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 بهبود پاسخ ساختگاه هوانگ در-کاربرد تبدیل هیلبرت

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 :چكیده 

امل ـشروش ن ـیا. دـباشنامانا میو غیرخطی ت تعاشاارنالیز اي آتمند بررشی قدرو ( HHT)نگ اهوت تبدیل هیلبر 

در لرزه شناسی و . باشدمی ( HSA)ت نالیز طیفی هیلبرو آ ( EMD)دي تجربی موصلی تجزیه اقسمت   دو

   .شوندمی ها با تحلیل فوریه پردازشمهندسی زلزله، هنوز اغلب داده

تبدیل فوریه عمال یی مختلط مورد استفاده برای بسط در تبدیل فوریه تمرکز زمانی ندارند از آنجاییکه توابع نما

  .کوتاه دارد مناسب نیست بسیارزمانی که دوام یی سیگنال گذرا برای تحلیل

توسط آن که  رودبه شمار میتجزیه مد تجربی، یک ابزار تطبیقی براي تحلیل سیگنالهاي غیرخطی و غیرایستا 

مدهاي این  .نمایدرا فراهم میرفتار محلی سیگنال از هم جدا شده و امکان تحلیل  سازندة سیگنالقسمتهاي 

تجزیه تجربی  در اصل ترکیبی ازاین تبدیل که  .شوندنشان داده می (imf) توسط یکاست هر  ی ذاتی نوسان

(EMD ) زمان  اندازه گیری و تحلیل تجزیه قدرتمندی را برای افزایش دقت الگوریتمباشد هیلبرت می و تبدیل

شود تا به کاربرد این دهد در این مطالعه موردی تالش میدر اختیار قرار می( 8991، و همکارانهوانگ )فرکانس 

H روش در تحلیل اثرات ساختگاهی و نیز بهیود روش متداول V پرداخته شود. 

H نسبتیل فوریه، هوانگ، تبد-تبدیل هیلبرت:كلید واژه ها V ، توابع مود ذاتی. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

Abstract: 

 

Hilbert-Huang transform (HHT) has increasingly been enjoyed for dealing with non-stationary and 

non-linearity features of natural signals. Inherently, this method integrates empirical modal 

decomposition (EMD) and Hilbert Spectral Analysis in the unitary framework promulgated within 

engineering and seismological applications as an appropriate alternative of Fourier analysis.  

Particularly, Fourier transform is unable to extract transient phenomena effectively and this deficiency 

stems mostly from corresponding Complex Exponential Functions which employed for expanding. 

These functions decentralized in both time and frequency domain and regarding this drawback, EMD 

adaptively invokes a robust way to treat these local variations. Its underlying assumption is a time 
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series could be divided into several intrinsic oscillating mode functions (imf) conveying parts of entire 

information of signal.  

To this end, we introduced this novel method through examining its capability by merging it with 

well-known H/V ratio method. Obtained results corroborate efficiency of this technique for using in 

other routine processing. 

Keywords: Hilbert-Huang transform, Fourier transform, empirical mode decomposition, H/V 

ratio method. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 :مقدمه 

 

تفسیرهای گوناگونی  منحصربفرد آن ويژگیهای و بررسیگنال ـف سیـطیهای متفاوت در تحلیل استفاده از تبدیل  

-نالــسیگبه طور متداول در مطالعات از سری فوریه به منظور تحلیل محتوای فرکانسی  .تداشواهد ـدر پی خرا 

های تبدیلی به کار گرفته شده برای این این تبدیل که از جنس نمایی اما کرنل. شودی استفاده میتناوبهای 

و راز  هایی با ماهیتی گذرا و مدت دوام محدود را نخواهند داشتباشند قابلیت به تصویر کشیدن ویژگیمی

اصلی این ناکارآمدی ریشه در این  دلیل. چندان کارامد نخواهد بوددر این موارد استفاده از این روش  همین روی

