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۱

» � �م �ﺪا «

}

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ:

{

)اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٩/٠٨/٠٣ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ(

ً
 .۱ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ذﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز )ﻣﺜﻼ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﻞ ﺗﺴﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اراﺋﺔ ﺗﺴﺘﻬﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی ﻣﺼﻮب وزارت ﻋﻠﻮم و  (...ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺔ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ً
ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،و
رﺋﻮس
ﺻﺮﻓﺎ
 .۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎ و ﻧﮑﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﯾﻞ
ِ
از ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﮑﺎت ﺧﺎص ،روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﺗﺴﺘﻬﺎ ،ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﯾﻬﺎی  ،MATLABاﻧﯿﻤﯿﺸﻨﻬﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و ...ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟ��ﻪ �� :٣٢ﻮدار ���ﯽ و ��ﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪا ری �ﯾ�ﻮئ�سﺖ
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺗﺌﻮری ﮐﻮﺷﯽ )ﻗﻀﯿﺔ آرﮔﻮﻣﺎن(
 -۲ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
 -۳ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۰
 -۵آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ
 -۶ﻧﺤﻮة ﺷﻤﺎرش  Nدر دﯾﺎﮔﺮام ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ
 -۷ﺷﻬﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  RLو ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ و ﺑﻮد
 -۸ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﻧﺤﻮة ﺷﻤﺎرش  Nدر دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 -۹ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ

ﺟ��ﻪ �� :٣٣ﻮدار ���ﯽ و ��ﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪا ری �ﯾ�ﻮئ�سﺖ )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﻪ روش دﻗﯿﻖ ﻧﮕﺎﺷﺖ )ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺜﺎل(
 -۲رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﻪ روش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و ﺳﺮﯾﻊ
 -۳ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﻗﻄﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺎده )ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ آﻣﻮزﺷﯽ (MATLAB
 -۴ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﻗﻄﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﮑﺮر )ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ آﻣﻮزﺷﯽ (MATLAB
 -۵ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ آﻣﻮزﺷﯽ (MATLAB

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(
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۲

 -۶اﺛﺒﺎﺗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﭘﺎرت دوم:

 -۷ﺗﺎﺛﯿﺮ  ζﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی )ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﻬﺎی آﻣﻮزش در (MATLAB
 -۸ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮه و ) NMPﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ آﻣﻮزﺷﯽ (MATLAB
ً
 -۹ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ اﮐﯿﺪا ﺳﺮه و  NMPو )ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ آﻣﻮزﺷﯽ (MATLAB
 -۱۰ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮه و ) MPﺑﻬﻤﺮاه اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ آﻣﻮزﺷﯽ (MATLAB
 -۱۱ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮه و NMP

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۲
 -۱۳ﺑﺤﺚ در اﻧﻮاع ﺳﺮﻋﺘﻬﺎی ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ
 -۱۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۹
 -۱۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۷
 -۱۶ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر ﻓﺎز در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ )ﺑﻬﻤﺮاه ﺗﻤﺮﯾﻦ(
 -۱۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۸
 -۱۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۳
 -۱۹ﺷﻬﻮد ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﺎﺷﺖ  GHو 1 + GH

ﺟ��ﻪ �� :٣٤ﻮدار ���ﯽ و ��ﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪا ری �ﯾ�ﻮئ�سﺖ )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻨﺤﻨﯽ  Dﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻊ  CLدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻨﺤﻨﯽ  Dﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻊ OL

 -۲ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﺒﻬﺎی  GHو 1 + GH

 -۳اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ از ﻗﻀﯿﺔ ﮐﻮﺷﯽ و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۴
 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۷

ﭘﺎرت دوم:

 -۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۶
 -۷رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ روش ﮐﻼﺳﯿﮏ و اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ )دﯾﺘﻮر ،ﮐﺎﻧﺘﻮر exclude ،ﮐﺮدن include ،ﮐﺮدن و (...
 -۸ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی )و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﺑﻮدی ﺑﺮای رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ(
 -۹ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖ دﯾﺘﻮرﻫﺎ
 -۱۰ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ
 -۱۱ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖ داﯾﺮة ﻋﻈﯿﻤﻪ

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۲
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۳

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۲ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ
 -۱۳ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺠﺎﻧﺐ ﻗﺎﺋﻢ در ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ
 -۱۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۸
 -۱۵ﺣﻞ ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ :اﺑﻬﺎم ﺑﻮدی ،رﻓﺘﺎر ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ در ﺻﻔﺮ و ﻗﻄﺒﻬﺎی ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ
 excludeو  includeﮐﺮدن ،و ...

