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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 یهاسرفصل .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 ۀبستن یه 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...

 اه هندسی ریشهان کم منحنی  -18جلسه 
 آن یاربردهاک یو برخ ها شهیر هندسی انکم یمنحنبا مفهوم  ییآشنا -1

 ها شهیر هندسی انکم یوانز در رسم منحنیشهود استدالل ا -2

 )اداهم( اه شهی ر هندسی انکم  یمنحن  -19جلسه 

 :اولپارت 

 یمنف کدبیدر حالت ف RL یرسم منحن یبراوانز یااستنباط  -1

 (تألیفی)تست  یمیو ترس یلیان هر دو روش تحلیه: بیشرط زاو -2

 86 کیانکم یتست مرور -3

 یمیو ترس یلیان هر دو روش تحلیشرط اندازه: ب -4

 88 کیانکم یتست مرور -5

 پارت دوم:

 تألیفیتست  -6

 مثبت کدبیدر حالت ف RL یرسم منحن یوانز برایاستنباط ا -7

 RL یدر رسم منحن Kر عالمت یتاث -8

 ؟IRLا ی RL یمنحنم یترس -9

 RL یقواعد رسم منحنشروع  -11
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 تابع حلقه یسیاستانداردنو -11

 قطب-نگاشت صفررسم  -12

 RL یها ن تعداد شاخهیتع -13

 Reمحور  یرو RLت ین موقعییتع -14

 انکم یمجانبها یه و محل تالقین تعداد، زاوییتع -15

 سره یستمهایس یمجانبها -16

 )اداهم(اه  شهی ر هندسی انکم  یمنحن  -20جلسه 

 :اولپارت 

 (اثبات مهم کیبهمراه ) ستکنقاط ش ۀمحاسب -1

 ستکمربوط به نقاط ش یلیمکات تکن ۀیلک -2

 پارت دوم:

 ستکش ۀنقط ۀمفهوم مرتب -3

 ورود و خروج یاین زواییتع -4

 )دو روش( یو محور موهوم RL ین محل تالقییتع -5

 )اداهم(اه  شهی ر هندسی انکم  یمنحن  -21جلسه 

 :اولپارت 

 اربردکار پریش بسیآرا کی -1

 97برق  یتست مرور -2

 87ون یاتوماس یتست مرور -3

 RLاربرد جدول راث در رسم کارتباط و  -4

 89ون یاتوماس یتست مرور -5

 92ون یاتوماس یتست مرور -6

 91تست مروری اتوماسیون  -7

 98برق تست مروری  -8

 99برق تست مروری  -9

 86ون یاتوماس یتست مرور -11
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 پارت دوم:

 IRL (CRL) یقواعد رسم منحن -11

 IRLو  RLمل بودن کم یمفهوم شهود -12

 1411تست مروری برق  -13

 96تست مروری برق  -14

 88ون یاتوماس یتست مرور -15

 97تست مروری اتوماسیون  -16
 98تست مروری برق  -17

 99تست مروری برق  -18

 1411تست مروری برق  -19

 )اداهم(اه  شهی ر هندسی انکم  یمنحن  -22جلسه 

 :اولپارت 

 84ون یاتوماس یتست مرور -1

 تألیفیتست  -2

 97تست مروری اتوماسیون  -3

 مثال( 9ات مربوطه )کها و ن شهیان رکم یحالت اول تقارن در منحن -4

 مثال( 4ات مربوطه )کها و ن شهیان رکم یحالت دوم تقارن در منحن -5

 91برق  یتست مرور -6

 (یلیمکتمثال  4)بهمراه اثبات و  IRLو  RLمل بودن کم یشهود عمل -7

 98ترای کتست مروری د -8

 94برق  تست مروری -9

 1411برق  تست مروری -11

 86ون یاتوماس یتست مرور -11

 پارت دوم:

