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چکیده :در مقاله حاضر مروری بر روشهای تحلیل و پردازش زمان-فرکانس سیگنال با تأکید بر بهبود توزیعهای زمان-فرکانس انجام
میگیرد .نمایش سیگنال در حوزه فرکانس بهدلیل عدم توانایی بازنمایی تغییرات فرکانسی در طول زمان ،برای تحلیل سیگنالهای
غیرایستا کارآمدی الزم را ندارد؛ در نتیجه نیاز به یک توزیع با توانایی بازنمایی تغییرات فرکانسی نسبت به زمان وجود دارد .توزیعهای
زمان-فرکانس به خوبی این تغییرات سیگنالها را نشان میدهند .در این مقاله ،ضرورت استفاده از تحلیل و پردازش زمان-فرکانس
مورد بررسی قرار گرفته است .روشهای پایه تحلیل و پردازش زمان-فرکانس سیگنال دارای ویژگیها و محدودیتهایی هست و
شناخت دقیقتر آنها میتواند )1 :هدف آینده این حوزه دانش را تعیین نماید ،و  )2کاربردهای آن را در حوزههای مختلف مهندسی
مشخص سازد .در منابع علمی موجود به دو ویژگی تفکیکپذیری 1توام فرکانسی و زمانی ،و عدم وجود عبارات متقاطع توجه زیادی
شده است .در این مقاله ،به سنجش فشرده توزیع زمان-فرکانس سیگنال به عنوان یکی از موضوعات جدید و پیشرفته در حوزه تحلیل
زمان-فرکانس سیگنال پرداخته شده است .سنجش فشرده روشهای زمان-فرکانس سیگنال باعث کاهش عبارات متقاطع و کاهش
حساسیت روشها به نوفه 2میشود .همچنین در بخش پایانی مقاله ،معیارهای ارزیابی توزیعهای زمان-فرکانس سیگنال مورد بررسی
قرار میگیرند.
واژههای کلیدی :توزیع زمان-فرکانس سیگنال ،سنجش فشرده توزیع زمان-فرکانس سیگنال ،معیار ارزیابی توزیع زمان-فرکانس
سیگنال ،عبارات متقاطع ،سیگنال تحلیلی.

 .1مقدمه
بازنمایی در حوزه زمان و بازنمایی در حوزه فرکانس ،دو روش کالسیک برای بازنمایی سیگنال میباشند .در هر یک از این دو روش،
متغیرها ی زمان و فرکانس به صورت مجزا مورد بررسی قرار میگیرند [ .]2 ,1در حوزه زمان ،میانگینی از مقادیر بازنمایی در حوزه
فرکانس (رابطه )1؛ و در حوزه فرکانس ،میانگینی از مقادیر بازنمایی در حوزه زمان محاسبه میشود (رابطه  . )2به همین دلیل
تغییرات فرکانس سیگنال در طول زمان در حوزه فرکانس مشهود نیست .در روشهای زمان-فرکانس امکان بازنمایی و تحلیل همزمان
سیگنال به طور همزمان در حوزه زمان و فرکانس وجود دارد.
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شکل  1یک سیگنال دو مؤلفهای را در سه حوزه زمان ،فرکانس و زمان-فرکانس نشان میدهد .هر دو مؤلفه این سیگنال خطی بوده و
به ترتیب دارای فرکانسهای شروع  0/2و  0/15هرتز و فرکانسهای پایان  0/3و  0/35هرتز میباشد .همانطور که در این شکل
 نویسندۀ مسئول
Resolution
Noise

1
2

مشخص است ،طیف چگالی توان تغییرات فرکانسی سیگنال را در طول زمان ،و دو مولفه موجود در آن را نشان نمیدهد .توزیعهای
زمان-فرکانس به خوبی این دو مشکل حوزه فرکانس را مرتفع ساختهاند(شکل -1پ).
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شکل  :1یک سیگنال دو مؤلفهای غیرایستا؛ الف :نمایش در حوزه زمان ،ب :نمایش در حوزه فرکانس ،پ :نمایش در حوزه زمان-فرکانس.

بیشتر سیگنالهای واقعی ،غیر ایستا و متغیر با زمان هستند[ .]4 ,3مطالعه چنین سیگنالهایی در حوزه زمان یا در حوزه فرکانس به
صورت مجزا امکانپذیر نیست .تحلیل زمان – فرکانس با نمایش همزمان فرکانس و زمان اطالعات مفیدی را از رفتار سیگنال نمایش
میدهد .]5 ,4[ .برای همین منظور ،از تحلیل زمان-فرکانس سیگنال در موضوعات و مسائل مختلفی مانند تفکیک کور منابع،]6[ 3
شناسایی تشنج از روی سیگنالهای مغزی[ ]9-7و حذف نوفه[ ]10استفاده میشود.
نرمافزار TFSAPتحت متلب برای تحلیل و پردازش زمان-فرکانس سیگنال ارائه شده است[ .]11این ابزار دارای رابط کاربری گرافیکی
بسیار سادهای است .عالوه بر آن از توابع  TFSAPدر کدهای متلب نیز میتوان استفاده کرد .این نرمافزار از طریق نشانی معرفی شده
در [ ]12به صورت رایگان قابل بارگیری و نصب بر روی رایانههای شخصی میباشد.
بخش دوم این مقاله مربوط به توزیعهای زمان-فرکانس است .این بخش شامل فرکانس آنی سیگنال ،توزیعهای زمان-فرکانس خطی و
توزیعهای زمان-فرکانس درجه دوم و توزیعهای مبتنی بر هسته است .بخش سوم مقاله به معرفی سنجش فشرده توزیع زمان-فرکانس
سیگنال میپردازد .معیارهای ارزیابی توزیعهای زمان-فرکانس در بخش چهارم آمده است .نهایتاً بخش پنجم مقاله شامل بحث و
نتیجهگیری است.

 .2توزیعهای زمان-فرکانس
همانگونه که قبالً نیز اشاره شد ،روشهای زمان-فرکانس برای تحلیل سیگنالهای غیرایستا معرفی شدند .روشهای موجود برای
تحلیل سیگنالهای غیرایستا را میتوان در سه دسته کلی فرکانس آنی ،توزیعهای خطی و درجه دوم تقسیمبندی نمود.
 1-2فرکانس آنی
چنانچه سیگنال غیرایستا تک مولفهای باشد (تنها دارای یک مؤلفه فرکانسی باشد) و انرژی سیگنال بیشتر از نوفۀ موجود در آن باشد،
محاسبه فرکانس آنی روش خوبی برای تحلیل سیگنال خواهد بود .فرکانس آنی یک سیگنال تک مؤلفهای به صورت مشتق فاز سیگنال
تعریف میشود[:]1
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در رابطه فوق Q(t) ،فاز سیگنال در لحظه  tاست .این رابطه فقط برای سیگنالهای تک مؤلفهای کارآمد است .
اخیراً روشی از ترکیب پردازش تصویر و توزیع زمان-فرکانس برای محاسبه فرکانس آنی سیگنال پیشنهاد شده است .در این روش در
مرحلۀ اول ،از روی مشتق توزیع زمان-فرکانس سیگنال ،فرکانس آنی مرتبط با بخشهای غیرهمپوشان مولفههای سیگنال استخراج

