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  بهبودیافتهی تجرب شبهي مودهاي  هیتجز با استفاده از زدگی هواپیماشناسایی یخ

  سید امین باقرزاده شهري

  .ایران آباد، نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد مکانیک، مهندسی گروه

  

 

  چکیده

 تجربیي مودهاي شبهتجزیه -یک الگوریتم بهبودیافته براي در این مقاله، 

)EMD( ارائه شده است که با درکنار هم قراردادن تعاریف مناسب براي 

منظور شود. براي این می آن، موجب بهبود عملکرد )IMF( توابع مود ذاتی

توسط الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.  چندمعیارهسازي از بهینه

هاي باال و الگوریتم پیشنهادي به دلیل عدم نیاز به استفاده از محدوده

 EMDهاي پایین و تکرار فرایند غربالگري موجب کاهش بسیاري از ضعف

هاي ها براي کاربردIMFو به دلیل ارضاي شرایط مورد نیاز  شدهکالسیک 

نیازمند به دقت بسیار باال مناسب است. الگوریتم پیشنهادي توسط چند 

گردد که نتایج بیانگر دقت باالي آن در سنجی میي محک صحتمسئله

قیاس با الگوریتم کالسیک است. در ادامه، از الگوریتم پیشنهادي براي 

از  شود. نتایج حاکیشناسایی تشکیل یخ بر روي بال هواپیما استفاده می

 EMDآن است که میزان تشکیل یخ بر روي بال هواپیما توسط 

  بهبودیافته با دقت مناسبی قابل شناسایی است.

 –تجربی ي مودهاي شبهتجزیه - شناسایی هواپیما  واژه هاي کلیدي:

  الگوریتم ژنتیک. – چندمعیارهسازي بهینه - زدگی هواپیمایخ

  

  مقدمه -1

زیرسرد  ابرهایی که سرشار از قطرات آب هواپیماها به هنگام عبور از میان

)undercooled (ي تشکیل یخ بر روي سطوح هستند معموالً با پدیده

هاي با استفاده از انواع سیستمرغم طراحی هواپیماها علی شوند.مواجه می

de-icing  وanti-icingزدگی سطوح به دالیل متعددي همچنان در ، یخ

گردد. برخی از مواقع باعث وقوع حادثه میشود که در هواپیماها دیده می

شده حاکی از آن است که تشکیل یخ تأثیر به سزایی بر مطالعات انجام

آیرودینامیک هواپیما دارد مانند کاهش حداکثر برا، کاهش اثربخشی 

]. این اثر متعاقباً عملکرد هواپیما را کاهش 1سطوح کنترل و افزایش پسا [

گذارد که و همچنین بر دینامیک پرواز هواپیما تأثیر می ]4-2[ دهدمی

]. با این 6 -5شود [باعث تغییر پایداري، کنترل و مانورپذیري هواپیما می

اي است؛ چرا که از یک سو، ي پیچیدهحال تشکیل یخ در هواپیماها مسئله

هاي مختلف بر روي سطوح ها و در موقعیتها، اندازهتواند به شکلیخ می

یرودینامیکی ایجاد شود و از سوي دیگر، تشکیل یخ به عوامل محیطی آ

ي قطرات آب و پارامترهاي پروازي متعددي از قبیل دما، رطوبت و اندازه

ي حمله و زمان حضور در مختلف هواپیما شامل سرعت، ارتفاع، زاویه

شرایط مستعد تشکیل یخ بستگی دارد. لذا، شناسایی دقیق میزان، شکل و 

زدگی در شرایط محیطی و پروازي مختلف همچنان چالشی یت یخموقع

زدایی براي هواپیماها همچنان هاي یخبراي محققان است و بهبود سیستم

  باید مورد توجه قرار گیرد.

هاي مختلف با این که تا کنون سنسورهاي متفاوتی با تکنولوژي

به این سنسورها کردن ]، اما تکیه7اند [شدهزدگی ساختهبراي شناسایی یخ

به تنهایی کافی نیست؛ چرا که امکان شناسایی نوع، اندازه و موقعیت وقوع 

گرفته، روشی پذیر نیست. بر اساس مطالعات صورتیخ به کمک آنها امکان

- ي پرنده دچار یخي دینامیک وسیلهکه بیشترین اطالعات را در زمینه

ناسایی سیستم جسم دهد، شزدگی در اختیار سیستم مدیریت یخ قرار می

هاي تحلیل داده نیاز است تا با ]. براي این منظور به روش8پرنده است [

بررسی سیگنال پارامترهاي پروازي هواپیما، مشخصات یخ شامل نوع، 

اندازه و موقعیت آن را ارائه نمایند. هر روش بررسی سیگنال که براي این 

غیرخطی و غیرایستاي  هايشود باید براي دادهمنظور به کار گرفته می

هوانگ -پروازي مناسب باشند. براي این منظور استفاده از انتقال هیلبرت

)HHTرسد.) مناسب به نظر می  

ي ابزاري براي تحلیل فرایندهاي فیزیکی در حوزه HHTالگوریتم 

 لیتحل ی برايتجرب شبهروش  کی HHT]. 9[ فرکانس است-زمان

 تواند یمی است که قیتطبورت به ص ستایا ریغی و رخطیغي ها داده

داراي دو بخش  HHTمشخصات آنی سیگنال را از آن استخراج نماید. 

