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«   خداهب انم »     

 «   ۹8 سال ارشد ربق كنكوركنترل خطی ت سؤاال موضوعیتحلیل »   
 دهد: یل را پوشش میل بطور خالصه، موارد ذین فایا

 بوده است. كه تست از آن مطرح شده ییایمدیج مالتیشمارة پك -1
 (چهار ستاره = دشوارترین تست ت  سؤال  یزان سختیم -2
 ها تستح ینه صحیگز  -3
 اند( مشخص شده و نحوة اعتراض به آنها  كه با نماد  ها تستموجود در  یاشتباها ت احتمال -4
 نكا ت خاص و جالب مربوط به هر تست برخی -5
 نظر كلي بنده نسبت به سؤال ت آزمون -6

 چند تذرك بسیار مهم:
گر، یان د یبه ب است  در آن وجود داشته نكتة اصلی تستپكیجی است كه نوشته شده در كنار هر تست صرفًا نشاندهندة  شماره پكیج، ها تست تركیبیت یبا توجه به ماه -1

 (.ایم نكردهای  به شمارة آن پكیج اشاره، این گزارشحفظ اختصار  یز استفاده شده باشد، برایجها نیر پكیموجود در سا یها دهیا ایك تست از نكا ت یچنانچه در حل 
 .از قلم افتاده است زین یبهرحال قطعًا موارد یكرد ذكر كنم، ولیم یاریكه ذهنم یرا تا جائ یامسال و جزوا ت كالس های تستن یتشابها ت موجود بام  كوشیده یگرچه سع -2

به بنده منتقل  mtaghavi@mtaghavi.irل یمیق ایاز طر نیز را ها آنالمكان  حتيز شدند، ین یگریكنم چنانچه متوجه تشابها ت د یزم درخواست میان عز یلذا از دانشجو 
 كنند.

 و طبق  ا اضافه خواهد شدیمدیمالت یها جیبه پك یبزود ،ز نكا ت مربوطه و ...یز بهمراه ر یامسال ن های تستكامل  ییو یدیاست و حل و  گزارش اولیهك یل صرفًا ین تحلیا -3
 .است( تا دو سال براي دانشجویان قدیمي رایگانقوانین خانه برق، استفاده از حلهاي جدید 

صادق  عمومممكن است در مورد اند و لذا  بنده استفاده كرده یایمدیمالت یجهایاست كه از پك یزیان عز یاز دانشجو  یافتیدر  یدبكهایهر تست، ف دشواريزان یمالك م -4
 .نباشد

، تراز بینی كرده بودم، سؤال ت كنترل امسال، بر خالف سالیان گذشته، بسیار متعادلتر طراحی شده بود و دوستانی كه این درس را حذف كرده بودند همانطور كه پیش -5
 .(شدتستي مطرح نبیني قبلي، از مبحث فضاي حالت باز هم  ضمنا طبق پیش  و خوبی را براحتی از دست دادندمثبت 

 استفاده كنند. ثبت اعتراض در سامانة سازمان سنجشام، براي  سؤال ت داراي اشكال نوشتهذیل دانشجویان عزیز میتوانند از تحلیلهایي كه  -6

  

mailto:mtaghavi@mtaghavi.ir
http://request.sanjesh.org/noetrequest
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 :98 كنترل خطي سؤاالتارزیابي كلي 
 مطرح شده بود.مستقیم تست یك حداقل بندي بنده(  از كلیه فصول  البته بر اساس فصلتقریبًا چینش سؤال ت بسیار مناسب بود و  .1
مناسب بنظر میرسد است و میتواند بسیار % بود كه 7 >>% 34 >>% 25 >>% 34به ترتیب از راست به چپ:  چهارستارهتا  ستاره یكدرصد تستهاي  .2

 .تمایز ایجاد كندعزیز ن داوطلبابخوبي  بین 
مورد بررسي قرار  هادر كالس تست عينا   4حداقل حتي هاي مالتیمدیا تدریس شده بود و  نكا ت لزم جهت پاسخگویي به تمامي تستها بطور كامل در پكیج .3

 .گرفته بود
 .بودن تستها( با احتساب تركیبي  تستها از پكیج سه مطرح شده بود %34تستها از پكیج دو، و  %33تستها از پكیج یك؛  %33حدود امسال  .4
 قابل اغماض است. ،كلید نهایي تغییربود كه البته آن اشكال نیز در صور ت  جدي داراي اشكال سؤال 1تنها در این آزمون  .5

 

***  

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  3ویدیوي  - 16جلسه  - 1پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

و  stبراي  1در گزینه گرچه روابطي كه  
pt  این موضوع كوچكترین اشكال و خللي براي حال با این  ، وليدنباش مي تقریبي بسیارمطرح شده، در حالت كلي

 .نشودآید و لذا بهتر است اعتراضي در خصوص این تست ثبت  تست بحساب نمي
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* 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  1ویدیوي  - 21جلسه  - 2پكیج در  عينا  این تست  

ها دو جفت صفر و قطب موهومي كمتر از سیستم  گزینهمطرح شده در صور ت سؤال نیستند و  PZmapها منطبق بر  هاي مطرح شده در گزینه PZmapگرچه  
 .نشوداعتراضي در خصوص این تست ثبت  است، با این وجود چون این موضوع خللي در پاسخ نهایي ایجاد نمیكند، لذا بهتر مطرح شده در صور ت سؤال دارند

