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چكيده:

فيلتر شکافدار وفقي ( )ANFيک روش شناختهشده براي تخمين فرکانس و استخراج سيگنالهاي سينوسي است .ساختار  ANFاز

يک فيلتر ميانگذر مرتبه دوم (و مکمل آن فيلتر شکافدار مرتبه دوم) و يک قانون تنظيم فرکانس مرکزي فيلتر ميانگذر تشکيل شده است.
عملکرد فيلتر شکافدار وفقي در حضور مولفه هاي هارمونيکي سيگنال سينوسي کاهش يافته و فرکانس تخميني داراي باياس و واريانس است .در
اين مقاله يک روش براي بهبود عملکرد فيلتر شکافدار وفقي در حضور هارمونيکها در سيگنال سينوسي ورودي ارائه ميشود .روش ارائهشده
مبتني بر استفاده از توابع پنجره در قانون تنظيم فرکانس است .از اين روش در الگوريتمهايي مانند تبديل فوريه گسسته و حلقه قفلشده در فاز
استفاده شده تا پارامترهاي سيگنال سينوسي در حضور هارمونيکها دقيقتر تخمين زده شوند .مشاهده مي شود که استفاده از تابع پنجره مربعي
عملکرد فيلتر شکافدار وفقي را ارتقا ميبخشد.

واژههاي كليدي:

تخمين فرکانس ،فيلتر شکافدار وفقي ،فيلتر ميانگذر ،هارمونيکها ،تابع پنجره

The Improvement of the ANF Performance in Frequency
Estimation of Periodic Signals
A.r. Jenabzadeh1, M. Mojiri2
1, 2 - Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

