
 
 

ارسال نمایید و تا اعالم نمرات نهایی درس،  mecha2.srbiau@gmail.comلطفاً پاسخ تمرین را به آدرس 
 فایل خود را پاك نکنید! 

 

 

خروجی یک ژنراتور برحسب تابعی از دبی سوخت ورودي،   براي تعیین قدرت حالت دائمی -۱
 هاي زیر بدست آمده است: آزمایش زیر انجام شده است و داده

                                                     
 Uدبی سوخت ورودي  1 2.3 2.9 4 4.9 5.8 6.5 7.7 8.4 9

 Yتوان تولیدي خروجی 2 4.4 5.4 7.5 9.1 10.8 12.13 14.3 15.8 16.8
 

 ،MATLABافزار سازي در نرمو پیاده LSبا استفاده از روش 

𝑌𝑌 بهترین مدل خطی الف) = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏   بدست آورید. را براي این آزمایش 
𝑌𝑌 ب) بهترین مدل غیرخطی مرتبه دو = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑏𝑏2  .را براي این آزمایش بدست آورید 

𝑌𝑌   سه) بهترین مدل غیرخطی مرتبه  ج = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑏𝑏2 + 𝑑𝑑𝑏𝑏3   را براي این آزمایش بدست
 آورید. 

، بهترین مدل را بسنجید. الزم معیار مناسببهتر است؟ با    و ج  ) کدامیک از مدلهاي الف و بج
بیش از مدل خطی است. اثر آن را در و سه  به یادآوري است که تعداد پارامترهاي مدل مرتبه دو  

 ترین مدل لحاظ نمایید. تحلیل پاسخ مناسب
 

 گزارش کنید.بخش را  توضیحات الزم در پاسخ به هر
𝐽𝐽راهنمایی:  = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑒𝑒2) 

 
 

 اي است در نظر بگیرید:خروجی زیر را که به صورت چند جمله -سیستم ورودي  -۲
𝑦𝑦 = 2 + 6𝑢𝑢2 + 5𝑢𝑢3 + 2𝑢𝑢6 + 𝑢𝑢8 

دانیم مدل رگرسیون خطی به رض کنید ساختار فوق براي شما ناشناخته باشد و تنها میف
 باشد:می 10اي کمتر از اي با درجهصورت چند جمله

𝑦𝑦� = �𝜃𝜃𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖
9

𝑖𝑖=0

= �⃗�𝑥𝑇𝑇�⃗�𝜃 
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]زار نقطه با تابع توزیع نرمال بین ه را به دو دسته آموزش و تست به  تولید نموده و آن 0,1[
 تقسیم نمایید. %25به  %75نسبت 

سیستم را شناسایی نموده و دقت مقادیر شناسایی شده را بررسی   LSبا استفاده از روش  )  الف
هاي تست در یک نمودار همزمان خروجی واقعی و تخمین زده شده را براي داده نمائید.

 ترسیم کنید.  نمودارخطا را ترسیم نمایید.
]ها را براي آموزش از بازه دادهب)  هاي تست را از همان بازه  انتخاب کنید، اما داده 0,0.8[

 را ترسیم نموده و نتایج تحلیل کنید. بخش الفاصلی انتخاب نمایید. مجدداً نمودارهاي 
تولید   )On-Line(هاي انتخاب شده براي آموزش به صورت بهنگام  ) حال فرض کنید دادهپ

پارامترهاي مدل را تخمین  RLSشوند و ساختار مدل شناخته شده باشد. با کمک روش 
بزنید. نمودارهاي همگرایی پارامترها و نحوه همگرایی آنها و همگرایی مقادیر ویژه ماتریس 

ها مطابق بخش کوواریانس را ترسیم نموده و تحلیل نمایید. این گام را مجددًا با تولید داده
 ب تکرار نمایید.

0Pتاثیر انتخاب مقدار ماتریس کوواریانس ت) در بخش پ  Iα= .را بررسی نمائید 

تاثیر انتخاب نادرست مرتبه مدل را بررسی نمائید. یکبار مرتبه  در بخشهاي الف، ب و پ،  ث)  
 مدل را یکی باالتر از مرتبه واقعی و یکبار یکی کمتر از مرتبه واقعی در نظر بگیرید.

را توضیح   RLSد را بررسی نمائید. چگونگی عملکرد  نیآ تغییر پارامترها در حین کار فراثر  ج)  
 دهید.

