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  :يف هذا الفصل سنتعلم

 .كيفية إنشاء فراغ احلالة .١

 .إنشاء تابع النقل .٢

 .ربط األنظمة بعضها ببعض .٣

  .التحويل بني النظام املستمر واملتقطع .٤

  .رسم األصفار واألقطاب وخمطط بود ونيكويست .٥

  

  :مقدمة

م إمكانية الفصل بني الرياضيات واهلندسة حيث يتم متثيل النظام العملي إن هذا الفصل يبني عد

واملاتالب يف هذا الفصل سيقدم لنا كعادته تعليمات وأوامر جاهزة .مبعادالت رياضية للتحكم به

تعيننا كطالب ومهندسني على متثيل هذه النظم بوقت قصري بالنسبة للجهد اليدوي وخاليا من 

يت تعترينا حنن البشر فهو جيعل األمور املهمة لك كتمثيل نظام والتحكم به أما األخطاء والتعقيد ال

  . حسابات النتائج فريحيك منها

  :لصنع فضاء احلالة نأخذ املثال التايل

  :لنفرض أنه لدي آلة هلا املعطيات التالية

R= 2.0 % Ohms 

L= 0.5 % Henrys 

Km = .015 % torque constant 

Kb = .015 % emf constant 

Kf = 0.2 % Nms 
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J= 0.02 % kg.m^2 

  :نستطيع من خالهلا تكوين مصفوفات احلالة

A = [-R/L -Kb/L; Km/J -Kf/J]; 

B = [1/L; 0]; 

C = [0 1]; 

D = [0]; 

  :اآلن إلنشاء فضاء احلالة

sys = ss(A,B,C,D) 

  :فيكون الناتج

a = 

          x1     x2 

   x1     -4  -0.03 

   x2   0.75    -10  
b =  

       u1 

   x1   2 

   x2   0  
c =  

       x1  x2 

   y1   0   1  
d =  

       u1 

   y1   0  
Continuous-time model. 

اليت تعرب عن الدخل واخلرج ميكنك تغيريها ...  y1و  x1و  u1الحظ أن الرموز اليت ظهرت 

  :إذا اتبعنا اخلطوات التالية

states = {'beta' 'yaw' 'roll' 'phi'}; 

inputs = {'rudder' 'aileron'}; 

outputs = {'yaw rate' 'bank angle'}; 

 :اآلن نقوم بإدخال هذه األمساء على النظام.هنا مت تسميتها بأمساء جديدة

A = [-0.0558   -0.9968    0.0802    0.0415 

      0.5980   -0.1150   -0.0318         0 
     -3.0500    0.3880   -0.4650         0 
           0    0.0805    1.0000         0]; 
B = [ 0.0073         0 
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     -0.4750    0.0077 
      0.1530    0.1430 
           0         0]; 
C = [0     1     0     0 

     0     0     0     1]; 
D = [0     0 

     0     0]; 
sys_mimo = ss(A,B,C,D,'statename',states,'inputname',inputs,… 

'outputname',outputs); 

  .نفذ والحظ الفرق

  :إنشاء تابع االنتقال لفضاء حالة ما

>> sys_tf=tf(sys)  
Transfer function: 

       1.5 
------------------ 
s^2 + 14 s + 40.02 

بإدخال أمثا كثري احلدود بالبسط وأمثاله وتستطيع إنشاء تابع االنتقال إن كنت تعرفه مباشرة 

  :باملقام

>> sys_tf = tf([2 3.6],[5 1 4])  
Transfer function: 

  2 s + 3.6 

------------- 
5 s^2 + s + 4 

  :وتستطيع يف النظام املستمر إضافة تأخري زمين على الشكل التايل

>> sys_tfdelay = tf(1.5, [1 14 40.02],'inputdelay',0.05) 

 Transfer function: 

