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 سیستم زیر را در نظر بگیرید. -0

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

𝑒(𝑡)  واریانس وبا میانگین صفر نویز سفید 𝜆𝑒
2 = ضرایب را چنان انتخاب کنید که سیستم پایدار باشد. یک ورودی با . 1

 در نظر بگیرید و تعداد کافی داده ورودی و خروجی ایجاد نمایید. 01مناسب و نسبت سیگنال به نویز  PEمرتبه 

های تخمین بزنید. نتایج روش RLS, RIV, RPEM, PLRهای بازگشتی پارامترهای این سیستم را با روش -0-0

( و خروجی تخمین زده شده )معیار Pمختلف را از نظر سرعت و خطای همگرایی پارامترها ) معیار ماتریس کواریانس 

 مجموع مربعات خطای خروجی( مقایسه نمایید.

کنید. تخمین  کمتر از مرتبه مورد نیاز در نظر بگیرید و نتایج را با حالت قبل مقایسه PEحال ورودی را با  -0-2

 کند.کند. تخمین خروجی به چه صورت تغییر میپارامترها به چه صورت تغییر می

 نید(سازی بررسی کدهد. )با شبیهاگر نویز رنگی در خروجی داشته باشیم، کدام روش بازگشتی پاسخ بهتری می -0-3

با فاکتور فراموشی و ریست کردن ماتریس  RLSرا متغیر با زمان در نظر بگیرید و از روش  𝑏2و  𝑏1پارامترهای  -0-1

کواریانس برای تخمین پارامترها استفاده کنید. تغییرات پارامترها را یک بار آهسته و بار دیگر سریع در نظر بگیرید 

و بررسی کنید که در هر حالت کدام روش )فاکتور فراموشی و یا ریست کردن ماتریس کواریانس( نتایج بهتری در بر 

 ر مقدار فاکتور فراموشی را نیز بررسی نمایید.دارد. اث

 سیستمی خطی و پایدار به صورت زیر در نظر بگیرید.  -2

𝑦(𝑡) + 𝑎1(𝑡 − 1) + 𝑎2𝑦(𝑡 − 2) + 𝑎3𝑦(𝑡 − 3) = 𝑏1𝑢(𝑡 − 1) + 𝑏2𝑢(𝑡 − 2) + 𝑒(𝑡) 

𝜆𝑒 میانگین صفر و واریانس نویز سفید با 𝑒(𝑡)که 
2 = واریانس با در نظر گرفتن ورودی به صورت نویز سفید با  .است 0.1

 های زیر شناسایی نمایید.مناسب، پارامترهای سیستم را توسط روش

 به صورت زیر 𝑍(𝑡)با ماتریس  IVروش  -2-0

𝑍(𝑡) =  [𝜂(𝑡 − 1) 𝜂(𝑡 − 2) 𝜂(𝑡 − 3) 𝑢(𝑡 − 1) 𝑢(𝑡 − 2)]𝑇 

 به صورت زیر 𝑢(𝑡)و فیلتر 

𝐶(𝑞−1)𝜂(𝑡) = 𝐷(𝑞−1)𝑢(𝑡) 

2-0-0- 𝐶(𝑞−1)  و𝐷(𝑞−1)  را طوری در نظر بگیرید که فیلتر𝑢(𝑡) .باالگذر باشد ، 

2-0-2- 𝐶(𝑞−1)  و𝐷(𝑞−1)  را طوری در نظر بگیرید که فیلتر𝑢(𝑡) گذر باشد.، پایین 

𝐶(𝑞−1)ضرایب فیلتر را به صورت  -2-0-3 = 𝐷(𝑞−1)و  1 = 𝑞−𝑛𝑏 .در نظر بگیرید 
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 تکرار نمایید. EIVرا با روش  aقسمت  -2-2

 با در نظر گرفتن معیار مناسب، نتایج را مقایسه و تحلیل نمایید. -2-3
 

 غیرخطی به صورت زیر در نظر بگیرید. میسیست -3

�̇�(𝑡) = 10 sin(𝑥(𝑡)) + 𝑒−|𝑥(𝑡)| + 𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡) 

𝑒(𝑡) واریانس و با میانگین صفر نویز سفید 𝜆𝑒
2 = از درجه مناسب و نسبت  PEبا  𝑢(𝑡) با در نظر گرفتن ورودی است. 1

برای شناسایی استفاده  ARMAX از مدل .تخمین بزنید تعادل حول نقطه RLS، سیستم را با روش 01سیگنال به نویز 

کنید و تابع هزینه را میانگین مجموع مربعات خطا در نظر بگیرید. درجه مناسب مدل را با استفاده سه روش زیر پیدا  

در هر مورد تخمین پارامترها برای مدل با بهترین درجه، خطای تخمین، درجه مدل انتخاب شده، تابع هزینه،  کنید.

 های مختلف و ... را مقایسه کنید.دل با درجهمقادیر معیار برای م

 Fتست  -3-0

 AICمعیار  -3-2

 FPE  معیار  -3-3

 امتیازی

 به فرم زیر را در نظر بگیرید. ناپایدارسیستم  -1

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

پارامترهای سیستم داده شده را شناسایی و مراحل  RLSابتدا یک پسخور خروجی پایدارساز طراحی کنید، سپس با روش 

 را تکرار کنید. اثر مرتبه پسخور را روی معیارهای داده شده بدست آورید. 3سوال 

 .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.  سازیشماره شبیه( ارسال کنید. حتما در قسمت عنوان ایمیل 4sim-kalamianبه طور مثال )
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