
 

ELE401/501 DOĞRUSAL SİSTEMLER – 2017-2018/1 – C.KASNAKOĞLU – ÖDEV 2 

Açıklama: Aşağıdaki soruları çözerek en geç 26.11.2017 Pazar günü 12.30’a kadar teslim edin. Hesap 
makinesi, bilgisayar vs. sayısal hesap yapmak amacıyla kullanılabilir ama sorular tümüyle bilgisayara 
çözdürülemez.  

1. Yanda bir DC motor modeli verilmiştir. 
Burada giriş 𝑣𝑣(𝑡𝑡) voltajı, çıkış motor şaftının 
açısı 𝜃𝜃(𝑡𝑡)’dir. Ek olarak 𝑖𝑖(𝑡𝑡) armatür akımı, 
𝜏𝜏(𝑡𝑡) motor torkudur. Ayrıca 𝐿𝐿 armatür 
indüktansı,  𝑅𝑅 armatür direnci, 𝐽𝐽 eylemsizlik,   
𝑏𝑏 sönüm katsayısı ve 𝑘𝑘𝑇𝑇 tork sabiti olan pozitif sabit sayılardır. Sistemin denklemleri aşağıdaki gibidir: 

𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝑅𝑅𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣(𝑡𝑡), 𝜏𝜏(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑇𝑇𝑖𝑖(𝑡𝑡), 𝐽𝐽
𝑑𝑑2𝜃𝜃(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡2

+ 𝑏𝑏
𝑑𝑑𝜃𝜃(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝜏𝜏(𝑡𝑡) 
Buna göre: 

a. Sistemin transfer fonksiyonunu doğrudan diferansiyel denklemlerden bulun. 
b. 𝑥𝑥1 = 𝜃𝜃, 𝑥𝑥2 = 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
, 𝑥𝑥3 = 𝑑𝑑2𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑2
 olacak şekilde sistemin durum uzayı gösterimini yazın. 

c. �̅�𝑥1 = 𝑖𝑖, �̅�𝑥2 = 𝜃𝜃, �̅�𝑥3 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 olacak şekilde sistemin durum uzayı gösterimini yazın. 
Alttaki şıkları 𝑅𝑅 = 1, 𝐿𝐿 = 1, 𝐽𝐽 = 1, 𝑏𝑏 = 1 ve 𝑘𝑘𝑇𝑇 = 1 alarak çözün: 

d. b şıkkındaki gösterimden sistemin özdeğerlerini ve transfer fonksiyonunu elde edin.  
e. c şıkkındaki gösterimden sistemin özdeğerlerini ve transfer fonksiyonunu elde edin.  
f. b ve c şıklarındaki gösterimler arasında geçiş yapmak için gerekli olan 𝑃𝑃 matrisi nedir? Bu matrisi 

kullanarak b’deki gösterimden c’dekine geçin. (Gerekli adımları, matris işlemlerini vs. gösterin.)   
g. Sistemin SGSÇ, SGSD, Lyapunov, asimptotik, düzgün, global kararlılık türlerinden hangilerine 

sahip olduğunu bulun. 
 
 

2. Yandaki denklemlerle ifade edilen sistem için aşağıdaki soruları cevaplayın: 
a. Sistem doğrusal mıdır? Zamanla değişmez midir? 
b. Sistem için bir temel matris bulun. Sistemin durum geçiş matrisini bulun. 
c. Sistemin dürtü tepkisi nedir? 

�̇�𝑥1 = 2𝑥𝑥1 + 𝑢𝑢
�̇�𝑥2 = 𝑒𝑒−2𝑑𝑑  𝑥𝑥1 + 𝑢𝑢
𝑦𝑦1 = 𝑥𝑥1
𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥2 + 𝑢𝑢

 

d. İlk durum 𝑥𝑥(0) = �11�, giriş 𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 1(t) (birim basamak) için sistemin çıkışı 𝑦𝑦(𝑡𝑡)’yi bulun. 
e. Sistemin SGSÇ, SGSD, Lyapunov, asimptotik, düzgün, global kararlılık türlerinden hangilerine 

sahip olduğunu bulun. 
 
 

3. Yanda bir elektrik devresi verilmiştir. Giriş 𝑢𝑢 voltajı, çıkış ise 𝑣𝑣𝑐𝑐 
voltajıdır. 𝑅𝑅1, 𝑅𝑅2, 𝑅𝑅3, 𝑅𝑅4, 𝐿𝐿, 𝐶𝐶 pozitif sabit değerlerdir. Buna göre: 

a. Sistemin denklemlerini yazın ve buradan transfer fonksiyonunu 
elde edin. (İpucu: Çevre akımları yöntemi kullanılabilir.) 

b. Durumlar 𝑖𝑖𝐿𝐿 ve 𝑣𝑣𝑐𝑐 olacak şekilde durum uzayı gösterimini elde 
edin. 

c. b şıkkında elde edilen durum uzayı gösteriminin kontrol 
edilebilir olması için sağlanması gereken şartları bulun. 

d. b şıkkında elde edilen durum uzayı gösteriminin gözlenebilir 
olması için sağlanması gereken şartları bulun.  

 
 


