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الجمل والاهظمت

اطع وحػازٍف

الجمل أو ألاهظمت  :Systemsحعسف الجملت بأنها البناء الفيزًائي والري ًبدي اسخجابت  Responseمعُنت لدي وضعه جحت مؤثس .إن هرا املؤثس ًمثل إشازة
ً
وبهرا فأن الخأثير الناجج ًسجبط أساسا بمؤثس الدخل وبسلىك الجملت املخخبرة
لما في الشهل .وجمثل اسخجابت الجملت بئشازة الخسج
الدخل
هفسها الري ًحدد همىذج الخحلُل والخصمُم وفق:
 -1الخدليلً :مثل جحدًد خسج النظام عند وحىد دخل محدد وهمىذج زٍاض ي للنظام.
 -2الخصميمً :مثل جصمُم هظام جحدًد النمىذج السٍاض ي ٌعطي خسج مسغىبا من أحل
دخل محدد.

جلظم اإلاىظىماث أو الجمل بشيل غام إلى هىغحن أطاطيحن:

 -1املنظىماث املسخمسة مع الصمن  :Continuous Time Systemsبحُث جهىن إشازاث الدخل والخسج مسخمسة مع الصمن أو حشابهُت.
 -2املنظىماث املخقطعت مع الصمن  :Discrete Time Systemsحُث جهىن إشازاث الدخل والخسج مخقطعت مع الصمن.للسبط بين هره الجمل ٌسخخدم
جحىٍل من حشابهي إلى زقمي أو العنس.
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الجمل والاهظمت

اطع وحػازٍف
 -1الخدليلً :مثل جحدًد خسج النظام عند وحىد دخل محدد وهمىذج زٍاض ي للنظام.
 -2الخصميمً :مثل جصمُم هظام جحدًد النمىذج السٍاض ي ٌعطي خسحا مسغىبا من أحل دخل محدد.
ً
مثاٌ غلى الجملت :حعطى دازة زباعي أقطاب  RCوهى مبين في الشهل حُث ًظهس أًضا شهل إشازة
الخسج وهي حهد بين طسفي املنثف من أحل إشازة دخل مئشازة حهد وجمثل هبضت مسخطُلت.
الخُاز املاز بالدازة هى i(t ) :وٍمثل الخُاز املاز باملنثف ؟ وٍنخب بالشهل:
) 𝑐𝑣𝑐(𝑑 𝑞𝑑
)𝑡(𝑦𝑑
=
𝑐=
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑡𝑑

 -للحصىى على اشازة الخسج ) y(tبىحىد املنثف هنخب: --للحصىى على اشازة الخسج ) y(tبىحىد امللف هنخب:

)i(t

= 𝑡 𝑖
1
𝑐

𝑂𝑉 = 𝑡𝑑 𝑡 𝑖
1

𝑡𝑑 𝑡 𝐿𝑈 𝐿= 𝑡 𝑖

→

= 𝑡 𝑦

)𝑡(𝑖𝑑
𝑡𝑑

𝐿 = 𝑡 𝐿𝑈

الاسخجابت حملت  RCمن أحل إشازة
دخل هبضت مسخطُلت

ً
اطخجابت الىظام :جمثل زد فعل او اسخجابت النظام إلشازة دخل ما بحُث جنخج اشازة خسج محىلت من شهل الدخل وفق البنُت الفيزًائُت للنظام وَعبر زٍاضُا
بالشهل:
عن ازجباط خسج أي حملت بدخلها (الاسخجابت) بمعادلت الخحىٍل :Transformation
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جدليل الجمل وؤلاشازاث في مجاٌ الصمً والتردد

الجمل والاهظمت Systems

غسفىا طابلا الجملت واطخجابتها الىبظيت وأغؼيىا بػع ألامثلت غنها ومنها دازة زباعي أكؼاب  .RCطيخىطؼ كليال في دزاطت هره الجمل اإلاىىهت مً الىىغحن آلاجيحن:
21-

 -2هظام مخػدد اإلاداخل واملخازج .

 -1هظام ذو دخل وخيد وخسج وخيد.

