
ELE 501 DOĞRUSAL SİSTEMLER – 2020-2021/I – FİNAL 

Açıklamalar:  

• Aşağıdaki soruları çözerek en geç 13.12.2020 Pazar günü saat 23.59’a kadar dersin hocası 
ve asistanına tek epostada gönderiniz.  
Eposta adresleri: kasnakoglu@gmail. com, artunsel@gmail. com  

• Epostanın başlığı da aşağıdaki formatta olmalıdır, aksi halde gözden kaçabilir: 

ELE 501 2020-21 I Final Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 501 2020-21 I Final Coşku Kasnakoğlu 111211102 

başlıklı bir eposta göndermelidir. Resmi ve tam isminizi kullanınız, kısaltma 
yapmayınız. 
 

• Benzer şekilde dosya ismi Ad_Soyad_ÖğrenciNo.pdf şeklinde olmalıdır, mesela 
Coşku_Kasnakoğlu_111211102.pdf gibi.  
 

• Cevaplarınızı mutlaka  çerçeve içine  alınız, yoksa gözden kaçıp değerlendirilmeyebilir. 

Her soruyu yeni sayfaya başlayınız. Cevap kâğıtlarınızı 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.  
 

• Sınav sırasında kendi çözümünüzün doğru olup olmadığı lütfen sormayınız, 
yanıtlayamıyoruz. 
 

• Hesap makinesi veya bilgisayar sayısal hesaplar için (matris çarpımı, tersi, determinant, 
eşelon biçimi, polinomun köklerini bulma vs.) kullanılabilir ama sorular doğrudan 
bilgisayara çözdürülemez.  

 
 

  

mailto:kasnakoglu@gmail.com
mailto:artunsel@gmail.com


 

1. Aşağıdaki sistemi ele alalım. Başlangıç zamanı 𝑡0 ile gösterilsin. (𝑡0 > 0)  

�̇� = [
1/𝑡    0
2/𝑡 −1

] 𝐱 +  [
1
1

] 𝐮   

𝐲 = [0 1] 𝐱 + cos(𝑡)𝐮   
 

a. Sistem doğrusal mı? Zamanla değişmez mi? Hafızasız mı? Nedensel mi? (Cevabınızı 
açıklayın. Açıklanmayan cevaplar, net olmayan yuvarlak ifadeler puan alamayabilir.) 

b. Sistemin durum geçiş matrisini bulun. (Denklem çözümlerini gösterin. Sadeleştirilmiş 
halde sonucu verin. İşlemler yapılmadan bırakılan ifadeler puan alamayabilir.) 

c. Sistem SGSÇ kararlı mı? SGSD kararlı mı? Lyapunov kararlı mı? Asimptotik kararlı 

mı? Global asimptotik kararlı mı? (Cevabınızı detaylı açıklayın.) 

 
 
 

 
2. Aşağıda verilen RLC devresini ele alalım. R, L ve C pozitif reel sayılardır. 

 

 
a. Giriş I, çıkış VC, durum değişkenleri iL ve VC olsun. Sistemin durum uzayı 

gösterimini yazın. 
b. Giriş I, çıkış VC, durum değişkenleri iL ve diL/dt olsun. Sistemin durum uzayı 

gösterimini yazın. 
c. Giriş I, çıkış I, durum değişkenleri iL ve VC olsun. Sistemin durum uzayı gösterimini 

yazın. 
d. a ve b şıklarındaki sistemler eşdeğer midir? (Cevabınızı açıklayın.) Eğer eşdeğerse: a 

şıkkındaki sistemden b şıkkındaki sisteme geçmek için gerekli olan dönüşüm 
matrisini bulun ve dönüşüm işlemlerini açıkça yazın. (Dönüşüm işlemlerini yapmanıza 
gerek yok, sadece matrisi ve işlemlerin ne olduğunu yazın.) 

e.  a ve c şıkkındaki sistemler için d şıkkını tekrar edin. 
f. a şıkkındaki sistem SGSÇ kararlı mı? SGSD kararlı mı? Lyapunov kararlı mı? 

Asimptotik kararlı mı? Global asimptotik kararlı mı? (Cevabınızı açıklayın.)  
g. b şıkkındaki sistem için f şıkkını tekrar edin. 
h. c şıkkındaki sistem için f şıkkını tekrar edin. 

  



 

3. Aşağıdaki sistemi ele alalım.  

�̇� = [
1 0 0
0 2 2
0 −2 2

] 𝐱 +  [
1
0
1

] 𝐮   

𝐲 = [1 0 −1]  𝐱   
 

a. Sistem kontrol edilebilir mi? Gözlenebilir mi? 
b. Sistemin transfer fonksiyonu nedir? 
c. Sabit kazançlı çıkış geribeslemesi (yani P-kontrol) kullanılarak sistem kararlı hale 

getirilebilir mi? (Cevabınızı açıklayın.) Cevap “Evet” ise kontrolcüyü tasarlayın. 
d. Sabit kazançlı durum geribeslemesi kullanılarak sistem kararlı hale getirilebilir mi? 

(Cevabınızı açıklayın.) Cevap “Evet” ise kontrolcüyü tasarlayın. (Hazır formül 
kullanmayın, kendiniz tasarlayın.) 

e. d şıkkındaki cevap “Evet” ise kontrolcüyü Ackermann formülü kullanarak 
tasarlayın. 
 
 
 
 

4. �̇� = [
1    0 0
0    2 2
0 −2 2

] 𝐱 +  [
1
0
0

] 𝐮     sistemi için 3. soruyu tekrarlayın. 

𝐲 = [1 0 −1]  𝐱   
 
 
 
 

5. �̇� = [
1    0 0
0    2 2
0 −2 2

] 𝐱 +  [
1
0
1

] 𝐮     sistemi için 3. soruyu tekrarlayın. 

𝐲 = [0    1 0]  𝐱   

 


