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 چكیذه 

 یزذغیغٍ ذغی  یّب اس زستِ هسل ییرٍش ضٌبسب هیهمبلِ،  يیزر ا

ارائِ  وبیَّاپ یزذغیغ هیٌبهیز یسبس ٍ هسل ییضٌبسب یثزا رگزسیًَی

 یزیاًؼغبف پذ اس جولِ سبذتبرّبی یزذغیغ یّب هسل یضسُ است. ثزذ

ًمبط  یزارا یىیٌبهیز یّب ستنیس ییضٌبسب یوِ ثزا ضًَس یههحسَة 

 فیع یسًتیّب لبزر ثِ تمز هسل يی. اّستٌسهٌبست  ،هرتلف یوبر

پزًسُ اس جولِ  اجسبم. ثبضٌس یه  ستنیس هیٌبهیاس ز ایگستززُ

ّبی ّب ػالٍُ ثز ٍرٍزی آى هیٌبهیوِ ز ّستٌس یزذغیغ یّب ستنیس

 يوٌتزلی ذلجبى ثِ ضزایظ پزٍاس )هبخ ٍ ارتفبع( ًیش ٍاثستِ است. زر ای

 ی( ثب ٍرٍزَیذَزثبسگطت )اتَرگزسذغی ی ٍ غیزهسل ذغ ًَع زٍ یثزرس

هَرز  وبیَّاپ یزذغیغ هیٌبهیز یسبس ٍ هسل ییضٌبسب یثزای ذبرج

ّب لبزر ثِ  هسل يیا زّس یًطبى ه جیلزار گزفتِ است. ًتب سِیاستفبزُ ٍ همب

 سِیهمب یّستٌس. ثزا وبیَّاپ یزذغیغ هیٌبهیز یسبس ٍ هسل ییضٌبسب

 یاًغجبق زازُ، ذغب يیزرغس ثْتز یبرّبیاس هؼ ّب اس هسل هیػولىزز ّز 

استفبزُ  یآهَسش ٍ اػتجبرسٌج یّبُزاز یثزا بىیٍ تبثغ س ییًْب یٌیث صیپ

ّبی پزٍاس ذغی ثزای ثؼضی اس هتغیزهسل  زّس یًطبى ه جیضسُ است. ًتب

ٍ زارای  تز هٌبستوِ تغییزات آى ووتز ثِ ضزایظ پزٍاسی ٍاثستِ است، 

ضزایظ پزٍاسی وِ ؛ اهب اغلت هتغیزّبی پزٍاسی ثبضس یهذغبی ووتز 

هسل غیزذغی ػولىزز  یزیوبرگ ثِهستمین ثز رٍی آى زارز،  زیهرتلف تأث

حبغل  یتجزث یّبزازُس ثب استفبزُ ا ّب آى یسبس هسلثْتزی زر ضٌبسبیی ٍ 

 .زارز وبیَّاپ یپزٍاس طبتیاس آسهب

 ضٌبسبیی – تست پزٍاس -بویَّاپ یزذغیغ هیٌبهیز واژه های كلیذی:
  ARX   ٍNARXهسل  – ستنیس

 

 مقذمه 

هجتٌی ثز زاضتي یه  ،حَسُ هٌْسسی َّاًَرزی یّب تیفؼبلسیبری اس ث

. زر زستزس ثبضس یه جسن پزًسُهسل هٌبست اس رفتبر زیٌبهیه ٍالؼی 

وبرثززّبی سیبزی  تَسؼِثَزى هسل زلیك َّاپیوب ثبػث افشایص ویفیت ٍ 

ٍ  تیفیوٌتزل پزٍاس، هغبلؼِ و يیلَاً تیٍ تزو اتَپبیلَت ِاس جول

ذغزًبن،  یرفتبرّب یٌیث صیرًٍس ًظبرت ثز ذغب، پ، پزٍاس یزست ذَش

آهَسش ذلجبًبى ٍ اػتجبر  یهَرز استفبزُ ثزا یسبسّب ِیضج یسبس بزُیپ

زر عَل . [1،2،3،4] ضَز یه ،سرت افشار ٍ ًزم افشار یّب ستنیس یسٌج

ٍسبیل پزًسُ ثِ یه  سبسی زیٌبهیهسبسی ٍ ضجیِّبی گذضتِ هسلزِّ

ثرص یىپبرچِ اس هزاحل هرتلف عزاحی ٍسبیل، تَسؼِ، غسٍر گَاّی، 

ٍسبیل پزًسُ اس  زیٌبهیه تَلیس ٍ فزایٌس ثْیٌِ سبسی تجسیل ضسُ است.

ثز  ػالٍُی زیٌبهیىی غیزذغی پیچیسُ ٍ وَپلِ ّستٌس وِ ّب ستنیسجولِ 

ضزایظ پزٍاسی  زیتأث تحت، وٌس یهوٌتزلی وِ ذلجبى ٍارز  یّب یٍرٍز

والسیه استرزاج  یّب رٍش. [5] سلزار زارً)هبخ ٍ ارتفبع( هرتلف 

، وبّص زلت اس لجیل ّب تیهحسٍزهیه َّاپیوب ثب ثسیبری اس زیٌب یّب هسل

هَاجِ ّبی آیزٍزیٌبهیه، ٍ یب ػسم زر زستزس ثَزى زازُ ّشیٌِ ثز ثَزى

  .سٌثبض یه

 هیٌبهیاس ز یتب هسل هٌبسج زّس یاهىبى را ه يیثِ هب ا ستنیس ییضٌبسب

 هیزر  یٍ ذزٍج یٍرٍز زیضسُ )همبز یزیگ اًساسُ یّب زازُ ِیثز پب ستنیس

 ثغَریىِ، نی( ثسبسضَز  یه نیتمس ىسبىی یوِ ثِ فَاغل سهبً یثبسُ سهبً

   .[6،7ز ]تب حس اهىبى هٌغجك گزز یٍالؼ ستنیس یهسل ثب ذزٍج یذزٍج

هسل هٌبست ٍ پبراهتزّبی هزثَط ثِ آى ثِ هٌظَر تَغیف زلیك استرزاج  

یىی اس هَضَػبت هْن زر سهیٌِ  ،ٍسبیل پزًسٍُ پیص ثیٌی رفتبر زیٌبهیه 

وِ تحمیمبت سیبزی زر راثغِ ثب آى غَرت گزفتِ  ثبضس یهضٌبسبیی سیستن 

ّبی ثىبر گزفتِ ضسُ زر  ّبی اًجبم ضسُ، تىٌیه ثزاثز ثزرسیاست. 

