شوارُ فزم /9721 :آم

بِ ًام خدا

معايوت آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی
ادارٌ وظارت ،ارزیابی ي تضمیه کیفیت

نام درس :سیگىالَا ي سیستمَا
تعداد واحد3:
مدرس :احسان برمال
دروس پیشنیاس (مطابق سزفصل وسارت عتف) :ریاضیات مُىدسی
شیوه ارسشیابی
توزیي ّای کالسی ٍ کَییش

10

درطد

فعالیت هَثزکالسی

-

درطد

هیاى تزم

25

درطد

فعالیت تحقیق

-

درطد

فعالیت پزٍصُ

-

درطد

پایاى تزم

65

درطد

سهاى تقزیبی آسهَى هیاًتزم ّ :فتِ اٍل اردیبْشت
اهتحاى بِ طَرت جسيٌ بستٍ تشکیل هی شَد.
جدول سمانبندی درس
*

شوارُ ّفتِ

هَضَع درس

1

تعزیف سیگٌالّا ٍ سیستنّا ،پیَستِ ٍ گسستِ در سهاى ٍ هحاسبِ تَاى ٍ اًزصی آىّا

2

تبدیالت خطی رٍی سیگٌالّا ،بزرسی سٍج ٍ فزد سیگٌالّا ٍ تَابع ضزبِ ٍ پلِ

3

هتٌاٍب یا ًاهتٌاٍب بَدى سیگٌالّا ،هعزفی تَابع ًوایی هْن ٍ بزرسی تٌاٍب آىّا

4

تعزیف سیستنّا ٍ یزرسی خَاص اساسی سیستنّا

5

هعزفی سیستن ّای خطی تغییز ًاپذیز با سهاى ( )LTIپاسخ ضزبِ ٍ هفَْم کاًَلَشي

6

هحاسبِ خزٍجی سیستن ّای  ٍ LTIخَاص پاسخ ضزبِ

7

تعزیف سزی فَریِ ٍ اّویت آى در هحاسبِ پاسخ سیستنّای LTI

8

ّوگزایی سزی فَریِ ٍ خَاص ًوایش سزی فَریِ

9

تعزیف تبدیل فَریِ پیَستِ در سهاى ،هحاسبِ ٍ ّوگزایی آى

10

خَاص تبدیل فَریِ پیَستِ در سهاى ٍ تحلیل سیستنّا

11

تعزیف تبدیل فَریِ گسستِ در سهاى ،هحاسبِ ٍ ّوگزایی آى

12

خَاص تبدیل فَریِ گسستِ در سهاى ٍ تحلیل سیستنّاٍ ًوًَِ بزداری

13

تعزیف ٍ هحاسبِ تبدیل الپالس ٍ ّوگزایی آى

14

خَاص تبدیل الپالس ،هعزفی تابع تبدیل ٍ تحلیل سیستن ّای LTI

15

تعزیف ٍ هحاسبِ تبدیل ّ ٍ Zوگزایی آى

16

خَاص تبدیل  ،Zهعزفی تابع تبدیل ٍ تحلیل سیستن ّای LSI
1

* استاد هحتزم هطابق ضَابط ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری تشکیل  16جلسِ کالس در طَل تزم الشاهی است لذا در طزح
هَضَع درس بِ ایي هْن دقت شَد.
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