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 چکیدي

فزف ثز آى اطذ کهَ  ایهؼوْال در هزازل هخزلف پزداسع دادٍ ُبی لزسٍ

ثزداری ػهذٍ هکبى ّ سهبى ًوًَْ راطزبیای ثـْرد هٌظن در دادٍ لزسٍ

طززطهی در هٌومهَ ههْرد ُبی داطذ. اهب اغلت در ػول ثذلیل هسذّدیذ

هوبلؼَ ّ ًمؾ دطزگبُی ایي فزف ؿبدق ًیظذ. اس ایٌزّ هسبطجَ هیف 

ثزداری ًبهٌظن ّ ثبسطبسی آى ثهز رّی ُبیی ثب ًوًَْفزکبًظی طیگٌبل

ُهبی رایهح در ثزداری هٌظن، یکی اس هِوززیي ثسه یک ػجکَ ثب ًوًَْ

لگْریزن پزداسع طیگٌبل ثؼوبر هی رّد. در ایي همبلَ كوي هؼزفی ا

رجذیل فْریَ كذ ًؼذ، اس آى ثزای زذف ًؼذ فزکبًظی ًبػی اس پٌدزٍ 

ثزداری ًبهٌظن، اطزفبدٍ کزدٍ ّ هیف فزکبًظی کزدى دادٍ ُب ّ ًوًَْ

کٌهین.  ثهب اطهزفبدٍ اس هیهف طیگٌبل را ثب دلذ ثبالیی هسبطجَ ههی

رهْاى طهیگٌبل را ثهز رّی ُهز ػهجکخ ههٌظن فزکبًظی ثذطذ آهذٍ ههی

 بسطبسی کزد.دلخْاُی ث

کزار  ُز ر کَ در  طذ  کزاری ا گْریزوی ر ؼذ ال یخ كذً جذیل فْر ر

کٌهذ. در ُهز رکهزار، رجذیل فْریخ گظظهزخ طهیگٌبل را هسبطهجَ ههی

ثشرگززیي كزیت فْریَ اًزخبة ّ ثز رّی ػجکخ ًوًَْ ثزداری ػذٍ در 

ػْد ّ اس طیگٌبل ّرّدی کظز هیگزدد. ایي ػول ثزگزداًذٍ هی t-xزْسٍ 

کَ اًزژی طیگٌبل ثبلی هبًذٍ ثَ همذار آطزبًخ اس لجل رب سهبًی 

 رؼییي ػذٍ ثزطذ، رّی طیگٌبل ثبلی هبًذٍ رکزار هی ػْد.
ثهز  F-Xدر ایي همبلَ الگْریزن رجذیل فْریهَ كذًؼهذ در زهْسٍ 

ای اػوبل ػذٍ ّ ُز فزکبًض  ثهز ُبی لزسٍُبی فزکبًض سهبًی دادٍثزع

-لزسٍ ػذٍ، دادٍ ُبیع هؼزفی ػْد. رّرّی ػجکخ دلخْاٍ، ثبسطبسی هی

ای هٌظن ثب ردلزسح گن ػهذٍ را ثهب ُبی لزسٍای کبهال ًبهٌظن ّ دادٍ

کٌذ. در هْرد دادٍ ُبی لهزسٍ ای ثهب ًوًْهَ دّلذ ثبالیی ثبسطبسی هی

رهْاى ثزداری ًشدیک ثَ هٌظن ًیش ثب اػوبل یک هبطک كذ دگزًبهی ههی

در ایهي هوبلؼهَ   رّیذادُبی ثب ػیت ثظیبر رٌذ را ثبسطهبسی کهزد.

ای هـٌْػی ّ ّالؼی ارسیبثی گزدیهذٍ کبرآیی رّع رّی دادٍ ُبی لزسٍ

 ّ ًزبیح آى ارائَ ػذٍ اطذ.

-رجذیل فْریَ كذ ًؼذ،  ًؼهذ فزکبًظهی،  ًوًْهَ َاژي ٌبی کلیدی: 

 ایثزداری ًبهٌظن، درًّیبثی دادح لزسٍ
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Abstract 

Discrete Fourier Transform (DFT) is the basic part of various algorithms of signal processing in 

many fields of science and technology. For analysis of signals with DFT, the length of discrete signal 

must be finite so signal to be analyzed must be divided to some windows. Consequently, spectrum 

leakage appears in frequency domain. Energy leakage of DFT spectrum can also occur due to non-

uniform sampling in time or spatial domain and usually is more serious. The leakage can hide smaller 

spikes among actual spectrum. It is an important factor and affects spectrum estimation. In practice, we 

should try to reduce the energy leakage of DFT spectrum to improve the resolution of frequency 

spectrum. For evenly sampled signals, suppressing approaches of spectrum leakage are diverse; most 

common method among them is windowing method.  Study on how to suppress spectrum leakage of 

non-uniform Fourier transform is important both in theory and practice. Here we introduce and apply an 

anti leakage Fourier transform (ALFT) algorithms for suppressing spectrum leakage of non-uniform 

Fourier transform, improving resolution of temporal frequency spectrum or spatial wave number 

spectrum. 

One of the areas of study that has the same problem is seismic exploration technology. Seismic 

data sets are generally irregularly sampled in inline midpoints, cross-line midpoints, offset and azimuth. 

This irregular sampling can limit the effectiveness of high end 3D de-multiple and imaging algorithms 

such as 3D surface related multiple elimination, wave equation pre-stack depth migration and many 

other processes. To overcome this issue, it is common in seismic data processing to use regularization 

and interpolation. Interpolation processes fill the missing traces and regularization transfer traces from 

their irregular recorded location to locations on a regular grid. We apply ALFT for seismic data 

interpolation and regularization that leads to reconstruction of seismic data on a regular grid. 

ALFT is an iterative algorithm that acts on frequency slices and reconstruct each temporal 

frequency spectrum along spatial dimensions. For an input data with known samples, the original 

algorithm of ALFT can be performed as follow: 

 Computing Fourier components of the data using equation 1. 

 

 

(1) 

 Selecting the largest coefficient and adding it to the precomputed coefficients. 

 Updating data by subtracting the contribution of selected coefficient (equation 2) from input data 

(equation 3). 

 

(2) 

 
(3) 

  Iterating steps 2 and 3 until reaching the threshold.  

The idea of ALFT is simple and intuitive: first seismic data will be transformed to f -x domain, by 
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applying DFT the f -k spectrum of data will be estimated. The largest Fourier coefficient is selected and 

subtracted from the input data. In the subsequent iterations, successive maximum components are 

subtracted until the norm of the residual is negligible. This iterative processes is able to recover a sparse 

spectrum that, when evaluated at sampling points, approximates regularly sampled data. This method 

relies on the common assumption that sparsely sampled data can be represented by a few Fourier 

components. ALFT can handle pure non-uniform seismic data and uniform seismic data with gap and 

missing traces. For data sets that close to regular by applying an anti-alias mask ALFT can handle steep 

dips. Generalization of ALFT to higher dimensions is simple and straightforward and for high 

dimension data ALFT can reconstruct very sparse data sets. Performance of the method was tested on 

both synthetic and real seismic data.    

