
پكیج ردس و تست كنترل خطی رئوس مطالب 1  

 

 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
 ید، ارائة تستهایجد 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 ین بستة آموزشیه اک یزانیة عزیلک 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...

ری 32جلسه   وئیستک انی : نمودار قطبی و معیار پایدا

 پارت اول:

 ة آرگومان(ی)قض یوشک یتئور -1

 یمثال آموزش -2

 یمثال آموزش -3

 80برق  یتست مرور -4

 ستیوئکینا یداریار پایه با معیاول ییآشنا -5

 ستیوئکیاگرام نایدر د Nنحوة شمارش  -6

 ست و بودیوئکیو نا RL ین نمودارهایشهود ارتباط ب -7

 دهیچیست پیوئکینا یاگرامهایدر د Nاز نحوة شمارش  یآموزش یمثالها -8

 ستیوئکینا یداریار پایج در استفاده از معیاشتباهات راار مهم و یات بسکن -9

ری انی  یقطب  نمودار: 33جلسه   )اداهم( وئیستک و معیار پایدا

 پارت اول:

 ق نگاشت )بهمراه مثال(یست به روش دقیوئکینا یها یرسم منحن -1

 عیو سر یبیست به روش تقریوئکینا یها یرسم منحن -2

 (MATLAB یشن آموزشیمی)بهمراه ان ساده یقیست قطب حقیوئکینا یمنحن -3

 (MATLAB یشن آموزشیمی)بهمراه ان ررکم یقیست قطب حقیوئکینا یمنحن -4

 (MATLAB یشن آموزشیمیراستاندارد )بهمراه انیمختلط غست قطب یوئکینا یمنحن -5
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 استانداردست قطب مختلط یوئکینا یمربوط به منحن یاثباتها -6

 :دومپارت 

 (MATLABآموزش در  یشنهایمی)بهمراه ان یبود یست و ارتباط آن با نمودارهایوئکینا یبر منحن  ر یتاث -7

 (MATLAB یشن آموزشیمی)بهمراه ان NMPسره و تابع ست یوئکینا یمنحن -8

 (MATLAB یشن آموزشیمیو )بهمراه ان NMP دًا سره ویکا تابعست یوئکینا یمنحن -9

 (MATLAB یشن آموزشیمی)بهمراه ان MPو  سره تابعست یوئکینا یمنحن -10

 NMPو  سره تابعست یوئکینا یمنحن -11

 :سومپارت 

 92برق  یتست مرور -12

 پاسخ کی یبحث در انواع سرعتها -13

 99تست مروری برق  -14

 97مروری اتوماسیون  تست -15
 (نی)بهمراه تمر ستیوئکینا یهاص رفتار فاز در نموداریتشخ -16

 98ترای کتست مروری د -17

 93برق  یتست مرور -18

1و  GH نگاشتارتباط شهود  -19 GH 

ری انی  یقطب نمودار : 34جلسه   )اداهم( وئیستک و معیار پایدا

 پارت اول:

 OLتوسط تابع  D یدر مقابل نگاشت منحن CLتوسط تابع  D ینگاشت منحن -1

1و  GH یارتباط قطبها -2 GH 

 ات مربوطهکو ن یوشکة یست از قضیوئکینا یداریار پایاستنتاج مع -3

 94ون یاتوماس یتست مرور -4

 97برق  یتست مرور -5

 :دومپارت 

 96 یتراکد یتست مرور -6

 (و ... ردنک include ردن،ک exclude انتور،کتور، ید) یمقدمات میارائه مفاه و کیالسکبه روش  یقطب یها یرسم منحن -7

 (یقطب یها یرسم منحن یبرا یبود یاگرامهایبا نقطه ضعف د یی)و آشنا یدیلکار مهم و یبس یمثال آموزش -8

 تورهایات مربوط به نگاشت دکن -9

 یات مربوط به نگاشت محور موهومکن -10

 مهیرة عظیات مربوط به نگاشت داکن -11
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 :سومپارت 