سبسی ٍ ضٌبسبیی سیستن، اغلت زر فزایٌس تَسؼِ ثِ ٍیژُ ثزای َّاپیوب  هسل

  .[3س ]ثبضٍ ّلیىَپتز لبثل استفبزُ هی

 بزیتؼساز ستٌَع زر  لیثِ زل ضٌبسبیی، فزایٌسهزحلِ زر ول  يیتز سرت

. ثبضس یهثزای یه سیستن اًتربة هسل هٌبست ٍ ي ییتؼ ،هَجَز یّب هسل

جؼجِ  بی بُیهسل جؼجِ س زر فزایٌس ضٌبسبیی، هْن هسل یّب اًتربة یىی اس

ن لجلی اس سیست ٍ زاًص هجتٌی اعالػبتس هسل جؼجِ سفیثبضس. هی سیسف

. سهؼلَم ثبض ستنیس یوِ سبذتبر زاذل ثبضس یهی ویٍ ض هیشیفٍ لَاًیي 

هطبّسُ  یٍ ٍرٍز یهسل تَسظ اعالػبت ذزٍججؼجِ سیبُ،  یّب هسلزر 

اس پبراهتزّبی ضٌبسبیی ضسُ هفَْم فیشیه  هیّز ٍ  ضَز یه جبزیضسُ، ا

سزُ  يیهسل ترو یزر هَرز پبراهتزّب تَاى یهؼوَالً ًوًساضتِ ٍ  یذبغ

 ارائِ زاز. یىیشیف زیتفس چیضسُ ّ

 یذغزیٍ غ یسبذتبر هسل ذغ يیاًجبم ضَز ث یستیثبِ و یگزیز اًتربة 

ی هَرز عَالً یهست یاًتربة ّوِ پسٌس ثزا هی ،یذغ یّب است. هسل

طرع هچِ اس ًظز  ضبى یسبزگ لیاًس ٍ ٌَّس ثِ زل ثَزُ استفبزُ هحممیي

وِ  ییاس آًجبب اه .ضَز یّب استفبزُ ه ٍ چِ اس ًظز وبرثزز، اس آى وززى هسل

ی ّب هسلاس عزفی سبذتبر س ستٌیً یغذ یٍالؼ یبیزر زً ّب ستنیس طتزیث

زر هحسٍز ًمغِ وبری ثبلی  سیستن فیشیىی وِ یغَرتزر  هؼوَالًذغی 

 ستنیس یذغ زیثززى ثِ رفتبر غ یپ یثزا يیّوچٌ. ثبضٌس یهثوبًس هؼتجز 

رفتبر هسل وززى ثزای لذا  ؛سزُ ضَز يیترو یذغزیغ یالسم است وِ هسل

ي ثٌبثزای است وِ هسلی غیزذغی ترویي سزُ ضَز. غیزذغی سیستن السم

ضسُ  طتزیث یذغزیغ یّب ثِ سوت استفبزُ اس هسل يیهحمم لیاهزٍسُ توب

ٍجَز  یذغزیغ یسبسهسل یثزا یچْبرچَة ػوَه هیهتأسفبًِ اهب  ؛است

سبذتبر هسل  هیاًتربة  ی،ذغزیغ یّب هسل بزیتٌَع س لیثِ زل؛ لذا ًسارز

وبر ٍ ضجیِ سبسی ًوبیس،  زرن وبهالًرا  ستنیس یذغزیوِ رفتبر غ هٌبست

 است.  یزضَار

 استفبزُهسل ذغی  هاثتسا ی هؼوَالًثزای ضٌبسبیی یه سیستن زیٌبهیىی 

ّبی سبذتبر ،ثرص ًجَز تیرضبهسل ذغی ِ و یزر غَرت ،ززیگ یهلزار 

( َیذَزثبسگطت )اتَرگزس هسل .ززیگ یهلزار  یتز هَرز ثزرسسُیچیهسل پ

ت ػلوی ّیب ٍ ػضَس زاًطجَی زوتزی َّافضب گزایص زیٌبهیه پزٍا -1 (Autoregressive with Exogenous Input) یذبرج یثب ٍرٍز

   ( alirezaroudbari@ae.sharif.edu)ستبری زاًطگبُ َّایی ضْیس
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(ARX)   است  یپبراهتز زیغی ذغ یىیٌبهیز ّبیهسل يیتز سبزُیىی اس

زر  .ززیگ یهثزای ضٌبسبیی سیستن هَرز استفبزُ لزار وِ ثِ عَر گستززُ 

ذغی   هسل ،گزفتِ ضسُ اس تست پزٍاس یّبثب استفبزُ زازُ هغبلؼِایي 

ARX یزذغیغ ٍ هسل ARX، غیزذغی ضص زرجِ آسازی زیٌبهیه 

هسل ثِ زست آهسُ لبزر  ىِی، ثغَرضَز یه ییٌبسبض یه َّاپیوب جٌگٌسُ

است ثسٍى حضَر سیستن اغلی ٍ سیگٌبل ذغبی پسرَر ضسُ، رفتبر 

ایي رٍش ضٌبسبیی را ثب زلتی لبثل لجَل تمزیت ثشًس.  وبیزیٌبهیىی َّاپ

تٌْب هجتٌی ثز زیتبی ٍرٍزی ٍ ذزٍجی ثِ زست آهسُ اس تست پزٍاس 

حبئش اّویت ثَزُ ٍ  زر ضٌبسبیی سیستن، اًتربة سبذتبر هسل. ثبضس یه

سًی عیف استفبزُ اس یه سبذتبر هسل اًؼغبف پذیز وِ لبزر ثِ تمزیت

یي هغبلؼِ ًطبى ؛ لذا زر اثبضس یهثبضس، هفیس  ّب ستنیس رفتبر ای اسگستززُ

زیٌبهیه سًی عیف ٍسؼی اس تمزیت تیلبثلضسُ ئِ وِ هسل ارا ضَز یهزازُ 

 پزٍاس َّاپیوب را زارز.