 (86ون یاتوماس یتست آموزشج )یاشتباهات را یسر کیسره و مرور  یستمهایس RLجهش در  -12

گما یس-اک یم منحنیتم ترسیالگور -13 K   ات مربوطهکن ۀیلکو 

 93تست مروری برق  -14

 1411برق  تست مروری -15

 RL یقطب و صفر در منحن ۀدافعه و جاذبت یخاص -16
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 )اداهم(اه  شهی ر هندسی انکم  یمنحن  -23جلسه 

 :اولپارت 

 95برق  یتست مرور -1

 85ون یاتوماس یتست مرور -2

 98ترای کتست مروری د -3

 85ون یاتوماس یتست مرور -4

 متعدد آن( یل جوابهای)و تحل 87برق  یتست مرور -5

 99برق  تست مروری -6

 نوسانات در پاسخ پلهبودن  شرط قابل مشاهده -7

 با مراتب باالتر یستمهایمرتبه دوم به س یستمهایس یها شرط بسط دادن مشخصه -8

 91برق  یتست مرور -9

 پارت دوم:

 93برق  یتست مرور -11

 RL یها از شاخه کیق هر یدق ۀمعادل ۀمحاسب ۀنحو -11

 MATLABافزار  توسط نرم RLرسم  ۀاز نحو یحیمثال تشر کیحل  -12

 1411تست مروری برق  -13

 91مروری برق  تست -14

 1411تست مروری برق  -15

 93برق  یتست مرور -16

 93 یتراکد یتست مرور -17

 85برق  یتست مرور -18

 یکیترک و ال  یک ی ان کم  یستمهای س  ی مدلساز + )اداهم(اه  شهی ر هندسی انکم  یمنحن  -24جلسه 

 :اولپارت 

 94برق  یتست مرور -1

 فاز ممینیفاز و نام ممینیم یستمهایبا س ییآشنا -2

 94برق  یتست مرور -3

 86برق  یتست مرور -4

 رات پارامترییها نسبت به تغ شهیان رکت میحساس -5
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 تألیفیتست  -6

 پارت دوم:

 95تست مروری برق  -7

 حساسیت( Maxو  min)نکتۀ تشخیص سریع  99برق  تست مروری -8

 86برق  یتست مرور -9

 93ون یاتوماس یتست مرور -11

 88برق  یتست مرور -11

 سره یستمهایمجانب س ۀتکمرور ن -12

 84برق  یتست مرور -13

 87برق  یتست مرور -14

 98تست مروری برق  -15

 77 یا هسته یتست مرور -16

 پارت سوم:

 نمونه یکیترکستم الیس کی یمدلساز -17

 نمونه یکیانکستم میس کی یمدلساز -18

 یکیترکو ال یکیانکم یستمهایان سیم analogyا یشباهت  یشهود عمل -19

 دگاه اول(یمشابه )د یکیترکو ال یکیانکم یتهایمک -21

 یکیترک و ال  یک ی ان کم  یستمهای س  ی مدلساز -25جلسه 

 :اولپارت 

 یانتقال یکیانکم یستمهایس یمدلساز -1

 ات مربوطهکآل و روابط و ن دهیف جرم، دمپر و فنر ایتعر -2

 تألیفیتست  -3

 مرتبه دوم یستمهایم سیبر انواع رژ یمرور -4

 پارت دوم:

 92برق  یتست مرور -5

 88برق  یتست مرور -6

 یآزاد ۀجرم و چند درج کی تألیفیتست  -7

 یو چرخش یانتقال یکیانکم یستمهایس یتیدوال -8

 یچرخش یکیانکم یستمهایس یمدلساز -9
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 ات مربوطهکآل و روابط و ن دهیا یو فنر چرخش ی، دمپر چرخشیگشتاور لخت -11

 تألیفیتست  -11

 پارت سوم:

