. 𝑥 − �̈� + 𝑎�̇�2 + 𝑒𝑥 = 𝑢  (𝑎 sabiti tam bilinmiyor ama 3 < 𝑎 < 7 biliniyor.) 

c. �̇� = −𝑥2 − sin 𝑥 + 2𝑢 

d. �̇� = −𝑥2 − sin 𝑥 + 𝑎𝑢  (𝑎 sabiti tam bilinmiyor ama 1 < 𝑎 < 3 biliniyor.) 

e. �̇� = −𝑥2 − sin 𝑥 + 𝑎𝑢  (𝑎 sabiti tam bilinmiyor ama −1 < 𝑎 < 1 biliniyor.) 

f. �̇�1 = 𝑥1𝑥2,   �̇�2 = 𝑢 

g. �̇� = 𝑎𝑥 − 𝑏𝑥3 + 𝑢  (𝑎, 𝑏 sabitleri tam bilinmiyor, 𝑎 > 0, 𝑏 > 0 biliniyor.) 

3. Aşağıdaki sistemi ele alalım 

�̇�1 = sin 𝑥2 

�̇�2 = −(𝑥1 − 1) − 𝑢 

Lyapunov yöntemi ile kontrol tasarımı yaklaşımını kullanarak (1,0) denge noktasını 

asimptotik kararlı yapacak ve 𝑥2 ’nin her zaman (−𝜋, 𝜋) aralığında kalmasını 

sağlayacak bir kontrolcü tasarlayın. Elde ettiğiniz kararlılık global midir? 

Kontrolcünüzün çalışması için sistemin ilk koşulları üzerinde yapılması gereken 

varsayımlar var mıdır? 

4. Geribesleme doğrusallaştırması yaklaşımı ile aşağıdaki sistemlerde çıkışın istenilen bir 

𝑦𝑑(𝑡)  referansını takip etmesini sağlayacak bir kontrolcü tasarlayın. Olmuyorsa 

nedenini ifade edin. Tasarladığınız kontrolcünün global olup olmadığını belirtin. 

Sistemin iç dinamikleri ile ilgili gerekli analizleri yapın ve bu konuda bir sıkıntı olup 

olmadığını tartışın. Not: 𝑦𝑑 ve tüm türevlerini sınırlı varsayın.  

a. �̇�1 = 𝑥2 sin 𝑥1 − 𝑥1 + 𝑢,    �̇�2 = −𝑥1 + 𝑥2
2,   𝑦 = 𝑥1 

b. �̇�1 = 𝑥2 sin 𝑥1 − 𝑥1 + 𝑢,    �̇�2 = −𝑥1 + 𝑥2
2,   𝑦 = 𝑥2 

c. �̇�1 = 𝑥2,   �̇�2 = − sin 𝑥1 − 𝑥2 + 𝑢,   𝑦 = 𝑥1 

d. �̇�1 = 𝑥2,   �̇�2 = − sin 𝑥1 − 𝑥2 + 𝑢,   𝑦 = 𝑥2 

e. �̇�1 = 𝑥2,   �̇�2 = − sin 𝑥1 − 𝑥2 + 𝑢,   𝑦 = 𝑢 

f. �̇�1 = sin 𝑥2 ,   �̇�2 = 𝑥1
4 cos 𝑥2 + 𝑢,    𝑦 = 𝑥1 

g. �̇�1 = sin 𝑥2 ,   �̇�2 = 𝑥1
4 cos 𝑥2 + 𝑢,    𝑦 = 𝑥2 