Abstract: Adaptive notch filter is a well-known approach for frequency estimation and extraction of
sinusoidal signals. The structure of ANF is composed of a second order band-pass filter (BPF) (and its
complementary notch filter) and a frequency update law that continuously adjusts the center frequency of the
BPF. The performance of the ANF degrades when the sinusoidal input is polluted by some harmonics. In this
paper, a method has been proposed to improve the performance of the ANF in the presence of harmonics. The
proposed method is based on the use of a window function in the frequency update law. Window functions have
extensively been used in some algorithms like discrete Fourier transform and phase-locked loop to provide better
estimation of the parameters of sinusoidal signal in the presence of harmonics. It was shown that using a
rectangular window enhances the ANF performance.
Keywords: Frequency Estimation, Adaptive Notch Filter, Band Pass Filter, Harmonics, Window Function
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 -1مقدمه
تخمين فرکانس يکي از مسائل اساسي در تئوري سيستمها و پردازش
سيگنال بوده و کاربردهايي در زمينههاي مختلف مهندسي برق مانند
کنترل و شناسايي سيستمها ،مهندسي پزشکي ،کنترل و حفاظت
سيستمهاي قدرت ،مخابرات و رادار دارد .در يک دهه اخير يک
الگـوريتم تخمـين فـرکـانس سيگنالهـاي سينوسـي مبتني بـر
فيـلتر شکافدار وفقي 1مورد توجه محققين قرار گرفته است .فيلتر
شکافدار وفقي از يک فيلتر شکافدار و يک قانون تنظيم فرکانس
تشکيل شده است .فيلتر شکافدار يک سيستم خطي تغييرناپذير با
زمان است که پاسخ دامنه آن در تمامي فرکانسها به جز يک فرکانس
خاص برابر واحد ميباشد .اين فرکانس خاص فرکانس شکاف فيلتر
ناميده شده و بهره فيلتر در آن صفر است .قانون تنظيم فرکانس به
گونهاي انتخاب شده تا فرکانس شکاف فيلتر را بر فرکانس سيگنال
سينوسي ورودي منطبق کند .از جمله موارد کاربرد  ANFميتوان به
تخمين فرکانسهاي سيگنالهاي قدرت ،همزمانسازي شبکههاي
قدرت ،تخمين فرکانس سيگنالهاي سهفاز و حذف نويز از سيگنالهاي
سينوسي اشاره نمود [.]1-4
 ANFتوانايي تخمين فرکانس يک سيگنال سينوسي خالص را
دارد .اما در مـوارد عملي سيگنالها عالوه بـر مـولفه اصلي داراي
مولفههايي با مضارب فرکانس مولفه اصلي ،هارمونيکها ،هستند .از
جمله اين موارد ميتوان به سيستمهاي قدرت اشاره کرد که بهدليل
حضور بارهاي غيرخطي ،سيگنالها داراي هارمونيکها هستند .تخمين
دقيق و سـريع فـرکانس اين سيگنالها براي کنترل و حفاظت
سيستمهاي قدرت از اهميت ويژهاي برخوردار است .در سالهاي اخير
ارائه الگوريتمهاي براي تخمين پارامترهاي سيگنال سينوسي در حضور
هارمونيکها مورد توجه قرار گرفته است [.]6-13
از بين الگوريتمهايي که براي تخمين پارامترهاي سيگنال سينوسي
در حضور هـارمونيکها مطرح شده ،روش تبديل فوريه گسسته و
روشهاي اصالح شده آن در ساختار خـود از تـوابع پنجره استفاده
ميکنند .تابع پنجره استفادهشده در تبديل فوريه گسسته ،تابع پنجره
مستطيلي است ،اما فرمهاي ديگر تابع پنجره از جمله
 Blackman ،Hamming ،Hannو  Kaiserنيز استفاده ميشود.
استفاده از تابع پنجره بر اساس اين اصل ميباشد که عالوه بر دادههاي
لحظهاي ،از دادههاي گذشته نيز در پردازش سيگنال استفاده شود.
استفاده از تابع پنجره در الگوريتمهاي برخط تخمين فرکانس مورد
توجه نبوده تا اينکه اخيرا از اين مفهوم درحلقه قفلشده در فاز
ارتقاءيافته 2استفاده شده تا اثر هارمونيکها روي تخمين پارامترهاي
سيگنال سينوسي کاهش يابد [ .]11از آنجايي که ساختار فيلتر
شکـافدار وفقي بـه ساختار حلقه قفلشده در فاز ارتقاءيافته شبيه
ميباشد در اين مقاله از مزاياي تابع پنجره در اين فيلتر استفاده شده تا
در مقابل هارمونيکها تخمين فرکانس بهتري داشته باشيم .پنجره
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استفاده شده در  ANFپنجره مستطيلي بوده و در حلقه تخمين
فرکانس به کار گرفته شده است.
در اين مقاله ابتدا ساختار فيلتر شکافدار وفقي معرفي شده و با
استفاده از تکنيک ميانگينگيري و خطيسازي حول نقطه تعادل
معادله مشخصه حلقه تخمين فرکانس بهدست ميآيد .سپس با
نرماليزهکردن قانون تنظيم فرکانس ،اين معادله مشخصه از دامنه
سيگنال ورودي مستقل ميشود .در ادامه به چگونگي استفاده از تابع
پنجره در حلقه تخمين فرکانس و تحليل ويژگيها و پارامترهاي آن با
استفـاده از معادله مشخصه پرداخته شده و در انتها با استفاده از
شبيهسازيهاي کامپيوتري مزاياي استفاده از تابع پنجره نشان داده
خواهد شد.

 -2فيلتر شکافدار وفقي
در اين بخش ابتدا ساختار فيلتر شکافدار وفقـي معرفـي مـيشـود .در
ادامه معادله مشخصه حلقه تخمين فرکانس را به دست ميآوريم .ايـن
امر با استفاده از تکنيک ميانگينگيـري و خطـيسـازي قـانون تنظـيم
فرکانس محقق ميشود .همچنـين بـا نرمـاليزهکـردن قـانون تنظـيم
فرکانس اين معادله مشخصه را تا حد امکان ساده ميکنيم.

