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 نویز زمینه دارای توزیع غیرگوسی. در این مقاله یک روش جدید برای تخمین طیف سیگنال در حضور نویز اندازهگیری ارائهشده است:چکیده
 پس از محاسبه میزان.) مدل شده استAR(  پارامترهای سیگنال از طریق روشهای طیفی بهصورت مدل خود کاهنده.پایدار متق ارن است-آلفا
پایدار فرم بسته- در توزیع آلفا. به حذف آن با استفاده از معادالت یول واکر تعمیمیافته پرداختهشده است،بایاس ایجادشده در پارامترهای سیگنال
 موجب ناکارآمدی در، همچنین نامحدود بودن مقدار واریانس در این توزیع.فرمولی برای توابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی احتمال وجود ندارد
 حذف، با ارائه یک فرم بسته فرمولی جدید بر اساس ضرایب همتغییر.استفاده از ضرایب همبستگی و روشهای معمول تخمین پارامتر شده است
 نتایج حاصل از شبیهسازی الگوریتم پیشنهادی نشان میدهد که در نسبتهای.این بایاس در قالب یک الگوریتم تکرارشونده صورت گرفته است
. نویزی نسبت به روش یولواکر ایجادشده استAR  در تخمین پارامترهای مدل، درصد بهبود دقت21  بیش از، و باالتر71dB سیگنال به نویز
همچنین نتایج نشان میدهد تخمینهای حاصل از روش پیشنهادی نسبت به جابهجایی قطبهای مدل بسیار مقاومتر از روش یولواکر است و
. با قطبهای نزدیک به مرزهای دایره واحد بهبود قابلتوجهی نسبت به روش یولواکر مرتبه باال نشان میدهدAR برای مدلهای
؛ معادالت یول واکر تعمیمیافتهAR پایدار متقارن؛ مدل- توزیع آلفا:واژههای کلیدی
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Abstract: In This study a new method for spectral estimation of signals in the presence of observation noise is proposed. Back
ground noise has a non-Gaussian symmetric alpha stable distribution. Signal parameters are modeled by an AR process, using
spectral methods. After the calculation of the produced bias in signal parameters, the bias is removed using the generalized Yule–
Walker equations. In alpha stable distribution, there is no closed form formula for probability distribution function and cumulative
distribution function. Also, the infiniteness of variance in this distribution, limits the performance of correlation coefficient based
methods and other standard parameter estimation methods. In this paper, a new closed form formula based on covariation coefficient
is proposed which removes the bias using an iterative algorithm. The simulation results show that, by using the proposed method,
there is a 20 percent improvement in estimation accuracy of signal parameters in 10dB SNRs and higher ones. Moreover, the results
show the estimations of the proposed method is more robust to displacement of poles compared to the classic Yule-Walker method
and displays a significant improvement in comparison with the high-order Yule Walker method for AR models, whose poles are
close to the boundaries of the unit circle.
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 -1مقدمه
در پردازش سیگنال و احتماالت از مدل  AR1برای توصیف متغیرهای
تصادفی و فرایندهای متغیر با زمان استفاده میشود .بهکارگیری مدل
 ARبه دلیل قدرت تفکیک باال در تخمین طیف و قابلیت مدل کردن
سیگنالهای مختلف ،بسیار متداول است] .[7تخمین پارامترهای مدل
 ARنویزی در پردازش سیگنال صحبت ،مخابرات ،تخمین فرکانس
سیگنال ،سونار و رادار کاربرد دارد] .[2-1در کاربردهای عملی همواره
سیگنال مطلوب آغشته به نویز است و باید با استفاده از تکنیکهای
مبتنی بر حذف نویز به تخمین پارامترهای سیگنال پرداخت].[0-1
هنگامیکه دادههای مشاهده نویزی شوند ،کارایی تکنیکهای معمولی
تخمین مدل  ARبهشدت کاهش مییابد و تخمین پارامترها با خطای
زیادی همراه خواهد شد .برای تخمین پارامترهای مدل  ARدر حالت
نویزی ،روشهای متعددی ارائهشده است ] .[4-77در تمامی این
روشها با استفاده از ضرایب همبستگی 2دادههای نویزی به تخمین
پارامترهای مدل  ARپرداخته میشود .در برخی از کاربردهای
ذکرشده ،به دلیل اثرات المانهای مداری و القا گاهی نویز زمینه به
