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طبقهبندی سیگنالهای سونار غیرفعال با استفاده از ادغام ويژگيهای طنین صوت و
تبديل فوريه زمان-کوتاه
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 -8دانشجوی کارشناسي ارشد دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه خلیج فارس
 -2استاديار دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه خلیج فارس
 -3استاديار دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه خلیج فارس
چكیده
تشخیص و طبقهبندی شناورهای دريايي بر اساس نويز تشعشعي صوتي از آنها از جمله ضرورتهای سیستمهای سوناری است .در اين مقاله
روشهايي که تاکنون در حوزه طراحي سیستم طبقه بندی اهداف سونار غیرفعال انجام شده است مورد بررسي قرار گرفته و الگوريتمي جديد
ارائه گرديده است .در روش پیشنهادی با استفاده از الگوريتم استخراج ويژگي تحلیل تفکیک کننده خطي ( )LDAو ترکیب ويژگيهای
تبديل فوريه زمان کوتاه ( )STFTو طنین صوت ،الگوريتم طبقهبندی با نام  STFTLDA-Timbارائه شده است که موجب استخراج
ويژگيهايي با تفکیکپذيری باال شده و صحت طبقهبندی را در مقايسه با سیستمهای متداول مبتني بر تبديل فوريه زمان-کوتاه تا 1/54%
بهبود بخشیده است .الگوريتم پیشنهادی بر روی برخي دادههای واقعي آزمايش شده و نتايج حاصل شده در مقايسه با الگوريتمهای طبقه-
بندیکننده رايج و پرکاربردی مثل طبقهبندیکنندههای آماری ،طبقهبندیکنندههای شبکه عصبي و طبقهبندیکنندههای تجمعي ،نتايج
بهتری را ارايه کرده است.
واژگان کلیدی  :سونار ،طبقهبندی ،ادغام ويژگي ،فوريه زمان-کوتاه ،طنین صوت.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

00/90/90
09/92/20
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توانايي تشخیص و طبقهبندی سیگنالهای صوتي ساطع
شده از اهداف مختلف ،مهمترين چالش نیرو دريايي کشورها
در شرايط جنگ دريايي محسوب ميشود .هنوز هم در اغلب
مواقع کشف و دستهبندی اهداف زير آب توسط اپراتورهای
سونار انجام ميشود .در اين روش کاربران وظیفه دارند به
وسیله مشاهده اطالعات تصويری حاصل شده از طیف نگاره
و شنیدن دقیق صدای بهدست آمده از هدف ،نسبت به
تشخیص نوع هدف تصمیمگیری کنند .اين وظیفه ،فشار
کاری بسیار سنگیني به اين کاربران تحمیل ميکند .از اينرو
طراحي سیستمي خودکار برای طبقهبندی اهداف سونار
غیرفعال به منظور کاهش بار کاری کاربران سونار امری
ضروری و با اهمیت به شمار ميرود]  .[8در سالهای اخیر
استفاده از پردازشهای حوزه زمان-فرکانس به عنوان
روشهايي موثر در حذف نويز و استخراج ويژگيهای متمايز
کننده ،مورد توجه خاصي قرار گرفته است .استفاده از تبديل
فوريه زمان-کوتاه 2[ ( STFT) 8و ]3و تبديل موجک [-5
 ]9از اين قبیل روش ها مي باشند .در ] [2الگوريتمي برای
طبقهبندی اهداف سونار غیرفعال ارايه شده است که بر
مبنای تبديل فوريه زمان-کوتاه ) (STFTبه عنوان ويژگيها
و شبکه عصبي پاسخ ضربه محدود به عنوان طبقهبندی
کننده است.
استخراج ويژگي مناسب از سیگنالهای سونار تاثیر زيادی
بر صحت نهايي طبقه بندی دارد .به منظور بهبود
ويژگيهای استخراجي ،الگوريتم های مختلفي ارايه شده
است .در ] [1از الگوريتم تحلیل مولفههای اصلي 2به منظور
استخراج ويژگي از سیگنالهای سونار غیرفعال استفاده شده
است .در ] [0از نظريه آشوب 3برای استخراج ويژگي از
سیگنالهای سونار استفاده شده است .در ] [89تالش شده
است با استخراج ويژگیهای غیرخطي ،صحت نهايي طبقه
بندی بهبود يابد .در [ ]88نويز آکوستیکي کشتي به وسیله
يک مدل خودبرگشتي استخراج شده ،و ضرايب اين مدل
برای طبقهبندی کشتيها استفاده شده است .در [ ]82جهت
دستیابي به ويژگيهای با تفکیکپذيری باال از روش تبديل
فوريه زمان-کوتاه و تصحیح نويز  TPSW 5و يکه کردن

طیف فرکانسي استفاده شده است .در اين مقاله طبقهبندی
سیگنالهای سونار غیرفعال با تنظیم های مختلف
پارامترهای اين روش مورد ارزيابي قرار گرفته است .در []83
روشي برای تشخیص اهداف زير آب با استفاده از الگوريتم
تبديل موجک و ماشین بردار پشتیبان بر پايه ادراک شنوايي
ارايه گرديده است.
عالوه بر ويژگیهای استخراجي از سیگنال سونار ،طبقهبندی
کننده نیز تاثیر زيادی در صحت کلي الگوريتم دارد .در
مقالههای بسیاری از شبکه عصبي برای طبقهبندی
سیگنالهای سونار استفاده شده است ] .[89-85در []81
از روشهای پردازش زمان-فرکانس که بر مبنای تبديل
فوريه کسری زمان-کوتاه ميباشد ،برای دستیابي به
ويژگيهای با تفکیکپذيری مناسب استفاده شده است .در
اين مقاله با استفاده از ويژگيهای استخراج شده ،پنج دسته
شناور مختلف با طبقه بندی کننده شبکه عصبي تابع پايه
شعاعي RBF 4دستهبندی شده است .در اين روش با تغییر
مرتبه تبديل فوريه کسری ) (aدر بازه  9تا  8با گامهای
 9/98عملکرد سیستم طبقهبندی مورد ارزيابي قرار گرفته
که به ازای مرتبه کسر  a=9/00بهترين عملکرد سیستم
طبقهبندی بهدست آمده است .از مزايای تبديل فوريه
کسری زمان-کوتاه اختصاص مرتبه کسری  aاست که
ميتواند با چرخش سیگنال در صفحه زمان-فرکانس،
نمايش بهینهای از سیگنال به منظور استخراج ويژگيهای
بهتر ارايه دهد .در الگوريتم ارايه شده ،انتخاب مرتبه کسری
تاثیر بسیار مهمي در نتیجه نهايي سیستم طبقه بندی دارد
و نبود يک الگوريتم مناسب در پیدا کردن مرتبه کسری
بهینه از معايب اين روش به شمار ميآيد.
0
در [ ]80از روش بهینهسازی گرگ خاکستری ) (GWOکه
توانايي بااليي در حل مسائل ابعاد باال دارد برای آموزش
شبکههای عصبي به منظور طبقهبندی دادههای سونار
استفاده شده است .اين روش به علت سرعت همگرايي در
به دام انداختن مینممهای محلي و دقت طبقهبندی عملکرد
مناسبتری نسبت به الگوريتمهای جستجوی گرانش ي9
) (GSAو ازدحام ذرات (PSO) 1ارائه داده است .در [ ]29به
دلیل قابلیت  AGPSOدر حل مسائل با ابعاد باال ،از ترکیب

