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     ی سيستمهاي کنترل خطنياز:  پيش

 

  پوسته   سیستمهای  گسسته   معادل  آن،   خواص   و  Z تبديل   سیگنال،   بازسازی  و   برداری   نمونه   تئوری   با   درس   اين  در:  هدف

  انواع   گسسته،  زمان  خطی  دينامیکی  سیستمهای  فرکانسی  تحلیل  و  زمانی  تحلیل  سازی،  گسسته   روشهای  انواع  و   زمان  با

  زمان   های  کننده   جبران  طراحی  روشهای  انواع  نیز  و   گسسته  زمان  سیستمهای  پايداری  بررسی  روشهای  و  ها  ديدگاه 

 .میشويم آشنا يافته  مرتبه کاهش  روئیتگر طراحی  و کالمن فیلتر کامل، مرتبه  روئیتگر طراحی گسسته، 

 

 تفاضلی معادالت ، Z تبديل معکوس و آن همگرايی  نواحی  ،Z تبديل  زمان، با گسسته  سیستمهای: سرفصل مطالب درس

داقل  ح  برای   ديجیتال  های   کننده   کنترل  ساخت   ضرايب،  کردن  گرد   فرآيند  در   حساسیت  تحلیل  حالت،   معادالت  تحقق 

 ضرايب  کردن گرد تاثیر کردن

 يک  درجه و  صفر درجه  نگهدارنده  از استفاده   با بازسازی  و زمان حوزه  در برداری  نمونه   تئوری

 زمان با  پیوسته  سیستمهای صفر درجه  گسسته معادل

 آنها  ضرايب  و ماندگار خطاهای زمان، با  گسسته  دوم و  اول  درجه  سیستمهای پله پاسخ

 نايکويست   و Jury روش از  استفاده  با زمان با  گسسته خطی سیستمهای  پايداری

 W صفحه و  ها  ريشه هندسی مکان از  استفاده  با زمان با  گسسته کنترلی سیستمهای طراحی

 حالت  فیدبک  و  حالت  فضای از  استفاده  با زمان با  گسسته کنترلی سیستمهای طراحی

 برداری   نمونه پريود انتخاب   روشهای زمان، با  گسسته سیستمهای  به  زمان با  پیوسته  کنترلی  سیستمهای تقريب روشهای 

 يافته مرتبه  کاهش روئیتگر طراحی کالمن، فیلتر کامل، مرتبه روئیتگر طراحی زمان، با  گسسته  حالت روئیتگر

 طب ق جايابی روش رويتگر، و  حالت فیدبک بسته   حلقه کنترل سیستم

  و  مستقیم روشهای  از استفاده  با  Lag و Lead گسسته زمان کننده  جبران طراحی ديجیتال، PID های کننده  کنترل طراحی

 کننده   جبران  طراحی  و  نويسی  برنامه   ها،  ريشه  هندسی  مکان  از  استفاده   با Lag و Lead کننده   جبران  طراحی  غیرمستقیم،

 .Matlabافزار رم ن از  استفاده  با  فوق های
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