We applied ALFT algorithm to reconstruction of synthetic and real seismic data sets. The results 

show the effectiveness of ALFT to interpolation and regularization of input data on any desired regular 

sampling grid. Compared to those interpolation methods that use FFT, ALFT has a slow procedure. 

However, computing the DFT’s in small windows of data sets, greatly reduces the computational cost of 

the algorithm. On the other hand, when the input data sets are sampled on a regular grid which has 

missing traces or gaps, one can use FFT instead of DFT to compute Fourier transform. ALFT 

reconstruction method suffers much less from edge effects and gibs phenomenon. 

The sequence of computing Fourier coefficients from maximum energy to minimum energy, and 

subtraction of contribution of them from remained data, plays the key rule in ALFT algorithm. 

Keywords: Anti-leakage Fourier transform, non-uniform sampling, spectral leakage, seismic data 

interpolation 

 

 مقدمً -3

هؼوْال فزف ثهز آى اطهذ کهَ دادح   ایُبی لزسٍدر هزازل هخزلف پزداسع دادٍ

ثزداری ػذٍ اطذ. اس ههزف دیگهز، ای ثـْرد هٌظن در هکبى ّ سهبى ًوًَْلزسٍ

ای ثب ًوًَْ ثهزداری هزهزاکن، ًزیدهَ در ؿْرد در اخزیبر داػزي دادح لزسٍ

ُهبی ؼلهب  ثهذلیل هسهذّدیذُبیی ًظیز هِبخزد ثِزز خْاُذ ثْد. اهب ثپزداسع

دطززطی در هٌومَ هْرد هوبلؼَ، ًمؾ دطزگبُی ّ هظبئل هبلی ایي فزف ؿبدق 

ُهبیی ای در درّى خْد رکٌیکثبػذ. ثظیبری اس ًزم افشارُبی پزداسع لزسًٍوی

( دارًهذ ّلهی ایهي  (binning)ُهبثٌذی دادٍُب )هبًٌذ خبًکطبسی دادٍثزای هٌظن

ُهب، طهجت رْلیهذ ذ پهبییي ّ دطهزکبری ػهذى دادٍُب ًیهش ثهذلیل دّلهرکٌیک

اًدهبم درًّیهبثی ّ  .رّیذادُبی غیز ّالؼهی در رـهْیز ًِهبیی ههی گزدًهذ

هْخهت ثِجهْد  ُهبی پزداسػهی،ُب لجل اس طبیز ػولیهبدثبسطبسی ثز رّی دادٍ

طهزػذ، هِهبخزد لجهل اس ثزاًجهبرع، ُبی پیغ ثزاًجبرع ًظیهز رسلیهلپزداسع

هِهبخزد ّ  رّیهذادُبی غیهز ّالؼهی ًبػهی اسزدى ، کهن که AVO  ّAVAzرسلیل

 (. 2661رـْیزطبسی ػیت ُبی سیبد هی ػْد )رزاد، 

رهْاى در دّ گهزٍّ ای را ههیُبی لزسٍُبی ثبسطبسی ّ درًّیبثی دادٍرّع

ّاثظهزَ ثهَ  ُبیرّعُبی ّاثظزَ ثَ هذل سهیي ػٌبطی )زل هؼبدلَ هْج( ّ رّع

ُبی درًّیبثی ثب زل هؼبدلهخ ههْج ّعدادٍ )پزداسع دادٍ( دطزَ ثٌذی کزد. ر

طهیز ّ یهب رؼهذاد ثَ اهالػبری اس سهیي ػٌبطی هٌومخ ثزداػهذ هبًٌهذ طهزػذ

فزف ثز  یش  پزداسع دادٍ ً ثب  یبثی  ػِبی درًّ ًذ. در رّ یبس دار یذادُب ً رّ

رهْاى ایهي ُب زبّی رّیهذادُبی ُوذّطهی ُظهزٌذ کهَ ههیایي اطذ کَ ردلزسٍ
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ر ُز ردلزسٍ رـْیز کزدٍ ّ ردلزسح خذیهذی در ُبی هدبّرّیذادُب را در هکبى

ای ثب پزداسع دادٍ ًیهش خهْد دّ ُبی ثبسطبسی لزسٍآّرد. رّعایي ًمبم ثذطذ

دطزَ رّػِبی درًّیبثی ثب هزازی فیلزز ّ رّػِبی درًّیبثی ثب اطزفبدٍ اس 

ػًْذ  هی  ظین  كی رم جذیالد ریب ِبًدْی،ر زز (. 1311)خ ثب فیل یبثی  رّع درًّ

ُهبی ثبسطهبسی ثهب رجهذیل ( اس دطهزَ اّل ّ رّع1111)اطپیزش، خوبی پیؼگْ 

سّاررهض ّ  ؛1111ّ ُوکهبراى،  ؛ دّیدیٌهذام1111فْریَ )طبػهی ّ اّلهزی ، 

ُبی درًّیبثی ثب رجهذیل رادّى )رْرطهْى ّ ( ، رّع2661؛ رزاد، 2660طبػی، 

( ّ رّع ثبسطههبسی ثبرجههذیل کزّلههذ 2663رههزاد ّ ُوکههبراى  ؛1141کالیزثههْد 

 اًذ.ُبی دطزخ دّم( اس خولَ رّع 2664ّ ٌُفٌذ،  )ُزهبى

ُبی ثبسطبسی فْریَ آطبى اطذ ّ ثزاززی ثَ اثؼبد ثبالرز ثظن کبرثزد رّع

ُب ثیؼزز هْرد اطهزفبدٍ لهزار ههی گیزًهذ. در دادٍ هی ػًْذ، لذا ایي رّع

 راطهزبی ُهب درهجزٌی ثز رجذیل فْریَ، ثب رْخَ ثَ ایٌکهَ ردلهزسٍ ُبیرّع

 f-xُب را ثَ زْسٍ دادٍ FFTػًْذ، ثب اػوبل ثزداری هیهٌظن ًوًَْ سهبى ثوْر

، fکٌٌذ. اػوبل الگْریزن درًّیبثی ثز رّی ُز فزکبًض سهبًی ثبثذ هٌزمل هی

-ثب افشایغ اثؼهبد دادٍ. ( yk-xk-f  یب  xk-f) دُذ هیف فْریخ فلبیی را ثذطذ هی

هذٍ طذ آ ظی ثذ یف فزکبً وْد( ه یب آسی فذ  ثل دّرا ثْد  ُب )ه ُذ  زز خْا دلیم

 (.  2661)رزاد، 

ای هؼزفی ػذٍ اطذ. ُبی لزسٍُبی سیبدی ثزای هسبطجخ هیف فْریخ دادٍرّع

ثـْرد رکهزاری ثهب اًزخهبة   ،(POCS) هسذة ُبیرّع رـْیز کزدى ثز رّی هدوْػَ

ُهبی اؿهلی، هیهف دادح ُبی هزغیز هیف ّ ّارد کزدى دّثهبرح ردلهزسٍآطزبًَ

(. ایي رّع ثزای درًّیبثی 2660ی کٌذ )آثوب ّ کجیز، ّرّدی را ثبسطبسی ه

 (MWNI)ُبی هٌظن ّ رٌک هٌبطت اطذ. درًّیبثی ثهب ًهزم ّسى دار کویٌهَ دادٍ
ربثغ ُشیٌَ را کَ ػبهل دّ ثخغ اطذ )اخزالف ثیي دادٍ اؿلی ّ ثبسطبسی ػذٍ 

