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سرفصل درس سيستمهای کنترل خطی (وزارت علوم)















کاربرد فيدبک ،مدلسازی سيستمهای فيدبک
تعاريف پايداری ،تابع تبديل )F(s
صفرها و قطبهای تابع تبديل و نمايش آنها در محورهای مختصات S
معيارهای کارآيی سيستم در حالت گذرا و ماندگار و نوع سيستمها
سرومکانيسم و کنترلکنندههای P, PI, PD, PID
بررسی پايداری از روش روث و هرتيز و کسرهای متوالی
روش بررسی مکان هندسی ريشهها
پاسخ فرکانسی و دياگرام بُود
دياگرامهای قطبی روش نايکويست
دياگرام نيکولز ،منحنیهای  Mو کاربرد آنها
روشهای تقريبی برای سادهکردن سيستمهای با مرتبه باال
تجزيه و تحليل سيستم در فضای حالت
طراحی سيستمهای کنترل و جبران کنندهها
مدلسازی آنالوگ ،سيستمهای گسسته و بررسی آنها



استفاده از نرمافزاری مانند  Matlabتوصيه میشود
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امتحان ميان ترم و
حذف حجمی مطالب

امتحان پايان ترم

http://www.um.ac.ir/~monsefi
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 امتحان ميانترم









 4نمره (حذف حجمی از جزوه)

 12/5نمره
امتحان پايانترم
تکاليف و حضور و مشارکت  1/5نمره (تکاليف کالسی در زمانی که اعالم میشود و بعد از آن پذيرفته نخواهد شد)
 2نمره (توسط استاد حل تمرين)
حل تمرين
در کالس (افتخاری) تا سقف  3نمره به دانشجويانی که به سؤال درسی بالفاصله جواب دهند ،تخصيص داده میشود.
 2نمره (موضوع آزاد و پيشنهاده میتواند از طرف دانشجو باشد ،ولی حتماً در  3هفته اول شروع ترم)
انجام پروژه اختياری
20 + 5
حضور در کالس الزامی و بيش از  3/16غيبت ،بر روی گوشی در سيستم پورتال به معاونت آموزشی گزارش میشود.
جزوه درس سيستمهای کنترل خطی و برنامههای متلب از روی پورتال ،قابل واکشی است.
http://www.um.ac.ir/~monsefi






http://www.monsefireza.ir
خريد کتاب سيستمهای کنترل خطی اجباری نيست
ولی در صورت نياز از کتاب فروشی جهاد دانشگاهی مستقر در پرديس قابل تهيه است.
چند جلد از کتاب آقای دورف به زبان اصلی (ويرايش  )9و از ديگر نويسندگان نيز در کتابخانه دانشگاه موجود میباشد.
در حال حاضر نويسنده آقای دورف ويرايش  11را نيز نگارش نموده است( .از هر کتابی دوست داريد بخوانيد/ياد بگيريد!!)







http://www.um.ac.ir/~monsefi/m-files.rar
برنامه های متلب به آدرس مقابل قابل واکشی است
در صورت نياز به آشنايی با  )1متلب و  )2اعداد مختلط و  )3ماتريسها با اينجانب هماهنگی شود.
پيشنهاد استاد کالس حل تمرين بعضاً و قبالً با انجمن علمی/صنفی دانشجويی انجام میشد( .مشارکت آنان را میطلبيم)
حضور و کسب نمره کوييز در کالسهای حل تمرين ضروری است.
در صورت موفقيت در امتحان ميان و پايان ترم ،نمره حل تمرين منظور خواهد شد ،در حالیکه عدم موفقيت وتو میکند!
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