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     چندمتغیره/ سیستم های ابعاد بزرگ، كنترل غیرخطی، كنترل بهنیه  نیاز: كنترلپیش

 

ازی و کنترل  ها معرفی می گردند. همچنین مساله مدلس  و ويژگی اين سیستم    یده یچپ ، سیستم های  در اين درس:  هدف

 طرح می گردد.  سیستم های پیچیده 

 

 :  سرفصل مطالب درس

تفاوت سیستم های چندمتغیره، ابعاد بزرگ و   ،سیستم های پیچیده ، نمونه های واقعی از سیستم های پیچیده مقدمه: معرفی 

 چالش های جدی در مدلسازی، تخمین و کنترل سیستم های پیچیده. پیچیده،

پیچیده  تئوری گراف، دسترسی پذيری در سیستم های  :  تحلیل های ساختاری در سیستم های  سیستم های دينامیکی و 

مودهای ثابت متمرکز و غیرمتمرکز، پذيری و رؤيت پذيری ساختاری، ديدگاه ساختاری  در سیستم کنترل،  پیچیده، کنترل  

 مودهای ثابت ساختاری.

و نقش    ، توابع لیاپانوف برداری، پايدارسازی، الگوريتم گرافبه هم پیوسته يا متداخلپايدارسازی: پايداری سیستم های  

 . آن در تحلیل پايداری

انتخاب ساختار کنترل: آرايه بهره نسبی، آرايه بهره نسی دينامیکی، آرايه بهره نسبی موثر، آرايه شاخص تداخل هنکل،  

 ساختاری.بر اساس اطالعات انتخاب ساختار کنترل 

 غیرمتمرکز، رؤيتگر های غیرمتمرکز. مساله تخمین در سیستم های پیچیده: رويتگرها و تخمینگرهای متداخل، فیدبک 

پايدارسازی غیرمتمرکز و جايابی قطب: پايدار سازی و جايابی قطب غیرمتمرکز، جايگزين طراحی فیدبک حالت متمرکز 

 با ساختار غیرمتمرکز. 

 ه.مساله بهینه سازی و الگوريتم های بهنیه سازی، کنترل کننده های غیر متمرکز بهین  کنترل غیرمتمرکز بهنیه: 
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