ثزداری ػذٍ ّ یک ًزم هیفی کَ ػکل هیف ثبسطهبسی ػهذٍ را در هکبًِبی ًوًَْ

آّرد )لیهْ ّ را ثذطذ ههی کبهلی رد( را کویٌَ کزدٍ ّ هیف فزکبًظی دادٍدا

اطذ )ػهٌ   (ALFT)(. یک رّع ثبسطبسی دیگز، رجذیل فْریخ كذ ًؼذ 2664طبػی، 

کبراى،  ظزَ 2661ّ2616خْ ّ ُو یخ گظ جذیل فْر ٌذ رّع ر یي رّع ُوبً (. ا

ٌذام،  سذّد )دّیدی طزفبدٍ 1111ثبًذه ظزَ ا یخ گظ جذیل فْر ٌذ. ( اس ر هی ک

ُبی هٌظن ثب ردلزسٍ ُبی گن ػذٍ )یب ثجذ ًؼذٍ( رْاًهبیی ُوچٌیي ثزای دادٍ

(. ایذٍ اؿلی ایهي رّع 2660را ًیش دارد )سّاررض ّ طبػی،  FFTاطزفبدٍ اس 

ًبیی  یبثی، رْا گز درًّ ػِبی دی ظیبری اس رّ ثزخالف ث طذ ّ  طبدٍ ا ظیبر  ث

اٍ هٌظن یب ًبهٌظن را درًّیبثی ّ ثبسطبسی دادٍ ثز رّی ُز ًْع ػجکخ دلخْ

 دارد.

 وظریً -3

a. ًٌبی فُریً بررَی یک شبکة وبمىظمبرداری َ پبیًجئُری ومُو 

-ثٌب ًِبد. درهمبلَ 1141پزداسع طیگٌبل را ػبًْى در طبل  رئْریطٌ  ثٌبی 
ـْرد  ثزداری ث  ًَ طیک ًوْ ئْری کال وْد، ر ئَ ً هبى ارا ػبًْى در آى س کَ  ای 

 ػْد:سیز ثیبى هی

)رادیبى ثز ثبًیَ( ًجبػذ،  xmaω زبّی فزکبًظی ثیؼزز اس f(x)اگز ربثغ »

 ثب اطزفبدٍ اس همبدیز

رْاى آى ربثغ را کبهال هی   =xmaω /πT  یک طزی اس ًمبم ثَ فبؿلَ آى ثز رّی
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 «ثبسطبسی کزد

 :دُذهیػبًْى راثوَ ثبسطبسی را ثـْرد سیز ًؼبى 

(3) 

 
 هدوْػَ رْاثغ پبیَ طیٌک اطذ   φ k =sinc(x/T-k)ذاد ؿسیر ّ هدوْػخ اػ Zکَ در آى 

x)/x)πsinc(x)=sin(.  سهبًی ؿسیر اطذ کَ  (3)راثوخf(x) هسذّد ثَ ثبًذ فزکبًظی< xmaω 

 π/T  ًبهٌذ. رْاثغ پبیهَ طهیٌک ثبػذ. زذ ثیؼیٌخ فْق را فزکبًض ًبیکْطذ هی

 دارین:ّ ػذد ؿسیر اًذ یؼٌی ثزای دهزؼبهذ

(3) 

 

دلزبی کزًّیکز اطذ. اس هزف دیگز رْاثغ پبیخ طیٌک ػزم ّازذ   klδ کَ در آى 

 ثْدى را ًیش دارًذ ثؼجبرد دیگز:

(2) 

 
ایهي ُهب دلیهك خْاُهذ ثهْد. در ؿْرد ثزلزاری خبؿیذ رؼبهذ، ثبسطبسی دادٍ

ُبی  سل  هٌظن در ه ػجکخ  یک  ثز رّی  طیٌک  ربثغ  کَ  ٌذ  هی ک لویي  وَ ر راث

ثزداری ػذٍ هزوزکش ّ دارای ّسى یک اطهذ ّ در طهبیز ًمهبم ّسى ؿهفز ًوًَْ

 (.2666دارد )اًّظز،  

ثز رّی یک ػجکخ ًبهٌظن ػزم رؼبهذ ّ ػهزم ّازهذ ثهْدى ثزلهزار ًوهی  

ظذ ّ کبًض ًبیکْی ِْم فز یي هف ثز ا ػالٍّ  ػذ.  ول ثب ػذ. در ػ ُذ دا خْد ًخْا

ُهبی ثیؼهیٌَ را اس ثذلیل هسذّد ثْدى طیگٌبل، السم اطذ رؼذادی اس فزکهبًض

ثزداری ػهذٍ ػْد کَ ربثغ طیٌک در هسل ًوًَْدادٍ خذا کزد. ایٌکبر ثبػ  هی

هبکشیون ػْد ّ در ؿْرد اطزفبدٍ اس ربثغ طیٌک هٌظن ثزای ثبسطبسی دادٍ ثب 

ر ربثغ طیٌک ثز رّی طبیز ًمبم ؿفز ًخْاُذ ثْد. ثزداری ًبهٌظن، همذاًوًَْ

-طجت هیایي اثز کَ درًزیدخ ًمق دّ ػزم رؼبهذ ّ ّازذ ثْدى ثْخْد هی آیذ 
 ػْد کَ ًزیدخ درًّیبثی ًبدرطذ ثبػذ. 

ُبیی ثزای ردذیذ ػزم ّازذ ثْدى ثزدارُبی پبیَ ثز در ػلْم هٌِذطی رالع

، کَ در گزافیک کبهپیْرز 1101 رّی ػجکخ ًبهٌظن ؿْرد گزفزَ اطذ )ّرطپزیل،

ثوْر گظززدٍ ای خِذ ًوبیغ هٌسٌی ّ طوْذ فبلذ ػکل خبؽ هْرد اطزفبدٍ لزار 

هی گیزد(. ػلیزغن ثزلزار ثْدى ػزم ّازذ ثْدى، ثبسطبسی دادٍ درهکبى ُبی 

ثزداری ػذح دادح اؿهلی دلیهك ًخْاُهذ ثهْد. درایهي همبلهَ یهک رّع ًوًَْ

جکخ ًبهٌظن را هؼزفی هی کٌین ّ رؼبهذ را کَ ثبسطبسی ّ درًّیبثی ثز رّی ػ

ظز،  طذ )اًّ طبسی دادٍ ا طی در ثبس ػزم اطب لزار 2666یک  ثب آى ثز ( را 

 خْاُین طبخذ.

 

b. جبدیل فُریة وبمىظم 

ُهب ثهزداری دادٍالسم اطذ ًوًْهَ (FFT)ٌُگبم اطزفبدٍ اس رجذیل فْریخ طزیغ 

ّرّدی ًهبهٌظن ثبػهذ  ُهبیلذا در ؿْرری کَ ًوًَْ ثزداری دادٍهٌظن ثبػذ. 

