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 َّاًگ-تخویي هَدّای پرٍازی َّاپیوا تا استفادُ از اًتقال ّیلثرت

 2پرٍرهْذی سثسُ ،1سیذ اهیي تاقرزادُ

 تْطاى، خ حبفظ –زاًطگبُ غٌؼتی اهیطکجیط 

 
 

 چكیذُ

َّاًگ ثطای ضٌبسبیی -ایي هقبلِ ثِ ثطضسی استفبزُ اظ اًتقبل ّیلجطت

زض ایي هغبلؼِ ًطبى پطزاظز. هی ّب آىهَزّبی پطٍاظی ٍ کست هطرػبت 

َّاًگ، ثِ ػٌَاى اثعاضی خسیس ٍ -زازُ ضسُ است کِ اًتقبل ّیلجطت

-ّبی ثبلقَُ هٌبسجی ثطای ثْجَز تحلیلقسضتوٌس زض تحلیل سیگٌبل، تَاًبیی

ّبی ضٍش کالسیک زاضز. ّبی کیفیت پطٍاظی َّاپیوب ٍ ضفغ ثطذی اظ ضؼف

هَزّبی پطٍاظی ٍ ی ضٍش خسیسی ثطای ترویي ثِ اضائِ زض ایي هقبلِ

-ی هَّبی ضجِهطرػبت آًْب ثط اسبس الگَضیتن ثطذظ ٍ هحلی تدعیِ

تدطثی ٍ اًتقبل ّیلجطت پطزاذتِ ضسُ است. ضٍش پیطٌْبزی قبزض است زض 

ّبی پطٍاظی ثِ غَضت ثطذظ، ثطذی اظ هَزّبی ٌّگبم اخطای آظهبیص

ّبی زُزیٌبهیکی )ضبهل هسّبی عجیؼی ٍ هسّبی خسیس( ضا هستقیوبً اظ زا

ی ظهبى استرطاج کٌس. ًتبیح، تَاًبیی ضٍش پیطٌْبزی ضا پطٍاظی زض حَظُ

زّس. زض ًْبیت، هثبلی اظ زض استرطاج هَزّبی زاضای هیطایی کن ًطبى هی

ّبی پطٍاظی حقیقی یک َّاپیوب اضائِ ضسُ اػوبل ضٍش خسیس ثط ضٍی زازُ

اًسک ضا زض است کِ ٍخَز تؼسازی اظ هَزّبی غیطاستبًساضز ثب هیطایی 

سبظز ٍ ػولکطز ضٍش خسیس ضا تأییس ی غیطذغی پطٍاظ آضکبض هیهحسٍزُ

 کٌس.هی

ّبی زازُ -اًتقبل ّیلجطت َّاًگ  - هَزّبی پطٍاظی ٍاشُ ّای كلیذی:
 کیفیت پطٍاظی - تست پطٍاظی

 

