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 گردد..توضیحات مربوط به روش تدریس پیوست می 1

 نیمسال اول نیمسال تحصیلی: دشسی ارانکارش مقطع:

1401-1402 

 برق دانشکده:

 کنترل بهینه نام درس: دکتر علی مددی نام مدرس: 3 :واحد تعداد

 ساعت برگزاری:

 16:30تا  15 شنبهسه -18تا  16:30شنبه یک

 مدرنکنترل  درس: نیازپیش شماره کالس:

 16:30تا  15 شنبهدو  پاسخگویی و مشاوره:ساعت  drmadady@yahoo.com ایمیل:

 اهداف یادگیری:

 عمومی ذیل متمرکز است: هایشایستگیاز  یککدامالف( این درس بر پرورش 

   تفکر انتقادی                           نگرآیندهتفکر                          تفکر سیستمی                                   تفکر خالق  

  مدیریت محیط                          مدیریت حواس                   مدیریت بین فردی                       مدیرت درون فردی 

قرار  موردتوجه( تخصصی در این درس هاارزشو  نگرش سخت و نرم؛ هایمهارت نظری و عملی؛ دانش) هایشایستگیب( پرورش چه 

 ؟گیردمی

 دانش نظری و عملی

 1تدریس: / تکنیک روش

                                  ...( یا یا مدل وسیله کار طرز نمایش) نمایشی                           پرسش و پاسخ                                   سخنرانی 

                       مسئله   مبتنی بر                              یادگیری مشارکتی                    بحث گروهی 

   بازدید علمی                                       آزمایشگاهی                                    مبتنی بر پروژه 

 سایر موارد:....

شیوه ارزشیابی:   

 نوع ارزشیابی ارزیابی شفاهی های گروهیفعالیت ترممیان امتحان ترمپایان امتحان تکالیف هفتگی پروژه درسی

 نمره - - نمره 6 نمره 8 نمره 3 نمره 3
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 منابع:فهرست 
1- D. E. Kirk, Optimal Control Theory, Prentice-Hall, 2004. 

2- F. L. Lewis, D. Vrabie, and V. L. Syrmos, Optimal Control, 3rd Edition, John 

Wiley & Sons, New York, 2012. 

3- D. S. Naidu, Optimal Control Systems, CRC Press, 2003. 
 

 

 تاریخ سرفصل موردمطالعهمنبع 

 و معرفی درس مقدمه 3 ,1
و  20/6/1401

22/6/1401 

 (دیقو م دیق)غیر م سازی استاتیکبهینه 3 ,2
و  27/6/1401

29/6/1401 

1 
 های معیار مرسوم و تعبیر فیزیکی آنهاتابعی

 برنامه ریزی پویا

و  10/7/1401

12/7/1401 

 ادامه برنامه ریزی پویا و تکمیل آن 1
و  17/7/1401

19/7/1401 

1, 3 
 برنامه ریزی پویا آن با استفاده از حلزمان و -گسستهLQR مسئله 

 بلمن( -جاکوبی -)هامیلتونH-J-B معادله 

و  24/7/1401

26/7/1401 

1, 2 
 H-J-Bمعادله  آن با استفاده از حلزمان و -پیوستهLQR مسئله 

 مفاهیم اساسی -حساب تغییرات 

و  1/8/1401

3/8/1401 

1, 2, 3 
 های وابسته به یک تابعتابعی –حساب تغییرات 

 استخراج معادله اولر

و  8/8/1401

10/8/1401 

1, 2, 3 
 تابع چندهای وابسته به تابعی –حساب تغییرات 

 حدیشرایط نحوه تعیین 

و  15/8/1401

17/8/1401 

1 
 یودقهای با وجود تابعیل کردن قحدا

 ایزوپریمتریک یودق

و  22/8/1401

24/8/1401 

 در حل مسائل کنترل بهینه حساب تغییراتکاربرد  1
 و 29/8/1401

1/9/1401 

 خطی کننده تعقیب حل مسائل تنظیم کننده و 2 ,1
 و 6/9/1401

8/9/1401 

1, 2, 3 
 اصل حداقل یابی پونتریاگن

 قیود ناتساوی در متغیرهای حالت

و  13/9/1401

15/9/1401 

 زمان حداقلمسائل کنترل بهینه  1
و  20/9/1401

22/9/1401 

 سوخت حداقلو  شتال حداقلمسائل کنترل بهینه  1
و  27/9/1401

29/9/1401 

1, 2, 3 
 مسائل کنترل بهینه فواصل تکین در

 بندی درسجمع

و  4/10/1401

7/10/1401 