 یو موهوم یقیحق یبا محورها یقطب یمنحن یمحاسبة محل تالق -12

 یقطب یها یدر منحن قائم محاسبة مجانب -13

 88برق  یتست مرور -14

ر یتاث، یموهوم یدر صفر و قطبهاست یوئکینا، رفتار یابهام بودر: ینظ یمیبا مفاه ییو آشنا یدیلکو م ار مهیبس یمثال آموزشحل  -15
exclude  وinclude و ...ردن، ک 

ری انی  ینمودار قطب : 35جلسه   )اداهم( وئیستک و معیار پایدا

 پارت اول:

 HFدًا سره، سره و ناسره در یکرفتار توابع ا -1

 96 یتراکد یتست مرور -2

 93ون یاتوماس یتست مرور -3

0حالت خاص  -4  ستیوئکینا یدر نمودارها 

 یموهوم یدر صفرها یقطب یرفتار منحن -5

 یموهوم یدر قطبها یقطب یرفتار منحن -6

 :دومپارت 

 (MATLAB یآموزش یشنهایمی)ان یموهوم یدر صفرها یقطب یار مهم در خصوص رفتار منحنیبس یفیتست تال -7

 96 یتراکد یتست مرور -8

 Nمرتبة  یتور حول قطب موهومینگاشت د -9

 یفیتست تال -10

 :سومپارت 

 77برق  یتست مرور -11

 78برق  یتست مرور -12

ری انی  ینمودار قطب : 36جلسه   )اداهم( وئیستک و معیار پایدا

 پارت اول:

1از نقطه  یقطب یمنحنعبور  -1 0j  ات مربوط به آنکو ن 

 یشرط الزم نوسانساز -2

 مهم یفیتست تال -3

 فاز و ...(  ی، رفتار خاص منحنیمانیرة رک، RL، جهش در یات مربوطه )بحث در نوسانسازکبهمراه ن 85برق  یتست مرور -4

 99تست مروری برق  -5
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 یقطب یدر منحن HFه یمحاسبة زاو -6

 98برق  یمرورتست  -7

 (LFو  HF) یقطب یها یدر منحن یخوان هیزاو -8

 Nپ یت یستمهایدر س LFة یمحاسبة زاو -9

 :دومپارت 

 یفیتست تال -10

 یفیتست تال -11

 88برق  یتست مرور -12

 ة راثیو آرا RLست و نمودار ییوکیو نمودار نا یبود ین نمودارهایشهود انواع ارتباط ب -13

 98ون یاتوماس مروری تست -14

 98ترای کتست مروری د -15

 99 برقتست مروری  -16

 یقیدًا حقیکا یقطب یها یمنحن -17

 :سومپارت 

 90برق  یتست مرور -18

 94برق  یتست مرور -19

 97برق  یتست مرور -20

ری انی  ینمودار قطب : 37جلسه   )اداهم( وئیستک و معیار پایدا

 پارت اول:

Kحلقه بستة  یداریپا یبررس -1 G یاز رو G 

 دگاه اول تجانسید -2

 دگاه دوم تجانسید -3

 ن مهمیتمر کیمثال و  -4

 ان اول(یست )بیوئکینا یداریار پایافتة معی میتعم -5

 ان دوم(یست )بیوئکینا یداریار پایافتة معی میتعم -6

ست تابع یوئکیاگرام نایرسم د -7 1 G   

 تجانس(دگاه دوم یست و دیوئکی)نا 88ون یاتوماس یآموزشتست  -8

 :دومپارت 

 دگاه اول تجانس(یست و دیوئکی)نا 88ون یاتوماس یآموزشتست  -9

 (یداریه حاالت پایلکل یتحل آموزش) 88ون یاتوماس یتست آموزش -10
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 تز(یهورو-دگاه راثی)د 88ون یاتوماس یتست آموزش -11