 هقذهِ

زض تحلیل کیفیت پرطٍاظی َّاپیورب، ضٌبسربیی هَزّربی پرطٍاظی ٍ کسرت       

ض هغبلؼِ ٍ اضظیبثی پبیرساضی زیٌربهیکی ٍ پبسرد ثرِ     هطرػبت آًْب ثِ هٌظَ

ّبی کالسیک زیٌبهیک پطٍاظ، حطکت َّاپیوب ٍضٍزی، ضطٍضی است. تحلیل

کٌٌرس.  ( تَغریف هری  LTIّبی ذغی ٍ ظهبى ثبثت )ی هسلضا ػوستبً ثط پبیِ

ایي هسلسبظی تحت فطضیبت هبًٌس اغتطبضبت کَچک ٍ خساسبظی هؼربزتت  

حطکرت خسرن غرلت ضا ثرِ زسرتگبُ هؼربزتت       عَلی ٍ ػطضری، هؼربزتت   

ِ    زیفطاًسیل ذغی هطتجِ زٍ ثب ضطایت ثبثت تجسیل هی ی سربظز کرِ ثرِ ًَثر

ذَز، ثِ کوک اًتقبل تپالس ثِ غَضت تَاثغ تجسیل عَلی ٍ ػطضی تجرسیل  

ِ     .ضَزهی ترَاى  ی حبغرل، هری  زض ًْبیت ثرب اسرتفبزُ اظ هؼربزتت هطرػر

تَاى ثِ سجت سربزیی زض  ي ضٍش ضا هیهَزّبی پطٍاظی ضا استرطاج ًوَز. ای

ی فطکربً،، پطکربضثطزتطیي   ّبی کالسیک زض حَظُهسلسبظی ٍ اهکبى تحلیل

-ضٍش تحلیل ضفتبض زیٌبهیکی َّاپیوبّب زاًست؛ چطا کرِ ػرالٍُ ثرط فرطاّن    

ّبی تحلیلی ٍ فْن کیفی اظ ضفتبض پطٍاظی، اهکبى آٍضزى اهکبى اػوبل ثطضسی

پیورب ثرِ ضرطایظ اٍلیرِ، اغتطبضربت ٍ      هحبسجبت کوری ٍ کسرت پبسرد َّا   

 سبظز.زستَضات کٌتطلی ضا ًیع فطاّن هی

ثبضرس.  ّبیی ًیرع هری  ضغن هعایبی یبزضسُ، ضٍش کالسیک زاضای کبستیػلی 

یکسربى   "هَزّبی عجیؼی"ی َّاپیوبّب زاضای اٍتً ثط اسبس ایي ضٍش، ّوِ

سرطػت   ٍ هحسٍزی ّستٌس ٍ تٌْب هطرػبت ایي هَزّب )هبًٌس پبیرساضی یرب  

پبسد( اظ یک َّاپیوب ثِ َّاپیوبی زیگط هتفبٍت است. ثِ ػجبضت زیگط، ایري  

عرَلی ٍ ػطضری َّاپیورب     "هَزّبی عجیؼی"ّب تٌْب قبزض ثِ ضٌبسبیی ضٍش

زٌّرس(  ّستٌس اهرب هَزّربی زیگرط ضا )کرِ ػورستًب زض ظٍایربی ثربت ضخ هری        

ت کِ ظٍایبی کٌٌس. ثِ ّویي زلیل، ایي ضٍش تب ظهبًی کبضا اسضٌبسبیی ًوی

ثبًیربً، زض ایري ضٍش،    .ای کَچک ثبضٌسّبی ظاٍیِحولِ، سطش خبًجی ٍ ًطخ

ّبی پطٍاظی ثِ غَضت هسرتقین  استرطاج هطرػبت هَزّبی پطٍاظی اظ زازُ

هوکي ًیست؛ ثلکِ پ، اظ ضٌبسبیی هطتقبت آیطٍزیٌبهیکی ٍ حل هؼبزتت 

ّربی  ِ ضٍشپرصیطز. اظ ایري ضٍ ًیربظ ثر    ی عَلی ٍ ػطضی غَضت هیهطرػِ

 ترویي هتغیط ٍخَز زاضز.

-ضسس کِ اًتقبل ّیلجرطت زض ضاستبی ضفغ هطکالت یبزضسُ، ثِ ًظط هی       

-ّربی هغلرَثی ضا زاضا هری   ( ٍیژییHilbert-Huang Transformَّاًگ )

ثِ ػٌَاى اثرعاضی ثرطای تحلیرل     ?@@8َّاًگ زض سبل -ثبضس. اًتقبل ّیلجطت

[. ایري اًتقربل   8فطکبً، اضائِ یطزیرس   -ی ظهبىفطایٌسّبی فیعیکی زض حَظُ

پرطزاظش، سریگٌبل   َّاًگ زاضای زٍ ثرص اسرتA زض ثررص پریص   -ّیلجطت

  ِ ِ  هَضز ثطضسی تَسظ فطایٌرس تدعیر  Empiricalتدطثری ) ی هَزّربی ضرج

Mode Decomposition( ثِ اخعای آى یؼٌی تَاثغ هَز شاتی )Intrinsic 

Mode Functionsظش، اًتقبل ّیلجرطت ثرط   ضَز. زض ثرص پطزا( تدعیِ هی

ضَز ترب هطرػربت آًری ّرط سربظا      ضٍی ّطیک اظ تَاثغ هَز شاتی اػوبل هی

 لیر تحلَّاًگ زض -لجطتیّی آًی کست ضَز. اًتقبل هبًٌس فطکبً، ٍ زاهٌِ

ی زاضای اعالػربت   اضائِتَاًوٌس است ٍ اهکبى  ستبیطایغی ٍ طذغیغی ّب زازُ

 ّب زازُی اظ قیتغج ثِ غَضتٍ ی آًی ثِ ضکل زاهٌِ ٍ فطکبً، کیعیفی هؼٌب

ِ   -آٍضز. تب کٌَى اظ اًتقبل ّیلجطتضا فطاّن هی -َّاًرگ زض ثسریبضی اظ ظهیٌر

ّبی تحقیقبتی، ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای تحلیل سیگٌبل اسرتفبزُ ضرسُ اسرت.    