)حقیقت دارد که توابع کرنل نمایی در حوزه زمان از  , )  این نقیصه توسط تجزیه سیگنال به . گسترده شد

این مزیت استفاده از مه سعی خواهد شد تا در ادا. گرددمدهای ذاتی و به کارگیری تبدیل هیلبرت برطرف می

Hحلیل مطالعات ساختگاهی و به ویژه تعیین فرکانس تشدید خاک به روش را در تروش  V  را بررسی کرده و

     . گیرد ارزیابی نماییمهای متداولی که عمدتا بر پایه تبدیل فوریه صورت میخروجی کار را با روش

 

 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :بحث 

عمل کرده f(t)  بر تابعی همچون شود کهشناخته میلگری خطی عمبه عنوان یک  در ریاضیاتتبدیل هیلبرت 

هیلبرت برای اولین از . بدیل به افتخار دیوید هیلبرت تبدیل هیلبرت نامیده شدتاین . دهدرا نتیجه می  H[f(t)]و

در پردازش سیگنال از تبدیل هیلبرت . هیلبرت استفاده کرد−ریمن بدیل برای حل حالت خاصی از مسألهاین ت

 کند پیروی می( 8)از رابطه تبدیل این  .شودرای یافتن سیگنال تحلیلی یک سیگنال استفاده میب

      (8)                                                                                   
f( ') '

[ ( )]
'

t dt
Hi f t

t t

1
 

 

t'زمانیکه  t از مسیر ( 2)امعین خواهد شد که برای اجتناب از این حالت خاص مطابق رابطه باشد انتگرال ن

 . شودبرای انتگرالگیری استفاده می  Cپربند 

   (2)                                                                                          
f(t)dt

( )
t-t

c

i f t
0

0

2 
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) کانولوشن برابر باتبدیل هیلبرت  به عبارت بهتر )f t و
-1

t
 (8991گرین واستندلی)خواهد بود  

   (3)                                                                                            [ ( )] * ( )
t

H f t f t
1

                                                                                                                                      

ي امدهابسبه عبارت بهتر  تغییر ميكند 90ل سیگنا  زفا ماند ولیبدون تغییر میتبديل ل در این منه سیگنادا

ت هیلبر تبدیل به این ترتیب . کندتغییر فاز پیدا می 2 به میزان مدهای منفیبساو    2به میزان  مثبت

. بودهد اوخزوج يك تابع نیز  دتابع فر   يكت تبديل هیلبربه طور مشابه و خواهد بود د يك تابع فرزوج برابر با يك تابع 

شود و تبدیل فوریه دو تابع تبدیل میضرب به حاصلفرکانس دو تابع در حوزه کانولوشن 
t

1
 با  خواهد بود برابر

(4                                                                                         )        

( ) .sgn( )
t

j f
F j f

j f

01

0
)sgnکه )f صورت زیر تعریف می گردده نیز ب 

(1)                                                                                                 sgn( )

f

f f

f

1 0

0 0

1 0

                                                                                                   

)برابر با ورودي  لسیگنااگر  )f r )ت آن نیز برابر با تبديل هیلبرو    )f r
1

باشد و نیز طیف فرکانسی این دو نیز به  

)ترتیب برابر با  )f ( )f
1

       د خواهیم داشتباش 

(6                       )                                                
( )

( ) ( ). ( )
( )

jF
F H j F

jF1

0

0
                                                       

 

تیابی فاز سیگنال دهد برای دساز آنجاییکه سیگنال ثبت شده توسط دستگاه تنها بخش حقیقی آن را نشان می

 شود این هدف با استفاده از رابطه زیر حاصل مینیازمند تعریف بخش موهومی سیگنال هستیم که 

(9         )                                                                                                   ( ) ( ) ( )g r f r jf r
1                                                                                                               

 

 به این ترتیب دامنه آنی و فاز آنی سیگنال توسط رابطه زیر تعیین خواهد شد 

(1                      )                                             

