
 سيستم هاي دوبعدي نام درس:

 شرح مختصري از درس:

ها داراي باشند. این سيستمهایی هستند که تابعی از دو متغير مستقل میهاي دوبعدي، سيستمسيستم

توان به مسئله سينگولاریتی نوع دوم باشند که به عنوان مثال میهاي یک بعدي میهاي اساسی با سيستمتفاوت

هاي دوبعدي، ضرورت آشنایی اساتيد و دانشجویان روزافزون کاربردهاي سيستم با گسترشاشاره نمود. 

دوبعدي بيش از پيش مشهود است. مطالب ذکر  هايسيستم طراحی و تحليل هايروشتحصيلات تكميلی با 

 شوند. در بخش اول، مطالب مقدماتی، مفاهيم اوليه در ارتباط باشده در این درس به دو بخش اصلی تقسيم می

هدف از این بخش آن است که خواننده درک کلی از  هاي دوبعدي در پنج فصل ذکر شده است.سيستم

هاي هاي دوبعدي، مدلها و سيستمدر این راستا، مطالبی شامل سيگنال هاي دوبعدي به دست آورد.سيستم

پذیري، آناليز رویتپذیري و ، کنترلپذیريو ...(، تحقق G-R ،F-M ،Attasi ،FTR ،WAMفضاي حالت )مدل 

( مورد بررسی واقع شده است. بخش دوم بر اساس WAMپایداري و پایدارسازي و مدل یک بعدي موجی )

چندین رساله باشد. این بخش، ماحصل انجام هاي دوبعدي در ایران میتحقيقات صورت گرفته در زمينه سيستم

مدلسازي و شناسایی يب در فصولی با عنوان نامه کارشناسی ارشد است. این مطالب به ترتدکتري و پایان

اند.ارائه شده سيستم، کنترل تطبيقی مدل مرجع، تخمين حالت سيستم و کنترل بهينه

 :سيلابس درس

 بخش اول : تئوري اصلی

توصيف -انواع سيستم ها-سيستم ها-تبدیلات ریاضی متداول-سيگنال هاي گسسته -سيگنال ها و سيستم ها

 م هاي یک بعدي و دوبعديتفاوت سيست -سيستم

و مدل یک بعدي موجی  FTRو  M-F-Mو  Attaciو  F-Mو  G-Rمدل فضاي حالت -مدل هاي فضاي حالت

WAM – تبدیل مدلهاي مختلف به یكدیگر 

کنترل پذیري – G-Rتحقق توابع تبدیل بصورت مدل فضاي حالت -کنترل پذیري و رویت پذیري-تحقق پذیري

مدل فضاي حالت کاهش -کنترل پذیري و رویت پذیري مدال و کاهش ناپذیري -یو رویت پذیري محلی و جهان

 تحقق کاهش ناپذیر مطيق بكمک روش هاي یک بعدي-تحقق دو مرحله اي تابع تبدیل-ناپذیر

اثر سينگولاریتی نوع -پایداري با استفاده از نظریه لياپانوف-سيستم BIBOپایداري -آناليز پایداري و پایدارسازي

 پایدار سازي سيستم-حاشيه پایداري-پایداريدوم در 



آناليز پایداري سيستم -مدل موجی انواع مدل هاي حالت-تعریف و توصيف مدل-WAMمدل یک بعدي موجی 

 بررسی کنترل پذیري و رویت پذیري-پایدارسازي مدل موجی -WAMبا استفاده از مدل 

 بخش دوم : کارهاي تحقيقاتی

مدلسازي سيستم -مروري بر موضوع شناسایی و تخمين-ستم هاي خطیشناسایی سي-شناسایی و مدلسازي

 شبيه سازي عددي-تخمين پارامترهاي مدل-تعيين مرتبه مدل-گسسته

اعمال روش تخمين پارامترها به مدل  -حل مسئله کنترل تطبيقی مدل مرجع -کنترل تطبيقی مدل مرجع

 G-Rفضاي حالت 

 هموار سازي-فيلتر سازي-ينیپيش ب-تخمين بهينه حالت-تخمين حالت سيستم

تعقيب کننده -فرموله نمودن مسئله کنترل بهينه دوبعدي -تعاریف موجود در زمينه کنترل بهينه-کنترل بهينه

خطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


