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Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek en geç 09.12.2016 Cuma günü 12.20’ye kadar teslim edin. Hesap makinesi, 
bilgisayar vs. sadece sayısal hesap yapmak amacıyla kullanılabilir, sorular bilgisayara çözdürülemez.  

1. Lyapunov’un doğrudan yöntemini kullanarak aşağıdaki sistemleri kararlılığını irdeleyin. 

S1  � �̇�𝑥1 = 0
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥1 + 𝑢𝑢 S2  � �̇�𝑥1 = 𝑢𝑢

𝑦𝑦 = 𝑥𝑥1
 S3  � �̇�𝑥1 = −𝑥𝑥1 + 𝑢𝑢

𝑦𝑦 = 𝑥𝑥1
 S4  � �̇�𝑥1 = 𝑢𝑢

𝑦𝑦 = 𝑢𝑢  𝑆𝑆5  � 
�̇�𝑥1 = 𝑥𝑥1 + 𝑢𝑢
𝑥𝑥2̇ = −𝑥𝑥2
𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥2 + 𝑢𝑢

 S6  � �̇�𝑥1 = 𝑥𝑥1 + 𝑢𝑢
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥1

 

 

 
2. Doğrusal zamanla değişmez sistemler için kararlılık tipleri ilişkinin yandaki 

şemadaki gibi olduğunu derste söylemiştik. Buna göre birinci sorudaki sistemlerin 
şemada nereye denk geldiğini bulun ve işaretleyin. (Birinci soruda bulduğunuz 
sonuçları kullanabilirsiniz. Ekstra bir takım analizler yapmanız da gerekebilir.) 
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𝑦𝑦 = [2 2 −3]𝑥𝑥
  sistemini ele alalım. 

a. Sistemin kontrol edilebilir olup olmadığını 4. yöntem (𝑃𝑃 matrisi) ve 5. yöntem (özdeğerler) ile inceleyin.  
b. Sistemin kontrol edilebilir olup olmadığını Jordan biçiminden faydalanarak inceleyin. (Jordan biçimine 

dönüştürme adımlarını gösterminize gerek yok, direkt o biçimdeki halini verip  çözebilirsiniz.) 
c. Sistemi kontrol edilebilir ve kontrol edilemez kısımlarına ayırın. Bu ayrışımın blok şemasını çizin. 
d. Sistemin gözlenebilir olup olmadığını 4. yöntem (𝑄𝑄 matrisi) ve 5. yöntem (özdeğerler) ile inceleyin.  
e. Sistemin gözlenebilir olup olmadığını Jordan biçiminden faydalanarak inceleyin. (Jordan biçimine 

dönüştürme adımlarını gösterminize gerek yok, direkt o biçimdeki halini verip oradan çözebilirsiniz.) 
f. Sistemi gözlenebilir ve gözlenemez kısımlarına ayırın. Bu ayrışımın blok şemasını çizin. 
g. Sistemin tam Kalman ayrışımını (Kontrol edilebilir-gözlenebilir, kontrol edilebilir-gözlenemez, kontrol 

edilemez-gözlenebilir, kontrol edilemez-gözlemez kısımlarına ayrışımı) elde edin, blok şemasını çizin ve 
yorumlayın. 

h. Sistemin bir mininal gösterimi bulun. Bu gösterim kontrol edilebilir mi? Gözlenebilir mi? Bu sistemin 
transfer fonksiyonu ile orjinal sistemin transfer fonksiyonunu kıyaslayın. 
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𝑦𝑦 = [0 0 1]𝑥𝑥
  sistemini ele alalım. 

a. Sistemin kontrol edilebilir olup olmadığını belirleyin. 
b. Sistem kontrol edilebilir doğal biçime getirilebilirse getirin. 
c. Sistemin gözlenebilir olup olmadığını belirleyin. 
d. Sistem gözlenebilir doğal biçime getirilebilirse getirin. 
e. Sistemin bir mininal gösterimi bulun. 

 

5. �̇�𝑥 = �
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  sistemini ele alalım. 

a. Sistemin kontrol edilebilir olup olmadığını belirleyin. 
b. Sistem kontrol edilebilir doğal biçime getirilebilirse getirin. 
c. Sistemin gözlenebilir olup olmadığını belirleyin. 
d. Sistem gözlenebilir doğal biçime getirilebilirse getirin. 
e. Sistemin bir mininal gösterimi bulun. 
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