ضسس ثتَاى اظ اًتقبل ّیلجطت ثِ ػٌرَاى اثرعاضی ثرطای    [. ثِ ًظط هی?[ تب  9 

 پطٍاظی استفبزُ کطز. ّبیّبی آظهبیصتحلیل زازُ

ّبی پطٍاظی ضا ثطای تحلیل زازُ لجطتیّآًچِ کِ استفبزُ اظ اًتقبل        

 ثِ ػٌَاىی تدطث ضجِی هَزّبی ِ یتدع، آى است کِ سبظز یههٌبست 

ضا ثِ  وبیَّاپی ذطٍخی ّب گٌبلیس تَاًس یه، لجطتیّاثعاض اًتقبل  يیتط هْن

هَضَع ثب ضٌبذت هب اظ  يیاکِ  سیًوب ِیتدع هتفبٍتی ًَسبًی شاتی هَزّب

ی زاضز. ثطذی اظ تَاثغ هَز شاتی ثب هطرػبت ذَاً ّن وبیَّاپ کیٌبهیز

 تَاى ثِ ػٌَاى پبسد هَزّبی پطٍاظی تفسیط ًوَز. ّوچٌیيذبظ ضا هی

، ٍیژیی لجطتیّی تَسظ اًتقبل آًثِ ضکل زاهٌِ ٍ فطکبً،  حیًتبی  اضائِ

ٍاظی است. ثب ایي ٍخَز ثط اسبس ّبی پطهٌبست زیگط آى زض تحلیل زازُ

ّبی پطٍاظی، تحلیل زازُ ثِ هٌظَض لجطتیّزاًص ًگبضًسُ استفبزُ اظ اًتقبل 

ضغن تٌبست آى ثب هَضَع یبزضسُ، تب کٌَى چٌساى هَضز تَخِ قطاض ػلی

[، اظ @  ٌِیظه يیابت هَخَز زض هغبلؼ، زض یکی اظ هؼسٍز ًگطفتِ است. هثبتً

ی اظ کی یبفتي فطکبً، یثطایی، تٌْب اثتسا بضیثس ثِ غَضت لجطتیّاًتقبل 

( استفبزُ ضسُ است؛ حبل آًکِ سیَیَیف)هَز  وبیَّاپی پطٍاظ عَلی هَزّب

 اهکبى استرطاج هَزّبی پطٍاظی ثیطتطی تَسظ آى ٍخَز زاضز.

 

 يتجرت ضثِی هَدّای ِ یتجسالگَریتن 

8-  A8<8??8@7زاًطدَی زکتطا، تلفي:;> Aپست الکتطًٍیکی ،

bagherzadeh@aut.ac.ir  ٍsabagherzadeh@gmail.com )ًَیسٌسُ هربعت( 

 زاًطیبض -9
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ِ ی هَزّبی ِ یتدع  ِ   تدطثر  ضرج ی ّرط سریگٌبل ثرِ    ی فطایٌرسی ثرطای تدعیر

ی اسرت. اظ ایري ضٍ   شاتر هدوَػی اظ اخعای ًَسبًی سبزُ ثِ ًربم تَاثرغ هرَز    

ی شاتر تَاى ثب خوغ تَاثغ هَز شاتی آى ثبظسبظی کطز. تبثغ هَز سیگٌبل ضا هی

 harmonicثرب تَاثرغ ّوسربظ )    ثیح يیاًَسبى سبزُ است ٍ اظ  کی بًگطیث

functions ی فطکربً، ٍ  خرب زض آى ثِ  طایظ؛ است تط یػوَه( تطبثِ زاضز اهب

ثرغ  تَا يیااظ  کی اظ ظهبى ّستٌس. ّط یتَاثؼی ثبثت، فطکبً، ٍ زاهٌِ،  زاهٌِ

 ّستٌسA طیظی ژییٍی زٍ زاضا

   تؼرساز تقربعغ Aّرب ثرب غرفط ٍ تؼرساز     ضطط ضوبی هتقبضى هَج

ّب زض سیگٌبل ثبیس هسبٍی یب حساکثط زاضای یک ٍاحس تفبٍت اکستطهن

 ثبضٌس. ایي ضطط ثِ هؼٌبی ًَسبى سیگٌبل حَل یک هیبًگیي است.

  زض ّط ًقغِ، هقساض Aهحلری   يیبًگیهضطط هیبًگیي غفط هحلی

( DC offsetثطاثط غفط ثبضس کِ ثِ هؼٌبی ػرسم ٍخرَز اًحرطا  )    ثبیس

 است.

ی ی هطرتول ثرط هطربّسُ   تدطث ضجِی هَزّبی ِ یتدعی ػولکطز ًحَُ       

( ٍ approximationsسیگٌبل زض ّط لحظرِ ثرِ غرَضت هدورَع تقطیرت )     

( است. ثٌربثط ایري، زض فطآیٌرسی کرِ غطثربلگطی ًربم زاضز،       detailsخعئیبت )

( trendسبًبت ثدع ًَسبى زاضای ثبتتطیي فطکبً، ثِ غَضت ضًٍرس ) ی ًَّوِ

 ضًَسAضٌبسبیی ٍ حص  هی

(8)     0,11,1 mtxh  

کِ زض آى  tx  ٍ ثیبًگط سیگٌبلjim ,  ٍjih ثِ تطتیت ضًٍرس ٍ ًَسربى    ,

ام ّسرتٌس. یرک   iام ثطای تبثغ هَز شاتری  jطاض زاضای ثبتتطیي فطکبً، زض تک

ػولیبت غطثبلگطی ٍاحس هوکي است ّوَاضُ ثطای خسا کطزى ضًٍرس سریگٌبل   

Aکبفی ًجبضس ثٌبثط ایي، ایي فطآیٌس ثبیس تکطاض ضَز 

(9)   

)1(,1)1(,1,1

1,11,12,1
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فطآیٌس غطثبلگطی ثِ غَضت تکطاضی تب ضسریسى ثرِ یرک هؼیربض تَقرف             