)Blind Source Separation(BSS

3

میشود .در مرحلۀ بعد ،از روی فرکانسهای آنی محاسبه شده و با کمک میدانهای تصادفی مارکف ،4فرکانسهای آنی مابقی نقاط
سیگنال تخمین زده میشود .شکل  2تخمین فرکانس آنی یک سیگنال چند مؤلفهای با همپوشانی مؤلفههای فرکانسی در حضور نوفۀ
شدید را نشان میدهد[.]13
برای محاسبه فرکانس آنی سیگنال چند مؤلفهای میتوان سیگنال را به مؤلفههای سازنده آن تجزیه نمود و سپس از روش موجود برای
محاسبه فرکانس آنی سیگنالهای تک مؤلفهای استفاده نمود [ .]14این روش در مورد سیگنالهای چند مؤلفهای که مؤلفهها با
یکدیگر تداخل دارند ،کارا نیست [.]15
به طور کلی ،روشهای تخمین فرکانس آنی سیگنالهای چند مؤلفهای به سه گروه تقسیم میشوند[ .]16 ,13گروه اول ،روشهایی
هستند که از مشتق فاز سیگنال استفاده میکنند[ .]14این گروه از روشها به وجود نوفه حساس هستند .گروه دوم ،روشهایی هستند
که تعداد نقاط صفر سیگنال را محاسبه میکنند و فرکانس سیگنال را برابر نصف فرکانس نقاط صفر در نظر میگیرند[ .]16روشهای
گروه دوم ،فقط برای سیگنالهایی مناسب هستند که بتوان آنها را به صورت تکهای ایستا تصور کرد .روشهای گروه سوم ،مبتنی بر
توزیعهای زمان-فرکانس هستند .روشهای این گروه از توزیعهایی مانند توزیع ویگنر-وایل برای محاسبه فرکانس آنی استفاده
میکنند .از آنجایی که این روشها برای محاسبه فرکانس آنی سیگنالهای غیر ایستای نوفهای مناسبتر هستند ،بیشتر مطالعات
فرکانس آنی مربوط به این گروه میباشد[.]19-17 ,15 ,13
فرکانس آنی سیگنال در موارد زیادی مانند تحلیل و پردازش سیگنالهای  ،EEGسونار ،آکوستیک زیر آب و گفتار مورد استفاده قرار
میگیرند[ . ]16اگرچه تحلیل به کمک فرکانس آنی سیگنال در موارد زیادی رفتار سیگنال را نشان میدهد ولی همه جزئیات سیگنال
را بازنمایی نمیکند .همچنین پیچیدگی زمانی روشهای محاسبه توزیع فرکانس آنی سیگنالهای چند مولفهای مقاوم به نوفۀ باال
میباشد[ .]19-17 ,15 ,13از همین رو ،نیاز به تحلیلهایی با پیچیدگی زمانی کمتر و بازنمایی کاملتر احساس میشود .توزیعهای
زمان-فرکانس خطی و درجه دوم ،روشهایی برای بازنمایی جزئیات بیشتر هستند.
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شکل  :2نمایش زمان-فرکانس یک سیگنال چند مؤلفهای؛ الف :فرکانس آنی سیگنال ،ب :توزیع  Bسیگنال[]13

2-2توزیعهای خطی
توزیعهای زمان–فرکانس خطی ،سیگنال را از حوزه زمان به صفحه دو بعدی زمان-فرکانس نگاشت میدهند .خطی بودن ،یکی از
ویژگیهای مطلوب در سیستمهایی است که با سیگنالهای چند مؤلفهای کار میکنند .توزیع زمان فرکانس )𝜔  𝑇𝐹𝓈 (𝑡,خطی است
اگر و تنها اگر ،توزیع زمان-فرکانس سیگنال )𝑡(𝓈 که از دو مؤلفه تشکیل شده است ،برابر مجموع توزیعهای زمان-فرکانس مؤلفههای
سازنده آن باشد؛ به عبارت دیگر
()4
)𝑡( 𝓈(𝑡) = 𝑠1 (𝑡) + 𝑠2
()5
)𝜔 𝑇𝐹𝓈 (𝑡, 𝜔) = 𝑇𝐹𝑠1 (𝑡) (𝑡, 𝜔) + 𝑇𝐹𝑠2 (𝑡) (𝑡,
دو توزیع زمان-فرکانس خطی پرکاربرد ،تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل گابور میباشد .توزیعهای خطی در موارد زیادی مانند
استخراج رفتار کلی سیگنال ،تشخیص اثر انگشت و تفکیک کور منابع استفاده میشود[.]11

)Markov Random Field(MRF
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سیگنال )𝜏(𝓈 با پنجره حقیقی و زوج )𝜏(𝓌 را در نظر بگیرید 𝓈𝓌 (𝑡, 𝜏) .طیف محلی سیگنال )𝜏(𝓈 در لحظه )𝜏 = 𝑡( بوده و از
رابطه زیر محاسبه میشود:
)𝑡 𝓈𝓌 (𝑡, 𝜏) = 𝓈(𝜏)𝓌(𝜏 −
()6
تبدیل فوریه زمان کوتاه سیگنال ،همان تبدیل فوریه طیف محلی سیگنال است؛ به عبارت دیگر[:]1
})𝑡 𝐹𝓈𝓌 (𝑡, 𝜔) = ℱ𝜏→𝜔 {𝓈(𝜏)𝓌(𝜏 −
()7
𝓌 (𝑡,
𝓈𝐹 تبدیل فوریه زمان کوتاه سیگنال )𝜏(𝓈 است .تبدیل گابور یک سیگنال همان تبدیل فوریه زمان کوتاه با یک
که در آن)𝜔
پنجره گوسین است:
()8
𝜏𝑑 𝜏𝜔𝑗𝐺𝑇 (𝑡, 𝜔) = ∫ ℎ(𝜏 − 𝑡)𝓈(𝜏)𝑒 −
𝓈

در رابطه فوق )𝜔  𝐺𝑇𝓈 (𝑡,تبدیل گابور سیگنال )𝑡(𝓈 با پنجره گوسین )𝜏( ℎاست .صفحه زمان-فرکانس حاصل از تبدیل گابور
ساختار کلی مؤلفههای سیگنال را در صفحه زمان-فرکانس مشخص میکند .اگر سیگنال )𝑡(𝓈 از  Nمولفه 𝑖𝑠 تشکیل شده باشد ،آنگاه
تبدیل گابور کل سیگنال برابر مجموع تبدیل گابور مؤلفههای سیگنال است:
𝑁

()9

)𝜔 𝐺𝑇𝓈 (𝑡, 𝜔) = ∑ 𝐺𝑇𝑠𝑖 (𝑡,
𝑖=1

شکل  3دو توزیع زمان-فرکانس خطی گابور و  STFTبا پنجره مستطیلی را از یک سیگنال دو مؤلفهای نشان میدهد .شکل  3نقش
پنجره را در توزیع  STFTنشان میدهد .شایان ذکر است توزیع گابور همان توزیع  STFTبا پنجره گوسین است .پنجره مستطیلی
باعث ایجاد اعوجاج در صفحه زمان-فرکانس میشود.
تفکیکپذیری فرکانسی و زمانی در تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل گابور رابطه عکس دارند؛ به عبارت دیگر هر چه تفکیکپذیری
فرکانسی توزیع افزایش یابد ،تفکیکپذیری زمانی آن کاهش مییابد و برعکس .بر اساس اصل عدم قطعیت ،رسیدن به تفکیکپذیری
فرکانسی و زمانی کامل در تبدیل فوریه زمان کوتاه امکانپذیر نیست .به طور کلی توزیعهای زمان-فرکانس خطی نمیتوانند همزمان
تفکیکپذیری فرکانسی و زمانی باالیی داشته باشند[ .]20توزیعهای درجه دوم ،توزیعهایی با تفکیکپذیری فرکانسی و زمانی باال
هستند.
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شکل  :3دو نوع توزیع زمان-فرکانس خطی از یک سیگنال دو مؤلفهای؛ الف :توزیع  STFTبا پنجره مستطیلی ،ب :توزیع گابور

 3-2توزیعهای درجه دوم
توزیعهای درجه دوم ،توزیعهایی هستند که یک سیگنال را از حوزه زمان به صفحه چگالی انرژی نگاشت میدهند .اگرچه روشهای
درجه دوم خطی نیستند ولی همزمان تفکیکپذیری فرکانسی و زمانی باالیی دارند .از آنجایی که توزیعهای زمان-فرکانس درجه دوم،
صفحه چگالی انرژی سیگنال را تولید میکنند ،سه ویژگی زیر برای آنها مطلوب است )1 :مجموع تمام صفحه زمان-فرکانس سیگنال
برابر با انرژی سیگنال باشد (رابطه )10؛  )2انتگرال در راستای فرکانس از صفحه زمان-فرکانس سیگنال برابر توان سیگنال باشد (رابطه
)11؛  )3انتگرال در راستای زمان در صفحه زمان-فرکانس سیگنال برابر چگالی انرژی طیف سیگنال باشد (رابطه  .]21 ,1[)12شایان