 ات مربوطهکسرعت و ن-تشابه ولتاژ -12

 ات مربوطهکو نرو ین-تشابه ولتاژ -13

 یو چرخش یانتقال یکیانکم یستمهایم مفهوم امپدانس به سیتعم -14

 ن آنییو روش تع یآزاد ۀمفهوم درج -15

 یبه روش نظر یمدلساز -16

 و سرعت آنها( یمختلف مدلساز یروشها ۀسی)مقا یآزاد ۀستم با دو درجیس تألیفیتست  -17

 یآزاد ۀستم با سه درجیس تألیفیتست  -18

 )اداهم( یکیترک و ال  یک ی ان کم  یستمهای س  ی مدلساز -26جلسه 

 :اولپارت 

 97برق  یتست مرور -1

 96برق  یتست مرور -2

 89برق  یتست مرور -3

 89برق  یتست مرور -4

 یکیانکم یستمهایس یداریات مربوط به پاکو ن 85ون یاتوماس یتست مرور -5

 تألیفیتست  -6

 پارت دوم:

 ی چرخشی(کانیک)سیستم م 83تست مروری برق  -7

 ی چرخشی(کانیک)سیستم م 98تست مروری برق  -8

 امل روابط(کها و روابط مربوط به آنها )بهمراه اثبات  چرخدنده -9

 ات مربوطهکچرخدنده توسط ترانسفورماتور و ن یمدلساز -11

 تألیفیتست  -11

 سکربیها در قالب گ استفاده از چرخدنده -12

 تألیفیتست  -13

 پارت سوم:

 94برق  یتست مرور -14

 حالت یرهایشمارش تعداد متغ ۀو آموزش نحو 95برق  یتست مرور -15
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 ها و روابط مربوط به آنها اهرم -16

 ها و روابط مربوط به آنها قرقره -17

 یبه روش سر یکیترکال بصورت مدارات یکیانکم یستمهایس یمعادلساز -18

 تألیفیتست  -19

 یبه روش سر یمثال نمونه از معادلساز 9حل  -02

 اهی بودی دیاگرام + تریکیک ی و ال ک انی کمدلسازی سیستمهای م : 27جلسه 

 :اولپارت 

 یموازی به روش کتریکی بصورت مدارات الکانیکسیستمهای ممعادلسازی  -1

 یمثال نمونه از معادلسازی به روش مواز 9حل  -2

 99 برقمروری تست  -3

 1411 برقمروری تست  -4

 روش ممکن!( 4)به هر  84ون اتوماسیمروری تست  -5

 :دومپارت 

 رکتذ یک -6

 وم:س پارت 

 یبود یها اگرامیمقدمات فصل د -7

 ستیوئکیبود و نا یانسی و ارتباط آن با نمودارهاکآشنایی با مفهوم پاسخ فر -8

 انسی و پاسخ حالت دائمی سینوسیکارتباط پاسخ فر -9

 یفیتست تال کیبهمراه  انسیکاستثناهای استفاده از قضیه پاسخ فر -11

 ینوسیس یهایبه ورود یانسی و پاسخ اجبارکارتباط پاسخ فر -11

 انسیکپاسخ فر ۀاربرد عملی قضیکتست تألیفی از  -12

 91برق مروری تست  -13

 :چهارمپارت 

 آن یاربردکبل و مفهوم  یف دسیتعر -14

 یتمیبصورت لگار یش محور عمودینمااربرد ک -15

 یتمیبصورت لگار یمحور افقش یاربرد نماک -16

 آن در عمل( یساز ادهی)بهمراه پ یتمیو لگار یخط یبند اسیمفهوم مق -17

 (یاضیو ر یکیزیو شهود ارتباط آنها )به هر دو صورت ف octaveو  decadeف یتعر -18

 و ...( یسی، استانداردنوlog-log بصورتتوابع ت رسم ی)مز یبود یم نمودارهایترس ۀیم اولیو مفاه یمبان -19
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 یبود ینمودارها ۀیعوامل پا ۀیاول یمعرف -21

