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 كنترل غير خطيدرس         كتاب 7هايي در راستاي يادگيري مطالب فصلتمرين
 

MxxTتحت تبديل  fتبديل يافتة  -1 )(  كتاب آورده شده است)لطفاً  7ي فصل  11در مثال

را آن  ديل بدست آورده و را براي اين تب 083ص 11 تساوياين  مثال بخوبي مطالعه گردد(. طرفين 

 تحقيق كنيد.

xAxfدو ميدان برداري خطي  -2 1)(   وxAxg 2)(      تب ديل   1را در نظ ر بييري د. ل ال در ،

,)(مربوطه را  xsg       گرفته و ضمن اينكه نشان ميدهيد اين تبديل خط ي اس ت، م اتريM  ا آن ر

 ها بنوسيد.iAرا دوباره بر لسب  11بدست آورده و همان تساوي 

 را در نظر ميييريم. 2در كالس را بهتر درك كنيم و لذا شرايط سؤال 1لال ميخواهيم عبارت  -0

را ب ه ص فر مي ل     tسپ  نشان دهي د وتت ي    را به صفر ميل دهيد نوشته و tابتدا آنرا بدون آنكه 

],[ميدهيد، به همان عبارت  gf (كه آنرا نيز خودتان بدست مي آوريد) توج ه كني د    .، ميل ميكن د

 را دوباره تحقيق و به نوعي اثبات كرده ايد. 21كه به اين ترتيب لم

هاي دو در دوي ي را در نظ ر گرفت ه و    iAشنهاد مييردد گذشت، پي 0براي درك بهتر آنچه در  -1

روند  ،كوچك شونده يtچندبازاي 
0



t

f لالت يك  بازاي راxكه انتخاب ميكني د،   ي],[ gf ي

 به نمايش گذاريد. و در صفحة لالت دو بعدي تقريبي را بدست آورده

 

)()(براي اليوي تغييراتي  -5 xguxfx       كه هم ورودي و هم لال ت، ت ك متغيرن د، خط ي

سازي بوسيلة بازخور را امكان سنجي نموده و چيونيي انجام آنرا بيان نماييد. آنچه در لال ت كل ي   

xuxxبدست آورده ايد را براي نمونة   3  محاسبه نموده و پ  از خطي سازي، تطب آنرا به ،

 برده و لاصل كل را شبيه سازي نموده و در محدوده اي درست پاسخ پله را بدست آوريد. -13

 

بيابي د.   2سعي كنيد شرطي الزم و كافي براي عمود بودن دو ميدان برداري خطي مشابه سؤال -6

يك توزيع بسازند. لال در فضاي سه بعدي زيرمنيفل د دو  همينطور براي استقالل خطي كه بتوانند 

 2بعدي و مماس بر آن معرفي كنيد)اين كار را با معرف ي  2را در نظر گرفته و توزيعي  "كره"بعدي 

ميدان برداري خطي مناسب انجام دهيد(. لال بر عك ، دو ميدان برداري مستقل خطي دلخواه در 

يفلد دو بعدي بيابيد كه اين توزيع بر آن مماس باشد كه و سپ  سع  كنيد يك زيرمن نظر بييريد

 7.1اگر يافت گردد معلوم مييردد كه آن توزيع كامالً جمع پذير بوده اس ت. در اي ن راس تا تم رين    

وارد نموده و بقية تب ديل مربوط ه را ني ز     091ص12كتاب را نيز ببينيد! منيفلد بدست آمده را در 

مش اهده   095ص15خطي باال اعمال نموده و نتيج ه را بص ورت   مشابه كتاب ساخته و روي توزيع 

 كنيد.

 

 را لل كنيد. 12.5و  12.0از كتاب خليل  -7


