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ارائٍ یک شبکٍ عصبی مصىًعی پرسپترين چىذالیٍ برای تشخیص الگً در 

 ومًدار کىترل

 ، استبدیبر ٍ ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ هٌْذسی غٌبیغ 2، وبرضٌبسی ارضذ هٌْذسی غٌبیغ،  هْذی وجیزی ًبئیٌی1ًسزیي ثیبتی

 ایزاى -تْزاى -ضوبل( -داًطگبُ پیبم ًَر) تْزاى -1

 nasrin.bayati@ymail.com 

 ایزاى -یشد -داًطگبُ پیبم ًَر هزوش یشد  -2

 m_kabirinaeini@yahoo.com 

ای استفبدُ ضَد تب ّبی پیطزفتِهَلغ آى السم است تىٌیهاهزٍسُ ثزای تسزیغ در ضٌبسبیی اًحزافبت فزایٌذ ٍ اغالح ثِ :چکیذٌ

تزل ثِ ػٌَاى یىی اس اثشارّبی هْن وٌتزل آهبری ّبی ًبضی اس تَلیذ هحػَالت هؼیَة ثِ حذالل ثزسذ. در ایي هسیز ًوَداروٌّشیٌِ

ّبی ػػجی هػٌَػی ثزای ّبی ػػجی هػٌَػی هَرد استفبدُ لزار گزفتِ است. ضجىِفزایٌذ در تزویت ثب اثشارّبی هذرى ّوچَى ضجىِ

 ثز هػٌَػی ػػجی جىِض هی اس پژٍّص ایي دراًذّبی هختلف هَرد استفبدُ لزار گزفتِتطخیع الگَ در ًوَدارّبی وٌتزل در پژٍّص

( ثزای تطخیع ضص ًَع الگَی هتذاٍل ًوَدار وٌتزل )ًزهبل، سیىل، رًٍذ غؼَدی، رًٍذ MLP) چٌذالیِ پزسپتزٍى هؼوبری هجٌبی

-سبسی تطخیع سزیغ ٍ غحت ثبالتز در تطخیع الگَ را ًطبى هیضَد. ًتبیح ضجیًِشٍلی، ضیفت ثِ ثبال ٍ ضیفت ثِ پبییي( استفبدُ هی

 دّذ. 

 ، ًوَدار وٌتزل، ضجىِ ػػجی هػٌَػیفزایٌذ تطخیع الگَ، وٌتزل آهبری مات کلیذی:کل
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 مقذمٍ .1

 ثبسی ّبضزوت ثمب در حیبتی ًمص ویفیت اهزٍس، رلبثتی ثبسار در

 هذرى ّبیرٍیِ ٍ اثشارّب ثىبرگیزی ٍ تَسؼِ ثٌبثزایي. وٌذهی

.  .است ضذُ تجذیل اسبسی ضزٍرت هی ثِ ویفیت وٌتزل ثزای

 در الگَّب .است وٌتزل ًوَدار SPC در اٍلیِ اثشاّبی اس ىیی

 سیىل،) غیزطجیؼی ٍ( ًزهبل) طجیؼی دستِ دٍ ثِ وٌتزل ًوَدار

 تمسین( پبییي ثِ ضیفت ثبال، ثِ فتضی ًشٍلی، رًٍذ غؼَدی، رًٍذ

ضًَذ. ثِ طَر سٌتی، الگَّبی ًوَدار وٌتزل ثِ غَرت دستی هی

-ضجىِ اس اخیز ّبیسبل . در]1[ضذًذ تدشیِ تحلیل ٍ تفسیز هی

 وٌتزل ًوَدار در الگَ تطخیع ثزای هػٌَػی ػػجی ّبی

 . است ضذُ استفبدُ

 وطف زایث اًتطبرپس ػػجی ضجىِ هذل هی ،[2] اسویت آلیس

.  وزد ارائِ X ٍ Rًوَدارّبی در ٍاریبًس هیبًگیي ٍ در ضیفت

 ٍ ػػجی ضجىِ اس ّیجزیذی هذل هی ،[3] دیگزاى ٍ خیبًگ

 تطخیع را الگَ فبس دٍ در وِ وزدًذ ارائِ ػذدی ثزاسش رٍش

 ضجىِ ثز هجتٌی چبرچَة هی ،[4] دیگزاى ٍ هیذاًی-اِل. دّذهی

 ضٌبسبیی ٍ الگَ ثٌذیطجمِ ٍ تطخیع ثزای را ػٌَػیه ػػجی

ػطب  .دادًذ ارائِ چٌذهتغیزُ حبلت در الگَ هسٍَل( ّبی)هتغیز

یه رٍش ّیجزیذی هجتٌی ثز والستز ، ]5[سادُ ٍ دیگزاى اثزاّین

K-MICA  ٍ ضجىِ ػػجی هػٌَػی در هَرد الگَّبی ًزهبل ٍ

درغذ را  56/99رًٍذ ٍ ضیفت ٍ سیىل، ارائِ وزدًذ ٍ غحت 

در ایي پژٍّص ثب استفبدُ اس یه ضجىِ ػػجی ثذست آٍردًذ. 

