تنام خذا
« فزم طزح درس »
دانشکده :ههندسی پسشکی رشته :ههندسی پسشکی گرایش :بیوالکتریک و بالینی هقطع :کارشناسی

نام درس:سیستن های کنترل خطی تعداد واحد نظری:

 3تعداد واحد عولی - :عنواى درس پیشنیاز :تجسیه و تحلیل سیگنالهای سیستوها نام هدرس :هنوچهر احودوند توام وقت  نیوه وقت هدعو
هحل برگساری :کالس آزهایشگاه 
هذف کلی درس  :تحلیل و طزاحی سیستوهای کنتزل خطی کالسیک و هذرى

رئوس هطالة
هفته اول

هعزفی کنتزل -اجشای اصلی سیستوهای کنتزل -فیذتک و احزات آى -کنتزل حلقه تسته و تاس

هفته دوم

هزوری تز هثانی ریاضی ضزوری در کنتزل -ریاضیات کالسیک و هذرى -نزم افشار هتلة

هفته سوم

آضنایی تا هعیار پایذاری راث -هورویتش

هفته چهارم

نوودار تلوکی -نوودار جزیاى سیگنال و فزهول تهزه هیسوى -کارتزد فزهول تهزه

هفته پنجن

هذلساسی سیستن های لکتزیکی – هوتور های  -dcهذرى و کالسیک

هفته ضطن

ارسیاتی حالت هانای سیستن های کنتزل -حاتت های خطا

هفته هفتن

ارسیاتی حجالت گذرای سیستن های کنتزل حثت سهانی -سهاى خیش -فزاجهص

هفته هطتن

هعزفی روش هکاى هنذسی ریطه ها -کنتور ریطه ها -استفاده اس هتلة

هفته نهن

آحار افشودى قطة و صفز ته حلقه و تیزوى حلقه

هفته دهن

تحلیل سیستوهای کنتزل در حوسه فزکانس -فزکانس تطذیذ -سوج تطذیذ -و ارتثاط آنها تا هطخصه های سهانی

هفته یاسدهن

اصل آرگوهاى و استفاده اس آى در پایذاری -هعیار پایذاری نایکوئیت

هفته دواسدهن

سیستن های هینیون فاس و هعیار پایذاری نایکوئیت ساده ضذه -استفاده اس هتلة

هفته سیشدهن

نوودار تور و تحلیل پایذاری تا استفاده سا آى -تاخیز سهانی -استفاده اس هتلة

هفته چهاردهن

طزاحی سیستن های کنتزل در حوسه سهاى -کنتزلز های تناسثی -تناسثی ضتقی -تناسثی ضتقی انتگزالی

هفته پانشدهن

طزاحی کنتزلز های پیص افت فاس -پس افت فاس -پیص افت وپس افت فاس-

هفته ضانشدهن

طزاحی کنتزلز های هذرى

توجه:
نحوه ارسضیاتی فعالیت دانطجو در طی دوره:

در صورت تغییز هثاحج و نحوه تذریس درس در هز نیوسال السم است فزم هزتوطه هجذدا توسط استاد هحتزم تکویل و جهت ته روس رسانی در اختیار آهوسش دانطکذه و سایت واحذ قزار گیزد.

هناتع هطالعاتی:
-1کتاب سیستوهای کنتزل تالیف کو-گل نزاقی(تزجوه احوذونذ-فاطوی ساده) تعنواى کتاب اصلی
 -2کتاب سیستوهای کنتزل تالیف اوگاتا (تعنواى کتاب جانثی)
 -3کتاب سیستوهای کنتزل تالیف دورف (تعنواى کتاب جانثی)
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