1

5

2

6

 -1مقدمه

Radial Basis Function
Gray Wolf Optimization
7
Gravitational Search Algorithm
8
Particle Swarm Optimization

Short-Time Fourier Transform
Pirnciple Component Analysis
3
Chaos
4
Two Pass Split Window
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روش  8AGPSOو  2FFNNsبرای دستهبندی دادههای
سونار استفاده شده است .نتايج الگوريتم پیشنهادی اين
مقاله با روش  PSOاستاندارد PSO ،اصالح شده ،الگوريتم
 GSAو  GWOمقايسه شده که عملکرد بهتری را نسبت به
روشهای ذکر شده در سرعت همگرايي ،دقت طبقهبندی و
قرارگیری در کمینه محلي نشان داده است .در [ 28و ]22
از الگوريتم بهینهسازی بر مبنای بیوجغرافیايي )BBO( 3با
آشوب ( ،)CBBOجهت آموزش شبکه عصبي چند اليه
پرسپترون برای طبقهبندی دادههای سونار بهره گرفته شده
است .نتايج نشان داده است که الگوريتم جديد نتیجه بهتر
و قابل قیاستری در همه حالتها در مقايسه با روشهای
اکتشافي 5و متا اکتشافي دارد .اين روش عملکرد بهتری را
از نظر سرعت همگرايي ،دقت دستهبندی و جلوگیری از
قرارگیری در کمینه محلي ،نسبت به ديگر الگوريتمهای
معمول ارايه کرده است.
در دهههای گذشته کارهای زيادی در زمینه ارائه يک
نمايش زمان-فرکانس مناسب جهت نمايش سادهتر
سیگنالهای صوتي و استخراج ويژگي مؤثر جهت
طبقهبندی سیگنالها در سونار غیرفعال ارائه شده است.
معروفترين و پرکاربردترين آنها سیستم طبقهبندی بر مبنای
تبديل فوريه زمان-کوتاه ميباشد.
 STFTميتواند برخي ويژگيهای حوزه زمان را به خوبي
حوزه فرکانس تجزيه و تحلیل کند .اما اين الگوريتم گزينه
مناسبي برای تحلیل سیگنالهای گذرا نیست .عالوه بر اين،
برای همه ويژگيها در خروجي خود (بینهای فرکانسي)
ارزش يکساني قائل است .بنابراين ممکن است محتوای
اطالعاتي برخي از ويژگيها مفید نباشد و باعث باال رفتن
نرخ خطا در سیستم طبقهبندیکننده شود .در اين مقاله
تکنیکها ی استخراج ويژگي برای بهبود روش  STFTو
دستيابي به ويژگيهای با تفکیکپذيری باالتر ارائه شده
است .عالوه بر اين برای در نظر گرفتن مولفههای غیرايستان
سیگنال در طبقهبندی ،از ويژگيهای فیزيکي سیگنال
(ويژگيهای طنین صوت) که پیشتر در حوزه سونار غیرفعال
بهکار گرفته نشده بود ،استفاده شده است .ترکیب اين
ويژگيهای جديد طیفي و زماني عالوه بر ايجاد
تفکیکپذيری قابل توجه ،موجب تسهیل در ساختن مدل

Particle Swarm Optimizer with Autonomous Groups
Feed-Forward Neural Networks

طبقهبندیکننده ميگردند .در اين مقاله سیستم طبقهبندی
هوشمندی بر مبنای ترکیب تبديل فوريه زمان-کوتاه و
ويژگيهای طنین صوت ارايه شده است .به طور کلي برای
بهبود بازدهي يک سیستم طبقهبندی ميتوان به دو روش
عمل کرد -8 :استخراج ويژگيهايي با تفکیکپذيری باالتر
 -2استفاده از طبقهبندیکننده کارآمدتر .البته استفاده
همزمان هر دو روش نیز موثر خواهد بود .در اين تحقیق با
تمرکز روی هر دو روش سعي شده است تا عملکرد سیستم
طبقهبندی افزايش داده شود .در واقع با استفاده از ترکیب
طبقه بندی کننده های مختلف با الگوريتم رای اکثريت،
يک مدل طبقهبندیکننده با قابلیت اعتماد مناسب ارائه
شده است .در ادامه در بخش  2داده های مورد استفاده در
اين تحقیق معرفي شده است .سپس در بخش  3قسمتهای
مختلف الگوريتم پیشنهادی بررسي شده است .بخش 5
نتايج آزمايشهای مختلف يررسي شده و در بخش  4نتیجه
گیری انجام شده است.
 -2دادههای مورد استفاده
در اين تحقیق از دادههای واقعي جمع آوری شده از  4دسته
مختلف شناور سطحي استفاده شده است .سیگنالها با
استفاده از هیدروفون همه جهته بويهای که در فاصله 2
کیلومتری از ساحل و عمق  81متری از آب قرار گرفته،
دريافت شده است .حداکثر فاصله شناورها از بويه تقريبا
 299متر بوده است .دادهها با مبدل آنالوگ به ديجیتال 1
بیتي و با فرکانس نمونه برداری  22949هرتز نمونه برداری
شدهاند .جدول  8جزئیات مربوط به تعداد رکوردها را به
تفکیک هر دسته و مدت زمان آنها نشان ميدهد .برای
انجام آزمايشهای مختلف ،هر رکورد به چند زيربازه زماني
تقسیم شده است .با توجه به توضیحات ارايه شده در بخش
 3-8اندازه هر زيربازه در حدود  291میليثانیه در نظر
گرفته شده است .به اين ترتیب تعداد نمونههای شناورهای
يک تا پنج به ترتیب برابر با 2011 ،2939 ،2918 ،2909
و  8313نمونه است.
 -3روش ارائه شده
با توجه به اينکه تبديل فوريه زمان کوتاه ) (STFTاز
1