شکل ضربهای دارای دامنههای بزرگی است .وجود چنین پدیدهای
باعث میشود تابع چگالی احتمال گوسی نتواند مدل مناسبی برای بیان
چنین سیگنالهایی باشد .برای مدل کردن اینگونه نویزهای حاوی
ضربه ،توزیعهای غیرگوسیِ دارای دم سنگین مناسب به نظر میرسند.
3
یک خانواده مهم از توزیعهای غیرگوسی ،خانواده توزیعهای پایدار
هستند .این توزیعها برخالف توزیع گوسی دارای دم منعطفی بوده و
میتوانند سیگنالهای حاوی نویز غیرگوسی را مدل کنند].[72-71
مقدار واریانس در توزیع پایدار نامحدود تعریف شده است .به همین
دلیل امکان استفاده از تابع همبستگی در این توزیع وجود ندارد].[79
در صورت بهکارگیری این توزیع برای مدل کردن نویز ،روشهای
موجود برای تخمین مدل  ARنویزی کارایی خود را از دست میدهند.
بنابراین ارائه روش دیگری برای تخمین پارامترهای مدل  ARکه در
این حالت بتواند کارایی داشته باشد ضروری به نظر میرسد .در این
مقاله به این موضوع پرداختهشده است .باوجود مطالعات گستردهای که
در حوزه تخمین طیف برای سیگنالهای گوسی انجامشده است،
دادههای غیرگوسی ازنظر طیف بررسی چندانی نشدهاند .عدم وجود
آمارگان مرتبه دوم برای بسیاری از توزیعهای غیرگوسی استفاده از
تابع همبستگی و چگالی طیف توان 4را ناممکن میسازد .به دلیل این
6
ناکارآمدی ،در توزیع آلفا-پایدار متقارن ،5از پارامتری به نام کواریشن
استفاده می شود که یک ابزار قدرتمند برای کار کردن با این توزیع به
شمار میرود ].[78-70
در مرجع ] [71مروری جامع بر توزیع آلفا-پایدار و کاربردهای آن
در پردازش سیگنال صورت گرفته است .همچنین با استفاده از ضرایب
کواریشن به ارائه معادالت یول واکر تعمیمیافته 7پرداختهشده است .با
استفاده از این معادالت میتوان به تخمین مناسبی از پارامترهای مدل
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 ARدر حالت بدون نویز دستیافت.در مرجع ] [74مسئله تخمین
پارامترهای مدل  ARآلفا-پایدار بدون نویز مشاهده با استفاده از
معادالت یول واکر تعمیمیافته بررسیشده است .همچنین در این
مرجع به بررسی برازش مدل  ARآلفا-پایدار با دستهای از دادهها
پرداختهشده است .بررسی بازه قابلاطمینان برای تخمین پارامترهای
مدل  ARآلفا-پایدار در این مقاله نشان میدهد که بازه بهدستآمده
حاصل از نمونههای تابع کواریشن دارای پوشش احتمالی مناسبتر
نسبت به بازه بهدستآمده از نمونههای تابع همبستگی است .در
پژوهشی دیگر روشی برای تخمین پارامترهای مدل  ARآلفا-پایدار
نویزی ارائهشده است ] .[77در این مرجع با استفاده از معادالت یول
واکر تعمیمیافته مرتبه باال 8به حذف اثر نویز مشاهده پرداختهشده
است .بررسی روابط مدل  ARآلفا-پایدار نشان میدهد که اثر نویز
مشاهده در پارامتر )   ( 0ظاهر میشود .با توجه به این موضوع در
مرجع ] [77با استفاده از معادالت یول واکر مرتبه باال به حذف این
پارامتر پرداختهشده است .نتایج نشان میدهد حذف اثر نویز مشاهده با
استفاده از این روش برای مدلهای  ARآلفا-پایدار با قطبهای نزدیک
به مرکز دایره واحد دارای دقت مناسبی است .اما با نزدیک شدن
قطبهای مدل  ARبه مرزهای دایره واحد این روش دچار افت عملکرد
شده و دقت تخمین پارامترهای مدل  ARکاهش مییابد .این در حالی
است که غالب مدلهای کاربردی در طبیعت دارای قطبهایی نزدیک
به مرزهای دایره واحد هستند .با توجه به این موضوع ارائه الگوریتمی
که این افت عملکرد را جبران کند بااهمیت به نظر میرسد.
در این مقاله به ارائه یک الگوریتم تخمین پارامترهای مدل AR
آغشته به نویز آلفا-پایدار متقارن پرداختهشده است .در الگوریتم
ارائهشده ابتدا با استفاده از تئوری توزیعهای پایدار میزان بایاس
ایجادشده در پارامترهای تخمینی محاسبه میشود .سپس با ارائه یک
الگوریتم تکرارشونده مبتنی بر ضرایب کواریشن بایاس ایجادشده از
پارامترهای تخمینی مدل  ARحذف میشود .در الگوریتم پیشنهادی
افت عملکرد روش ارائهشده در ] [77برای مدلهای  ARآلفا-پایدار با
قطبهای نزدیک به مرزهای دایره واحد جبران شده است.
در ادامه ابتدا در بخش  2تئوری توزیع آلفا-پایدار و مدل
آغشته به نویز آلفا-پایدار ارائهشده است .در بخش  3الگوریتم
پیشنهادی ارائه و تحلیل میشود .در بخش  4نتایج حاصل از
شبیهسازیهای الگوریتم پیشنهادی ارائه و با روشهای متداول مقایسه
میشوند و درنهایت در بخش  5نتیجهگیری از تحلیلهای صورت
گرفته انجام میشود.
AR