 -1-2ساختار

ANF

فيلتر ميانگذر 3مرتبه دوم با تابع تبديل
kθs

()1

s  kθs  θ 2
2

Hb  s  

و مکمل آن فيلتر شکافدار با تابع تبديل )  H n (s )  1  H b (sرا
در نظر بگيريد .در اين فيلترها  فرکانس مرکزي فيلتر و  kيک ثابت
حقيقي مثبت است که ضريب ميرايي اين فيلترها را مشخص ميکند.
با استفاده از اين دو فيلتر يک ساختار حلقه بسته بهدست ميآيد که
خـروجي آن خـروجي فيلتر ميانگذر و خطاي  eخروجي فيلتر
شکافدار است (شکل  .)1همچنين در اين ساختار  x 2خروجي يک
فيلتر پايين گذر با تابع تبديل
θ
kθ 2
Hb  s   2
s
s  kθs  θ 2

()2



X2  s 
)U(s

است .معادالت ديفرانسيل حاکم بر فيلتر نشان داده شده در شکل 1
عبارت است از:
x 1   x 2  k  e
x 2   x1

()3

e  u  x1

براي ورودي سينوسي )  ، u (t )  A0 sin(0t  0معادالت حالت ()0
داراي جواب دائمي زير است:
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∫

+
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e

k

)y(t

u(t) +

x1

∫

+

×

x2

k

e

-

-

×

-

u(t) +

x2

∫

×
θ

شکل ( :)1پيادهسازي فيلتر شکافدار يا فيلتر ميانگذر

∫

-γk

شکل ( :)2بلوک دياگرام فيلتر شکافدار وفقي

 x1   U1sin  ω0 t  φ  

   
 x 2    U 2cos  ω0 t  φ  

()4

در اين معادله  U 2 ، U1و  عبارتند از:
H b (j 0 ) A0 ,


j 0

= U 1 = H b (j 0 ) A0 , U 2
k 0

 tan 1



 = 0 

 2  02
هرگاه فرکانس مرکزي فيلتر ميانگذر بر فرکانس سيگنال سينوسي
2

منطبق شود يعني    0باشد جواب حالت دائمي ( )5به جواب
()5

 x 1   A0sin(ω0 t  δ0 ) 

 
 x 2   A0cos (ω0t  δ0 ) 

تبديل مي شود .اين جواب پايدار مجانبي سراسري است يعني تمام
جوابها مستقل از انتخاب شرايط اوليه به اين جواب ميل ميکنند.
همچنين بر اساس جواب تناوبي ( x 12  x 22 ،)4تخميني از مربع
دامنه سيگنال سينوسي ورودي در حالت دائمي بهدست ميدهد.
از جواب حالت دائمي ( )5نتيجه ميشود که ساختار شکل ( )1ميتواند
سيگنال سينوسي ورودي و سيگنال با اختالف فاز  43درجه با ورودي
را استخراج کند .اگر فرکانس سيگنال ورودي نامعلوم باشد يا تغيير
کند بايد  به گونهاي تنظيم شود که بر فرکانس سيگنال ورودي
منطبق شود .بنابراين  بايد تابع يک قانون وفقي باشد .يک قانون
وفقي متداول براي  به صورت
()6

   k  x 2e

پيشنهاد شده است [ . ]12در اين قانون  بهره وفقيشدن و  kهمان
پارامتر موجود در فيلتر است .معادالت حالت ( )0به همراه قانون وفقي
( )6معادالت حالت فيلتر شکافدار وفقي را تشکيل ميدهد که بلوک
دياگرام آن در شکل ( )2نشان داده شده است   0 .همراه با
جواب تناوبي ( )4يک مدار تناوبي براي معادالت ( )0و ( )6است.

