
 های دینامیکیسازی سیستم: مدلتمرین سری اول درس کنترل اتوماتیک

ّا ٍ ٍرٍدی u1  ٍu2در سیستن ارتعاضی ضکل زیر،  -1

y1  ٍy2  فضای ّای سیستن ّستٌد. هعادالت خرٍجی

حالت را برای آى بدست آٍردُ ٍ دیاگرام بلَکی آى را 

 رسن ًوایید.

 
 

را ًطاى ضکل رٍبرٍ یک سیستن پاًدٍل هعکَس  -2

باضد. با در هی mدّد کِ در آى جرم هیلِ برابر با هی

بِ  θبِ عٌَاى ٍرٍدی ٍ زاٍیِ  uًظر گرفتي ًیرٍی 

-عٌَاى خرٍجی، تابع تبدیل آى را بدست آٍرید. ّن

 کَچک باضد. θچٌیي فرض کٌید کِ 

 
 

ای هحَر هَتَر ٌرسی ٍ جابجایی زاٍیِای Jm  ٍθmکٌد. را تَلید هی Tدّد کِ گطتاٍر را ًطاى هی dcضکل زیر یک هَتَر  -3

کٌد. تابع را در خرٍجی بار ایجاد هی θای ، جابجایی زاٍیnِدًدُ با ًسبت باضٌد. خرٍجی هَتَر پس از عبَر از یک جعبِهی

 را بدست آٍردُ ٍ دیاگرام بلَکی سیستن را رسن کٌید. Θ(s)/Ei(s)تبدیل 

 
 



را بدست آٍردُ ٍ خطای  H2(s)/Qd(s)دّد. تابع تبدیل با کٌترلر تٌاسبی ًطاى هیضکل زیر یک سیستن کٌترل سطح آب  -4

 چٌیي دیاگرام بلَکی ایي سیستن را رسن ًوایید.ّن حالت دائن بِ ازای ٍرٍدی پلِ را هحاسبِ کٌید.

 
ًحَُ عولکرد ضیر ّیدرٍلیکی بِ صَرت دّد. ضکل زیر یک سیستن کٌترل سطح آب با کٌترلر ّیدرٍلیکی را ًطاى هی -5

dy/dt=K1x باضد ٍ دبی ٍرٍدی آب ًیس بِ صَرت هیqi=-Kvy باضد. تابع تبدیل هیH(s)/Qd(s)  را بدست آٍردُ ٍ دیاگرام

 بلَکی آى را ًیس رسن ًوایید.

 



 ّااتاق بیي حرارتی هقاٍهت R1  آًْا، حرارتی ظرفیت C1  ٍC2  ّا،اتاق دهای T1  ٍT2ضدُ، ًطاى دادُ حرارتی سیستن در -6

 دادُ ًوایص q با یک اتاق بِ ٍرٍدی حرارتی دبی ٍ T با هحیط دهایاست.  اتاق دٍ بیي حرارتی هقاٍهت R12 ٍ بیرًٍی هحیط با

 ّدف. ضَدهی ارسال کٌترلر بِ هطلَب هقدار با هقایسِ از پس ٍ ضدُ گیریاًدازُ دهاسٌجیک  تَسط 2 اتاق دهای. است ضدُ

 تابع تبدیل ایي سیستن را بدست آٍرید. .است 2 اتاق دهای تٌظین

 
 

 سازی ٍ یکبار با استفادُ از رٍش هیسَى بدست آٍرید.تابع تبدیل سیستن زیر را یکبار با استفادُ از سادُ -7

 
 

 با استفادُ از رٍش هیسَى، ّر چْار تابع تبدیل سیستن زیر را بدست آٍرید. -8
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