(stopping criteriaازاهِ هی )    یبثس. زض ًْبیت ًَسربى ثبقیوبًرسُ کرِ زاضای

هبًرس کرِ زاضای   ثبتتطیي فطکبً، است ثِ ضکل یک تبثغ هَز شاتی ثبقی هی

Aهطرػبت یبزضسُ است 

(:)    khc 11  

 ام است. ٌّگبهی کرِ یرک تربثغ هرَز شاتری     i، تبثغ هَز شاتی icکِ زض آى 

 یطززAی اغلی کن هیکطف یطزیس، اظ زازُ

(;)      11 ctxr  

ترَاى هبًٌرس سریگٌبل    ام است. ثب ثبقیوبًرسُ هری  iی ، ثبقیوبًسirُکِ زض آى 

( repeated siftingاغلی ػول کطز. ثب تکطاض فطآیٌس غطثربلگطی تکطاضضرسُ )  

ثرب ثربتتطیي فطکربً، ثؼرسی اسرترطاج       ثط ضٍی ایي سیگٌبل، تبثغ هَز شاتی

ضَز. اظ ایي ضٍ فطکبً، چٌس تبثغ هَز شاتی پطت سط ّن ثِ غرَضت ًعٍلری   

ییطًس ٍ زٍ تبثغ هَز شاتی هترَالی زاضای فطکربً، یکسربى زض یرک     قطاض هی

 localظهبى هطررع ًرَاٌّرس ثرَز. ایري ٍیژیری تؼبهرس هحلری تدعیرِ )        

orthogonality of the decompositionً )   ِبم زاضز. ایطچِ ایي تؼبهرس ثر

ضرَز.  تدطثی العاهبً حفظ ًوری ی هَزّبی ضجِزلیل ػولکطز الگَضیتن تدعیِ

اظ ایري ضٍ زض هطاخرغ، ثرِ هٌظرَض ثطضسرری هیرعاى تؼبهرس تَاثرغ هرَز شاترری         

( ثررِ ضررکل ظیررط index of orthogonalityایدبزضررسُ، اظ هؼیرربض تؼبهررس )

 ضَزAاستفبزُ هی

(<)   
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-هقساض هؼیبض تؼبهس ّط قسض کوتط ثبضس، کیفیت تَاثغ هَز شاتی ثسست       

فطآیٌس استرطاج تَاثغ هَز شاتی تب ظهبًی کرِ زیگرط    آهسُ ثیطتط ذَاّس ثَز.

Aًتَاى تبثغ هَز شاتی زیگطی ثسست آٍضز ازاهِ ذَاّس زاضت 

(=)   

nnn crr

crr
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 signalقیوبًررسُ، ثبظسرربظی سرریگٌبل )  زض ًْبیررت ثررب افررعٍزى ثب         

reconstructionثِ غَضت کبهل اًدبم هی )Aضَز 

(>)     n

n

j

j rctx 
1

 

اضائرِ ضرسُ    8ضرکل  تدطثی زض فلَچبضت الگَضیتن تدعیِ هَزّبی ضجِ       

ِ   است. هطبّسُ هی ی هدرعا زض زضٍى  ضَز کِ ایري الگرَضیتن زاضای زٍ حلقر

طای استرطاج یک تبثغ هَز شاتری ترب ضسریسى ثرِ     ی زاذلی ثّن است. حلقِ

ی ذبضخی ثطای اسرترطاج تَاثرغ هرَز شاتری هترَالی ترب       هؼیبض تَقف ٍ حلقِ

 ضًٍس.ی هقسٍض ًجبضس ثِ کبض هیگطیزی شاتظهبًی کِ استرطاج تبثغ هَز 

آیرس،  تدطثی ّوبًگًَِ کِ اظ ًبم آى ثرط هری  فطایٌس تدعیِ هَزّبی ضجِ       

ثٌسی تحلیلی است ٍ اظ ایي ضٍ الگرَضیتن آى ترب   ک ٍ فطهَلفبقس ثٌیبى تئَضی

حسی قطاضزازی است. ثِ ػٌَاى هثبل، ثطای ضٌبسبیی ٍ حرص  ضًٍرس هحلری    

ّربی هتفربٍتی اسرتفبزُ    تَاى اظ الگرَضیتن سیگٌبل زض ػولیبت غطثبلگطی هی

ی  هحرسٍزُ زض اکثط هغبلؼبت هَخَز ثٌب ثط پیطٌْبز َّاًگ، اظ هیبًگیي  کطز.

