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 یو فرکانس یسيستم ها، تحليل زمان  یشود. در اين درس نحوه مدلساز یاوليه کنترل ارائه م در اين درس مفاهيم : هدف

 .  شود یسيستم ها ارائه م  ی کنترل کننده برا یحلقه باز و بسته سيستم ها و همچنين طراح یها، تحليل پايدار سيستم

 

درس مطالب  مدلساز:  سرفصل  رياض  یمقدمه،  توصيف  معرف   ی و  ها   یسيستم،  ساز  یمدل  مدل  در    سيستم،   یمرسوم 

  اثرات فيدبك )تحليل حساسيت،   ینمودار گذر سيگنال و کابرد آنها در توصيف سيستم ها، بررس  ،یبلوک   ینمودارها

  عملكرد رايج در تحليل   یارزياب  ی معيارها  ،یخط  یسيستم ها   ی، تحليل پاسخ زمان(گذرا، اثر نويز و اغتشاش، خطا  حالت

بررس  عملكرد ها،  ها  یسيستم  افزار  ی رفتار سيستم  نرم  از  استفاده  اول و دوم،  ها  MATLAB مرتبه  پاسخ  تحليل    ی در 

  ، یمفهوم صفر و قطب و مساله کاهش مرتبه، تحليل پايدار  ،یخط  یرفتار سيستم ها  یدر بررس  یتكميل  مباحث  ،یزمان

از پايدار  روش  استفاده  تحليل  در  پاس  یروث  تحليل  در  آن  کاربرد  زمانو  پايدار  ،یخ  مكان    یتحليل  اساس روش  بر 

ها،  یهندس هندس  کاربرد   ريشه  زمان  یمكان  پاسخ  تحليل  در  ها  ها  یريشه  روش    ی سيستم  باال،  مرتبه  با  بسته  حلقه 

نايكوئيست، معرف  یپايدار  ی نايكوئيست، تحليل ها بر اساس روش  نيمم فاز،   یغير م  یسيستم ها  یدر حوزه فرکانس 

ها  یپايدارتحليل   پايدار  تاخيردار،  ی سيستم  ارتباط  نايكوئيست،  تحليل  اساس  بر  فاز  حاشيه  و  بهره  حاشيه    ی تعريف 

حد بهره،    ،یدر تحليل پايدار Bode ، استفاده از نموادر Bode حاشيه بهره، نمودار   و  تاخيردار با حاشيه فاز  ی سيستم ها

پايدار تحليل  و  فاز  غي  یم  یسيستم ها  یحد  و  فاز  منيمم  فاز، طراح  یر  جبرانساز ها در حوزه فرکانس، روند    ینييمم 

حوزه   یطراح در  فاز  افت  پيش  طراح  فرکانس،  جبرانساز  طراح  یروند  فرکانس،  حوزه  در  فاز  افت  پس   ی جبرانساز 

فرکانس، روند طراح کننده در حوزه  فرکانس، روند طراح PI کننده   کنترل  یکنترل  در  PD کننده کنترل  یدر حوزه 

 .فرکانس حوزه  در PID کنترل کننده  یرکانس، روند طراححوزه ف
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