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ها معرفی می گردند. همچنین مساله مدلسازی و کنترل    ، سیستم های ابعاد بزرگ و ويژگی اين سیستم  در اين درس:  هدف

 سیستم های ابعاد بزرگ طرح می گردد. 

 

 :  سرفصل مطالب درس

مقدمه: معرفی سیستم های ابعاد بزرگ، مسائل اساسی در اين سیستم ها، نمونه های واقعی از سیستم های ابعاد بزرگ،  

 جدی و ايده های پايه ای. چالش های 

مروری بر سیستم های چندمتغیره: مدلسازی، کنترل پذيری و رژويت پذيری، تحلیل پايداری، ساختارهای کنترل و متمرکز 

 و غیرمتمرکز، روش های کاشه مرتبه.

بزرگ: مدلسازی سیستم ها و زير سیستم ها، ساخ ابعاد  تارهای  مدل ها و ساختارهای مختلف در توصیف سیستم های 

مجزا های  سیستم  زير  به  ها  سیستم  تجزبه  مراتبی،  سلسله  و  دارای  چندسطحی  های  سیستم  زير  ها  سیستم  زير  تجزيه   ،

 همپوشانی، سیستم های دارای ويژگی های زمانی متفاوت. 

قطب با   پايداری پذيری غیرمتمرکز: مودهای ثابت متمرکز و غیرمتمرکز، مودهای ثابت ساختاری، پايدارپذيری و جايابی

 فیدبک غیرمتمرکز. 
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