 -2تحلیل مسئله
 -1-2توزیع آلفا-پایدار متقارن
توزیع آلفا-پایدار متقارن (  )   0از طریق تابع مشخصه 9خود توصیف
میشود ] .[73تابع توزیع تک متغیری ) ،  (tرا پایددار متقدارن گویندد
اگر تابع مشخصه آن به شکل زیر باشد:
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)  (t ) exp(j t  t 

()7

این توزیع بهطور کامل با چهار پارامتر خود که شامل پارامتر نمایی 

شکل  2و شکل  9به ترتیب نشاندهنده نمودار نویز غیرگوسدی بدا
توزیع آلفا-پایدار و طیف سدیگنال بدا مددل  ARندویزی بدا اسدتفاده از
شبیهسازی کامپیوتری است.
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 ،پارامتر پراکندگی  ، پدارامتر مکدانی  و شداخ چدولگی اسدت
مشخ میشود .توزیع پایدار با مشخصه نمایی  ، توزیع آلفا-پایددار
نامیده میشود .در شکل  7نمودار تابع چگالی احتمال توزیع آلفا-پایدار
متقارن با استفاده از شبیهسازی کامپیوتری برای مقادیر مختلف پارامتر
نمایی نمایش دادهشده است.
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شکل  :2نویز آلفا-پایدار متقارن
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مشخصه نمایی  ، پارامتر قالب توزیع نیز نامیده میشود .این
پارامتر بیانکننده ضخامت دم دنباله تابع چگالی است و میتواند
مقادیر موجود در بازه [ )1 2را اختیار کند .پارامتر پراکندگی 
میتواند هر عدد حقیقی مثبت را اختیار کند و رفتاری شبیه به
واریانس دارد .وقتیکه  ،   2توزیع پایدار تبدیل به توزیع گوسی
میشود .پارامتر مکانی  مشخ کننده مرکز تابع چگالی توزیع است.
وقتیکه  ،   0توزیع با مرکزیت پارامتر مکانی ،دارای تقارن است.
توزیع پایدار متقارن با مشخصه نمایی  ، توزیع آلفا-پایدار متقارن
)  (S  Sنامیده میشود .هنگامیکه پارامتر پراکندگی برابر با یک
باشد توزیع را آلفا-پایدار متقارن استاندارد مینامند که توزیع مدنظر در
این مقاله برای نویز ورودی مدل  ARو نویز اندازهگیری است.
 -2-2مدل  ARآلفا-پایدار و روابط حاکم بر آن
مدل  ARمرتبه  pبهصورت رابطه زیر نمایش داده میشود:
()2

)x (t)  a1 x (t  1)  ...  a p x (t  p )  u (t

]  [a1 , a2 ,..., a pپارامترهددای مدددل و ) u (tنددویز سددفید محسددوب
میشود که در این مقاله دارای توزیع آلفا-پایدار متقارن است .بر اساس
تئوری توزیعهای پایدار اگر ) ، u (tدارای توزیع  S Sبا توزیع یکسان
و مستقل ) (i.i.dبا مشخصه نمایی  و ضدریب پراکنددگی  باشدد
آنگاه ) x (tنیز دارای توزیع  S Sبا همان  و  است ].[73
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شکل  :1تابع چگالی احتمال توزیع آلفا-پایدار متقارن
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ازآنجاکه برای توزیع آلفا-پایدار دنباله همبستگی وجود ندارد،
بهجای آن پارامتری به نام کواریشن تعریف میشود .اگر  Xو  Yدو
متغیر تصادفی توأم  S Sبا  ،7> α ≥2پارامتر مکانی صفر و پارامتر
پراکندگی   xو   Yباشند ،کواریشن  Xو  Yبهصورت زیر تعریف
میشود:
Y

()9

)

 p 1

)

p

E (XY
E (Y

[X, Y] 

برای هر عدد حقیقی  zو ثابت  a  0تعریف زیر برای تابع عالمت توان
ارائه میشود:
()8

z  0

if


if z  0 

z a
a
 z sign z  
a
 z

a 

z

ضریب کواریشن در یک فرایند ایستا با میانگین صفر و مقدار ممان
انرژی محدود ،بهصورت زیر تعریف میشود:
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)) E (Xt sign (Xt  k

for any 1  p  

() 1

)

p

E ( Xt  k

X (k) 

و بهعنوان ویژگی دیگری از کواریشن میتوان به رابطه زیر اشاره کرد:
()0
)E ( x (t) x (t  k))   (k) x (t  k
با گرفتن احتمال شرطی از طرفین معادله ( )2نسبت بده ) ، x(mو
با استفاده از رابطه ( )0میتوان برای ضدرایب کواریشدن معادلدهای بده
شکل زیر به دست آورد (با فرض اینکه : ) t  m
() 1
E ( x (t) x ( m ))  a1E ( x (t  1) x ( m ))  ...
)) a p E ( x (t  p ) x ( m

() 4

)  (t  m ) x ( m )  a1 (t  m  1)x (m )  ...  a p  (t  m  p ) x ( m

تعریف میشود:
 (1  p) 

 (2  p) 

...

...

...




 (0) 

() 3

...

...

) ( 1
)  (0
)  (1
) (0
Rx  
...
 ...

)  (p  1)  (p  2

, rx    (1)  (2) ...  (p) 

T



T



a  a1 ... a p

با استفاده از ( )4و ( )3میتوان مشاهده کرد که:
()71

1

 a  R x rx

R x a  rx

معادالت بهدستآمده در باال ،معادالت یول واکر تعمیمیافته نامیده
میشوند که اولین بار در ] [8ارائهشدهاند .با تخمین ضرایب کواریشن با
استفاده از دادههای ) x(nو جایگذاری در ( ،)71میتوان در حالتی کده
نویز مشاهده وجود ندارد به تخمین مناسدبی از پارامترهدای مددل AR
دستیافت.

ارائه یک الگوریتم جدید بر اساس مدلهای . . .

نشاندهنده اثر نویز مشاهده بر پارامتر ) y (0است .ایدن موضدوع در
این مقاله ،در روابدط  72تدا  74نشدان دادهشدده و بایداس افزودهشدده
بهصورت تئوریک استخراجشده است.
اگر ) y(tو ) y(t-kدو نمونه از دادههدای ندویزی در دسدترس باشدند بدا
استفاده از ( )0رابطه زیر به دست میآید:
E ( y (t ) | y (t  k ))   y ( k ) y (t  k ) 

()72

پایدار متقارن استاندارد با پارامترهای   x ، و   wهستند .میتوان

مشاهده کرد که برای دادههای  yمعادله ( )71برقدرار نیسدت ،بندابراین
نمیتوان با استفاده از چنین معادلهای به تخمین بردار ضرایب پرداخت.
در ادامه به بررسی اثر افزوده شدن نویز مشاهده بده سدیگنال دریدافتی
پرداختهشددده اسددت .روابددط حدداکم بددر مدددل  ARنددویزی آلفددا-پایدددار

