
اضفاوه یسدنهم هدکشناد

)اه سیرتام ربج و سالپال لیدبت رب یرورم(کیتاموتا لرتنک

یفیاط یضترم :سرد داتسا



Complex variable طلتخم ریغتم

 Real partیقیقح رادقم Imaginary partیموهوم رادقم

Complex function طلتخم عبات
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S"plane



• Ordinary(point

Points(in(the(S(plane(at(which(the(function(G(s)(is(analytic

• Singular(point( *(فنم&%اقن

Points(in(the(S(plane(at(which(the(function(G(s)(is(not analytic

• Pole% #"ق

Singular(points(at(which(the(function(G(s)(or(its(derivatives(

approach(infinity &5(خم&/3&-لمج&*نچ&/ا.&-ش+(

• Zero &فص

Singular(points(at(which(the(function(G(s)(equals(zero

8(7ص&/3&-لمج&*نچ&/ا.&-ش+(

طلتخم عبات کی بطق و رفص



لاثم

.دشاب یم بطق۵ و رفص۵ یاراد قوف طلتخم عبات



Laplace Transform سالپال لیدبت

:رلیوا هطبار
#"!طلتخم ییامن عبات = cos ( + * sin (



 Unit Step functionدحاو هلپ عبات

عبات کی رد ریخات داجیا رد دحاو هلپ درکلمع
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 Pulse functionسلاپ عبات

 Impulse functionهبرض عبات
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)باتک رد لماک لودج( فورعم عباوت سالپال لیدبت

)ح&%$#لپ

)ح&%$#ب*ض





 سالپال لیدبت طباور یخرب
)باتک رد طباور لماک تسیل(

4الپال%0/,بت%-,+ب%ی(خ%'&%یشان

یش8اک%ی/امن%عبات

4الپال%0/,بت%'&%>;/گ%9تشم

</ل+&%(/&;ش

-ام'%@'+ح%;,%عبات%9تشم%4الپال%0/,بت



 Convolution Integral نشولوناک لارگتنا

.تسا نامز هزوح رد نشولوناک لداعم طلتخم هزوح رد برضلصاح

 یمومع یدورو کی هبLTI متسیس کی خساپ هدننک نایب لارگتنا نیا عقاو رد
f2دشاب یم. f1دشاب یم دحاو هبرض هب متسیس خساپ.
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Final Value Theorem ییاهن رادقم هیضق
 ،دنریگ رارقs plane پچ تمس ردsF(s) یاه بطق مامت هک یتروص رد
:میراد

.دوشب هدافتسا دناوت یم متسیس راگدنام تلاح خساپ هبساحم یارب

Initial Value Theorem هیلوا رادقم هیضق

.دوشب هدافتسا دناوت یم هیلوا رادقم ندرک ادیپ یارب



Partial-Fraction Expansion ییزج یاهرسک طسب

:F(s) طلتخم عبات

:میشاب هتشاد ازجم )کی هبترم( هداس یاه بطق طقف هک یتروص رد



:ماk بطق یاربResidue ای دنامسپ بیرض هبساحم

:دوش یم تحارf(t) هبساحم ،ییزج یاهرسک طسب اب

:لاثم



 شور زا هک تسا رت تحار ،طلتخم جودزم یاه بطق دوجو تروص رد
.دوشن هدافتسا هدش هداد حرش لومعم

:لاثم

وربور طسب یاج هب

 داجیا ار ریز هباشم یاهمرت ات مینکیم یعس ادتبا .مینک یم لمع ریز قیرط زا
مینک



:میراد رظن دروم لاثم یارب



)کی زارتالاب هبترم( یرارکت بطق اب عبات یارب ییزج یاهرسک طسب
:لاثم



.دشابیم هدش رکذ عباوت عون هس هب طسب لباق یکیمانید یاه متسیس لیدبت عبات ره هک دوش هجوت

K=3, j=1



 جرخمهب تروص ادتبا ،دشاب یم جرخم زا رتشیب تروص هجرد هک یتلاح
.دوش یم میسقت
:لاثم

لبق لاثم
