( )( ) ( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ; ( ) tan

( )

j tg r f r jf r a t e

f r
a t f r f r t

f r

1

2 2 1 1

1

                                            

 

  

) فرکانس آنیبا این تعریف  )t با برابر خواهد بود 
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(9          )                                                                                                           
( )

( )
d t

t
dt

                                                                                                                      

نظر گرفته ي در هالمد، ينابنابر. ستوت امتفا ر هر ساختااي برت الدمتر حل معاراپات، تبديل هیلبر  ده ازستفادر ا

ت كه تبديل هیلبراردي مودر . شوند  بايد مشخصت تبديل هیلبرده از ستفااز اقبل ري، جابيهن  ايبره شد

د يجال انتقاط انقاو يشهها رتعیین  در ست نوعي ناپیوستگي اممكن ، سته امدآست دبه  يهرسطه تبديل فووابه

همامیخت از روش كه اردي وم در همچنین . دكرف حذت تبديل هیلبرد برركاازبايد قبل   وستگی راين ناپیا. دشو

ل جابهجايي بستگي به طو این  فتد كهاميق تفال انتقاط انقاو يشهها در ريي جاجابه  يكد، ميشوده ستفاا

تبديل  (.  2222اکگان) دگیررت كافي صودقت همامیخت بايد با ل طوب نتخاا ين ابنابر. داردعملگر همامیخت 

ئو  را(گرفت ار قرده ستفارد اموي بعدي دوهاريبيهنجا   یسيمغناطي هادادهتفسیر ر در لینبات اوهیلبر

  يك تريس مركبه از يك تريس گرفته شدت هیلبر یل تبداي شناسي هم برزهلرت تحقیقادر . )8912ران، همكا 

 دهستفااگسل ي مترهاراتعیین پااي برت تبديل هیلبراز   ني نیزاگردر روش (. 8999ران، همكاوتانر )د دارد برركا 

  يهادادهتفسیر اي بر تتبديل هیلبراز روش ( 8992) رانهمكان و جارساندر لینبااو(. 8911ر، پینا)ست ا  هشد

                     . نددكرده ستفاا  دارصفحه شیبي مترهارامحاسبه پادزا در پتانسیل خو 

؛ لین 8999، 8991رانش، همکا هوانگ و) روش تجزیه به مدهای تجربی اولین بار توسط محققان ناسا 

در این روش . خطی و ناپایا ابداع شدهای غیربا یک هدف فضایی و برای آنالیز کردن داده( 2221وهمکارانش، 

های  یک سری موج يا ،(IMFs)به توابع مد ذاتی  را سیگنال الك كردن،ابتدا بر اساس فرآیندی مرسوم به 

 . کندنوسانی با میانگین صفر تجزیه می

 کنداهم میفرت را تحلیل طیفي هیلبرده از ستفااي ابرزم الط شرکلیدی  قسمتيان به عنودي يه تجربي موتجز 

. يدآست ميدبه ن مازمتغیر با   رتبه صول منه سیگناو دايع فركانس زتوت سیله تحلیل طیفي هیلبرسپس به و

ت تبديل هیلبرداراي بع نوساني اوتاز متناهي اد به تعدل سیگنا  تجزيه يكاي شي بردي روتجزيه تجربي مو

   .دتي گفته ميشودي ذابع مواها توآنست كه به ر افتاشرخو

در غیر اینصورت توابع فاز و دامنه با  شوند نوتال ارضا باید قضایایی بدروسین و ستیابی به نتایج صحیحاي دبر

ي از جلوگیراي بر. دشوکاسته می حاصلهي هابه فرکانسد عتماان امیزاز  در نتیجه  و شوندیکدیگر مخلوط می

هدف . اندهیلبرت هوانگ معرفی شده یافتههای ارتقا عنوان تبدیل تـاگونی تحـگوني اـهادي روش خدرچنین 