 -غسفىا اطخجابت الىظام :جمثل زد فػل او اطخجابت الىظام إلشازة دخل ما )  x (tبديث جيخج اشازة خسجالبييت الفحزًابيت للىظام وجمثل الاطخجابت للجملت بالشيل:
https://manara.edu.sy/

مدىلت مً شيل الدخل وفم
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جدليل الجمل وؤلاشازاث في مجاٌ الصمً والتردد

الجمل والاهظمت Systems

 -2دزحت الىظام :حػخبردزحت الىظام مً اهم خصابص اي هظام  CTفحزًاةي مىصىف بئشازة دخل ) x(tوخسج ) y(tوذلً بػد جمثيل مػادلخه غلى شيل مػادلت
جفاطليت مً الدزحت  Mو Nخيث حػبرول منها غً دزحت الخابؼ اإلامثل بهرا الىظام وغادة جىصف هره الػالكت الىظام الخؼي (غحراإلاخغحر)  LTIوخاصت في
الاهظمت الهىدطيت الىهسبابيت واإلايياهيىيت.

dM y
d M 1 y
dy
dNx
d N 1 x
dx
aM M  aM 1 M 1  a  a0  bN N  bN 1 N 1  b  b0
dt
dt
dt
dt
dt
dt
M
N
dKy
dIx
a K K   bI I

dt
dt
K 0
I 0
مالخظتً :1مثل الخىصيف الظابم جىصيف أي هظام باي جؼبيم في املجاٌ الصمني ألهه ًمثل الخغحراث باليظبت للصمً همػادالث جفاطليت
 --بفسض ان اإلاػامل

d2y
2

D
y(t )
2
dt

 --جصبذ الػالكت الظابلت بالشيل:

d
dy
D
 D y(t ) and
dt
dt
N

)  b D x(t
I

I

I 0

D y (t ) 

M

K

K

a

K 0
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جدليل الجمل وؤلاشازاث في مجاٌ الصمً والتردد

الجمل والاهظمت Systems

مالخظت ً :2مىً احساء هفع الخىصيف ولىً بىطؼ اإلاػامل  Dمظاوٍا إلاػامل البالض  Sأي في جدىٍل البالض وفم:
d
dy
d2y
2
S
 S y (t ) and

S
y (t ) 
dt
dt
dt 2
مالخظت  :3بشيل غام ًمىً لألهظمت ان جىىن اهظمت ههسبابيت وبالىديجت جىىن الاشازاث مً دخل وخسج غبازة غً اشازاث حهد او جيازأو خلل أو شحىت ,وٍمىً
ان جىىن ألهظمت أخسي ميياهيىيت مثال ,بالىديجت جىىن الاشازة هي اشازة كىة أو خسازة أو ...
RCػاكت الاشازة اإلاشسوح طابلا.
وهرا ًؤدي الخخالف الاهظمت واخخالف اإلاػؼياث وهرا ًلىدها الى اطخخدام مفهىم اطاس ي ليل الاهظمت وهى مفهىم
.
RC

همثاٌ غلى الجملت او الىظام الىهسباةي لىأخر دازة اإلايامل RC
وهى مبحن في الشيل خيث ًظهس أًظا شيل إشازة الخسج مً
أحل إشازة دخل هبظت مظخؼيلت.
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جصىف الاهظمت وفم الاحي:

جصييف الجمل والاهظمت Systems classification
 -1الىظم او الجمل الخؼيت والالخؼيت :هلىٌ غً هظام خؼي اذا واهذ اطخجابخه خؼيت باليظبت إلشازة الدخل وغادة في أي هظام خليلي ًىىن خؼي

باليظبت لإلشازاث الصغحرة اإلاخغحرة خؼيا أما باليظبت لإلشازاث الػسٍظت التي جىىن مخغحرة مً الدزحت الثاهيت مؼ الصمً (كد ًىحد فيها كظم خؼي) جىىن
اطخجابت الىظام غحرخؼيت ,غادة غمليت الخدليل هىا مػلدة لرلً ولحل مشيلت الالخؼيت ًمىً الػمل غلى مجاٌ طيم (مخمىطؼ خىٌ كيمت مدددة) مً
اشازة الدخل الالخؼيت بديث جلسب طمً هرا املجاٌ الى اشازة خؼيت ,زم ًخم اطخخدام مبدأ الخىظيد إلًجاد الحل النهاةي للىظام الالخؼي بديث جدىٌ
الاشازة الى مجمىغت مً الخىابؼ البظيؼت (والخؼىة او الىبظت) والشيل الاحي ًىضح هرا اإلافهىم:

مثاٌ غً الخىابؼ الخؼيت والالخؼيت والظببيت
 -هلىٌ غً هظام اهه خؼي اذا خلم هرا الىظام شسغ الخؼيت أو ما ٌظمى مبدأ الخىظيدوفم الػالكت الاجيت:
=

𝒕 𝒊𝒚 𝒂 𝒊 .
𝒊
7

𝒕 𝒊𝑺 𝒓𝑻 𝒂𝒊 .