 

 ستمیس ییشناسا

هطبّسُ  یاس رٍ ،یىیٌبهیز ستنیس هی یآى ثزا تیهسل ٍ ضزا هی يییتؼ

ضٌبسبیی سیستن،  ز.ضَ یه سُیًبه ییضٌبسب ،ستنیس یٍالؼ یّب ٍ پبسد

ثز اسبس  وِ تؼییي ذػَغیبت یه سیستن زیٌبهیىی ثزای رٍضی است

 ثستِ. است یبفتِ تسٍیي آى ذزٍجی ٍ ٍرٍزی تبثغ سهبًی پبسد گیزیاًساسُ

 ،یثبضس )ذغ یستویچِ ًَع س ییهَرز ضٌبسب یىیٌبهیز ستنیس ٌىِای ثِ

اس لجیل  یهتٌَػ یّب رٍشی ٍ یب چٌس ٍرٍزی ٍ چٌس ذزٍجی( زذغیغ

َّضوٌس  ٍ یزذغیغ بی یذغ هیوالس زیغیب  هیوالس ییضٌبسب یّب رٍش

. ثیطتزیي وبرثزز ضٌبسبیی [9،،11،1، 8ز ]ٍجَز زار َّضوٌس زیغ بی

 ّوچٌیي ٍ گیززسیستن زر هسبئل هىبًیه پزٍاس هَرز استفبزُ لزار هی

پزٍاس هطبّسُ  هیهؼوَالً زر هىبً شیً ستنیس ییهطىل زر ضٌبسب يیطتزثی

 یهحجَة ثزا بریثس ستنیس ییوِ چزا ضٌبسب یلیاس زال یىی. گززز یه

السم  یّبزازُ سیوِ ػَاهل تَل است يیضسُ است ا ییَّا ِیًمل لیٍسب

 ییضٌبسب ٍ ّوچٌیيهتحزن ون ثَزُ  لیٍسب هیٌبهیز حیتطز یثزا

پزٍاس السم ثَزُ  ٌِیتست زر وبّص ّش یّب رٍش یسبس ٌِیثْ یثزا ستنیس

 .ثبضس یّب ه زر توبم جٌجِ ويیا ُسیب جؼجِرٍش  يیتأه یثزا یٍ پَضط

 ززیگ یههَرز استفبزُ لزار  سیستنّب ضٌبسبییزر ِ و غلیرٍش ا سِ

 .یذبوستز جؼجٍِ  ُسیب جؼجِرٍش سفیس،  جؼجِػجبرتٌس اس: رٍش 

 نیتَاً یهضٌبذتِ ضسُ ثبضس هب  ستنیحبون ثز رفتبر س یىیشیف يیلَاً اگز

استفبزُ  ستنیس سیجؼجِ سفهسل ثِ اغغالح  ٍ یب  هسلسبذت  یثزا يیاس ا

، ضَز یهگفتِ  شیً یلیتحل ییوِ ضٌبسب سیجؼجِ سف ییضٌبسب زر. نیوٌ

ثِ زست  یىیشیف يیثز اسبس لَاً ستنیس یزّبیهتغ يیث یبضیراثغِ ر

اس  زاریثزٍ زازُ  هرتلف یهبیصّبآس مًجبا ثب بُیس جؼجِ. رٍش سیآ یه

. ّز سهبى وِ زهیضَ اجسترزا سیستن لهس ،سیستن جیٍذزٍرٍزی ٍ 

ثِ  بیٍ  ثبضٌس  ًبضٌبذتِ یىیٌبهیز ستنیس هیهؼبزالت وٌتزل وٌٌسُ 

 یی هسل سیستنٍ ضٌبسب یٌیثصیپ ،جبضٌسً یبثیلبثل رز یغَرت هحبسجبت

 ُسیب جؼجِرٍش  هشیت هْنتزیي. ثبضس یه یضزٍر بُیثب رٍش جؼجِ س

ٍ  یبضیر ثظاس رٍا گبّیآ ٍىثستَاى ایي است وِ هی ّبرٍش سبیز ثِ ًسجت

 ثب ،هیثبضٌس ُپیچیس رثسیباّگبّی یٌش گ وِ سیستن ثز حبون یٌبهیىیز

 يیثٌبثزا ؛زًوَ اجسترزٍ ا ترویيرا  هٌبست لهس ،هبیصآس ازیتؼس مًجبا

 یىیٌبهیاعالػبت ز بیثبضس یآى هطرع ًو هیٌبهیوِ ز ییّبوبیَّاپ یثزا

اًؼغبف ب ّایي هسل. ثبضس یهرٍش هٌبست  يیا ،ثبضس یًوزر زستزس آى 

ثزای هحسٍزُ ٍسیؼی اس یه سیستن هَرز  تَاى یهپذیزی ذَثی زارًس ٍ 

 یب تزویجی یذبوستز جؼجِرٍش  ثِ مهَسَ، مسَرٍش  استفبزُ لزار ثگیزز.

 لهس وِ ارزیهٍَ زر  ُسیب جؼجٍِ  سفیس جؼجِ هبثیي ستا ضیرٍ شیً

ٍ  ثبضس یهتزراپب رتثػَ سیستنّب یزاس س ثؼضیزر  یٌبهیىیز هحبسجبتی

 مًجبا ثب اىهیتَ ًجبضس هیسز هتزّبراپب یيا یززهمب اجسترزا ىهىبا

هسل جؼجِ  .زًوَ هحبسجِرا  لهجَْ یهتزّبراپب یززهمب ،ػولی یهبیصّبآس

ذغی ٍ غیز ذغی زر ضٌبسبیی سیستن ّبی سیبُ ثِ غَرت سبذتبر هسل

 گیزًس.هَرز استفبزُ لزار هی

 

 مذل خطی برای شناسایی سیستم

وٌس وِ ثزای هسل سیستن، یىسزی اس ذَاظ آى سیستن را ثیبى هی  

ك زلی وبهالًهسل سیستن ًیبس ثِ تطزیح . ثبضسذبغی هٌبست هی یّب ّسف

ٍ زرست سیستن ًسارز. ضٌبسبیی سیستن، هَضَػی است وِ سبذتبر یب 

هسل زیٌبهیىی سیستن را ثزای اّساف هغوئٌی ثِ ٍجَز ذَاّس آٍرز. 