* 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود. 28جلسه  – 2پكیج در ویدیوهاي متفاوتي از به اشكال مختلف و بارها ایدة بكار رفته در این تست  
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*** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  3ویدیوي  - 35جلسه  - 3پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

  خودم هم فكر نمیكردم از نكتة همپوشاني به این زودي سؤالي مطرح بشه... 
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* 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود. 1ویدیوي  – 36جلسه  – 3پكیج در ویدیوهاي متفاوتي از به اشكال مختلف و بارها ایدة بكار رفته در این تست  
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** 

 
 .(؟!نقطة شكست زدم يادتونهمثالي كه براي تدريس مرتبة   مورد بحث قرار گرفته بود  2ویدیوي  - 20جلسه  - 2پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

 ها رو حفظ كنند...  مكان ریشهها پیشنهاد میكنند الگوهاي  اینم یه تست عالي براي اون بزرگواراني كه به بچه 

** 

 
 .راحتتر قابل پاسخگوئي بود( 2با دانش پكیج  تست این  البته مورد بحث قرار گرفته بود  2ویدیوي  - 12جلسه  - 1پكیج در  عينا  این تست  
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** 

 
 .(هم داشت B تازه مثال كالس ما  مورد بحث قرار گرفته بود  2ویدیوي  - 26جلسه  - 2پكیج در  عينا  این تست  

  !كاریهاش... میاد... با تمام ریزه برقباز هم توي كنكور  مكانيكيمدلینگ سیستمهاي  

 الكتریكیش چطور...؟! مدار معادل؟! ناپایدارهبنظرتون این سیستم  

**** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  1ویدیوي  - 15 جلسه - 1پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

و بنابراین ظاهرًا باید گفت بعنوان اشتباه رایج برخي از مدرسین كنكور اشاره كرده بودم  2بار به گزینه  10بیش از از اوایل ترم  و در جلسا ت مختلف، شاید تقریبًا  

   هاي دیگر فكر نكرده بودند... به گزینهاصاًل خوش به حال اون دوستاني كه 

 .دنباش صحيح مي 4و  2، 1هاي  گزینه 

، 2، یعني گزینه همان كليد اوليهبا متأسفانه تغییري نمیكند و این تست كلید  به احتمال بسيار زیادبا توجه به ظرافت خطاي موجود در این تست،  
نسبت به كلید اولیه اعتراض كرده  هاي برتر تعداد معناداري از رتبهتوجه فرمائید كه كلید نهایي فقط و فقط در صورتي تصحیح میشود كه لطفًا   تصحیح خواهد شد

 باشند(.
 نحوة اعتراض به تست:

  بصور ت مثاًل ، چنانچه تابع حلقه را 1زیرا با توجه به شروط ذكر شده براي تابع حلقه در گزینه  باشد اي نادرست، پاسخ تست مي بعنوان گزاره 1گزینه
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1kدر نظر بگیریم، آنگاه بازاي     ها به  منحني مكان ریشهs  پاسخ تست نیز قطعًا  1جهش خواهد كرد و لذا گزینه
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بنظر منصفانه ، ميشوندبطور صریح ذكر  بهرة مثبتیا  فیدبك منفيمانند  بسیار متداولي فرضهایيحتي ، 1. ضمنًا لزم بذكر است وقتي در گزینه است
 ...بگیرددر نظر پیشفرض بعنوان را  !فازي مینیمممثاًل دانشجو خودش توقع داشته باشیم كه  نمیرسد

  اند كه جبرانساز  صراحتًا ذكر كرده معتبر زیرا صرفنظر از اینكه بسیاري از مراجع باشد پاسخ تست مي ،اي نادرست گزارهبعنوان نیز در حالت كلي  4گزینه
Lead  زیرفصل  ، 554صفحة  عنوان مثال رجوع كنید به:ب   قرار دهدنمیتواند خطاي حالت دائم را تحت تاثیر Effects of Phase-Lead Compensation ،

الاقل در  Leadكنترلر  ثبا ت كرد كهانیز ؛ میتوان بطور مفصل (Benjamin Kuoنوشته آقاي  Automatic Control Systemsویرایش نهم كتاب 
 .را ندارد 4دو شرط قید شده در گزینة  همزمانبرآورده كردن بهیچوجه توانایي ، گروهي از توابع

** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  1ویدیوي  - 15جلسه  - 1پكیج در  عينا  این تست  

ام، مطمئن  چون طبق تجربه ؛بطور كامل مرورش كردم تري بحث پایداري داخلي ر با ادبیا ت پیشرفته دوباره ،هم ام-16دقیقًا ابتداي جلسه حتي خاطرم هست كه  

 بودم ازش تست خواهیم داشت...

 
*** 

 
 مثال دیش ماهواره و ...(.مشابه مورد بحث قرار گرفته بود    2ویدیوي  - 6جلسه  - 1پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

 دار است و احتمال مطرح شدن سؤال ت مشابه از آن در سالهاي آتي بسیار زیاد است. ساده این تست، حل صحیح این تست بسیار نكته بر خالف ظاهر 
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*** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود. 46جلسه  – 3پكیج در ویدیوهاي متفاوتي از به اشكال مختلف و بارها ایدة بكار رفته در این تست  

 