 -2-2نرماليزهکردن قانون وفقي

ANF

براي نرماليزهکردن قانون تنظيم فرکانس ابتدا پايداري  ANFمورد
بررسي قرار ميگيرد .در سيستم ديناميکي ( )0و ( ،)6هنگامي که
پارامتر  کوچک باشد ،فرکانس تخميني  در مقايسه با حالت
فيلتر ،   (x 1 , x 2 ) ،به کندي تغيير ميکند .اين مفهوم وفقيشدن
کند 4را ميتوان با اثبات اينکه وفقيشدن کند روي يک منحني
انتگرال 5از سيستم ديناميکي ( )0و ( )6اتفاق ميافتاد ،به طور دقيق
بيان نمود [ .]10يک منحني انتگرال از سيستم ديناميکي ( )0و ()6
يک منحني متغير با زمان  2بعدي
M   t , ,   :   h (t , )

است به گونه اي که
t  t 0

  (t 0 ), (t 0 )   M     t  , t   M 

[ .]10سادهترين عضو اين خانواده از منحنيهاي انتگرال ،منحني
انتگرال پارامتر ساکن  M 0است ،که با    0تعريف ميشود [.]10
تذکر آن که هرگاه    0باشد  ،ثابت (ساکن) است.
براي اثبات پايداري  ANFمبتني بر مفهوم وفقيشدن کند ابتدا
فرض ميکنيم  ثابت بوده و يک پاسخ حالت دائمي بر معادالت ()0
بهدست مي آوريم .اين پاسخ حالت دائمي همان منحني انتگرال پارامتر
ساکن است .سپس با استفاده از تکنيک ميانگينگيري ،که براي مقادير
کوچک  و براي وروديهاي استفاده ميشود ،نشان ميدهيم که
قانون وفقيشدن  روي اين منحني انتگرال پارامتر ساکن به سمت
فرکانس  0ميل ميکند [.]15
براي اين منظور با جايگذاري جواب حالت دائمي ( )5در قانون
تنظيم فرکانس ( )6داريم:
()7

)   k  (U 2cos 0t   )(A0sin 0t   0  U 1sin 0t   

سيستم ميانگين متناظر با سيستم ( )1عبارت است از
)av  k av AVG ((U 2cos 0t    (A0sin 0t   0  U 1sin 0t   
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در اين معادله av
f ( , x )d 

T



0

2
0
عبارت است از:

1
T
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براي مقادير ميانگين استفاده شده و

AVG f (t , x ) 

ميباشد

در

که

آن

)y(t

x1

∫

+

×

() 8

U 22
) (av2  02
k av

مشاهده ميشود که سيستم خطيشده به مربع دامنه سيگنال ورودي
وابسته است .براي اينکه سيستم خطيشده از  A 02مستقل شود بايد

در قانون تنظيم فرکانس (  ،)6را با  2جايگزين کنيم .اما دامنه
A0

سيگنال ورودي نامعلوم ميباشد و بنابراين از تخمين آن يعني
 x 12  x 22استفاده ميکنيم .در اين صورت قانون تنظيم فرکانس
 ANFبه صورت زير بهدست ميآيد که آن را  ANFنرماليزه ميناميم
(  نرماليزه شده است):
()11

x 2e

k
x 12

 

با اين تغيير فرکانس تخميني از دامنه سيگنال ورودي مستقل ميشود.
با روندي همانند قبل سيستم خطيشده عبارت است از :
()11

x2

∫

av  

) av  A02 (av  0

 x 22

k

×
θ

سيستم ميانگين ( )8داراي نقطه تعادلي در  av  0ميباشد .با
خطيسازي حول اين نقطه تعادل خواهيم داشت
() 9

e

u(t) +

-

 T است .سيستم ميانگين با استفاده از پاسخ حالت دائمي ()5

×

-

av   av  0 

وجود دامـنه در سيستم ميانگين بـه خودي خود مشکلي را ايجاد
نميکند اما تغييرات بزرگ دامنه ميتواند براي فرکانس تخميني
مشکل آفرين باشد و باعث تاخير در همگرايي فرکانس تخميني به
مقدار حقيقي خود شود.