پردازش، سیگنال مورد بررسی توسط فرایند اصلی است: در بخش پیش

) به اجزاي نوسانی بنیادي آن به نام EMDتجربی (ي مودهاي شبهتجزیه

ش، انتقال هیلبرت شود. در بخش پرداز) تجزیه میIMFتوابع مود ذاتی (

شود تا مشخصات آنی هر جزء بر روي هریک از توابع مود ذاتی اعمال می

ي آنی کسب شود. از آنجا که اطالعات آنی کسب مانند فرکانس و دامنه

شده از انتقال هیلبرت در هر زمان یکتاست، اعمال این انتقال به یک 

-mono( جزء تک سیگنال تنها در شرایطی معنادار است که آن سیگنال

component( باریک و )narrow-band ( باشند. از این رو هدف از فرایند

EMD  استخراجIMF سازي آن براي اعمال انتقال با شرایط فوق و آماده

  هیلبرت است.

گرفته و هاي متعددي مورد استفاده قرار در زمینه HHTتاکنون 

هاست. در آمده حاکی از توانایی باالي آن در تحلیل سیگنالنتایج بدست

براي  HHTي اول استفاده از این میان دو حیطه مورد توجه ماست: حوزه

آمیز ي موفقیتاست. مطالعات پیشین حاکی از استفاده تشخیص خطا

HHT ] توجه ي دیگر که به تازگی مورد ]. حوزه13-10در این زمینه است

هاي پروازي هواپیما در تحلیل داده HHTقرار گرفته است، استفاده از 

آمیز شده در این زمینه حاکی از کاربرد بسیار موفقیتاست. مطالعات انجام

HHT هاي پروازي هواپیما مانند تخمین مودهاي پروازي در تحلیل داده

ل ] است. دلی16شناسایی مدل آیرودینامیکی غیرخطی [ ] و14-15[

در این دو حیطه، مزایاي متعدد آن مانند توانایی در  HHTاستفاده از 

هاي غیرخطی و غیرایستا، تطبیقی بودن و استخراج نتایج تحلیل داده

معنادار فیزیکی در قالب مشخصات آنی اجزاي سیگنال است که از 
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رود که ي یادشده هستند. از این رو انتظار میهاي هر دو زمینهنیازمندي

و کشف آسیب در براي  HHTفصل مشترك دو موضوع، استفاده از در 

گرفته در منجر به نتایج چشمگیري شود. مطالعات اندك صورتهواپیما 

هاي باز ]. این موضوع یکی از زمینه17این زمینه مؤید این مطلب است [

اي رود در آینده به صورت بسیار گستردهتحقیقاتی است که انتظار می

در شناسایی  HHTمورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله به بررسی کاربرد 

  شود.زدگی هواپیما پرداخته مییخ

داراي مشکالتی نیز  EMDرغم مزایا و کاربردهاي متعدد، علی

بندي تحلیلی آن ضعف بنیادي در فرمول EMDهست. مهمترین مشکل 

هاي تکراري با حلقه است؛ چرا که این فرایند به صورت یک الگوریتم

توان به صورت آشکاري در عدم وجود پیشنهاد شده است. این ضعف را می

و عدم وجود معیارهاي توقف مناسب در  IMFیک تعریف جامع براي 

مشاهده نمود. این موضوع باعث وقوع اشکاالت متعددي  EMDالگوریتم 

ند به دقت شود (به بخش دوم رجوع کنید) که در کاربردهایی که نیازممی

کند. با توجه به اینکه هدف را تضعیف می EMDبسیار باالست، عملکرد 

ي یک زدگی هواپیماست، ارائهدر شناسایی یخ EMDاین مقاله، استفاده از 

که با رفع برخی از مشکالت الگوریتم  EMDالگوریتم بهبودیافته براي 

  رسد.ناپذیر به نظر میموجود، دقت آن را افزایش دهد، اجتناب

این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است: در بخش دوم به 

- هاي آن مورد بررسی قرار میپرداخته شده و ضعف EMDمرور الگوریتم 

مورد بررسی قرار  IMFگیرد. سپس در بخش سوم، تعاریف و خصوصیات 

ي  هیتجزبراي بهبود عملکرد  چندمعیارهسازي استفاده از بهینه و گیردمی

م الگوریتم چهار. سپس در بخش شودپیشنهاد میی تجرب شبهي مودها

گیرد. شده توسط چند سیگنال معیار مورد اعتبارسنجی قرار میجدید ارائه

زدگی هواپیما بهبودیافته در شناسایی یخ EMDم به کاربرد پنجبخش 

گیري پرداخته بندي و نتیجهیابد. در نهایت در بخش به جمعاختصاص می

  .شودمی

  

 تجربیتجزیه مودهاي شبه -2

هاي آن مورد پرداخته شده و ضعف EMDخش به مرور الگوریتم این بدر 

  .گیردبررسی قرار می

  الگوریتم - 2-1

ي سیگنال در هر ی مشتمل بر مشاهدهتجرب شبهي مودهاي  هیتجزالگوریتم 

) details) و جزئیات (approximationsلحظه به صورت مجموع تقریب (

ي نوسانات بجز در فرآیندي که غربالگري نام دارد، همهاست. بنابر این 

) شناسایی و حذف trendبه صورت روند ( فرکانسنوسان داراي باالترین 

  شوند:می

)1(             tmtxth 1,11,1   

که  tx  بیانگر سیگنال وjim jihو  , به ترتیب روند و نوسان داراي  ,

ام هستند. در الگوریتم iام براي تابع مود ذاتی jباالترین فرکانس در تکرار 

هاي پیشنهاد شده است که روند سیگنال از میانیابی پاکت EMDي اولیه

ها و باال و پایین سیگنال تخمین زده شود که به ترتیب از میانیابی بیشینه

  آیند.توسط اسپالین مکعبی بدست میهاي محلی سیگنال کمینه

یک عملیات غربالگري واحد ممکن است همواره براي جدا کردن 

  روند سیگنال کافی نباشد. لذا، این فرآیند باید تکرار شود:

)2(      

     

     tmthth

tmthth

kkk ,1)1(,1,1

2,11,12,1







  

فرآیند غربالگري به صورت تکراري تا رسیدن به یک معیار توقف 

ان باقیمانده که داراي باالترین فرکانس است یابد. در نهایت نوسادامه می

  ماند که داراي مشخصات یادشده است:به شکل یک تابع مود ذاتی باقی می

)3(           thtc k,11   

ام است. هنگامی که یک تابع مود ذاتی i، تابع مود ذاتی icکه در آن 

  گردد:ي اصلی کم میکشف گردید، از داده

)4(             tctxtr 11   

توان مانند سیگنال ام است. با باقیمانده میiي ، باقیماندهirکه در آن 

اصلی عمل کرد. فرآیند استخراج توابع مود ذاتی تا زمانی که دیگر نتوان 

  تابع مود ذاتی دیگري بدست آورد ادامه خواهد داشت:

)6(        

     

     tctrtr

tctrtr

nnn 



 )1(

212

  

  شود:در نهایت با افزودن باقیمانده، بازسازي سیگنال انجام می

)7(             trtctx
n

j
j  

1
  

که در آن    trtr n.  

  گرفته براي کاهش آنهاهاي الگوریتم موجود و مطالعات صورتضعف -2-2

شود که روش شده در بخش قبل مشاهده میبا بررسی الگوریتم بیان

  غربالگري پیشنهادي داراي برخی اشکاالت است:

 توان روند سیگنال را به صورت یکباره با اجراي فرایند غربالگري نمی

حذف کرد؛ از این رو باید فرایند غربالگري به صورت تکراري در یک 

-بدست IMFحلقه صورت پذیرد. این امر عالوه بر معناي فیزیکی 

را نیز با  IMFه براي کسب شدآمده، توجیه ریاضیاتی فرایند طی

 اشکال مواجه میکند.

 ي غربالگري ارتباطی با تعریف معیار توقف حلقهIMF .ندارد 

 گیري بین دو پاکت براي هاي باال و پایین و میانگیناستفاده از پاکت

کسب روند سیگنال محل سوال است. بر اساس آگاهی نگارنده میان 

ی سیگنال ارتباطی وجود هاي باال و پایین و میانگین محلپاکت

ندارد؛ زیرا شرط میانگین صفر محلی الزاماً به معنی داشتن 

 ي باال و پایین متقارن نیست.محدوده

 برداري ممکن است باعث وقوع اکسترمموجود نویز و خطاي داده-

هاي باال و پایین در هاي اشتباه در داده شود و از آنجا که محدوده

ي نقاط شوند، این اشکال به همهمی هاي واحد گنجاندهمیانیابی

 کند.سیگنال تسري پیدا می

 ي باال هاي محلی به منظور استخراج محدودهمیانیابی بین اکسترمم

و پایین سیگنال از نظر فلسفی داراي اشکال است؛ چرا که اجبار 

شدن در یک میانیابی واحد هاي محلی به گنجاندهي اکسترممهمه

-ها مینجر به ایجاد نوسانات نامناسب در پاکت) م3(مثالً از مرتبه 

شده اثرات نامطلوب کسب IMFشود که متعاقباً بر روند سیگنال و 

-شود که پاکتگذارد. همین امر در بسیاري از موارد موجب میمی

هاي باال و پایین به جاي دربر گرفتن سیگنال در برخی از نقاط با 

 آن تقاطع داشته باشند.

 تجربی و نتایج حاصله از آن، به روش میانیابی ي شبهي مودهاتجزیه

 مورد استفاده وابسته است.

 ي باال و پایین در طول سیگنال معموالً گیري بین محدودهمیانگین

موجب وقوع نوسانات غیرواقعی در میانگین محلی و متعاقباً در توابع 

  شود.شده میمود ذاتی نتیجه
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 اي زمانی مختلف بصورت مقطعی هها معموالً داراي مقیاسسیگنال