                      1.5 
exp(-0.05*s) * ------------------ 

               s^2 + 14 s + 40.02 

  :وهنا طريقة أخرى وذلك بتعريف متغري ما مث إدخال تابع االنتقال

>> s = tf('s'); 

sys_tf = 5*s^2/(s^3+4*s+2) 

 Transfer function: 

    5 s^2 

------------- 
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s^3 + 4 s + 2 

  :يك إال أن تنظر لألسفل من هذا السطرفيه فواصل زمنية فماعلرمبا يكون لديك نظام متقطع 

>> sys_disc = tf(2, [5 8], .01) 

 Transfer function: 

   2 
------- 
5 z + 8  
Sampling time: 0.01 

  :وإضافة تأخري زمين ليست مبستحيلة تابع السطر التايل

>> sys_delay = tf(3, [4 1], 0.02,'outputdelay',5) 

 Transfer function: 

            3 
z^(-5) * ------- 

         4 z + 1 

 Sampling time: 0.02 

 :إن املثال األخري يف إنشاء فراغ حالة سيتم إنشاء تابع االنتقال له

  

tf(sys_mimo)  
Transfer function from input "rudder" to output... 

               -0.475 s^3 - 0.2479 s^2 - 0.1187 s - 0.05633 

 yaw rate:  --------------------------------------------------- 

            s^4 + 0.6358 s^3 + 0.9389 s^2 + 0.5116 s + 0.003674  
                         0.1148 s^2 - 0.2004 s - 1.373 

 bank angle:  --------------------------------------------------- 

              s^4 + 0.6358 s^3 + 0.9389 s^2 + 0.5116 s + 0.003674  
Transfer function from input "aileron" to output... 

            0.0077 s^3 - 0.0005372 s^2 + 0.008688 s + 0.004523 

 yaw rate:  --------------------------------------------------- 

            s^4 + 0.6358 s^3 + 0.9389 s^2 + 0.5116 s + 0.003674  
                        0.1436 s^2 + 0.02737 s + 0.1104 

 bank angle:  --------------------------------------------------- 

              s^4 + 0.6358 s^3 + 0.9389 s^2 + 0.5116 s + 0.003674 

  :ل وحيد وخرجني فإن تابع انتقال لكل خرج سينشئيف حال وجود نظام بدخ

>> h11 = tf([1 -1],[1 1]);   

h21 = tf([1 2],[1 4 5]);  
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>> H = [h11; h21]  
Transfer function from input to output... 

      s - 1 

 #1:  ----- 
      s + 1 

           s + 2 

 #2:  ------------- 
      s^2 + 4 s + 5 

  :cellباستخدام مصفوفات الـ.كن بطريقة أخرى إنشاء ماحتقق قبل قليلومي

>> N = {[1 -1];[1 2]};    

D = {[1 1];[1 4 5]};  

H = tf(N,D)  
Transfer function from input to output... 

      s - 1 

 #1:  ----- 
      s + 1  
          s + 2 

 #2:  ------------- 
      s^2 + 4 s + 5 

  

  :تابع االنتقال بشكل يظهر األصفارتستطيع احلصول على 

>> sys_zpk = zpk(sys)  
Zero/pole/gain: 

        1.5 
------------------- 
(s+4.004) (s+9.996) 

  :يف حال معرفتك لألصفار تكتب بالشكل القادم

>> sys_zpk = zpk([],[-9.996 -4.004], 1.5) 

 Zero/pole/gain: 

        1.5 
------------------- 
(s+9.996) (s+4.004) 

  :استجابة النظام للقفزة الواحدية
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نستطيع تعريف عدة أنظمة خطية يف مدخل واحد أو متغري واحد ويتم ذلك يف حال مراقبتك 

  :للمثال التايل

R= 2.0 ; 

L= 0.5 ; 

Km = .015 ; 

Kb = .015 ; 

Kf = 0.2 ; 

J= 0.02 ; 

B = [1/L; 0]; 

C = [0 1]; 

D = [0]; 

K = [0.1 0.15 0.2];  

A1 = [-R/L -K(1)/L; K(1)/J -Kf/J]; 