Serial no. 84

y

از ( )77و ( )72نتیجه میشود که:
([ y (t ) y (t  k )]  [x (t ) w (t ) x (t  k ) w (t  k )] )79
با توجه به قضدایای کواریشدن کده در مراجدع ] [8-1و ] [4-70آمدده
است ،رابطه ( )79را میتوان به شکل زیر جداسازی کرد:
[ x (t )  w (t ) x (t  k )  w (t  k )] 
[ x (t ) x (t  k )]  [ x (t ) w (t  k )] 

()78

[w (t ) x (t  k )]  [w (t ) w (t  k )]

حال با توجه به این موضوع که کواریشن دو دنباله آلفا-پایدار تدوأم
و مستقل نسبت به هم برابر صفر میشود ،عبارات مربوط بده کواریشدن
بین نویز مشاهده )  w(tو دادههای مدل )  x(tبرابر با صدفر شدده و بده
شکل زیر سادهسازی میشود:
()71

[ x (t ) x (t  k )]  [w (t ) w (t  k )] 

x ( k ) x  w ( k ) w

و درنهایت نتیجه میشود:
()70
x ( k ) x  w ( k ) w
) y (t  k

y

 y ( k ) y (t  k ) 

همچنین با توجه به سفید بودن نویز و رابطه شماره ( ،)1ضدرایب
کواریشن نویز مشاهده به شکل زیر محاسبه میشود:

 -3الگوریتم پیشنهادی
با توجه به این موضوع که در کاربردهدای عملدی همدواره دادههدای در
دسترس ،دادههای آغشته به نویز هستند مدلی بهصورت زیر برای ایدن
دادههای نویزی تعریف میشود:
()77
) y (t )  x (t )  w (t
که در آن ) w(tندویز مشداهده اسدت کده سدفید و مسدتقل از )x(t
فرض میشود .همچنین فرض میشدود کده  xو  wدارای توزیدع آلفدا-

) y (t  k

[ y (t ) y (t  k )]

for k  0

()71

for k  0

 w (0)  1
0

w ( k )  

قابلذکر است که مقدار )  (0ازنظر تئوری ،برای تمامی متغیرهای
تصادفی آلفا-پایدار با آلفا یکسان ،برابر با یک میشود .بنابراین از ()70
و ( )71نتیجه میشود که:

 x (0) x  w (0) w   x   w
for k  0

y
y

()74
y ( k )  
 ( k )  x
for k  0
 x  y
اکنون با در نظر گدرفتن مددل  ARمرتبده  pبهصدورت مددل AR
مرتبددددده  ،p+1بهگوندددددهای کددددده ضدددددرایب آن بددددده شدددددکل
] a  [a1 , a2 ,..., ap 1 ]  [a1 ,..., ap ,0باشدددد و بدددا اسدددتفاده از
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معادالت یول واکر تعمدیمیافتده مدیتدوان معدادالت را بده شدکل زیدر
بازنویسی کرد:

ارائه یک الگوریتم جدید بر اساس مدلهای . . .
1

R y a  ka  ry  R y a  ry  ka 
R y

()22



 a

 (1  p)   a



...
 a

1

) y (  p








()73

y

y

2

...

x

1

) y ( 1

y

y

1

x

) y (1

...

x

y

x

...

...

...

p 1

) y (p  1

...

y

) y (p

x

y

x

  (1) 
  (2) 




  ( p  1) 


y

y

y
x



y

حال بدا ضدرب بدردار ] T  [0 ... 0 1بدا ابعداد ( )1*p+1در دو
طرف رابطه ( k )22به شکل زیر محاسبه میشود:
 R y ry
1

()29

T

 Ry a
1

T

0   a   ( R y ry  kR y a )  k 

y (  p)   a1 

y (1  p)   a2 

()21

 
 
 
  a p 1 

...
...

...

...

1

...

 y (1) 
  (2) 
 y





 y ( p  1) 

اکنون با استفاده از

y
x

1

y
x

 a1 
a  
y
2
 y
(1  ) 
x   x
 
 a p 1 

 1 و جایگذاری آن در قطدر

 y (  p)   a1 

 y (1  p)   a2 

()27

 
 
 
  a p 1 

...

...

...

1

...

 a1 
a  
y
2
 y
(1  ) 
x   x
 
 a p 1 

y
حدال بددا تقسددیم دو طددرف رابطده ( )27بددر
x
ماتریسی حاصل را بهصورت فرمولی بیان کرد (پس از تقسدیم طدرفین،

میتددوان روابددط

ضریب بردار  aبرابر با  k   x  1میشود).
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T

اکنون میتوان با اسدتفاده از دادههدای ندویزی بده تخمیندی از
رسید .حال میتوان با ارائه الگوریتمی تکرارشونده مبتندی بدر ضدرایب
کواریشن به اصالح بایاس ایجادشده پرداخت] .[79مراحل این روش به
شرح زیر است:
 .7تخمین ضرایب کواریشن با استفاده از دادههای نویزی:
N

))  y (t ) sign( y (t  k
k 1
N

)  y (t  k

ˆy [ k ] 

k 1

 .2تشکیل  Rˆ yو  rˆyبا استفاده از ]  ˆy [kها
 .9مقداردهی اولیه تخمین :
i  0 , ˆ  als  R y ry
1

 als
T

 .8قرار دادن  i=i+1و
 .1تخمین ضرایب
 .0بررسی شرط همگرایی  

) y ( 1
 1

) y  y (1

...
 x  ...