= 𝒂𝒊 . 𝑺𝒊 (𝒕)+
𝒊

*𝒓𝑻
𝒊

https://manara.edu.sy/

جىضح لدخلحن بالػالكت الاجيت:

جصىف الاهظمت وفم الاحي:

جصييف الجمل والاهظمت Systems classification
-2الىظم أو الجمل الظببيت وغحرالظببيت :هلىٌ غً الىظام أهه طببي غىدما ًملً اطخجابت طببيت او جابؼ جدىٍل طببي بمػنى اخساذا لم ًىً هىان خسج
للىظام كبل وحىد دخل لهرا الىظام وفم:
بمػنى ان الخسج ٌػخمد غلى اشازة الدخل في اللحظاث الظابلت والحاليت وال ٌػخمد غلى اللحظاث اإلاظخلبليت لإلشازة وهمثاٌ غً الىظام الظببي الشيل الظابم.
اما الىظام غحرالظببي فهى غىع ذلً وهى مهم في اهظمت الصمً غحرالحليلي وبشيل غملي حػخبر اهظمت الصمً الحليلي اهظمت طببيت.
 -3الىظم أو الجمل الثابخت مؼ الصمً :حػني إن شيل اطخجابت الجملت ال ًخغحرباخخالف بدء أشمان جؼبيم إشازة الدخل هفظها غليها ,أي أهه مً أحل أي إشاخت

شمىيت  toإلشازة الدخل ًخدلم آلاحي:

)Tr{s(t-t0 )}=y(t-t0

حُث  toثابت شمني ،وذلو إذا مان:

) Tr{s(t )}  y (t

أي شيل إشازة الخسج ًجب أال ًخػلم بئشاخت إشازة الدخل شمىيا وهرا
ما ًدعى بخاصيت ؤلاشاخت

https://manara.edu.sy/
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جصىف الاهظمت وفم الاحي:

جصييف الجمل والاهظمت Systems classification
 -4الىظام بدون ذاهسة وبراهسة (الدًىامييي) :هلىٌ غً هظام اهه بال ذاهسة او هظام لحظي اذا وان خسحه ٌػخمد في ول الصمً  tللـ  CTأو  nللـ  DTغلى اللحظت
الحاليت جماما وٍىىن هرا الىظام براهسة اذا وان هظاما دًىاميىيا ٌػخمد غلى اللحظاث الظابلت وهمثاٌ غلى الىظام براهسة الدشابهي هى اإلاىثف بديث ٌػخمد
1 t
الجهد غلى شحىت اإلاىثف ختى بػد كؼؼ الخغرًت وذلً وفم الػالكت:
v(t ) 
i (t )dt
C 

أما باليظبت ألي هظام بئشازاث ملؼػت  DTفان الػالكت التي جمثل الىظام براهسة حػؼى وفم الػالكت:
k=… -2, -1,0,…n
هالخظ ان الىظام ٌػخمد غلى الليم الظالبت أي:
 -5الىظام اللابل للػىع :هلىٌ غً الخابؼ أهه كابل للػىع اذا جدلم ما ًلي:
لدًىا الىظام الخالي:
ًىىن كابل للػىع اذا جدلم الاحي:

n

)  x(k

yn 

K  

 -6الاهظمت اإلاظخمسة شمىيا ) :(Continuous-Time Systems CTsهره الاهظمت جمثل بمػادلت جفاطليت ,جمثل إشازة الدخل الدشابهيت (اإلاظخمسة
بالصمً) بـ ) X(tهما في الشيل ,وجمثل اطخجابت الجملت بئشازة الخسج الدشابهيت أًظا ) Y(tوفم الشيل.

مالخظت :بالىديجت ًدصل جدىٍل ( ) (Transformهاجج
غً اطخجابت هرا الىظام إلشازة الدخل وفم الػالكت:
y(t )  T x(t )

y(t ) 

T

x(t ) 
https://manara.edu.sy/
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جصىف الاهظمت وفم الاحي:

جصييف الجمل والاهظمت Systems classification
 -7الاهظمت اإلاخلؼػت شمىيا ( :)Discrete-Time Systems DTsهره الاهظمت جمثل بمػادلت فسوق ,جمثل إشازة الدخل اإلالؼػت شمىيا بـ هما في
الشيل ,وجمثل اطخجابت الجملت بئشازة الخسج اإلالؼػت شمىيا وفم الشيل.