ی ثرِ  هحلر ی ّرب  ٌِیکوٍ  ّب ٌِیطیثتَسظ اسپالیي هکؼجی ثطای  ضسُ فیتؼط

 ضَز.ػٌَاى هیبًگیي هحلی استفبزُ هی

 

 رٍش پیطٌْادی ترای تخویي هَدّای پرٍازی َّاپیوا

ی ضٍضی است کِ ثتَاًس ثطذی اظ هَزّبی پطٍاظی ّس  ایي هقبلِ، اضئِ

ّبی پطٍاظی )ضبهل هَزّبی هطسَم ٍ هَزّبی خسیس( ضا هستقیوبً اظ زازُ

ی ظهبى کست کٌس. زض ضٍش پیطٌْبزی زض ایي هقبلِ، ثِ کوک زض حَظُ

ّبی ذطٍخی ی سیگٌبلضسُ زض قسوت قجل، ثِ تدعیِالگَضیتن ثطذظ اضائِ

ضَز تب تَاثغ هَز شاتی اظ سیگٌبل ذطٍخی استرطاج َّاپیوب پطزاذتِ هی

 اضینAضَز. ثِ ػٌَاى هثبل ثطای یکی اظ سیگٌبل ذطٍخی َّاپیوب ز

(?)     n

n

j

j rctx 
1

 

تدطثی، ی هَزّبی ضجِآهسُ اظ ضًٍس تدعیِتَاثغ هَز شاتی ثسست       

هوکي است ضبهل ثیص اظ یک فطکبً، ثبضس کِ ثب هطرػبت هَزّبی 

(، یکی اظ mode mixingپطٍاظی تغبثق ًساضز. ثطای حص  تساذل هَزّب )

ى فطکبً، فبغلِ کطز[، تحویل87ّبی پیطٌْبزضسُ  تکٌیک

(intermittency frequencyثط فطایٌس غطثبل )ّبی کطزى است کِ سیگٌبل

 intکٌس. ثطای ایي کبض یکّبی هتفبٍت ضا اظ یکسیگط خسا هیزاضای زٍضُ

ضَز کِ کطزى ثِ ًحَی اًدبم هیضَز ٍ فطآیٌس غطثبلزض ًظط یطفتِ هی

ًجبضٌس. ایي کبض  intکبًسْبی کَچکتط اظ تَاثغ هَز شاتی حبغل ضبهل فط

اظ تبثغ هَز شاتی اًدبم  intتط اظ ّبی زاضای فطکبً، پبییيثب حص  زازُ

ی فطکبًسی حَل ّط هَز زلرَاُ اًتربة ضَز. اکٌَى ایط یک هحسٍزُهی

jHjjLضَز )یؼٌی   ز ًظط ضا ثسٍى تساذل تَاى هَز هَض( هی

کست کطز. ثب ایي کبض ػالٍُ ثط آًکِ هَزّبی پطٍاظی ضا ثِ غَضت تَاثغ هَز 

ی فطکبًسی ًیع ی ًَیعّبی ذبضج اظ هحسٍزُآٍضین، ّوِشاتی ثسست هی

حص  ذَاّس ضس؛ اهب زض هقبثل، زض ایي ضٍش اثتسا ثبیس ترویٌی ثطای 

ٍ سپ، هؼیبض فبغلِ  ی فطکبًسی حَل ّط هَز پطٍاظی کست کطزهحسٍزُ
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ثطای هحسٍزُ فطکبً، حَل ّط هَز پطٍاظی ضا زض فطایٌس غطثبل کطزى 

ی َّاپیوبی هَضز ثطضسی زاضز. اػوبل کطز کِ ًیبظ ثِ زاًص پیطیٌی زضثبضُ

ّبی ذغی ثطای هَزّبی تَاى اظ عطیق اًدبم تحلیلایي زاًص ضا هی

 اًدبم زاز. غیطٍُ  ّبی ػسزیّبی فطکبًسی، تحلیلهتساٍل پطٍاظی، تحلیل

پ، اظ کست تَاثغ هَز شاتی هطتجظ ثب هَزّبی پطٍاظی تَسظ        

ّبی تدطثی، اکٌَى سیگٌبلی هَزّبی ضجِالگَضیتن ثطذظ هحلی تدعیِ

 کی لجطتیّآهسُ آهبزیی اػوبل تحلیل ّیلجطت ضا زاضًس. اًتقبل ثسست

 يیثی اًتقبل، ّب آى  ٍ تپالس است؛ اهب ثط ذال ِیفَضی هبًٌس اًتگطالاًتقبل 

ثرص  ک، یگٌبلیس، ثِ لجطتیّثلکِ اًتقبل  ستیًی هرتلف فضبّب

. سیًوب یهی تٌبٍة اضبفِ  زٍضُچْبضم اظ  کیی یخبثدبی هتون ضا ثب هََّه

ی قیحقی تبثغ ثطا لجطتیّاًتقبل  tx ضَز یه فیتؼط طیظ ثِ غَضتA 

(@)       
 







 





d

t

x
tytxH

1
 

 استA فیتؼطقبثل  طیظی ثِ ضکل لیتحل گٌبلیساسبس  يیاثط       

(87)            tietatiytxtz  

ی آًی  زاهٌِکِ زض آى  ta  تبثغ فبظ ٍ t قبثل تؼطیف  طیظ ثِ غَضت

Aّستٌس 

(88)   
     

 
 
  















tx

ty
t

tytxta

1

22

tan
 

 ذَاّس ثَزA طیظضکل ی ثِ آًاسبس فطکبً،  يیاثط        

(89)    
 
dt

t
tw


 

