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 چنيده

ّبي هقوَل آًبليع  ٍ ضٍـ ّبي هىبًيىي زض لبلت پبضاهتطّبي هَزال ضا آًبليع هَزال گَيٌس فطآيٌس تقييي ذَال شاتي زيٌبهيىي ؾيؿتن

پبضاهتطّبي فيعيىي ؾيؿتن ثب  ،ّبي هىبًيىي ثبقٌس. زض ثؿيبضي اظ ؾيؿتن ّبي ذغي ًبهتغيط ثب ظهبى نبزق هي هَزال ًيع ثطاي ؾيؿتن

ّبي هىبًيىي ثطاي ثطضؾي  ّبي ايي زؾتِ اظ ؾيؿتن قَز. زض تحليل وٌٌس ٍ ؾيؿتن انغالحبً هتغيط ثب ظهبى ًبهيسُ هي ييط هيظهبى تغ

ّبي هقوَل  س. ثٌبثطايي ضٍـًّبي ًبهتغيط ثب ظهبى زاض قَز وِ ضفتبضي وبهالً هتفبٍت ثب هسل ّبي هتغيط ثب ظهبى اؾتفبزُ هي تط اظ هسل زليك

ثبقس. زض ايي همبلِ اثتسا هفَْم  ّب لبثل اؾتفبزُ ًوي ّبي ًبهتغيط ثب ظهبى ثطاي قٌبؾبيي ايي ؾيؿتن طيف قسُ ثطاي ؾيؿتنآًبليع هَزال تق

، 8پبضاهتطّبي هَزالقجِ ّبي زيٌبهيىي،  ّبي ذغي هتغيط ثب ظهبى ثيبى ٍ چگًَگي ثسؾت آٍضزى هكرهِ ولي آًبليع هَزال ثطاي ؾيؿتن

پبضاهتطّبي هَزال قجِ قَز وِ  گطزز ٍ ًكبى زازُ هي ظ هحبؾجِ همبزيط ٍيػُ هبتطيؽ اًتمبل حبلت اضائِ هيّب ثب اؾتفبزُ ا ايي ؾيؿتن

اثتسا  ،ثقسي ثرفثبقٌس. زض  ّبي هتغيط ثب ظهبى هي ّبي ًبهتغيط ثب ظهبى ثيبًگط ضفتبض زيٌبهيىي ؾيؿتن ّوبًٌس پبضاهتطّبي هَزال ؾيؿتن

هقيي ثيبى ٍ زض ازاهِ  ثطاي ٍضٍزي ٍ ذطٍجي 2يؿتن ذغي هتغيط ثب ظهبى ثب تكىيل هبتطيؽ ٌّىلتقييي هبتطيؽ اًتمبل حبلت يه ؾ ضًٍس

پبضاهتطّبي ثطاي زًجبل وطزى ّسف انلي همبلِ، . قًَس هحبؾجِ هيهبتطيؽ اًتمبل حبلت  SVD5ثب تجعيِؾيؿتن  پبضاهتطّبي هَزالقجِ 

ثبقس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تكطيح  ٍ زض فول يه ؾيؿتن هتغيط ثب ظهبى هي قَز هَزال يه پل وِ ثِ نَضت يه تيط ثب جطم هتحطن هسل هي

، ثب ّوبى زٍضُ تٌبٍة تىطاض پطيَزيهپبضاهتطّبي هَزال يه ؾيؿتن ذغي هتغيط ثب ظهبى قجِ قَز وِ  قسُ هحبؾجِ ٍ ًكبى زازُ هي

 س. ًقَ هي

  .هبتطيؽ ٌّىل؛ طّبي هَزال پبضاهتقجِ ؛ ّبي ذغي هتغيط ثب ظهبى ؛ ؾيؿتنآًبليع هَزال: ملوات مليدی
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 - Pseudo Modal Parameters 
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 - Henkel Matrix 

3
 -Singular Value Decomposition 