 )اداهم( اهی بودی دیاگرام: 28جلسه 

 :اولپارت 

 یبود یاگرامهایرسم د یلکبا قواعد  ییو آشنانمونه  تابع کی یاندازه و فاز بود برانمودار هر دو رسم  -1

 ن ثابت بهمراه مثالیعامل گ یبود ینمودارها -2

 هر تابع دلخواه یبود ین ثابت بر نمودارهایعامل گر یثتأ -3

 نیعامل گ یاثرگذار ۀو شهود نحو یفیتست تال -4

 بهمراه مثال یریعامل مشتقگ یبود ینمودارها -5

 پارت دوم:

 بهمراه مثال یریعامل انتگرالگ یبود ینمودارها -6

 بهمراه مثال MP ۀعامل صفر ساد یبود ینمودارها -7

 مربوط به عامل صفر ساده یها اثبات -8

 MPمثال  -9

 بهمراه مثال MP ۀعامل قطب ساد یبود ینمودارها -11

 سادهقطب مربوط به عامل  یها اثبات -11

  NMP ۀقطب ساد یبود یاگرامهایمثال: د -12

 یبود یاگرامهایبر د یفاز ممینیر نامیتأث -13

 98مروری برق تست  -14

 ررکصفر و قطب م یبود ینمودارها -15

 NMPرر کقطب م یبود یاگرامهایمثال د -16

 99تست مروری برق  -17

 پارت سوم:

 بهمراه مثال MPعامل قطب مختلط  یبود ینمودارها -18

 قطب مختلط یبود یاگرامهاید :مثال -19

 قطب مختلطمربوط به عامل  یها اثبات -21

 (MATLAB ین آموزشیشمیات مربوطه )بهمراه انکبهمراه نقطب مختلط  یبود یها اگرامید بر رفتار ر یتأث -21



پكیج ردس و تست كنترل خطی رئوس مطالب 9  

 

 خاهن ربق )وبسایت رسمی استاد تقوی( 9

 

 )اداهم( اهی بودی دیاگرام: 29جلسه 

 :اولپارت 

 97برق مروری تست  -1

0حالت خاص  یکیزیمفهوم فشهود  -2  بهمراه انیارتباط آن با تشد + یبود یدر نمودارها( ین آموزشیمشید MATLAB) 

 مربوط به آن یکیزیم فیات و مفاهکن ۀیلکرزونانس و  ۀانس رزونانس و قلکف فریتعر -3

ل نمودار یتحل -4
rM  

 پارت دوم:

 97برق مروری تست  -5

6- rM  در مقابلpM 

 مثال بهمراه MPعامل صفر مختلط  یبود ینمودارها -7

 NMP مختلطصفر  یبود یاگرامهاید :مثال -8

 صفر مختلط یاربردکو  یکیزیبا مفهوم ف ییو آشنا مختلطمربوط به عامل صفر  یها اثبات -9

 پارت سوم:

 (MATLAB ین آموزشیشمیات مربوطه )بهمراه انکبهمراه نصفر مختلط  یبود یها اگرامیبر رفتار د ر یتأث -11

 98ترای کمروری دتست  -11

 91برق مروری تست  -12

 یفیتست تأل -13

 ررکصفر و قطب مختلط م یبود ینمودارها -14

 (ررکامل معرزونانس  ۀانس رزونانس و قلکفر) یفیتست تأل -15

 ات مربوطهکو ن High Frequencyب و فاز یش ۀمحاسب -16

 یمثال آموزش -17

 HF ۀیاثبات فرمول زاو -18

 HFب یاثبات فرمول ش -19

 91برق  یتست مرور -21

 )اداهم( اهی بودی دیاگرام: 30جلسه 

 :اولپارت 

 97ون یاتوماس یتست مرور -1

 یار مهم و مفهومیدو مثال بس یبررس -2
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 اندازه  یمنحن یفاز از رو یمنحن ۀمحاسب ۀتکن -3

