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 را به گونه اي انتخاب نماييد كه Kنمودار نايكويست سيستمي با معادله حلقه بسته زير را رسم نموه و  -1
 سيستم پايدار شود؟

(در نمودار نايكويست محل تقاطع با محور حقيقي و موهومي، فركانس هاي تقاطع و زاويه ورود  و 
خروج در فركانس هاي صفر و بي نهايت مشخص گردد) (مثال گفته شود كه در فركانس بي نهايت زاويه 

  و يا صفر است.)
 

 
 

 

، به صورت زير داده شده است. كمترين ) به ازاي 3نمودار قطبي بك سيستم حلقه باز (مرتبه -2
  چقدر است؟خطاي حالت ماندگار سيسنم حلقه بسته به ورودي پله واحد به ازاي تغييرات 

 
 

 را با فيدبك منفي واحد رسم نماييد؟ (شروط  هاي بزرگ نمودار نايكويست kبراي  -3

 مذكور در سوال يك رعايت گردد)



 

  سيستم زير را بدست آوريد.حد بهره و حد فاز -4
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تحت مسير نايكويست داده شده، نمودار ناكويست نيز آورده شده است. شكل كلي تابع تبديل به فرم  -5

  و ، ،  است) عالمت هاي  و ،  مي باشد. (

 را با ذكر داليل كافي مشخص نماييد؟

 
 شكل الف)  مسير نايكويست

 
 شكل ب)  منحني نايكويست



 

 

  با فيدبك منفي واحد به صورت زير است. خطاي حالت منحني نايكويست سيستم حلقه باز  -6

  را بيابيد؟ماندگار اين سيستم به ورودي 

 
 

  و  پايداري را به ازاي دو حالت  و در دو تابع تبديل  -7

به وسيله نايكويست بررسي نموده و تفاوت نمودار هاي نايكويست را در دو حالت به طور دقيق مشخص 
  هر دو مثبت هستند.) و نماييد؟ (

 

 ساعات مراجعه جهت رفع اشكال:

  ساختمان اساتيد، آزمايشگاه كنترل فرآيند پيشرفته2،ط12-13شنبه و چهارشنبه 

 زمان تحويل: 

 پيش از آغاز جلسه حل تمرين، تماريني كه پس از حل سواالت در جلسه حل تمرين 19/9/92شنبه 
 ارائه شود نمره اي تعلق نخواهد گرفت.

كدهاي شبيه سازي ها به ايميل درس ارسال گردد و شكل هاي حاصل از شبيه سازي در همان سوال 
  تحويل گرفته خواهد شد.Hard Copyمرتبط پرينت گردد. تمارين به صورت 
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