رجذیل فْریهخ یهک دادٍ ثهب ًوًْهَ ثهزداری  اطزفبدٍ کزد. FFTًوی رْاى اس 
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 (:1110ًبهٌظن را هی رْاى ثـْرد سیز ًْػذ )پزّکیض ّ ُوکبراى 

(2) 

 
ؼذاد  کَ در آى  طذ. ر ػذٍ ا ثزداری   ًَ مبم ًوْ ؼذاد ً ٌذح ر ؼبى دُ ً

اطذ ّ در همبیظَ ثهب رؼهذاد  pN×N هزرجخسم ثزای زل راثوخ فْق اس هسبطجبد ال

رؼهذاد   (NFFT)ثظیبر ثیؼزز اطذ. رجهذیل فْریهخ ًهبهٌظن طهزیغ FFTهسبطجبد 

 کبُغ هی دُذ )دّیدٌذام ّ اػهٌْییل، NlogNهسبطجبد راثوَ فْق را ثَ هزرجخ 

زبلذ گظظزخ اًزگزال فْریَ ثز رّی  (2)راثوخ (. ثب رْخَ ثَ ایي کَ 1111

 ًیظذ، ایي راثوَ كزایت فْریخ هٌبطجی ثذطذ ًوی آّرد. (2)فبؿلَ ّازذ 

(2) 

 
 ∆lxثزداری اطذ. در ایي زبلذ ّخْد ّسى دادٍ ُب در ًمبم ًوًَْ ∆lx کَ در آى 

-ػْد. سههبًی کهَ ًوًْهَس كزایت فْریَ هیهزغیز، طجت رخویي دلیمززی اس ا

در پیهذا   (2)راثوهخ سیبد ثبػذ( xl∆  ثزداری ثظیبر ًبهٌظن ثبػذ )رغییزاد 

رهْاى کزدى  دلیك كزایت فْریَ ًبهْفك خْاُذ ثْد. هظب لَ ػذم رؼبهذ را ههی

( 2663ّاً ، ؛ 1111ثـْرد خشئی رْطن رئْری ّارّى طبسی )طبػی ّ اّلزی ، 

رفغ کزد کَ درآى كزایت فْریَ ثب هیٌیوْم طبسی ربثغ ُشیٌَ ثذطذ هی آیٌذ. 

ثهزداری ثهب ُهبی ًوًْهَػْد کَ دادح  ثبسطبسی ػذٍ در هکبىایي کبر طجت هی

دادح اؿلی ثزاثز ًجبػذ. ُوچٌیي در ؿْرد ّخْد ًْفَ هؼکالد دیگزی ظبُز هی 

 (.1111، گزدد )طبػی ّ اّلزی 

ثهزداری ًهبهٌظن راثوهَ ثهیي ی در ثبسطبسی دادح ثب ًوًْهَهظألَ اطبط

ُبی فْریَ ثز رّی ػجکخ ًبهٌظن ثزداری ّ ػذم رؼبهذ پبیًَبهٌظن ثْدى ًوًَْ

 الف -3شکل اطذ. ثزای درک ثِزز ایي هْكْع هثبل سیز را در ًظز هی گیزین. 

ا ًؼبى هی دُذ کَ ثـهْرد رـهبدفی ثهز ر f(x)=sin(πx/16)طیگٌبل ثبفزکبًض پبییي 

ثب اطزفبدٍ اس   ًوًَْ ثزداری ػذٍ اطذ. xّازذ  124ًموَ در فبؿلَ   رّی

 ة -3شککل ایهن کهَ در كزایت فْریَ ایي طیگٌبل را هسبطجَ کزدٍ (2)راثوخ 

خْ مبرى هْ ثذلیل ر طذ ) ػذٍ ا ؼبى دادٍ  طن ً یف را ر جذ ه ظوذ هث ِب ل د، رٌ

ػْد کَ هیف فزکبًظهی در اطذ(. دیذٍ هی 2π/128هزْالی  kّ فبؿلَ دّ   اینکزدٍ

روبم هْل ثبسٍ پخغ ػذٍ اطذ ّ غیزؿفز اطذ درزبلی کَ طیگٌبل اؿلی رٌِب یک 

فزکبًض غیز ؿفز دارد. ایي پذیذٍ را ًؼذ هیفی )ًؼذ فزکبًظی( هی ًبهٌذ. 

ًبهٌظن ّ اثز هزسُب، اًزژی طیگٌبل )هیف اطپبیک( ثَ  ثذلیل ًوًَْ ثزداری

رهْاى ة ههی -3شککل ُبی دیگز ًؼذ هی کٌذ. ثب اطزفبدٍ اس هیهف روبم فزکبًض

ثزداری ػذٍ دلیمب ثبسطبسی کزد، اهب اس آًدب کهَ طیگٌبل را در ًمبم ًوًَْ

یَ  زْسٍ فْر طیٌْیی در  طیگٌبل  یک  ظی  یف فزکبً طذ، ه طپبیک ا یک ا ِب  رٌ

ة  -1ثکوک هیف ػکل  xثبسطبسی طیگٌبل طیٌْطی ثز رّی یک ػجکَ هٌظن درزْسٍ 

 ًبدرطذ خْاُذ ثْد.
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ثزداری ًبهٌظن. )ة( لظوذ هثجذ هیف ثٌِدبر ػذٍ . )الف( طیگٌبل طیٌْطی ثب ًو3ًَْشکل 

 طیگٌبل الف.

 

 (ALFT)جبدیل فُریة ضد وشث  -2

خْ ّ  ػٌ   ًبهٌظن،  ُبی  طبسی دادٍ  یَ در ثبس كزایت فْر ؼذ  کبُغ ً ثزای 

کبرى ) ًذ. در  (2661ّ2616ُو فی کزد ؼذ هؼز كذ ً یخ  جذیل فْر ًبم ر ثَ  ػی  رّ

در ههْرد دادٍ ثهب ػهْد. ایي رّع اس هدوْع ثٌِدبر ػذح فْریَ اطزفبدٍ ههی

یک فزکهبًض خهبؽ آى ثزای  ثزداری ًبهٌظن، رجذیل فْریَ هظزمین ّ ػکضًوًَْ

 (:2661رْاى ثب رّاثن سیز هسبطجَ کزد )ػٌ  خْ ّ ُوکبراى ( را هی k)هثل 

 الف( -6)

 
  ة( -6)

k  ّ)l(xكزیت فْریخ هزثهْم ثهَ فزکهبًض  ثبسح هدوْع گیزی،  کَ در آى
k

f   
بى ههی دُهذ. ثهزای دادح ثهب ًوًْهَ ًؼ xدادٍ را درزْسٍ  kهْلفَ فزکبًض 

رٌِب ثز هسبطجخ  ُبی فْریَ ثزلزار اطذ ّ ثزداری هٌظن ػزم رؼبهذ پبیَ

ربثیز خْاُذ گذاػهذ، اههب ثهزای دادٍ ثهب  kكزیت فْریخ هزثْم ثَ فزکبًض 

l(x(ُبی فْریَ ثزلزار ًیظذ ّ ثزداری ًبهٌظن، ػزم رؼبهذ پبیًَوًَْ
k

f     ثهز

گذارد. ثذلیل آى کَ كزایت ثشرگزز ثیؼزز ًؼذ ی دیگز ًیش ربثیز هیُبفزکبًض

کٌٌذ،  در ایٌدب ثزخالف هسبطجخ هدوْع فْریَ اطزبًذارد، رزریهت هسبطهجخ هی

ؼذ  كذ ً یخ  جذیل فْر گذارد. ر هی  ربثیز  ِبیی  خْاة ً ثز رّی  یَ  كزایت فْر

(ALFT)  كهزایت ثب هسبطجَ ثشرگززیي كزیت )اًزژی(  فْریهَ ػهزّع ّ ثززریهت

پض اس هسبطجخ ُز كزیت فْریَ، دادح هْخهْد   کْچکزز را ًیش ثذطذ هی آّرد.