A2 = [-R/L -K(2)/L; K(2)/J -Kf/J]; 

A3 = [-R/L -K(3)/L; K(3)/J -Kf/J]; 

  :اآلن سيتم إنشاء فراغ احلالة لألنظمة الثالثة معاَ Aالحظ أنه مت تعريف ثالثة مصفوفات 

sys_lti(:,:,1)= ss(A1,B,C,D); 

sys_lti(:,:,2)= ss(A2,B,C,D); 

sys_lti(:,:,3)= ss(A3,B,C,D); 

  :ليكون الناتج هكذا

sys_lti 

Model sys_lti(:,:,1,1) 

====================== 
  a =  

         x1    x2 

   x1    -4  -0.2 

   x2     5   -10  
  b =  

       u1 

   x1   2 

   x2   0 

   c =  

       x1  x2 

   y1   0   1 

   d =  

       u1 
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   y1   0 

 Model sys_lti(:,:,2,1) 

====================== 
   a =  

         x1    x2 

   x1    -4  -0.3 

   x2   7.5   -10 

   b =  

       u1 

   x1   2 

   x2   0 

   c =  

       x1  x2 

   y1   0   1 

   d =  

       u1 

   y1   0 

Model sys_lti(:,:,3,1) 

====================== 
  a =  

         x1    x2 

   x1    -4  -0.4 

   x2    10   -10 

  b =  

       u1 

   x1   2 

   x2   0 

  c =  

       x1  x2 

   y1   0   1 

 d =  

       u1 

   y1   0 

3x1 array of continuous-time state-space models. 

  :معرفة استجابة األنظمة الثالثة للقفزة الواحديةاآلن تستطيع 

>> step(sys_lti) 
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  :ربط األنظمة بعضها ببعض

  :تستطيع تنفيذ العمليات احلسابية على توبع االنتقال كمايلي

>> tf(3,[5 2])+tf([1 2],[4 7])  
Transfer function: 

5 s^2 + 24 s + 25 

------------------ 
20 s^2 + 43 s + 14 

>> tf1=5*tf(3,[5 2])*tf([1 2],[4 7]) 

 Transfer function: 

    15 s + 30 

------------------ 
20 s^2 + 43 s + 14 

من املعلوم لديك رمبا أنه عند وجود نظامني على التفرع فيتم مجع تابعي االنتقال وعلى 

 .التسلسل يتم الضرب

  :مني تسلسلياَأن حتصل على ناتج ربط نظا seriesتستطيع بواسطة أمر 

>> series(tf(1,[5 9 3.2]),tf([1 6],[4 5 3])) 

 Transfer function: 

                 s + 6 

--------------------------------------- 
20 s^4 + 61 s^3 + 72.8 s^2 + 43 s + 9.6 

  :هي احلل parallelويف حال كان الربط تفرعيا فإن كلمة 
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>> parallel(tf(1,[5 9 3.2]),tf([1 6],[4 5 3])) 

 Transfer function: 

    5 s^3 + 43 s^2 + 62.2 s + 22.2 

--------------------------------------- 
20 s^4 + 61 s^3 + 72.8 s^2 + 43 s + 9.6 

إذا كان لدي تغذية عكسية وهي ختتلف بطبيعة احلال عن الوصل التفرعي فلدينا أومر مستعد 

  :للقيام باملهمة

>> sys_f = feedback(tf(1,[1 0]), tf([1 1],[1 2])) 

 Transfer function: 

    s + 2 

------------- 
s^2 + 3 s + 1 

  :التحويل بني النظام املستمر واملتقطع

 :ليكن لدي نظام مستمر على الشكل التايل

>> H = tf([1 -1],[1 4 5]) 

 Transfer function: 

    s - 1 

------------- 
s^2 + 4 s + 5 

  :لتحويله لنظام متقطع أكتب العبارة التالية

>>p=c2d(H,0.01) 

Transfer function: 