ایي هَضَع ایي است وِ هطرع ًوبیس، چِ سبذتبری  اٍلیي لسم ثزای

ثزای سیستن هَرز هغبلؼِ هٌبست است. هؼبزلِ ولی ذغی یه سیستن ثز 

 :ثبضس یهذزٍجی آى ثِ غَرت سیز  - اسبس ٍرٍزی

(1       )     )()()()(
1

tvktukgty
k






                          

)(tv  ثِ  را آىوِ ػَاهل هرتلفی  ثبضس یهاغتطبش هَجَز زر سیستن

 ثِ غَرت سیز ًَضتِ ضَز:  تَاًس یهٍ  آٍرز یهٍجَز 
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 :ضَز یهثِ غَرت سیز ًَضتِ  qفزم استبًسار ایي سبذتبر ثب هؼزفی اپزاتَر 
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 ثِ غَرت سیز ًیش ثیبى وزز: تَاى یههؼبزلِ وبهل ثزای یه هسل ذغی را 

  (6)      )()()()()( teqHtuqGty  

 

     (ARX)یخارج یورود( با وی)اتورگرس خود بازگشتمذل خطی 

یه هسل غیز پبراهتزی  یذبرج ی( ثب ٍرٍزَی)اتَرگزس ذَز ثبسگطتهسل 

هسل  يیپزوبرثززتزجشء ذغی است وِ ثِ زلیل زاضتي سبذتبر سبزُ تز، 

است  یتٌْب هسلایي هسل، . ثبضس یه یذغ ییثِ وبر رفتِ زر ضٌبسب یذغ

ٍ  ًساضتِ یذغزیسبسّبی غ ٌِیثْ كیاس عز پبراهتزّبي یثِ ترو بسیوِ ً

سیزا  ؛است يیهزثؼبت لبثل ترو يیرٍش ووتز كیپبراهتزّبی هسل اس عز

 لبثل جیٍ زر اغلت هَارز ًتب است پبراهتزّب ذغی زر ذغبی پیص ثیٌی

هَرز استفبزُ  هسلثزای ضٌبسبیی اثتسا ایي  يیثٌبثزا .زّس یهارائِ  یلجَل

ذزٍجی هسل  –ّبی ٍرٍزی  ضبیس ثْتزیي ارتجبط سبزُ زازُ .ززیگ یهلزار 

 سیز ثیبى ًوَز:  ثِ غَرتثسست آهسُ ثزای یه سیستن را ثتَاى 

  (7  )

1 1( ) ( 1) ... ( ) ( 1) ... ( ) ( )
a bn a n by t a y t a y t n b u t b u t n e t           

ذغبی هستمین زر  ثِ ػٌَاى te)(اس آًجب وِ زر ایٌجب تزم ًَیش سفیس

ًبم گذاری ضسُ « 1هؼبزلِ یذغب»هؼبزلِ ٍارز ضسُ است ایي هسل ثِ هسل 

 :ثبضس یهاست. پبراهتزّبی لبثل تٌظین ثزای ایي حبلت ثِ غَرت سیز 

(8         )
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 ثزای ثیبى ایي سبذتبر ثِ غَرت پبراهتزیه ذَاّین زاضت:
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ثِ  XRًبهیس، لسوت  XRAهسل  تَاى یهّوچٌیي هسل ثیبى ضسُ را 

)()(لسوت رگزسَر اتَهبتیه  tyqA  ٍA  ثِ ٍرٍزی اضبفی)()( tuqB 
هسل غیزذغی هٌبست ثزای ضٌبسبیی  يیتز سبزُ  ARXاضبرُ زارز. هسل

ثزای تؼییي هزتجِ اٍلیِ ٍ تبذیزات ثزای یه سیستن  تَاى یهوِ  ثبضس یه

ثِ غَرت  تَاى یهًبضٌبذتِ اس ایي هسل استفبزُ ًوَز. سبذتبر ایي هسل را 

هطرع است زر ایي سبذتبر ًَیش سفیس  عَر ّوبىثیبى ًوَز. ( 1ل )ضى

لجل اس ایٌىِ ثِ ذزٍجی اضبفِ ضَز اس هیبى یه زیٌبهیه تمسین وٌٌسُ 

 وٌس.ػجَر هی

 : ثبضس یهگز ایي سبذتبر ثِ غَرت سیز هسل تریوي

 

 (13)      
 

ˆ ( ) ( ) ( ) [1 ( )] ( )y t B q u t A q y t    

 رگزسَر را ثِ غَرت سیز تؼزیف ًوبین: اگز ثززار

 (14)   
T

ba ntutuntytyt )](),...1(),(),...1([)(  

 تَاى هسل پیص ثیي رگزسَر ذغی را ثِ غَرت سیز تؼزیف ًوَز:هی

  (15)               
 

ˆ ( ) ( )Ty t t  

  NARXی ها مذل

ًَع ذبظ هسل تَسؼِ زازُ ضسُ هسل   ARXی غیزذغیّب هسل   

هسل  .رًٍس یهی غیزذغی ثىبر ّب ستنیسوِ ثزای  ثبضٌس یه   ARXذغی

پذیز غیزذغی است وِ پبراهتزّبی گز اًؼغبفیه ترویي ARXغیزذغی 

 یٌیگشیثب جبل زر ایي هس .ثبضٌس یًوآى ًیبس ثِ زاضتي هفَْم فیشیىی 

هسل  سبزُ یاَُیض ثِ ،ARXهسل ذغی  راثغِر ز f یزذغیتبثغ غ یثزذ

. ایي هسل، رٍیىزز استبًساری ضَز یهتَسؼِ زازُ  NARXذغی غیز

ّبی وبرثززی هٌْسسی هَرز استفبزُ لزار وِ اغلت زر ثزًبهِ ثبضس یه

 :ثبضس یهًیش ثِ غَرت سیز  NARX. زر ایي غَرت سبذتبر هسل ززیگ یه

(16      ) 