ذکر است که ویژگیهای دوم و سوم (که به عنوان ویژگیهای حاشیهای 5مطرح میشوند) حاوی اطالعاتی در مورد انرژی سیگنال در
نقطه)𝜔  (𝑡,نیستند[.]21
()10

𝜔𝑑 𝑡𝑑)𝜔 𝐸 = ∬ 𝑊𝐷(𝑡,

()11

𝜔𝑑 )𝜔 |𝑠(𝑡)|2 = ∫ 𝑇𝐹𝑠(𝑡) (𝑡,

()12

𝑡𝑑 )𝜔 |𝑠(𝜔)|2 = ∫ 𝑇𝐹𝑠(𝑡) (𝑡,

توزیعهای درجه دو در موارد بسیاری مانند تفکیک کور منابع[ ،]6حذف نوفه[ ]10و تشخیص تشنج کاربرد[ ]8دارد.
در ادامه این بخش دو توزیع درجه دوم ویگنر و ویگنر-وایل معرفی شده است .از آنجایی که این دو توزیع همزمان تفکیکپذیری
فرکانسی و زمانی باالیی دارند و سه ویژگی مطلوب قبلی را دارا میباشند ،نقش مهمی در مطالعات زمان-فرکانس دارند .توزیع زمان-
فرکانس ویگنر-وایل اساس بیشتر توزیعهای جدید را تشکیل میدهد .توزیع ویگنر سیگنال )𝑡(𝑠 از رابطۀ زیر محاسبه میشود[.]22
𝜏
𝜏
}) 𝑊𝐷𝑠 (𝑡, 𝜔) = ℱ𝜏→𝜔 {𝑠 (𝑡 + ) 𝑠 ∗ (𝑡 −
2
2

()13
𝜏

𝜏

که در آن ) 𝑠 (𝑡 + 2) 𝑠 ∗ (𝑡 − 2همان تابع خودهمبستگی لحظهای 6سیگنال است و تبدیل فوریه آن به خاطر متقارن بودن در
فضای هرمیتی ،حقیقی است .به عبارت دیگر توزیع ویگنر یک سیگنال ،حقیقی است[.]1
اگر چه توزیع ویگنر همزمان تفکیکپذیری زمانی و فرکانسی باالیی دارد ولی عبارات متقاطع تولید میکند که باعث ایجاد اعوجاج در
صفحه زمان-فرکانس میشود[ .]2 ,1فرض کنید سیگنال )𝑡(𝓈 از  Nمؤلفه تشکیل شده باشد ،یعنی
𝑁
()14

)𝑡( 𝑖𝑠 ∑ = )𝑡(𝓈
𝑖=1

اگر 𝑝𝑠𝑖,و 𝑛 𝑠𝑖,به ترتیب فرکانسهای مثبت و منفی مؤلفه 𝑖𝑠 باشد ،آنگاه تبدیل ویگنر سیگنال )𝑡(𝓈 به صورت زیر خواهد بود.
𝑁

()15

)𝜔 ∑ 𝑊𝐷𝑠𝐼𝑖,𝛼 𝑠𝑗,𝛽 (𝑡,

𝑁

𝑁

∑ ∑ ∑ 𝑊𝐷𝓈 (𝑡, 𝜔) = ∑ ∑ 𝑊𝐷𝑠𝑖,𝛼 (𝑡, 𝜔) +

}𝑛𝑖=1 𝑗=1 𝛼∈{𝑝,𝑛} 𝛽∈{𝑝,
𝑗>𝑖

}𝑛𝑖=1 𝛼∈{𝑝,

که در آن)𝜔  𝑊𝐷𝑠𝑖,𝛼 (𝑡,تبدیل زمان-فرکانس 𝛼( 𝑠𝑖,بخش مطلوب توزیع زمان-فرکانس) ،و )𝜔  𝑊𝐷𝑠𝐼𝑖,𝛼 𝑠𝑗,𝛽 (𝑡,عبارت متقاطع
خارجی بین 𝛼 𝑠𝑖,و 𝛽 𝑠𝑗,میباشد 𝑊𝐷𝑠𝐼𝑖,𝛼 𝑠𝑗,𝛽 (𝑡, 𝜔) .به صورت زیر تعریف میشود.
)𝜔 𝑊𝐷𝑠𝐼𝑖,𝛼 𝑠𝑗,𝛽 (𝑡, 𝜔) ≝ 𝑊𝑉𝐷𝑠𝑖,𝛼 𝑠𝑗,𝛽 (𝑡, 𝜔) + 𝑊𝑉𝐷𝑠𝑗,𝛽𝑠𝑖,𝛼 (𝑡,
()16
شکل  4توزیع ویگنر یک سیگنال دو مؤلفهای را نشان میدهد .بخشهای مشخص شده با شماره  2و  6به ترتیب عبارات متقاطع بین
مؤلفههای  1و 3و همچنین  5و  7سیگنال میباشند .بخش  4عبارت متقاطع خارجی مضاعف حاصل از مؤلفههای  3و  5و همچنین
مؤلفههای  1و  7است؛ به عبارت دیگر بخش  4شامل دو عبارت متقاطع است که در یک نقطه از صفحه ایجاد شده است .بخش 8
عبارت متقاطع بین مؤلفههای  1و  5و همچنین بخش  9عبارت متقاطع بین مؤلفههای  3و  7است.

شکل  :4وجود عبارات متقاطع خارجی در توزیع ویگنر؛ بخشهای  5 ،3 ،1و  7مؤلفههای سیگنال و بخشهای  8 ،6 ،4 ،2و  9عبارات متقاطع خارجی هستند.

7

Marginal Property
)Instantaneous Autocorrelation Function(IAF

5
6

در توزیع ویگنر بین فرکانسهای مثبت و منفی سیگنال عبارات متقاطع ایجاد میشود؛ بنابراین اگر بهجای محاسبه توزیع سیگنال
اصلی ،توزیع سیگنالی با فرکانس های نامنفی متناظر با سیگنال اصلی را محاسبه نمود ،بخشی از عبارات متقاطع خارجی حذف میشود.
به چنین سیگنالی ،سیگنال تحلیلی گفته میشود .توزیع ویگنر-وایل همان توزیع ویگنر است با این تفاوت که بهجای محاسبه توزیع
سیگنال اصلی ،توزیع سیگنال تحلیلی متناظر با آن محاسبه میشود[.]1
سیگنال )𝑡(𝑠 حقیقی است اگر و تنها اگر
()17
)𝜔( ∗ 𝑆 = )𝜔𝑆(−
که در آن )𝜔(𝑆 تبدیل فوریه سیگنال است[ .]21از آنجایی که فرکانسهای منفی سیگنال حقیقی از روی فرکانسهای مثبت آن قابل
محاسبه است ،بنابراین میتوان فرکانس های منفی را از بازنمایی سیگنال حقیقی حذف نمود .در سیگنالهای پایینگذر حقیقی ،حذف
فرکانسهای منفی میتواند دو مزیت داشته باشد )1 .کل پهنای باند را نصف میکند و میتوان بدون هیچ مشکلی سیگنال را با نصف
نرخ نمونهبرداری حالت اصلی ،نمونهبرداری کرد .به عبارت دیگر ،نرخ نایکوئیست 8نصف میشود )2 .باعث جلوگیری از بروز بخشی از
عبارات متقاطع(حاصل شده به خاطر اثر متقابل فرکانسهای مثبت و منفی سیگنال در توزیع زمان–فرکانس درجه دوم) میشود[.]1
این موضوع در بخش بعدی توضیح داده شده است .شکل  - 5الف یک سیگنال حقیقی را نشان میدهد که با دو برابر فرکانس
نایکوئیست 9نمونهبرداری شده است .شکل - 5ب سیگنال تحلیلی مرتبط با سیگنال اصلی را نشان میدهد که با همان نرخ،
نمونه برداری شده است .اگر هر دو سیگنال اصلی و سیگنال تحلیلی متناظر با آن با فرکانس نایکوئیست (مربوط به سیگنال حقیقی)
نمونهبرداری شوند ،پدیده انعکاس فرکانسی 10فقط برای سیگنال حقیقی رخ میدهد .این موضوع در شکل - 5پ و شکل - 5ت نشان
داده شده است.
الف
ب
پ
ت
شکل  :5نقش سیگنال تحلیلی در پدیده الیاسینگ؛ الف :طیف سیگنال حقیقی  sبا فرکانس نمونهبرداری دو برابر فرکانس نایکوئیست ،ب :طیف سیگنال تحلیلی
 zمتناظر با  sبا همان فرکانس نمونهبرداری ،پ :نمونهبرداری سیگنال  sبا فرکانس نایکوئیست(بروز پدیده انعکانس فرکانسی)؛ ت :نمونهبرداری سیگنال  zبا
فرکانس نایکوئیست(عدم بروز پدیده انعکانس فرکانسی)

