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ΘΕΜΑ 1(30%)

Εφαρµόζοντας τον τελεστή του µετασχηµατισµού Laplace και στα δύο µέλη

της δοθείσας ∆Ε και χρησιµοποιώντας την ιδιότητα Α (τελευταία σελίδα ϑεµάτων),

έχουµε:

(s3 + (1 + α)s2 + α(1 + α)s+ α2)L{y(t)} = L{x(t)},

ή ισοδύναµα:

L{h(t)} = H(s) =
1

s3 + (1 + α)s2 + α(1 + α)s+ α2
, (1)

όπου H(s) η συνάρτηση µεταφοράς του συστήµατος.

(α)(17.5%): Εφαρµόζοντας τον τελεστή του µετασχηµατισµού Laplace και στα δύο

µέλη της δοθείσας σχέσης, και χρησιµοποιώντας πάλι την ιδιότητα Α, έχουµε:

L{h1(t)} = (s+ 1)L{h(t)},

η οποία µετά την αντικατάσταση της (1) γράφεται ως :

H1(s) =
(s+ 1)

s3 + (1 + α)s2 + α(1 + α)s+ α2
. (2)

Εύκολα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι ο παρονοµαστής της Σχέσης (2) παρα-

γοντοποιείται ως ακολούθως:

s3 + (1 + α)s2 + α(1 + α)s+ α2 = (s+ 1)(s2 + αs+ α2)

και εποµένως η Σχέση (2), που εκφράζει την συνάρτηση µεταφοράς του Ϲητούµενου

συστήµατος, µπορεί να γραφεί ως :

H1(s) =
1

s2 + αs+ α2
(3)

και οι πόλοι του ϑα ταυτίζονται µε τις ϱίζες του παρονοµαστή της συνάρτησης

µεταφοράς του, δηλαδή:

si = −α
2
± j|α|

2
, i = 1, 2, (4)

όπου |x| δηλώνει την απόλυτη τιµή του x.

(ϐ)(12.5%): Η ΦΕΦΕ ευστάθεια ενός συστήµατος συνεχούς χρόνου συνδέεται µε το

πρόσηµο του πραγµατικού µέρους των πόλων του συστήµατος. Θεωρώντας ότι το

σύστηµα είναι αιτιατό για να είναι ένα σύστηµα συνεχούς χρόνου ΦΕΦΕ ευσταθές,

το πραγµατικό µέρος των πόλων του πρέπει να είναι αρνητικό. Εποµένως για να

είναι το υπό εξέταση σύστηµα ΦΕΦΕ ευσταθές αρκεί α > 0.
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ΘΕΜΑ 2(25%). Λυµένο πολλές ϕορές στο µάθηµα.

1. Χρησιµοποιείστε τη γνωστή ιδιότητα του µετασχηµατισµού Fourier σύµφω-

να µε την οποία η συνέλιξη δύο σηµάτων στο πεδίο του χρόνου ισούται µε

πολλαπλασιασµό των µετασχηµατισµών τους.

2. Υπολογίστε τον γενικευµένο µετασχηµατισµό Fourier του συρµού του Poisson
και

3. τέλος χρησιµοποιώντας γνωστή ιδιότητα των κατανοµών έχουµε ότι :

X̃0(jΩ) =
2π

T0

∞∑
k=−∞

X0(jΩ)δ(Ω− kΩ0) =
2π

T0

∞∑
k=−∞

X0(jkΩ0)δ(Ω− kΩ0),

από την οποία δικαιολογείται η διακριτή ϕύση του µετασχηµατισµού. Επι-

πλέον εφαρµόζοντας τον αντίστροφο γενικευµένο µετασχηµατισµό Fourier
στην παραπάνω σχέση και χρησιµοποιώντας ιδιότητες της γενικευµένης συ-

νάρτησης δέλτα, εύκολα καταλήγουµε στη σειρά Fourier και στην ακόλου-

ϑη σχέση:

ck =
1

T0
X0(jkΩ0),

που συνδέει ϕασµατικές γραµµές και δείγµατα του µετασχηµατισµού Fourier
του αρχικού σήµατος.