حبل ایط اًتقبل ّیلجطت ضا ثط ضٍی هَزّبی شاتی ًبضی اظ فطایٌس        

 تدطثی اػوبل کٌین ذَاّین زاضتA-ی هَزّبی ضجِتدعیِ

(8:)      
 





n

j

dtti

j
j

etatz

1


 

حبل ثب فطؼ پبسد ًَسبًی    00 cos jjd
t

jj teatx jj 



 

ظی ٍ ثب فطؼ فطکبً، عجیؼی ثعضگ ٍ ًسجت هیطایی ثطای ّط هَز پطٍا

Aکَچک ثطای آى هَزّب ذَاّین زاضت 

(8;)    
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jjdj

jj

tt

eata
tii










 

 آیسAاظ هؼبزتت ثبت ثسست هی       

(8<)   
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ام jهیطایی هَز ثِ تطتیت فطکبً، آًی ٍ ضطیت  j  ٍjکِ زض آى 

ی فبظ ّستٌس. ثٌبثط ایي ثب ضسن ظاٍیِ tj  ثط هجٌبی ظهبى ٍ ثطاظش یک

تَاى ی هطثؼبت ٍ کست ضیت آى هیذظ هستقین ثب استفبزُ اظ کویٌِ

jd  ضا ثسست آٍضز. ّوچٌیي ثب ضسن ta jln  ثط هجٌبی ظهبى ٍ ثطاظش

تَاى ی هطثؼبت ٍ کست ضیت آى هیک ذظ هستقین ثب استفبزُ اظ کویٌِی

jj ِتَاى زٍ ی ثبت، هیضا ثسست آٍضز. حبل ثب زاًستي زٍ هؼبزل

ی هطرػبت هَز کٌٌسُضا ثسست آٍضز کِ هطرع j  ٍjهدَْل 

ضًٍس پیطٌْبزی ثطای استرطاج هَزّبی  9ضکل زض  پطٍاظی هَضز ًظط است.

