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سازی جعبه سیاه مبتنی بر داده در  سازی فیزيکی )مبتنی بر قوانین فیزيک( و مدلهای مدلروشبا    دانشجويان  در اين درس  :هدف

شوند و چند  ای همانند برق، مکانیک آشنا میهای چند حوزه سازی سیستم های مدلدانشجويان با روششوند.  حوزه زمان آشنا می

 بینند.  سازی متناسب را آموزش میافزار شبیهنرم

 

 :  سرفصل مطالب درس

  هاسازی، تعاريف و انواع آن، کاربرد آن در مهندسی کنترل و ساير مهندسی سازی و شبیهای بر مدلمقدمه ❖

ساازی، معیار ارزيابی، نامعینی و ساازی و شابیهساازی، طاای مدلساازی و تعاريف مااهیم اوییه: مدل، سایساتم و شابیهمات مدلمقد ❖

 .سازیسازی و شبیهکنترل در مدل

 سازی گسسته و پیوستهسازی و شبیه سازی تحلیلی: معادالت ديارانسیل )رياضیات(، شبیهمدل ❖

های  ساااازی سااایساااتمهای ایکتريکی/ مکانیکی/ هیدروییکی، يک روش ابتدايی مدلفیزيکی، سااایساااتمساااازی  اصاااول پايه مدل ❖

 سازی مدلسازی، سادهای، مکاترونیکی، اعتبارسنجی مدلچندحوزه

، ساازی باند گرا،، تعاريف اجزای بکاررفته، مناب،، انواع باندهاساازی و شابیهمدل،  ساازی بلو  دياگرامی مدلگرا، ساازی شای مدل ❖

 اتصاالت سری و موازی، علیت، تقابل علیت، استخراج معادالت فضای حایت.

 روش اويلر، تیلور و ... ❖

های حل عددی  ساازی فیزيکی: روشساازی بر اسااس مدلساازی. شابیهای، ارتباط با مدلمعادالت ديارانسایل معمویی، جبری و پاره ❖

ساازی آن در ابزارهای شابیهو جعبه MATLABساازی در گساساته، شابیههای  ای، سایساتممعادالت ديارانسایل معمویی، جبری و پاره

 سازمتداول.افزارهای شبیههای ایکترونیک/ مکانیک / هیدروییک. آشنايی با نرمحوزه

 سازی تجربی: شناسايی مدل ❖

o   بهنگام    بینی، کنترل، تشاخی  طاا و ... (، طای يا يیرطای،، شاناساايی پارامتر يا مدل،،مشاخصاات، کاربردها )پی– 

 نابهنگام، مالکهای ارزيابی.

o ها: سازیهای دينامیکی و استاتیکی، انواع مدلسیستمWhite Box ،Black Box ،Gray Box 

o سااازی آنتخمین طای پارامترها و روشااهای بهینه: شااناسااايی ساایسااتمهای طای ايسااتا ،( روش کمترين مربعاتLS ،)

Regularization ، روش کمترين مربعات بازگشتی(RLS( فاکتور فراموشی ،)FRLS.) 

o های دينامیکی طای با فیدبک و بدون فیدبک و مدیهای  های دينامیک طای: مدل های شاناساايی سایساتمشاناساايی سایساتم

 سريهای زمانی 

▪ FIR, ARX, ARMAX, OE, BJ, PEM 
▪ AR, MA, ARMA 

o ابزارهای گوناگون همانند: آشنايی با جعبهIDENT 

 

،  20sim  ،AMESIMسااازهای:  و ... ، آشاانايی با شاابیه Sim Mechanic  ،Sim Powerهمانند    MATLABسااازهای  آشاانايی با شاابیه ❖

SolidWorks ،COMSOL  وADAMS . 
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