 مربوطه یات و اثباتهاکة نیلک( و -1ست با نقطة )یوئکیاگرام ناید یتالق -12

 :سومپارت 

Reست با محور یوئکیاگرام ناید یتالق -13 0   مربوطه یات و اثباتهاکة نیلکو 

 یفیتست تال کیدر قالب  ها شهیر یان هندسکمست و یوئکینا یارتباطات نمودارها مرور انواع -14

 تستها یل تفاوت حد بهره حاصل از دو روش مختلف در برخیدل -15

 MATLAB یریارگکآموزش خالصه از نحوة ب کی و ارائة MATLABن جلسه توسط یاس شده در یم تدریة مفاهیلک یساز ادهیپ -16

ری انی : 38جلسه   )اداهم( وئیستک نمودار قطبی و معیار پایدا

 پارت اول:

 RLست و یوئکینا یان نمودارهایة روابط موجود میلکد از یار مفیبس یا خالصه -1

 (راث-دگاه اولی)د 96تست مروری برق  -2

 (ستیوئکینا-دگاه دومی)د 96برق تست مروری  -3

 )دیدگاه اول( 95تست مروری برق  -4

 )دیدگاه دوم( 95تست مروری برق  -5

 1401تست مروری برق  -6

 :دومپارت 

 )حل سؤال( 95تست مروری برق  -7

 (یلیمکات تک)ن 95تست مروری برق  -8

 :سومپارت 

 ح(ی)حل مد نظر طراح و حل صح 97تست مروری برق  -9

 (یلیمکات تک+ ن MATLABامل در ک یساز هیشب بهمراهروش  2به  ة سنجشیاولد یلک ینادرست)اثبات  97تست مروری برق  -10

 97تست مروری برق  -11

 1401تست مروری برق  -12

 1400تست مروری برق  -13

 1400تست مروری برق  -14

 دگاه اول(ی)د 97تست مروری برق  -15

 ق تابع حلقه(ین دقیدگاه دوم: تخمی)د 97تست مروری برق  -16
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ری انی  نمودار قطبی: 39جلسه  ری  حاشیه+  وئیستک و معیار پایدا  اهی پایدا

 پارت اول:

 (MATLABدر  یساز هی)بهمراه شب 91تست مروری برق  -1

 محض یو موهوم یقیست حقیوئکینا ینمودارها -2

 91 یتراکتست مروری د -3

 (یدیخورش یهاRL)و ارتباط آنها با دسته اول  Spiralست یوئکینا یاگرامهاید -4

 87ون یتست مروری اتوماس -5

 دستة دوم Spiralست یوئکینا یاگرامهاید -6

 ریتأخ یدارا یستمهایس یداریپا یست در بررسیوئکینا یداریار پایاربرد معک -7

 :دومپارت 

 96برق  یتست مرور -8

 90برق  یتست مرور -9

 85برق  یتست مرور -10

 87برق  یتست مرور -11

 (یا گوشه یانسهاکن فرید بیشد یار مواجهه با همپوشانک)راه 92ون  یاتوماس یتست مرور -12

 98برق  یتست مرور -13

 82برق  یتست مرور -14

 98ون یاتوماس یتست مرور -15

 98ون یاتوماس یتست مرور -16

 70برق  یتست مرور -17

1از نقطة  یست هنگام عبور نمودار قطبیوئکیار نایمع یریارگکب -18 0s j   (82ون یاتوماس یتست مرور) 

 :سومپارت 

 GM یکیزیمفهوم ف -19

 (GM کمکستمها بیس یدارین پاییج در تعیاشتباه را کیان ی)و ب یمثال آموزش -20

 دگاه اول(ی)د GMف یتعر -21

 یفیتست تأل -22

 91برق  یتست مرور -23

 دگاه دوم(ی)د GMف یتعر -24

 GMمحاسبة  یتمهایالگور -25

 دگاه اول(ی)د 84برق  یتست مرور -26
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 دگاه دوم(ی)د 84برق  یتست مرور -27

ری )اداهم( حاشیه: 40جلسه   اهی پایدا

 پارت اول:

 ستیوئکیبا نمودار نا GMارتباط  -1

 98ترای کتست مروری د -2

 98ترای کتست مروری د -3

 GMت شدن ینهایب یکیزیر فیتعاب -4

 مهم یمثال آموزش -5

 مهم یمثال آموزش -6

 مهم یمثال آموزش -7

 GMصفر شدن  یکیزیر فیتعاب -8

 مهم یمثال آموزش -9

 مهم یمثال آموزش -10

 یبود یبا نمودارها GMارتباط  -11

 مهم یمثال آموزش -12

 مهم یآموزشمثال  -13

 :دومپارت 

 MATLABط یقبل در مح یدو مثال آموزش یه سازیشب -14

 یمثال آموزش -15

 یمثال آموزش -16

 ار مهمیبس یمثال آموزش -17

 سره یستمهایمربوط به س GMته کن -18

 یفیتست تأل -19

 یفیتست تأل -20

Kته ثابت بودِن کن -21 GM  

 1401برق تست مروری  -22

 :سومپارت 

 یفیتست تأل -23

 ینوسان یستمهایج مربوط به قضاوت در خصوص سیاشتباه رامرور پنج  -24

 یفیتست تأل -25
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 PMف یتعر -28

 تم محاسبة حد فازیالگور -26

 PMبا استفاده از  یداریپا کمح -27

 با استفاده از آن PM یکیزیر فیو تعب 86برق  یتست آموزش -28

 97تست مروری اتوماسیون  -29

 1400تست مروری برق  -30

ری )اداهم( حاشیه: 41جلسه   اهی پایدا

 پارت اول:

 ستیوئکیبا نمودار نا PMارتباط  -1

 ار مهمیبس یمثال آموزش -2

 با نمودار بود PMارتباط  -3

 GMو  PMحلقه بسته با استفاده از ستم یس یداریپان ییتع -4

 یمثال آموزش -5

 :دومپارت 

 یمثال آموزش -6

 یبود ینقاط ضعف نمودارها -7

8- GM  وPM  انس قطع چندگانهکفر یدارا یستمهایسدر 

 ینسب یداریبا مفهوم پا ییآشنا -9

 یداریپا یها هیحاشبا  ینسب یداریپاارتباط  -10

 (یدیلکار مهم و یبس یمثال آموزش 7ار مهم )بهمراه یبس یفیتست تال -11

 92 یتراکد یتست مرور -12

 :سومپارت 

 (ینسب یداریامل مفهوم پاک)مرور  96برق  یتست مرور -13

ری )اداهم( حاشیه: 42جلسه   اهی پایدا

 پارت اول:

 IRة یقض -1

 )بهمراه اثبات( ZCه یقض -2

 یمثال آموزش 9با استفاده از  ZCو  IR یایت قضایتثب -3

 94ون یاتوماس یتست مرور -4
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 94برق  یتست مرور -5

 81برق  یتست مرور -6

 :دومپارت 

 ها شهیر یان هندسکنمود آن در نمودار م( و -1ست از نقطة )یوئکیاگرام نایعبور د -7

Reبا محور ست یوئکیاگرام ناید یتالق -8 0  ها شهیان رکنمود آن در نمودار مو 

 ها شهیان رکنمود آن در نمودار مو  Reبا محور ست یوئکیاگرام ناید یتالق -9

 89برق  یتست مرور -10

 هاوزن کبار یداریار پایمع -11

 نام! یب یداریار پایمع -12

 ار مهمیبس یمثال آموزش -13

 هاوزن کبار یداریار پایعبارات معادل با مع -14

 92برق  یتست مرور -15

 92برق  یتست مرور -16

 :سومپارت 

 92برق  یتست مرور -17

 92برق  یتست مرور -18

 91برق  یتست مرور -19

 :چهارمپارت 

 92برق  یتست مرور -20

 95برق  یتست مرور -21

 (83ون یاتوماس یولز )تست مرورکین ینمودارها -22

 88ون یاتوماس یتست مرور -23

 نترلراهك  یطراح : 43جلسه 

 اول: پارت

 و مدرن کیالسک ینترلرهاک -1

 تة دافعه و جاذبة قطب و صفرکن یادآوری -2

 یانواع جبرانساز -3

 یسر یبه انواع جبرانسازها ینگاه اجمال -4

 ینترلر تناسبک -5

 ینترلر تناسبکب یمعا -6
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 قطب صفر باو حذف  یجبرانساز -7

