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  سامانه های مختلف يک  های تشخیص، شناسايی، جداسازی و آشکارسازی خطا در بخشروشبا    دانشجويان  در اين درس  :هدف

مهارت   پروژه نظری توسط دانشجويان يا چند عالوه بر آن با انجام يک. شوندمیآشنا  حسگرهمانند عملگر، سیستم و  تحت کنترل

 .  گرددالزم کسب می

 

، خطايابی، اهداف  سنیسنتم  /عملگر /مقدمات، تعاريف اولیه، شنناسنايی النول تشنخیص و شنناسنايی خطا، خطای حسنگر:  شرر  درس

، بر اسناس سنخت اف اریونگی های تشنخیص و شنناسنايی خطا: اف معرفی انواع روشتشنخیص خطای مقاوم،  اغتشناش و عدم ططعیت،  

خوردهای ، برو خوشنه يابیمعرفی شنناخت الگوی خطا، مسنا د دسنته بندی خطا : روشنهای بر اسناس سنیگنال سنیگنال و بر اسناس مدل.

پارامتری و   هایتابع چگالی احتمال به روش دسنته بندی بی ی، تخمین ،آماری  هایروش  .يابیبا مسنا د دسنته بندی و خوشنهآماری 

  همانند  دسنته بندی خطا بر اسناس روشنهای ه قه بندی غیرخطی  دسنته بندی خطا بر اسناس روشنهای ه قه بندی خطی. ی.پارامترغیر

معرفی چند  .ی  تفکیک فیشنر، کمترين مربعات ج يیخاب ويژگی: آنالی  مولفه النلی، آنالآنالی  کاهش بعد و انت. های عصن یشن که

شنناسنايی سنیسنتم و چگونگی بکارگیری آن  :و آشنکارسنازی خطا بر اسناس مدل  تشنخیص  برای اسنتخرا  ويژگی.ويژگی پر کاربرد 

پارامتر، کمترين مربعات بازگشنتی،  روشنهای تقريب  .های خطی و غیرخطی دينامیکی و اسنتاتیکیروشدر تشنخیص و شنناسنايی خطا

، آسنتانه گااری مانده به لنورت بابت و تط یقی مانده  و ارزيابی  تولید. 2Hو    Hروش رويتگر، روش عامد بندیروش پريتی، 

  .های بر اساس مدل بیان شده در روشکننده و کنترلاغتشاش  ، بررسی ابرات عدم ططعیت،های متداول آنو روش
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