) y (p) y (p  1

 y (1) 
  (2) 
 y





 y ( p  1) 

y

1

T
)1 (i 1
ˆ Rˆ y a

3

)(i
kˆ 

) (i
)1 ( i 1
ˆˆ  als  kˆ Rˆ y 
)( i 1

اصلی ماتریس قبل معادالت زیر حاصل میشود:
...

1

T

k

در ادامه با جایگذاری رابطه ( )74نتیجه میشود که:
) y ( 1
 1

) y  y (1

...
 x  ...

) y (p) y (p  1

1

1

R x a  rx 










 

1

a  R y ry  kR y a  als  kR y a

ˆ 
)( i 1

) (i

ˆ

ˆ

که مثالً در آن

  10

درصورتیکه شرط همگرایی در مرحله  0برآورده شود الگدوریتم پایدان
مییابد .در غیر این صورت الگوریتم به مرحله  8بازمیگدردد .الگدوریتم
ارائهشده بهصورت دیاگرام در شکل  8نمایش دادهشده است.

-4شبیهسازی
در این بخدش بده کمدک شبیهسدازیهای کدامپیوتری ،عملکدرد روش
ارائهشده بررسی و مقایسه میشود .برای محاسبه بدردار ضدرایب مددل،
شبیهسازیها در دو بخش انجامشده اسدت .مثدال اول شدامل تخمدین
حاصل از روش پیشنهادی در این مقالده و روش یدول واکدر اسدت کده
دادهها را بدون اثر نویز مشاهده در نظر میگیرد .در مثال دوم عالوه بر
روش پیشنهادی و روش یول واکر ،از روش ارائهشده در] [77نیز بدرای
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مقایسه عملکرد روشها استفادهشده است .در] [77تخمین پارامترهای
مدل  ARنویزی آلفا-پایدار با استفاده از معادالت یول واکر مرتبده بداال
صورت گرفته است.

ارائه یک الگوریتم جدید بر اساس مدلهای . . .

جدول  :1تخمین پارامترهای مدل  ARبا پارامتر نمایی   1.7
روش پیشنهادی
-7/7111

روش یول واکر
-1/8331

ضرایب مدل

میانگین

-7/7

1/1999

1/1811

واریانس

-1/3140

-1/2908

میانگین

-1/3113

1/1811

1/1930

واریانس

-1/1112

-1/1711

میانگین

1/1721

1/1741

واریانس

-1/1121

جدول  :2تخمین پارامترهای مدل  ARبا پارامتر نمایی   1.3
روش پیشنهادی

شکل :4دیاگرام الگوریتم روش پیشنهادی

 -1-4مثال اول
شبیهسازیها برای دو مدل  ARانجامشده است .بردار ضرایب مدل
در این حالت بهصدورت [ aT =]-7/7111 -1/3113 -1/1121اسدت.
این مددل دارای قطبهدایی در 2|=1/4807و |Z7و |Z9|=1/4اسدت.
توزیع در نظر گرفتهشده برای سیگنال ورودی مدل و نویز انددازهگیری
توزیع آلفا-پایدار متقارن استاندارد با مقادیر پارامتر نمایی برابر بدا 7/1
=  α = 7/9 ، αو پارامتر پراکندگی  γ = 7در نظدر گرفتهشدده اسدت.
تعداد دادههای مورداستفاده  N=7111و تعداد دفعات تکدرار آزمدایش
برابر با  M=7111است .جدول  7و جدول  2شامل میانگین و واریانس
خطای ضرایب تخمین زده شده است.
AR

Serial no. 84

روش یول واکر

-7/7211

-1/8398

1/9271

1/1129

واریانس

1/3419

-1/2873

میانگین

ضرایب مدل

میانگین

-7/7
-1/3113

1/8302

1/0873

واریانس

-1/1321

-1/1230

میانگین

-1/1121

1/9820

1/9102

واریانس

همانطور که جدولهای  7و  2نشان میدهندد روش پیشدنهادی
در این مقاله بهخوبی بایاس ایجادشده در اثدر ندویزی شددن دادههدای
مدل را محاسبه و حذف نموده است .میانگین تخمین پارامترهای مدل
با استفاده از روش پیشنهادی دارای دقت قابل قبولی اسدت .امدا نتدایج
حاصل از تخمین با استفاده از روش یول واکر نشاندهنده اثر ندویز بدر
تخمین پارامترهای مددل و عددم تواندایی ایدن روش در حدذف بایداس
ایجادشده است .مقایسه مقادیر  RMSEروشهای تخمینی نیز بهخوبی
نشاندهنده حذف میزان بایاس اضافهشده درروش پیشنهادی است.
با توجه به این موضوع که در کاربردهای عملی مددلهای موجدود
دارای قطبهای نزدیک به دایره واحد هستند در مثال بعد با جابجدایی
قطبهای مدل ،آن را به مرزهای دایره واحد نزدیکتر کرده تا عملکدرد
روش پیشنهادی برای مدلهای  ARبا ایدن ویژگدی بررسدی و مقایسده
شود .دیگر مدل  ARبه کار گرفتهشده دارای بردار ضرایب [-1/4441
 aT=]-7/9198 -1/9471اسددت .ایددن مدددل دارای قطبهددایی در
2|=1/3427و |Z7و  |Z9|=1/3272است .نمودار صفر و قطبهدای دو
مدل  ARدر شکل  1نمایش دادهشده است.
شکل -1الف شکل صفر و قطبهدا در مددل اول و -1ب در مددل
دوم را نشان میدهد .همانطور که اندازه قطبها نشان مدیدهدد ایدن
مدل دارای قطبهای نزدیکتری به دایره واحد است که در عمل دارای
کاربردهای فراوانی است .پارامترهای شبیهسازی بدرای ایدن مددل نیدز
مشابه مدل اول در نظر گرفتهشده است.
جدولهای  9و  8بهبود عملکرد روش پیشنهادی برای مدل دارای
قطبهای نزدیک به دایره واحد را نشان مدیدهدد .مقدادیر میدانگین و
واریددانس تخمینهددای حاصددل از روش پیشددنهادی در ایددن حالددت
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بهبودیافته و این در حالتی است که عملکدرد روش یدولواکر همچندان
دارای عملکرد ضعیفتری است.