مالخظت :بالىديجت ًدصل جدىٍل ( ) (Transformهاجج
غً اطخجابت هرا الىظام إلشازة الدخل وفم الػالكت:

y(n)  T x(n)

y(n) 

T

x ( n) 

ًمىً وصف الجمل او الاهظمت اإلالؼػت باملخؼؽ اإلابحن مؼ الاخر بػحن الاهخمام ان غمليت
مػالجت الاشازاث هي زكميت بالىديجت ًجب جدىٍل الشيل الدشابهي الى زكمي زم اإلاػالجت
والػمل بالىظام اإلالؼؼ زم هدصل غلى الخسج الدشابهي بخدىٍل غىس ي زكمي -حشابهي وفم:
الجمل اإلاظخخدمت في الحياة الػمليت او في الخؼبيلاث الػمليت هي غبازة غً
حمل خؼيت وزابخت مؼ الصمً إن مىظىماث التي جدلم الخاصخحن الظابلخحن هي ول اإلاىظىماث
التي جخألف مً غىاصسزابخت الخصابص مؼ الصمً (ملاوماث ,مىثفاث ,ملفاث ).…,والتي ال جدىي
أي مىبؼ حهد أو جيازمخغحرمؼ الصمً ,مثاٌ غلى هره الجمل هي دازة  RCاإلاىضحت بالشيل الظابم ,لرلً طىلىم بخددًد خصابص اهثرلهره الجمل:
https://manara.edu.sy/
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جصييف الجمل والاهظمت Systems classification
الجمل الخؼيت الثابخت مؼ الصمًLinear Time-Invariant systems (LTI) :

اطخجابت الىظام:

ُ
 -1حػد الجمل  LTIهامت حدا في مػالجت ؤلاشازة هظسا لبظاػت مػادالث الخدىٍل فيها مً حهت وهظسا الطخخدامها الىاطؼ في اإلاىظىماث الخلىيت مً حهت زاهيت.
 -2في الحالت الػامت وهما شاهدها طابلا ًلابل ول مسهبت إشازة دخل )  si (tمسهبت إشازة خسج )  yi (tهاججت وفم جدىٍل مددد ًخػلم ببييت الىظام او الجملت
وفم:
}) yi (t )  Tr{si (t

خصابص الجمل الخؼيت:

 -1الىظام الخؼي ًدلم الخاصيت الخجميػيت أي :اذا وان لدًىا لىظام خؼي دخالن  x1 & x2و اهخج خسححن  y1 & y2فاهه ًجب ان ًخدلم:
 x1 + x2  y1 + y2دخل.
 -2غمليت الظسب بػدد زابذ أو الخجاوع x → y  Kx → K y
 -3مبدأ الخىظيد اإلاشسوح طابلا.
 -4اطخجابت اهظمت الـ  :LTIإن خسج هظام مً أحل كيم  t ≥0هى هديجت لظببحن اطاطيحن:
أ -بظبب الشسغ الابخداةي أو ألاولي للىظام أو خالت الىظام في اللحظت  t=0وحظمى باالطخجابت الصفسٍت وال غالكت إلشازة الدخل Zero-Input Response
ب -بظبب الدخل الاطاس ي ) x(tمً أحل  t ≥0وحظمى باطخجابت الىظام وحظمى باطخجابت الحالت الصفسٍت  Zero-State Responseبالىديجت فان الاطخجابت
اليليت للىظام الخؼي مىىهت مً الاطخجابخحن الظابلخحن وفم:

الاطخجابت اليليت = الاطخجابت لدخل صفسي  +اطخجابت الحالت الصفسٍت إلشازة الدخل اإلافسوطت .
https://manara.edu.sy/
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اطخجابت الجمل
أذا الاطخجابت اليليت للىظام الخؼي مىىهت مً الاطخجابخحن الظابلخحن وفم:
الاطخجابت اليليت = الاطخجابت لدخل صفسي  +اطخجابت الحالت الصفسٍت إلشازة الدخل اإلافسوطت وٍمىً الشسح جخؼيؼيا وفم:

)y(t) = y0(t) + yS(t
مثاٌ غملي :لىػخبرأهه لدًىا دازة الـ  RCاإلابيىت في الشيل ,اإلاؼلىب جددًد اطخجابتها إلشازة دخل ما مؼ اغخبازان اإلاىثف مشحىن.