 -0کاهش اثر هارمونيکها با استفاده از تابع پنجره
در اين بخش ابتدا چگونگي استفاده از تـابع پنجـره در  ANFمطـرح
ميشود .سپس با استفاده از معادلـه مشخصـه قـانون تنظـيم فرکـانس
پارامترهاي تابع پنجره تنظيم ميشوند و در ادامه تقريبهاي مرتبه اول
و دوم تابع پنجره مورد بررسي قرار ميگيرند.

 -1-0تابع پنجره
استفاده از تابع پنجره بر اساس استفاده از يک تـابع هزينـه مـيباشـد.
همانطور که در بخش دو ذکر شد قانون تنظيم فرکانس  ANFرا بـه

∫-kγ

)ρ(s

شکل ( :)0فيلتر شکافدار وفقي پنجرهاي

سيگنال خطاي  eوجود دارد که ميتوان مجذور آن را به عنـوان تـابع
هزينه سيستم در نظر گرفت .اين تابع هزينه بهصورت لحظهاي بـوده و
در يک لحظه کوتاه از زمـان ارزيـابي مـيشـود .بـراي اينکـه تخمـين
فرکانس بهتري داشته باشيم ميتوانيم اين تابع هزينه را بـه يـک دوره
زماني معين گسترش دهيم .بـه ايـن منظـور تـابع هزينـه  J را بـه
صورت زير تعريف ميکنيم:
()12

1
1
1
 t  * e 2 t    t  * J
T
2
T

( )d  

t

2

  t   e

t T 

1
2T 

J 

1
در اين معادله  عالمت کانولوشن و  J  e 2است .همچنين T 
2
طول پنجره و )   (tتابع پنجره است .تابع پنجره مورد نظر پنجره

مستطيلي است که بهصورت زير تعريف ميشود
()13

0  t T
t T

1,

 t   

0,

براساس تابع هزينه  J قانون تنظيم فرکانس به معادله ( )15تبديل
ميشود
t

()14

  t    x e ( )d 
2

t T 

1
T

  k

از معادله ( )15نتيجه ميشود که در حلقه تخمين فرکانس  ANFبه
منـظـور بـهدسـت آوردن  قبـل از اينـکه از عبـارت  k  x 2e
انتگرالگيري کنيم بايد تابع تبديل پنجره )   (sرا روي آن اعمال
کنيم .شکل ( )0چگونگي قرار گرفتن تابع پنجره در  ANFرا نشان
ميدهد.

 -2-0طراحي پارامترهاي تابع پنجره
طراحي درست تابع پنجره ميتواند اثرات مستقيم و قوي روي پاسخ
سيستـم داشتـه باشد .در اين بخش يک روش طراحي بر اساس معادله

صورت     k  x 2eتعريف کـرديـم .در سـمت راسـت ايـن قانون
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Root Locus

Root Locus
2e+003
1.75e+003

0.08

0.28

0.17

0.5

0.38

2000

0.64

1.5e+003

0.8

200

T=20 ms
T=15 ms
T=10 ms

1500

150

1.25e+003
1e+003

100

1000

750
500

50

500
Imaginary Axis

250

0

0

250

-50

-500

500
0.94
750
1e+003

-1000

-100

-1500

-150

1.25e+003
0.8

1.5e+003
1.75e+003

0

2e+003

0.08

0.17

-200

0.28

-400

-600

0.38

-800

0.5

-1000

Real Axis

0.64

-1200

-1600

-1400

-1800

-2000
-2000

شکل ( :)5مکان هندسي ريشههاي معادله مشخصه ( )18با تابع پنجره
مستطيلي با طول پنجره  13ميليثانيه و استفاده از تقريب پد مرتبه هشتم
تابع تاخير

مشخصه سيستم نرماليزه خطيشده ارائه ميشود .براساس رابطه (،)11
معادله مشخصه مربوط به حلقه تخمين فرکانس عبارت است از:
sγ  0

