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»   �دا � �م «     
 »   ٩٩سال  ار�د �ق ور� ن �  ���رل ��ی�ؤاالت  �و�و�یح��ل �    «

 دهد: یل را پوشش می، موارد ذتحلیلن یا
 .بود آن مطرح شدهمباحث موجود در ه تست از ک یجیکپ ۀشمار  -١

 )ن تستیچهار ستاره = دشوارتر ت (سؤاال  یزان سختیم -٢

 ها تستح ینه صحیگز  -٣

 اند) مشخص شده ه با نماد کاعتراض به آنها ( ۀو نحو  ها تستموجود در  یاشتباهات احتمال -٤

 اند) شده مشخص (که با نماد  ات خاص و جالب مربوط به هر تستکن برخی -٥

 بنده نسبت به سؤاالت آزمون یلکر نظ -٦

    ��م� � �ند �ذ 
گر، چنانچه در یان د یبه ب(است  در آن وجود داشته اصلی تست ۀتکنه کیجی است کپ ۀنشاندهند عموماً نار هر تست کنوشته شده در  یجکشماره پ، ها تست یبیکتر ت یبا توجه به ماه -١

 ).میا ردهکنای  اشاره هایجکپسایر  ۀبه شمار  ن گزارشیادر  ،حفظ اختصار یز استفاده شده باشد، برایجها نیکر پیموجود در سا یها دهیا ایات کتست از ن کیحل 

چنانچه متوجه ( از قلم افتاده است زین یبهرحال قطعًا موارد ینم، ولکر کرد ذ کیم یاریه ذهنم کیرا تا جائ یالسکامسال و جزوات  های تستن یتشابهات موجود بام  دهیوشکگرچه  -٢

 .)دینکبه بنده منتقل  mtaghavi@mtaghavi.irل یمیق ایرا از طر ها آنان کاالم یحتد، یز شدین یگریتشابهات د 

 یها جیکبه پ یبزود ،ات مربوطه و ...کن زیز بهمراه ر یامسال ن های تستامل ک ویدیویی و ای حرفه حل همانند سایر کنکورها، است و هیگزارش اول کیصرفًا ل ین تحلیا -٣

 .است گانیان رایدانشجو یتا دو سال براد یجداین ویدیوهای برق، استفاده از خانۀ ن یطبق قوان. ا اضافه خواهد شدیمدیمالت

 .صادق نباشد عمومن است در مورد کمماند و لذا  ردهکبنده استفاده  یایمدیمالت یجهایکه از پکاست  یزیان عز یاز دانشجو  یافتیدر  یهاکدبیهر تست، ف یدشوارزان یم کمال -٤

 :٩٩ کنترل خطی سؤاالت یلک یابیارز
 .مطرح شده بود اً مستقیمتست بندي بنده) حداقل یك  از کلیه فصول (البته بر اساس فصلو  بودبسیار عالی سؤاالت  موضوعی نشیچ .١
 تواندیرسد است و میبنظر م آزمونی نسبتًا سادهه ک% بود ٨ >>% ٢٥ >>% ٢٥ >>% ٤٢ب از راست به چپ: یبه ترت چهارستارهتا  ستاره کی یدرصد تستها .٢

 ند.کجاد یاز یز تماین داوطلبان عز یب  یبخوب
 .قرار گرفته بود یمورد بررس هاالسکدر  ناً یتست ع ٤ حداقل یحتشده بود و پوشش داده  ایمدیمالت یها جیکامل در پکبطور تستها  یتمامبه  ییپاسخگو  جهتات الزم کن .٣
و  ج دو،تستها از پکی %٤٢تستها از پکیج یک؛  %٢٥حدود بود و  یکنواختنیز توزیع تستها تقریبًا بود، امسال  یکنواختکامًال که توزیع تستها  ٩٨سال  همانند .٤

 تستها از پکیج سه مطرح شده بود (با احتساب ترکیبی بودن تستها). %٣٣
 .قابل اغماض است، یید نهایلکر ییتغدر صورت  هم الکاشآن ه البته کبود اساسی ال کاش یدارا سؤال یک تنها ن آزمونیدر ا .٥
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**  

 
 صحیح است. ٤گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود.  ١ یو یدیو  �👈� ٢٦ جلسه �👈� ٢ج کیپاین تست در نکتۀ اصلی مربوط به  
 قابل حل بود. روش ٢حداقل به با توجه به نکات گفته شده در کالس، این تست  

