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 چنيذه

ضَد. فشآيٌذ  ّبي هىبًيىي استفبدُ هي ّبي هتغيش ثب صهبى ٍ غيشخغي ثشاي ثشاي ثشسسي سفتبس ديٌبهيىي سيستن اهشٍصُ اص هذل

ّبي خغي  ّبي هؼوَل آًبليض هَدال ثشاي سيستن ٍ سٍش ّبي هىبًيىي سا آًبليض هَدال گَيٌذ تؼييي خَاظ ديٌبهيىي سيستن

اًذ. دس غَستي وِ يىي اص خَاظ ديٌبهيىي سيستن هتغيش ثب صهبى ثَدُ ٍ ثب سفتبسي غيش خغي اص  ًبهتغيش ثب صهبى تؼشيف ضذُ

دٌّذ.  سا اسائِ ًويّبي هؼوَل آًبليض هَدال ثشاي آًْب لبثل استفبدُ ًجَدُ ٍ خَاة دليمي  خَد ثشٍص دّذ. دس ايي غَست سٍش

ّبي هتغيش ثب صهبى است. ػوَهبً  ّبي آًبليض هَدال ثشاي سيستن ّذف اغلي ايي همبلِ اسائِ سٍضي خذيذ ثِ هٌظَس گستشش سٍش

ّبي حَصُ صهبى ٍ  ثِ سٍش LTIّبي  ّبي هتغيش ثب صهبى ّوبًٌذ آًبليض هَدال سيستن ّبي آًبليض هَدال ثشاي سيستن سٍش

ّبي هتغيش ثب صهبى اص تجذيل هَخه ٍ يب تجذيل ّيلجشت ًيض استفبدُ  ضًَذ. ثشاي ضٌبسبيي سيستن هيثٌذي  فشوبًس تمسين

ضًَذ. ثِ دليل خبهؼيت تجذيل ّيلجشت ّبًگ ٍ سيبضيبت  ّبي صهبى فشوبًسي ضٌبختِ هي ّب ثِ ًبم سٍش ضَد وِ ايي تجذيل هي

ايي همبلِ ضجِ پبساهتشّبي هَدال يه سيستن هتغيش ثب صهبى ثِ  تش، اهشٍصُ هَسد تَخِ اوثش هحمميي لشاس گشفتِ است. دس سبدُ

ّبي عجيؼي هَد اٍل ٍ دٍم يه تيش تحت  ووه سٍش ّيلجشت ّبًگ هؼشفي ضذُ ٍ پس اص آى ثشاي اثجبت سٍش، ضجِ فشوبًس

ّويي ساستب اثتذا ضًَذ. دس  اي اص يه پل است، ثب استفبدُ اص ايي سٍش استخشاج هي ضذُ سبدُ  اثش حشوت خشم هتحشن وِ هذل

گشدد ٍ فشهَالسيَى سيبضي استخشاج ضجِ پبساهتشّبي  ّبًگ ثيبى هي-سٍاثظ سيبضي هذًظش ثشاي استفبدُ اص تجذيل ّيلجشت

آيذ. دس اداهِ ثب استفبدُ اص سٍاثظ حبغلِ،  هَدال يه سيستن خغي هتغيش ثب صهبى ثب استفبدُ اص پبسخ آصاد سيستن ثذست هي

اي اص يه پل است ٍ دس اثش ػجَس خشم ثش سٍي آى  ضذُ سبدُ   يه تيش ثب خشم هتحشن هذًظش وِ هذل ضجِ پبساهتشّبي هَدال

گشدد. دس اًتْب ًيض ثب همبيسِ ًتبيح حبغل اص ايي سٍش ثب  سيستوي هتغيش ثب صهبى ثَدُ، ثب استفبدُ اص ايي سٍش هحبسجِ هي

ّضيٌِ ٍ سشيؼتش اص سٍش حَصُ صهبى ثَدُ ٍ  ، سٍضي ثسيبس ونضَد وِ سٍش ّيلجشت ّبًگ ّبي حَصُ صهبى، ًطبى دادُ هي سٍش

 ّوچٌيي اص ّوگشايي ثبالتشي ثشاي تخويي دليك پبساهتشّبي هَدال دس هَدّبي ثبال ثشخَداس است.
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