 فاز یمنحن یاندازه از رو یمنحن ۀمحاسب ۀتکن -4

 ییب و فاز نهایش روابط یاز رو یفاز ممینیاستنباط نام -5 20 n m    و 90 n m  

 91ون یاتوماس یتست مرور -6

 فاز ممینینام یستمهایص سیتشخ یروشها -7

 ریعامل تاخ یفاز ممینینام یو شهود یاضیر ریتعب -8

 پارت دوم:

 فاز ممینینام یستمهایس ۀیوجه تسم -9

 نیتمر -11

 84برق  یتست مرور -11

 LFن یگ ۀمحاسب کینکت -12

 فاز یها یمنحن یب ثابت رویش ۀتکن -13

 LFفاز  ۀمحاسب کینکت -14

 یفیتست تأل -15

 فاز  یمنحنبودن  یط نزولیشرا -16

 یفیتست تأل -17

 یفیتست تأل -18

 پارت سوم:

 86برق  یتست مرور -19

 مختلف یاسهایب در مقیروابط ش -21

 انس خاصکاندازه در فر ۀمحاسب کینکت -21

 84برق  یتست مرور -22

 88ون یاتوماس یتست مرور -23

 )اداهم( اهی بودی دیاگرام: 31جلسه 

 :اولپارت 

 ت )بهمراه اثباتها(یموقع یو ثابت خطا یبود ینمودارها -1

 سرعت )بهمراه اثباتها( یو ثابت خطا یبود ینمودارها -2

 شتاب )بهمراه اثباتها( یو ثابت خطا یبود ینمودارها -3

 86ون تست مروری اتوماسی -4
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 89برق  یتست مرور -5

 88تست مروری اتوماسیون  -6

 98تست مروری اتوماسیون  -7

 انس خاص(کاندازه در فر ۀمحاسب کنیکم تیانس دلخواه )تعمکهر فرع اندازه در یسر ۀمحاسب کنیکت -8

 96برق  یتست مرور -9

 پارت دوم:

 ع(یوتاه و سرک یفاز عوامل خاص )بهمراه اثباتها یمنحن -11

 93برق  یتست مرور -11

 95برق  یتست مرور -12

 عوامل خاص( یبود یها یع منحنین رسم سری)تمر 86برق  یتست مرور -13

 پارت سوم:

 یا انس گوشهکعوامل مختلط در فر یخطا -14

 ع(یوتاه و سرک یعوامل خاص )بهمراه اثباتها ۀانداز یمنحن -15

 (MATLABآموزش در  یشنهایمی)بهمراه ان absاندازه در حالت  یات مربوط به نمودارهاکن -16

 (MATLABدر  یآموزش یشنهایمی)بهمراه انانس کزمان و فر ۀهر دو حوزدر قطب  ینندگکدیاثر تشد یکیزیمفهوم فشهود  -17

 (MATLABدر  یآموزش یشنهایمی)بهمراه انانس کزمان و فر ۀدر هر دو حوزصفر  ینندگک فیاثر تضع یکیزیمفهوم فشهود  -18

 اهی بودی دیاگرام: 32جلسه 

 :اولپارت 

 خاص و مهم یانسهاکرفتار قطب و صفر مختلط در فر یبررس -1

 یفیتست تأل -2

 (یبود ینمودارها یحلقه از رون تابع یتخم کینکت یمعرف) 94برق  یتست آموزش -3

 پارت دوم:

 (یبود ینمودارها ین تابع حلقه از رویتخم کینکتاربرد ک) 92برق  یتست مرور -4

 78برق  یتست مرور -5

 ریعامل تاخ یبود ینمودارها -6

 APF یبود ینمودارها -7

 81برق  یتست مرور -8

 یفیتست تأل -9

 97ون یاتوماس یتست مرور -11
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(تقویرسمی استاد وبسایت  خاهن ربق )  -  نهای بهتر یبا آرزو  


