
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمرینات را به آدرس ایمیل پاسخ لطفا tmu@gmail.com96mimo  نمایید. ارسال 

 .لطفا با توجه به شماره دانشجویی و گروه تعیین شده، به سواالت پاسخ دهید 

 ای به فایل لطفا به زمان تحویل تمرینات توجه نمایید. در صورت تاخیر در ارسال تمرینات، هیچ نمره

 گیرد. ارسالی شما تعلق نمی

 گیرد. یک نمره ای تعلق نمی، به هیچبدیهی است در صورت مشاهده تمرینات مشابه 

 در قالب ارسالی تمرینات  فایلpdf  ی زیر ارسال نمایید.نامگذار با فرمت را ایمیل موضوعچنین همو 

 #MIMO_HW+(homework’s number)_Your Name_ Student ID Number  

 .در صورت بروز مشکل، با گروه تلگرامی درس مکاتبه نمایید 

 

 موفق باشید

 کاویان پور

 

 

 Bگروه  Aگروه 

9761661021 9761661003 

9761661009 9661211005 

9761661017 9761661028 

9761661019 9761661030 

9761661029 9761661027 

9761661010 9761661024 

9761661020 9761661001 

9761661615 9761661031 

9761661005 9661211103 

 Bگروه  Aگروه 

 2سوال  1سوال 

 4سوال  3سوال 

 6سوال  5سوال 

 

 

  چند متغیرهکنترل 

 پنجم تمرین سری 

  

 

 بلوکی   مدرس: دکتر

 

 دانشکده مهندسی ربق و کامپیورت

 گروه کنترل

 28/3/98شنبه  هسمهلت تحویل: 

 مهلت تحویل:یک شنبه  
12/12/97  

mailto:mimo96tmu@gmail.com
mailto:mimo96tmu@gmail.com


 

 

 

 

 یابی به اهداف بیان شده تعیین کنید.را برای دست �̅�(𝐺𝐾)یستم زیر را در نظر بگیرید. بزرگی س .1

 
  کاهش اثر نویز(n)  در خروجی(y) 

  کاهش اثر اغتشاش(d)در خروجی(y)  

 کاهش خطای ردیابی(e) 

فرض  کنند.گیری میرا اندازه جریانک فرآیند شیمیایی را در نظر بگیرید که در آن شیرهای کنترلی، ی .2

 برابر بابجز دینامیک شیرکنترلی، کنید که فرآیند دارای دو ورودی و سه خروجی باشد و مدل نامی آن 

𝐺0(𝑠) تابع تبدیل نامی  هر یک از شیرهای کنترلی راچنین باشد. هم 𝑉0(𝑠) از  فرض کنید که هریک

باشند که در تمامی فرکانس ها بر روی عملکرد سیستم  ضربیدرصد عدم قطعیت  10دارای  این شیرها

=3∆ غیرساختاری ضربیعدم قطعیت گذارند. هم چنین مدل فرآیند دارای تاثیر می 𝑊1∆̃3𝑊2    در

∞‖3̃∆‖ )شودهای باال به سیستم اعمال میاست که در فرکانس 𝐺0(𝑠)ورودی  ≤ . ساختار بلوک (1

م به صورت نرمالیزه شده رسم های سیستدیاگرامی این سیستم چندمتغیره را در حضور عدم قطعیت

 ها بر روی عملکرد این فرآیند بحث کنید.کنید و درباره آثار این عدم قطعیت

تک خروجی این فرآیند شیمیایی به صورت زیر -فرض کنید ساختار بلوک دیاگرام تک ورودی راهنمایی:

 باشد:

 

 کتاب دکتر خاکی صدیق 1-6تمرین  .3

 

 

  چند متغیرهکنترل 

 پنجم تمرین سری 

  

 

 بلوکی   مدرس: دکتر

 

 دانشکده مهندسی ربق و کامپیورت

 گروه کنترل

 28/3/98شنبه  هسمهلت تحویل: 

 مهلت تحویل:یک شنبه  
12/12/97  



 

 

 

 

 

 ناپایدار باشد. دلخواه را به نحوی فرض کنید که  2*2ک ماتریس تابع تبدیل مربعی ی .4

 کنید. و تحلیل میرستآن را  یائثنتمقادیر اسالف( 

 طراحی کنید. PIبرای پایداری و بهبود پاسخ پله سیستم یک کنترلر مناسب ب( 

 های پله آن تحلیل کنید.نایی و پاسخثتده را با رسم مقادیر اسج( سیستم جبران ش

 کتاب دکتر خاکی صدیق 5-7تمرین  .5

 کتاب دکتر خاکی صدیق 3-7تمرین  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چند متغیرهکنترل 

 پنجم تمرین سری 

  

 

 بلوکی   مدرس: دکتر

 

 دانشکده مهندسی ربق و کامپیورت

 گروه کنترل

 28/3/98شنبه  هسمهلت تحویل: 

 مهلت تحویل:یک شنبه  
12/12/97  