یکی از روشهای ساخت سیگنال تحلیلی از روی سیگنال حقیقی ،استفاده از تبدیل هیلبرت است .تبدیل هیلبرت سیگنال )𝑡(𝑠 به
شکل زیر تعریف میشود.
()18
)𝜔(𝑆))𝜔(𝑛𝑔𝑠 ∗ 𝑗ℋ〈𝑠(𝑡)〉 = (−
که در آن )𝜔(𝑆 تبدیل فوریه )𝑡(𝑠 است .تابع )  𝑠𝑔𝑛(.همان تابع عالمت است .سیگنال «تحلیلی با مؤلفه  DCحقیقی» متناظر با
سیگنال )𝑡(𝑠 از رابطه زیر محاسبه میشود[:]1
()19
〉)𝑡(𝑠〈𝑧(𝑡) = 𝑠(𝑡) + 𝑗ℋ
توزیع ویگنر–وایل سیگنال )𝑡(𝑠 با سیگنال تحلیلی )𝑡(𝑧 از رابطه زیر محاسبه میشود.
 7این شکل حاوی دو بازنمایی مختلف از یک ماتریس زمان-فرکانس میباشد که به صورت تصویر خاکستری و تور( )meshرسم شده است.
Nyquist rate

8

 9فرکانس نایکوئیست به صورت نصف نرخ نایکوئیست تعریف میشود.
Aliasing

10

𝜏
𝜏
}) 𝑊𝐷𝑠 (𝑡, 𝜔) = ℱ𝜏→𝜔 {𝑧 (𝑡 + ) 𝑧 ∗ (𝑡 −
2
2

()20

یکی از مزایای توزیع ویگنر-وایل نسبت به توزیع ویگنر ،حذف عبارات متقاطع به خاطر اثر متقابل بین فرکانسهای مثبت و منفی
سیگنال میشود .شکل  6توزیع ویگنر-وایل سیگنال دو مؤلفهای شکل  4را نشان میدهد .توزیع ویگنر-وایل به خوبی تعداد زیادی از
عبارات متقاطع را حذف کرده است .مزیت دیگر توزیع ویگنر-وایل ،جلوگیری از بروز پدیده انعکاس فرکانسی در نمونهبرداری
سیگنالهای حقیقی با فرکانس نایکوئیست (مربوط به سیگنال حقیقی) میشود .شکل  7بروز پدیده انعکاس فرکانسی در توزیع ویگنر
برای یک سیگنال شبه هذلولی 11با فرکانس  0/1تا  0/4هرتز و نرخ نمونهبرداری  1هرتز نشان میدهد.

شکل  :6توزیع ویگنر-وایل از سیگنال شکل 4؛ توزیع ویگنر-وایل به خوبی عبارات متقاطع بین فرکانسهای مثبت و منفی را حذف میکند.

الف :توزیع ویگنر

ب :توزیع ویگنر-وایل

شکل  :7نقش توزیع ویگنر-وایل در جلوگیری از بروز پدیده انعکاس فرکانسی در نمونهبرداری سیگنالهای حقیقی با فرکانس نایکوئیست

توزیع ویگنر-وایل دارای ویژگیهای ریاضی زیادی است که باعث افزایش کاربرد آن میشود[ .]23 ,1اگرچه توزیع ویگنر-وایل همزمان
تفکیکپذیری زمانی و فرکانسی باالیی دارد ولی در حذف عبارات متقاطع خارجی بین مولفههای فرکانسی مثبت سیگنال و عبارات
متقاطع داخلی ناتوان است .توزیعهای زمان-فرکانس مبتنی بر هسته[ ]25 ,24روشهایی برای کاهش عبارات متقاطع در کنار حفظ
تفکیکپذیری فرکانسی و زمانی میباشند .به عبارت دیگر ،هدف از توزیعهای مبتنی بر هسته تلفیق ویژگیهای توزیعهای درجه دوم
(تفکیکپذیری زمانی و فرکانسی باال) و خطی (عدم وجود عبارات متقاطع) است.
4-2توزیعهای زمان-فرکانس مبتنی بر هسته
وجود عبارات متقاطع در روش ویگنر-وایل تحلیل سیگنال را دچار مشکل میکند .این عبارات متقاطع را با کانوالو توزیع ویگنر-وایل با
یک هسته هموارساز میتوان کاهش داد[ .]27توزیعهای زمان-فرکانس مبتنی بر هسته در ردۀ توزیعهای درجه دوم در نظر گرفته
میشوند[ ]4و به صورت زیر تعریف میشوند.
()21

)𝜌𝓈 (𝑡, 𝜔) = 𝛾(𝑡, 𝜔) ∗∗ WVD𝓈 (t, ω
)𝜔(𝑡,

Hyperbolic

11

که در آن)𝜔  𝜌𝓈 (𝑡,توزیع زمان-فرکانس مبتنی بر هسته از سیگنال )𝑡(𝓈 با کرنل دو بعدی )𝜔  γ(𝑡,است .عمل کانوالو در عبارت
فوق باعث کاهش تفکیکپذیری فرکانسی میشود؛ به عبارت دیگر ،توزیعهای زمان-فرکانس مبتنی بر هسته در ازای کاهش
تفکیکپذیری فرکانسی و زمانی ،عبارات متقاطع را تقلیل میدهند[ .]5به طور کلی ،طراحی هستههای توزیع زمان-فرکانس در چهار
حوزه انجام میشود )1 .حوزۀ زمان-فرکانس )2 ،حوزۀ زمان-تاخیر )3 ،12حوزۀ داپلر-فرکانس و  )4حوزۀ داپلر-تاخیر[.]5
هسته در حوزۀ زمان-تاخیر همان تبدیل فوریه معکوس از هسته در حوزه زمان-فرکانس است؛ به عبارت دیگر[]1
−1 {𝛾(𝑡,
()22
𝜔←𝜏𝐺(𝑡, 𝜏) = ℱ
})𝜔
بنابراین رابطه ( )21را میتوان به شکل زیر نوشت[:]1
()23

𝜏𝑑 𝜏𝜔𝑗𝜌𝓈 (𝑡, 𝜔) = ∫ 𝐺(𝑡, 𝜏) ∗ 𝐾𝑧 (𝑡, 𝜏)𝑒 −
𝑡

ℝ

که در آن)𝜏  𝐾𝑧 (𝑡,تابع خودهمبستگی لحظهای سیگنال تحلیلی )𝑡(𝑧 مربوط به سیگنال )𝑡(𝓈 است .تابع خودهمبستگی لحظهای
سیگنال )𝑡(𝑥 از رابطه زیر محاسبه میشود.

𝜏
𝜏
) 𝐾𝑥 (𝑡, 𝜏) = 𝑥 (𝑡 + ) 𝑥 ∗ (𝑡 −
2
2

()24

یکی دیگر از حوزههای تحلیل و طراحی هسته توزیع زمان-فرکانس ،حوزه داپلر-فرکانس است .هسته داپلر-فرکانس به کمک رابطه
( )25محاسبه میشود .بنابراین رابطۀ ( )21را میتوان به صورت رابطه ( )26نوشت[.]1
()25
})𝜔 𝒢(𝜈, 𝜔) = ℱ𝑡→𝜈 {𝛾(𝑡,
()26

𝜈𝑑 𝑡𝜔𝑗 𝑒)𝜔 𝜌𝓈 (𝑡, 𝜔) = ∫ 𝒢(𝜈, 𝜔) ∗ 𝑘𝑧 (𝜈,
𝜔

ℝ

که در آن)𝜔  𝑘𝑧 (𝜈,تابع خودهمبستگی طیفی 13از سیگنال تحلیلی )𝑡(𝑧 مربوط به سیگنال )𝑡(𝓈 است .تابع خودهمبستگی طیفی
سیگنال )𝑡(𝑥 با تبدیل فوریه )𝜔(𝑋 از رابطه زیر محاسبه میشود.