اوال :لىىخب اشازة الخسج باليظبت إلشازة الدخل ):x(t

𝝉𝒅 𝝉

𝒕 𝟏
𝒙
∞𝑪 −

𝒚 𝒕 = 𝑹𝒙 𝒕 +

زاهيا :لىىخبها باليظبت للحالت الاوليت:

𝝉𝒅 𝝉

𝒕 𝟏
𝒙
𝟎 𝑪

𝒅𝝉 +

𝟎 𝟏
𝝉 𝒙
∞𝑪 −
𝒕 𝟏
𝝉𝒅 𝝉 𝒙
𝟎 𝑪

𝒚 𝒕 = 𝑹𝒙 𝒕 +

بالىديجت ًمىً هخابتها غىد كيم الصمً  t ≥0بالشيل:
خيث 𝟎 𝑪𝒗 جمثل الاطخجابت لدخل صفسي  Zero-Input responseجمثل الشسغ الابخداةي.
اللظم الثاوي ًمثل الاطخجابت إلشازة الدخل .Zero-State response

𝒚 𝒕 = 𝒗𝑪 𝟎 + 𝑹𝒙 𝒕 +

https://manara.edu.sy/
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الاطخجابت اليليت للىظام الخؼي مىىهت مً:
الاطخجابت اليليت :

)y(t) = y0(t) + yS(t

كبل الدخىٌ في جدىٍالث فىزٍيه وخصابص الؼي وجدليل الىظام الخؼي ًجب جددًد اليت الحصىٌ غلى اطخجابت أي هظام لىىحد الاطخجابت لدخل صفسي
 y0(t) : Zero-Input Responseفي املجاٌ الصمني
== اغخمادا غلى الػالكت الخفاطليت الىاصفت للىظام الخؼي اإلاىضحت طابلا
وحدها أن اي هظام خؼي ًىصف بمػادلت جفاطليت مً الشيل:
وكد فسطىا ان اإلاػامل

d2y
 D 2 y(t )
2
dt

N

I
b
D
)  I x(t

d
dy
D
 D y(t ) and
dt
dt

لىلىم الان بالخػىٍع غً املجمىع في الػالكت الظابلت بىثحري خدود مً الشيل* :

Q( D)  D N  a1 D N 1    a N 1 D  a N
) P( D)  bN  M D M  bN  M 1 D M 1    bN 1 D  bN

ختى هدظب اطخجابت الدخل الصفسي هظؼ  x(t)=0فخصبذ الػالكت الظابلت
بػع الخػىٍع غً هثحرالحدود بما ٌػادله مً كيم اإلاػامل  Dبالشيل:
**
https://manara.edu.sy/

I 0

)y(t ) P( D

)  h(t
)x(t ) Q( D

M

 aK D y(t ) 
K

K 0

Q( D) y(t )  P( D) x(t ) 

Where:
Q( D) y (t )  0

( D N  a1 D N 1    a N 1 D  a N ) y (t )  0
13

الاطخجابت اليليت للىظام الخؼي :
)y(t) = y0(t) + yS(t
لىىحد الاطخجابت لدخل صفسي  y0(t) : Zero-Input Responseفي املجاٌ الصمني .لحظاب
اطخجابت الدخل الصفسي هظؼ  x(t)=0واطخيخجىا هثحر الحدود بليم اإلاػامل  Dبالشيل* * :
حػخبرهره اإلاػادلت مػادلت جفاطليت مً الدزحت  Nوخل هره اإلاػادلت ٌػؼى بالػالكت الاطيت الخاليت:

وػىض بالػالكت الظابلت (**) فييخج :



c(N  a1N 1  a2 N 2    a N 1  a N )e  t  0

Q( D) y (t )  0
( D N  a1 D N 1    a N 1 D  a N ) y (t )  0
with c and   const

t

y 0 (t )  ce

dy 0
d 2 y0
t
2
2
t
D y 0 (t ) 
 c e
, D y 0 (t ) 

c

e
dt
dt 2
N
d
y0
N
D y 0 (t ) 
 c N e  t
N
dt

Then

هالخظ وحىد هثحر الحدود ) Q(Dولىً باطدبداٌ اإلاػامل  Dبالثابذ ً λصبذ Q(λ) :وٍمثل هثحر خدود ٌػبر غً مددداث الىظام بالىديجت ًمىً جدىٍل هثحر
الحدود هرا الى الشيل  Q(λ)=0والتي حظمى باإلاػادلت الىاصفت للىظام,
ًمىً جدليله لجداء غىامل وفم:
Q( )  (  1 )(  2 )(   N )  0