ﺟ��ﻪ �� :٣٥ﻮدار ���ﯽ و ��ﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪا ری �ﯾ�ﻮئ�سﺖ )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

ً
 -۱رﻓﺘﺎر ﺗﻮاﺑﻊ اﮐﯿﺪا ﺳﺮه ،ﺳﺮه و ﻧﺎﺳﺮه در HF
 -۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۶
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۳
 -۴ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص  ζ = 0در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ
 -۵رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻗﻄﺒﯽ در ﺻﻔﺮﻫﺎی ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ
 -۶رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻗﻄﺒﯽ در ﻗﻄﺒﻬﺎی ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ

ﭘﺎرت دوم:

 -۷ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻗﻄﺒﯽ در ﺻﻔﺮﻫﺎی ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ )اﻧﯿﻤﯿﺸﻨﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ (MATLAB
 -۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۶
 -۹ﻧﮕﺎﺷﺖ دﯾﺘﻮر ﺣﻮل ﻗﻄﺐ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﺔ N

 -۱۰ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۷۷
 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۷۸

ﺟ��ﻪ �� :٣٦ﻮدار ���ﯽ و ��ﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪا ری �ﯾ�ﻮئ�سﺖ )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﻋﺒﻮر ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻗﻄﺒﯽ از ﻧﻘﻄﻪ  −1 + j 0و ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
 -۲ﺷﺮط ﻻزم ﻧﻮﺳﺎﻧﺴﺎزی
 -۳ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﻬﻢ
 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق  ۸۵ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﺑﺤﺚ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺴﺎزی ،ﺟﻬﺶ در  ،RLﮐﺮة رﯾﻤﺎﻧﯽ ،رﻓﺘﺎر ﺧﺎص ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺎز و (...
 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۹

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(
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٤

 -۶ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ زاو ﯾﻪ  HFدر ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻗﻄﺒﯽ
 -۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۸
 -۸زاو ﯾﻪﺧﻮاﻧﯽ در ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ) HFو (LF
 -۹ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ زاو ﯾﺔ  LFدر ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﯿﭗ N

ﭘﺎرت دوم:

 -۱۰ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ
 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۸
 -۱۳ﺷﻬﻮد اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی و ﻧﻤﻮدار ﻧﺎﯾﮑﻮ ﯾﯿﺴﺖ و ﻧﻤﻮدار  RLو آراﯾﺔ راث
 -۱۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۸
 -۱۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۸
 -۱۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۹

ً
 -۱۷ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ اﮐﯿﺪا ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۰
 -۱۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۴
 -۲۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۷

ﺟ��ﻪ �� :٣٧ﻮدار ���ﯽ و ��ﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪا ری �ﯾ�ﻮئ�سﺖ )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﺔ  K × Gاز روی G

 -۲دﯾﺪﮔﺎه اول ﺗﺠﺎﻧﺲ
 -۳دﯾﺪﮔﺎه دوم ﺗﺠﺎﻧﺲ
 -۴ﻣﺜﺎل و ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ
 -۵ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﺔ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ )ﺑﯿﺎن اول(
 -۶ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﺔ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ )ﺑﯿﺎن دوم(

 -۷رﺳﻢ دﯾﺎﮔﺮام ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ ( −1) × G
 -۸ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ) ۸۸ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ و دﯾﺪﮔﺎه دوم ﺗﺠﺎﻧﺲ(

ﭘﺎرت دوم:

 -۹ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ) ۸۸ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ و دﯾﺪﮔﺎه اول ﺗﺠﺎﻧﺲ(
 -۱۰ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ) ۸۸آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺎﻻت ﭘﺎﯾﺪاری(

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(
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 -۱۱ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ) ۸۸دﯾﺪﮔﺎه راث-ﻫﻮرو ﯾﺘﺰ(
 -۱۲ﺗﻼﻗﯽ دﯾﺎﮔﺮام ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﺔ ) (-۱و ﮐﻠﯿﺔ ﻧﮑﺎت و اﺛﺒﺎﺗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۳ﺗﻼﻗﯽ دﯾﺎﮔﺮام ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر  Re ≤ 0و ﮐﻠﯿﺔ ﻧﮑﺎت و اﺛﺒﺎﺗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 -۱۴ﻣﺮور اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ و ﻣﮑﺎن ﻫﻨﺪﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ
 -۱۵دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺣﺎﺻﻞ از دو روش ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺴﺘﻬﺎ
 -۱۶ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻠﯿﺔ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ  MATLABو اراﺋﺔ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﺧﻼﺻﻪ از ﻧﺤﻮة ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی MATLAB

ﺟ��ﻪ �� :٣٨ﻮدار ���ﯽ و ��ﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪا ری �ﯾ�ﻮئ�سﺖ )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺧﻼﺻﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ از ﮐﻠﯿﺔ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ و RL

 -۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۶دﯾﺪﮔﺎه اول-راث(
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۶دﯾﺪﮔﺎه دوم-ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ(

ﭘﺎرت دوم:

 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۵دﯾﺪﮔﺎه اول(
 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق )۹۵دﯾﺪﮔﺎه دوم(
 -۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق )۹۵ﺣﻞ ﺳﺆال(
 -۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق )۹۵ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ(

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۷ﺣﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح و ﺣﻞ ﺻﺤﯿﺢ(
 -۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۷اﺛﺒﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪ اوﻟﯿﺔ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ  ۲روش ﺑﻬﻤﺮاه ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ در  + MATLABﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ(
 -۱۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۷
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۷دﯾﺪﮔﺎه اول(
 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۷دﯾﺪﮔﺎه دوم :ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻠﻘﻪ(

ﺟ��ﻪ �� :٣٩ﻮدار ���ﯽ و ��ﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪا ری �ﯾ�ﻮئ�سﺖ  +ﺣﺎ��ﻪ�ی ﭘﺎﯾﺪا ری
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۱ﺑﻬﻤﺮاه ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در (MATLAB
 -۲ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﻣﺤﺾ
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۱
 -۴دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ  Spiralدﺳﺘﻪ اول )و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ RLﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی(

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(
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 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۷
 -۶دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ  Spiralدﺳﺘﺔ دوم
 -۷ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی دارای ﺗﺄﺧﯿﺮ

ﭘﺎرت دوم:

 -۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۶
 -۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۰
 -۱۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۵
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۷
 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ) ۹۲راﻫﮑﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎی ﮔﻮﺷﻪای(
 -۱۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۸
 -۱۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۲
 -۱۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۸
 -۱۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۸
 -۱۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۷۰
 -۱۸ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدار ﻗﻄﺒﯽ از ﻧﻘﻄﺔ ) s =−1 + j 0ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن (۸۲

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۹ﻣﻔﻬﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ GM

 -۲۰ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ )و ﺑﯿﺎن ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﮑﻤﮏ (GM
 -۲۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ) GMدﯾﺪﮔﺎه اول(
 -۲۲ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۲۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۱
 -۲۴ﺗﻌﺮﯾﻒ ) GMدﯾﺪﮔﺎه دوم(
 -۲۵اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ GM

 -۲۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۸۴دﯾﺪﮔﺎه اول(
 -۲۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۸۴دﯾﺪﮔﺎه دوم(

ﺟ��ﻪ  :٤٠ﺣﺎ��ﻪ�ی ﭘﺎﯾﺪا ری )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ارﺗﺒﺎط  GMﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ
 -۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۸
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۸

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(
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۷