(x)ردذیذ ػذٍ ّ 
k

f     هسبطجَ ػذٍ را ؿفز هی کٌین. ایي کبر هؼبدل اطهذ ثهب

l(x(ثزداػزي طِن 
k

f   : ٍاس داد 

(7)  
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زازل سیز ؿهْرد ثب اًدبم ه ALFTثوْر خالؿَ الگْریزن هٌظن طبسی فْریَ 

 هی گیزد:

-0ُوَ كزایت فْریخ طیگٌبل ثبلیوبًذٍ را ثب اطزفبدٍ اس راثوَ ) -1

 هسبطجَ هی کٌین.   الف(

كزیت فْریَ ثب ثیؼیٌَ اًزژی را اًزخبة ّ آى را ثَ كزایت فْریخ  -2

 اًزخبة ػذٍ لجلی اكبفَ هی کٌین.

ز اس دادٍ ثبلی هبًذٍ کظ xطِن كزیت فْریخ اًزخبة ػذٍ را در زْسٍ  -3

 (.0هی کٌین )راثوَ 

را رب رطیذى ثَ زذ آطزبًَ اًزژی هْرد ًظز رکزار هی  4رب  2هزازل  -4

 کٌین.

رهْاى ههی ( DFT)یهب  FFTپض اس ثذطذ آّردى هیف فْریَ ثب یکجبر اخزای 

ثَ  (7)راثوخ دادٍ را ثز رّی ُز ػجکخ هٌظوی )یب ًبهٌظن( ثبسطبسی کزد. 

ثزداری کبًیظن هزؼبهذ کزدى، ثز رّی كزایت فْریخ دادح ثب ًوًَْهثبثَ یک ه

كهزایت  ،(7)راثوهخ گذارد. ثؼجبرد دیگز ثؼذ اس ُز رکهزار ًبهٌظن اثز هی

ػًْذ. ایي کبر اثهز ًؼهذ اس یهک فزکهبًض ثهَ فْریَ دّثبرٍ هزؼبهذطبسی هی

مبدیز طیگٌبل ثبلیوبًذٍ ثز رّی فزکبًض دیگز را کویٌَ هی کٌذ. در اًزِب ه

ثزداری ػذٍ ثَ طوذ ؿفز هیل هی کٌذ ّ درًزیدَ همبدیز ثبسطهبسی ػجکَ ًوًَْ

 ثزداری ثب همبدیز دادٍ اؿلی ثزاثز خْاٌُذ ػذ.ُبی ًوًَْػذٍ در هکبى

 

 

اّلیَ ثب طیگٌبل  . )الف( ALFTثبسطبسی یک طیگٌبل ًبهٌظن ثب اطزفبدٍ اس . 3شکل 
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هسبطجَ هی   DFTثزداری ًبهٌظن. )ة( هیف فزکبًظی طیگٌبل ثب ًوًَْ

ػْد. )ج( ثشرگززیي كزیت فْریَ اًزخبة هی گزدد. )د( ػکض رجذیل 

گزدد. ثزداری هسبطجَ هیفْریَ كزیت اًزخبة ػذٍ ثز رّی ػجکَ ًوًَْ

خْاة ثذطذ آهذٍ را اس طیگٌبل کظز کزدٍ ّ دّثبرٍ الگْریزن رکزار 

ػْد. )ٍ( سهبًی کَ ًزم طیگٌبل ثبلیوبًذٍ ثَ زذ هْرد ًظز کبُغ هی

یبفذ الگْریزن لوغ ّ هدوْع فزکبًض ُبی اًزخبة ػذٍ هیف طیگٌبل 

هْردًظز خْاُذ ثْد. )ّ( ػکض رجذیل هیف فزکبًض ًِبیی، طیگٌبل 

 ثبسطبسی ػذٍ را ثذطذ هی دُذ.

 

را    f(x)=5sin(πx/16)+ 2sin(πx/8+1)ثهز رّی طهیگٌبل   FTAL، اػوبل الگْریزن 3شکل 

ة( ّ ػکض  -3شککل . در رکزار اّل ثشرگززیي كزیت فْریَ اًزخبة )دُذًؼبى هی

اس دادح اؿلی کظز د را  -3شکل د(. طیگٌبل  -3شکل ػْد )فْریخ آى هسبطجَ هی

کزدٍ ّ هسبطجبد را رکزارهی کٌین. پض اس رطیذى ثَ رؼذاد رکزارُبی رؼییي 

ػذٍ یب خوبی درًظز گزفزَ ػذٍ، هسبطجبد لوغ ػذٍ ّ هیف فْریخ ًِبیی ثذطذ 

ػْد کَ رٌِب دّ فزکبًض ثذّى ًؼذ رْلیهذ ػهذٍ ٍ(. دیذٍ هی -3شککل هی آیذ )

کض رجذیل گزفزي اس ایي هیف، طیگٌبل ثز رّی ػجکَ هٌظن  دلخْاُی اطذ، ثب ػ

ثهزداری دادٍ ههٌظن ثبػهذ ّ(.  اگز ػهجکخ ًوًْهَ -3شککل ثبسطبسی هی ػْد )

ًخْاُذ داػهذ  FFTربثیزی ثز همبدیز هسبطجَ ػذح فْریَ ًظجذ ثَ  (7) راثوخ

خْاٌُذ ثْد. لهذا در  FFTهؼبثَ كزایت زبؿل اس  ALFTذ آهذٍ اس ّ كزایت ثذط

 ثزرزی ًذارد. FFTثذلیل رؼذاد هسبطجبد ثیؼزز،  ًظجذ ثَ  ALFTایي هْارد 

a. ALFT دادي ٌبی چىد بعدی 

ای اس هؼبدالد خوی ثهیي ثهزدار در اثؼبد ثبالرز ثَ هدوْػَ الف( -6)راثوخ 

    رجذیل خْاُذػذ: xّ ثزدار هکبى  kػذد هْج 

 الف( -8)

 
 ة( -8)

 

فبکزْر  ّ ثْدٍ  ثیبًگز ّسى دادٍ در ًموَ  کَ در آى 

  (7)ُبی ًمبم اطذ. در ایي زبلذ راثوخ ثٌِدبر کزدى، زبؿل خوغ روبم ّسى

 ًیش ثـْرد سیز ًْػزَ خْاُذ ػذ.  