𝜈
𝜈
) 𝑘𝑥 (𝜈, 𝜔) = 𝑋 (𝜔 + ) 𝑋 ∗ (𝜔 −
2
2

()27
هسته در حوزه داپلر-تاخیر را میتوان از یکی از دو رابطه زیر محاسبه نمود.
()28
()29
به همین ترتیب رابطه ( )21را میتوان به شکل زیر نوشت.
()30

})𝜏 𝑔(𝜈, 𝜏) = ℱ𝑡→𝜈 {𝐺(𝑡,
−1 {𝒢(𝜈,
𝜔←𝜏𝑔(𝜈, 𝜏) = ℱ
})𝜔

𝑣𝑑𝜏𝑑 𝑣𝑡𝑗𝜋𝜌𝓈 (𝑡, 𝜔) = ∫ ∫ 𝑔(𝑣, 𝜔)𝐴𝑧 (𝑣, 𝜏)𝑒 −𝑗𝜔𝜏+2
ℝ ℝ

که در آن)𝜏  𝐴𝑧 (𝑣,تابع ابهام 14از سیگنال تحلیلی )𝑡(𝑧 مربوط به سیگنال )𝑡(𝓈 است .تابع ابهام سیگنال )𝑡(𝑥 از رابطۀ زیر محاسبه
میشود[.]1
()31

𝑡𝑑 𝑣𝑡𝜋𝑗𝐴𝑥 (𝑣, 𝜏) = ∫ 𝐾𝑥 (𝑡, 𝜏)𝑒 −2
ℝ

12

Time-Lag domain
)Spectral Autocorrelation Function(SAF
14 Ambiguity
13

شکل  8رابطه بین چهار حوزۀ تحلیل و طراحی هسته توزیعهای زمان-فرکانس را نشان میدهد.
𝑡

(𝑡, 𝜔)Domain

𝜔

𝜈

𝜏

)𝜔 Domain(𝜈,

(𝑡, 𝜏) Domain

𝜔

𝑡
𝜏

)𝜏 Domain(𝜈,

𝜈

شکل  :8رابطه بین چهار حوزه تحلیل و طراحی هسته توزیعهای زمان-فرکانس ،پیکان نماینده تبدیل فوریه است

میتوان برای سادهتر کردن طراحی هسته توزیعهای زمان-فرکانس ،هسته را به صورت حاصلضرب دو تابع غیر وابسته به فرکانس و
غیر وابسته به زمان در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر هسته )𝜔  𝛾(𝑡,را میتوان به صورت زیر نوشت[:]5 ,1
()32
)𝜔( 𝛾(𝑡, 𝜔) = 𝑔1 (𝑡)𝐺2
که در آن)𝑡(  𝑔1تابع غیر وابسته به فرکانس و)𝜔(  𝐺2تابع غیر وابسته به زمان است .به این سری از هستهها ،هستههای تفکیکپذیر
گفته میشود .رابطۀ قبل را میتوان در حوزههای زمان-تاخیر ،داپلر-فرکانس و داپلر-تاخیر به صورت زیر نوشت.
()33
)𝜏( 𝐺(𝑡, 𝜏) = 𝑔1 (𝑡)𝑔2
()34
)𝜔( 𝒢(𝜈, 𝜔) = 𝐺1 (𝜈)𝐺2
()35
)𝜏( 𝑔(𝜈, 𝜏) = 𝐺1 (𝜈)𝑔2
شکل  9رابطه بین فرمولبندیهای متفاوت از هستههای تفکیکپذیر را نشان میدهد .در ادامه تعدادی از توزیعهای معروف مبتنی بر
هسته آورده شده است.
)𝜔( 𝛾(𝑡, 𝜔) = 𝑔1 (𝑡)𝐺2

𝜔

𝑡
𝜈

𝜏

)𝜔( 𝒢(𝜈, 𝜔) = 𝐺1 (𝜈)𝐺2

)𝜏( 𝐺(𝑡, 𝜏) = 𝑔1 (𝑡)𝑔2

𝑡

𝜔
𝜏

𝜈

)𝜏( 𝑔(𝜈, 𝜏) = 𝐺1 (𝜈)𝑔2

شکل  :9رابطه بین فرمولهای هستههای تفکیکپذیز در چهار حوزه مختلف ،پیکان نماینده تبدیل فوریه است.


توزیع )BD(B

شکل  10محل قرارگیری عبارات متقاطع و عبارات اصلی توزیع زمان-فرکانس را نشان میدهد .در حوزۀ زمان-فرکانس ،عبارات اصلی
در کل صفحه پراکنده میشوند در حالی که در حوزۀ داپلر-تاخیر ،عبارات اصلی در مرکز صفحه قرار میگیرد .عبارات متقاطع خارجی و
داخلی در حوزۀ زمان-فرکانس به ترتیب بین دو مؤلفه سیگنال و داخل هر مؤلفه سیگنال تشکیل میشود .از طرف دیگر ،در حوزۀ
داپلر-تاخیر عبارات متقاطع خارجی و داخلی در محدوده نقاط دور از مرکز صفحه قرار میگیرد[ .]5این موضوع ،نظریۀ طراحی بسیاری
از توزیعهای زمان-فرکانس سیگنال مانند توزیع  Bاست.

ب

الف

شکل  :10نمایش محل عبارات متقاطع و عبارات اصلی توزیع زمان-فرکانس؛ الف :حوزۀ داپلر-تاخیر ،ب :حوزۀ زمان-فرکانس[]5

توزیع  ،Bیکی از توزیعهایی است که در حوزه داپلر-تاخیر و به صورت تفکیکپذیر طراحی شده است .هسته توزیع  ،Bبه صورت زیر
است.
|𝛤(𝛽 + 𝑗𝜋𝜈)|2
)𝛽21−2𝛽 𝛤(2
𝛽|𝜏| = )𝜏( 𝑔2
|𝛤(𝛽 + 𝑗𝜋𝜈)|2
𝛽𝑔(𝜈, 𝜏) = |𝜏|𝛽 1−2
2
)𝛽𝛤(2

()36

= )𝜈( 𝐺1

()37
()38

که در آنها |𝜈| ≤ 0.5 , |𝜏| ≤ 0.5 , 0 ≤ 𝛽 ≤ 1است 𝛤(. ) .تابع گاما بوده و تابع فاکتوریل را برای اعداد اعشاری درونیابی
میکند .تابع گاما به شکل زیر تعریف میشود.
∞+

()39

𝑡𝑑 𝑒 −𝑡 𝑡 𝜉−1

∫ = )𝜉(Γ
0

توزیع  Bبرای مقادیر 𝛽 کوچک توزیع زمان-فرکانس با تفکیکپذیری باالیی ارائه میدهد [ .]27شکل  11توزیع ویگنر-وایل و توزیع
 Bیک سیگنال دو مؤلفهای را نشان میدهد .این شکل نشان میدهد که هستۀ توزیع  Bتوانسته است بخشی از عبارات متقاطع را
حذف نماید.

الف :توزیع B

ب :توزیع ویگنر-وایل

شکل  :11توزیع  Bو توزیع ویگنر-وایل از یک سیگنال دو مؤلفهای؛ توزیع  Bبخشی از عبارات متقاطع را کاهش داده است



توزیع  Bتغییر یافته ()MBD

مقدار فیلتر  𝑔2در نقطه 𝑔2 (0) = |0|𝛽 = 0باعث میشود تا مقادیر با تأخیر صفر از بین بروند .توزیع  Bتغییریافته با حذف تغییر
تابع  𝑔2این مشکل را مرتفع ساخته است .هسته توزیع  Bتغییر یافته به صورت زیر تعریف میشود.
()40
()41

|𝛤(𝛽 + 𝑗𝜋𝜈)|2
)𝛽( 𝛤 2
𝑔2 (𝜏) = 1
= )𝜈( 𝐺1

|𝛤(𝛽 + 𝑗𝜋𝜈)|2
)𝛽( 𝛤 2

()42

= )𝜏 𝑔(𝜈,

که در آنها |𝜈| ≤ 0.5 , 0 ≤ 𝛽 ≤ 1است .توزیع  Bتغییریافته یک توزیع غیروابسته به تأخیر 15است.


