
 
 به نام خدا 

 

 تو ضیحات در مورد بخش های مختلفی که در پروژه باید پروشش داده بشه

 

انتخاب سیستم: سیستم انتخابی حتما یک سیستم فیزیکی با وجود خارجی یا یک سیستم جدید با کاربرد خاص )ایده جدید  -1

 کاربردی پیشنهاد بدهید( باید باشد.

 و ... ضیح در مورد سیستم انتخابی و کاربرد آنتو -2

 نوشتن معادالت حالت، معرفی تمام پارامترها و ...، خطی سازی در صورت لزوم -3

 باشد(. SISOمعرفی خروجی ها و ورودی های سیستم )بهتر است  -4

 معادله مشخصه سیستم، تابع تبدیل، صفرها و قطب های سیستم و مقادیر ویژه و بررسی پایداری آن -5

 ری پذیری و آشکاری پذیری، پایداروئیت پذیری ،بررسی کنترل پذیری -6

 بردارهای ویژه سیستم -7

و نمایش خروجی و متغییرهای حالت برای شرایط اولیه دلخواه  Matlab-Simulinkشبیه سازی معادالت حالت سیستم در  -8

 و ورودی پله به سیستم

 سیستم Bodeنمودار  -9

 MATLABدر نرم افزار  ،افزایش پایداریپیشفاز و پسفاز برای و در صورت لزوم )فیدبک خروجی(  PIطراحی کنترل کننده  -11

اختیاری و نمره درس کنترل خطی(.  -حلقه باز و حلقه بسته سیستم )کنترل کالسیک Bodeو نمایش پاسخ پله و نمودار 

 اضافی

 

سیستم و شبیه سازی آن. بررسی تاثیر تاخیر در حلقه فیدبک بر )بهبود پایداری( طراحی فیدبک حالت برای پایدار کردن   -11

انتخاب های محل ( با کمک شبیه سازی(. تاثیر  uایداری سیستم )پیدا کردن حداکثر تاخیر مجاز در حلقه )قبل از ورودی پ

 . (به گونه ای که سیستم ناپایدار نشودمختلف قطب ها بر حداکثر تاخیر قابل تحمل سیستم )

پیدا کردن حد بهره برای فیدبک حالت طراحی شده و نیز بررسی تاثیر محل انتخاب های مختلف قطب ها بر حد بهره سیستم  -12

 حلقه بسته

 11تاخیر قابل تحمل )بیش از  کثردسی بل( و حدا 11انتخاب نهایی فیدبک حالت به گونه ای که حد بهره مناسب )بیش از  -13

 بسته به محل قطب های سیستم اصلی می تواند کمتر هم باشد(( قابل تحملحد تاخیر میلی ثانیه به دست آید )



 
)بر اساس تجربیاتی که از بندهای قبلی در انتخاب محل قطب ها به دست برای سیستم  Iیا  PI طراحی کنترل کننده ردیاب  -14

 و شبیه سازی آورده اید.(

 یو شبیه ساز طراحی روئیتگر مرتبه کامل و کاهش یافته برای سیستم -15

  و شبیه سازی ترکیب روئیتگر مرتبه کاهش یافته با کنترل فیدبک حالت -16

 

 

 بخش یک گزارش مرتب به همراه جداول، شکل ها و توضیحات هر تمامی موارد باال در قالب 

 تحویل داده شود

 تحویل اصلی پروژه به صورت حضوری به همراه انجام شبیه سازی های خواسته شده خواهد بود.

 

 پایانی نمره 5نمره پروژه 
 

 

 

 