Biogeography-based Optimizer
Heuristic Algoritm

2
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سیگنال
صوتي

روشهای بسیار کارآمد در طبقهبندی دادههای سونار
غیرفعال است ،سیستم پیشنهادی بر مبنای پردازش زمان-
فرکانس  STFTقرار گرفته است .اما بهدلیل برخي معايب
اين روش از جمله تعداد زياد ويژگيها ،از تکنیکهای
استخراج يا انتخاب ويژگي استفاده ميشود.

روش ردازش
STFTLDA

روش ردازش
Timbre
 10ويژگي

 4ويژگي
 14ويژگي

انتخا ويژگي
جدول ( )1جزئیات دادهها.
دسته

شناور 8
شناور 2
شناور 3
شناور 5
شناور 4
جمع کل

 12ويژگي

تعداد طول زماني هر جمع کل درصد
() ٪
رکورد رکورد (ثانیه) (ثانیه)

تعداد
نمونهها

22/0
22/4
22/8
28/9
88/8
899

2909
2918
2939
2011
8313
82392

0
0
0
0
3
29

839
820
829
824
820
-

919
995
902
949
315
3549

ت خی

شكل ( )1ساختار کلي الگوريتم ی نهادی با استفاده از
ويژگيهای .STFTLDA-Timb
سیگنال ورودی

)z(n

اين الگوريتمها عالوه بر کاهش ابعاد ،و در نتیجه کاهش
زمان ساختن مدل طبقهبندیکننده ،موجب افزايش صحت
طبقهبندی سیستم ميگردد .در اين مقاله به منظور افزايش
ضريب اطمینان طبقهبندی کننده ،برای اولین بار در حوزه
سونار غیرفعال از ويژگيهای طنین صوت که شامل
پوشهای طیفي و زماني سیگنال ميباشد ،استفاده شده
است .در مرحله بعد برای دستیابي به يک طبقهبندیکننده

)y(n

ردازش طی
توان

)f(n

م اسبه طی
توان

طبقه بندی کننده
شبكه

بي RBF

)w(n

ی ردازش
سیگنال

استخراج ويژگي
LDA/PCA

ت خی

شكل ( )2بلوک دياگرام استخراج ويژگیهای طیفي .STFT
fs= 22050 Hz

fs=7350 Hz

Ci

با قابلیت اعتماد باال ،چندين طبقهبندیکننده آماری ،شبکه

ن ره هنین

شكل ( )3ملیات ی

های عصبي و تجمعي مورد ارزيابي قرار گرفته و طبقهبندی
کنندههای با بازدهي باالتر در الگوريتم نهايي استفاده شده
است .در شکل ( )8ساختار کلي الگوريتم پیشنهادی نشان
داده شده است .در ادامه بخشهای مختلف الگوريتم
پیشنهادی بررسي مي گردد.

 -2-3ی

3

فیلتر ايین
گ ر

سیگنال
ورودی

ردازش بر روی سیگنالهای ورودی.

ردازش سیگنال

با استفاده از تحلیلهای انجام شده بر روی سیگنالهای سونار
ناشي از کشتيها ،مشخص شد که عمده اطالعات طیفي مفید
در فرکانسهای کمتر از سه کیلوهرتز قرار گرفته است [.]23
جهت تمرکز بر محدوده صحیح فرکانسي سیگنال سونار غیرفعال،
از بلوک دياگرام شکل  3استفاده شده است.
در مرحله نخست ،سیگنال فیلتر شده و نرخ نمونه برداری سیگنال
کم ميشود تا اينکه فرکانس نمونه برداری به مقدار  9349هرتز
کاهش يابد .فیلتر مورد استفاده در اينجا ،يک فیلتر چبیشف8
پائین گذر مرتبه هشتم از نوع يک با فرکانس قطع برابر با 2/19
کیلو هرتز ميباشد که دارای تضعیف سیگنال در ناحیه گذر به
میزان  92دسي بل است .اين فیلتر تضمین مينمايد که پس از
فرآيند کاهش نرخ نمونه برداری ،هیچ گونه اثر تداخلي در باند گذر

 -1-3استخراج ويژگيهای طیفي STFT

ساختار کلي برای استخراج ويژگيهای مطلوب طیفي
 STFTدر شکل ( )2نشان داده شده است .برای دستیابي به
ويژگيهای بهتر ابتدا بايد پیشپردازش مناسبي بر روی
سیگنالها انجام شود .برای اين منظور فرکانسهای بیشتر
از سه کیلو هرتز و نويزهای پسزمینه محیطي حذف شده
است ] .[23در ادامه بخشهای مختلف اين بلوک دياگرام
توضیح داده ميشود.
Chebyshev

طبقه بندی
کننده

1

28

سال پنجم – پاییز 79

فصل نامه علمي  -پژوهشي دريا فنون
800 bins

ايجاد نخواهد شد .در ادامه ،بلوکهای متوالي مربوط به 2951
نمونه ،بدون همپوشاني ،در پنجره هنینگ 8ضرب ميشوند.
برای اين منظور پنجرههايي با طول  2951انتخاب شده است و
سپس اين پنجرهها بدون همپوشاني شروع به حرکت از ابتدای
سیگنال کرده و به صورت متوالي به سمت راست جا بجا ميشوند
تا به انتهای سیگنال موجود برسد .طول پنجره تاثیر زيادی بر
کیفیت ويژگيهای طیفي استخراج شده دارد .يک پنجره با
طول زماني کوتاه باعث ايجاد دقت زماني مناسب ولي دقت
فرکانسي نامطلوب در صفحه زمان-فرکانس ميشود .در اينجا
پهنای پنجره در حدود  291میلي ثانیه ( 2951نمونه) انتخاب
شده است [ ]81که اين مقدار برای بهدست آوردن میانگین زماني
الزم جهت محقق کردن فرض ايستان بودن سیگنال مناسب است.