(9)  

b.  جببع َزنDFT  برایALFT  چىدبعدی 

فبؿهلخ رْاى ثزداری ػذٍ اطذ، هیثزای دادح یک ثؼذی کَ ثـْرد ًبهٌظن ًوًَْ

 الکف( -6)راثوهخ در   ثزداری ػذح هزْالی را ثؼٌهْاى  دّ ًموخ ًوًَْ

رْاى ثب اطزفبدٍ اس الگهْریزن چٌهذ لزار داد. ثزای دادح چٌذ ثؼذی ًیش هی

؛ 2666؛ خْطهیذ ّ ُوکهبراى، 1114)کبًیٌ  ّ گهبردًز، « ّّرًّْیی»ُبی كلؼی

هٌهْى  -ُهبی پیؼهزفزَ رهز ًظیهز پبیه ( ّ یب الگهْریزن2616گْردى پّْل، 

جَ ًوههْد. ژئْفیشیکههذاًبى ( ّسى ًمههبم را هسبطهه2662)سّاررههض ّ گیشّلههف، 

ٌبم  یش ث گزی راً گْریزن دی ػوبرع»ال هبر  کَ در آى اس « آ ًذ  هی گیز کبر  ث
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-ثزای ّسى دادى ثَ آى اطزفبدٍ ههی« خبًک»رؼذاد ردلزسٍ ُبی هْخْد در ُز 
ُبی ًهبهٌظن (. در ایي رّع ربثغ ّسى ثزای داد1112ٍکٌٌذ )ثیظلی ّ کلْرض، 

ل ثز د هز  یي ا کَ ا ثْد  ُذ  ظزَ خْا ًبهولْة گظ ثز  یَ ا كزایت فْر طجَ  ذ هسب

 (.2662خْاُذ گذاػذ )سّاررض ّ گیشّلف، 

یک الگْریزن رکزاری اطذ، اًزخهبة رهبثغ ّسى  ALFTثب رْخَ ثَ ایي کَ 

ثز ًزیدَ ًِبیی آى ربثیزی ًخْاُذ گذاػذ. اهب یک ربثغ ّسى هٌبطت در ُز 

ززی هسبطهجَ ػْد کَ كزایت فْریَ ثب دلهذ ثیؼهطجت هی ALFTهززلَ اس رکزار 

ُهبی السم رهب رطهیذى ثهَ زهذ آطهزبًَ ههْرد ػذٍ ّ در ًِبیذ رؼذاد رکهزار

(. در ایٌدب ثزای هسبطجَ ربثغ ّسى اس ربثغ 1311ًظز،کبُغ یبثذ )خِبًدْی، 

اطزفبدٍ هی کٌین. ثزای رْكیر ثیؼزز هْكْع، زبلذ  چگبلی ًوًَْ ثزداری 

ثزداری ّ ربثغ ًوًْهَ ًمبم ًوًَْ 2شکل ر یک ثؼذی را در ًظز هی گیزین. د

ػبًْى در   ثزداری  ئْری  جك ر طذ. ه ػذٍ ا ؼبى دادٍ  خْاٍ ً طیگٌبل دل یک 

زبلزی کَ ًوًَْ ثزداری رّی یک ػجکَ هٌظن ؿْرد گزفزَ ثبػذ، ثب اطزفبدٍ 

لزار گزفزَ ثبػهذ، ثزداری اس یک ربثغ طیٌک کَ هزکش آى ثز رّی ًمبم ًوًَْ

ثهزداری طیگٌبل ثبسطبسی خْاُذ ػذ. ثب رؼوین ایي هفِْم ثَ ػجکَ ُبی ًوًَْ

ًبهٌظن ثب اثؼبد ثبال، ثکوک ُوبهیخذ یک ربثغ رْسیغ ّ ربثغ ًوًَْ ثزداری 

رْاًذ رْاثؼی هبًٌهذ ثهبکض آیذ. ربثغ رْسیغ هیثذطذ هی ، ربثغ ّسى  

الیي ّ یب ربثغ گبّطی ثبػذ. هب ثذلیل راززی هسبطجبد ّ ُوْار کبر، ثی اطپ

ایهن. ُوبهیخهذ رهبثغ ثْدى ربثغ رْسیغ گبّطی اس ایي ربثغ اطهزفبدٍ کهزدٍ

ثزداری ّ ربثغ رْسیغ گبّطی، ربثغ چگبلی ًوًَْ ثزداری را ثذطهذ ههی ًوًَْ

 دُذ:

  الف( -31)

 ة( -31)

 
ػذدی ثبثذ اطذ. پهض  bرا ًؼبى هی دُذ ّ  ؼذاد اثؼبد ثزدار ر mکَ در آى 

ثزداری ثذطهذ ههی آیهذ. رهبثغ ّسى را ًیهش اس ُوبهیخذ، ربثغ چگبلی ًوًَْ

 ثـْرد سیز هسبطجَ هی کٌین.

(33) 

 
کَ ثب اطهزفبدٍ اس راثوهخ  الف -2شکل ثَ ثزداری هزثْم ربثغ چگبلی ًوًَْ

 ج ًؼبى دادٍ ػذٍ اطذ. -2شکل هسبطجَ ػذٍ اطذ،  الف( -31)

 

 
 )الف(
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ثزداری دادٍ ًبهٌظن. )الف( ًمبم هسبطجَ ربثغ چگبلی ًوًَْ.  2شکل 

ثزداری.  ة( ربثغ ًوًَْ(. )𝓛x)ٌظن یک طیگٌبل دلخْاٍ ًوًَْ ثزداری ًبه

 ثذطذ آهذٍ اس ربثغ رْسیغ  گبّطی. σ(x) )ج( ربثغ چگبلی ًوًَْ ثزداری 

c. ومُوً برداری در حُزي عددمُج 

الگْریزوی رکزاری اطذ کَ در ُز هززلهَ اس آى   ALFTُوبًوْر کَ ثیبى ػذ، 

ُهبی ى ًظهجذ ثهَ طهبیز رّعدادٍ زظبة ػْد ّ لهذا هسبطهجبد آ DFTثبیظذ هی

ثزای دادح یک ثؼهذی  ALFTثبسطبسی فْریَ ثظیبر ثیؼزز اطذ. رؼذاد هسبطجبد 

Npاس هزرجَ 
لبثهل   FFT (NplogNp)اطذ کَ در همبیظَ ثب هسبطجبد السم در رجهذیل 3

ُبی ّرّدی، زبؿللهزة رؼهذاد رْخَ اطذ. در اثؼبد ثبالرز ًیش رؼذاد کل دادٍ

دادٍ در یکهذیگز اطهذ. لهذا ُشیٌهَ هسبطهجبد ثهَ ُبی اثؼبد هخزلهف ًوًَْ

ای افشایغ خْاُذ یبفذ کَ اس ظزفیذ اثزکبهپیْرز ُهبی اههزّسی ًیهش اًذاسٍ

ُب را ثز رّی پٌدهزٍ  DFTثیؼزز ػْد. یک راٍ زل ثزای هؼکل فْق آى اطذ کَ 

 Mًوًَْ را ثَ  کْچکززی اس دادٍ اػوبل کٌین. ثزای هثبل اگز در یک ثؼذ 

Np پٌدزٍ رمظین کٌین ، رؼذاد هسبطجبد اس
M(Np ثَ  3

3
/M)  کبُغ هی یبثهذ کهبُغ

 ُبی ثشرگ لبثل هالزظَ اطذ.  Npفْق ثزای 

-را ثب پٌدزٍ کزدى دادٍ ALFTُبی ّرّدی اگز در زْسح هکبى رؼذاد ًوًَْ
ؼزز  ؿل ثی ثب فْا ػذدهْج  ززی  ؼذاد کو هْج ر ػذد  زْسح  ُین، در  کبُغ د ُب 