ي هاي مختلف سیگنال هستند. اما به دلیل تکرار در حلقهدر بخش

هاي سیگنال به صورت همزمان تحت تاثیر بخش يداخلی، همه

گیرند. این امر باعث میشود که نتوان تعداد فرایند غربالگري قرار می

که انتخاب  مناسبی را براي تکرار فرایند غربالگري انتخاب کرد چرا

و تعداد باالي تکرار  De-decompositionتعداد کم تکرار باعث 

 شود.می over-decompositionباعث 

شناسایی شده  EMDهاي متعددي براي در مطالعات پیشین ضعف

هاي مختلفی براي رفع برخی از این نقاط ضعف انجام شده ] و تالش18[

- ا موضوع این مقاله اشاره میاست. در اینجا به برخی از مطالعات مرتبط ب

  هاي تحقیقاتی متعدد دیگري نیز وجود دارد:شود، اگرچه زمینه

 21- 19ي بهتر [ي شرایط خاتمهتالش براي ارائه.[ 

 ها در استخراج ي بهبود عملکرد اسپالینمطالعات متعددي درباره

 ].24- 22ها [پاکت

 هاي تحلیلی براي ي راه حلتالش در جهت ارائهEMD ]25-27.[ 

 ] 29-28و  17تالش براي بهبود فرایند غربالگري.[ 

 30ها [برداري روي پاکتبررسی اثرات داده.[  

شده، بخشی از مشکالت یادشده که مرتبط رغم مطالعات انجامعلی

محل  IMFاست همچنان باقی است؛ چرا که تعریف  IMFبا تعریف 

مناقشه است و براي آن تعریف واحدي ارائه نشده است. در این مطالعه 

، با IMFي تالش شده است تا پس از یادآوري تعاریف موجود در زمینه

از طریق ترکیب تعاریف موجود و به  چندمعیارهسازي استفاده از بهینه

 کارگیري آن در فرایند غربالگري، بخشی از این مشکالت برطرف گشته و

بهبود یابد. بر اساس آگاهی نگارنده، تا کنون تالشی در این  EMDعملکرد 

  زمینه صورت نگرفته است.

  در این مقاله رهیافت مورد استفاده - 2-3

هدف این مقاله آن است که با استفاده از تعریف مستقیم میانگین محلی و 

را به نحوي بهبود دهد که اوالً نیاز  EMDها، بدون استفاده از مفهوم پاکت

تا حد  IMFبه تکرار فرایندغربالگري مرتفع شود و ثانیاً تعاریف مرتبط با 

در الگوریتم  چندمعیارهسازي امکان ارضا شوند. براي این کار از بهینه

شود. بر اساس آگاهی نگارنده تا کنون از الگوریتم ژنتیک استفاده می

استفاده نشده است. پیشتر در مرجع  EMDرد ژنتیک براي بهبود عملک

ي و شیوه EMDي عملکرد ] از الگوریتم ژنتیک براي بررسی نحوه31[

 EMDي یک کنندهکارکرد آن استفاده شده است، اما اوالً این مرجع ارائه

بهبودیافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک نیست و تنها از الگوریتم ژنتیک به 

کند، ثانیاًٌ مطالعات استفاده می EMDي بررسی عملکرد عنوان ابزاري برا

ها انجام شده است که منجر به مشکالت یادشده در بر اساس مفهوم پاکت

به منظور  IMFشود و ثالثاً دربرگیرنده تعاریف مختلف بخش قبل می

  باشد.نمی چندمعیارهسازي بهینه

  

سازي با استفاده از بهینه تجربیتجزیه مودهاي شبهبهبود  -3

 چندمعیاره

سازي استفاده از بهینه ،IMFخصوصیات  پی از بررسیبخش، این در 

 .شودپیشنهاد می EMDبراي بهبود عملکرد  چندمعیاره

  ستخراج سیگنال میانگین محلی به صورت مستقیما - 3-1

، استخراج سیگنال میانگین محلی EMDهاي بهبود عملکرد یکی از روش

هاي محلی براي استخراج از اکسترممبه صورت مستقیم است. استفاده 

هاي باال و پایین باعث از دست رفتن مشخصات نوسانات داراي پاکت

شود در حالی که استفاده از تقعر منحنی امکان استخراج ي کم میدامنه

]. بعالوه، استخراج سیگنال میانگین محلی 20- 19سازد [آنها را فراهم می

ن مشکالت متعدد ناشی از استفاده شدبه صورت مستقیم منجر به برطرف

هاي اشتباه و هاي باال و پایین سیگنال مانند وقوع اکسترمماز پاکت

هاي مختلف تالش گیري بین آنهاست. در مطالعات پیشین با شیوهمیانگین

شده تا میانگین محلی سیگنال بصورت مستقیم استخراج شود که منجر به 

] روشی را براي استخراج مستقیم 25اند. مرجع [نتایج قابل قبولی بوده

سیگنال میانگین محلی به کمک معادالت دیفرانسیل جزئی ارائه نموده 

ي ] تعریف میانگین محلی سیگنال را به کمک مسئله26است. مرجع [

دهد و سپس به ریزي کوادراتیک و قیود تساوي و نامساوي انجام میبرنامه

ه از فیلترهاي هموارکننده به ] با استفاد17پردازد. مرجع [حل آن می

پردازد. با بررسی مراجع استخراج میانگین محلی به صورت مستقیم می

شود که این رهیافت داراي مزایاي متعددي است و به یادشده مالحظه می

  گردد.همین دلیل در مقاله حاضر از آن استفاده می

  مدلسازي مسئله - 3-2

سیگنال  ts گیرید که داراي اکسترمم در نقاط را در نظر بjt  به ازاي

Jj ,,1   1است به نحوي کهj ي اولیه و نقطهJj  ي نقطه

شود. سیگنال میانگین محلی نهایی سیگنال را نیز شامل می te  به

هاي بین هر دو اکسترمم متوالی به هاي مکعبی در بازهايکمک چندجمله

  صورت زیر قابل تعریف است:

)8(           
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j tete  

  که در آن
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tttifdtctbta
te jjjjjj
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هدف پیداکردن  te ي مورد بررسی است به نحوي که تابع هزینه

کمینه گردد. براي مشخص شدن  te ها اينیاز است تا ضرایب چندجمله

jjjj dcba 1,,1به ازاي  ,,,  Jj   مشخص است؛ بنابراین

 14 J  مجهول وجود دارد. براي پیداکردن این مجهوالت از شرایط

  توان استفاده کرد:ي صفر و یک به صورت زیر میپیوستگی مرتبه

)10(        
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tetete

tetete
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2,,1که در آن   Jj  بنابر این . 22 J .معادله وجود دارد  

اکنون مقادیر  jte  و jte   به ازايJj ,,1   را به عنوان

متغیرهاي تصمیم         JJ teteteteX  ,,,, 11  در نظر می-

  است. J2گیریم که تعداد آنها برابر با 

شود که تعداد مجهوالت با مجموع معادالت و متغیرهاي مشاهده می

  توان به صورت زیر حل کرد:شود؛ از این رو معادالت را میتصمیم برابر می
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1,,1به ازاي   Jj .  

با حل معادالت فوق و استفاده از شرایط اولیه و نهایی متغیرهاي 

توان تصمیم می te شود که با انتخاب هر را یافت. لذا مشاهده می

گین محلی یک سیگنال میان Xمجموعه از متغیرهاي تصمیم  te 

شود. اکنون مسئله به صورت پیداکردن متغیرهاي تصمیم بهینه حاصل می

optX شدن تابع هدف دلخواه شود.قابل بیان است که موجب کمینه  
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  IMFمروري بر تعریف و خواص  - 3-3

صورت گرفته است، تعریف  EMDي رغم مطالعات فراوانی که دربارهعلی

IMF  همچنان محل مناقشه است. بر اساس تعریف اولیه ازIMF  که در

سیگنالی است که داراي دو ویژگی  IMF] بیان شده است، یک 9مرجع [

  زیر باشد:

 ها با صفر هاو تعداد تقاطعدر تمام طول سیگنال، تعداد اکسترمم

 برابر یا حداکثر داراي یک واحد اختالف باشند

 ها و کمینههاي گذرنده از بیشینهدر هر نقطه، مقدار میانگین پاکت-

 ها برابر صفر باشند.

رغم این تعریف اگرچه بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و علی

] 32نتایج چشمگیر آن، همچنان داراي ابهام است. به عنوان مثال مرجع [

است و شرط اول را  است که در این تعریف تنها شرط دوم کافیاثبات کرده

توان از شرط دوم استخراج نمود. با توجه به دالیلی که قبالً ذکر شد، می

ها مطلوب نیست. از این رو در ادامه به بررسی ي پاکتاستفاده از ایده

ها نباشند و ثانیاً خواهیم پرداخت که اوالً وابسته به پاکت IMFخواصی از 

سازي در یک بهینه IMFاستخراج  بتوان از آنها به عنوان تعریفی براي

  چندمعیاره استفاده نمود.

ء باشد؛ یعنی تک جزباید  IMF، یک EMDي بنابر فلسفه خاصیت اول:

رغم بنیادي بودن ي زمانی تنها داراي یک فرکانس باشد. علیدر هر لحظه

شود، بعالوه، اثري از آن مشاهده نمی IMFي این خاصیت، در تعریف اولیه

بالگري تکرارشونده رسیدن به چنین خاصیتی را معیار توقف قرار فرایند غر

سازد. از این نداده و در شرایط کلی رسیدن به آن را تقریباً غیرممکن می

آمده بدست IMFتوان به عنوان معیاري براي قبول و رد خاصیت می

ي IMF، تنها فرکانساستفاده کرد؛ به نحوي که در رزولوشن مناسب براي 

ي زمانی تنها داراي یک فرکانس باشد. ول است که در هر لحظهقابل قب

(که یک  HHTتوان طیف براي بررسی تک جزء بودن یک سیگنال می

هاي غیرصفر این است) را بدست آورده و تعداد درایه sparseماتریس 

ي قابل قبول است که در IMFماتریس در هر زمان را محاسبه نمود. تنها 

ر زمان برابر با یک باشد. لذا اختالف مجموع تعداد آن، این تعداد در ه

هاي زمانی مورد هاي غیرصفر این ماتریس در هر زمان با تعداد لحظهدرایه

  بررسی تابع پنالتی است که باید کمینه گردد.

هاي متوالی IMFهاي زمانی مختلف در از آنجا که مقیاس خاصیت دوم:

ي زمانی داراي فرکانس در یک لحظه IMFافتند، هیچ دو به دام می

نماند. تعامد محلی یکسان نیستند. این خاصیت را تعامد محلی تجزیه می

شود. از این تجزیه معموالً به دلیل الگوریتم مورد استفاده دقیقاً ارضا نمی

ها به عنوان معیاري براي کیفیت تجزیه استفاده IMFتوان از تعامد رو می

ها متعامد است، بر مجموع آنها نیز IMFبر سایر  IMFکرد. از آنجا که هر 

داراي باالترین فرکانس که در فرایند  IMFمتعامد خواهد بود. لذا 

ي سیگنال متعامد باشد. لذا در شود باید بر باقیماندهغربالگري استخراج می

  موفق، معیار تعامد به صورت باید کمینه گردد: EMDیک 

)12(      
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در الگوریتم کالسیک شرط میانگین محلی صفر به داشتن  خاصیت سوم:

]. با این حال براي دوري 33شود [هاي باال و پایین متقارن تفسیر میپاکت

ها، در برخی از موارد این شرط به داشتن انتگرال از استفاده از مفهوم پاکت

به بیشتري با یابد که داراي تشاصفر بین دو اکسترمم متوالی تقلیل می

]. اگرچه این تعریف نیز الزاماً صادق نیست 26است[ IMFاي تعریف پایه

استفاده  IMFتوان از آن به عنوان معیاري براي دستیابی به یک اما می

ي موفق باید معیار انتگرال یعنی مجموع نمود. یعنی براي یک تجزیه

  ه گردد. یعنی:هاي متوالی کمینشده بین اکسترممکسب IMFهاي انتگرال
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Jjبه ازاي  cهاي موقعیت اکسترمم jtکه در آن  ,,1  .است  

انرژي سیگنال  خاصیت چهارم: tx :به صورت زیر قابل تعریف است  

)14(           
t

dttxtxE 2  

و انرژي  IMFاثبات نموده است که مجموع انرژي یک ] 34[مرجع 

ي سیگنال پس از تجزیه باید برابر با انرژي سیگنال اولیه باشد. باقیمانده

ي موفق، معیار پایستگی انرژي یعنی اختالف مجموع لذا براي یک تجزیه

از تجزیه و انرژي  ي سیگنال پسو انرژي باقیمانده IMFخطاي انرژي 

  سیگنال اولیه باید کمینه گردد. یعنی:

)15(              tctxEtcEtxEEI   

  تعریف تابع هدف یا تابع هزینه - 3-4

خاصیت اصلی باشد و براي هر یک  4باید داراي  IMFبنابر بخش قبل یک 

معیاري معرفی شد که باید کمینه گردد. اکنون به منظور مد نظر قراردادن 

شود اي به صورت زیر در نظر گرفته میادشده، تابع هزینهي تعاریف یهمه

دار معیار تعامد، معیار انتگرال، معیار انرژي و تابع که درآن مجموع وزن

  پنالتی تک جزء بودن کمینه گردد:

)16(      PIEIfIIfOIfI  321  

الزم به یادآوري است که به دلیل تفاوت در مقادیر معیارهاي 

هاي مجموع وزندار براي جمع آنها استفاده نمود. وزنیادشده باید از 

ي باید به نحوي انتخاب شوند که مقیاس همه 3fو  1f ،2fیادشده 

  شود:هاي تجربی زیر استفاده میمعیارها یکسان گردد. در اینجا از وزن

)17(       

1

1

10

3

2

1







f

f

f

  

  سازي: الگوریتم ژنتیکابزار بهینه - 3-5

الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوي محاسباتی فراکاوشی بر اساس 

ها در فضاهاي بسیار وسیع و بزرگ است که در ها و کروموزومساختار ژن

گردد. گیري به سمت پیدا کردن یک جواب بهینه مینهایت منجر به جهت

ژنتیک بر پردازش تصادفی هدایت شده استوار است. اصول کار الگوریتم 

بنابراین عملگرهاي تصادفی، فضاي جستجو را به صورت تطبیقی مورد 

الگوریتم ژنتیک بر  .]35[ دهند تا بهترین جواب را بیابندبررسی قرار می

ها شانس این اساس انتخاب طبیعی شکل گرفته است که به بهترین

اي از هد. در ابتدا الگوریتم با مجموعهدبیشتري براي تولید مثل می

گردد. از شود آغاز میهاي تصادفی که به آنها جمعیت گفته میکروموزوم

گردد به این امید که این جمعیت به عنوان والد جمعیت بعدي استفاده می

هایی که براي هاي قدیم باشند؛ زیرا روشجمعیت جدید بهتر از جمعیت

ها صورت ده شده، با توجه به مناسب بودن آنانتخاب جمعیت جدید استفا

شود تا شرایط خاتمه براي دستیابی گرفته است. این فرآیند آنقدر تکرار می

در این الگوریتم، باید فضاي طراحی به  به بهترین راه حل محقق شود.

هاي ژنتیک با متغیرهاي کد فضاي ژنتیک تبدیل شود. بنابر این الگوریتم

هاي بهتر هاي وراثتی متعددي براي تولید رشتهعملگرکنند. شده کار می

وجود دارد که هدف این عملگرها، جستجوي فضاي پارامترها و تا حد 

  هاي مطلوب است.امکان حفظ اطالعات نهفته در رشته
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 سنجیصحت -4

در این بخش به منظور بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادي و روش 

گیرد. براي این منظور صورت میاي بین نتایج آنها کالسیک، مقایسه

  زیر را در نظر بگیرید:سیگنال 

)12(           ftatts  2cos2cos  

5.00در شرایط   f  10و  a توان این سیگنال را می

تجربی به صورت کامل به اجزاي آن تفکیک ي مودهاي شبهتوسط تجزیه

و 5.0fي باال با براي سیگنال از خانوادهنمود. در اینجا به بررسی دو 

1a پردازیم. اکنون با استفاده از هرتز می 100برداري و فرکانس داده

ابع مود ذاتی سیگنال باال وبه کسب ت پیشنهاديروش کالسیک و روش 

به شده اتی کسبابع مود ذوتو دومین رود که اولین پردازیم. انتظار میمی

تر باشد. نتایج به کمک پایین وداراي فرکانس باالتر  هايبرابر با مودترتیب 

  :نمایش داده شده است 1در شکل هاي یادشده روش

  