1)) + n- n-u(t  ..., ),n -u(t  ),n -y(t  ..., 1), -f(y(t  = y(t) yddu

yn ٍunی سیستن زارز. ّب یذزٍجثستگی ثِ ٍرٍزی ٍ    تبثغ
 

ثِ 

dn، تزم گذضتِ یّب یٍرٍز ٍ ّب یذزٍجساز تزتیت تؼ
 

ٍرٍزی ثِ  زیتأذ

ٍ  زیتأذزارای ٍرٍزی ٍ ذزٍجی ثب  تَاًس یهایي هسل . سٌثبض یهذزٍجی 

  ثبضس. پیچیسُ ضبهل رگزسَر تبذیزات ٍرٍزی ٍ ذزٍجی هبًٌس رگزسَر

(17  )

),...2(),3()1()),...,1(tan(),2()1(,)1( 2  tutytututytuty  

زر زٍ هزحلِ غَرت  ARXثزای هسل غیزذغی  y هحبسجبت ذزٍجی

  :ززیگ یه

 ی گذضتِ ّب یذزٍجّبی جبری ٍ گذضتِ ٍ اس ٍرٍزی ،ثززار رگزسَر

 زیتأذحبلت رگزسَر  يیتز سبزُ. رگزسَر استبًسار زر ضَز یههحبسجِ 

 .ثبضس یه  u(t-1)   ٍy(t-1)ثِ غَرت  ثِ ٍرٍزی ٍ ذزٍجیُ زازُ ضس

  غیزذغی رگزسَر را ثِ هسل ذزٍجی ثب تزویت تَاثغ  گزيیتروثلَن

گزّبی غیزذغی اس ترویي تَاى یه. زّس یهذغی ٍ غیزذغی ًگبضت 

ٍ ضجىِ ػػجی غیزذغی چٌس  2ّبی هَجه زر زستزس هبًٌس ضجىِ

استفبزُ ًوَز. ّوچٌیي  3ّبی تفىیه وٌٌسُ زرذتی الیِ ٍ یب ضجىِ

غیزذغی جسا  گز ويیترثلَن تَاثغ ذغی ٍ غیزذغی را اس  تَاى یه

 ًوَز.

ثِ غَرت هَاسی ضبهل ثلَن ذغی ٍ  تَاًس یهثلَن ترویي گز غیزذغی 

 غیزذغی ثبضس. 

(18 )        
   ))(()()( rxQgdrxLxF T  

dxLTیه ثززار رگزسَر،  xوِ  )( ذزٍجی ثلَن تبثغ غیزذغی ،d 
 وٌس یهثلَن تبثغ غیزذغی ذزٍجی را ثیبى    g(Q(x-r))ٍ افست اسىبلز 

هبتزیس عزح ریشی است وِ ضزایظ  Qثَزُ ٍ  xر رگزسَ يیبًگیه rوِ 

ثستگی ثِ اًتربة   F(x). فزم زلیكوٌس یههحبسجبت را هٌبست 

ایي ًَع سبذتبر ثِ هسل هَاسی  ی غیزذغی اًتربة ضسُ زارز.ّب يیترو

 .ززیگ یهٍ ثیطتز ثزای ضجیِ سبسی هَرز استفبزُ لزار  ثبضس یههؼزٍف 

 

 ثبت شذه در پرواز های داده

هٌبست پزٍاسی  یّب زازُیه هزحلِ هْن زر ضٌبسبیی سیستن استرزاج 

وبهل ت ّبی ثِ زست آهسُ ثبیستی زر ثزگیزًسُ اعالػبَّاپیوب است. زازُ

ی هٌبست ثزای َّاپیوب ّب یٍرٍزالسم است ؛ لذا زیٌبهیه َّاپیوب ثبضٌس

تَسظ سِ  ّب یٍرٍزی ثِ َّاپیوب اػوبل گززًس. ایي ثِ ذَثتؼزیف ضًَس ٍ 

 . ضًَس یهسغح وٌتزلی ضبهل الَیتَر، رازر ٍ ایلزٍى ٍارز 

)عَلی  ضتبةّبی ثجت ضسُ هَرز استفبزُ ثزای ضٌبسبیی ػجبرتٌس اس: زازُ

xn )ػزضی  ضتبة، ( yn )ٍ ضتبة ػوَزی ( zn )، سٍایبی هَلؼیت پیچ (

 )، رٍل ( )ٍ ساٍیِ یبٍ (  . (v)ٍ سزػت  (AOA)ساٍیِ حولِ  (

ّبی ضٌبسبیی زر  ًَع سیگٌبل ٍرٍزی ثِ َّاپیوب ثزای جوغ آٍری زازُ

ثسیبر اّویت زارز. زر ُ هسل ضٌبسبیی ضس تؼوین زّی آهَسش ٍ فزایٌس

جساگبًِ ثزای  ثِ عَر ای ٍ ٍرٍزی سیٌَسیچٌس پلِ ایي تحمیك اس ٍرٍزی

 اس سغَح فزاهیي استفبزُ ضسُ است.  هیّز 

 