.

2048 Bin
FFT

0-3675 Hz

0-2871 Hz

شكل ( )4م اسبه طی

ت

Ci

توان از سیگنال ردازش شده.
F

Y

تعداد بین های
فرکان ي

ی طی

نرمالیزاسیون بین
های فرکان ي

طی
سیگنال

نرمالیزاسیون
طی
Z

W

شكل ( )5ردازش بر روی طی

حاصل از  STFTقبل از ا مال

به طبقهبندیکننده.

تحلیلها ی انجام شده در مرجع [ ] 82نشان ميدهد يک
ترکیب نسبت به  211ترکیب د يگر ،باالترين صحت
طبقهبند ی را ارائه مي دهد .اين ترکیب متناظر با استفاده
از طیف فرکانسي با  599بین ( ،)Fتصحیح نويز پس زمینه
لگاريتمي ( ،)Yعدم استفاده از هیچ يک از روشهای
نرمالیزاسیون طیف ( )Wو نرمالیزاسیون بین فرکانسي ()Z
است .در فرايند تصحیح نويز پس زمینه ،در ابتدا با استفاده
از روش  ]25[ TPSWنويز پس زمینه موجود در محیط
زيرآب تخمین زده ميشود ) mk(nو سپس با استفاده از
رابطه زير از سیگنال اصلي ) xk(nکم ميشود.

 -3-3م اسبه طی توان
جهت انتقال س یگنال به حوزه فرکانس و تحلیل طیف توان ،از
قطعههای س یگنال حاص ل از پنجرههای هنینگ ،تبديل فوريه
س ريع  2951نقطه ای گرفته ميش ود و س پس طیف توان
محاسبه ميشود (شکل  .)5از هر طیف بهدست آمده تعداد 199
بین فرکانس ي که متناظر با محدوده فرکانس ي از مقدار  DCتا
فرکانس  2/19کیلو هرتز است به منظور انجام تحلیلهای بعدی
نگه داشته ميشوند.
پردازش طیف توان:
در مقاله ارائه شده در [  ،] 81در ارز يابي روش ،STFT
 211ترک یب از پارامترهای مختلف محاسبه طیف توان
بررسي و بازدهي حاصل از هر ترکیب با استفاده از
طبقهبندی کننده شبکه عصبي ارز يابي شده است .در اين
مقاله هر طیف با در نظر گرفتن توالي نشان داده شده
در شکل  ، 4پردازش ميشود.
بلوک اول که  Fنام دارد ،عرض بین فرکانسي را تعیی ن
ميکند يکي از مقادير  599 ،299و يا  199بین مي-
باشد  .بلوک دوم( ،) Yتصح یح طیف با استفاده از حذف
نويز پس زم ینه تخم ین زده شده را ارائه مي دهد .بلوک
سوم(  ،) Zبه الگوريتم نرمالیزاسیون دامنه هر طیف
اختصاص دارد و بلوک چهارم( ،) Wبه الگوريتم
نرمال یزاسیون هر بین فرکانسي با استفاده از اطالعات
آمار ی استخراج شده از مجموعه نمونه های آموزشي
اختصاص دارد.
Hanning Window

1024 bins

y  log  x k  n    log  m k  n  

 -4-3استخراج ويژگي LDA/PCA

تحلیل تفکیک خطي  ]25[ LDAيک روش شناخته شده
در کاهش ابعاد فضای ويژگي است LDA .يک ترکیب خطي
از ويژگيها را محاسبه ميکند که دو يا چند دسته از اهداف
مورد نظر را از يکديگر تفکیک و توصیف ميکند .يکي ديگر
از الگوريتمهای رايج استخراج ويژگي ،تحلیل مؤلفههای
اصلي )PCA( 2است .الگوريتم  PCAويژگيها را به گونهای
استخراج ميکند که بیشترين انرژی سیگنال توسط آنها
منتقل و توصیف شود.
در اين مقاله ،پس از انجام پردازشهای اولیه روی دادههای
سونار غیرفعال ،در صورتي که از روش استخراج ويژگي
 LDAاستفاده شود روش مذکور را  STFTLDAو در

2

1

Principal Component Analysis
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صورتي که از روش استخراج ويژگي  PCAاستفاده شود،
روش مذکور  STFTPCAنامیده شده است .به دلیل ماهیت
روش استخراج ويژگي  ،LDAتعداد مؤلفههای استخراج
شده حداکثر ميتواند يک عدد از تعداد دستهها کمتر باشد.
از آنجايي که در اين مقاله از  4دسته شناور سطحي استفاده
شده است ،تعداد ويژگيها در خروجي روش ،STFTLDA
 5عدد ميباشد .در پیاده سازی الگوريتم  STFTPCAجهت
تعیین تعداد ويژگيهای استخراج شده ،از روش ارائه شده
در [ ]24استفاده شده است که براساس انتخاب بردارهای
ويژه با مقادير ويژه بزرگتر از میانگین مقادير ويژه ميباشد.