توزیع  Bتغییر یافته گسترش یافته

(16)EMBD

به منظور کنترل بر روی بعد تأخیر در توزیع  ،Bمی توان آن را با اضافه نمودن پارامتری جهت کنترل عرض تأخیر بهبود داد[.]27
هسته توزیع  Bتغییر یافته-گسترش یافته از رابطۀ زیر محاسبه میشود.
|𝛤(𝛽 + 𝑗𝜋𝜈)|2
)𝛽( 𝛤 2
|𝛤(𝛼 + 𝑗𝜋𝜏)|2
= )𝜏( 𝑔2
)𝛼( 𝛤 2
|𝛤(𝛼 + 𝑗𝜋𝜏)|2 |𝛤(𝛽 + 𝑗𝜋𝜈)|2
= )𝜏 𝑔(𝜈,
)𝛼( 𝛤 2
)𝛽( 𝛤 2

()43

= )𝜈( 𝐺1

()44
()45

که در آنها |𝜈| ≤ 0.5 , |𝜏| ≤ 0.5 , 0 ≤ 𝛽 ≤ 1, 0 ≤ α ≤ 1است .یکی از مسائلی که در توزیعهای مبتنی بر هسته مطرح
میشود ،انتخاب بهینه پارامترهای توزیع است که نقش اساسی در توانمندی توزیع دارد .شکل  12این موضوع را نشان میدهد.
𝛼 = 0.1, 𝛽 = 0.3

𝛼 = 0.1, 𝛽 = 0.1

𝛼 = 0.3, 𝛽 = 0.3

𝛼 = 0.3, 𝛽 = 0.1

شکل  :12نقش پارامترهای توزیع  EMBDدر میزان حذف عبارات متقاطع و تفکیکپذیری صفحه



توزیع

همینگ-هانینگ17

توزیع همینگ-هانینگ یک هسته دو بعدی با دو فیلتر پایینگذر در حوزه داپلر-تاخیر است .هستۀ توزیع همینگ-هانینگ به صورت
زیر است.
()46
))𝜈𝜋𝐺1 (𝜈) = (0.5 + 0.5 𝑐𝑜𝑠(2
()47
))𝜏𝜋𝑔2 (𝜏) = (0.54 + 0.46 𝑐𝑜𝑠(2
()48
)𝜏( 𝑔(𝜈, 𝜏) = 𝐺1 (𝜈)𝑔2
15

)Lag Independent (LI
)Extended Modified B-Distribution(EMBD
17 Hamming–Hanning TFD
16

که در آن  − .5 ≤ 𝜏 ≤ 0.5و  −.5 ≤ 𝜈 ≤ 0.5است .برای طراحی هر هستهای در حوزۀ داپلر-تاخیر میتوان از انواع فیلترهای
پایینگذر استفاده نمود[ .]27توزیعهای زمان-فرکانس مبتنی بر هسته پر استفادهترین دسته توزیعهای زمان-فرکانس هستند و
توانایی حل مسائلی که با توزیعهای خطی و درجه دوم حل میشوند ،را دارند .در مراجع گذشته ،این توزیعها به صورت گسترده در
تحلیل سیگنالهای مغزی مورد استفاده قرار گرفتهاند[.]28 ,27

 .3سنجش فشرده توزیع زمان-فرکانس سیگنال
به طور کلی در تحلیل کالسیک سیگنالها دو مشکل عمده وجود دارد .مشکل اول این است که حداقل فرکانس نمونهبرداری در
روشهای کالسیک پردازش سیگنال بر اساس نظریۀ نایکوئیست باید دو برابر بیشینۀ فرکانس حاضر در سیگنال باشد .در این روشها
نمونههای زیادی از سیگنال گرفته میشود در حالی که در سیگنالهایی با نمایش تنک ،18برای پردازش و ساخت دوباره سیگنال به
تعداد کمی از نمونهها نیاز است .همچنین لزوم نمونهبرداری با نرخ کمتر از نایکوئیست در زمینههای مختلفی مانند پزشکی و زمین
شناسی (به لحاظ خطرات زیستی یا هزینه) کاربرد دارد .رشد نمایی دادهها نیازمند روشهای بهتری برای جمعآوری ،بازنمایی و
پردازش دادهها است .مشکل دوم این است که معموال امکان از دست رفتن بعضی از نمونههای گرفته شده از سیگنال وجود دارد که با
کمک روشهای سنجش فشرده میتوان آنها را بهدست آورد .روشهای کالسیک زمان-فرکانس برای سیگنالهایی با نمونههای از
دست رفته ناتوان هستند .همچنین بیشتر توزیعهای زمان-فرکانس سیگنال ،در مواقعی که سیگنال دارای نوفه زیادی است ،توزیع
خوبی پیشنهاد نمیدهند .در این موارد ،روشهای سنجش فشرده به خوبی نوفه را حذف میکنند.
 1-3بازنمایی تنک
روشهای سنجش فشرده تنها بر روی سیگنالهایی با نمایش تنک به خوبی کار میکنند .سیگنال 𝑥 دارای نمایش تنک است اگر یک
تبدیل پایه تنک کننده  Ψوجود داشته باشد به شرطی که در طی تبدیل ،بیشتر ضرایب سیگنال صفر و یا نزدیک به صفر شده و تنها
 kضریب سیگنال مقدار بزرگی داشته باشد .به چنین سیگنالی ،سیگنال -kتنک گفته میشود .به عبارت ریاضی برای سیگنال گسسته
𝑥 با طول 𝑁 𝑠 ،نمایش تنک سیگنال 𝑥 نامیده میشود اگر
𝑁

()49

𝑖𝑠 𝑖𝜓 ∑ = 𝑥
𝑖=1

که در آن 𝑖𝜓 برداری هماندازه با سیگنال 𝑥 بوده و بردار 𝑠 فقط در  kنقطه مقدار بزرگی دارد .رابطه باال را میتوان به صورت ماتریسی
نیز نوشت.
𝑥𝑁×1 = ΨN×N . 𝑠𝑁×1
()50
که در آن  Ψیک ماتریس متعامد یکه مانند تبدیل کسینوسی گسسته 19است؛ این موضوع ایده چندین روش فشردهسازی مانند
 JPEG2000است.
 2-3سنجش فشرده
در دهۀ اخیر ،سنجش فشرده توجه زیادی را به خود جلب کرده است[ .]30 ,29هدف اصلی سنجش فشرده بهدست آوردن سیگنال از
روی تعداد کمی نمونه اندازهگیری شده از آن است .فرض کنید از سیگنال 𝑥 با طول  𝑀 ،Nتصویر خطی با نام 𝑦 اندازهگیری شده
است که در آن 𝑁 ≪ 𝑀 است .به عبارت ریاضی
𝑦𝑀×1 = ΦM×N . 𝑥𝑁×1
()51
که در آن  Φماتریس سنجش 20است .رابطه باال را میتوان به صورت زیر نوشت.
𝑦𝑀×1 = ΦM×N . 𝑥𝑁×1 = ΦM×N . ΨN×N . 𝑠𝑁×1
()52
برای بازسازی سیگنال 𝑥 (یا بردار تنک 𝑠 متناظر با سیگنال 𝑥) باید معادله باال حل شود که در آن 𝑦 معلوم و 𝑠 یا 𝑥 مجهول است .از
آنجایی که تعداد مجهوالت مسئله ( )Nاز تعداد معلومات مسئله ( ) Mکمتر است مسئله بینهایت جواب دارد .با توجه به تنک بودن
18