 نتایج شبیه سازی 

ثب تَاثغ ذغی ٍ   ARX   ٍNARX ،سبذتبر ذغی ٍ غیزذغی زٍ

هرتلف ثزای ضٌبسبیی زیٌبهیه َّاپیوب ّبی غیزذغی هرتلف ثب هزتجِ

ذزٍجی تجزثی  –ّبی ٍرٍزی زازُ. ِ استهَرز استفبزُ لزار گزفت

ثزای ضٌبسبیی ٍ ضجیِ سبسی ضسُ استرزاج ضسُ اس زستگبُ ثجت پزٍاس 

ضًَس. ضىل  سیستن ثِ زٍ زستِ آهَسش ٍ تست یب اػتجبر ثرطی تمسین هی

ثب ِ ثزای هتغیز ساٍیِ حولسٌجی را آهَسش ٍ اػتجبر تجزثی زازُ ّبی 3

، ثبضس یه زٍ ثرصایي ًوَزار زارای . زّس ًطبى هیر ٍرٍزی وٌتزلی الَیتَ

وِ ثزای آهَسش هسل ٍ ثِ زست آٍرز  یّبیُثرص آى ضبهل زازیه 

-ثرص زٍم ضبهل زازٍُ  ززیگ یهسبذتبر هٌبست هسل هَرز استفبزُ لزار 

اس تست پزٍاس است وِ ثزای اػتجبرسٌجی هسل ثِ زست آهسُ هَرز  یّبی

تَاى  ، هی ARX  ٍَNARX. ثب تَجِ ایٌىِ زر هسل ززیگ یهاستفبزُ لزار 

ّبی هتٌَػی را استفبزُ ًوَز؛ تَاثغ غیزذغی ٍ تَاثغ تجسیل ذغی ثب هزتجِ

 آیس. لذا سبذتبرّبی هرتلفی ثزای ضٌبسبیی زیٌبهیه َّاپیوب ثِ ٍجَز هی

ّبی هرتلف  هزتجِ تبثغ تجسیل ذغی زر ثلَنِ ثززار رگزسَر ثب تَج اًتربة

                                                 
2

 - wavelet networks 
3
 - tree-partition networks 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

لذا  ؛ًیش ًمص هْوی زر وبّص ذغبی ذزٍجی هسل ضٌبسبیی ضسُ زارز

ٍ ثِ زست ِ ثزای اًتربة سبذتبر هسل هٌبست ٍ ضٌبسبیی هطىالت اٍلی

ثب زازُ ّبی ضجیِ سبسی ضسُ  ARXآٍرزى هزتجِ اٍلیِ هسل، اثتسا هسل 

 زرغس ثْتزیي اًغجبق زازُهمسار  ،جسٍل ا استفبزُ لزار گزفتِ است.هَرز 

  percentage of best fit)( ذغبی پیص ثیي ًْبیی ،(final 

Prediction Error)(FPE)    تبثغ سیبى ٍ(Loss Function)(LF) 

-ثزای زازُ ّبی ضجیِف ثب هزتجِ ّبی هرتل ثزای زازُ ّبی آهَسش ٍ تست

زٌّس. همسار زرغس ثْتزیي اًغجبق زازُ اس راثغِ سیز  هیًطبى سبسی ضسُ را 

 ضَز: هحبسجِ هی

(19                              )
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iyُّبی )ذزٍجی ثِ زست آهسُ اس آسهبیص گیزی ضسُذزٍجی اًساس

هیبًگیي y ،)ذزٍجی هسل( ذزٍجی ترویي سزُ ضسُ iyˆپزٍاسی(،

ّزچمسر ایي همسار  ثبضس. ّب هی ًیش تؼساز زازُ Nٍ سیستن،  یّب یذزٍج

ثزای زازُ ّبی آهَسش ٍ اػتجبر ثرطی ثیطتز ثبضس هسل ثِ زست آهسُ 

هؼیبر ذغبی پیص ثیي ًْبیی ًیش ثزای ارسیبثی هسل  ػولىزز ثْتزی زارز.

Akaike [6 ]گیزز. ثز اسبس تئَری  ضٌبسبیی ضسُ هَرز استفبزُ لزار هی

ثِ غَرت سیز  FPEتز است.  ووتزی ثبضس زلیك FPEهسلی وِ زارای 

 ضَز: هحبسجِ هی

 (2،                              )

2
. 1

d
FPE lf

N

 
  

  

lf  ،تبثغ سیبىd  ،تؼساز پبراهتزّبیی وِ ثبیس ترویي سزُ ضًَسN  همسار

 ضَز: ّب ّستٌس. تبثغ سیبى ًیش ثِ غَرت سیز هحبسجِ هی زازُ

 

 (21)            
2

i i

i=1

1
ˆMSE ( )

N

lf y y
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 ثیطتزیي اًغجبق اسبسثز اًتربة هزتجِ تبثغ تجسیل ّز ثلَن هؼیبر 

ثیي ًْبیی ٍ تبثغ سیبى ثزای زازُ تست ، ووتزیي ذغبی پیصذزٍجی هسل

ساٍیِ حولِ  یثزا 1زر جسٍل  برّبیهؼثب همبیسِ ایي . ثبضس یهٍ آهَسش 

افشایص هزتجِ هسل ضٌبسبیی ضسُ یىی اس راُ  وِ َّاپیوب هطرع است

ایي راّىبر  ؛ اهبثبضس یهّبی افشایص زلت هسل زر ضٌبسبیی سیستن 

تَاًس هَجت آهَسش ثیص ثزز ٍ زر ػَؼ هیرا ثبال هیظزفیت تمزیت هسل 

-ٍ زر ًتیجِ ون ضسى لبثلیت تؼوین 4ّباس حس یب اًغجبق ثیص اس حس زازُ

ثب وِ اس ًتبیج ایي جسٍل هطرع است  عَر ّوبىلذا  ؛زّی هسل گززز

سُ ثْتز افشایص هزتجِ تبثغ تجسیل ذغی ػولىزز ذزٍجی هسل ضٌبسبیی ض

افشایص  اػتجبر سٌجیثزای هوىي است ذغبی ذزٍجی هسل ؛ اهب ضَز یه

اس  هیّز ثزای اًتربة هزتجِ تبثغ ذغی هَجَز زر  یهؼیبر هٌبسج یبثس.