 STFTLDA ،STFTو .STFTPCA

روش

ويژگي طبقهبندی ()%

STFT

599

09/31

STFTPCA

49
5

19/50
02/00

STFTLDA

باالترين بازدهي در
اين روش
-

ويژگي و شناسايي الگو مورد توجه قرار ميگیرد ،استفاده از
ويژگيهای ادراکي صوت يا طنین صوت است .اين ويژگيها
تلفیقي از ويژگيهای حوزه زمان و فرکانس ميباشند .طنین،
کیفیت صوت است که به گوش انسان اين امکان را ميدهد تا
صداهای مختلف را حتي با داشتن دانگ و بلندی يکسان ،از
يکديگر تشخیص دهد .تاکنون اغلب کاربردهای اين ويژگيها در
تشخیص و طبقهبندی اصوات موسیقي و دستگاههای تولید
کننده صوت بوده است .ويژگيهای طنین ،يک روش پردازش
حوزه زمان فرکانس را ارائه ميکنند که برخالف ديگر روشهای
پردازش زمان-فرکانس ،از محتوای اطالعاتي و ادراکي صوت جهت
تفکیک دستهها استفاده ميکند .اين روش برای اولین بار در []80
ارائه شد.
در اين مقاله از اين ويژگيها جهت تشخیص و طبقهبندی
سیگنالهای صوتي تشعشع يافته از شناورهای دريايي در
محیط زير آب استفاده شده است .صداهای تشعشع يافته از
شناورهای متفاوت در آب توسط يک اپراتور حرفهای سونار
قابل تشخیص و تفکیک است .بنابراين ميتوان ادعا کرد که
هر شناور دارای ويژگيهای طنین منحصر به فرد خود است
و ويژگيهای ادراکي طنین مي تواند در تفکیک دستههای
متعدد شناورها از يکديگر مفید باشند .ويژگيهای طنین از
دو دسته ويژگي مرتبط با هم تشکیل شده است :ويژگيهای
فیزيکي پوش طیف در حوزه فرکانس و ويژگيهای پوش دامنه
در حوزه زمان .ويژگيهای زير بر اساس پوش طیفي و پوش
زماني استخراج ميشوند.
مرکز ثقل طی ( :)SC5اين ويژگي مرکز ثقل طیف و يا
میانگین دامنه وزندهي شده طیف فرکانسي در  STFTرا
بیان ميکند.

1 n
 i
n i 1
در اين رابطه  nتعداد ويژگيهای اولیه و  mتعداد
ويژگيهای استخراج شده است .پس از انجام طبقهبندی بر
روی دادههای پردازش شده بازدهي حاصل از هر يک از
روشهای  STFTLDAو  STFTPCAو  STFTمعمولي با
استفاده از طبقهبندیکننده پايه شعاعي ،در جدول ()2
آورده شده است.
همانطور که مشاهده ميشود ،ويژگيهايي که از روش
پردازش حوزه زمان-فرکانس  STFTLDAاستخراج شده
است ،توانسته است صحت طبقهبندی را به صورت
محسوسي ارتقاء دهد .اين در حالي است که STFTPCA
نسبت به  STFTمعمولي برتری ندارد.

m 

 -5-3طبقهبندیکننده
(RBF)8

به
در اين جا از شبکه عصبي تابع پايه شعاعي
عنوان طبقهبندیکننده و الگوريتم يادگیری پس انتشار خطا
به عنوان الگوريتم آموزش شبکه استفاده شده است .تابع
هسته مورد استفاده در شبکه  RBFتابع گوسي و معیار
خطا ،خطای میانگین مربعات  (MSE) 2است .جهت
سنجش اعتبار طبقهبندیکننده از اعتبار سنجي تقاطعي
 89اليه ای 3استفاده شده است.
 -6-3ويژگيهای طنین

تعداد

ص ت

توضی

صوت4

يکي از روشهايي که در پردازش صوت در حوزه استخراج
جدول ( )2مقاي ه ص ت طبقهبندی حاصل از سه روش
1

Timbre
Spectral Centroid

Radial Basis Function
Mean Squared Error
3
10-Fold Cross Validation
2
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2

 n . M n 

 M n 
N

t

n 1
N

2

t

2

Ct

n 1

t

ان راف طی

( :)SK8اين ويژگي بیانگر سنجش از میزان

 N n    

t

طوری که ] Nt[nو ] Nt-1[nبه ترتیب دامنههای نرمالیزه شده
تبديل فوريه در فريم زماني فعلي  tو فريم زماني قبلي t-1
است.
همواری طی ( :) SFlat2همواری طیف که به آنتروپي

یک توان

وينر 3هم شناخته شده است ،میزان شبه تون بودن صدا را
تعیین ميکند .در مقابل آن معیار میزان شبه نويز بودن صدا
وجود دارد .اين ويژگي عموما بر حسب دسي بل ( )dBبیان
ميشود .منظور از تونال ،5میزان پیکها و سبک تشديد در
طیف توان است که نقطه مقابل طیف مسطح يک نويز سفید
است.
يک طیف با میزان همواری باال نشان ميدهد که دارای
میزان توان مشابه در کل باند فرکانسي خود است ،که اين
شبیه نويز سفید است .از طرفي يک سیگنال با میزان
همواری طیف کم نشان ميدهد که طیف توان در تعداد
کمي از باند فرکانسي متمرکز شده است .اين حالت شبیه
به اين است که سیگنال مخلوطي از موجهای سینوسي است
و در نتیجه شکل طیف در اين حالت تند و تیز 4و دارای
تغییرات شديد است.

M t n 

ماکزيمم مقدار توان کل به ازای کلیه

PP  max  Pt 

که  Ptتوان پنجره tام است و از معادله زير بهدست ميآيد.
Pt  Pt ,f
f

میاانگین توان ( :)AP10می انگین توان ک ل بر روی کلیه
پنجرههای زماني از رابطه زير بهدست ميآيد.
t

p
t

T

AP 

انرژی :انرژی کلي س یگنال ] x[nميتواند به س ادگي با
محاس به میانگین توان دوم دامنه و گرفتن ريش ه دوم آن
بهدست آيد که به آن RMS88انرژی مؤثر نیز گفته ميشود.
n

2
i

x
i 1

طیف توان بر میانگین حسابي طیف توان بهدست ميآيد.
N

(:)PP9

پنجرههای زماني به عنوان يک ويژگي متمايز کننده
سیگنال ميتوان استفاده کرد.

( )SFlat6با تقسیم کردن میانگین هندسي
M t n 

SK

که در آن  μمیانگین و  σانحراف استاندارد است .مقدار
مثبت  SKيعني توزيع طیف دارای دنباله در فرکانسهای
باالتر و مقدار منفي آن يعني طیف دارای دنباله در
فرکانسهای پايینتر است .مقدار صفر يعني توزيع متقارن
است.

n 1

n 1

n 1

N3

N

N

N

3

Ft    N t  n   N t 1  n 




n 0

عدم تقارن توزيع در اطراف مقدار میانگین است.

طیف محلي را ارائه ميکند .اين ويژگي با مربع اختالف بین
دامنههای نرمالیزه شده دو طیف متوالي بیان مي شود.

