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در شكل هاي زير مكان صفر و قطب هاي حلقه باز سيستم داده شده است . ابتدا در مورد هر يك از  -1
 را با استفاده از روش راث-kسيستمها محدوده پايداري و ناپايداري سيستم حلقه بسته به ازاي بهره 

هرويتس بدست آوريد. در قسمت بعد مكان هندسي ريشه ها براي سيستم هاي داده شده را رسم كرده 
 و به سوال خواسته شده پاسخ دهيد. در رسم مكان هندسي ريشه ها به نكات زير توجه شود:

 الف) محاسبه و رسم مجانب ها در صورت وجود

 ب) محاسبه نقاط شكست در صورت وجود

 ج) محاسبه فركانس نوسان سيستم حلقه بسته 

 د) رسم به ازاي بهره در محدوده منفي بي نهايت تا مثبت بي نهايت

 ه) محاسبه زاويه ورود به صفر و خروج از قطب

 و) مشخص كردن جهت افزايش

 ي) در شكل هايي كه محل صفر و قطب ذكر نشده است ، انتخاب آن دلخواه مي باشد.

 



 مكان هندسي ريشه ها را براي سه سيستم زير رسم كرده و تفاوت آنها را مورد بررسي و تحليل قرار  -2
 دهيد.

 

 

 

 رسم نماييد؟ ( موارد  و  در سيستم شكل زير مكان ريشه هاي سيستم را به ازاي تغييرات  -3
 مطرح شده در سوال يك رعايت گردد)
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 مكان هندسي ريشه هاي حلقه بسته دو سيستم كه با تابع هاي حلقه باز زير مشخص مي شوند به ازاي  -4

  را به دست آوريد؟ و قطب هاي حلقه بستهرا بازاي با هم برخورد مي كنند. مقدار 

 

 در سيستم نشان داده شده در زير در نقطه اي از مكان ريشه ها كه بيشترين حساسيت ريشه به تغيير  -5
 بهره حلقه باز را داريم، مقدار ريشه را به دست آوريد؟
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 (در  است، حداكثر مقدار  تابع تبديل حلقه باز يك سيستم كنترل به صورت  -6

 به ازاي مقادير مختلف  ) چقدر باشد تا سيستم پايدار بماند؟ در ادامه برايحالت 
 مكان ريشه ها را رسم نماييد؟

 

 ساعات مراجعه جهت رفع اشكال:
  ساختمان اساتيد، آزمايشگاه كنترل فرآيند پيشرفته2،ط12-13شنبه و چهارشنبه 

 زمان تحويل: 

  نمره كسر خواهد شد.30شنبه ؟؟؟ ، تماريني كه با تاخير تحويل داده شوند به ازاي هر روز 
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 

 موفق باشيد
 امير حسين ولدخاني

 