ارائه یک الگوریتم جدید بر اساس مدلهای . . .

جدول  :4تخمین پارامترهای مدل  ARبا پارامتر نمایی   1.3
روش پیشنهادی

Pole-Zero Map

1

)Imaginary Axis (seconds-1

0.5

0

ضرایب مدل

روش یول واکر

-7/9188

-1/0303

میانگین

1/1810

1/9131

واریانس

-7/9487

-1/8487

میانگین

1/1221

1/0129

واریانس

-1/4433

-1/1111

میانگین

1/1218

1/9102

واریانس

-7/9118
-7/9487
-1/4433

-0.5

Proposed Method
Yule Walker Method

0.4

(الف)

0.2

Pole-Zero Map

1

)Imaginary Axis (seconds-1

0
10

8

6

4

0.5

0

2

-2

0

-4

-6

-8

-0.4

-0.6

)Real Axis (seconds-1
(ب)

-0.2

-10

)SNR (dB

(الف)
Proposed Method
Yule Walker Method

1
0.8

-0.5

-0.8

))RMSE (a(1

0

-0.2

-0.4

-1
-1

0.6

0.6
0.4

-1
-1

0.2

))RMSE (a(2

0

-0.2

-0.6

)Real Axis (seconds-1

-0.8

0.8

0

شکل  :5نمودار صفر و قطب مدلهای َ ARدر دایره واحد

10

8

6

4

0
2
)SNR (dB

-2

-4

-6

-8

-10

-0.2

(ب)

جدول  :3تخمین پارامترهای مدل  ARبا پارامتر نمایی   1.7
روش پیشنهادی

روش یول واکر

1/1181

1/1148

واریانس

-7/9491

-1/8828

میانگین

1/1124

1/1711

واریانس

-1/4432

-1/1944

میانگین

1/1120

1/1718

واریانس

0.8
0.6

-7/9118

0.4
0.2

-7/9487

))RMSE (a(3

-7/9100

1/0411

میانگین

ضرایب مدل

Proposed Method
Yule walker Method

0

-1/4433

10

8

6

4

0
2
)SNR (dB

-2

-4

-6

-8

-10

-0.2

(پ)
شکل  :6بهبود نسبت  RMSEبا افزایش سیگنال به نویز

با توجه به این موضوع که با افزایش  ،αدادهها به حالت گوسدی
نزدیکتر و از میزان تکانشی بودن آنها کاسته میشود نتایج بدرای
هر دو روش نسبت به مقادیر کمتر  αبهبودیافته است.

Serial no. 84

الف :پارامتر ) a (1ب :پارامتر ) a(2پ :پارامتر )a (3

همچنین با مقایسه نتایج تخمین پارامترهای مدل  ARدوم با مدل
 ARاول با استفاده از روش پیشنهادی ،کمتر شددن مقددار  RMSEبدا
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1.5
Proposed Method
Yule Walker Method

1
NRMSE

نزدیکتر شدن قطبهای مدل به دایره واحد مشهود و بهبدود عملکدرد
روش پیشنهادی در این مدلها نتیجه میشود.
در شکل  0مقدار  RMSEدر تخمین هر یدک از پارامترهدای مددل
 ARدرروش پیشددنهادی و روش یددول واکددر در نسددبتهای مختلددف
سیگنال به نویز نمایش دادهشده است .شبیهسازیها برای هدر پدارامتر
بهطور جداگانه انجامشده است .در هدر نمدودار مقددار  RMSEیکدی از
ضرایب در نسبتهای مختلف سیگنال به نویز در دو روش باهم مقایسه
شده است .مقدار کمتر  RMSEبا استفاده از روش پیشنهادی در هر سه
پارامتر بهخوبی نشاندهنده عملکرد مناسب این روش در حذف بایداس
است.
در آزمایشی دیگر با تغییر یکی از ضرایب مدل  ARدر یک نسدبت
سیگنال به نویز ثابت ،حساسدیت دو روش بدا توجده بده مقددار تغییدر
 RMSEضرایب با یکدیگر مقایسه شده است .این تغییر مقدار دریکی از
ضرایب مدل ،اثر خود را در جابهجایی صدفر و قطبهدای مددل نشدان
میدهد  .نتایج حاصل از این آزمایش قبل از تغییر پارامتر و بعد از تغییر
پارامتر در جدول  1آورده شده است .همانطور که مشاهده مدیشدود،
میزان تغییر  RMSEدرروش پیشنهادی قبدل و بعدد از تغییدر پدارامتر
تغییر بسیار کمی داشته درحالیکه درروش یول واکر این تغییر بسدیار
محسوس است .نتایج حاصل از این آزمایش نشداندهنده مقداوم بدودن
تخمینهای حاصل از روش پیشنهادی نسبت به جابدهجایی قطبهدای
مدل است.
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برحسب تغییر فاصله قطبها از مرکز دایره واحد