اًتربة هزتجِ ّز ثلَن ثِ غَرت آسهَى ذغب ثٌبثزایي  ؛ٍجَز ًسارز ّب هسل

ثزای حبلتی وِ ثیطتزیي همسار زرغس ثْتزیي  .آیسثِ زست هیثِ زست 

 ثبضس یهووتزی  تبثغ سیبى ٍ  FPEهسل زارای  ثبضس یهرا زارا ُ اًغجبق زاز

اهب ذغبی ذزٍجی ثزای زازُ ّبی اػتجبر سٌجی ثِ ّوبى اًساسُ وبّص 

ثْتزیي هسل ثِ زست آهسُ ثزای ساٍیِ حولِ ثزای زازُ ّبی  ًیبفتِ است.

ثِ غَرت  Akaike ثز اسبس تئَری  3211زی ثب ٍرٍ ضجیِ سبسی ضسُ

 .ثبضس یهسیز 

                                                 
4
 -Overfitting 

 

( 22                   )   1 2 3( ) 1 1.698 1.11 0.5325A q q q q                                                                 

( 23)                       1( ) 0.4381 0.4276 2B q q q                               

، اهب هسل سیز ثزای ثبضس یهجسیس  یّب یٍرٍزایي هسل، هسل هٌبسجی ثزای 

یؼٌی ػالٍُ ثز زاضتي  .ثبضس یهجسیس زارای ػولىزز ثْتزی  یّب یٍرٍز

ایي  .ثبضس یهجسیس زارای ذغبی ووتزی ًیش  یّب یٍرٍزهزتجِ ووتز ثزای 

هسل ثِ غَرت سؼی ذغب ثب ثىبر گیزی هزتجِ ّبی هرتلف ٍ آسهبیص آى ثب 

 جسیس ثِ زست آهسُ است. یّب یٍرٍز

( 24                   )   1( ) 1 0.9739A q q                                                             

( 25)            1 2 3( ) 0.4397 0.1052 0.313B q q q              

                                       

همبیسِ ًتبیج آهَسش ٍ اػتجبرسٌجی ایي زٍ هسل را ًطبى   5ٍ 4ضىل 

 ثِ ػٌَاى تَاى یه ،ًتبیج آهَسش ٍ اػتجبر سٌجی هسل ذغی اس. زّس یه

. استفبزُ ًوَز  NARXزای اًتربة هزتجِ هسل غیز ذغی ثهٌبسجی  هؼیبر

ّبی ضجیِ حولِ َّاپیوب ثب زازُِ اػتجبر سٌجی ساٍیًتبیج آهَسش ٍ  2جسٍل

. زّس یهثب هزتجِ ّبی هرتلف را ًطبى   NARXهسل  یثزاسبسی ضسُ 

 سیگوَیهَجه ٍ تبثغ س یذغزیزٍ ًَع تبثغ غس ا  NARXثزای هسل 

اس  یثب هزتجِ هرتلف زر ثؼض زّس یًطبى ه جی. ًتبضسُ استاستفبزُ 

زارا  سیگوَیاس تبثغ س یثْتز یپزٍاس تبثغ هَجه ػولىزز یپبراهتزّب

ٍ  یهَضَع ٍجَز ًسارز تٌْب ثب سؼ يیا یثزا یمیزل یالجتِ اثجبت ثبضس، یه

ًتیجِ گزفت وِ  تَاى یه 2ٍ  1ثب همبیسِ جسٍل  .ضَز یذغب هطرع ه

 هسل سبسی ضسُ پزٍاس ًسجت ثِ ثزای زازُ ّبی ذغی ARXػولىزز هسل 

NARX   تیهبّپزٍاس ثب تَجِ ثِ  تجزثیّبی اهب ثزای زازُ .ثبضس یهثْتز 

زارای  ARXًسجت ثِ  NARXذغی زاضتي ایي زازُ ّبی هسل غیز

ٍ  ARXهمبیسِ اػتجبرسٌجی هسل  6ضىل . ثبضس یهذغبی ووتزی 

NARX   زّس یهرا ثزای زازُ ّبی ضجیِ سبسی ضسُ ًطبى. 

حولِ َّاپیوب ثب  ِیساٍثزای  یٍ اػتجبر سٌج ًتبیج آهَسش ،1الی  7ضىل  

 ّبی حبلت عَلیهتغیزثزای  چٌس پلٍِرٍزی ٍ ٍرٍزی جبرٍة فزوبًسی 

ّز  ّبزر ایي ضىل .زّس یهَّاپیوب ثب سِ ٍرٍزی وٌتزلی َّاپیوب را ًطبى 

ذزٍجی هسل ضٌبسبیی ضسُ همبیسِ ضسُ است. ب ی َّاپیوب ثّب حبلتیه اس 

ذزٍجی َّاپیوب را  ،ضٌبسبیی ضسُثیبًگز آًست وِ هسل ب ًّتبیج ایي ًوَزار

ثِ ذَثی تمزیت سزُ ٍ لبزر است ثسٍى حضَر سیستن اغلی رفتبر زیٌبهیه 

 ،ٍ تبثغ هٌبست ؛ لذا ثب اًتربة غحیح هزتجِی ًوبیسسبس هسلَّاپیوب را 

اس پزٍاس را فزا گزفتِ ٍ لبزر است ثسٍى  هسل ثِ زست آهسُ ثبسُ ٍسیؼی

 ی ًوبیس.سبس هسلپزٍاس را حضَر سیستن اغلی زاهٌِ ٍسیؼی اس 

 

 گیری نتیجه

وِ هبّیت غیزذغی زارز لبزر است هسل زلیك زیٌبهیه  NARXهسل 

هسل ذغی تمزیت ثشًس. زر ثبسُ ٍسؼی اس پزٍاس  غیزذغی ٍالؼی َّاپیوب را

ARX ذغی َّاپیوب را زر ثبسُ ًیش لبزر است هسل زیٌبهیه غیز

ی زازُ ّبی ثزا ARXهسل ذغی  ًوبیس. یسبس هسلاس پزٍاس را  یتز وَچه

ػولىزز  ّب زازُهبّیت ذغی زاضتي  ثِ زلیلُ سبسی ضسپزٍاسی ضجیِ

ّبی ٍالؼی زارز. اهب ثزای زازُ  NARXًسجت ثِ هسل غیز ذغی ثْتزی 

ثَزُ ٍ زارای ذغبی  تز هٌبست NARX ثِ زست آهسُ اس تست پزٍاس هسل 

لبزر است زیٌبهیه ضص زرجِ آسازی  یذغغیزایي هسل . ثبضس یهووتزی 

ت ایي سبذتبر زر زٍ حبلی ًوبیس. سبس هسلَّاپیوب ثب لسرت هبًَر ثبال را 

MIMO   ٍMISO  ثزای ضٌبسبیی زیٌبهیه َّاپیوب هَرز استفبزُ لزار

زر آهَسش ٍ اػتجبر سٌجی زارای ذغبی  MISOگزفتِ است وِ هسل 

 ووتزی ًسجت ثِ هسل لجل است.
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 XRAساختار مذل  -1شكل 

