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 خاهن ربق )وبسایت رسمی استاد تقوی( 1

 

 «   خدا هب انم »   

{ } 
 بروزرسانی شده است( 22/10/1401)این فایل آخرین بار در تاریخ 

 ر مهم:کتذ
 یتستها ۀد، ارائیجد یسالها یل حل تستهایاز )مثاًل بدلین است برحسب نکل ثابت نبوده و ممیر شده در قسمت ذکذ یسرفصلها .1

ن یر است استفاده از اکالزم بذشود.  یمصوب وزارت علوم و ...( بروزرسان یدر سرفصلها یرات احتمالییشتر، تغیب
 خواهد بود. گانیرانموده باشند،  یداریرا خر یآموزش ۀن بستیه اک یزانیعز ۀیلک یبرا یاحتمال یها یبروزرسان

ر شده، و کشده در هر جلسه ذ ارائه صرفًا رئوس مطالب  ات ارائه شده در هر جلسه، در فهرست ذیل کبه تعدد سرفصلها و ن توجهبا  .2
، انیمیشنهای MATLAB سازیهای شبیه، روشهای مختلف حل تستها، مثالهای آموزشی، خاص اتکمانند: ن یر جزئیاتکاز ذ

 پرهیز شده است. آموزشی و...

 یاض یر یازاهی ن و شیپ ی: مبان 1جلسه 

 پارت اول:

 انس(کفر ۀستمها، صفحیف سیستمها، توصیه )انواع سیف پایم و تعاریمفاه -1

 ل و حل آنهایفرانسیمعادالت د -2

 پارت دوم:

 یو اجبار یعیل پاسخ طبیفرانسیدگاه اول در حل معادالت دید -3

 لیفرانسیمعادالت د کمکستمها به یف سیتوص -4

 لیفرانسیمعادالت د یستم از رویص نوع سیتشخ -5

 )اداهم( یاض یر یازاهی ن و شیپ یمبان  -2جلسه 

 پارت اول:

 صفر یو وروردصفر ل پاسخ حالت یفرانسیدگاه دوم در حل معادالت دید -1

 بیبا توابع ضربه، پله و ش ییآشنا -2

 بیضربه، پله و ش یبا پاسخها ییآشنا -3

 اربرد آنکبا مفهوم فازور و  ییآشنا -4

 (ارتباط انواع پاسخ) 87ون یاتوماس یمرورتست  -5
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 دوم:پارت 

 وس آنکل الپالس و معیف تبدیتعر -6

 ل الپالسیتبد یخواص اساس -7

 ل الپالس توابع معروفیجدول تبد -8

 )اداهم( یاض یر یازاهی ن و شیپ یمبان  -3جلسه 

 پارت اول:

 MATLABو آموزش  یشن آموزشیمیبهمراه ان -انس مختلط کفر یکیزیمفهوم ف -1

 وسکامل در محاسبه الپالس معکمربع  کینکاربرد تک -2

 (staircaseابع ومفهوم ت) 87ون یاتوماس یمرور تست -3

 (املکالپالس و انواع پاسخ  کمکل بیفرانسیحل معادالت د) 86ون یاتوماس یمرورتست  -4

 پارت دوم:

 هکبا مفهوم تابع شب ییآشنا -5

 لیفرانسیل و معادله دیارتباط تابع تبد -6

 (لیتابع تبد کمکامل بکمحاسبه پاسخ ) 92برق  یمرورتست  -7

 (انسکفر ۀحل حوزبرابر  زمان در ۀ)حل حوز 87ون یاتوماس یمرور تست -8

 )اداهم( یاض یر یازاهی ن و شیپ یمبان  -4جلسه 

 پارت اول:

 هکصفر و قطب تابع شب یاضیف ریتعر -1

 هکصفر و قطب تابع شب یکیزیمفهوم ف -2

 هکتابع شب یقطبها یانواع رفتار زمان -3

 MATLABه در کتابع شب یقطبها یرفتار زمان -4

 ایگول یتوابع تبد -5

 ایرگویل غیتوابع تبد -6

 ییه و نهایمقدار اول یایقضا -7

 پارت دوم:

 88ون یاتوماس یتست مرور -8

 یلیمکات تکر نیدستور هورنر و سا -9
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 (مقدمات) یجزئ یسرهاکبسط به  -11

 (ها حساب مانده کینک)ت یجزئ یسرهاکبسط به  -11

 91برق  یمرورتست  -12

 سونی م  ۀفلوگرافها و اقعدگنال ی س  + )اداهم( یاض یر یازاهی ن و شیپ یمبان  -5جلسه 

 پارت اول:

 (کمخرج مشتر کینک)ت یجزئ یسرهاکبسط به  -1

 (یلیمکات تکن) یجزئ یسرهاکبسط به  -1

 پارت دوم:

 باز و حلقه بسته نترل حلقهک یستمهایبا س ییآشنا -2

 مثبت کدبیو ف یمنف کدبیف یکیزیو ف یاضیبا مفهوم ر ییآشنا -3

 86ون یاتوماس یتست مرور -4

 حلقه باز یبر محل قطبها و صفرها کدبیر اعمال فیتاث -5

 گنال فلوگرافیساگرام به ید کل بلویتبد -6

 پارت سوم:

 هاگنال فلوگرافیسجبر  -7

 لیتوابع تبد ۀمحاسب یسون برایروش م -8

 90ون یاتوماس یتست مرور -9

 86ون یاتوماس یتست مرور -11

 81 یا هسته یمهندس یتست مرور -11

 )اداهم(سون ی م  ۀگنال فلوگرافها و اقعدی س  -6جلسه 

 پارت اول:

 82برق  یتست مرور -1

 77برق  یتست مرور -2

 زولهیا یگرافها -3

 91برق  یتست مرور -4

 82ون یاتوماس یتست مرور -5

 98ترای کتست مروری د -6
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 یکبلو یاگرامهایسون در دیاربرد روش مک -7

 78برق  یتست مرور -8

 پارت دوم:

 93برق  یتست مرور -9

 91تست مروری برق  -11

 99برق  تست مروری -11

 92 یتراکد یتست مرور -12

 94برق  یتست مرور -13

 تی حساس  + )اداهم(سون ی م  ۀگنال فلوگرافها و اقعدی س  -7جلسه 

 پارت اول:

 89 کیترکوالیب یتست مرور -1

 سونیم تألیفیتست  -2

 یخروج ۀو گر یرورودیغ ۀن گریبل یتابع تبد ۀمحاسب -3

 تألیفین یتمر -4

 تألیفین یتمر -5

 ات آنکو ن یکبلو ینمودارها یساز سادهن یقوان -6

 96ون یاتوماس یتست مرور -7

 پارت دوم:

 تیحساس یاضیرف یتعر -8

 تیحساس یکیزیمفهوم ف -9

 انسکآن به فر یو وابستگ 85برق  یتست مرور -11

 تیحساس یها سترممکا -98ون یاتوماس یتست مرور -11

 87برق  یتست مرور -12

 کدبیفوروارد و ف یرهایت مسیحساس -13

 (یمثبت و منف کدبیحلقه بسته )حاالت ف یستمهایت سیحساس -14

 تألیفیتست  -15

 92برق  یمرورتست  -16

 یسرکل یت توابع تبدیحساس -17

 82برق  یتست مرور -18
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 یداریت و پایحساس -19

 98برق  یتست مرور -21

تحل  -8جلسه 
 ستمهای س  یل زمان ی 

 پارت اول:

 ستم مرتبه اولیال مختلف سکاشف و یتعر -1

 آن ۀپاسخ پل کمکستم مرتبه اول بیشناخت س -2

 ستم مرتبه اولیس ۀخواص پاسخ پل -3

 ب آنیپاسخ ش کمکستم مرتبه اول بیشناخت س -4

 78 یا هسته یتست مرور -5

 پارت دوم:

 ستم مرتبه دومیال مختلف سکف و اشیتعر -6

 مرتبه دوم یستمهایس یو فرع یاصل یها مشخصه -7

 دوم ۀمرتب یستمهایاستاندارد س ۀمعادله مشخص -8

 98ون یاتوماس یتست مرور -9

 ات آنکو ن دیشد یرایمپلۀ سیستمهای پاسخ  -11

 DCن یمفهوم گ -11

 ب قطب غالبیتقر -12

 73 یا هسته یتست مرور -13

تحل  -9جلسه 
 )اداهم(ستمها ی س  یل زمان ی 

 پارت اول:

 ات آنکو ن یمرز یرایمپلۀ سیستمهای پاسخ  -1

 ات آنکف و نیضع یرایمپلۀ سیستمهای پاسخ  -2

 ات آنکو ن ینوسان یرایمپلۀ سیستمهای پاسخ  -3

 !1401و برق  92برق  یتست مرور -4

 تألیفیتست  -5

 تألیفیتست  -6
 ریزمان تاخ -7



پكیج ردس و تست كنترل خطی رئوس مطالب 6  
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 دوم:پارت 