همواری طی

n 0

SS 

N/2

2

( :(SF1اين ويژگي سنجشي از میزان تغییرات

2

N/2

t

] Mt[nدامنه تبديل فوريه فريم  tو بینفرکانسي nام است.
شار طی

  N  n   SC 
 ( N n 

1
n

x rms 

که  xiنمونه iام از فريم  tو  nتعداد نمونههای فريم است.
نرخ بور از صفر :)ZCR( 12نرخ عبور از صفر هر نمونه،

N

Flatness 

تعداد تغییر عالمت موج حاصل از عبور سیگنال از فريم
زماني است.
برای محاسبه  ZCRميتوانیم از رابطه زير استفاده کنیم.

n 1

N

وسعت طی ( :) SS 7اين ويژگي سنجشي از پراکندگي
طیف در همسايگي مقدار میانگین را ارائه ميکند.
1

7

2

8

Spectral Spread
Spectral Skewness
9
Peak Power
10
Average power
11
Root-Mean-Square-Energy
12
Zero Crossing Rate

Spectral Flux
Spectral Flatness
3
Wiener Entropy
4
Tonal
5
Spiky
6
Spectral Flatness
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N

 sign  x  n   sign  x n 1 
n 1

1
2

Zt 

از نرخ عبور از صفر ميتوان جهت محاسبه میزان نويزی
بودن سیگنال استفاده کرد .سیگنال نويزی دارای ZCR
باالتر است .شکل ( )0سیگنال در حوزه زمان و نمودار ZCR
متناظر با آن را نشان ميدهد.

(ال )

مدت زمان ه وم سیگنال :)LAT( 1مدت زماني که طول
ميکشد سیگنال صوتي از آستانه قابل شنود بودن به
حداکثر مقدار خود برسد را زمان هجوم سیگنال مينامند.
اين قسمت از سیگنال را قسمت گذرای سیگنال نیز
مينامند و از رابطه زير محاسبه ميشود.
LAT  log 10 T 1 T 0 

( )
شكل ( )6ال ) سیگنال صوتي و ) م اسبه  ZCRوش

که  T1مدت زماني است که طول مي کشد سیگنال به
حداکثر دامنه خود برسد و  T0<T1زماني است که سیگنال
در نقطه شروع هجوم است.

سیگنال ال .

در مجموع  85ويژگي به عنوان بردار ويژگي ،به طبقهبندی-
کننده شبکه عصبي  RBFاعمال ميگردد .برای آموزش و
ارزيابي شبکه عصبي از روش  K-Foldاستفاده شده است.
در اين مقاله  Kبرابر با  89در نظر گرفته شده است .برای
اين منظور در ابتدا داده های هر کالس به صورت تصادفي
به  89قسمت برابر تقسیم مي شود .سپس از هر کالس 0
قسمت برای آموزش و ارزيابي شبکه عصبي و يک قسمت
برای آزمايش انتخاب مي گردد .اين فرايند  89بار تکرار شده
و در نهايت صحت کلي به صورت میانگین  89آزمايش انجام
شده در نظر گرفته شده است .بنابراين در آموزش شبکه
عصبي از  09درصد تمام نمونه های استفاده شده است .از
اين تعداد  99درصد برای آموزش و  29درصد برای ارزيابي
شبکه مورد استفاده قرار گرفته است.
با بهکارگیری اين روش صحت طبقهبندی برابر با 01/98%
بهدست آمد .جهت ارزيابي تأثیر هر ويژگي در دقت
طبقهبندیکننده ،از روش انتخاب ويژگي حذفي استفاده
شد .درايههای جدول ( )3بیانگر صحت طبقهبندی حاصل
از حذف ويژگي های متناظر با سطر و ستون همان درايه
در ماتريس است.
 89ويژگي اول در سطر و ستون ماتريس ،ويژگي های
استخراج شده از روش  Timbreو  5ويژگي  F1الي ، F4
ويژگي های حاصل از فرآيند  STFTLDAاست.

 -4نتايج
در ابتدا  89ويژگي استخراج شده طنین جهت طبقهبندی
به طبقهبندیکننده شبکه عصبي اعمال شد .صحت
طبقهبندی حاصل از اين  89ويژگي به تنهايي 91/94%
بهدست آمد که بیانگر توانايي نسبي اين ويژگيها در تفکیک
سیگنالهای صوتي ساطع شده از شناورهای مختلف است.
در گام بعد اثر ترکیب اين  89ويژگي با  5ويژگي
 STFTLDAبررسي شد.
همانطور که گفته شد ،ويژگيهايي که توسط پردازش
 STFTLDAتولید شد توانست تفکیکپذيری شناورها را در
طبقهبندی دادههای سونار بهبود دهد .از طرفي روش
پردازش  STFTاز يک نقص کلي در استخراج اطالعات
سیگنالهای گذرا رنج ميبرد که ويژگيهای طنین صوت به
عنوان ويژگيهای پیشنهادی جهت رفع اين مشکل ارائه
گرديد .با توجه به اين موارد ،ايده استفاده ترکیبي از
ويژگيهای استخراج شده توسط فرآيندهای  STFTLDAو
ويژگيهای طنین مطرح ميشود.
برای اين منظور همانند شکل ( ،)8چهار ويژگي با استفاده
از پردازش زمان-فرکانس  STFTLDAو  89ويژگي با انجام
عملیات محاسباتي بر پوش طیف فرکانسي و پوش زماني
سیگنال استخراج ميشوند.
Log Attack Time

1
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جدول ( )3ماتريس حاصل از روش انتخا ويژگي ح في.

F4

F3

F2

F1

LAT

AP

ZCR SFlat Energy PP

SK

SS

SF

 SCويژگيها

SC 97/83 97/23 97/83 97/76 97/78 97/83 97/51 97/95 97/90 97/73 95/89 95/51 96/22 96/98

97/23 97/69 97/86 97/49 97/69 97/69 97/83 97/76 97/83 97/69 95/72 95/39 96/18 96/85

SF

SK 97/83 97/86 97/93 98/83 98/18 97/96 97/93 97/96 93/97 97/93 96/40 96/31 97/11 97/40

97/76 97/49 98/83 97/59 97/64 97/59 97/86 97/71 97/74 97/59 95/77 95/33 95/99 97/01

SS

ZCR 97/78 97/69 97/18 97/64 97/66 97/71 97/81 97/78 97/81 97/73 95/94 65/95 96/25 96/96
SFlat 97/83 97/69 97/96 97/59 97/71 97/64 97/86 97/69 97/83 97/76 89/95 95/60 96/18 97/10
Energy 97/51 97/83 97/93 97/86 97/81 97/86 97/81 97/98 96/76 97/73 95/72 95/45 95/87 96/74