NARX 

داده های پرواز با ورودی جاروب فركانسی برای آموزش و اعتبار -3شكل 

سنجی  

 برای زاویه حمله هواپیما ARXنتایج شبیه سازی مذل  -1جذول 

 ثب هزتجِ ّبی هرتلف ثب زازّبی ضجیِ سبسی ضسُ
Loss Function FPE FIT on 

Validatio

n  

FIT on 

Training  

AOA 

3.212 -410  3.244 -410  64.22 81.17 na=1 

nb =1 

nk =1 
-5 2.2072 10

 

-52.2403×10

 

63.33 82.01 na=1 
nb =2 

nk =1 
-86.924 10  -86.924 10  66.48 85.45 na=1 

nb =3 

nk =1 

3.7749 -410  3.869 -410  61.68 81.62 na=1 
nb =4 

nk =1 
-5 1.1897 10

 

-68.4829 10

 

58.78 83.97 na=2 

nb =1 
nk =1 

-51.1083 10

 

-51.1086 10

 

62.01 83.26 na=2 

nb =2 
nk =1 

-79.1198 10

 

-78.8973 10

 

61.88 81.50 na=2 

nb =3 

nk =1 

-77.0416 10

 

-7 6.8365 10

 

59.89 81.95 na=2 

nb =4 

nk =1 
-69.7116 10  -69.9058 10  58.89 

 
84.14 na=3 

nb =1 

nk =1 

-79.3831 10

 

-79.6177 10

 

62.19 82.55 na=3 
nb =2 

nk =1 

-98.2956×10  -88.544×10  63.48 85.71 na=3 

nb =3 
nk =1 

-81.248 10  -81.1664 10

 

63.62 86.07 na=3 

nb =4 
nk =1 

-65.6391 10

 

-65.78 10  60.46 84.25 na=4 

nb =1 

nk =1 

-72.165 10  -72.23 10  63.06 82.87 na=4 

nb =2 

nk =1 

-74.748 10  -7 4.5876 10

 

63.56 85.81 na=4 
nb =3 

nk =1 

1.60 -1310  1.5385 -1310

 

64.97 97.91 na=4 
nb =4 

nk =1 

 

 برای زاویه حمله هواپیما NARXنتایج شبیه سازی مذل  -2جذول 
Loss Function FPE FIT on 

Validatio

n  

FIT on 
Training  

AOA 

-51.649 10  -51.6176 10

 

37.29 66.99 na=1 

nb =1 
nk =1 

-5 1.6247 10

 

-51.5774×10  62.53 73.05 na=1 

nb =2 
nk =1 

-61.3706 10

 

-61.3179 10

 

62.56 74.06 na=1 

nb =3 

nk =1 
-74.2373 10

 

-74.0355 10

 

59.94 93.77 na=1 

nb =4 

nk =1 
-6 8.7374 10

 

-68.4829 10

 

60.39 77.94 na=2 
nb =1 

nk =1 
-66.932 10  -66.665 10  60.1 84.89 na=2 

nb =2 

nk =1 
-75.4228 10

 

-75.1645 10

 

61.04 86.57 na=2 
nb =3 

nk =1 

-51.6176 10

 

-51.6176 10

 

62.44 56.84 na=2 

nb =4 
nk =1 

-67.593 10  -67.301 10  60.7 

 

88.45 na=3 

nb =1 
nk =1 

-61.678 10  -61.598 10  60.75 93.92 na=3 

nb =2 

nk =1 

-81.375×10  -81.297×10  62.93 86.57 na=3 

nb =3 

nk =1 

-81.248 10  -81.1664 10

 

61.48 97.93 na=3 
nb =4 

nk =1 

-67.494 10  -67.137 10  62.19 89.5 na=4 
nb =1 

nk =1 

-73.411 10  -73.217 10  62.82 93.83 na=4 

nb =2 
nk =1 

-81.376 10  -81.286 10  55.56 66.71 na=4 

nb =3 
nk =1 

-132.265 10

 

-132.097 10

 

0 100 na=4 

nb =4 
nk =1 
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چنذ  یبا ورود ،مرتبه مختلفدو ا ب ARXمقایسه آموزش مذل  -4شكل 

 حمله هیزاوبرای پارامتر  3211پله 

 
 یبا وروددو مرتبه مختلف با  ARXمذل  اعتبارسنجیمقایسه  -5شكل 

 حمله هیزاوبرای پارامتر ذ جذی

 
با داده های  NARXبا مذل  ARXمذل  اعتبارسنجیمقایسه  -6شكل 

 شبیه سازی شذه

  
با ورودی جاروب  NARXبا مذل  ARXمقایسه آموزش مذل  -7شكل 

 زر پزٍاس ٍالؼی حمله هیزاوبرای پارامتر فركانسی 

 
با ورودی  NARXبا مذل  ARXمقایسه اعتبارسنجی مذل  -8شكل 

 در پرواز واقعی حمله هیزاوجاروب فركانسی برای پارامتر 

  
با ورودی چنذ پله  NARXبا مذل  ARXمقایسه آموزش مذل  -9شكل 

 حمله هیزاوبرای پارامتر 

 
با ورودی  NARXبا مذل  ARXمقایسه اعتبارسنجی مذل  -11شكل 

 حمله هیزاوبرای پارامتر ه چنذ پل
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