
ELE 501 DOĞRUSAL SİSTEMLER – 2022-2023/I – ÖDEV 2 

 

Açıklamalar:  

• Aşağıdaki soruları çözerek en geç 02.12.2022 Cuma 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 2022-23 Ödev 2 Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 501 2022-23 Ödev 2 Coşku Kasnakoğlu 111211102 

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

 

• Ödev çözümlerinizi içeren tek bir PDF dosyası gönderiniz. Dosya ismi Ad_Soyad_ÖğrenciNo.pdf 

şeklinde olmalıdır, mesela Coşku_Kasnakoğlu_111211102.pdf gibi. Her soruyu yeni sayfaya 

başlayınız. Çözümlerinizi sorular ve şıklar sıralı olarak düzenleyiniz. Sırasız sorular ve şıklar gözden 

kaçabilir ve değerlendirilmeyebilir.  

 

• Sayfaları ayrı ayrı dosyalar, fotoğraflar olarak yollamayınız, hepsini tek bir PDF dosyasında 

birleştiriniz, aksi halde gözden kaçıp değerlendirilmeyebilir. 

 

• Hesap makinesi ya da bilgisayar sayısal hesaplar için (matris çarpımı, tersi, polinomun köklerini 

bulmak, eşelon biçimi, grafik çizdirme vs.) kullanılabilir ama sorular tümüyle bilgisayara 

çözdürülemez. Örneğin tek bir MATLAB komutuyla özdeğer, özvektör, sıfırlık uzayı, Jordan biçimi 

buldurma tarzı çözümler kabul edilmez. Derste yaptığımız soru çözümlerini referans alabilirsiniz, orada 

detaylı gösterilen adımlar ödevlerde de detaylı gösterilmelidir. 

 

• Bazı soruların, şıkların çözümü olmayabilir, bunları da nedenleriyle açıklayın.  

 

 

 

Sorular:  

1. 𝑨 = [
−2 −4    3
   1    3 −1
−1    0    2

] matrisi veriliyor. Buna göre: 

a. 𝑒𝑨𝑡 ifadesini bulun (𝑡 cinsinden). (Jordan biçimi kullanmayın.) 

b. 𝑨𝑘 ifadesini bulun (𝑘 cinsinden); burada 𝑘 ∈ ℕ. (Jordan biçimi kullanmayın.) 

c. 𝑨’nın Jordan biçimini bulun. 

d. Jordan biçimini kullanarak 𝑒𝑨𝑡 ifadesini bulun (𝑡 cinsinden). 

e. Jordan biçimini kullanarak 𝑨𝑘 ifadesini bulun (𝑘 cinsinden); burada 𝑘 ∈ ℕ. 
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2. Aşağıda verilen sistemler doğrusal mıdır? Hafızasız mıdır? Nedensel midir? Cevabınızı açıklayın. 

Sistemlerin dürtü tepkisi ve transfer fonksiyonlarını bulun. Eğer dürtü tepkisi veya transfer fonksiyonu 

yoksa nedenini açıklayın. (Not: Sistemin girişi 𝑢(𝑡), çıkışı 𝑦(𝑡)’dir. 𝛿(𝑡) birim dürtü, 1(𝑡) birim 

basamak fonksiyonudur.) 

a. Giriş-çıkış ilişkisi �̈�(𝑡) + 3�̇�(𝑡) + 2𝑦(𝑡) =  𝑢(𝑡) + �̇�(𝑡) olan sistem 

b. Giriş-çıkış ilişkisi 3�̇�(𝑡)𝑦(𝑡) =  𝑡2𝑢(𝑡) olan sistem 

c. Dürtü tepkisi 𝑔(𝑡, 𝜏) = 𝑒−𝑡+𝜏sin(𝑡 − 𝜏) olan sistem 

d. Transfer fonksiyonu 𝐺(𝑠) =
1

𝑠
 olan sistem 

e. Durum uzayı gösterimi aşağıdaki gibi olan sistem 

�̇� = [
3 −2
 4 −3

] 𝐱 + [
1
0

] 𝐮 

𝐲 = [1 0]𝐱 

 

 

 

3. Yandaki devrenin girişi 𝑢(𝑡) = V1(𝑡), çıkışları ise 

𝑦1(𝑡) = 𝑉𝐶1(𝑡) (C1 üzerindeki voltaj), 𝑦2(𝑡) = 𝑉𝐶2(𝑡) 

(C2 üzerindeki voltaj), 𝑦3(𝑡) = 𝑖1(𝑡) (𝑅1 üzerindeki 

akım), 𝑦4(𝑡) = 𝑖2(𝑡) (𝑅2 üzerindeki akım) olarak 

tanımlanıyor. 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 = 𝐶1 = 𝐶2 = 1 olsun. 

a. 𝑥1(𝑡) = 𝑉𝐶1(𝑡) ve 𝑥2(𝑡) = 𝑉𝐶2(𝑡) için sistemin 

durum uzayı gösterimini elde edin.  

b. Sistemin transfer fonksiyonu matrisini bulun.   

c. Sistemin dürtü tepkisi matrisini bulun. Dürtü tepkisini çizin. (Not: İstenirseniz bilgisayarla 

(MATLAB vs. kullanarak) çizdirebilirsiniz.) 

 

 

 

4. Aşağıdaki denklemlerle ifade edilen sistemler için temel matris ve durum geçiş matrislerini bulun. 

 

a. �̇� = [
−1 3 −1
−1 3 −1
−2 6 −2

] 𝐱 + [
0
0
t

] 𝐮 

𝐲 = [1 sin(𝑡) 3] 𝐱 + 4 𝐮  

 

b. �̇� = [0 𝑒−𝑡2

0 2𝑡
] 𝐱 + [

1
1

] 𝐮 

𝐲 = [10 10] 𝐱  