 ات آنکزمان صعود و ن -8

 ات آنکو ن کیتا پ کیو پ کیزمان پ -9

 96برق  یتست مرور -11

 ات آنکو ن یبیزمان نشست تقر -11

 96برق  یتست مرور -12

 ات آنکو ن %(5% و 2ار یمربوطه )مع یات و اثباتهاکق و نیزمان نشست دق -13

 1411برق  تست مروری -14

تحل  -10جلسه 
 )اداهم(ستمها ی س  یل زمان ی 

 پارت اول:

 ات آنکو ن مم جهشیزکما -1

 ات آنکو ن یجهش نسب -2

 96برق  یتست مرور -3

 در حاالت مختلف ییرایو نسبت م یل روابط جهش نسبیتحل -4

 پاسخ پله یسترممهاکروابط ا -5

 90برق  یتست مرور -6

 ات مربوطهکثابت و ن-dحالت  -7

 اثبات( + یهمفاز یقی)مفهوم دق تألیفیتست  -8

 1400برق  تست مروری -9

 پارت دوم:

 ات مربوطهکدوم و ن ۀستم مرتبیس ۀپاسخ ضرب -11

 1400برق  تست مروری -11

 ات مربوطهکثابت و ن-حالت  -12

 ات مربوطهکثابت و ن-حالت  -13

 ات مربوطهکثابت و ن-nحالت  -14

 یفیتست تال -15

 89برق  یتست مرور -16

 88برق  یمرورتست  -17
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تحل  -11جلسه 
تحل  + )اداهم(ستمها ی س  یل زمان ی 

ریپال ی   تزی هورو-هب روش راث ی دا

 پارت اول:

 85برق  یتست مرور -1

 91برق  یتست مرور -2

 دوم ۀمرتب یستمهایس ۀر صفر بر پاسخ پلیتاث -3

 ۀت صفر بر مقدار فراجهش پاسخ پلیر موقعیتاث -4

 86برق  یتست مرور -5

 98ترای کتست مروری د -6

 83ون یاتوماس یمرورتست  -7

 87ون یاتوماس یتست مرور -8

 تألیفیتست  -9

 پارت دوم:

 یداریپا یمختلف بررس یدگاههاید -11

 ف حاالت مختلف آنیه و تعریط اولیشرا یبر مبنا یداریپا -11

 یرودو یبر مبنا یداریپا -12

 تألیفیتست  -13

 با هم یداریارتباط انواع پا -14

 87ون یاتوماس یتست مرور -15

تحل  -12جلسه 
ریل پای   )اداهم(تز ی هورو-هب روش راث ی دا

 

 پارت اول:

 یه شرطیقض یادآوری -1

 یداریشرط الزم پا -2

 تألیفیتست  -3

 تزیهورو-راث یداریپا کمح -4

 جدول راث ۀیقواعد اول -5

 تألیفیتست  -6

 مرتبه دوم یستمهایس یداریپا -7

 88ون یاتوماس یتست مرور -8
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 مرتبه سوم یستمهایس یداریپا -9

 87ون یاتوماس یتست مرور -11

 نترلرک یطراح یدر تستها یداریمبحث پا یاربردک -11

 86ون یاتوماس یتست مرور -12

 پارت دوم:

 85ون یاتوماس یتست مرور -13

 ل جدول راثیکحالت خاص اول در تش -14

 متقارن یها شهیارتباط سطر صفر و  ر -15

 یموهوم یها شهیارتباط سطر صفر و  ر -16

 و سطور صفر متقارن یها شهیرارتباط  ۀتکن -17

 متقارن و سطور صفر یها شهیارتباط ر ۀتکن یاستثنا -18

 85ون یاتوماس یتست مرور -19

 86برق  یتست مرور -21

 88برق  یتست مرور -21

 84ون یاتوماس یتست مرور -22

 89ون یاتوماس یتست مرور -1

تحل  -13جلسه 
ریل پای   )اداهم(تز ی هورو-هب روش راث ی دا

 

 پارت اول:

 97برق  یتست مرور -1

 84ون یاتوماس یتست مرور -2

 (ل جدول راث )روش یکحالت خاص دوم در تش -3

 تألیفیتست  -4

1روش  -5

s
 ت آنیو  محدود 

روش  -6 s a ت آنیو  محدود 

 تألیفیتست  -7

 ع جدول راث در حالت خاص دومیردن سرکپر  -8

 92برق  یتست مرور -9

 ینوسان یستمهایجدول راث س -10
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 پارت دوم:

 تألیفیتست  -11

 داریمتقارن و نامتقارن ناپا یها شهین تعداد رییتع -12

 97تست مروری اتوماسیون  -13

 مثال 6 بهمراه sدر صفحه  ۀشیر 4ان کحاالت مختلف م یبررس -14

 قطب-نگاشت صفرت یموقع یصفر از رو یس سطرهایاند ینیب شیپ -15

 مثال 18بهمراه  sدر صفحه  ۀشیر 6ان کحاالت مختلف م یبررس -16

 91ترای کتست مروری د -17

 99برق تست مروری  -18

تحل  -14جلسه 
ریل پای   )اداهم(تز ی هورو-هب روش راث ی دا

 پارت اول:

 92 یتراکد یتست مرور -1

 96 ارشد یتست مرور -2

 تألیفیتست  -3

 93برق  یتست مرور -4

 در جدول راث یمنف ۀیمعنا و مفهوم درا -5

 صفر در جدول راث ۀیمعنا و مفهوم درا -6

 پارت دوم:

 94برق  یتست مرور -7

 تألیفیتست  -8

 تألیفیتست  -9

 94تست مروری برق  -10

 1401تست مروری برق  -11

 یمطلق و نسب یداریپا -12

 67برق  یتست مرور -13

 87برق  یتست مرور -14

 94برق  یتست مرور -15
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تحل  -15جلسه 
ریل پای   )اداهم(تز ی هورو-هب روش راث ی دا

 پارت اول:

 یداریج قضاوت درخصوص ناپایاشتباه را -1

 86برق  یتست مرور -2

 89تست مروری برق  -3

 پارت دوم:

 یداریو ناپا یرانکیم بیدر تفاوت مفاه بحث -4

 ات مربوطهکو ن یداخل یداریمفهوم ناپا -5

 یداخل یداریج مبحث ناپایاشتباهات را -6

 )به همراه حل دو تست المپیادی( 99برق  تست مروری -7

 91تست مروری برق  -8

 98برق  تست مروری -9

تحل  -16جلسه 
ریل پای   خطا یو شاخصها حالت ماندگار یخطا +تز ی هورو-هب روش راث ی دا

 پارت اول:

 91برق  یتست مرور -1

 92برق  یتست مرور -2

 متنوع یتز بهمراه مثالهایهورو یداریار پایمع -3

 پارت دوم:

 ستمیپ سیق تایف دقیتعر -4

 کدبیف یواحدساز کینکت -5

 91ون یاتوماس یتست مرور -6

 93 یتراکد یتست مرور -7

 93برق  یتست مرور -8

 ستمیس کیدقت  یبررس یارهایمع -9

 و مفهوم آن در حالت ماندگار ف اول خطایتعر -10

 ف دوم خطا و مفهوم آن در حالت ماندگاریتعر -11

 ف خطا در حالت خاصیدو تعر یارز هم -12

 یستگیاعداد شا -13
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 پارت سوم:

 ستم )بهمراه اثبات(یخطا و نوع س یارتباط حس -14

 98ون یاتوماس یتست مرور -15

 98برق  یتست مرور -16

 80برق  یتست مرور -17

 89ون یاتوماس یتست مرور -18

 95برق  یتست مرور -19

 77برق  یتست مرور -20

 98ون یاتوماس یتست مرور -21

 75برق  یتست مرور -22

 )اداهم( خطا یحالت ماندگار و شاخصها یخطا -17جلسه 

 پارت اول:

 75 یا هسته یتست مرور -1

 97تست مروری اتوماسیون  -2
 93برق  یتست مرور -3

 90برق  یتست مرور -4

 89برق  یتست مرور -5

 (NMPان مفهوم صفر ی)ب 89برق  یتست مرور -6

 پارت دوم:

 86برق  یتست مرور -7

 94برق  یتست مرور -8

 94تست مروری برق  -9

 97اتوماسیون  تست مروری -10

 1400آموزشی برق تست  -تعریف تایپ سیستم نسبت به اغتشاش  -11

 خطا یشاخصها یکیزیمفهوم ف -12

 87ون یاتوماس یتست مرور -13

 85ون یاتوماس یتست مرور -14

 84ون یاتوماس یتست مرور -15

 92برق  یتست مرور -16
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 )اداهم( خطا یحالت ماندگار و شاخصها یخطا -18جلسه 

 پارت اول:

 89ون یاتوماس یتست مرور -1

 92 یتراکد یتست مرور -2

 97برق  یتست مرور -3

 95برق  یتست مرور -4

 91 یتراکد یتست مرور -5

 پارت دوم:

 96برق  یتست مرور -6

 89ون یاتوماس یتست مرور -7

(تقویرسمی استاد وبسایت  خاهن ربق )  -  نهای بهتر یبا آرزو  