Sparse
)Discrete cosine transform(DCT
20
Sensing Matrix
19

سیگنال 𝑠 تعداد جوابهای قابل قبول محدود میشود .برای بهدست آوردن سیگنال 𝑠 به دنبال یافتن کمینه سیگنال 𝑠 هستیم به
عبارت دیگر
𝑦 = 𝑠 arg min‖𝑠‖0 𝑠. 𝑡. Φ. Ψ.
()53
𝑠
که در آن ‖. ‖0بیانگر نرم صفر 21است .از آنجایی که حل مسئله باال به خاطر مشتقپذیر نبودن نرم صفر پیچیدگی محاسباتی باالیی
دارد ،معموالً از نرمهای باالتر بجای آن استفاده میشود که تقریبی از سیگنال 𝑠 ایجاد میکند.
 3-3سنجش فشرده و تحلیل زمان-فرکانس سیگنال
سیگنالهای غیر ایستا عموماً در حوزۀ زمان و یا حوزۀ فرکانس تنک نیستند ولی ممکن است در حوزۀ زمان-فرکانس دارای نمایش
تنک باشند .به طور مثال یک سیگنال  FMخطی را در نظر بگیرید .این سیگنال نه در حوزۀ زمان و نه در حوزۀ فرکانس دارای نمایش
تنک نیست در حالی که در حوزۀ زمان-فرکانس دارای نمایش تنک است .شکل  1این موضوع را نشان میدهد.
روشهای سنجش فشرده توزیع زمان-فرکانس سیگنال عموم ًا به دو دسته کلی تقسیم میشود .دسته اول به سنجش فشرده سیگنال
در حوزه ابهام میپردازد و بنابراین به توزیعهای زمان-فرکانس درجه دوم محدود میشود .دسته دوم از یک دیکشنری زمان-فرکانس
برای پیدا کردن یک بازنمایی تنک از سیگنال استفاده میکند.
یکی از روشهای ایجاد بازنمایی تنک از سیگنال ،استفاده از حوزۀ ابهام (رابطه ( ))31است .یکی از مزیتهای مهم حوزۀ ابهام ،قرار
گرفتن عبارات متقاطع در فضای دور از مرکز صفحه داپلر-تاخیر است .از طرف دیگر مؤلفههای اصلی سیگنال در مرکز صفحه داپلر-
تاخیر قرار میگیرند []27؛ بنابراین میتوان با یک فیلتر پایینگذر محدوده مرکزی صفحه داپلر-تاخیر را حفظ و بقیه بخشهای
سیگنال را در حوزه ابهام حذف نمود که میتوان آن را به عنوان بازنمایی تنک از سیگنال در نظر گرفت.
توزیع زمان-فرکانس مطلوب)𝑓  𝜌̂𝑥 (𝑡,حاصل از به کارگیری سنجش فشرده در حوزۀ ابهام با حل رابطۀ زیر بهدست میآید.
()54

𝜌̂𝑥 (𝑡, 𝑓) = arg min ‖𝜌𝑥 (𝑡, 𝑓)‖1
)𝑓𝜌𝑥 (𝑡,

به شرطی که
= 0|(𝜈,𝜏)∈Ω
()55
که در آن)𝑓  𝜌𝑥 (𝑡,توزیع زمان-فرکانسیای است که قرار است بهینه شود 𝒜𝑥𝑀 .مجموعه نمونههایی از تابع ابهام سیگنال است که
درون فلیتر پایینگذر  (𝜈, 𝜏) ∈ Ωقرار میگیرد .همچنین  ‖. ‖1تابع نرم یک 22است .در صورتی که سیگنال )𝑡(𝑥 حاوی نوفه باشد
کافی است شرط باال را به صورت زیر تغییر داد.
−1 {𝜌 (𝑡,
𝑀
‖𝐹2𝐷 𝑥 𝑓)} − 𝒜𝑥 ‖2 ≤ 𝜀|(𝜈,𝜏)∈Ω
()56
که در آن به ترتیب ‖. ‖2و 𝜀 بیانگر نرم دو 23و حد آستانه خطای قابل قبول است[ . ]31 ,11یکی از مسائل مهم در این روش ،انتخاب
فیلتر پایینگذر  (𝜈, 𝜏) ∈ Ωاست که به چه میزان عبارت متقاطع را حذف و مؤلفههای اصلی سیگنال را حفظ نماید.
روش دیگر استفاده از سنجش فشرده برای ایجاد یک توزیع زمان-فرکانس ،استفاده از دیکشنری است .پس از انتخاب دیکشنری ،باید
یک بازنمایی تنک از سیگنال محاسبه شود .پیچیدگی محاسباتی تولید یک بازنمایی تنک با کمک دیکشنری بسیار زیاد است به همین
دلیل این روش برای بعضی از کاربردها مناسب نیست .برای افزایش سرعت آن میتوان از روش حریصانه  24MPاستفاده نمود.
در روش  ،MPدر مرحلۀ اول برای بهدست آوردن یک توزیع زمان-فرکانس از سیگنال ،سیگنال)𝑚(̂𝑥 و باقیمانده )𝑚(𝑅 به صورت
زیر تعریف میشود.
)(0
𝑥̂ (𝑚) = 0
()57
)(0
)𝑚(𝑥 = )𝑚( 𝑅
()58
که در آن 𝑚 بیانگر اندیس نمونههای گرفته شده از سیگنال 𝑥 است .روش  MPروشی حریصانه بوده و به صورت مکرر سعی در
تخمین بهتر سیگنال)𝑚(̂𝑥 و به حداقل رساندن باقیمانده )𝑚(𝑅 دارد .در این روش در مرحله 𝑘 سیگنال )𝑚(̂𝑥 و باقیمانده )𝑚(𝑅
به صورت زیر محاسبه میشود.
−1 {𝜌 (𝑡,
𝐷𝐹2
𝑀𝑥𝒜 𝑓)} −
𝑥
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L0-Norm
L1-Norm
23 L2-Norm
)24 Matching Pursuit(MP
22

)𝑚( 𝑘𝜙 𝑘𝛼 𝑥̂ (𝑘) (𝑚) = 𝑥̂ (𝑘−1) (𝑚) +

()59
()60

)𝑚(

)𝑘(

̂𝑥 (𝑚) = 𝑥(𝑚) −

〉)𝑚( 𝑘𝜙 〈𝑅 (𝑘−1) (𝑚),
‖𝜙𝑘 (𝑚)‖2

()61

)𝑘(

𝑅

= 𝑘𝛼

روند تکراری روش  MPتا جایی ادامه پیدا می کند که مقدار باقیمانده به قدر کافی کوچک باشد و یا آنکه تعداد تکرار بیشینهای
رخداده باشد .تخمین توزیع زمان-فرکانس سیگنال با 𝐿 پایه به صورت زیر انجام میشود.
𝐿

()62

})𝑛( 𝑙𝜙{𝐹𝑇〉)𝑚( 𝑙𝜙 𝑇𝐹{𝑥(𝑛)} = ∑〈𝑥(𝑚),
𝑙=1

در رابطه باال }  𝑇𝐹{.میتواند هر توزیع زمان-فرکانسی انتخاب شود[ .]32شکل  13توزیع زمان-فرکانس یک سیگنال با نمونههای از
دست رفته را نشان میدهد .روش سنجش توزیع زمان-فرکانس سیگنال به خوبی مقادیر از دست رفته را محاسبه کرده است.

