
ELE 501 DOĞRUSAL SİSTEMLER – 2021-2022/I – FİNAL 

Açıklamalar:  

• Aşağıdaki soruları çözerek en geç 16.12.2021 Perşembe 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 2021-22 I Final Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 501 2021-22 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. Bazı şıkların çözümü olmayabilir, böyle bir durum varsa detaylıca 
açıklayın. Bunları tespit edebilmek de sınavın bir parçası olup bu durumu kontrol 
ettirmek için sorulan sorular da yanıtsız kalabilir. 
 

• Hesap makinesi veya bilgisayar sayısal hesaplar için (dört işlem, türev, integral, matris 
işlemleri, tersi, determinant, eşelon biçimi, polinomun köklerini bulma vs.) ve grafik 
çizimleri için kullanılabilir ama sorular doğrudan bilgisayara çözdürülemez. Ayrıca 
soruda özellikle gösterilmesi istenilen işlemler varsa bunlar yukarıdaki kapsama girse 
bile o soru için detaylıca gösterilmelidir.  
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1. Giriş-çıkış ilişkisi aşağıdaki gibi verilen sistemler doğrusal mıdır? Hafızasız mıdır? Nedensel midir? 

Zamanla değişmez midir? Bulunabiliyorsa transfer fonksiyonu ve dürtü tepkilerini bulun, 

bulunamıyorsa sebebini açıklayın.  (𝑢(𝑡) sistemin girişini, 𝑦(𝑡) çıkışını gösterir. 𝛿(𝑡) birim dürtü, 

1(𝑡) birim basamak fonksiyonudur.) 

a. 𝑦(𝑡)  =  𝑢(𝑡 − 2) +  𝑢(2 − 𝑡) 
b. 𝑦(𝑡) = cos(3𝑡) 𝑢(𝑡) 

c. 𝑦(𝑡) = ∫ 𝑒−𝑡+𝑤𝑢(𝑤)𝑑𝑤
𝑡

0
 

d. 𝑦(𝑡) = ∫ 𝑢(𝑤)𝑑𝑤
2𝑡

−∞
 

e. 𝑦(𝑡) = 1(𝑡) 
f. 𝑦(𝑡) = 0 

 

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

�̇� = [
0   2 sin(𝑡)

0 sin(𝑡)
] 𝐱 +  [

𝑡
0

] 𝐮   

𝐲 = [0 t] 𝐱 + sin(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 temel matris ve durum geçiş matrisini bulun. (Denklem çözümlerini gösterin. 
Sadeleştirilmiş halde sonucu verin. İşlemler yapılmadan bırakılan ifadeler puan 
alamayabilir.) 

c. Sistemin dürtü tepkisi ve transfer fonksiyonunu bulun (Bulunamıyorsa sebebini 
açıklayın.) 

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

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

 
3. Aşağıda verilen devreyi ele alalım. Girişler Is1 ve Is2 akımları, çıkışlar VC1 ve VC2 

voltajlarıdır. 

 

 
a. Durum değişkenleri sırasıyla VC1, VC2, iL1 olsun. Sistemin durum uzayı 

gösterimini yazın. (Parametreler cinsinden yazılacak. Olmuyorsa nedenini açıklayın.) 
b. a şıkkında bulduğunuz durum uzayı gösterimini kullanarak sistemin transfer 

fonksiyonu matrisini elde edin. (Parametreler cinsinden yazılacak. Mutlaka a şıkkındaki 
gösterim kullanılarak yapılmalıdır. İşlemlerin ara adımları yeterli düzeyde gösterilmelidir. 



Rasyonel bir ifade (polinom bölü polinom) şeklinde ve mümkün olduğunca sade biçimde 
verilmelidir. Dağınık bırakılan ifadeler tam puan alamayabilir.) 

c. a-b şıklarını durumlar VR1, VR2, iL1 olacak şekilde tekrarlayın. 
d. a-b şıklarını durumlar VC1+VC2+iL1, VC1-VC2+iL1, VC1-VC2-iL1 olacak şekilde 

tekrarlayın. 

Bundan sonraki şıkları R1=R2=C1=C2=L1=1 (hepsini bir) alarak sayısal olarak yapın. 

e. Önceki şıklarda elde edilen farklı durum uzayı gösterimlerinden eşdeğer olanları 
belirtin. Bu gösterimler arasındaki eşdeğerlik dönüşümünü bulun. Bu dönüşümü 
kullanarak gösterimler arasındaki geçişin nasıl sağlanacağını gösterin ve gerekli 
işlemleri yaparak eşdeğerliği gösterin. (Matris işlemleri yeterli detayda gösterilmelidir. 
Sadece ifadeleri verip “buradan çıkar” yazmak yeterli değildir.) 

f. Önceki şıklarda elde edilen durum uzayı gösterimleri için özdeğerleri ve kutupları 
bulun, bunları kıyaslayın. Aralarında bir ilişki varsa nedenini belirtin. 

g. Önceki şıklarda elde edilen durum uzayı gösterimlerinin kontrol edilebilir olup 
olmadığını belirleyin. Her gösterim için kendi tercih edeceğiniz iki farklı kontrol 
edilebilirlik testi kullanın ve bunların tutarlı sonuç verip vermediğini belirtin. Farklı 
gösterimlerin kontrol edilebilirliklerini kıyaslayın ve yorumlayın. 

h. Sistem SGSÇ kararlı mı? SGSD kararlı mı? Lyapunov kararlı mı? Asimptotik kararlı 
mı? Global asimptotik kararlı mı? (Cevabınızı açıklayın.)  

i. Sistemin dürtü cevabını hesaplayın, çizin ve yorumlayın. (Çizim için bilgisayar 
kullanılabilir.) 

j. Sistemin birim basamak cevabını hesaplayın ve çizin ve yorumlayın. (Çizim için 
bilgisayar kullanılabilir.) 
 
 

4. Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 ve Σ5 sistemleri aşağıdaki gibi veriliyor. 

Σ1    {    
ẋ = [

   0 3
1   −2

] x + [
1
0

] u

y = [1 −3]x
 Σ2    {    

ẋ = [
   0 1

3   −2
] x + [

1
−3

] u

y = [1 0]x
 

  

Σ3    {    
ẋ = [

  −5 4
−3    3

] x + [
1
1

] u

y = [3 −2]x
 Σ4    {    

ẋ = [
   1 0

7   −3
] x + [

−1
−2

] u

y = [7 −4]x
 

  

Σ5    {    
ẋ = [

   0 −3
1    4

] x + [
1
0

] u

y = [1 3]x
  

Buna göre: 

a. Tüm sistemlerin özdeğerlerini, transfer fonksiyonlarını ve durum geçiş matrislerini 
bulun. 

b. Tüm sistemler için SGSÇ kararlı, SGSD kararlı, Lyapunov kararlı, asimptotik kararlı, 
global asimptotik kararlı olup olmadıklarını inceleyin. 

c. Tüm sistemler için kontrol edilebilirliği inceleyin. 
d. Verilen sistemlerden bazıları birbirine eşdeğerdir. Sistemler arasındaki eşdeğerlik 

ilişkisini tam olarak belirleyin. Yani Σ𝑖 sisteminin Σ𝑗 sistemine eşdeğer olup olmadığını 

nedenleriyle açıklayın. (𝑖, 𝑗 = 1, … ,5) 


