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« هب انم خدا »

{

}

(این فایل آخرین بار در تاریخ  1400/10/17بروزرسانی شده است)

تذکر مهم:

ً
 .1سرفصلهای ذکر شده در قسمت ذیل ثابت نبوده و ممکن است برحسب نیاز (مثال بدلیل حل تستهای سالهای جدید ،ارائۀ تستهای
بیشتر ،تغییرات احتمالی در سرفصلهای مصوب وزارت علوم و  )...بروزرسانی شود .الزم بذکر است استفاده از این
بروزرسانیهای احتمالی برای کلیۀ عزیزانی که این بستۀ آموزشی را خریداری نموده باشند ،رایگان خواهد بود.
ً
 .2با توجه به تعدد سرفصلها و نکات ارائه شده در هر جلسه ،در فهرست ذیل صرفا رئوس مطالب ارائه شده در هر جلسه ذکر شده ،و
از ذکر جزئیاتی مانند :نکات خاص ،روشهای مختلف حل تستها ،مثالهای آموزشی ،شبیهسازیهای  ،MATLABانیمیشنهای
آموزشی و ...پرهیز شده است.

جلسه  :1مبانی و شیپ نیازاهی ریاضی
پارت اول:
 -1مفاهیم و تعاریف پایه (انواع سیستمها ،توصیف سیستمها ،صفحۀ فرکانس)
 -2معادالت دیفرانسیل و حل آنها

پارت دوم:
 -3دیدگاه اول در حل معادالت دیفرانسیل پاسخ طبیعی و اجباری
 -4توصیف سیستمها به کمک معادالت دیفرانسیل
 -5تشخیص نوع سیستم از روی معادالت دیفرانسیل

جلسه  -2مبانی و شیپ نیازاهی ریاضی (اداهم)
پارت اول:
 -1دیدگاه دوم در حل معادالت دیفرانسیل پاسخ حالت صفر و وروردی صفر
 -2آشنایی با توابع ضربه ،پله و شیب
 -3آشنایی با پاسخهای ضربه ،پله و شیب
 -4آشنایی با مفهوم فازور و کاربرد آن
 -5تست مروری اتوماسیون ( 87ارتباط انواع پاسخ)

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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پارت دوم:
 -6تعریف تبدیل الپالس و معکوس آن
 -7خواص اساسی تبدیل الپالس
 -8جدول تبدیل الپالس توابع معروف

جلسه  -3مبانی و شیپ نیازاهی ریاضی (اداهم)
پارت اول:
 -1مفهوم فیزیکی فرکانس مختلط  -بهمراه انیمیشن آموزشی و آموزش MATLAB

 -2کاربرد تکنیک مربع کامل در محاسبه الپالس معکوس
 -3تست مروری اتوماسیون ( 87مفهوم توابع )staircase
 -4تست مروری اتوماسیون ( 86حل معادالت دیفرانسیل بکمک الپالس و انواع پاسخ کامل)

پارت دوم:
 -5آشنایی با مفهوم تابع شبکه
 -6ارتباط تابع تبدیل و معادله دیفرانسیل
 -7تست مروری برق ( 92محاسبه پاسخ کامل بکمک تابع تبدیل)
 -8تست مروری اتوماسیون ( 87حل حوزۀ زمان در برابر حل حوزۀ فرکانس)

جلسه  -4مبانی و شیپ نیازاهی ریاضی (اداهم)
پارت اول:
 -1تعریف ریاضی صفر و قطب تابع شبکه
 -2مفهوم فیزیکی صفر و قطب تابع شبکه
 -3انواع رفتار زمانی قطبهای تابع شبکه
 -4رفتار زمانی قطبهای تابع شبکه در MATLAB

 -5توابع تبدیل گو یا
 -6توابع تبدیل غیرگو یا
 -7قضایای مقدار اولیه و نهایی

پارت دوم:
 -8تست مروری اتوماسیون 88
 -9دستور هورنر و سایر نکات تکمیلی
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 -11بسط به کسرهای جزئی (مقدمات)
 -11بسط به کسرهای جزئی (تکنیک حساب ماندهها)
 -12تست مروری برق 91

