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 -1سیستم کنترلی زیر را در نظر بگیرید :

الف) با فرض 𝑘 = )𝑧(𝐾 مکان هندسی ریشه های سیستم حلقه بسته را رسم کنید.
ب) جبران سااز س فاز )𝑧(𝐾 را که قطب های موثر در صفحه  Zدر  ξ = 0.5و  θ = 45درجه قرار
بگیرند ،طراحی کنیدT=1 sec .
ج) طراحی قساا ق قبر را با ورودی سله در  MATLABشاابیه سااازی کنید و درسااتی طراحی ود را
بررسی کنید.
 -2سیستم کنترلی زیر را در نظر بگیرید:

الف) با استفاده از روش طراحی در صفحه  ، Wکنترل کننده ) K(zرا طوری طراحی کنید تا حد فاز
 05درجه و حد بهره 𝐵𝑑 10شود .مطلوب اسق  𝐾𝑣 = 10 𝑠𝑒𝑐 −1به ازای . T=0.1 sec
ب) دیاگرام بود سیستم را با وجود کنترل کننده رسم کرده و حد فاز و حد بهره را محاسبه کنید.
ج) ساسااپ سله حلقه بسااته و ه نیس درسااتی طراحی ود را با اسااتفاده از نرم اف ار MATLAB
بررسی کنید.

 -3فرض کنید در سیستم زیر داشته باشیم:

1
𝑠+2

= )𝑠(𝐺

با اسااتفاده از روش طراحی در صاافحه  ، Wکنترل کننده دیجیتال را طوری با دو زمان ن ونه برداری
زیر طراحی کنید که طای ماندگار به ورودی سله صفر شود و فرکان قطع ) 𝑐𝜔( در صفحه  Zبرابر
 1 rad/sشود.
T=0.25 sec 
T=1 sec

با استفاده از نرم اف ار  MATLABساسپ سله ود را شبیه سازی کنید.
 -4فرض کنید در سیستم زیر داشته باشیم:

𝑠𝑒 −
= )𝑠(𝐺
𝑠+2

بهتریس کنترل کننده را برای ساایسااتم داده شااده طراحی کنید .دلیر ود را برای انتااب زمان ن ونه
برداری مناسب و نوع کنترل کننده طراحی شده بیان کنید .با استفاده از نرم اف ار  MATLABساسپ
سله ود را شبیه سازی کنید.
در حل تمرینها به موارد زیر توجه شود:


به حلهای مشابه (شامل گزارشها و فایلهای شبیهسازی) نمرهای تعلق نخواهد گرفت.



به کدهای بدون گزارش 21درصد کل نمرهی تمرین تعلق خواهد گرفت.



توضیحات مربوط به شبیه سازی و همچنین حل تحلیلی تمرینها را به صورت  PDFکنید(در صورت حل
دستنویس آن را اسکن کنید و به فرمت  PDFتبدیل کنید) سپس فایل  PDFو  m-fileهای شبیه سازی را
در قالب یک فایل  zipبا نام و شماره دانشجویی خودتان به آدرس درس  ،ایمیل بزنید.
Dig.kntu@gmail.com
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