(. اس هزف دیگز پٌدزٍ کزدى دادٍ ُب 1110کیض ّ ُوکبراى، خْاُین داػذ )پزّ

هٌدز ثَ رْلیذ پذیذٍ گیجض در دّ اًزِبی طیگٌبل ثبسطبسی ػذٍ خْاُذ ػذ. 

ُهز   (3)در راثوهخ رهْاى ( ثب ایي اطزذالل کَ هی2616ػٌ  خْ ّ ُوکبراى )

در زهْسح ػهذد ههْج ًوًْهَ درًظز گزفهذ، k همذار دلخْاُی را ثزای ػذدهْج 

ثزداری ثیؼززی اًدبم دادًذ. ایي کبر هؼکالد ًبػی اس پٌسزٍ کزدى دادٍ ُب 

 را رفغ هی کٌذ. 

طجخ   وخ  ثزای هسب طزفبدٍ اس راث دبی ا لف( -31)ث گْریزن ا ، در ال

ALFT  رین.آّآى را ثب کویٌَ کزدى ربثغ ثِیٌخ سیز ثذطذ هی 
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(33) 

 
را ثَ اًذاسٍ دلخْاٍ کْچک اًزخبة کزد. کویٌَ  ثب ایي راثوَ هی رْاى 

( اطذ. اطزفبدٍ اس راثوخ ای ّارّى ثب یک هدِْل )کزدى راثوخ فْق هظبلَ

ب كزایت اًذکی افشایغ هی دُذ اه DFTفْق در ُز رکزار هسبطجبد را ًظجذ ثَ 

فْریَ دلیمزز هسبطجَ ػذٍ ّ رؼذاد رکزارُبی هْرد ًیبس کوزز خْاُذ ػذ. 

رز ػهذٍ ُبی هْخْد در دادٍ خویُبی کْچکزز، رّیذادُوچٌیي ثب اًزخبة پٌدزٍ

گهزدد هوکهي ههی ALFTّ اكبفَ کزدى الگُْهبی كهذ دگزًهبهی ثهَ الگهْریزن 

کبراى،  ػٌْییل ّ ُو می2661)ا طیگٌبل ّرّدی زمی گز  ثَ  (. ا خَ  ثب رْ ػذ  ثب

ػزم  یَ،   جذیل فْر ؿیذ ر وخ خب ثَ راث یي  (33) را  فشّدٍ ّ ا ا

 راثوَ ثـْرد سیز ًْػزَ خْاُذ ػذ:

(32) 

 
ثهب  DFT»را  (13دُهذ. راثوهخ )را ًؼبى هی هشدّج هخزلن  کَ در آى 

اس آى اطهزفبدٍ ههی  DFTثدهبی  ALFTًبهیذٍ ّ در الگْریزن  « ثِززیي ثزاسع

 کٌین.

 ارزیببی کبرآیی رَش -2

a.  مصىُعیمثبل 

وغ  ًْع هم طَ  ثز رّی  ؼذ، آى را  یخ كذً جذیل فْر ٌذی ر طی رْاًو ثزای ثزر

هـٌْػی را درًظز هی  ایکٌین. در زبلذ اّل هموغ لزسٍای رایح اػوبل هیلزسٍ

ثزداری آى در فْاؿل هٌظن ؿْرد گزفزَ اطذ ّ درّى آى گهبفی ًوًَْگیزین کَ 

ّ ػکض رجهذیل گهزفزي  ALFT(.  ثب اػوبل رّع 4ػکل ُب ّخْد دارد )اس ردلزسٍ

. ًزیدهَ آیذ، گبف هْخْد را ثبسطبسی هی کٌیناس هیفی کَ در ًِبیذ ثذطذ هی

 دُذ.  ُبی ثشرگ ًؼبى هیسطبسی گبفرا ثزای ثب ALFTثذطذ آهذٍ کبرایی 

ُهبی ای هـٌْػی هٌظوی را کَ ثـْرد رـبدفی رؼذادی اس ردلزسٍهموغ لزسٍ

ُهبی ثبسطهبسی فْریهَ ًؼبى دادٍ این. ثیؼهزز رّع 1ػهکل اًذ در آى زذف ػذٍ

سطهبسی ثبػٌذ. اهب ُوبًگًَْ کَ در هموغ ثبلبدر ثَ ثبسطبسی چٌیي هموؼی هی

ُبی دیگز ثبسطبسی، رهالع ثهزای ػْد، ثز خالف رّعدیذٍ هی 1ػکل   ALFTػذٍ ثب 

ُبی ثْخهْد ػْد کَ ػلیزغن ًْفَطجت هی  ALFTهزؼبهذ کزدى ثزدارُبی پبیَ در 

 ُبی اؿلی دلیمٌب ثبسرْلیذ ػًْذ.ُبی ثبسطبسی ػذٍ، ردلزسٍآهذٍ در ردلزسٍ

الف را  -6شککل ثزداری کبهالٌ ًبهٌظن ای ثب ًوًَْهموغ لزسٍ در زبلذ ثؼذ

کٌین. در ایي هموغ ثزخالف دّ هثهبل لجهل، ثز رّی یک ػجکخ هٌظن ثبسطبسی هی

ُهبی ُبی هدبّر در دّرافهذفْاؿل ردلزسٍ ُب رـبدفی اطذ. هثالٌ فبؿلَ ردلزسٍ

ثَ  یک  یک 266ّ  46ًشد زذّد  زز در  دبّر در  ه ُبی ه لزسٍ  ؿلَ رد زز، ّ فب ه

در  ػهْد،. چٌبًچَ هؼبُذٍ هیهزز زذّد پٌدبٍ هزز اطذ 146ّ  16دّرافذ ُبی 

رض ّ  یذ )سّار وی آ خْد ً ًبهی ثْ وغ، دگز ظی هم یف فزکبً لذ در ه یي زب ا

ایي هموغ،   f-k( ّلی هیف هجِن خْاُذ ثْد. ثزای ثذطذ آّردى هیف 2660طبػی،

( را یک طْم کزدٍ ّ هیف هموهغ را زْسٍ ػذدهْج ) ثزداری درفْاؿل ًوًَْ

ػْد کَ هیف فزکبًظی هموغ ثب دلذ ثبالیی این. هؼبُذٍ هیثذطذ آّردٍ ALFTثب 

رهْاى آى را ثهز رّی ُهز ػهجکخ یک هموغ هی f-k ػْد. ثب داػزي هیف طبخزَ هی
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 ة(. -6شکل هٌظن دلخْاُی ثبسطبسی کزد )

b. مثبل َاقعی 

اس  ثـْرد رـهبدفیُبی آى را کَ رؼذادی اس ردلزسٍ 0ػهکل رکْرد چؼوَ هؼززک 

اًذ را ثَ ػٌهْاى ّرّدی ُبی ُوذّص آى رب زذّدی رلؼیف ػذٍّ ًْفَ ثیي رفزَ

ُهبی لزار هی دُین. در اثزذا ایي هموغ را ثهَ پٌدهزٍ  ALFTرّع درًّیبثی 

کٌین. در ایي ؿْرد ُوبًگًَْ کَ پیؼزز ًیهش گفزهَ ػهذ، اس رمظین هیهخزلف 

زدن هسبطجبد کبطزَ ػذٍ ّ فزف خوی ثْدى رّیذادُب ًیش ثزلزار خْاُذ ثْد. 