ای که شرط الزم برای تجزیه تجربی مودی تجزیه سیگنال به تعداد متناهی از توابع مودی ذاتی است به گونه

 -زمان-هدف از تحلیل طیفی هیلبرت به دست آوردن توزیع دامنه. وداعمال تحلیل طیفی هیلبرت فراهم ش

  .فرکانس هر یک از توابع مودی ذاتی از طریق تبدیل هیلبرت و ارائه طیف هیلبرت سیگنال است

  :یک تابع مد ذاتی تابعی است که دارای دو شرط باشد 

 .ا حداکثر یکی با همدیگر تفاوت داشته باشندبا تقاطع های صفر تابع یکسان باشند، یها  تعداد اکسترممباید  -8

 .باید برابر صفر باشد( پوش ماکزیمم ها و پوش مینیمم ها)میانگین پوش اکسترمم ها  -2

  :ها می باشدفرضیه اینتجزیه بر اساس  ( فرآیند الک کردن (روش تجزیه مد تجربی

  .سیگنال حداقل دو اکسترم، یک ماکزیمم ویک مینیمم دارد -8

 .شودها تعیین میمشخصه مقیاس زمانی براساس بازه زمانی بین اکسترمم -2

  :با فرآيند الک كردن  بصورت زیر استروش تجزیه مد تجربی مراحل  

minها  ها و مینیم تعیین نقاط ماکزیمم -8 max
( ), ( )X t Y t 

                   

 (.مکعبی  استفاده از درونیابي اسپیالین)تشكیل پوش باال  -2
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    (با استفاده از درونیابی اسپالین مکعبی)تشکیل پوش پایین-3
max min
( ( ) ( )

( )
y t x t

m t
1 2

                                               

1     : ها نمونه محاسبه میانگین دو پوش در محل تمامي-4 1
( )X t m h                                                                                                                           

 محاسبه اختالف بین داده و میانگین دو پوش -1

hاگر نتیجه این محاسبه داراي دو شرط زیر باشد، در آن صورت 
1

در غیر اينصورت . باشدذاتي می اولین مولفه 

  :شود تا این دو شرط محقق شوداحل باال  تکرار میمر

hگنال یدر طول کل س( الف 
1

تعداد صفر گذرها یا باید مساوی باشند یا تعدادشان حداکثر  ها وتعداد اکسترمم 

  .یکي متفاوت باشد

h در هرنقطه از( ب
1

پوش تعریف شده توسط مینیمم  شده توسط ماکزیمم محلی و، مقدار متوسط پوش تعریف 

  .محلی صفر باشد

rروي سیگنال  5تا  8تمام مراحل از  قیه مدهاي ذاتيبراي تعیین ب -6
1

                                    .تکرار می شود 

( )X t h r
1 1

 

 :یر خواهد گردیدروابط باال بصورت معادله ز

(82           )                                                                                               ( )
n

n j
j

X t r c
1
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 الگوریتم ایجاد توابع مود های ذاتی(.8)شکل

 ( .nr)ها بعالوه باقیمانده آنها jcکه در واقع هر سیگنالی برابر مجموع 

 

 

 :زیر رسم گردیده است( 8شکل )ارت این الگوریتم برای بدست آوردن توابع مود ذاتی در چ

کنیم تا کارایی این روش به نحو ای ارزیابی میدر ادامه کاربرد این روش را برای سری های عددی شناخته شده

 برای این منظور تابعی را به صورت زیر در نظر بگیرید. بهتری آشکار شود

(88            )                                           ( ) cos( ) cos( ) cos( )X t 2 10000 2 50 3 10                                                                     

 

باشد که با هرتز می 2222/2و 2/ 24، 3/2که این تابع شامل سه موج کسینوسی متمایز با فرکانس های  

گردد مقدار باقیمانده می همانطور مشاهده(. 2شکل)تبدیل شده است IMFبه سه  EMDاستفاده از روش  