جلسه  -5مبانی و شیپ نیازاهی ریاضی (اداهم)  +سیگنال فلوگرافها و اقعدۀ میسون
پارت اول:
 -1بسط به کسرهای جزئی (تکنیک مخرج مشترک)
 -1بسط به کسرهای جزئی (نکات تکمیلی)

پارت دوم:
 -2آشنایی با سیستمهای کنترل حلقهباز و حلقه بسته
 -3آشنایی با مفهوم ریاضی و فیزیکی فیدبک منفی و فیدبک مثبت
 -4تست مروری اتوماسیون 86
 -5تاثیر اعمال فیدبک بر محل قطبها و صفرهای حلقه باز
 -6تبدیل بلوک دیاگرام به سیگنال فلوگراف

پارت سوم:
 -7جبر سیگنال فلوگرافها
 -8روش میسون برای محاسبۀ توابع تبدیل
 -9تست مروری اتوماسیون 90
 -11تست مروری اتوماسیون 86
 -11تست مروری مهندسی هستهای 81

جلسه -6سیگنال فلوگرافها و اقعدۀ میسون (اداهم)
پارت اول:
 -1تست مروری برق 82
 -2تست مروری برق 77
 -3گرافهای ایزوله
 -4تست مروری برق 91
 -5تست مروری اتوماسیون 82
 -6تست مروری دکترای 98
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 -7کاربرد روش میسون در دیاگرامهای بلوکی
 -8تست مروری برق 78

پارت دوم:
 -9تست مروری برق 93
 -11تست مروری برق 91
 -11تست مروری برق 99
 -12تست مروری دکترای 92
 -13تست مروری برق 94

جلسه -7سیگنال فلوگرافها و اقعدۀ میسون (اداهم)  +حساسیت
پارت اول:
 -1تست مروری بیوالکتریک 89
 -2تست تألیفی میسون
 -3محاسبۀ تابع تبدیل بین گرۀ غیرورودی و گرۀ خروجی
 -4تمرین تألیفی
 -5تمرین تألیفی
 -6قوانین سادهسازی نمودارهای بلوکی و نکات آن
 -7تست مروری اتوماسیون 96

پارت دوم:
 -8تعریف ریاضی حساسیت
 -9مفهوم فیزیکی حساسیت
 -11تست مروری برق  85و وابستگی آن به فرکانس
 -11تست مروری اتوماسیون  -98اکسترممهای حساسیت
 -12تست مروری برق 87
 -13حساسیت مسیرهای فوروارد و فیدبک
 -14حساسیت سیستمهای حلقه بسته (حاالت فیدبک مثبت و منفی)
 -15تست تألیفی
 -16تست مروری برق 92
 -17حساسیت توابع تبدیل کسری
 -18تست مروری برق 82
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 -19حساسیت و پایداری
 -21تست مروری برق 98

ت
جلسه  -8حلیل زمانی سیستمها
پارت اول:
 -1تعریف و اشکال مختلف سیستم مرتبه اول
 -2شناخت سیستم مرتبه اول بکمک پاسخ پلۀ آن
 -3خواص پاسخ پلۀ سیستم مرتبه اول
 -4شناخت سیستم مرتبه اول بکمک پاسخ شیب آن
 -5تست مروری هستهای 78

پارت دوم:
 -6تعریف و اشکال مختلف سیستم مرتبه دوم
 -7مشخصههای اصلی و فرعی سیستمهای مرتبه دوم
 -8معادله مشخصۀ استاندارد سیستمهای مرتبۀ دوم
 -9تست مروری اتوماسیون 98
 -11پاسخ پلۀ سیستمهای میرای شدید و نکات آن
 -11مفهوم گین DC

 -12تقریب قطب غالب
 -13تست مروری هستهای 73

ت
جلسه  -9حلیل زمانی سیستمها (اداهم)
پارت اول:
 -1پاسخ پلۀ سیستمهای میرای مرزی و نکات آن
 -2پاسخ پلۀ سیستمهای میرای ضعیف و نکات آن
 -3پاسخ پلۀ سیستمهای میرای نوسانی و نکات آن
 -4تست مروری برق 92
 -5تست تألیفی
 -6تست تألیفی
 -7زمان تاخیر
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پارت دوم:
 -8زمان صعود و نکات آن
 -9زمان پیک و پیک تا پیک و نکات آن
 -11تست مروری برق 96
 -11زمان نشست تقریبی و نکات آن
 -12تست مروری برق 96
 -13زمان نشست دقیق و نکات و اثباتهای مربوطه (معیار  %2و  )%5و نکات آن
 -14تست مروری برق 1411