 ّبی پطٍاظی ثیبى ضسُ است.ّبی آظهبیصپطٍاظی اظ زازُ

 ًتایج ٍ تحلیل

-زض ایي ثرص، اظ ضٍش خسیس ثِ هٌظَض استرطاج هَزّبی پطٍاظی اظ زازُ

-ضَز. ثطای ایي هٌظَض ًتبیح آظهبیصّبی پطٍاظی استفبزُ هیّبی آظهبیص

زض زستطس زض ًَاحی غیطذغی پبکت پطٍاظی یوبی َّاپیک ّبی پطٍاظی 

ّبی پطٍاظی َّاپیوبی هَضز ثبضس. ًتبیح عَلی زٍ هدوَػِ اظ آظهبیصهی

ّبی تظم ثِ یبزآٍضی است کِ زض تست است. :ضکل ثطضسی ثِ غَضت 

ی هَزّبی پطٍاظی ًبضی اظ ًیطٍّب ٍ ضسُ، ثِ هٌظَض توطکع ثط هغبلؼِاًدبم

ثبضس ٍ زاکت ٍضٍزی ، َّاپیوب زاضای هَتَض ًویّبی آیطٍزیٌبهیکیهوبى

ّبی پیططاًص تَاى اظ ًیطٍّب ٍ هوبىثبضس ٍ لصا هیَّای هَتَض هسسٍز هی

ّبی ایٌطسی ضا ثبثت فطؼ کطز. ّوچٌیي غط  ًظط کطز ٍ خطم ٍ هوبى

ی ثبضس؛ اهب ثِ هٌظَض تحطیک ّوَِّاپیوب ّوَاضُ زض حبل کبّص اضتفبع هی

خَز، هبًَضّبی هتفبٍتی اًدبم ضسُ است کِ ػوستبً زض هَزّبی پطٍاظی هَ

 اًس.زضخِ ثَزُ 7;ی تب ی غیطذغی اًدبم ٍ زاضای ظٍایبی حولًِبحیِ

ضسُ ثطای استرطاج هَزّبی اکٌَى ثِ ثطضسی ػولکطز ضٍش اضائِ       

پطزاظین. ثب اػوبل الگَضیتن ثطذظ هحلی ّبی پطٍاظی هیپطٍاظی اظ زازُ

ّب ّبی ذطٍخی ایي سیگٌبلتدطثی ثط ضٍی سیگٌبلضجِ ی هَزّبیتدعیِ

ّبی ضَز کِ سیگٌبلهالحظِ هی ضًَس.تدعیِ هی ;ضکل ثِ غَضت 

اًس. ّبی هَزّبی پطٍاظی تدعیِ ضسُذطٍخی ثِ ّفت هَز شاتی ثب ٍیژیی

ایي هَزّب ضبهل پبسد ذػَغی ثِ سیگٌبل تحطیک الَیتَض ٍ پبسد ػوَهی 

غیطاستبًساضز پطٍاظی است. ثطای تطریع پبسد ًبضی اظ هَزّبی عجیؼی ٍ 

تَاى اظ هؼیبض ّوجستگی ػطضی ثیي تَاثغ ذػَغی اظ پبسد ػوَهی هی

آهسُ ثب سیگٌبل تحطیک الَیتَض استفبزُ ًوَز. ثطای ایي هَز شاتی ثسست

( است. ثط ergodicضَز کِ فطآیٌس هَضز ثطضسی اضیَزیک )هٌظَض فطؼ هی

ضسُ ثب سیگٌبل تحطیک ّبی شاتی کستایي اسبس ّوجستگی ػطضی هَز

هیبًگیي، هیبًِ ٍ اًحطا   8خسٍل  ذَاّس ثَز. >ضکل الَیتَض ثِ غَضت 

ضسُ ثب سیگٌبل تحطیک استبًساضز ّوجستگی ػطضی هَزّبی شاتی کست

 زّسAثطزاضی ًطبى هیالَیتَض ضا زض عَل ظهبى زازُ

 
ضي سیگٌال هیاًگیي، هیاًِ ٍ اًحراف استاًذارد ّوثستگي عر-1جذٍل 

ی پیچ، ضذُ از سیگٌال: )الف( زاٍیِتحریک الَیتَر ٍ هَدّای راتي كسة

 ی حولِ، )ج( سرعت)ب( زاٍیِ

  
 

      V  

  mean median STD mean median STD mean median STD 

IMF1 -0.266 -0.237 0.429 0.159 0.175 0.345 -0.507 -0.514 0.144 

IMF2 0.013 0.012 0.013 -0.002 -0.001 0.004 0.000 0.000 0.003 

IMF3 0.015 0.015 0.018 -0.018 -0.016 0.012 -0.002 -0.002 0.003 

IMF4 -0.017 -0.015 0.015 0.023 0.020 0.025 -0.025 -0.024 0.029 

IMF5 -0.039 -0.033 0.045 -0.061 -0.053 0.058 -0.083 -0.059 0.105 

IMF6 0.033 0.035 0.062 -0.055 -0.054 0.037 -0.055 -0.054 0.037 

IMF7 0.078 0.078 0.025 -0.061 -0.062 0.064 -0.061 -0.062 0.064 

 

زٌّس کِ ّوجستگی ػطضی هَز شاتی اٍل ثِ سیگٌبل ًتبیح ًطبى هی        

تَاى آى ضا ظ سبیط هَزّبی شاتی است اظ ایي ضٍ هیتحطیک الَیتَض ثیطتط ا

ّبی ػوَهی ی هَزّبی شاتی ضا پبسدپبسد ذػَغی ثِ تبثغ تحطیک ٍ ثقیِ

تلقی کطز. اظ ایي ضٍ هَزّبی شاتی زٍم تب ّطتن، هَزّبی پطٍاظی اٍل تب 

 اًس.فطکبً، عجیؼی هَزّب اضائِ ضسُ = زض ضکل ضًَس.ّفتن ًبهیسُ هی

هیبًِ ٍ اًحطا  استبًساضز فطکبً، عجیؼی هَزّبی  هیبًگیي، 9خسٍل 

 کٌٌس.آهسُ ضا ثیبى هیطٍاظی ثسستپ
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هیاًگیي، هیاًِ ٍ اًحراف استاًذارد فركاًس طثیعي هَدّای -2جذٍل 

 ی حولِ، )ج( سرعتی پیچ، )ب( زاٍیِآهذُ از سیگٌال: )الف( زاٍیِتذست

  

 

        V   

  mean median STD mean median STD mean median STD 

MODE1 12.481 12.477 0.024 12.477 12.472 0.019 12.672 12.665 0.083 

MODE2 8.748 8.746 0.017 8.741 8.739 0.012 9.218 9.218 0.001 

MODE3 5.942 5.942 0.013 5.909 5.908 0.008 6.395 6.394 0.001 

MODE4 1.846 1.840 0.021 1.854 1.855 0.024 1.906 1.859 0.098 

MODE5 0.575 0.571 0.020 0.597 0.595 0.016 0.819 0.811 0.081 

MODE6 0.105 0.096 0.026 0.146 0.152 0.027 0.106 0.105 0.134 

 

 :ل خسٍ .اًسًطخ هیطایی هَزّب اضائِ ضسُ <ضکل ّوچٌیي زض        

آهسُ هیبًگیي، هیبًِ ٍ اًحطا  استبًساضز ًطخ هیطایی هَزّبی پطٍاظی ثسست

 کٌٌسAضا ثیبى هی

 
هیاًگیي، هیاًِ ٍ اًحراف استاًذارد ضریة هیرایي هَدّای -3جذٍل 

 ی حولِ، )ج( سرعتی پیچ، )ب( زاٍیِآهذُ از سیگٌال: )الف( زاٍیِتذست

  
 

      V  

  mean median STD mean median STD mean median STD 

MODE1 0.013 0.013 3E-02 0.013 0.013 5E-02 0.013 0.013 3E-02 

MODE2 0.239 0.239 6E-02 0.239 0.239 6E-02 0.239 0.239 4E-02 

MODE3 0.113 0.113 5E-02 0.112 0.112 4E-02 0.112 0.112 5E-02 

MODE4 0.257 0.258 5E-02 0.258 0.258 4E-02 0.257 0.257 4E-02 

MODE5 0.106 0.106 5E-02 0.106 0.106 6E-02 0.106 0.106 6E-02 

MODE6 -0.003 -0.003 3E-02 -0.003 -0.003 2E-04 -0.003 -0.003 2E-02 

 