( هجتٌی ثز دادُ خبم ثِ تطخیع MLPپزسپتزٍى چٌذالیِ )

در حبلت  Xالگَّبی غیزطجیؼی هتذاٍل در ًوَدارّبی وٌتزل 

ضَد. هشیت ایي پژٍّص پٌدزُ هتحزن هطبّذات پزداختِ هی

ثز در ًظز گزفتي سزػت ٍ غحت تطخیع،  ایي است وِ ػالٍُ

ثزای هسئلِ تطخیع اضتجبّی رًٍذ ٍ ضیفت ًیش رٍضی را 

 دّذ.پیطٌْبد هی

 پیشىُادیمذل  .2

ّبی ػػجی وِ در هٌْذسی خبیگبُ تزیي ضجىِیىی اس هْن

رٍد، ّب ثطوبر هیتزیي ضجىِخبغی دارد ٍ اس سهزُ وبرثزدی

 سیستن پژٍّص ایي در ّبی پزسپتزٍى ّستٌذ. اس ایي رٍضجىِ

 تؼذاد. ضَدهی طزاحی الیِ چٌذ پزسپتزٍى هؼوبری هجٌبی ثز

 ،(20) هطبّذات پٌدزُ اًذاسُ هسبٍی ٍرٍدی، الیِ ّبیًزٍى

( 6) الگَ ّبیوالس تؼذاد اسبس ثز خزٍخی، ّبیًزٍى تؼذاد

 تؼییي خطب ٍ آسهَى هجٌبی ثز ٍ الیِ ّبی هخفی،. ضَدهی تؼییي

آٍری دادُ ًیبسهٌذ ّشیٌِ سیبد است، در ِ خوغاس آًدب و .ضَدهی

ضَد. خذٍل سبسی ثزای تَلیذ الگَ استفبدُ هیایي هطبلؼِ اس ضجیِ

-( هؼبدالت ٍ پبراهتزّبی الگَّب ثزای ضجیِ سبسی را ًطبى هی1)

 دّذ.

 سازی. معادالت ي پارامترَای الگً برای شبی1ٍجذيل

پیص پزداسش اًدبم ضذُ در خػَظ دادُ ّبی خبم ثِ غَرت 

لزار  ]-1ٍ1 [ّب در هحذٍدُ ضَد تب دادًُزهبالیش  آًْب اًدبم هی

  گیزًذ.

( ) ( ( )) ) /z t x t     
) خبایي در )z t اس استبًذاردسبسی ارسش ( )x t  هی در .است 

 سیز در اطالػبت استبًذاردسبسی هؼبدلِ ٍالؼی، وبرثزدی ثزًبهِ

  .است ضذُ دادُ ًطبى
( ) ( (t) E( )) / E( )z t x     

)Eخب در ایي )  ٍ E( )  ارسش ثِ دست آهذُ اس اطالػبت

ثؼذ اس  اًذ.آٍری ضذُوِ اس فزایٌذ تَلیذ خوغ گیزی ضذًُوًَِ

ضَد ٍ فزایٌذ آهَسش را ّب وذگذاری هیاستبًذارسبسی، دادُ

 ًوبیذ. اغل فزهَل ّبی وذگشاری در ایي همبلِ:تسْیل هی
( ) , x(t) .

( ) , . . (N ) x(t) . . N

( ) ( ) .

y t

y t N

y t x t

 


         
    

25 4 9

25 4 9 0 2 1 4 9 0 2

25 4 9

  

 معادالت الگًَا مقادیر پارامترَا پارامترَای الگً وًع الگً

NR هیبًگیي ( ) 

 اًحزاف استبًذارد

( ) 

 

 

 

IT ضیت ( )  to  
 

DT   
 

US همذار ضیفت ( )  to  
 

DS   
 

CC ٌِداه ( ) 

) پزیَد ) 

 to  
8 
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 وٌذهی تؼییي را وذگذاری ًزخ وِ است پبراهتزی N خبایي در

(N=1,2,3,…,49 )ٍ ( )y t اس وذگذاری ارسش ( )x t است. 