 هاجبرانساز یداریدر خصوص پا ته مهمکن -8

 :دومپارت 

 مهمو  یاربردکار یبسة یقض کی -9

 یمثال آموزش -10

 یمثال آموزش -11

 یمثال آموزش -12

 84برق  یتست مرور -13

 85ون یاتوماس یتست مرور -14

 92برق  یتست مرور -15

 98 ونیاتوماس مروری تست -16

 1401تست مروری برق  -17

 1401تست مروری برق  -18

 :سومپارت 

 آن یکیزیباند و مفهوم ف یپهنا -19

 مثال( کیباند و پاسخ گذرا )بهمراه  یارتباط پهنا -20

 شفازیپ ای Leadجبرانساز  -21

 Leadجبرانساز  یریارگکنحوة ب -22

 انس وقوع آنکو فر شفازینترلر پکمم فاز یزکما -23

 )اداهم( نترلراهك  ی: طراح 44جلسه 

 پارت اول:

 MATLABل در ی( بهمراه تحلSun-Seeker)اب یدیستم خورشیجبرانساِز سبعنوان  Leadنترلر ک کیامل ک یطراح -1

 Leadنترلر کبا استفاده از  یاثرات جبرانساز -2

 Lead-Leadجبرانساز  -3

 :دومپارت 

 یمشتق-یا تناسبی PDجبرانساز  -4

 PDنترلر کبا استفاده از  یاثرات جبرانساز -5

 مرتبه دوم یستمهایس یها در خصوص مشخصه یات مهمکن یادآوری -6

 92تست مروری برق  -7

 1400تست مروری برق  -8
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 98تست مروری برق  -9

 :سومپارت 

 93برق  یتست مرور -10

 ستکها در نقاط ش شهیان رکم یمنحنة یزاو -11

 96برق  یتست مرور -12

 93برق  یتست مرور -13

 97برق  یتست مرور -14

 )اداهم( نترلراهك  یطراح : 45جلسه 

 پارت اول:

 95برق  یتست مرور -1

 93برق  یتست مرور -2

 :دومپارت 

 ا پسفازی Lagجبرانساز  -3

  Lagجبرانساز  یریارگکنحوة ب -4

 انس وقوع آنکو فرپسفاز نترلر کفاز  ممینیم -5

 MATLABل در ی( بهمراه تحلSun-Seeker)اب یدیستم خورشیجبرانساِز سبعنوان  Lagنترلر ک کیامل ک یطراح -6

 Lagنترلر کبا استفاده از  یاثرات جبرانساز -7

 :سومپارت 

 96برق  یتست مرور -8

 یانتگرال-یا تناسبی PIجبرانساز  -9

 PIنترلر کبا استفاده از  یاثرات جبرانساز -10

 97برق  یتست مرور -11

 90برق  یتست مرور -12

 :چهارمپارت 

 94برق  یتست مرور -13

 1400تست مروری برق  -14

 1401تست مروری برق  -15

 Lag-Leadجبرانساز  -16

 PIDجبرانساز  -17

 87برق  یتست مرور -18
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 )اداهم( نترلراهك  یطراح : 46جلسه 

 پارت اول:

 89برق  یتست مرور -1

 98تست مروری برق  -2

 98ترای کتست مروری د -3

 95برق  یتست مرور -4

 :دومپارت 

 90برق  یتست مرور -5

 94برق  یتست مرور -6

 98ون یاتوماس یتست مرور -7

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