ΘΕΜΑ 3(20%). Εφαρµόζοντας τον τελεστή του διακριτού χρόνου µετασχηµατι-

σµού Fourier και στα δύο µέλη της δοθείσας Ε∆ και χρησιµοποιώντας την ιδιό-

τητα Β (τελευταία σελίδα ϑεµάτων), έχουµε:

F{y(n)} = Y (ejω) = (1 + αe−jω))F{x(n)} = H(ejω)X(ejω)

και εποµένως η απόκριση συχνότητας του συστήµατος ϑα είναι :

H(ejω) = 1 + αe−jω.

Υποθέτωντας ότι το αντίστροφο σύστηµα υπάρχει και συµβολίζοντας µε hinv(n)
την κρουστική του απόκριση και µε Hinv(ejω) την απόκριση συχνότητάς του τότε,

ϑα πρέπει να ισχύει η ακόλουθη σχέση:

Hin(ejω) =
1

1 + αe−jω
.

Αν |αe−jω| = |α| < 1 η Hinv(ejω) µπορεί να γραφεί ως :

Hinv(ejω) =

∞∑
n=0

(−1)nαne−jnω

η οποία εκφράζει τον διακριτού χρόνου µετασχηµατισµό Fourier της ακόλουθης

αιτιατής ακολουθίας :

hinv(n) = (−1)nαnu(n),

όπου u(n) η ϐηµατική ακολουθία, και η οποία ϑα είναι η κρουστική απόκριση

του αιτιατού συστήµατος διακριτού χρόνου που αναζητούµε.
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ΘΕΜΑ 4(25%). Για να µελετήσουµε την ασυµπτωτική ευστάθεια ενός συστήµατος,

αρκεί να γνωρίζουµε τις ιδιοτιµές του πίνακα κατάστασης ή ισοδύναµα τις ϱίζες του

χαρακτηριστικού πολυωνύµου του, δηλαδή τις ϱίζες του ακόλουθου πολυωνύµου:

P (s) = Det(sI −A).

Παίρνοντας υπόψην µας το µητρώο A, τον ορισµό της ορίζουσας και µετά από

µερικές εύκολες µαθηµατικές πράξεις, έχουµε:

P (s) = (s− α)2 + β2

ή ισοδύναµα (αφού α, β ∈ R):

P (s) = (s− (α+ jβ))(s− (α− jβ)).

΄Αρα οι ϱίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύµου (ή ισοδύναµα οι ιδιοτιµές του

πίνακα κατάστασης) είναι :

s± = α± jβ. (1)

Η ασυµπτωτική ευστάθεια ενός συστήµατος συνεχούς χρόνου συνδέεται µε το

πρόσηµο του πραγµατικού µέρους των ιδιοτιµών του συστήµατος. Θεωρώντας

αιτιατότητα για να είναι ένα σύστηµα συνεχούς χρόνου ασυµπτωτικά ευσταθές, το

πραγµατικό µέρος των ιδιοτιµών του πίνακα κατάστασης πρέπει να είναι αρνητικό.

Εποµένως για το υπό εξέταση σύστηµα έχουµε:

Real{s±} = α

και διακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις για την παράµετρο α του καταστατι-

κού µητρώου:

Αν α < 0, το σύστηµα είναι ασυµπτωτικά εύσταθές.

Αν α > 0, το σύστηµα είναι ασυµπτωτικά άσταθές.

Αν α = 0, το σύστηµα είναι οριακά εύσταθές.

Εποµένως είναι προφανές ότι η παράµετρος α καθορίζει την ασυµπτωτική

ευστάθεια του συστήµατος. Από την άλλη µεριά η παράµετρος β, όπως µπορούµε

να δούµε από την Σχέση (1), καθορίζει τη συχνότητα ¨ταλάντωσης¨ του συστήµατος

και δεν επηρεάζει την ασυµπτωτική ευστάθεια του.