ُهب را در ثزای خجزاى اثزاد ًبػی اس پٌدزٍ کزدى رّیذادُب، رؼهذاد ًوًْهَ

را یهک کٌین )فبؿلخ دّ ػهذد ههْج هزهْالی ثزاثز اًزخبة هی 1زْسٍ ػذدهْج 

گیزین(. ثب کٌهبرُن لهزار دادى پٌدن زبلذ ػبدی در هسبطجَ فْریَ درًظز هی

 ػْد.( رْلیذ هی4ػکل ُب، هموغ ثبسطبسی ػذح ًِبیی )ًزبیح ثبسطبسی پٌدزٍ

اًذ. اخزالف رّیذادُبی هْخْد در رکْرد ثب دلذ لبثل لجْلی ثبسطبسی ػذٍ

ًؼبى دادٍ ػذٍ اطذ. ثیؼززیي  1ػکل ثبسطبسی ػذٍ در رکْرد اؿلی ثب رکْرد 

ُبی ثشرگ اطهذ. ًکزهَ خوبی هْخْد، هزثْم ثَ دّ اًزِبی هکبًی رکْرد ّ گبف

طبسی ّ دّثبرٍ هزؼبهذ 0ػهکل لبثل رْخَ آى اطذ کَ ثذلیل اطزفبدٍ اس راثوخ 

ُبی اؿلی ثب خوهبی ثظهیبر کوهی َ در ُز رکزار، ردلزسٍثزدارُبی پبیخ فْری

ُبی هـٌْػی ایي خوهب ثبسطبسی ػذٍ اًذ. ثزای همبهغ هـٌْػی ثذّى ًْفخ هثبل

 رمزیجٌب ؿفز ثْد.

 وحیجً گیری -2

ػالٍّ ثز طبدگی آى،  ثزاززی  ALFTدر ایي همبلَ ًؼبى دادٍ ػذ کَ الگْریزن 

ى ثهَ آى هبطهک كهذدگزًبهی ًیهش رهْاػْد ّ هیثَ اثؼبد ثبال رؼوین دادٍ هی

اكبفَ کزد. ثزاطبص ًزبیح ثذطذ آهذٍ، سهبًی کَ دادٍ زبّی ًْفَ ثبػذ هوکي 

ثهز  ALFTاطذ ًزم ثبلیوبًذٍ اس یک همذار زذی کوزز ًؼْد ّلی در ػول اگهز 

کٌذ. ثزداری رٌک اػوبل ػْد، ایي الگْریزن ثخْثی ػول هیرّی دادح ثب ًوًَْ

ُهبی درًّیهبثی، ي رّع ثهز خهالف ثظهیبری اس رّعُوچٌیي هؼبُذٍ ػذ کهَ ایه

 ُبی ثب ًوًَْ ثزداری کبهال ًبهٌظن را دارد.رْاًبیی ثبسطبسی دادٍ

ای کهَ ُبی لزسٍُبی درًّیبثی ّ ثبسطبری دادٍثَ اًذاسٍ رّع  ALFTرّع 

کٌٌذ طزیغ ًیظذ، ثب ایي ّخْد پٌدزٍ کزدى دادٍ ُب طزػذ اطزفبدٍ هی FFTاس 

ای ثـهْرد ههٌظن هزارت ثبال هی ثزد. سهبًی کهَ دادح لهزسٍ الگْریزن را ثَ

  ALFTًوًَْ ثزداری ػذٍ ثبػذ ّ  دارای گبف ثبػذ، ههی رهْاى در الگهْریزن 

ُهبی ثبسطهبسی اطزفبدٍ کزد. ایي رّع ًظهجذ ثهَ طهبیز رّع FFTاس  DFTثدبی 

یت  یزد. رزر هی گ لزار  یجض  یذٍ گ هزسی ّ پذ ثزاد  ربثیز ا سذ  زز ر یَ کو فْر

طج طِن هسب کزدى  ظز  كزیت ّ ک ززیي  ثَ کو كزیت  ؼززیي  یَ اس ثی كزایت فْر  َ

ًمهغ کلیهذی در هسبطهجخ كهزایت  ، ALFTثشرگززیي كزیت فْریَ در ُزرکزار  

ُهبی هـهٌْػی ّ فْریَ ّ اس ثیي ثزدى ًؼذ فزکبًظهی دارد. درًّیهبثی هثهبل

ی ُبی ثهب رّیهذادُبثزای ثبسطبسی دادٍ  ALFTّالؼی زبکی اس اثز ثخغ ثْدى 

 هزمبهغ ّ سهیي ػٌبطی پیچیذٍ ّ ًْفَ دار اطذ.
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ای )ػکل طوذ چ ( ثب رجذیل فْریَ كذ ًؼذ )ػکل . ثبسطبسی گبف هْخْد در هموغ لزس4ٍػکل 
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( ثب رجذیل ُبی خبلی )ػکل طوذ چ ای هٌظن ُوزاٍ ثب ردلزسٍ.   ثبسطبسی هموغ لزس1ٍػکل 

 فْریَ كذ ًؼذ ) ػکل طوذ راطذ(.
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)الف(  .   ALFTثزداری کبهالٌ ًبهٌظن ثب اطزفبدٍ اسای ثب ًوًَْ. ثبسطبسی هموغ لزس6ٍشکل 

ثبسطبسی ػذٍ   f-k آى. )ة( هیف f-kثزداری کبهالٌ ًبهٌون ّ هیف ب ًوًَْای هـٌْػی ثهموغ لزسٍ

 ّ هموغ لزسٍ ای رْلیذ ػذٍ رْطن آى.
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 اًذ.ُبی آى ثـْرد رـبدفی زذف ػذٍ. یک رکْرد چؼوَ هؼززک کَ رؼذادی اس ردلزس0ٍػکل 
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 . (ALFT)ثب اطزفبدٍ اسثذیل فْریَ كذ ًؼذ  0ػکل  . رکْرد ثبسطبسی ػذ4ٍػکل 
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 .4اخزالف رکْرد اؿلی ّ رکْرد ثبسطبسی ػذٍ ػکل . 1ػکل 
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