 
  (الف)

  (ب)

  )ج(

الف) سیگنال  - 1شکل ts شده توسط : ب) روش و توابع مود ذاتی کسب

  بهبودیافته.کالسیک و ج) روش 

شده به کمک دو روش هاي کسبIMFي خواص اکنون به مقایسه

شود ارائه شده است. مشاهده می 1پردازیم. نتایج این مقایسه در جدول می

هایی با دقت باالتر بدست آورد که IMFکه روش پیشنهادي توانسته است 

  همخوانی بیشتري با تعاریف یادشده در بخش قبل دارند.

  

  شده به کمک دو روشهاي کسبIMFي خواص ایسهمق - 1جدول 

 روش بهبودیافته روش کالسیک  متغیر

OI 
0.0071 0.0055 

II 
0.0469 0.0253 

EI 
0.0712 0.0548 

  

 زدگیکاربرد در شناسایی یخ -5

بر تحلیل سیگنال براي  ي یک روش مفهومی مبتنیدر این بخش به ارائه

پردازیم. براي این تشخیص میزان تشکیل یخ بر روي بال هواپیما می

شده براي هواپیما در شرایط تشکیل یخ سازيمنظور، از یک مدل شبیه

شود. با اعمال دستورات ورودي به الویتور و ایلرون، دینامیک استفاده می

هاي خروجی نالگردد. سیگسمتی هواپیما تحریک می-طولی و عرضی

زدگی بال ي یخسمتی حاوي اطالعات مفیدي درباره-طولی و عرضی

شدن با هواپیما است؛ اما با این حال، اطالعات یادشده به دلیل ترکیب

دینامیک هواپیما (پاسخ عمومی) و دستورات کنترلی (پاسخ خصوصی) در 

رو، از  هاي خروجی هواپیما مستقیماً قابل مشاهده نیست. از اینسیگنال

ها از هم براي جداسازي این دینامیک EMDي الگوریتم بهبودیافته

هاي پروازي به داده EMDي شود. با اعمال الگوریتم بهبودیافتهاستفاده می

سمتی براي شرایط تشکیل یخ، - شده در هر دو بخش طولی و عرضیکسب

IMFشوند. اکنون با بررسی این هاي مربوطه کسب میIMFاثر  توانها می

زدگی را به صورت مجزا شناسایی کرده و بررسی نمود. همچنین، با یخ

توان به معیاري براي سازي در مقادیر مختلف تشکیل یخ میاجراي شبیه

  زدگی رسید.مرتبط با دینامیک یخ IMFتشخیص آن در 

در مطالعات پیشین، اطالعات پروازي واقعی به میزان کافی براي 

نامیک پرواز هواپیما به ازاي مقادیر مختلف شدت یخ بررسی تأثیر یخ بر دی

- ي حاضر از یک مدل شبیهها وجود ندارد. از این رو، در مقالهبر روي بال

شود. در این مدل، از مقادیر شده براي این منظور استفاده میسازي

- 36شده در مراجع [زدگی ارائهمشتقات پایداري و کنترل تحت تأثیر یخ

مشخصات استفاده شده است.  Cessna 208Bماي ] براي هواپی38

  اند.نمایش داده شده 2در جدول  Cessna 208Bهواپیماي 

  

  Cessna 208Bمشخصات هواپیماي  -2جدول 

 واحد مقدار متغیر

b 
52.16 ft 

c 
11.80 ft 

S 
279.40 2ft 

xxI 
8640.0 2. ftslug 

yyI 
14375.0 2. ftslug 

zzI 
21189.9 2. ftslug 

xzI 
555.7 2. ftslug 

W 
7591.0 lb 

  

ي مشتقات پایداري و کنترل براي ، مقادیر پایهیادشده در مراجع

زدگی حالت بدون یخ و میزان کاهش اثربخشی این مشتقات براي حالت یخ
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)degradation factorsي هر یک از ) ارائه شده است. براي محاسبه

  استفاده کرد:زیر ي توان از معادلهمشتقات پایداري و کنترل می

)18(    cleanseverityradationdeiced CffC )1( g  

بیانگر هریک از مشتقات کنترل و پایداري یادشده در  icedCکه در آن 

بیانگر هریک از مشتقات کنترل و پایداري  cleanCشرایط وقوع یخ، 

radationdefیادشده در شرایط بدون یخ،  g  بیانگر میزان کاهش

بیانگر شدت  severityfزدگی و اثربخشی این مشتقات براي حالت یخ

کند. زدگی کامل) تغییر می(یخ 1(بدون یخ) تا  0وقوع یخ است که بین 

  اند:نمایش داده شده 3مورد مطالعه در جدول شرایط پروازي 

  