(res ) بسیار کوچکتر ازimfتبدیل فوریه آن نیز . دهد ها بوده و عالوه بر این تغییرات یکنواختی را نیز نشان می

 (.3)فرکانسهای فوق را به خوبی  نمایش داد شکل 
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◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

به  imfسه  هرتز، که 2222/2و24/2و 3/2فرکانس های  ی سه تابع کسینوسی باEMDنتایج حاصل از (.2)شکل

 . دهدنشان می همراه یک باقیمانده را

 

 

 .های غالب را متمایز کرده استها که به خوبی فرکانسimfتبدیل فوریه حاصل از (.3)شکل

 شودتوان ادعا کرد که سیگنال اولیه نیز با استفاده از رابطه زیر بازسازی میبنابراین می

(82            )                                                                                     
( )

( ) Re ( ) j
n

i t

j
j

x t a t e
1

                                                                                                             

 :یدآهیلبرت نیز توسط رابطه زیر بدست می Marginalطیف 
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(83        )                                                                                              ( ) ( , )
T

H H t dt
0

                                                                                                                                                       

      

با استفاده از یک جایگاه  بایستمیتغییرات اثرات ساختگاه  برای بررسیمنظور شناسی به در مطالعات زلزله

 اثرات بیان شده است،این روش های مختلفی برای حذف . مرجع اثرات چشمه و مسیر انتشار موج حذف گردد

که در مجاورت هم واقع شده به این منظور ختگاه مرجع و ساختگاه خاکی سا از یکها در اغلب این روش

 اما تا بتوان تاثیرات اختالف مسیر و نیز آزیموت های متفاوت بین این دو ایستگاه حذف شود، .شوداستفاده می

لب برای بدست آوردن فرکانس غااز تبدیل هیلبرت هانگ ادامه مطالب در  ،نیستط همواره برقرار ایاین شر

 .استفاده خواهد شد

 اهماچی و کونوا) مهندسی شناسیزلزله زمین و علومانجام مطالعات بر روی نقش اثر ساختگاه چه از دیدگاه 

، و همکاران المبرت؛ 2229 و همکاران دراگانوو؛ 2223، و همکاران دنگل) خزنچه از جنبه مطالعات مو ( 8991

Hین میان روش در ا .باشدبسیار مهم و کاربردی می (.2229 V ای برای ارزیابی فرکانس غالب به طور گسترده

پاروالیی و همکاران )گیرد انجام مطالعات ساختگاهی مورد استفاده قرار می تقویت ساختگاه درخاک و ضریب 

این روش برای  .(8999،بودین و هورتن 8999ست و وولنبرگ، 2223  ، وکادا2221چن و همکاران ، ؛ 2222

 نیرومندی و از نقاط جهان در بسیاری شیوه های مهندسی ،گذاری شد پایه (8919) ناکامورانخستین بار توسط 

   (.4شکل ) (2224آتاکان و همکاران، ) آن نشان دادند عملی بودن

 

H روش ماتیکی از آنچه برای استفاده از تصویر ش(.4)شکل V ض گردیده استفر. 

 

فقي به انسبت طیفي ه نگاشتابنگاشت از اثرات محلی ساختگاه تاثیر نمی پذیرد، آگر بپذيريم كه مولفه قائما

شني ري رونه تئواپشتواز گرچه ا   ديكرروين اساساً ا. باشده را دارا ساختگاات ثراز اطالعاتي اند اقائم ميتو

  .سته امنجر به نتايج قابل قبولي شدك خاات ثراي پیشبینده از آن در ستفااليونیست ردار برخو

 کمتری برخوردار استتقویت از نظریه ناکامورا مولفه عمودی جنبش توسط الیه خاک نرم  پایهبر    

 (84         )                                                                                                           
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  از رابطه زیر پیروی خواهد کردپاسخ ساختگاه در نتیجه 
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دست  سطح بههای افقی و عمودی حرکت در بنابراین تخمینی از اثر ساختگاهی با نسبت طیفی بین مولفه 