 بخاطر داشتید.را  مطرح کرده بودم) ٩٧نکتۀ پایداری (که در تست مشروط برآنکه  ؛قابل انجام بود و صرفًا با !لمس قلمبدون  تستحل این  

                                                     
* 

 
 صحیح است. ٢گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود.  ٢ یو یدیو  �👈� ٦ جلسه �👈� ١ج کیپدر  عیناً تست  تستی مشابه با این

 ) ٤تست  �👈� ١فصل  �👈�کنترل کتاب نیز مطرح شده بود (رجوع کنید به  ٧٠آزمون کارشناسی ارشد سال در  عیناً این تست  
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* 

 
 .)وارد نخواهد بود هاآننیز به اعتراضی د، کن نمیرا مختل تست حل  هاخطاازآنجائیکه این  خطای بسیارظریف است، ٢تست دارای این  گرچه( صحیح است ١گزینۀ  

 م.یبحث کرده بود  نیز st و rtروی پارامترهای  بحث قرار گرفته بود و حتی در آن ویدیو مورد  ٣ یو یدیو  �👈� ٣٣ جلسه �👈� ٣ج کیپدر  عیناً این تست 

 تست:این موجود در  (و قابل اغماض) ریفطاهای بسیار ظخ 
 .نیست کافی ١دقت ترسیم پاسخ پلۀ ترسیم شده در گزینۀ  .١
 طبیعی" درج شده است." بوده که اشتباهًا بصورت "فرکانس طبیعی نوساناتفرکانس ، "سؤال" در صورت فرکانس طبیعیمقصود طراح از عبارت " .٢
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**  

 
 صحیح است.  ٣گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود. ٢١ جلسۀ �👈� ٢ج کیپدر ویدیوهای متفاوتی از به اشکال مختلف و بارها ایدۀ بکار رفته در این تست  
 قابل حل بود. روش ٢حداقل به با توجه به نکات گفته شده در کالس، این تست  
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* 

 
 صحیح است.  ٤گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود. ٢ یو یدیو  �👈� ٢٨ جلسهبخصوص در  ٢ج کیپدر ویدیوهای متفاوتی از به اشکال مختلف و بارها ایدۀ بکار رفته در این تست  

 امکانپذیر بود! ثانیه ١٠کمتر از " رو بلد بودید، حل این تست در نمودارهای بودی !شعوراگر نکتۀ " 

 کند). این موضوع خللی در حل تست ایجاد نمی البتهاست ( دقت رسم آن پائیندر حال حاضر  لیرسم میشد و  کامًال متقارنباید بصورت  ٤نمودار فاز گزینۀ  
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***  

 
 .)است علمیواقعًا دارای اشکال  این تست زیربراساس استداللهای  ولیممکن بود  گزینهردبه روش  تستاین گرچه پاسخگویی به (صحیح است  ٢گزینۀ  

ولی متأسفانه  حل کرده بودیم طراحی شده بود  ١ یو یدیو  �👈� ٣٦ جلسه �👈� ٣ج کیپدر  پیش از برگزاری کنکور که ۹۸دکترای از روی تست  دقیقاً تست  این 
 .و همین موضوع بسیاری از داوطلبان (بخصوص داوطلبان قوی) را سردرگم کرده بود ، نمودار آن نادرست ترسیم شده بوددقتی گرافیست بیبدلیل 

 اعتراض:ثبت  نحوۀ 

)فرض صفر بودِن خطای حالت ماندگار نسبت به ورودی شتاب، گویای این حقیقت است که  )G s  سیستمی ازType  3بوده و به بیان دیگر دارای عامل  ۳یا همان نوع
1
s

 

 ۳رود که در نمودار نایکوئیست،  انتظار میکنیم،  includeیا  D ،excludeقطب را از منحنِی  ۳باشد. بنابراین بدیهیست فارغ از اینکه این  قطب در مبدأ) می ۳(
0sقطب واقع در  ۳(حاصل از نگاشت دیتور حوِل  نیمدایرۀ عظیمه تر  ها رعایت نشده است و به بیان ساده موضوع در هیچ یک از گزینه) مشاهده شود، حال آنکه این =

ای مثًال به فرمت  شکل زیر نمودار نایکوئیست تابِع مد نظر طراح محترم این تست را (که ضابطه .شود یک دایرۀ عظیمۀ کامل مشاهده نمیها،  در هیچ یک از گزینه

( ) ( )2

3

1s
G s

s
+

 کشد: به تصویر می excludeو  includeدارد)، در هر دو حالت  =

 
 