97/95 97/76 97/96 97/71 97/78 97/69 97/98 97/74 97/98 97/76 96/04 95/60 96/38 96/91

PP

97/90 97/83 97/93 97/74 97/81 97/93 96/76 97/98 97/78 97/69 95/65 95/53 95/89 96/76

AP

LAT 97/73 97/69 97/93 97/59 97/73 97/76 97/73 97/76 97/69 96/76 95/94 95/48 96/18 96/96

95/89 95/73 96/40 95/77 95/94 95/89 95/72 96/04 95/65 95/94 95/92 87/91 93/71 94/58

F1

95/51 95/39 96/31 95/33 95/65 95/60 95/45 95/60 95/53 95/48 87/91 95/62 93/05 94/05

F2

96/22 96/18 97/11 95/99 96/25 96/18 95/87 96/38 95/89 96/18 93/71 93/05 96/18 94/36

F3

96/98 96/85 97/40 97/01 96/96 97/10 96/74 96/91 96/76 96/96 94/58 94/05 94/36 97/06

F4

در جدول (  ) 3درايه های روی قطر اصلي نتايج حاصل از
حذف هر ويژگي و درايه های غیر قطر اصلي نتايج حاصل
از حذف همزمان ويژگي های متناظر با سطر و ستون آن
درايه است .بیشترين کاهش در صحت طبقه بندی به
ازای حذف ويژگيهای به دست آمده از فرآيند
 STFTLDAمي باشد.
از مجموع  890آزمايش انجام شده ،حذف دو درايه
منجر به بازدهي باالتر ی نسبت به بازدهي حاصل از
شرکت دادن کلیه ويژگي ها مي شود ( .درايه های پررنگ
شده در جدول (  .)) 3بنابراين حذف همزمان ويژگي های
انحراف طیف (  ) SKو وسعت طیف (  ،) SSباالترين صحت
طبقه بندی را ايجاد کرده است .جدول (  ) 5مقايسه ای از
روش ها ی ارائه شده و جدول ( )4ماتريس هم رخدادی8
متناظر با هر روش را نشان ميدهد .ماتريس هم رخدادی،
ماتريسي است که به واسطه آن ميتوان معیارهای مختلف
ارزيابي طبقهبندی کنندهها را محاسبه کرد.

Confusion Matrix

جدول ( )4مقاي ه ملكرد سی تمهای طبقهبندی ارائه شده.
تعداد

ص ت طبقهبندی

روش

ويژگي

()%

STFT

599

09/31

STFTLDA

5
85

02/00
01/98

12

01/13

STFTLDA)TIMB (1
STFTLDA)TIMB (2

توضی

باالترين بازدهي
در اين روش
بدون انتخاب
ويژگي
با انتخاب ويژگي

 -1-4بررسي تاثیر طبقهبندیکننده بر

ملكرد

سی تم طبقهبندی
يکي از واحدهای اصلي در يک سیستم طبقهبندی
سیگنالهای سونار غیرفعال واحد طبقهبندیکننده است.
فاکتورهای مختلفي را ميتوان برای بازدهي يک طبقهبندی
کننده مثل صحت طبقهبندی و میزان زمان صرف شده برای
ساختن مدل آن در نظر گرفت .يک طبقهبندیکننده
نميتواند روی تمام دادهها بازدهي مناسبي داشته باشد.

1
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برای طبقهبندی ،بازدهي سیستم را کاهش ميدهد ،اما
استفاده از چنین سیستمهايي قابل اعتمادتر و پايدارتر است.
در جدول ( )9زمان اجرای بخشهای مختلف الگوريتم
پیشنهادی نشان داده شده است .سه سطر اول مربوط به
زمان اجرای مربوط به تمام نمونهها است .زمانها با استفاده
از يک رايانه شخصي با مشخصات AMD Athlon II X2

جدول ( )5ماتريس هم رخدادی متناظر با هر روش.
STFT

STFTLDA

V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
V1 2205 50 210 319 6 2416 69 58 247 0
0

38

1

15 2630 35

55 2671 17

8

28

49

57

7 2497 99

V3 70

58 2594 24

12

V4 0

9

0

V5 123

 250 / 3 GHz processor Series Specsو  RAM: 4 GBو

CE

استفاده از نرم افزار  MATLABمحاسبه شده است .با توجه
به زمانهای اجرا ،مشخص است که استفاده از ترکیب دو
الگوريتم استخراج ويژگي و سه طبقهبندی کننده ،زمان
ساخت مدل طبقهبندی را به شدت افزايش داده است .اما
زمان اجرای تست يک نمونه پس از ساخته شدن مدل نهايي
منا سب بوده و بنابراين الگوريتم پیشنهادی برای کاربردهای
بيدرنگ مناسب است.

25 2407 0
2 1377

0

220 36
4

0

V2 69 2671 5

36 1215

02 /00 %

09 /31%

STFTLDA-Timb2

STFTLDA-Timb1

V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 V4 V5
2 52 0 2756 7
1 26 0
V1 2728 8
0

49

3

6 2725 1

0

100

V2 6 2674 1

1 2718 6

2

3

2 2715 8

V3 2

10 2648 0

19

11

13 2640 0

21

V4 14

0

0

0

0

0

V5 0

3 1380

01 /13%

3 1380

01 /98%

CE

جدول ( )6ارزيابي ملكرد طبقهبندیکنندههای مختل

از اينرو چندين طبقهبندیکننده معروف و پرکاربرد در
حوزههای مختلف طبقهبندیکنندهها مثل طبقهبندی
کنندههای آماری ،طبقهبندیکنندههای شبکه عصبي و
طبقهبندیکنندههای تجمعي انتخاب شدند و جهت بررسي
عملکرد و بازدهي آنان برای طبقهبندی سیگنالهای سونار
غیرفعال ،مورد ارزيابي قرار گرفتند .طبقهبندیکنندههای
بی ز 8و نیوی بیز 2به عنوان طبقهبندیکنندههای آماری،
طبقهبندیکنندههای  RBFو  MLP 3به عنوان
طبقهبندیکنندههای شبکه عصبي و طبقهبندیکنندههای
بگین گ ، 5بوستین گ 4و زير فضای تصادف ي 0به عنوان
طبقهبندیکنندههای تجمعي مورد استفاده قرار گرفتند.
با توجه به اينکه استفاده از يک طبقهبندیکننده در سیستم
طبقهبندی ممکن است پايداری قابل اعتمادی نداشته باشد،
از رای اکثريت بهترين طبقهبندیکنندههای حوزههای
مختلف برای طبقهبندی نهايي استفاده شده است.
بر اين اساس با استفاده از نتايج مربوط به جدول ( )0سه
طبقهبندی کننده  ،RBFبیز و بگینگ به عنوان طبقهبندی
کنندههای نهايي انتخاب شدند .اگرچه سیستمي که از چند
طبقهبندیکننده استفاده ميکند از نظر زمان صرف شده

