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های ها اعم از روشهای شناسايی سیستمشوند و انواع روشها آشنا میسازی و شناسايی سیستمدانشجويان با لزوم مدل اين درسدر  :  هدف

 شود.  پارامتری و غیرپارامتری مورد مطالعه واقع می

 

 فرآيند شناسايی. ها،  سازی و شناسايی، انواع مدلها، لزوم مدلمقدمه شامل تعريف شناسايی سیستم: شرح درس

بر اساس توصیف تابع تبديل های شناسايی غیرپارامتری شامل شناسايی بر اساس توصیف حوزه زمانی پاسخ سیستمروش ها، شناسايی 

، شبیه سازی روشهای غیرپارامتری با استفاده از Power Spectral Densityو    Correlationها و شناسايی بر اساس توابع  سیستم
Matlab 

 

گرها،  ش مدل بر اساس حداقل مربعات خطا شامل تخمین حداقل مربعات و تحلیل خواص آن، تعیین بعد مدل، خواص آماری تخمینبراز

 گرها.  باياس و کواريانس تخمین
 

های ها، ساختار کلی سیستمها شامل طبقه بندی مدلهای طیفی و پايايی تحريک. پارامتری کردن مدلهای ورودی، مشخصهخواص سیگنال

 خطی، بررسی قابلیت شناسايی.  
 

   Matlab، شبیه سازی روش با  RLSوش  ، شناسايی زمان واقعی، تحلیل نظری و عملی ر(RLS)گشتی حداقل مربعات  زشناسايی با  روش
 

بینی، تخمین بهینه. روشهای  های خطای پیشيافته، توصیف روشهای بر اساس خطای پیش بینی شامل روش حداقل مربعات تعمیمروش

Instrumental Variable  روش اين  و محاسباتی  نظری  تحلیل  ماتريس کواريانس تخمین  و  با روش های خطای    IVها،  مقايسه  و 

   Matlabبا   RIV و  RPEMشبیه سازی روش های يازگشتی بینی، پیش

 

های الزم بعد از فرآيند  های الزم قبل و حین فرآيند تخمین، بررسیهای برآورد مدل، بررسیبرآورد مدل و تعیین ساختار مدل شامل آزمون

 ها. شده، پارامترهای تخمینی، ماندههای ثبتتخمین، بررسی بر روی داده
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