()15

بنابراين با استفاده از تابع پنجره معادله مشخصه بهصورت زير تبديل
ميشود:
s  γρ  s   0

()16

براي معادله ( )16پارامترهاي سيستم و همچنين تابع پنجره بايد به
گونهاي طراحي شوند که معادله مشخصه داراي ريشههاي مطلوبي
باشند .هرگاه از تابع پنجره مستطيلي با تابع تبديل
sTρ

1 e
sTρ

()17

ρ s  

استفاده کنيم خواهيم داشت:
()18

0

sTρ

1 e
sTρ

0

-20

-40

-60

-80

براي انتخاب طول پنجره بايد نمودار مکان هندسي ريشههاي معادله
( )18را رسم کنيم .از آن جايي که دستور  rlocusنميتواند تابع تاخير
را پوشش دهد از تقريب پد آن استفاده ميکنيم .شکل ( )5مکان
هندسي اين معادله مشخصه که در آن از تقريب پد مرتبه هشتم تابع
تاخير استفاده شده است را نشان مي دهد .براي بررسي تاثير طول
پنجره بر مکان هندسي ريشههاي معادله ( )18اين نمودار را براي طول
پنجره با سه مقدار  14 ،13و  23ميليثانيه رسم ميکنيم .براي تحليل
بهتر اين نمودار مکان هندسي شاخه اصلي که مربوط به قطب غالب
است را رسم ميکنيم که در شکل ( )4نشان داده شده است .از اين
مکان هندسي نتيجه مـيشود کـه با افزايش طول تابع پنجره مکان به

-120

شکل ( :)4مکان هندسي شاخه اصلي ريشه هاي معادله مشخصه( )18براي
سه مقدار طول پنجره

سمت راست جابجا ميشود که اين امر موجب کاهش حاشيه پايداري
حلقه فرکانس ميشود.

 -0-0استفاده از تقريب هاي تابع پنجره
با توجه به اينکه در تابع پنجره ترم  e sT وجود دارد و پيادهسازي
آن مشکل است ميتوان به جاي آن از تقريب پد آن استفاده کرد .به
همين منظور استفاده از تقريبهاي مرتبه اول و دوم پنجره در ANF
بـه دليل اينکه داراي ساختاري سادهتر ميباشد و پيادهسازي آن
آسانتر است ميتواند مورد توجه قرار گيرد .استفاده از تقريب پد مرتبه
اول اين تابع در پنجره مستطيلي معادل پنجره با ضريب فراموشي
است .از تابع پنجره با ضريب فراموشي به اين منظور استفاده ميشود
که در تابع هزينه به خطاهاي اخير وزن بيشتري دهيم .رابطه تابع
پنجره با ضريب فراموشي به صورت:
 αt

αe ,
ρt  

 0,

0  t  Tρ

()19
sγ

-100
Real Axis

-140

-160

-180

-200
-200

t  Tρ

است .براي حالتي که  T   است نابع تبديل پنجره با ضريب
فراموشي    2 /T بر تقريب پد مرتبه اول تابع پنجره مستطيلي
منطبق است يعني:
sTρ
2
sTρ

()21

1
sTρ
2

2 
1

1
1

Tρ s

1


 sTρ

1 e
sTρ

ρ s  

همچنين ميتوان از تقريبهاي باالتر تابع تاخير نيز در پنجره

مستطيلي استفاده کرد .به عنوان مثال با قرار دادن تقريب پد مرتبه
دوم تابع تاخير در تابع پنجره مستطيلي ،اين تابع به صورت زيـر
تغيير پيدا مي کند.
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50.5

براي بررسي عملکرد  ANFو  ANFنرماليزه در مقابل تغييرات ناگهاني
دامنه سيگنال ورودي ،از يک سيگنال سينوسي با فرکانس  43هرتز که
در زمان  3/2ثانيه  14درصد افت دامنه دارد بهعنوان ورودي استفاده
ميکنيم .همانطور که شکل ( )6نشان ميدهد  ANFنرماليزه نسبت
به اين تغيير دامنه مقاومتر بوده و در زمان کمتري به فرکانس سيگنال
ورودي همگرا ميشود.

