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Θ1. Διvεται τo συστημα jι=Αx,Α::|2 0 -3 l. Δειξτε oτι o Α εiναι Ηurwitz,

ιΟ 3 0)

χρησιμoπoιωvταg (1) τo κριτηριo Routh, (2) To Θειbρημα La Salle με V = x? + fi + xξ

Θ2. Αv (Α,b,c;R") μια πραγματoπoιση μιαζ συναρησηζ Ι{ = +: C -+ R. 1ραeμog πoλυωνυμoυ q

> βαθμog πoλυωvυμoυ p) ψε (Α,b) ελεyξιμo και (c, l) παρατηρηoιμo, δειξτε oτι η πραγματoπo1ηση

ειναι ελα1ιoτη και ταξεω6:n.

Θ3. (α)Αν ο πινακαgΑ εiναι 11*-i1, δειξτε 6τι η τρoχια τoυ συστηματog * = Αx+ubικανοπoιει την

ιδιoτητα

lim,-'_ u(t):0 + lim,--,* {(r) = ο (1)

(β) Δωoτε μια ελα1ιoτη πραγματoπoιηση ηg

HΘ =*' +αS' +bs +1)

επιβεβαιωoτε 6τι εiναι ελεγξιμη και παραηρησιμη και πρooδιοριoτε τι6 oταθερεg a, b ωoτε τo
αVτlστoιχο συστημα να πληρoι την (1).

Θ4. (α) Nα δει1Θεi 6τι η oταθερoπoiηη με γραμμιη δυναμιη ανdδραoη oτo αδoτημα

i=Αx+ub,!=σ εivαι εφικτη, αν τo ζευγdρι (Α,b) εivαι αταΘερoπoιηoιμo και τo ζευγιiρι (c,Α)

αvι1vεδoιμo. (β)Να καταoκευαoτεi θvαq δυvαμικ6goταθερoποητηζ για τo oιioτημα

(η\=(' o)r,,l*"rr)
\*') ι0 1)\"') ι1]
y=η+x2

Θ5. Αv τo ζευγαρι (A,b) εiναι ελεγξιμo, oταΘερoπoιησιμo, αvτιστoι1α, δειξτε 6τι το oυoτημα

*= Αx+yb, j,=il

κατεχει τιg ιδε6 ιδιoητεg.

Επιλoγη 4 Θtψατα, Διαρκεια 2 % ωρεc" '



Θ€μα AoαQo0g Λoγικηg

A. Eξηγεi.αιε τι ε[vαι oυvdρτηoη oυμμετo1r]g και πoια η διαQoρd τηq απ6 τηv 6vvoια τηg

πιΘαν6τηταq

B.'Eαrω η δυαδικri ox€oη R(X,X), x={x1, x2,x3,x4} η oπolα αvτιαroι1εi αιoν ακ6λoυθo

δ[κτυo

Γραι}τε την δυαδικrj ox6oη oε μoρΦιi π[vακα και υπoλoγlατε τηv αoαQ{ o16oη oOvΘεoηq R2

και α1εδιαατε τoν παραγ6μεvo δiκrυo (oι oυvδ6oειg τoυ δικτ0oυ Θεωρo0vιαι αμQ1πλευρεg.

Γ. Για τηv αυτδματη ρ0Θμιoη εv6q ρoμπoτικo0 βρα1[oνα χρησιμoπoιεlται 6vαg αoαQrjg

ρυΘμιατriξ τ0πoυ Aναλoγικo0-oλoκληρωτικo0 (Proportional- lntegral (Pl)). Av o ατ61o9 εivαι

η πρooθγγιoη εv6q oημεioυ r(x) ατov 1Φρo και y(rt) εfvαι η Θ6oη τoυ d.κρoυ τoυ βρα1[ovα

τηv 1ρovικrj σΓιγμ]i t α1εδιd.ατε ΕNAN αoαQ{ καv6vα ρ0θμιoηg τ0πoυ Pl oε o1€oη με τηv

απ6αrαoη απ6τov αι61o.


