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(�)��تابع تبدیل سیستم زمان پیوسته اي به صورت  =
��

�������
را در نظر بگیرید که با سیستم فیدبک واحد  

 جام دهید.نموارد زیر را در مورد سیستم مربوطه اسعی در کنترل آن داریم. 

  سیستم حلقه بسته را پیدا کنید.واحد با رسم پاسخ فرکانسی سیستم، حدفاز و حد بهره و خطاي حالت ماندگار به ورودي پله  -الف

ثانیه و مقدار اورشوت  4کنترل زمان پیوسته اي طراحی کنید که در پی آن زمان نشست کمتر از با انتخاب زمان نمونه برداري مناسب،  -ب

یه سازي شبکارایی آن را در درصد باشد و خطاي حالت ماندگار به ورودي پله صفر باشد. عملکرد سیستم را شبیه سازي کرده و  10کمتر از 

  .را در طراحی در نظر بگیرید) ZOH(مدل  پاسخ زمانی صحت سنجی کنید

هاي معمول گسسته کرده و کارایی آن ها را در شبیه سازي سیمولینک بررسی کرده و با کنترل زمان پیوسته قبلی را با روش -ج 

ود شانتخاب کنید؟ آیا هنوز خواسته هاي بخش الف برآورده میکنترل زمان پیوسته مقایسه کرده و بهترین روش گسسته سازي را 

 (تشریح کنید)؟

بیه عملکرد سیستم را شسپس با روش مکان ریشه کنترل زمان گسسته اي طراحی کنید که خواسته هاي بخش الف را برآورده سازد و  -ه

  سازي کنید.

��درجه ( 60حداقل  سیستمحد فاز کنترل کننده اي طراحی کنید که ) Wبا کمک روش حوزه فرکانس (صفحه  -د > 60�( ،

م را شبیه عملکرد سیستسپس و ت ماندگار به ورودي پله صفر باشد و خطاي حال (افزایش پهناي باند) بزرگ فرکانس قطع بهره تا حد امکان

  سازي کنید.

الت سرعت سیستم حداکثر، خطاي ح( ودهراحی کنید که پاسخ سیستم به ورودي پله مرده نوش ببه روش تحلیلی کنترل کننده اي ط  -خ

�� ضریب خطا به ورودي شیب و )ماندگار به ورودي پله صفر و پاسخ بین نمونه ها بدون پرش > را یکبار  ��. در این بخش باشد 5

نترلی ورودي کبا شبیه سازي پاسخ سیستم براي هر دو حالت، و  )قاعدتا در کنترلر تاثیري ندارد(بگیرید  0.1sو یکبار برابر  0.5sبرابر 

 دو حالت با هم مقایسه کنید.را براي  �

ه دیط نمونه برداري مناسب برقرار نششرا در واقع(تکرار کنید  افزایش داده شود 4و  2زمان نمونه برداري به را وقتی  هسوال بخش  -ذ

  ) و مشاهدات خود در مورد نتایج شبیه سازي را ذکر کرده و درمورد آن بحث کنید.است
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  با هم مقایسه کنید. قبلی را کنترل روش  4به دست آمده از زمانی سیستم حلقه بسته به ورودي چله واحد پاسخ هاي  -ك

 ��پاسخ فرکانس سیستم از ورودي مرجع به خروجی، از ورودي با پیدا کردن تابع تبدیل پالسی از ورودي هاي اغتشاش به خروجی،  -گ

رسم کنید و در مورد دفع اغتشاش  کنترل طراحی شده در بخش هبه خروجی را براي  ��به خروجی و از ورودي  ��به خروجی، از ورودي 

  بحث کنید. براي فرکانس هاي مختلف ن ها آ

 

(�)��براي سیستم   را دو  هبندهاي  در انتها -ل =
���	

����

�������
توانید برسید، سعی کنید به تکرار کنید (اگر به خواسته هاي مسئله نمی 

  .آن ها نزدیک شوید)

  

و ... در سیستمهاي  tf ،bode، feedbackزمان پیوسته مانند  LTIالزم به ذکر است تمام دستورات مربوط به تحلیل سیستم هاي  نکته:

(�)�زمان گسسته نیز کاربرد دارند. فقط اینکه در تعریف سیستم زمان گسسته مانند  =
���.�

����.����
��با زمان نمونه برداري   = 0.1� 

,[0.2	1])��عمل کرد: باید به این صورت  [1	0.5	1])  

  

  خواهد بودگروهی و تحویل به صورت ارائه  نفره سهدو یا صورت گروههاي پروژه به

  