 ػولىزد ضبخع ػٌَاى ثِ را( RA) تطخیع غحت همبلِ ایي

 را دیذُ آهَسش MLP ضجىِ تطخیع لبثلیت تب وٌذهی ثزرسی

 الگَ ضص تطخیع غحت هَرد در آسهبیص ًتبیح. ًوبیذ ارسیبثی

 الگَ ّز RA درغذ. است ضذُ دادُ ًطبى( 2) ضوبرُ خذٍل در

 ضوبرُ خذٍل اطالػبت ثِ تَخِ ثب. است آسهبیص ثبر ّشار هیبًگیي

 ثبالی RA درغذ اغلی الگَی ضص خػَظ در MLP ضجىِ ،(2)

 ثِ را ًشٍلی ٍ غؼَدی رًٍذ الگَّبی MLP ضٌبسبگز .دارد 0.93

-هی اضتجبُ پبییي ثِ ضیفت ٍ ثبال ِث ضیفت الگَّبی ثب تزتیت

 هٌبست فٌآٍری ثب را MLP ضٌبسبگز همبلِ ایي ثٌبثزایي. گیزد

 تب( wavelet تحلیل تدشیِ فٌآٍری هثأل) دّذهی پیطٌْبد دیگزی

 ثْتزی ضٌبختی تأثیز تب وٌذ هتوبیش رًٍذ الگَ اس را ضیفت الگَی

 را( ARL) دًجبلِ طَل هیبًگیي ّوچٌیي ثزرسی ایي .ثبضذ داضتِ

وٌذ )در حبلت پٌدزُ هی استفبدُ ػولىزد ضبخع ػٌَاىثِ

 .ًوبیذ ارسیبثی را دیذُ آهَسش MLP تطخیع سزػت هتحزن( تب

ARL ِسیگٌبل ایٌىِ اس لجل ّبًوًَِ تؼذاد هیبًگیي هؼٌبی ث 

 ARLضَد. رٍش هحبسجِ  تَلیذ ضٌبسبگز تَسط وٌتزل اس خبرج

 ثِ غَرت سیز است:

ثزای الگَی غیزطجیؼی تطخیع دادُ  بًِ . تؼییي حذ آست1

 ضذُ

 20. تٌظین اًذاسُ پٌدزُ هسبٍی 2

j).گزفتي دادُ ضجیِ سبسی ضذُ اخیز  3 t , t ,..., t , t)jX    24 23 4 

 jXدرjX . استبًذارد سبسی ٍ وذگذاری 4 

 خب:ایي در iV ثزدار در  jX بتاطالػ . ایدبد5

( , ,..., , )t t t tiV X X X X   24 23 1  ، iV ضٌبسبگز اس MLP ِتغذی 

 . ثگیزد را O خزٍخی تب وٌذهی

6.O   غیزطجیؼی الگَی وِ گیزینهی ًتیدِ پس ثبضذ 

 افشایص  1 ثِ را t ّوچٌیي( رٍینهی 7 هزحلِ ثِ ٍ دارد ٍخَد

 ضَین.هی 3 هزحلِ ٍارد ٍ دّینهی

 ARL. وٌینهی ثجت ٍ هحبسجِ را آسهبیص ایي دًجبلِ . طَل7

 است. آسهبیطبت ثزاثزی 10000دًجبلِ طَل هیبًگیي ضذُ، ثزرسی

 آسهبیطبت ضذ، هؼزفی ثبال در وِ ARL هحبسجِ رٍش طجك ثز

. ًتبیح 3گیزد. خذٍل هی اًدبم پژٍّص ایي در سبسیضجیِ

دّذ وِ ایي دّذ. ًتبیح ًطبى هیرا ًطبى هی ARLهحبسجِ 

تطخیع دٌّذُ دارای سزػت ثیطتزی ًسجت ثِ ًوَدار وٌتزل 

 ضَّبرت است.

 گیری. وتیج3ٍ

ثزای  سزیغ رٍضی فَق، رٍش رٍ، پیص هالحظبت هجٌبی ثز

 تطخیع همبلِ ایي در .است وٌتزل ًوَدار در الگَ تطخیع

 وِ دّذهی ًطبى آسهبیص ًتبیح. است ضذُ پیطٌْبد MLP دٌّذُ

 هیشاى ػولىزدی ضبخع دٍ ثِ تَخِ ثب دٌّذُ تطخیع ایي

 ػولىزد( ARL) دًجبلِ طَل هیبًگیي ٍ (RA) تطخیع غحت

 آسهبیص ًتبیح. دارد وٌتزل ًوَدار در الگَ 6 تطخیع در ثْتزی

 اثزثخطی ٍ وبرایی هیشاى ٌىِای ثزای MLP وِ دّذهی ًطبى

 هٌبست دّذ وبّص را تَلیذ سهبى ٍ ًوبیذ اغالح را تَلیذ فزایٌذ

 . است
 . صحت تشخیص2جذيل 

شیفت  سیکل

 بٍ پاییه

شیفت 

 بٍ باال

ريوذ 

 وسيلی

ريوذ 

 صعًدی

 الگً ورمال

صحت  995/0 940/0 936/0 946/0 951/0 967/0

 تشخیص

MLP 

 ARL. وتایج محاسبٍ  3جذيل 
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