ت
جلسه  -10حلیل زمانی سیستمها (اداهم)
پارت اول:
 -1ماکزیمم جهش و نکات آن
 -2جهش نسبی و نکات آن
 -3تست مروری برق 96
 -4تحلیل روابط جهش نسبی و نسبت میرایی در حاالت مختلف
 -5روابط اکسترممهای پاسخ پله
 -6تست مروری برق 90
 -7حالت -  dثابت و نکات مربوطه

+

 -8تست تألیفی (مفهوم دقیقی همفازی اثبات)
 -9تست مروری برق 1400

پارت دوم:
 -11پاسخ ضربۀ سیستم مرتبۀ دوم و نکات مربوطه
 -11تست مروری برق 1400
 -12حالت - ثابت و نکات مربوطه
 -13حالت - ثابت و نکات مربوطه
 -14حالت - nثابت و نکات مربوطه
 -15تست تالیفی
 -16تست مروری برق 89
 -17تست مروری برق 88
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6

رئوس مطالب پكیج ردس و تست كنترل خطی

7

ت
ت
جلسه  -11حلیل زمانی سیستمها (اداهم)  +حلیل پایدا ری هب روش راث-هورویتز
پارت اول:
 -1تست مروری برق 85
 -2تست مروری برق 91
 -3تاثیر صفر بر پاسخ پلۀ سیستمهای مرتبۀ دوم
 -4تاثیر موقعیت صفر بر مقدار فراجهش پاسخ پلۀ
 -5تست مروری برق 86
 -6تست مروری دکترای 98
 -7تست مروری اتوماسیون 83
 -8تست مروری اتوماسیون 87
 -9تست تألیفی

پارت دوم:
 -11دیدگاههای مختلف بررسی پایداری
 -11پایداری بر مبنای شرایط اولیه و تعریف حاالت مختلف آن
 -12پایداری بر مبنای ورودی
 -13تست تألیفی
 -14ارتباط انواع پایداری با هم
 -15تست مروری اتوماسیون 87

ت
جلسه  -12حلیل پایدا ری هب روش راث-هورویتز (اداهم)
پارت اول:
 -1یادآوری قضیه شرطی
 -2شرط الزم پایداری
 -3تست تألیفی
 -4محک پایداری راث-هورو یتز
 -5قواعد اولیۀ جدول راث
 -6تست تألیفی
 -7پایداری سیستمهای مرتبه دوم
 -8تست مروری اتوماسیون 88
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 -9پایداری سیستمهای مرتبه سوم
 -11تست مروری اتوماسیون 87
 -11کاربردی مبحث پایداری در تستهای طراحی کنترلر
 -12تست مروری اتوماسیون 86

پارت دوم:
 -13تست مروری اتوماسیون 85
 -14حالت خاص اول در تشکیل جدول راث
 -15ارتباط سطر صفر و ریشههای متقارن
 -16ارتباط سطر صفر و ریشههای موهومی
 -17نکتۀ ارتباط ریشههای متقارن و سطور صفر
 -18استثنای نکتۀ ارتباط ریشههای متقارن و سطور صفر
 -19تست مروری اتوماسیون 85
 -21تست مروری برق 86
 -21تست مروری برق 88
 -22تست مروری اتوماسیون 97
 -23تست مروری اتوماسیون 84
 -1تست مروری اتوماسیون 89

ت
جلسه  -13حلیل پایدا ری هب روش راث-هورویتز (اداهم)
پارت اول:
 -1تست مروری برق 97
 -2تست مروری اتوماسیون 84
 -3حالت خاص دوم در تشکیل جدول راث (روش ) 
 -4تست تألیفی

1
 -5روش
s

و محدودیت آن

 -6روش   s  a و محدودیت آن
 -7تست تألیفی
 -8پر کردن سریع جدول راث در حالت خاص دوم
 -9تست مروری برق 92
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 -10جدول راث سیستمهای نوسانی