( )G s→  

 

 .شد صحیح بود که بشکل مقابل رسم می درصورتیتنها  ٢گزینۀ : include حالت



 ٩٩�ن�ور ار�د �ق سال  ی�� �ح��ل �و�و�ی �ؤاالت ���رل  ۷

 

ص��ی �قوی ��ی ۷  www.mtaghavi.irو�سايت ���ی د��ر �

 

 
 

( )G s→  

 

 :excludeحالت 

ترسیم شده که بوضوح گویای وجود اشکال  های عظیمه بصورت ناقص و بدون در نظر گرفتن دو تا از نیمدایرهنمودار نایکوئیست  ۲کنیم، در گزینۀ  همانطور که مشاهده می
 . کند اشکالی که حداقل بحث تحلیل پایداری به روش نایکوئیست را با اشکال مواجه میباشد؛  علمی در تست می

که این استدالل که وظیفۀ تکمیل نمودار نایکوئیست بعهدۀ خود داوطلبان بوده بهیچوجه قابل قبول نیست چرا که براساس  نکته بسیار حائز اهمیت است توجه با
)، نمودار کامًال صحیح حاکم بر ۲خواستۀ سؤال، قرار است گزینۀ  )G s .را به تصویر بکشد 

                                                     
* 

 
 صحیح است. ١گزینۀ  

مراجعه کنید به:  مثالً ( مورد بحث قرار گرفته بود نایکوئیست فصل �👈� ٣ج کیپدر ویدیوهای متفاوتی از به اشکال مختلف و بارها ایدۀ بکار رفته در این تست  
 .)١ی و یدیو  �👈� ٣٥جلسه  �👈� ٣ج کیپ

 قابل حل بود. روش !٤حداقل به با توجه به نکات گفته شده در کالس، این تست  
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 .صحیح است ٤و  ٣گزینۀ  

کید  ٣ یو یدیو  �👈� ٣٩ جلسه �👈� ٣ج کیپدر  پیش از برگزاری کنکورکه  ۹۷ ارشدتست بینهایت ظریف  نکتۀهمان   ًا و عیناً قیقدتست  این  کرده  روی آن تأ
را سردرگم همین موضوع بسیاری از داوطلبان متأسفانه و  شددارای دو گزینۀ صحیح ، ٤زینۀ طراح در طراحی گدقتی  بیولی بدلیل بود پرسش قرار داده  ا موردر م بود

 .کرد..

 .نهایی آن تصحیح شودشاید کلید اگر تعداد  اعتراض کافی نسبت به این تست ثبت شود،  

 ثبت اعتراض: اولروش  
0.01essموجود در صورت سؤال پی ببریم و متوجه شویم که طراح محترم تست، بجای  اشکال تایپیاگر در زمان کوتاه کنکور به  ، بدنبال برآورده شدن =

0.01ess  بوده است، آنگاه: =
kشده توسط این گزینه بازای کلیۀ مقادیر  نمیتواند پاسخ تست باشد زیرا سیستم جبرانسازی ۱گزینه  • ∈ است. ناپایدار 
 خواهد شد. ناپایداری داخلیشده توسط این گزینه دچار  نمیتواند پاسخ تست باشد زیرا سیستم جبرانسازی ۲گزینه  •
0.01essپاسخ تست باشد زیرا گرچه حصول به  میتواند ۳گزینه  • = 909kشود، با این حال، بازای  ناممکن بوده و منجر به بروز ناپایداری در سیستم می + = 

0.01essمیتوان به خطای منفِی  =  رسید. −
0.01essل به پاسخ تست باشد زیرا گرچه حصو  میتواند ۴گزینه  • = شود، با این حال، بازای  ناممکن بوده و منجر به بروز ناپایداری در سیستم می +

15453 772.65
20

k = 0.01essمیتوان به خطای منفِی  = =  رسید. −

گزینۀ صحیح  ۲حتی در صورت پی بردن به اشکال تایپی، تست دارای  ثانیاً پی بردن به خطای تایپی فوق در زمان کوتاه کنکور ناممکن بوده و  اوالً بنابراین از آنجائیکه  •
د که این تست حداقل با تأثیر تر بنظر میرس اند، لذا منصفانه محاسبات مورد نیاز برای پاسخگویی به تست نیز بعضًا نامتعارف بوده ثالثاً ) بوده و ۴و  ۳های  (یعنی گزینه

 مثبت حذف شود.