50
49.5
49
48.5
ANF
48
normalized ANF
0.5

0.4

0.45

47.5
0.3

0.35

0.2

0.25

Estimated Frequancy

51

 -1-5عملکرد  ANFنرماليزه

47

)Time(s
شکل ( :)6فرکانس تخميني  ANFو  ANFنرماليزه براي سيگنال سينوسي
با افت دامنه  14درصد در زمان  3/2ثانيه
(sTρ )2
12
(sTρ )2

()21

12
2

) 12  6sTρ  (sTρ





sTρ
2
sTρ


2
12
Tρ s

1
1



sTρ

ρ s  

اين تابع معادل يک فيلتر پايينگذر مرتبه دوم است که ميتوان آن را
جايگزين تابع پنجره در حلقه تخمين فرکانس کرد .در ادامه با
استفاده از شبيهسازي عملکرد  ANFهمراه با تابع پنجره و تقريبهاي
آن بررسي ميشود.

 -5نتايج شبيهسازي
در اين بخش ابتدا عملکرد  ANFنرماليزه در زماني که دامنه سيگنال
ورودي تغييرات بزرگ ناگهاني دارد براي فرکانس و دامنه تخمينـي در
مقايسه با  ANFمعمولي بررسي ميشود .سپس تاثير اسـتفاده از تـابع
پنجره در  ANFو همچنين اسـتفاده از تقريـبهـاي تـابع پنجـره بـر
تخمــين فرکــانس نشــان داده خواهــد شــد .شــبيهســازيهــا در
 Matlab/Simulinkانجام شده است.
1.1
ANF

0.9
normalized ANF

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

0.34

0.32

0.3

0.28

0.26

0.24

0.22

0.2

Estimated Amplitude

1

همچنين شکل ( )1دامنه تخميني توسط دو ANFرا نشان ميدهد
که  ANFنرماليزه نسبت به  ANFمعمولي تخمين بهتري دارد.

 -2-5تاثير تابع پنجره در

ANF

براي اينکه عملکرد  ANFپنجرهاي که در بخش  0معرفي شد را در
حضور هارمونيک ها بررسي کنيم از يک سيگنال ورودي مربعي با
فرکانس  43هرتز و دامنه  1استفاده ميکنيم .مطلوب اين است که با
استفاده از  ANFپنجره شده تخمين بهتري از مولفه اصلي و فرکانس
اصلي سيگنال نسبت به  ANFداشته باشيم .بدين منظور پارامترهاي

1
1 e
sTρ

پارامترهاي انتخابي در اين شبيهسازي برابر با  k=3/8و   =01است.

که براي  ANFمعمولي و پنجرهاي استفاده شده برابر  k=3/8و
  =43و  Tp=13msاست.
عملکرد اين فيلترها در تخمين فرکانس اصلي در شکلهاي ( - 8الف)
و ( - 8ب) نشان داده شده است .اين شکل نشان ميدهد که ANF
پنجرهشده در مقابل  ANFمعمولي در حضور هارمونيکها تخمين
فرکانس بهتري دارد.
يکي ديگر از اهداف استفاده از  ANFاين است که سيستم عالوه بر
تخمين فرکانس اصلي بتواند مولفه اصلي سيگنال ورودي را نيز از
سيگنال ورودي استخراج کند .به اين منظور از خروجي ANF x 1
استفاده ميشود .شکل ( )4خروجي  ANFمعمولي و پنجرهاي براي
ورودي سيگنال مربعي نشان داده شده است .همانطور که از اين شکل
مشخص است  ANFپنجرهاي در مقايسه با  ANFمعمولي عملکرد
بهتري در استخراج مولفه اصلي سيگنال مربعي دارد.