إذا لىثحر الحدود هرا غدد خلىٌ  λمظاو لـ  Nخل 1 , 2 , N ,هره الليم هي حروز اإلاػادلت الىاصفت للىظام وهي ذاث اهميت بالغت في
الخؼبيلاث وحظمى بالليمت املحددة أو الليم الراجيت ) (Eigenvaluesأو بالتردداث الؼبيػيت.
https://manara.edu.sy/
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الاطخجابت اليليت للىظام الخؼي :
الاطخجابت لدخل صفسي  y0(t) : Zero-Input Responseفي املجاٌ الصمني
بالىديجت جلدم هره الحلىٌ للمػادلت الاطاطيت ** N ,خل ممىً مً الشيل  ceλtوهرا بدوزه ًلدم الحل الػام الطخجابت الدخل الصفسي اإلاؼلىب خظابها
بالشيل:
 1t
 3t
 Nt
2t

   cN e

حظمى الليم )e K t ( K  1,2,3 n

 c3 e

 c2 e

y0 (t )  c1e

باألهماغ الىاصفت للىظام او باألهماغ الؼبيػيت ,أما الليم  c1 , c2 , c3 … cNفهي زىابذ اخخيازٍت

لحظابها هدخاج لـ  Nشسغ ابخداةي (أولي).
مالخظت هامت :بفسض أن حرزاإلاػادلت الىاصفت للىظام مىسز (مظاغف) ليىً الجرزمىسزا  rمسة أي إذا وان شيل اإلاػادلت هى الخالي:
ًىىن خل اإلاػادلت الػامت الطخجابت
( D   ) r y 0 (t )  0
الدخل الصفسي للليم اإلامحزة مً الشيل:
t
2
r 1
y 0 ( t )  ( c1  c 2 t  c 3 t    c r t
)e

مثاٌ لحظاب الطخجابت لدخل صفسي:

اإلاؼلىب إًجاد الاطخجابت لدخل صفسي ? =) y0(tللىظام الخؼي اإلاىصىف باإلاػادلت الخاليت:

) ( D 2  3D  2) y(t )  D x(t
مؼ الػلم أن الشسوغ الاوليت:

y0(0)=0 & 'y0(0)=-5
https://manara.edu.sy/
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الاطخجابت اليليت للىظام الخؼي :
اطخجابت الحالت الصفسٍت :Zero-state Response
 -هي اطخجابت الىظام إلشازة الدخل الاطاس ي ) x(tمً أحل  .t ≥0لفهم هره الاطخجابت ًجب فهم اطخجابتالىظام ) h(tألي دخل ) ,x(tبديث وظخؼيؼ جدىٍله الى غدة هبظاث مسبػت كليلت الػسض (طيلت) ,ول هبظه
منها جيخج الاطخجابت الخاصت بها ) h(tوهرا ًدىٌ الىظام الى الشيل الخؼي وغحراإلاخغحرمؼ الصمً هما زأًىا
طابلا وجىىن برلً اطخجابت الىظام اليليت باليظبت للدخل ) x(tهي مجمىع اطخجاباث مىىهاتها اإلاسبػت.
 h(t) -هي اطخجابت الىظام لىبظت مسبػت غىدما  t=0بػسض هبظت ًيخهي للصفس. -مً احل اًجاد هره الاطخجابت لدًىا اإلاػادلت الػامت)y (t ) P( D
Q( D) y (t )  P( D) x(t ) 

