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Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek en geç 03.11.2016 Perşembe günü saat 15.30’a kadar teslim edin. Hesap makinesi, 
bilgisayar vs. sadece sayısal hesap yapmak amacıyla kullanılabilir, sorular bilgisayara çözdürülemez.  

1. Aşağıda verilen kümelerin alt uzay olup olmadığını belirleyin.  

a. 𝑊𝑊1 kümesi ℝ2 altında 𝑥𝑥≥0 ifadesini sağlayan tüm (𝑥𝑥,𝑦𝑦) noktalarından oluşan küme olsun.(𝑊𝑊1,ℝ), (ℝ2,ℝ)’nin bir 
alt uzayı mıdır?  
b. 𝑊𝑊2 kümesi ℝ3 altında (0,𝑦𝑦,𝑧𝑧) biçimindeki tüm noktalarından oluşan küme olsun. (𝑊𝑊2,ℝ), (ℝ3,ℝ)’nin bir alt uzayı 
mıdır?  
c. 𝑊𝑊3 kümesi ℝ3 altında (1,𝑦𝑦,𝑧𝑧) biçimindeki tüm noktalarından oluşan küme olsun. (𝑊𝑊3,ℝ), (ℝ3,ℝ)’nin bir alt uzayı 
mıdır?  

d. 𝑊𝑊4 kümesi �2 𝑎𝑎12
0 𝑎𝑎22

�  biçimindeki 2×2 reel matrislerden oluşan küme olsun. Tüm reel 2×2 matrislerin 

oluşturduğu kümeye de 𝑀𝑀2×2 diyelim. (𝑊𝑊4,ℝ), (𝑀𝑀2×2,ℝ)’nin bir alt uzayı mıdır?  
 

2. Giriş-çıkış ilişkisi aşağıdaki gibi verilen sistemler doğrusal mıdır? Zamanla değişmez midir? Hafızasız mıdır? Nedensel 
midir? Cevabınızı açıklayınız. 
a.  𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡5𝑢𝑢(𝑡𝑡) + 𝑢𝑢(𝑡𝑡 − 2) b.  𝑦𝑦(𝑡𝑡) =  sin(7𝑡𝑡)𝑢𝑢(𝑡𝑡)        c.  𝑦𝑦(𝑡𝑡) =  ∫ 𝑢𝑢(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡−1

−∞        d.  𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑢𝑢(𝑡𝑡 − 1)𝑢𝑢(1 − 𝑡𝑡)
   

3. 𝑨𝑨 =  �
0 0 −2
0 1    0
1 0    3

� olarak veriliyor. 𝑒𝑒𝑨𝑨𝑡𝑡 nedir? 

4. 𝒙𝒙 ̇ =  �0 0
𝑡𝑡 0� 𝒙𝒙 sistemi için temel matris ve durum geçiş matrisini bulun. 𝑥𝑥(0) = 1 ise 𝑥𝑥(𝑡𝑡) nedir? 

5. 𝑨𝑨 =  �
10    6    4
−8 −4 −4
−3 −2    0

�,  𝑩𝑩 =  �
0 −2 0
2    4 0
2    2 2

�  ve  𝑪𝑪 =  �
2 0 0
0 2 0
0 0 2

�  matrisleri veriliyor. Buna göre: 

a. Matrislerin özdeğer ve özvektörlerini bulun. Matrisleri Jordan biçimine getirmek için gerekli dönüşümleri bulun 
ve Jordan biçimine getirin. 

b. Matrisler için karakteristik ve minimal polinomları elde edin. 

6. 𝑨𝑨 =  �
   3 −1    1 −2 −2
   2 −1    2 −2 −1
−2    1 −1    2    0

�    olarak veriliyor. Buna göre; 

    a. 𝑨𝑨’nın rankı ve sıfırlığı kaçtır? 
    b. 𝑨𝑨’nın sıfırlık uzayı ver erimi için birer taban bulun.  

7. Aşağıdaki sistemler için bir durum uzayı gösterimi bulun. Bu gösterimden faydalanarak özdeğerleri bulun ve sistemin 
kutupları ile kıyaslayın. Bu gösterimdeki matrisleri kullanarak transfer fonksiyonunu elde edin ve soruda verilen 𝐺𝐺(𝑠𝑠) ile 
aynı olduğunu doğrulayın. Sistemin kararlılığı ile ilgili ne söylenebilir? 

a. 
1

𝑠𝑠(𝑠𝑠+1)(𝑠𝑠+2)
    b.   

𝑠𝑠2+1
𝑠𝑠(𝑠𝑠+1)(𝑠𝑠+2)

 

8. Aşağıdaki sistemin girişleri 𝑟𝑟 ve 𝑑𝑑, çıkışı 𝑦𝑦’dir. Sistemin transfer fonksiyonu matrisini bulun. Durumları 𝑥𝑥1 ve 𝑥𝑥2 alarak 
durum uzayı gösterimi bulun. Kutupları, özdeğerleri bulun ve kıyaslayın. Sistemin kararlığı ile ilgili ne söylenebilir? 
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