0.009752 z - 0.009851 

--------------------- 
z^2 - 1.96 z + 0.9608 

 Sampling time: 0.01 

  :وللتأكد من صحة التحويل نرسم االستجابة لكليهما

>> step(p,H) 
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  .دون وجود زمن تقطيع c2dالعكسية تكتب األمر وللقيام بالعملية 

  :ونيكويست وخمطط بود رسم األصفار واألقطاب

>> pzmap(H) 

 
  :ولرسم خمطط بود فإن األمر بسيط جداَ

bode(H) 
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  :ولرسم خمطط بود املطايل فقط

bodemag(H) 

  :وخمطط نيكويست

>> nyquist(H) 

 
  :االستجابة الترددية لعدة ترددات

>> H1 = freqresp(H,[1 10 100]) 

H1(:,:,1) = 

        0 + 0.2500i 

H1(:,:,2) = 

   0.0466 - 0.0856i 
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H1(:,:,3) = 

   0.0005 - 0.0100i 

   :أمثلة على كيفية استخراج تابع النقل لنظام معني

  :مثال دارة كهربائية حتوي مقاومة ومكثف

 

 وا���ج �ـe(t) حيث أن الدخل يتمثل بـهذه الدارة بتابع انتقال  متثيل سيتم بإذن اهللا تعاىل

v(t) .  

  :حسب كريشوف سيتكون لدينا العالقة التالية

vr(t) + v(t) = e(t)  

  نعوض عن اجلهد على املقاومة بالتيار يف املقاومة

vr(t) = Ri(t)  

  :يف السطر القادم ستقرأ العالقة بني التيار وجهد املكثف

i(t) = Cv' (t)  

  :يةنعوض يف العالقة الرئيس

RCv' (t) + v(t) = e(t)  

  :نأخذ البالس الطرفني

L(RCv' (t) + v(t)) = L(e(t)) 

RCsV(s) +V (s) = E(s)  

  :ننسب اخلرج إىل الدخل لينتج لدينا تابع االنتقال
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 C :R=100 KΩ , C=10µFو  Rسأفرض قيم لـ

  :اآلن لتمثيله على املاتالب

>> R=100e3; 

>> C=10e-6; 

>> sys1=tf(1,[R*C 1]) 

 Transfer function: 

  1 
----- 
s + 1 

  :اآلن أريد أن أحصل على خرج هذه الدارة عند إشارات خمتلفة.أوجدنا تابع االنتقال

  هرتز٠.٥وترددها  ١مطاهلا :إشارة جيبية

>> t=0:0.01:10; 

>> f=0.5;%Hz 

>> w=2*pi*f;%rad/sec 

>> y=sin(w*t); 

>> lsim(sys1,y,t) 

 

  :هلا نفس التردد واملطال للجيبية السابقة:يف حال كان الدخل إشارة مربعة
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>> t=0:0.01:10; 

>> f=0.5;%Hz 

>> w=2*pi*f;%rad/sec 

>> y=square(w*t); 

>> lsim(sys1,y,t) 

 

  :إشارة سن منشار أيضا هلا نفس مواصفات اإلشارتني السابقتني

>> t=0:0.01:10; 

>> f=0.5;%Hz 

>> w=2*pi*f;%rad/sec 

>> y=sawtooth(w*t); 

>> lsim(sys1,y,t) 
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  :١هرتز ومطاهلا  ١ترددها  إشارة مثلثية

>> t=0:0.01:10; 

>> d=0.5:10; 

>> y=pulstran(t,d,'tripuls'); 

>> lsim(sys1,y,t) 

بارمتراا خمتلفة عما سبق إلا تقوم بتكرار إشارة ما بعدد يساوي عدد  pulstranإن تعليمة 

وبعد ذلك ختتار اسم اإلشارة اليت تريد تكرارها ولديك ثالث خيارات  tضمن جمال  dناصر ع

  .gauspuls, rectpuls, tripuls :فقط وهي
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[u,t] = gensig(type,tau,Tf,Ts) 