 -۴ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺷﺪن GM

 -۵ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ
 -۶ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ
 -۷ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ
 -۸ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺻﻔﺮ ﺷﺪن GM

 -۹ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ
 -۱۰ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ
 -۱۱ارﺗﺒﺎط  GMﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی
 -۱۲ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ
 -۱۳ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻢ

ﭘﺎرت دوم:

 -۱۴ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی دو ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺒﻞ در ﻣﺤﯿﻂ MATLAB

 -۱۵ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
 -۱۶ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
 -۱۷ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
 -۱۸ﻧﮑﺘﻪ  GMﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺮه
 -۱۹ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۲۰ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
ﺑﻮدن K × GM
 -۲۱ﻧﮑﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ِ

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۲۲ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۲۳ﻣﺮور ﭘﻨﺞ اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ
 -۲۴ﺗﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ
 -۲۸ﺗﻌﺮﯾﻒ PM

 -۲۵اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﺪ ﻓﺎز
 -۲۶ﻣﺤﮏ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از PM

 -۲۷ﺗﺴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮق  ۸۶و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  PMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن
 -۲۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۷

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۷

ر�ﻮس�ﻄﺎ�ب ﭘ��ﺞ �س و �سﺖ ���ﺮل ��ﯽ

۸

ﺟ��ﻪ  :٤١ﺣﺎ��ﻪ�ی ﭘﺎﯾﺪا ری )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ارﺗﺒﺎط  PMﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ
 -۲ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
 -۳ارﺗﺒﺎط  PMﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد
 -۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  PMو GM

 -۵ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ

ﭘﺎرت دوم:

 -۶ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
 -۷ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﻮدی
 GM -۸و  PMدر ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی دارای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
 -۹آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺴﺒﯽ
 -۱۰ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ )ﺑﻬﻤﺮاه  ۷ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی(
 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۲

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ) ۹۶ﻣﺮور ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺴﺒﯽ(

ﺟ��ﻪ  :٤٢ﺣﺎ��ﻪ�ی ﭘﺎﯾﺪا ری )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﻗﻀﯿﺔ IR

 -۲ﻗﻀﯿﻪ ) ZCﺑﻬﻤﺮاه اﺛﺒﺎت(
 -۳ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎی  IRو  ZCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۹ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۴
 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۴
 -۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۱

ﭘﺎرت دوم:

 -۷ﻋﺒﻮر دﯾﺎﮔﺮام ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ از ﻧﻘﻄﺔ ) (-۱و ﻧﻤﻮد آن در ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن ﻫﻨﺪﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎ
 -۸ﺗﻼﻗﯽ دﯾﺎﮔﺮام ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر  Re ≤ 0و ﻧﻤﻮد آن در ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن رﯾﺸﻪﻫﺎ
 -۹ﺗﻼﻗﯽ دﯾﺎﮔﺮام ﻧﺎﯾﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر  Reو ﻧﻤﻮد آن در ﻧﻤﻮدار ﻣﮑﺎن رﯾﺸﻪﻫﺎ

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۸

ر�ﻮس�ﻄﺎ�ب ﭘ��ﺞ �س و �سﺖ ���ﺮل ��ﯽ

۹

 -۱۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۹
 -۱۱ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎرک ﻫﺎوزن
 -۱۲ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯽﻧﺎم!
 -۱۳ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
 -۱۴ﻋﺒﺎرات ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎرک ﻫﺎوزن
 -۱۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۲
 -۱۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۲

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۲
 -۱۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۲
 -۱۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۱

ﭘﺎرت �ﮫﺎرم:

 -۲۰ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۲
 -۲۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۵
 -۲۲ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﻟﺰ )ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن (۸۳
 -۲۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۸

ﺟ��ﻪ �� :٤٣ا�ﯽ ���ﺮ���
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺪرن
 -۲ﯾﺎدآوری ﻧﮑﺘﺔ داﻓﻌﻪ و ﺟﺎذﺑﺔ ﻗﻄﺐ و ﺻﻔﺮ
 -۳اﻧﻮاع ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزی
 -۴ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزﻫﺎی ﺳﺮی
 -۵ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ
 -۶ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ
 -۷ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزی و ﺣﺬف ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺐ
 -۸ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزﻫﺎ

ﭘﺎرت دوم:

 -۹ﯾﮏ ﻗﻀﯿﺔ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻬﻢ
 -۱۰ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
 -۱۱ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۹

ر�ﻮس�ﻄﺎ�ب ﭘ��ﺞ �س و �سﺖ ���ﺮل ��ﯽ

۱۰

 -۱۲ﻣﺜﺎل آﻣﻮزﺷﯽ
 -۱۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۴
 -۱۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۸۵
 -۱۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۲
 -۱۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۸

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۱۷ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن
 -۱۸ارﺗﺒﺎط ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬرا )ﺑﻬﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﺜﺎل(
 -۱۹ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز  Leadﯾﺎ ﭘﯿﺸﻔﺎز
 -۲۰ﻧﺤﻮة ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز Lead

 -۲۱ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺎز ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﭘﯿﺸﻔﺎز و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ وﻗﻮع آن

ﺟ��ﻪ �� :٤٤ا�ﯽ ���ﺮ��� )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

اﻧﺴﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪﯾﺎب ) (Sun-Seekerﺑﻬﻤﺮاه ﺗﺤﻠﯿﻞ در MATLAB
 -۱ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  Leadﺑﻌﻨﻮان ﺟﺒﺮ ِ
 -۲اﺛﺮات ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ Lead
 -۳ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز Lead-Lead

ﭘﺎرت دوم:

 -۴ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز  PDﯾﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ-ﻣﺸﺘﻘﯽ
 -۵اﺛﺮات ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ PD

 -۶ﯾﺎدآوری ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم
 -۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۲
 -۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۸

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۹ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۳
 -۱۰زاو ﯾﺔ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﮑﺎن رﯾﺸﻪﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﺷﮑﺴﺖ
 -۱۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۶
 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۳
 -۱۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۷

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۱۰

ر�ﻮس�ﻄﺎ�ب ﭘ��ﺞ �س و �سﺖ ���ﺮل ��ﯽ

۱۱

ﺟ��ﻪ �� :٤٥ا�ﯽ ���ﺮ��� )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۵
 -۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۳

ﭘﺎرت دوم:

 -۳ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز  Lagﯾﺎ ﭘﺴﻔﺎز
 -۴ﻧﺤﻮة ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز Lag

 -۵ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻓﺎز ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﭘﺴﻔﺎز و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ وﻗﻮع آن
اﻧﺴﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪﯾﺎب ) (Sun-Seekerﺑﻬﻤﺮاه ﺗﺤﻠﯿﻞ در MATLAB
 -۶ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  Lagﺑﻌﻨﻮان ﺟﺒﺮ ِ
 -۷اﺛﺮات ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ Lag

ﭘﺎرت �ﻮم:

 -۸ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۶
 -۹ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز  PIﯾﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ-اﻧﺘﮕﺮاﻟﯽ
 -۱۰اﺛﺮات ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ PI

 -۱۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۷
 -۱۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۰

ﭘﺎرت �ﮫﺎرم:

 -۱۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۴
 -۱۴ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز Lag-Lead
 -۱۵ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز PID

 -۱۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۷

ﺟ��ﻪ �� :٤٦ا�ﯽ ���ﺮ��� )ادا�(
ﭘﺎرت اول:

 -۱ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۸۹
 -۲ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۸
 -۳ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری دﮐﺘﺮای ۹۸
 -۴ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۵

ﭘﺎرت دوم:

 -۵ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۰

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۱۱

ر�ﻮس�ﻄﺎ�ب ﭘ��ﺞ �س و �سﺖ ���ﺮل ��ﯽ

۱۲

 -۶ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری ﺑﺮق ۹۴
 -۷ﺗﺴﺖ ﻣﺮوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ۹۸

ﺑﺎ آرزوی ���ﺮی�ﮫﺎ  -ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد�قﻮی(

ﺧﺎ� �ق )و�ﺴﺎیت ر��ﯽ ا�ﺘﺎد �قﻮی(

۱۲

