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Açıklam
ma: Aşağıdakki soruları çö
özerek 3 Araalık 2014 Çaarşamba günü
ü teslim edinn. Aksi belirrtilmediği
sürece tüüm sorular ellde çözülmellidir. Bilgisayyarda çözüm
m yapılması isteniyorsa sooruda belirtillecektir.
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1.
aa.

2
2
1
1 matrisi veriliyoor. Buna göree:
1
1
matrissinin özdeğellerini bulun.

bb. e ifadesini hesaplay
yın.
cc.
matrissini Jordan biiçimine getirrmek için gerrekli dönüşüm matrisini bbulun.
dd. c şıkkınddaki dönüşüm
m matrisini eelde etmek iççin bulmuş olduğunuz özzvektörler ve
genelleşttirilmiş özveektörlere dayyanarak maatrisinin Jord
dan biçimininn ne olacağın
nı
herhangii bir hesaplam
ma, matris işşlemi vs. yap
pmadan doğrudan tahminn edin.
ee. c şıkkındda bulmuş ollduğunuz dönnüşüm matriisini kullanarrak matrisiini Jordan biçimine
getirmekk için gereklii dönüşüm işşlemlerini yaapın ve sonuccu d şıkkı ile kıyaslayın. (Bu
şıktaki hesaplamalar
h
için hesap m
makinesi vey
ya bilgisayar kullanabilirssiniz.)
ff.
matrissinin karakterristik polinom
munu ve min
nimal polinomunu bulun..
g verilen ssistemler doğ
ğrusal mıdır?? Hafızasız m
mıdır? Neden
nsel
2. Girişş-çıkış ilişkissi aşağıdaki gibi
midiir? Cevabınızzı açıklayın.
aa.
3
3
bb.
s 3
sin
cc.
dd.
ee.

2

3. Aşağğıdaki elektrrik devresinin
n girişleri
ve
, çıkışı isee indüktör üzzerindeki volltaj
şekliindedir. (2-ggiriş 1-çıkışllı bir sistem
m.) Durum deeğişkenlerinii
,
alaarak sistemin
n durum uzayyı gösterimin
ni bulun.

+
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4. Yanddaki sistem
min diferansiyel denkleemleri
0
olaraak yazılabiilir. Sistem
min girişi
kuvvveti, çıkışlları ise
ve
poziisyonlarıdır. (1-giriş 2-çık
kışlı bir sisteem.)
aa. Doğrudaan diferansiiyel denkleemleri
kullanarak
sisteemin
traansfer
fonksiyoonu matrisinii elde edin.
bb. Durum değişkenlerin
ni
,
,
,
alarak siistemin duru
um uzayı
gösterim
mini bulun.
cc. Durum değişkenlerini
,
,
,
sisstemin alaraak durum
uzayı göösterimini bu
ulun.
dd. Sisteminn transfer fonksiyonu
fo
m
matrisini, b ve c şıklaarında bulduuğunuz duru
um uzayı
gösterim
mi matrislerin
ni kullanarakk hesaplayın. Bulduğunu
uz ifadeleri a şıkkındaki sonuç ile
kıyaslayyın. (Bu şıktaaki hesaplam
malar için hessap makinesi veya bilgisaayar kullanab
bilirsiniz.)
ee.
1,
2,
1,
2,
1 alarak kutupları ve öözdeğerleri bulun
b
ve
kıyaslayyın. (Bu şıktaaki hesaplam
malar için hessap makinesi veya bilgisaayar kullanab
bilirsiniz.)

5. Aşağğıdaki sistem
mler için bir durum
d
uzayı gösterimi ellde edin.
aa. Transferr fonksiyonu

olan sistem.

bb. Transferr fonksiyonu

olan sistem.
olan sistem.

cc. Dürtü teppkisi

6. Bir ssistem için dinamik
d
denk
klemler aşağııdaki gibi verriliyor
sin
1
1
1
Buna göre:
aa. Sistem iççin bir temell matris Ψ
elde edin.
bb. Sistem iççin durum geeçiş matrisi Φ , ’i ellde edin.
cc.
1 annında
1
1 ve
1
2 olduğu
u verilirse,
olur?

5 anında

5 ve

5 ne