 ثبت اعتراض: دومروش  
های  ) نمیتواند پاسخ تست باشد و به سرعت حذف میشود. بنابراین براساس گزینهRHP(ناشی از حذف صفر و قطب  ناپایداری داخلیبدلیل ایجاد  ۲بدیهیست گزینۀ 

 باقیمانده، خواهیم داشت:

( )
( )( )

0
0

1 1 1
1 1 lim 4 11 lim

3 2
p s

s

ess
K CG s sk

s b s s
→

→

= = =
+ +  +

+ ×  + − + 

 ⇒  3
3 2

bess
b k

=
−

 



 ٩٩�ن�ور ار�د �ق سال  ی�� �ح��ل �و�و�ی �ؤاالت ���رل  ۹

 

ص��ی �قوی ��ی ۹  www.mtaghavi.irو�سايت ���ی د��ر �

 

0.01essحال برای رسیدن به خطای  =  ، کافیست بصورت زیر عمل شود:+
3 1

3 2 100
b

b k
= +

−
 ⇒  300 3 2b b k= −  ⇒  297

2
k b−
=  

آید؛  بدست می همواره مقداری منفی kرا اختیار کنید، پارامتِر   ۵٫۱یا    ۶یا    ۴٫۵کدامیک از سه مقداِر:  bکنیم، فارغ از اینکه  بنابراین همانطور که مشاهده می
گزینۀ باقیمانده منجر به  ۳هر حاکم است)،  IRLهای منفی (که قواعد رسم kها بسادگی میتوان نشان داد که بازای این  حال آنکه بکمک منحنی مکان ریشه

 اب شود:نمیتواند بعنوان پاسخ این تست انتخ ۳و لذا گزینه  ناپایداری سیستم حلقه بسته میشوند

 
                                                     

**  

 
 صحیح است. ٣گزینۀ  

 به مراتب سختتر از این تست بود). ٩١مورد بحث قرار گرفته بود (البته تست سال   ١ یو یدیو  �👈� ٢٣جلسه  �👈� ٢ج کیپدر ) ٩١(یعنی تست ارشد این تست  تست مشابه با 

" استفاده میکرد، اما این موضوع پاسخ نوسانی میرا" از عبارت "پاسخ نوسانیگرچه ادبیات فنی این تست دارای اشکال بود و طراح محترم باید بجای عبارت " 
 شود. باعث حذف تست نمی

 قابل انجام بود. ثانیه ٢٠زمانی کمتر از در حل این تست  
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 صحیح است. ٤گزینۀ  

 تست رو میزد با آن ویدیو رو دیده بوداگر کسی فقط یکبار با دقت مورد بحث قرار گرفته بود و   ٢ یو یدیو  �👈� ١٥ جلسه �👈� ١ج کیپدر  عیناً این تست 
  .)کرده بودیمصحبت و اثباتهاش و ...  y ! در مورد بینهایت شدِن ییییییکّلی ،(چون داخل فیلم

 !بیادر نکات این ویدیو تست از سایهم ممکنه که سالهای بعد ممکنه چنین سؤالی مطرح بشه، که همونطور که در ویدیوی باال پیش بینی کرده بودم  

 !اند کامل نیاموختهرا کنترل در نظر گرفته شده که هنوز مفاهیم اساسی  مدرسین کنکوریو  برای دانشجویان ٢گزینۀ نادرست  

 (فضای حالت سالهاست که از درس کنترل خطی حذف شده و به درس کنترل مدرن منتقل شده) این تست هیچ ربطی به بحث فضای حالت نداره! 

)بازای چه مقدار : باشهشاید سؤال سالهای بعد این   )2 0x  خروجی( )y t(!اصال شدنیه؟) کراندار خواهد شد؟ 

                                                     
*** 

 
 صحیح است. ٢گزینۀ  

 کمی سختتر از این تست بود). ٩٥مورد بحث قرار گرفته بود (البته تست سال   ٢ یو یدیو  �👈� ٢٤جلسه  �👈� ٢ج کیپ) در ٩٥تست مشابه با این تست (یعنی تست ارشد  
 قابل حل بود. روش ٣حداقل به با توجه به نکات گفته شده در کالس، این تست  
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**  

 
 صحیح است ١گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود.  ٢ یو یدیو  �👈� ١٣جلسه  �👈� ١ج کیپدر  ،بهمراه مثالهای متعدد، این تستبه زم برای پاسخگویی ال  کلیۀ نکات

                                                     
)�قویر��ی ا�تاد و�سايت  خا� �ق (  -  �ھاي ���ر یبا آرزو  