الف :توزیع سیگنال اصلی

ب :توزیع سیگنال با  %25نمونه از بین رفته

شکل  :13توزیع زمان-فرکانس سیگنال اصلی و سیگنال با  %25نمونه از بین رفته

 .4معیارهای ارزیابی
در این بخش ،بعضی از معیارهای ارزیابی توزیعهای زمان-فرکانس سیگنال آورده شده است .نیاز به معیارهای ارزیابی در روشهای
زمان-فرکانس به دو دلیل وجود دارد؛  )1مقایسه کردن توزیعهای مختلف )2 ،انتخاب خودکار و تطبیقی 25پارامترهای یک توزیع برای
کاربرد خاص[ . ]33هر کدام از معیارهای ارزیابی ،یک یا چند ویژگی از توزیع زمان-فرکانس مانند تفکیکپذیری و تمرکز انرژی را
بررسی میکنند که همگی آنها بدون مرجع میباشند[ .]34از آنجایی که صفحه زمان-فرکانس حاصل از توزیعهای درجه دوم ،همگی
صفحه انرژی سیگنال هستند ،بنابراین تمرکز انرژی سیگنال به نقاط غیر صفر صفحه زمان-فرکانس وابستگی دارد .به طور مثال یک
معیار ارزیابی تمرکز انرژی را میتوان به صورت تعداد نقاط غیر صفر توزیع تعریف کرد؛ هر چه این تعداد نقاط کمتر باشد ،تمرکز انرژی
سیگنال بیشتر میباشد[.]33
 1-4آنتروپی شانون
معیار ارزیابی آنتروپی شانون تمرکز انرژی و تفکیکپذیری توزیع زمان-فرکانس را ارزیابی میکند .آنتروپی شانون برای بازنمایی زمان-
فرکانس )𝜔  𝑇𝐹(𝑛,از رابطه زیر محاسبه میشود[:]35
()63
))𝜔 𝐸 TF(n,ω) = ∑ ∑ 𝑇𝐹(𝑛, 𝜔) log 2 (𝑇𝐹(𝑛,
𝑛𝑜𝑛𝑛𝑎𝑠ℎ

𝜔

𝑛

رابطۀ باال برای بازنماییهای زمان-فرکانس با مقدار منفی مانند ویگنر-وایل مناسب نیست و برای آن از رابطۀ زیر استفاده میشود[:]36
()64
)|)𝜔 𝐸 TF(n,ω) = ∑ ∑|𝑇𝐹(𝑛, 𝜔)| log 2 (|𝑇𝐹(𝑛,
𝑛𝑜𝑛𝑛𝑎𝑠ℎ

𝜔

𝑛

هر چه مقدار آنتروپی شانون بیشتر باشد ،تفکیکپذیری و تمرکز انرژی توزیع کمتر است و هر چه مقدار آنتروپی کمتر باشد،
تفکیکپذیری و تمرکز انرژی توزیع زمان-فرکانس بیشتر است[.]36 ,35
 2-4آنتروپی Renyi
Adaptive
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اگر یک سیگنال از مولفههای پایه زیادی ساخته شده باشد ،صفحۀ زمان-فرکانس آن پیچیدگی باالیی خواهد داشت(حاوی اطالعات
زیاد خواهد بود)[ .]37آنتروپی  Renyiمیزان پیچیدگی توزیع زمان-فرکانس را مشخص میکند .آنتروپی  Renyiتوزیع زمان-فرکانس
) TF(n, ωاز رابطۀ زیر محاسبه میشود[:]38 ,37
𝛼
))𝜔 log 2 (∑𝑛 ∑𝜔 𝑇𝐹 (𝑛,
()65
)TF(n,ω
=

𝛼1−

𝛼𝑖𝑦𝑛𝑒𝑅

که در آن عدد صحیح 𝛼 مرتبه آنتروپی (معموالً بزرگتر از یک) است .آنتروپی  Renyiرا میتوان بدون تمرکز بر انرژی بهصورت بهنجار
زیر تعریف نمود[:]23
)𝜔 ∑𝑛 ∑𝜔 𝑇𝐹 𝛼 (𝑛,
)
)𝜔 ∑𝑛 ∑𝜔 𝑇𝐹(𝑛,
𝛼1−

()66

( log 2

= )𝑅𝑒𝑛𝑦𝑖𝛼TF(n,ω

هر چه مقدار آنتروپی  Renyiکمتر باشد ،نشانگر کیفیت باال و پیچیدگی کمتر توزیع زمان-فرکانس است و برعکس .کمتر بودن
پیچیدگی یک توزیع زمان-فرکانس را میتوان معادل تفکیکپذیری باالتر و تمرکز انرژی بیشتر دانست[.]37
 3-4نرخ

نرمها26

در مقاله [ ،]39معیاری برای ارزیابی میزان تمرکز انرژی یا تیز بودن توزیع زمان-فرکانس معرفی شده است .معیار نرخ نرم توزیع زمان-
فرکانس سیگنال ،از تقسیم نرم 4-توزیع بر مربع نرم 2-توزیع محاسبه میشود.
∑𝑛 ∑𝜔|𝑇𝐹(𝑛, 𝜔)|4
(∑𝑛 ∑𝜔|𝑇𝐹(𝑛, 𝜔)|2 )2

()67

= )M TF(n,ω

هر چه نرخ نرم کمتر باشد ،تمرکز انرژی سیگنال بیشتر خواهد بود و برعکس[.]39 ,38 ,23
 4-4معیار Ljubisa

معیار ارزیابی  ،Ljubisaیک ارزیابی کمّی از تمرکز انرژی توزیع زمان-فرکانس ارائه میدهد .هر چه ارزیابی این معیار از توزیعی کمتر
باشد ،تمرکز انرژی توزیع بیشتر خواهد بود[.]33
()68

𝛽
1
𝛽
) |)𝜔 (∑ ∑|𝑇𝐹(𝑛,
𝜔

=

)𝜔𝑇𝐹(𝑛,
𝛽𝑎𝑠𝑖𝑏𝑢𝑗𝐿

𝑛

که در آن  𝛽 > 1است و میزان حساسیت معیار در نقاط با انرژی کم را تعیین میکند .هر چه 𝛽 بیشتر باشد ،میزان تأثیر نقاط کم
انرژی در ارزیابی معیار بیشتر میشود[.]33

 .5بحث و نتیجهگیری
در این مقاله توزیعهای مختلف زمان-فرکانس سیگنال با تأکید بر بهبود و گسترش این حوزه از دانش مرور گردید .هدف این مقاله بر
مبنای سه محور ضرورت ،روشها و معیارهای ارزیابی تحلیل زمان-فرکانس سیگنال قرار گرفته است .محور اول ،ضرورت استفاده از
تحلیل و پردازش زمان-فرکانس سیگنال را مشخص میکند .از آنجایی که بیشتر سیگنالهای واقعی ،غیرایستا هستند تحلیل آنها در
حوزه فرکانس کارآمد نیست ،در حالیکه توزیعهای زمان-فرکانس توانایی تحلیل این سیگنالها را دارد .محور دوم ،روشهای تحلیل و
پردازش زمان-فرکانس سیگنال می باشد .فرکانس آنی سیگنال در هر لحظه از زمان ،بزرگترین فرکانس هر مولفه سیگنال را از نظر
دامنه محاسبه میکند؛ بنابراین فرکانس آنی جزئیات مولفههای سیگنال را نشان نمیدهند .از همین رو ،نیاز به تحلیلهایی با بازنمایی
بیشتر احساس میشود .توزیعهای زمان-فرکانس خطی جزئیات بیشتری از سیگنال را نمایش میدهند .اگرچه روشهای خطی
تفکیکپذیری فرکانسی و تفکیکپذیری زمانی خوبی دارند ولی تفکیکپذیری توام فرکانسی و زمانی خوبی ندارند .افزایش همزمان
تفکیکپذیری فرکانسی و زمانی در توزیعهای زمان-فرکانس سیگنال به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح میشود .روشهای زمان-
فرکانس درجه دوم دارای تفکیکپذیری توام فرکانسی و زمانی باالیی هستند ولی دارای عبارات متقاطع نیز میباشند؛ بنابراین ،کاهش
عبارات متقاطع در توزیعهای زمان-فرکانس به عنوان موضوع جدیدی در توزیعهای درجه دوم مطرح میشود .بیشتر روشهای مختلف
زمان-فرکانس درجه دوم بر مبنای کاهش عبارات متقاطع با حفظ تفکیکپذیری توام فرکانسی و زمانی طراحی شدهاند .روشهای نوین
Ratio of Norms
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 با بهرهگیری از روش،فرکانس به نوفه-فرکانس به منظور کاهش نرخ نمونهبرداری از سیگنال و کاهش حساسیت توزیعهای زمان-زمان
 در محور سوم این مقاله بهخاطر نیاز به مقایسه کردن.سنجش فشرده طراحی شده است و در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفت
فرکانس- معیارهای ارزیابی توزیعهای زمان،توزیعها و همچنین انتخاب خودکار و تطبیقی پارامترهای یک توزیع برای کاربرد خاص
فرکانس جدیدتری برای کاربردهای خاص- میتوان توزیعهای زمان، با دانش کافی بر این سه محور، به نظر نویسندگان.معرفی شدند
.پیشنهاد نمود
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