-لرزه کجور و بلده که در یکی از ایستگاهیی روش فوق را بر روی رکورد ناشی از زمینکارادر این مطالعه   .آیدمی

های قائم و های اول مود های ذاتی متوسط مولفهimfهر ابتدا . دهیمهای تهران ثبت شده مورد ارزیابی قرار می

ها حاصل از سیگنالهریک محتوای فرکانسی آید تا توسط آنها از بینیشی درباره نیز مولفه افقی بدست می

پس از گرفتن طیف فوریه از هر دو مولفه رکورد ثبت شده در ایستگاه تهران و تقسیم مولفه . (6و9) شکلشود 

های بیشتر در فرکانس IMF1چون  .حاصل شده استفرکانس غالب  (9)افقی به مولفه عمودی مطابق شکل

فرکانس  اجزای تشکیل دهنده .محلی دارد هسرچشم  IMF نتیجه گرفت کهتوان می( 1)شکل باال غالب است

نقطه بیشینه   IMF1 حذف با به نظر می رسد بنابراین .استگذرا  نوفه ناشی از محلی و در رکورد عمدتا باال

 .(82)شکلکند کمی جابجا شده و عالوه بر این مقدار کمتری را نیز اختیار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (پایین) طیف فوریه آن و (باال) در حالت عمودی رکورد ثبت شده در ایستگاه تهران(.1)شکل
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 .های سازنده آنتبدیل رکورد حاصل از زلزله کجور در ایستگاه تهران به مود( 6)شکل

 

 

 .تبدیل فوریه سیگنال و مودهای ذلتی در حوزه ی فرکانس(.9)شکل
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 .سحاصل از رکود ثبتی و طیف فوریه آن در حوزه ی فرکان imf1(.1)شکل

 

 

 

 

Hنسبت (.9)شکل V گرفته شده از سیگنال ثبت شده در ایستگاه. 

 

 

Hنسبت (.82)شکل V  گرفته شده از سیگنال ثبت شده در ایستگاه بعد از حذفimf1. 
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◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 :نتیجه گیري 

که  نمایی است توابع پیچیده عمدتا ناشی از این کمبود و نیست گذرا هایپدیده قادر به تشخیص تبدیل فوریه

هستند و از این روی  غیر متمرکز حوزه زمان و فرکانس در هر دو این توابع. شودمیاستفاده  هاسری بسط برای

امروزه نسبت طیفی مولفه افقی به  .باشدتغییرات محلی میروش مناسب برای بررسی  یک  EMD استفاده از

Hقائم  V گیرد بدین ترتیب فرکانس غالب تابع نیز به منظور تعیین اثر ساختگاه مورد استفاده قرار می

H بزرگنمایی ساختگاه براساس مدل یک بعدی که با نسبت طیفی Vگرددهمخوانی دارد محاسبه می .

تگاه، می توان ساختگاههای مورد مطالعه را طبقه بندی و براساس فرکانس غالب شناسایی شده در هر ساخ

 .اثر ساختگاه را در آن بررسی نمود

یک تفکیک پذیری و رزولوشن باالتر در تعیین فرکانس اساسی تشدید که برای پی بردن به ضخامت حیاتی 

ستفاده به تنهایی از ا ما را ملزم به استفاده از توابع مد ذاتی می کند به جای (2222پاوالیی و همکاران )است

های موجود یکی از نقیضه .باشداهداف عمده برای زلزله مهندسی میچراکه برآورد ضخامت یکی از تیدیل فوریه 

حال آنکه تبدیل فوریه  در روش های معمول این است که از تبدیل فوریه در ارائه تحلیل ها استفاده می شود،

هوانگ در رفع آن گام -پایا را ندارد که با ترکیب تبدیل فوریه و تبدیل هیلبرتتوانایی تحلیل تابع غیر خطی و نیز غیر 

 .داریمبر می

      ◊◊◊◊◊◊◊ 
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