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  شناسنامه درس
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 فهرست مطالب

  کنترلهاي اي بر سیستممقدمه: فصل اول

 هاي کنترلهایی از سیستممثال 

 اي مفاهیم پایه 

  هاي فیزیکیهاي ریاضی براي سیستممدل  :فصل دوم

  بلوك دیاگرام و گراف حرکت سیگنال 

 ي فیزیکیهاستمیسهاي خطی براي توصیف رفتار دینامیکی معادالت دیفرانسیل و تقریب 

 هاي خطیتبدیل الپالس و تابع انتقال سیستم 

  تحلیل در فضاي حالت  :فصل سوم

  حالت و حل معادالت حالتماتریس انتقال 

 دیاگرام حالت و ارتباط بین معادالت حالت و تابع انتقال 

 پذیري و فیدبک حالتمفاهیم کنترل 

  هاي کنترل فیدبک مشخصات سیستم :مچهارفصل 

 سیگنال خطا و تحلیل خطاي ماندگار 

 هاي کنترلتحلیل پاسخ گذراي سیستم 

  هاي کنترل فیدبک سیستمتحلیل عملکرد  :مپنج فصل

 مفهوم قطب مسلط 

 هاي عملکردشاخص 

  تاثیر صفر و قطب بر پاسخ سیستم کنترل 

  هاي کنترل خطی پایداري سیستم :مشش فصل

 مفهوم پایداري 

  هرویتز - اثپایداري رتحلیل معیار   

  ها در تحلیل پایداريروش مکان هندسی ریشه :مهفت فصل

  اهشهیر یمکان هندسترسیم  

  اهشهیر یمکان هندستحلیل پایداري با بکارگیري 

  افزار ابزار کنترل در نرمبا استفاده از جعبه اهشهیر یمکان هندسترسیمMATLAB 

       اهشهیر یبا استفاده از مکان هندسهاي خطی کنندهطراحی کنترل :مهشتفصل 

 فاز  -پیش کنندهکنترل یطراح(Lead)  

 فاز  -پس کنندهکنترل یطراح(Lag)  

 فاز  -فاز و پس -ترکیبی پیش کنندهکنترل یطراح 

 هايکنترل کننده معرفی  PID  اهشهیر یمکان هندسي صفحه در هانآ یطراحو 

 بکارگیري sisotool افزار در نرمMATLAB  هاي خطی کنندهکنترل یطراحبراي 

 



   هاي پاسخ فرکانسیروش :منه فصل

 دیاگرام ( یپاسخ فرکانسهاي ترسیم دیاگرامBode  ( 

  تحلیل پایداري براي  یپاسخ فرکانسمعیارهاي 

  افزار ابزار کنترل در نرمبا استفاده از جعبه یپاسخ فرکانسترسیمMATLAB 

  فرکانس  يهاي کنترل خطی در حوزهسیستم تحلیل پایداري :دهم فصل

 قطیی  دیاگرام    

  براي تحلیل پایداريمعیار نایکوئیست 

 دیاگرام نیکولز 

 هاي کنترل داراي تأخیر زمانیتحلیل پایداري سیستم  

 افزار ابزار کنترل در نرمبا استفاده از جعبهفرکانس  يدر حوزه يداریپا لیتحلMATLAB 

  ي فرکانسدر حوزهخطی  هايکنندهکنترلطراحی  :یازدهم فصل

 فاز با استفاده از دیاگرام  -پیش کنندهکنترل یطراحBode 

 فاز با استفاده از دیاگرام  -پس کنندهکنترل یطراحBode 

 فاز با استفاده از دیاگرام  -فاز و پس -ترکیبی پیش کنندهکنترل یطراحBode 

  :کتاب درسی

[1] Richard C. Dorf  and Robert H. Bishop, “Modern Control Systems,”  

12th Edition, Prentice Hall, TJ 216.D67, 2010. 

  :سایر مراجع

[2] F. Golnaraghi and B. C. Kuo, “Automatic Control Systems,” 8th Edition, 

Wiley, TY 213.K8354, 2010 

[3] K. Ogata, “Modern Control Engineering,” 5th Edition, Prentice Hall, 

TJ 213.O28, 2010 

  :ارزیابی

 10 : ها و کوئیزهاتمرین %    

  40تا  % 30: میان ترمامتحان %  

 60تا %  50  :امتحان پایان ترم %  

  )حتماً ثبت نام کنید(   http://ivut.iut.ac.ir: سامانه الکترونیکی درس

      http://ghaisari.iut.ac.ir:    وب سایت مدرس

  :و رفع اشکال ساعات مراجعه

 درصورت عدم امکان مراجعه در این ساعات   . 8:00 - 10:00ها از شنبهدوو  11:00 - 12:30ها شنبه

 .براي زمان مناسب هماهنگ نمایید   ghaisari@cc.iut.ac.irتوانید از طریق ارسال ایمیل به  می

  13:30الی  12:30از    ها توسط آقاي مهندس علويتوسط آقاي مهندس باقرزاده و دوشنبه  هاشنبه: کالس تمرین

 .حضور در یک کالس کافی است


