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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " مهندس احمد درويشي "كتابي كه در دست داريد با همت 

  از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.ميسر گشته كه شايسته است 

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  مولف مقدمه

  

  

ها و عملکردهاي شامل الگوریتم MATLABافزار در نرم 1کنترل هايافزار سیستمجعبه

باشد. کاربر هاي کنترل خطی میاستاندارد جهت آنالیز، طراحی و تنظیم پارامترها در سیستم

و دستورات این تولباکس، سیستم کنترل مورد نظر خود را در  هاتواند با فراگیري الگوریتممی

و یا مدل پاسخ فرکانسی  2بهره-صفر-قالب تابع تبدیل، مدل فضاي حالت، مدل قطب

و سپس به انجام آنالیزهایی نظیر پاسخ پله و ضربه، ترسیم نمودارهایی توصیف کمی نموده 

و نیز بررسی پایداري سیستم و  ... ها ونظیر دیاگرام بود، نایکویست، مکان هندسی ریشه

به عبارتی قابلیت مشاهده رفتار سیستم مورد نظر در بپردازد.  میزان مطلوب بودن عملکرد آن

توان براي می. همینطور حوزه زمان و فرکانس به راحتی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت

طراحی نموده و  LQR/LQG3هاي کنندهکنترل یاو  PIDهاي کنندهکنترل سیستم مورد نظر

، مقدار 4در ادامه به بررسی پاسخ سیستم حلقه بسته و معیارهایی نظیر زمان صعود

ها با این قابلیت گیري از. در این کتاب چگونگی بهرهو ... پرداخت 6، حد فاز و بهره5فراجهش

  هاي آموزنده تشریح خواهد شد.مثال

                                                             
1-Control System Toolbox 
2-pole-zero-gain 
3-Linear-Quadratic-Gaussian  
4-Rise Time 
5-Overshoot 
6-Gain and Phase Margins 
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افزار نیازهاي الزم جهت استفاده از نرمپیش در فصل اول به مباحث مقدماتی و به نوعی

MATLAB ترین ايترین و پایهاست اصلیشود. سعی شدهدر فصول بعدي پرداخته می

اي که مخاطب را از هاي کنترل در این فصل بیان شود به گونهمباحث جهت تحلیل سیستم

هاي کنترل یل سیستمنیاز سازد. در فصل دوم روشهاي تحلمراجعه به دیگر کتب و مراجع بی

افزار و دستورات جعبه MATLABگیري از ابزارهاي گرافیکی خطی در حوزه زمان  با بهره

کنترل آن، به صورت کامال تشریحی بیان خواهد شد. در فصل سوم به انواع روشهاي ترکیب 

اجزاي یک سیستم جهت تشکیل یک مدل دینامیکی جامع، خواهیم پرداخت. تحلیل و ادغام 

هاي کنترل در حوزه فرکانس با ارائه مثالهاي متعدد و توضیحات تکمیلی در فصل تمسیس

                 PIDکننده هاي طراحی کنترلچهارم بیان خواهد شد. در فصل پنجم به انواع روش

افزار کنترل خواهیم پرداخت. همینطور چگونگی انجام (  روشهاي تجربی و تحلیلی ) در جعبه

هینه با ارائه مثالهاي تشریحی و توضیحات تکمیلی به زبان ساده و گویا، توضیح یک طراحی ب

داده خواهد شد و در نهایت چگونگی مدلسازي پارامترهاي نامعین و غیرقطعی در ضابطه 

    شود. سیستم، در فصل آخر شرح داده می

ترم اینجانب در دانم که کمال تشکر و قدردانی را از اساتید محن بر خود الزم میدر پایا 

هایشان در دوران تحصیل داشته ها و مساعدتدانشگاه رازي کرمانشاه به خاطر راهنمایی

  .باشم. و نیز از انتشارات محترم دیباگران تهران به خاطر چاپ این اثر سپاسگزارم 

  

  
  