0.2
0.18

)Time(s
شکل ( :)1دامنه تخميني  ANFو  ANFنرماليزه براي سيگنال
سينوسي با افت دامنه  14درصد در زمان  3/2ثانيه
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Estimated Frequancy

Estimated Frequancy(Hz)

52
50
48
46
44
ANF

42
40

ANF with W indow

38
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Time(s)

1.2

1.4

1.6

1.8

2

 هرتز43  پنجرهاي براي ورودي مربعي با فرکانسANF  وANF  فرکانس تخميني:) الف-8( شکل

Estimated Frequancy
Frequancy(Hz)
Estimated

51.5
51
50.5
50
49.5
49
48.5

ANF

48
ANF with W indow

47.5
47
1.8

1.82

1.84

1.86

1.88

1.9
Time(s)

1.92

1.94

1.96

1.98

2

) – الف8(  ثانيه شکل2  الي1/8  بزرگنمايي بازه زماني:) ب- 8( شکل
1.5
Input u(t)

Output of ANF

Output of ANF with Window

1

In-Out

0.5

0

-0.5

-1

-1.5
0

0.05

0.1

0.15

Time(s)
 معمولي و پنجرهاي در استخراج مولفه اصلي سيگنال ورودي مربعيANF  عملکرد:)4( شکل
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همچنين براي اينکه استفاده از تقريب تابع پنجره را در  ANFبررسي
کنيم از سيگنال سينوسي با فرکانس  43هرتز و  23درصد
هارمونيکهاي پنجم ،هفتم و يازدهم آن به عنوان ورودي فيلتر
استفاده ميکنيم.

اين شبيه سازي براي دو تقريب مرتبه اول و دوم تابع پنجره استفاده
شده که در بخش قبل شرح داده شد .همانطور که در شکل (-13
الف) و ( -13ب) مشخص است در حضور هارمونيکها  ANFبا
تقريبهاي تابع پنجره نسبت به  ANFمعمولي تخمين فرکانس بهتري
دارد.
51

48
ANF
47
first approximation
46

Estimated Frequancy

49

second approximation
0.5

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25
)Time(s

0.2

0.15

0.1

0.05

Estimated Frequancy

50

45
0

شکل ( -13الف) :عملکرد تقريب هاي مرتبه اول و دوم تابع پنجره در حضور هارمونيکها
50.2
50.15

50.05
50
49.95
49.9
49.85
49.8

Estimated Frequancy
Frequancy
Estimated

50.1

49.75
0.5

0.49

0.48

0.47

0.46

0.45

0.44

0.43

0.42

0.41

49.7
0.4

)Time(s

شکل ( -13ب) :بزرگنمايي بازه زماني  3/5الي  3/4ثانيهاي شکل( -13الف)

 -4نتيجه گيري

مراجع

در اين مقاله يک فيلتر شکافدار وفقي معرفي شد که عملکرد مطلوبي
در تخمين فرکانس و استخراج سيگنالهاي سينوسي در حضور
هارمونيکها داشت .به اين منظور در حلقه تخمين فرکانس  ANFاز
تابع پنجره استفاده شد .استفاده از تابع پنجره در  ANFبرگرفته از دو
روش تبديل فوريه گسسته و تبديل فوريه سريع بود که بهطور گسترده
در ساختار خود تابع پنجره استفاده ميکنند تا اثر هارمونيکها را روي
تخمين پارامترهاي سيگنال سينوسي کاهش دهند.
با استفاده از شبيهسازيهاي مختلف نشان داده شد که  ANFبا
پنجره نسبت به  ANFعملکرد بهتري در تخمين فرکانس و استخراج
مولفه اصلي سيگنالها در حضور هارمونيکها دارد .همچنين تنظيم
پارامترهاي تابع پنجره و استفاده از تقريبهاي تابع پنجره در ANF
مورد بررسي قرار گرفت.
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