  شرایط پروازي مورد مطالعه -3جدول 

Parameter Value Unit 

h  4631 ft  

V  101.9 tk  

CGX  0.289   

  

radationdefو  cleanCمقادیر همچنین،  g  براي هواپیماي

Cessna 208B  است. 4مطابق مراجع یادشده به صورت جدول  

  

radationdefو  cleanCمقادیر  - 4جدول  g  

Parameter 
cleanC  radationdef g  Parameter 

cleanC  radationdef g

0L
C  0.26 0 

Y
C

 
-1.04 0.20 

L
C  4.53 0.10 

RY
C

  
0.23 0.08 

qL
C  10.27 0.012 

l
C

 
-0.1 0.10 

EL
C


 0.54 0.095 

pl
C

 
-0.59 0.10 

0m
C  0.10 0 

Al
C
  

0.15 0.10 

m
C  -0.78 0.099 

Rl
C

  
0.02 0.08 

qm
C  -28.95 0.035 

n
C

 
0.10 0.20 

Em
C


 -1.61 0.10 

rn
C

 
-0.20 0.061 

DC
 

0.040 -0.75 
An

C
  

-0.01 0.083 

  

در مراجع یاشده  Cessna 208Bسایر اطالعات الزم براي هواپیماي 

درجه آزادي براي بررسی  6سازي توان از یک شبیهاند. اکنون میذکر شده

زدگی استفاده کرد. به منظور تحریک دینامیک پرواز هواپیما در شرایط یخ

توان شود. میشده از دستور ورودي الویتور استفاده میسازيمدل شبیه

ي حمله را به عنوان خروجی، مورد بررسی قرار داد.  سپس مقدار زاویه

بودیافته به اجزاي آن تجزیه به EMDا توسط الگوریتم توان خروجی رمی

  کرد.

شده توسط دستور سازيبه عنوان مثال مدل شبیه tE sin5 

شده از آن براي یخ تحریک شود. نتایج خروجی و توابع مود ذاتی حاصل

شود نشان داده شده است. مالحظه می 2در شکل  100و  50، 20زدگی 

تابع مود ذاتی است. توابع مود ذاتی اول و دوم به  3امل که هر خروجی ش

ترتیب نویز و پاسخ به دستور کنترلی هستند. اما تابع مود ذاتی سوم ناشی 

زدگی (توان شدت یخزدگی است و میاز دینامیک هواپیماي دچار یخ

severityf مود توابع  فرکانس) را از روي آن تشخیص داد. مقدار میانگین

تابع  فرکانسشود که ارائه شده است. مالحظه می 5ذاتی سوم در جدول 

  زدگی است.مود ذاتی سوم داراي ارتباط مستقیم با شدت یخ

  

 
  (الف)

  (ب)

  )ج(

  (د)

شده از دستور و توابع مود ذاتی حاصل ي خروجیزاویه حمله -2شکل

 tE  2sin5 0 : الف)براي یخ زدگیseverityf ، (ب

2.0severityf  (5.0و جseverityf  (1و دseverityf.  
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  مختلف severityfدر  توابع مود ذاتی سوم فرکانسمیانگین  -5جدول 

severityf
 

 روش بهبودیافته روش کالسیک

0 0.147 0.148 
0.2 0.141 0.142 
0.5 0.133 0.132 
1  0.119 0.116 

اکنون به منظور بررسی استقالل مود ذاتی سوم از سیگنال تحریک 

در اینجا سه دستور ورودي ایلرون به شکل  tE  2sin5 یک ،

- درصد یخ 50سیگنال مربعی و یک سیگنال چیرپ براي هواپیمایی با 

است. مطابق  3گیرد. نتایج به صورت شکل زدگی مورد بررسی قرار می

ي موارد یکسان شود که تابع مود ذاتی سوم همهمالحظه می 6جدول 

توان به این نتیجه رسید که تابع مود ذاتی سوم مستقل است. از این رو می

  زدگی است.ها ناشی از دینامیک یخاز سیگنال ورودي و تن

 
  (الف)

  (ب)

  )ج(

 1severityfبراي  و توابع مود ذاتی ي خروجیحملهزاویه  - 3شکل

 : الف)شده از دستورحاصل tE  4sin ،(و  سیگنال مربعی ب

  .سیگنال چیرپج)

شده توسط تحریک توابع مود ذاتی سوم فرکانسمیانگین  -6جدول 

  هاي مختلفورودي

severityf
 

 بهبودیافتهروش  روش کالسیک

 tE  4sin 
0.133 0.131 

 0.131 0.132 سیگنال مربعی

  0.133 0.134 سیگنال چیرپ

  

 گیري نتیجه - 6

تجربی بهبودیافته ي مودهاي شبهي حاضر یک الگوریتم تجزیهدر مقاله

سازي چندمعیاره ارائه گردید. در این الگوریتم یک تابع هدف توسط بهینه

سازي بهینهو  جزء بودن معرفی شده تعامد، انتگرال و تکشامل معیارهاي 

با کمک این روش، روند سیگنال به کمک الگوریتم ژنتیک اجرا گردید. 

مستقیماً شناسایی شده و نیاز به غربالگري تکراري حذف گردید. ارزیابی 

این روش حاکی از کسب نتایج بهتر توسط آن در مقایسه با روش کالسیک 

زدگی در هواپیما شده براي شناسایی یخت از الگوریتم ارائهاست. در نهای

استفاده شد. نتایج تحلیل سیگنال زاویه حمله نمایانگر آن بودند که 

زدگی است اما وابسته به دستورات سومین تابع مود ذاتی متأثر از شدت یخ

توان کنترلی ورودي نیست. از این رو، فرکانس سومین تابع مود ذاتی را می

  زدگی در هواپیما دانست.عنوان معیاري براي شناسایی یخ به
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