همچنین مالحظه میشود با جابجایی قطبهای سیسدتم از مرکدز
دایره واحد به سمت مرزهای آن میدزان خطدا در تخمدین پارامترهدای
مدل  ARبا استفاده از روش پیشنهادی بهبود قابلتوجه یافته است.
در آزمایش بعد در نسبتهای مختلف سیگنال به نویز مقدار NRMSE
در هر دو روش محاسبهشده است .نسبت  NRMSEروش پیشنهادی به
روش یول واکر در هر  SNRباهم مقایسه شده است تا میزان بهبود
ایجادشده در تخمین پارامترهای مدل مشخ شود.
جدول  :6نسبت  NRMSEدر سیگنال به نویزهای مختلف

جدول  :5مقایسه میزان تغییرات  RMSEدر اثر تغییر یکی از ضرایب
در نسبت سیگنال به نویز ثابت
RMSE

RMSE

بعد از تغییر
پارامتر

قبل از تغییر
پارامتر

1/2477

1/2149

پیشنهادی

7/1722

1/1011

یول واکر

1/7214

1/7729

1/4982

1/0074

یول واکر

1/1231

1/1792

پیشنهادی

1/8172

1/9001

یول واکر

پیشنهادی

سیگنال به
نویز()dB
-71
1
71

21

71

1

-1

سیگنال به
نویز()dB

1/9073

1/2921

1/7817

1/1770

نسبت
NRMSE

با توجه به نتایج حاصل در جدول  0مقایسده نسدبت  NRMSEدر
دو روش نشاندهنده بهبود تخمین پارامترهای مدل درروش پیشنهادی
است .در سیگنال به نویزهای بیشتر از  71 dBاین بهبود به بیش از 21
درصد رسیده است و عملکدرد مناسدب روش پیشدنهادی را در جبدران
خطای ناشی از نویز مشاهده نشان میدهد.
 -2-4مثال دوم

همچنین میزان  NRMSE10هر روش بدا توجده بده معیدار زیدر بدا
جابهجایی قطبهای مدل و با ضرب آنها در مقدار  d=1/1تا  d=1/3با
گام  1/11تا نزدیکی دایره واحد محاسبه میشود.

()28

M
2
 aˆ  a
n

1
( NRMSE 
)/ a
M

که ̂ aبردار ضرایب تخمینی در هر بار شبیهسدازی a ،بدردار ضدرایب
واقعی مدل و  Mتعداد تکرارهای شبیهسازی است.
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شبیهسازیها برای دو مدل  ARانجامشده است .در مدل دوم قطبهدا
جابهجاشده و به مرزهای دایره واحد نزدیک شده اسدت .در ایدن مثدال
عالوه بر روش یول واکر و روش پیشنهادی ،از روش یول واکر مرتبه باال
( )HOYWکه در] [77ارائهشدده در مقایسده الگوریتمهدا استفادهشدده
است .توزیدع در نظدر گرفتهشدده بدرای سدیگنال ورودی مددل و ندویز
اندازهگیری توزیع آلفا-پایدار متقدارن اسدتاندارد اسدت .مقددار پدارامتر
نمایی برابر با  α = 7/1و پارامتر پراکندگی  γ = 7در نظدر گرفتهشدده
است .تعداد دادههای مورداسدتفاده  N=7111و تعدداد دفعدات تکدرار
آزمایش برابر با  M=7111است .جدول  1و جدول  4به ترتیب شدامل
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میانگین و واریانس خطای ضرایب تخمین زدهشده بدرای مددل  ARبدا
قطبهای نزدیک به مرکز دایره واحد و مدل  ARبا قطبهدای نزدیدک
به مرزهای دایره واحد است.
جدول  :7تخمین پارامترهای مدل  ARبا پارامتر نمایی   1.7
روش یول واکر
مرتبه باال

روش
پیشنهادی

روش یول واکر

-7/1812

-7/7902

-1/1701

میانگین

-1/1931

1/1811

1/1112

واریانس

-1/3744

-1/3394

-1/2181

میانگین

1/1811

1/1874

1/1893

واریانس

-1/1883

-1/1339

-1/1918

میانگین

1/1232

1/1942

1/1218

واریانس

ضرایب مدل

-7/7

-1/3113

برحسب تغییر فاصله قطبها از مرکز دایره واحد
-1/1121

جدول  :8تخمین پارامترهای مدل  ARبا پارامتر نمایی   1.7
روش یول واکر
مرتبه باال

روش
پیشنهادی

روش یول واکر

-7/2311

-7/9112

-1/0391

میانگین

1/7270

1/1180

1/1290

واریانس

-7/9338

-7/9170

-1/8028

میانگین

1/2177

1/1132

1/1811

واریانس

-1/4041

-1/4421

-1/1214

میانگین

1/2171

1/1778

1/1803

واریانس

ضرایب مدل

-7/9118

علت این افت عملکرد درروش یول واکدر مرتبده بداال نسدبت بده روش
پیشنهادی را میتوان در شیوه حذف بایداس دو روش مشداهده نمدود.
درروش پیشددنهادی حددذف بایدداس در هددر تخمددین در یددک الگددوریتم
بازگشتی صورت گرفته و حذف بایاس تا برقراری شرط همگرایی ادامده
دارد اما درروش یول واکر مرتبه باال ،با جابجایی قطبها دچدار مشدکل
شده است .درروش یول واکر مرتبه باال ،تنها بایاس افزودهشده ناشی از
پارامتر ) y (0حذفشده است .این در حالی اسدت کده بدا توجده بده
رابطه ( )74که در این مقاله استخراجشده اسدت اثدر ندویز مشداهده در

