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 رستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را با بیان دلیل و برهان مناسب بررسی نمایید.د .1

 شوند.الف( صفرهای سیستم به دو گروه صفرهای دکوپله و صفرهای انتقال تقسیم می

 ب( اگر سیستم مربعی باشد صفرهای انتقال و صفرهای تغییرناپذیر با هم برابر هستند.

 ری تغییرناپذیر باشد ولی صفر انتقال نباشد.پ( ممکن است صف

 باشند.چه سیستم مینیمال باشد، صفرهای سیستم برابر با صفرهای دکوپله میت( چنان

 ث( هر مد رویت ناپذیر متناسب با یک صفر دکوپله ورودی در سیستم چندمتغیره است.

 چندمتغیره است.ج(  هر مد کنترل ناپذیر متناسب با یک صفر دکوپله خروجی در سیستم 

 چ( ممکن است صفر انتقالی وجود داشته باشد که صفر دکوپله باشد اما عکس این قضیه برقرار نیست.

ر فیدبک کنند اما درباره تاثیصفرهای انتقال یک سیستم چندمتغیره تحت فیدبک حالت تغییر نمیح( 

 توان اظهار نظر کرد.خروجی نمی

خ( وجود صفر انتقال به این معنی است که چندین کهاد آن باید به طور همزمان در یک نقطه در 

 صفحه مختلط صفر گردند.

توان های چندمتغیره میخور و فیدبک دینامیکی در سیستمد( با استفاده از جبران سازهای سری، پیش

 صفرهای انتقال را تغییر داد.

-{ باشد، آن-1و-1و0و2{ و صفرهای دکوپله خروجی }1-و-1و0و1و1ذ( اگر صفرهای دکوپله ورودی }

 { است.1-و-1و0خروجی }-گاه صفرهای دکوپله ورودی

{، صفرهای 2و1و0و0ر( در نمایش یک سیستم چندمتغیره، اگر مجموعه صفرهای دکوپله خروجی }

م به { باشد، فرمت کلی تابع تبدیل سیست-2و-1و0و0و0{ و قطب سیستم }2و1و0دکوپله ورودی}

 صورت
𝑘

𝑠(𝑠+1)
 در می آید.  

 سیستمی با نمایش ماتریس سیستمی به صورت زیر، پایدار و مینیمم فاز است.ز( 
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توان به کمک پیش جبران ساز ساده آن را در فضای حالت مخالف صفر باشد، نمی Dاگر ماتریس ژ( 

 دکوپله نمود.

س( شرط الزم و کافی برای دکوپله سازی یک سیستم با فیدبک حالت استاتیکی رتبه کامل بودن 

 ماتریس است.

توان سیستم را در فضای حالت مساوی صفر باشد، به کمک فیدبک حالت خروجی می Dش( اگر 

 دکوپله نمود. 

ی گاه معکوس ماتریس سیستم از رابطهآن در فضای حالت مساوی صفر باشد، Dط( اگر ماتریس 
1 1( ( ) )C SI A B D   آید.بدست می 
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 در این صورت در تحقق کنترل پذیر ماتریس فوق، مرتبه تحقق چند است؟

 

ستم در تحقق های جردن ماتریس سیتابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید. در این صورت تعداد بلوکب( 

2 مینیمال گیلبرت چند است؟ 2

2 2
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 سیستمی با ماتریس تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید. .3
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رقم  4برابر با مجموع  aفرض کنید که  )با استفاده از فیدبک حالت، دکوپله سازی را انجام دهید. لف( ا

 (نشجویی شما است.سمت راست شماره دا

 حل کنید. a=4را به ازای  قسمت الفب( 
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