پارت دوم:
 -11تست تألیفی
 -12تعیین تعداد ریشههای متقارن و نامتقارن ناپایدار
 -13بررسی حاالت مختلف مکان  4ریشۀ در صفحه  sبهمراه  6مثال
 -14پیشبینی اندیس سطرهای صفر از روی موقعیت نگاشت صفر-قطب
 -15بررسی حاالت مختلف مکان  6ریشۀ در صفحه  sبهمراه  18مثال
 -16تست مروری دکترای 91
 -17تست مروری برق 99

ت
جلسه  -14حلیل پایدا ری هب روش راث-هورویتز (اداهم)
پارت اول:
 -1تست مروری دکترای 92
 -2تست مروری ارشد 96
 -3تست تألیفی
 -4تست مروری برق 93
 -5معنا و مفهوم درایۀ منفی در جدول راث
 -6معنا و مفهوم درایۀ صفر در جدول راث

پارت دوم:
 -7تست مروری برق 94
 -8تست تألیفی
 -9تست تألیفی
 -10تست مروری برق 94
 -11پایداری مطلق و نسبی
 -12تست مروری برق 67
 -13تست مروری برق 87
 -14تست مروری برق 94

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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ت
جلسه  -15حلیل پایدا ری هب روش راث-هورویتز (اداهم)
پارت اول:
 -1اشتباه رایج قضاوت درخصوص ناپایداری
 -2تست مروری برق 86
 -3تست مروری برق 89

پارت دوم:
 -4بحث در تفاوت مفاهیم بیکرانی و ناپایداری
 -5مفهوم ناپایداری داخلی و نکات مربوطه
 -6اشتباهات رایج مبحث ناپایداری داخلی
 -7تست مروری برق ( 99به همراه حل دو تست المپیادی)
 -8تست مروری برق 91
 -9تست مروری برق 98

ت
جلسه  -16حلیل پایدا ری هب روش راث-هورویتز  +خطای حالت ماندگار و شاخصهای خطا
پارت اول:
 -1تست مروری برق 91
 -2تست مروری برق 92
 -3معیار پایداری هورو یتز بهمراه مثالهای متنوع

پارت دوم:
 -4تعریف دقیق تایپ سیستم
 -5تکنیک واحدسازی فیدبک
 -6تست مروری اتوماسیون 91
 -7تست مروری دکترای 93
 -8تست مروری برق 93
 -9معیارهای بررسی دقت یک سیستم
 -10تعریف اول خطا و مفهوم آن در حالت ماندگار
 -11تعریف دوم خطا و مفهوم آن در حالت ماندگار
 -12همارزی دو تعریف خطا در حالت خاص
 -13اعداد شایستگی
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پارت سوم:
 -14ارتباط حسی خطا و نوع سیستم (بهمراه اثبات)
 -15تست مروری اتوماسیون 98
 -16تست مروری برق 98
 -17تست مروری برق 80
 -18تست مروری اتوماسیون 89
 -19تست مروری برق 95
 -20تست مروری برق 77
 -21تست مروری اتوماسیون 98
 -22تست مروری برق 75

جلسه -17خطای حالت ماندگار و شاخصهای خطا (اداهم)
پارت اول:
 -1تست مروری هستهای 75
 -2تست مروری اتوماسیون 97
 -3تست مروری برق 93
 -4تست مروری برق 90
 -5تست مروری برق 89
 -6تست مروری برق ( 89بیان مفهوم صفر )NMP

پارت دوم:
 -7تست مروری برق 86
 -8تست مروری برق 94
 -9تست مروری برق 94
 -10تست مروری اتوماسیون 97
 -11تعریف تایپ سیستم نسبت به اغتشاش  -تست آموزشی برق 1400
 -12مفهوم فیزیکی شاخصهای خطا
 -13تست مروری اتوماسیون 87
 -14تست مروری اتوماسیون 85
 -15تست مروری اتوماسیون 84
 -16تست مروری برق 92

خاهن ربق (وبسایت رسمیاستاد تقوی)
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جلسه -18خطای حالت ماندگار و شاخصهای خطا (اداهم)
پارت اول:
 -1تست مروری اتوماسیون 89
 -2تست مروری دکترای 92
 -3تست مروری برق 97
 -4تست مروری برق 95
 -5تست مروری دکترای 91

پارت دوم:
 -6تست مروری برق 96
 -7تست مروری اتوماسیون 89

با آرزوی بهترینها  -خاهن ربق (وبسایت رسمی استادتقوی)
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