-7/9487
-1/4433

نتایج شبیهسدازی در جددول  1نشداندهنده دقدت مناسدب روش
پیشنهادی و روش ارائهشده در ] [77اسدت .در ایدن حالدت قطبهدای
مدل متمایل به مرکز دایره واحد هستند .جددول  4نتدایج شبیهسدازی
حاصل از جابهجایی قطبها به سمت مرزهدای دایدره واحدد اسدت .بدا
نزدیک شدن به مرزهای دایره واحد روش ارائهشده در] [77دچار افدت
عملکرد شده امدا روش پیشدنهادی همچندان دارای دقدت مناسدبی در
تخمین پارامترهای مدل  ARاست.
مقایسه میدزان  NRMSEهدر سده روش نیدز نتدایج ارائهشدده در
جدول  1و جدول  4را تأیید میکند .شکل  4با جابدهجایی قطبهدای
مدل و با ضرب آنها در مقدار  d=1/1تا  d=1/3با گام  1/11تا نزدیکی
دایره واحد بهدستآمده است.
همانطور که در شدکل  4نشدان دادهشدده اسدت ،عملکدرد روش
پیشددنهادی و روش ارائهشددده در] ،[77هنگددامیکدده قطبهددای مدددل
متمایل به مرکز دایره واحد هستند نزدیک به هم است.
با جابجایی قطبها به سمت مرزهای دایره واحد میزان ریشده مربعدات
خطا درروش پیشنهادی رو به بهبود است اما درروش ارائهشده در]،[77
این میزان رو به افزایش است.
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سایر پارامترهای ) y (kنیز بهواسدطه پدارامتر پراکنددگی (  )  yکده

ناشی از سیگنال و نویز مشاهده اسدت وجدود دارد .بندابراین الگدوریتم
ارائهشده در] [77قادر به حذف این بخش از بایاس نیست و این موضوع
باعث افت عملکرد این روش در حذف بایاس شده است.

 -5نتیجهگیری
سیگنالهای غیرگوسی در حوزه تخمین طیف بررسی چندانی نشدهاند.
در این مقاله تخمین پارامترهای مدل  ARنویزی با توزیع آلفدا-پایددار
متقارن موردبررسی قرارگرفته است .با ارائه یک فرمول بسته بر اسداس
ضرایب کواریشن و استخراج روابط جدیدی که اثر افدزوده شددن ندویز
مشاهده را نشان میدهد به محاسدبه بایداس ایجادشدده در اثدر اضدافه
شدن نویز مشاهده پرداختهشده است .با ارائه یک الگوریتم تکرارشونده
بایاس به وجود آمده حذف میگردد و تخمینی مناسب از بردار ضرایب
مدل زده میشدود .نتدایج نشدان مدیدهدد ،روش پیشدنهادی عملکدرد
مناسبی در حذف بایاس ایجادشده براثر نویز اندازهگیری دارد .همچنین
در تخمین بردار ضرایب مددلهای  ARدارای قطبهدای نزدیدکتر بده
دایره واحد ،که در عمل دارای کاربرد بیشتری هستند نسدبت بده روش
یول واکر مرتبه باال بهطور قابلتوجه بهبودیافته است .از دیگر نتایج این
الگوریتم میتوان به مقاوم بودن تخمینهای حاصل از روش پیشنهادی
به جابهجایی صفر و قطبهای مدل اشاره کرد .بدا مقایسده نسدبتهای
 NRMSEالگوریتم پیشنهادی با الگدوریتم یدول واکدر در سدیگنال بده
نویزهای مختلف ،الگوریتم پیشنهادی دارای عملکرد مناسبتری بوده و
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.خطای ایجادشده در تخمین پارامترها را بهخوبی جبران نمدوده اسدت
نتایج نشان مدیدهدد مقددار بهبدود در تخمدین خطدا در سدیگنال بده
 محاسددبه معیددار. درصددد اسددت21  بددیش از71dB نویزهددای بدداالتر از
 برای تخمین بردار ضرایب نشاندهنده دقت مناسب الگوریتمNRMSE
پیشنهادی در تخمین بردار ضدرایب بدا جابدهجایی قطبهدا بده سدمت
.مرزهای دایره واحد است
 پیشنهاد برای ادامه کار-6
بررسی الگوریتم پیشنهادی در این مقاله نشان میدهد که فرم جدید و
 منجدر بده بداال رفدتنAR بسته ارائهشده برای تخمدین ضدرایب مددل
پیچیدگی محاسباتی و مصرف حافظه بداال دررسدیدن بده پاسدخ شدده
 البته در حال حاضدر بدا توجده بده پیشدرفتهای تکنولدوژی بدار.است
 بهعنوان یدک. گلوگاه صنعت نیست،محاسباتی و میزان حافظه مصرفی
پیشددنهاد بددرای ادامده ایدن پددژوهش بددا اسددتفاده از ترکیددب برخددی از
الگوریتمهای حوزه پردازش تصدویر بدا روش پیشدنهادی مدیتدوان بدار
 الزم بده ذکدر اسدت کده الگوریتمهدای حدوزه.محاسباتی را کاهش داد
پردازش تصدویر بدا اعمدال تغییراتدی قابلاسدتفاده در حدوزه پدردازش
 میتوان با ایجادCS12  وKCE11  از الگوریتمهایی مانند.سیگنال هستند
تغییرات جزئی برای پردازش سیگنال اسدتفاده نمدود و از ایدن طریدق
 بندابراین.[21-28]منجر به بهبود روش پیشنهادی در این مقالده شدد
میتوان با استفاده از این روش بهعنوان پژوهشی جدید به بهبدود روش
.ارائهشده در این مقاله پرداخت
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Stable distribution
4
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5
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Normalized root mean square error
2

11

kurtosis curvelet coefficients energy
sensing

12 Compressed

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

Serial no. 84

