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 به صورت زیر در نظر بگیرید.را می سیست -4

𝐴(𝑞−1)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑞−1)𝑢(𝑡) + 𝑣(𝑡) 

𝐷(𝑞−1)𝑣(𝑡) = 𝑒(𝑡) 

𝐴(𝑞−1) = 1 + 𝑎1𝑞−1 + 𝑎2𝑞−2 

𝐵(𝑞−1) = 1 + 𝑏1𝑞−1 + 𝑏2𝑞−2 

𝐷(𝑞−1) = 1 + 𝑑1𝑞−1 + 𝑑2𝑞−2 

𝑎1که در آن  = 1.5, 𝑎2 = 0.7, 𝑏1 = 1, 𝑏2 = 0.7, 𝑑1 = 1.2, 𝑑2 =  واریانسمیانگین صفر و نویز سفید با  𝑒(𝑡)و   0.3

𝜆𝑒
2 =  نال به نویز مناسب در نظر بگیرید.و نسبت سیگ PEیک ورودی با مرتبه است.  0.1

,𝑎1، پارامترهای LSابتدا به روش  -4-4 𝑎2, 𝑏1, 𝑏2 .را به صورت زیر تخمین بزنید 

𝐴(𝑞−1)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑞−1)𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡) 

,𝑎1، پارامترهای GLSحال توسط روش  -4-0 𝑎2, 𝑏1, 𝑏2, 𝑑1, 𝑑2 .را تخمین بزنید 

 .کنیدمقایسه  را قسمت قبلدو نتایج  -4-9

 

 بگیرید.به صورت زیر در نظر را  یسیستم -0

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

𝜆𝑒 واریانس نویز سفید با میانگین صفر و 𝑒(𝑡)که در آن 
2 = پارامترها را به دلخواه و به طور مناسب انتخاب  است. 1

 PEMهای مختلف در نظر بگیرید. برای شناسایی سیستم به روش ورودی را مجموع سه سینوسی با فرکانس کنید.

 مراحل زیر را انجام دهید.

 بینی را بدست آورید.و خطای پیشبینی خروجی پیشکتاب،   (7.29با استفاده از رابطه ) -0-4

 گرفتن تابع هزینه به صورت میانگین مجموع مربعات خطا، پارامترهای سیستم را با استفاده از روش در نظربا  -0-0

 بزنید. ( تخمین7.87نیوتن )-( یا روش گوس7.82ن )ورافس-نیوتن

 ( کواریانس خطای تخمین را به دست آورید.7.66با استفاده از رابطه ) -0-9
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 معادالت سیستمی به صورت زیر مفروض است: -9
�̇�1 = (𝑢 − 𝑥1)(1 + 𝑥2

2) 

�̇�2 = (𝑥1 − 2𝑥2)(1 + 𝑥1
2) 

𝑦 = 𝑥2 

 را به عنوان ورودی در نظر بگیرید.نویز سفید 

 در نظر بگیرید: ARXساختار مدل سیستم را به صورت  -9-4

(1 + 𝑎1𝑞−1 + 𝑎2𝑞−2 + 𝑎3𝑞−3) 𝑦(𝑡) = (𝑏1𝑞−1 + 𝑏2𝑞−2)𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡) 

 زده شده را ترسیم نمایید.شناسایی کنید. خروجی واقعی و خروجی تخمین LSپارمترهای این مدل را به روش 

 برای سیستم در نظر بگیرید.به شکل زیر را  FIRمدل  -9-0

 𝑦(𝑡) = (𝑏1𝑞−1 + 𝑏2𝑞−2 + 𝑏3𝑞−3 + 𝑏4𝑞−4 + 𝑏5𝑞−5) 𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡) 

 شناسایی کنید. خروجی واقعی و خروجی تخمین زده شده را ترسیم نمایید. LSپارمترهای این مدل را نیز به روش 

 دو قسمت قبل را مقایسه کرده وبا در نظر گرفتن معیاری مناسب، نتایج به دست آمده از شناسایی سیستم در  -9-9

 علت برتری نتایج یک ساختار بر ساختار دیگر را توضیح دهید.

 

 امتیازی -1

 شناسایی نمایید. LSسیستم چند متغیره زیر را به روش 

(𝐼 + 𝑞−1 [
0.5 0.1
0 −0.2

]) 𝑦(𝑡) = (𝑞−1 [
0.01 0.1

0 −0.1
] + 𝑞−2 [

0.4 0.1
0.3 −0.2

]) 𝑢(𝑡) + 0.1𝐼𝑒(𝑡) 

 .توجه نمایید زیر نکاتبه لطفا 

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

 % ،نمره نهایی کسر خواهد شد.از  01به 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.  سازیهشماره شبی( ارسال کنید. حتما در قسمت عنوان ایمیل 3sim-kalamianبه طور مثال )
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