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 به شکل زیر در نظر بگیرید. ARMAیک فرآیند  -1

ℎ(𝑡) =
𝐷(𝑞−1)

𝐶(𝑞−1)
𝑒(𝑡) 

به صورت  3-1تا  1-1های را در حالت ℎ(𝑡)نویز سفید با میانگین صفر است. تابع کواریانس و چگالی طیفی  𝑒(𝑡)که 

 سازی ترسیم کنید.تئوری محاسبه نموده و توسط شبیه

1-1- 𝐶(𝑞−1) = 1 − 1.5𝑞−1 + 0.7𝑞−2   ,   𝐷(𝑞−1) = 1   ,   𝜆𝑒
2 = 1 

1-2- 𝐶(𝑞−1) = 1 − 1.5𝑞−1 + 0.9𝑞−2   ,   𝐷(𝑞−1) = 1   ,   𝜆𝑒
2 = 1 

1-3- 𝐶(𝑞−1) = 1   ,   𝐷(𝑞−1) = 1 − 1.5𝑞−1 + 0.7𝑞−2   ,   𝜆𝑒
2 = 1 

 اثر نسبی صفر و قطب نزدیک به دایره واحد را در هر حالت بررسی کنید.  -1-4

 به چه پارامتری بستگی دارد. 𝐶اط غیر صفر در تابع کواریانس قسمت نقتعداد  -1-5

 .نتایج سه قسمت اول را با هم مقایسه و تحلیل کنید -1-6

 

 می به صورت زیر در نظر بگیرید.سیست -2

𝑦(𝑡) = 𝑎1𝑦(𝑡 − 1) + 𝑎2𝑦(𝑡 − 2) + 𝑎3𝑦(𝑡 − 3) + 𝑏1𝑢(𝑡 − 1) + 𝑏2𝑢(𝑡 − 2) + 𝑒(𝑡) 

𝜆𝑒 با واریانسنویز سفید  𝑒(𝑡)که در آن 
2 = ,𝑎1مقادیر صحیح پارامترهای است.  0.1 𝑎2, 𝑎3, 𝑏1, 𝑏2  را به صورت دلخواه و

نتایج را های زیر شناسایی نموده و و با ورودی LSسیستم را توسط روش  طوری در نظر بگیرید که سیستم پایدار باشد.

 .تحلیل کنید

 ضربه -2-1

 پله -2-2

 مجموع دو سینوسی -2-3

 نویز سفید با واریانس مناسب -2-4

 (PRBS)دنباله باینری شبه تصادفی  -2-5

( مورد نیاز برای شناسایی صحیح پارامترهای این سیستم Persistent Excitationحداقل درجه غنای ورودی ) -2-6

 چقدر است؟
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 زیر در نظر بگیرید. ای را به شکلسیستم گسسته -3

𝑦(𝑡) = 𝑎1𝑦(𝑡 − 1) + 𝑎2𝑦(𝑡 − 2) + 𝑏1𝑢(𝑡 − 1) + 𝑏2𝑢(𝑡 − 2) + 𝑒(𝑡) + 𝑐1𝑒(𝑡 − 1) 

𝜆𝑒 با واریانسنویز سفید  𝑒(𝑡)که در آن 
2 = 𝑐1و  0.1 = ,𝑎1مقادیر صحیح پارامترهای  است. 0.6 𝑎2, 𝑎3, 𝑏1, 𝑏2  را به صورت

ختلف در مهای سینوسی با فرکانسسیگنال  ورودی را مجموع سه دلخواه و طوری در نظر بگیرید که سیستم پایدار باشد.

  .تا درجه غنای کافی برای شناسایی را داشته باشد نظر بگیرید

 شوند؟آیا همه پارامترهای سیستم به درستی شناسایی می شناسایی کنید. LSسیستم را توسط روش  -3-1

 سازی کنید.این سیستم پیشنهاد و آن را پیادهپارامترهای الگوریتم مناسبی برای شناسایی  -3-2

 

هر وجود دارد که  z2و  z1های کنید. در این فایل دو مجموعه داده به نام بارگذاری را Sim_data2.xlsابتدا فایل  -4

و از مدل سیستم پارامترهای را جهت شناسایی  z1مجموعه داده های ورودی و خروجی است. شامل سیگنالکدام 

توانید از ساختارهای میبرای مدل مورد نظر  .کنیدبرای ارزیابی مدل تخمین زده شده استفاده  z2مجموعه داده 

arx ،armax  ... با درجه مناسب صورت و مخرجو ( استفاده کنید به طوری که درصد برازشfitness مناسبی برای )

 ها بدست آید.داده

 دستور خواندن از فایل اکسل و ذخیره آن در یک متغیرتوجه: 

z1=xlsread('Sim_data2','z1')  

z2=xlsread('Sim_data2','z2') 

 

 

 امتیازی -5

تک خروجی انتخاب کنید. ضمن توضیح -یک سیستم تک ورودیهای شناسایی است که پایگاه داده 1daisy سایت از

و  به صورت زیر LSخروجی داده شده، آن را با روش -های ورودیمختصری در مورد سیستم منتخب و با استفاده از داده

 شناسایی کنید. با مرتبه مناسب

𝑦(𝑡) = 𝑎1𝑦(𝑡 − 1) + ⋯ + 𝑎𝑚𝑦(𝑡 − 𝑚) + 𝑏1𝑢(𝑡 − 1) + ⋯ + 𝑏𝑛𝑢(𝑡 − 𝑛) 

                                                           
1    http://homes.esat.kuleuven.be/~smc/daisy/daisydata.html 
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شناسایی نمود؟ چه اطالعات دیگری از سیستم مورد نیاز  BLUEها، سیستم را به روش ده از این دادهتوان با استفاآیا می

 است؟

 

 .توجه نمایید زیر نکاتبه لطفا 

 های خود را به آدرس فایلnkalamian@ee.kntu.ac.ir .ارسال کنید 

 % ،نمره نهایی کسر خواهد شد.از  11به ازای هر روز تأخیر نسبت به مهلت اعالم شده 

  فایل گزارش در فرمتword  یاpdf سازینام خود و شماره شبیهسازی را در یک پوشه با به همراه فایل شبیه 

 را ذکر کنید.  سازیشماره شبیه( ارسال کنید. حتما در قسمت عنوان ایمیل 2sim-kalamianبه طور مثال )

mailto:nkalamian@ee.kntu.ac.ir