پارامتر  Forgetting Factor (FFRLS) براي بررسی روش (ضریب فراموشیچ

( )( )6 = 1+ tansig g× t- 375θ  را که بصورت متغیر با زمان انتخاب شده در نظر بگیرید. بخش
 موثر است یا خیر؟ RLSتغییر دهید. آیا روش  λرا تکرار کنید، پارامتر  پ

را برطرف نمایید. بخش قبل نمودن ماتریس کوواریانس سعی کنید این نقیصه  Resetبا ح) 
اثر بازنشانی کوواریانس در   بعد از چند تکرار صورت پذیرد مناسب است؟  )Reset(این عمل  

 .شود تغییر پارامترهاي سیستم بررسی
 را بکاربگیرید و پارامتر مناسبی براي فاکتور فراموشی اختیار کنید. FFRLSروش خ) 

 
 هاي تست استفاده نمایید. از داده حتماً غیره براي ارزیابی مدل، انتخاب پارامتر و  هابخشدر تمام توجه. 

 .گزارش کنید  کامل هاي خود را به طورگیري و یافتهمورد نتیجه در هر
 

 
 



 DC سمت بار در موتور  فرض کنید ،زیر شکلو هارمونیک درایور  DCر سِرو موتور د -۳
شود. در اینصورت گشتاور انتقال یافته از مسیر میمدل    kپذیر بوده و با ضریب سختی  انعطاف

 باشد.می )2θ -1θk(این انعطاف پذیري معادل 
تعیین نموده با این تفاوت که یکی از  DCالف) مدل این سیستم را مانند سرو موتور 

=̇∆فرض نموده و  2θ -1θ = Δرا سیستم متغیرهاي حالت  𝛾𝛾  را تعریف نمائید. بدین ترتیب
 و جریان بدست آورید. Δبر حسب  Vمعادله حالت مربوط به 

𝐾𝐾𝑚𝑚و  را براي این مساله در نظر گرفته DCب) پارامترهاي سرو موتور  = 500 𝑁𝑁.𝑚𝑚
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

  ،
 ماتریسهاي معادله حالت را تعیین کنید.

 ، DCایط اولیه سرو موتور و با در نظر گرفتن ورودیها و شر Simulink با استفاده ازپ) 
هاي سیستم را بر حسب سازي نموده و پاسخ متغیرهاي حالت و خروجیسیستم را شبیه
 زمان رسم نماید.

θ1 ت) توابع تبدیل 
𝑉𝑉

, θ2
𝑉𝑉

 را تعیین کنید.  
ولتاژ اعمالی به آن نوشته، فرض نمایید ممان اینرسی روتور معادله گشتاور موتور را برحسب  

mJ  ، ثابت گشتاور موتورهاmK  و مقاومت آرمیچرR  .باشد 
 

𝐾𝐾𝑚𝑚 = 0.05 
𝑁𝑁.𝑚𝑚
𝐴𝐴

 ,𝑅𝑅 = 1.2Ω, 𝐿𝐿 = 0.05𝐻𝐻, 𝐽𝐽𝑚𝑚 = 8 × 10−4𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚2, 𝐽𝐽 = 0.02 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚2,  
𝑁𝑁 = 12  
 
𝐽𝐽𝑒𝑒 = 𝐽𝐽 + 𝑁𝑁2𝐽𝐽𝑚𝑚 
 

 

𝑣𝑣(𝑡𝑡) = � 3    𝑣𝑣,         0 ≤ 𝑡𝑡 < 2
−3  𝑣𝑣,         2 ≤ 𝑡𝑡 < 4  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



کند و از دو طرف توسط فنرهایی روي میله بدون اصطکاك حرکت می  mجرم    زیر  در شکل -۴
توسط فنري   Iو ممان اینرسی    Mجرم  ،    Lبه دیوار متصل شده و پاندولی با طول    kبا ثابت  
                                                             (مرکز جرم پاندول در وسط آن قرار دارد). .به آن متصل شده است pkبا ثابت 

 بدست آورید. الف) معادالت دینامیکی سیستم را
𝑋𝑋 ب) معادالت فضاي حالت سیستم را برحسب = [𝑥𝑥 𝜃𝜃 𝑣𝑣 𝜔𝜔]𝑇𝑇 .بنویسید 

و با شرایط اولیه داده شده  ج) معادالت سیستم را به ازاء مقادیر زیر بازنویسی کرده 
 سازي کنید.یهشب

𝑚𝑚 = 1;𝑀𝑀 = 0.2; 𝐿𝐿 = 1; 
𝑘𝑘 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 100; 𝐼𝐼 = 0.01;𝐾𝐾 = 9.8 
𝑋𝑋(0) = 0.1 

 
1انرژي پتانسیل فنر پیچشی  راهنمایی: 

2
𝑘𝑘𝜃𝜃2 

𝑀𝑀𝐾𝐾انرژي پتانسیل جرم  𝐿𝐿
2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃 
 

 

 

 

 

 .پیروز باشید