)  h(t
للىظام * اإلاػؼاة وفم الػالكت:
)Q( D

) x(t

 -أذا وان الدخل أي اشازة وجم جدىٍلها الى  nهبظت واخدًت فان الاطخجابت الىبظيت) Q( D ) y( t )  P( D ) x( t )  h( t )  P( D ) y n ( t ) u( t
للىظام ) h(tجبرهً غلى أنها حػؼى وفم الػالكت :
 -خيث u(t) :جابؼ الخؼىة الىاخدًت و ) yn(tجمثل اإلاىىهاث الخؼيت لألهماغ الىاصفتy n (t )  c1e  c2 e  c3 e    c N e
للىظام واإلاػؼاة بالػالكت الخاليت:
ً -مىً خظاب كيم الثىابذ غً ػسٍم الشسوغ الاوليت اإلاظاغدة اإلاخمثلت''
N 2
N 1

y n (0)  y n (0)  y n (0)  y n (0)  0 and y n (0)  1
بمشخم الـ ) yn(tغىدما  t=0وهي:
 Nt

https://manara.edu.sy/

 3t

2t

 1t
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الاطخجابت اليليت للىظام الخؼي :
مثاٌ لحظاب الاطخجابت الىبظيت؟=) :h(tللىظام الخؼي اإلاىصىف بالدازة وباإلاػادلت للمثاٌ الظابم مؼ الػلم أن
y0(0)=0 & 'y0(0) = -1
الشسوغ الاوليت:

https://manara.edu.sy/
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جسابؽ الاهظمت

Interconnections of Systems

 -مً أهم الافيازالتي طخمسمػىا في هرا اإلالسز هي فىسة أو مفهىم الاهظمت اإلاترابؼت او جسابؽ الاهظمت.جبنى أو جخىىن مجمىغت هبحرة مً الاهظمت الحليليت مً غدة أهظمت فسغيت أو ًمىً جدليل أي هظام مػلد هلي الى مجمىغت مً الاهظمت الفسغيت البظيؼت
مػسوفت الاطخجابت ,طجري ذلً الخلا.
 -مثاٌ لدزاطت هظام صىحيً :جب اوال جددًد اإلاىىهاث وهي :كازا  CDزم مضخم صىحي وفي النهاًت مىبرالصىث (الظبيىس).إذا ًخىىن مً  3أهظمت حصبيت وول هظام ذو اطخجابت مخخلفت ولىً الاطخجاباث الثالر جىىن اطخجابت الىظام اليليت.
أمثلت غً جسابؽ الاهظمتً :مىً بىاء غدة أشياٌ اطاطيت مخػازف غليها مً جسابؽ الاهظمت وفم:
 -2وصل الاهظمت غلى الخفسع.
 -1وصل الاهظمت غلى الدظلظل.
 -4وصلت هظام الخغرًت الػىظيت (ًملً جؼبيلاث هثحرة ومخىىغت وفي غدة مجاالث).
 -3الىصل الاهثرحػليدا الدظلظلي-الخفسعي.
وطجري الخلا اليت جددًد الاطخجاباث الفسغيت واليليت ألي هظام مىىن مً غدة اهظمت فسغيت.

 -2وصل الاهظمت غلى الخفسع.
https://manara.edu.sy/

 -1وصل الاهظمت غلى الدظلظل
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جسابؽ الاهظمت

Interconnections of Systems

أمثلت غً جسابؽ الاهظمتً :مىً بىاء غدة أشياٌ اطاطيت مخػازف غليها مً جسابؽ الاهظمت وفم:
 -2وصل الاهظمت غلى الخفسع.
 -1وصل الاهظمت غلى الدظلظل.
 -4وصلت هظام الخغرًت الػىظيت.
 -3الىصل الاهثرحػليدا الدظلظلي-الخفسعي.
وطجري الخلا اليت جددًد الاطخجاباث الفسغيت واليليت ألي هظام مىىن مً غدة اهظمت فسغيت.

 -4وصلت هظام الخغرًت الػىظيت.
أهم الخؼبيلاث في الخدىم بالخضخيم ,بالظسغت ,باالزجفاع... ,

 -3الىصل الاهثرحػليدا الدظلظلي-الخفسعي.

https://manara.edu.sy/
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جسابؽ الاهظمت

Interconnections of Systems

أمثلت غً جسابؽ الاهظمت :لخىً لدًىا الدازة الخفسغيت الاجيت واإلاؼلىب جمثيلها بىظام ًمثل غالكت الدخل والخسج:

ًمىً وصف هره الدازة الخفسغيت بىظام حغرًت غىظيت وفم املخؼؽ اإلابحن واإلاىىن
مً هظامحن بظيؼحن ليل مً اإلاىثف واإلالاومت
مثاٌ :وصف الدازة الدظلظليت بىظام مسهب مىىن مً هظامحن؟
https://manara.edu.sy/
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