ّبی ذطٍخی بلآهسُ اظ سیگٌضَز کِ هَزّبی ثسستهالحظِ هی       

ی حولِ ٍ سطػت ًعزیک ثِ ّن ّستٌسکِ ایي هَضَع ی پیچ، ظاٍیِظاٍیِ

تَاى تحلیل اکٌَى هی ضسُ ضا ًطبى زّس.تَاًس غحت تحلیل اًدبمهی

ّبی پطٍاظی ضبهل ی زیگطی اظ ًتبیح تستهطبثْی ضا ثط ضٍی هدوَػِ

ّبی زازُهتغیطّبی ٍضٍزی ٍ ذطٍخی اخطا ًوَز تب استقالل ایي ًتبیح اظ 

آهسُ ثطای سطی پطٍاظی آضکبض ضَز. هکبى ٌّسسی هیبًگیي هَزّبی ثسست

 است. ?ضکل ّب ثِ غَضت اٍل ٍ زٍم زازُ

 

 گیری ًتیجِ

َّاًگ ثطای ترویي هَزّبی -زض ایي هقبلِ، استفبزُ اظ اًتقبل ّیلجطت

ّبی پطٍاظی اػوبل یطزیس. ثطای ایي پطٍاظی َّاپیوب ثطضسی ضس ٍ ثِ زازُ

تدطثی ثِ غَضت ی هَزّبی ضجِ، ثْجَزی ثطای الگَضیتن تدعیِهٌظَض

هحلی ثطذظ تَسؼِ یبفت ٍ اظ آى زض ضٍش پیطٌْبزی ثطای ضٌبسبیی 

فطکبً، عجیؼی ٍ ضطیت هیطایی هَزّبی پطٍاظی استفبزُ ضس. سپ،، 

ّبی ای ثیي ًتبیح ضٍش پیطٌْبزی ٍ ضٍش کالسیک ثطای سیگٌبلهقبیسِ

هسل ذغی اغتطبضی اًدبم ضسُ ٍ ػولکطز  ضسُ اظسبظیذطٍخی ضجیِ

ّبی سٌدی یطزیس. زض ًْبیت ایي ضٍش ثِ زازُضٍش پیطٌْبزی غحت

آهسُ ًطبى زازًس کِ تؼسازی اظ پطٍاظی ٍاقؼی اػوبل یطزیس. ًتبیح ثسست

هَزّبی غیطاستبًساضز ثب هیطایی اًسک زض ًَاحی غیطذغی پطٍاظ ٍخَز زاضًس 

-بسبیی ٍ استرطاج هستقین آًْب اظ زازُکِ ضٍش پیطٌْبزضسُ قبزض ثِ ضٌ

 ی ظهبى است.ّبی پطٍاظی زض حَظُ

 اّا ٍ ًوَدارّ  ضكل

 
 تجرتيفلَچارت الگَریتن تجسیِ هَدّای ضثِ-1ضكل 

 

 
 رًٍذ پیطٌْادی ترای استخراج هَدّای پرٍازی-2ضكل 

 

 
 )الف(

Input Signal  tx  

Initialize  txri 1
 and let 1i  

Initialize 
11,   iki rh  and let 1k  

Calculate the signal trend 
1, kim   

1,1,,   kikiki mhh   

Is kih ,  an IMF? 

Yes 

No 

1 kk  

Obtain the ith IMF 
kii hc ,  

iii crr  1

Any other IMF? 

No 

Start 

End 

Yes 

1 ii  
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 )ب(

ّای پرٍازی َّاپیوای هَرد از آزهایص ًتایج طَلي دٍ هجوَعِ-3ضكل 

 تٌذی ٍ ضرایط پرٍازی هَرد تررسيتررسي در پیكرُ

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

ی پیچ، ّای: )الف( زاٍیِضذُ از سیگٌالتَاتع هَد راتي كسة-4ضكل 

 ی حولِ، )ج( سرعت)ب( زاٍیِ

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

ک الَیتَر ٍ هَدّای راتي ّوثستگي عرضي سیگٌال تحری-5ضكل 

ی حولِ، )ج( ی پیچ، )ب( زاٍیِّای: )الف( زاٍیِضذُ از سیگٌالكسة

 سرعت

 

 
 )الف(

 
 )ب(
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 )ج(

-ّای: )الف( زاٍیِآهذُ از سیگٌالفركاًس طثیعي هَدّای تذست-6ضكل 

 ی حولِ، )ج( سرعتی پیچ، )ب( زاٍیِ

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

ی ّای: )الف( زاٍیِآهذُ از سیگٌالیرایي هَدّای تذستضریة ه-7ضكل 

 ی حولِ، )ج( سرعتپیچ، )ب( زاٍیِ

 

 

آهذُ ترای سری اٍل ٍ دٍم هكاى ٌّذسي هیاًگیي هَدّای تذست-8ضكل 

 ّادادُ
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