جهت

طبقهبندی سیگنالهای سونار.
ص ت طبقهبندی

مدت زمان

طبقهبندیکننده

()%

ساخت مدل )(S

RBF

01/13

4/99

پرسپترون چنداليه
)(MLP
بی ز

01/18

85/58

00/23

9/8

نیوی بیز

02/18

9/98

بگینگ

01/91

0/45

بوستینگ

01/21

9/23

زير فضای تصادفي

01/40

0/91

طبقهبندیکننده
چندتايي

00/81

84/82

جدول ( )7زمان اجرای بخ

های مختل

الگوريتم ی نهادی

الگوريتم

زمان اجرا (ثانیه)

پیش پردازش (تا قبل از مرحله استخراج
ويژگي)

238/25

استخراج ويژگيهای STFT

9/03

استخراج ويژگي TIMBRE

0/04

ساخت مدل طبقه بندی کننده

مطابق جدول 0

1

4

2

5

Bagging
Boosting
6
Random Subspace Method

Bayes Classifier
Naïve Bayes
3
Multi Layer Perceptron

29

79 سال پنجم – پاییز

 پژوهشي دريا فنون- فصل نامه علمي

 مراجع-6
9/9820

[1] Li, Q., Wang, J., and Wei, W., “An Application
of Expert System in Recognition of Radiated
Noise of Underwater Target”, Proceedings of
the OCEANS, San Diego, CA, USA, pp.404–
408, 1995.
[2] Ward, M. K., and Stevenson, M., “Sonar Signal
Detection and Classification using Artificial
Neural Networks”, Canadian Conference on
Electrical
and
Computer
Engineering.
Conference Proceedings. Navigating to a New
Era. Vol.2, No.0840–7789, pp.717–721, 2000.
[3] Welch, P. “The Use of Fast Fourier Transform for
the Estimation of Power Spectra: A Method
based on Time Averaging over Short, Modified
Periodograms,”
IEEE
Trans.
Audio
Electroacoust., Vol.15, No.2, pp.70-73, 1967.
[4] Kang C., Zhang X., Zhang A., and Lin H.,
“Underwater Acoustic Targets Classification
Using Welch Spectrum Estimation and Neural
Networks,” Advances in Neural Networks –
ISNN, vol. 3173, pp. 930–935, 2004.
[5] Atallah L., and Probert Smith P. J., “Using
Wavelet Analysis to Classify and Segment
Sonar Signals Scattered from Underwater Sea
Beds,” International Journal of Remote Sensing,
Vol.24, No.21, pp.4113–4128, 2003.
[6] Seixas, J. M., Damazio, D. O., Diniz, P. S. R., and
Soares-Fillho, W., “Wavelet Transform as a
Preprocessing Method for Neural Classification
of Passive Sonar Signals,” ICECS 2001. 8th
IEEE Int. Conf. Electron. Circuits Syst. (Cat.
No.01EX483), Vol.1, 2001.
[7] Daubechies I., “The Wavelet Transform, TimeFrequency Localization and Signal Analysis,”
IEEE Trans. Inf. Theory, Vol.36, No.5, pp.9611005, 1990.
[8] Soares-Filho, W., De Seixas, J., and Pereira
Caloba, L., “Principal Component Analysis for
Classifying
Passive
Sonar
Signals,”
Proceedings of the IEEE International
Symposium on Circuits and Systems, Sydney,
Australia, 2001.
[9] Yang, S., and Li, Z., “Classification of ShipRadiated Signals via Chaotic Features.
Electronics Letters”, Vol.39, No.4, pp.395–397,
2003.
[10] Bao, F., Li, C., Wang, X., Wang, Q., and Du, S.,
“Ship Classification using Nonlinear Features of
Radiated Sound: An Approach based on
Empirical Mode Decomposition,” The Journal
of the Acoustical Society of America, Vol.128,
No.1, pp.206–214, 2010.
[11] Farrokhrooz, M., and Karimi, M., “Ship Noise
Classification using Probabilistic Neural
Network and AR model coefficients”, Eur.
Ocean. Vol.2, pp.1107–1110, 2005.
[12] Filho, W. S., de Seixas, J. M., and de Moura, N.
N., “Preprocessing Passive Sonar Signals for

تست يک نمونه با طبقه بندی کننده
استخراج+پیشنهادی (پیش پردازش
)تست+ويژگي

 نتی هگیری-5
فرکانس در-يکي از متداولترين روشهای پردازش زمان
)STFT(  استفاده از روش تبديل فوريه زمان کوتاه،حوزه سونار
 فقط از مؤلفههای ايستان سیگنال درSTFT  اما روش.است
 از طرف ديگر بسیاری از.طبقهبندی دادهها استفاده ميکند
 به،پتانسیلهای تفکیککنندگي سیگنال در حوزه زمان
.دلیل پردازش پنجره های زماني سیگنال از بین ميرود
 عدد ميباشد که599 ،STFT ويژگيهای خروجي در روش
اين تعداد ويژگي زياد موجب افزايش حجم پردازش و
همچنین احتمال ايجاد اشباع آموزشي در طبقهبندیکننده
 از اين جهت در اين مقاله برای رفع معايب ياد شده.ميگردد
 برای دستيابي بهLDA از الگوريتم استخراج ويژگي
ويژگي های متمايزکننده بهتر و کاهش ابعاد ويژگي استفاده
) صحتSTFTLDA(  نتايج نشان داد که اين روش.شد
 افزايش داده و از طرفي حجم پردازش2/41 % طبقهبندی را
) ويژگي5 ويژگي به599 نیز به دلیل کاهش ابعاد ويژگي (از
 عدم بهSTFTLDA  از معايب روش.کاسته شده است
کارگیری مولفههای غیرايستان سیگنال ناشي از ماهیت روش
- و همچنین افزايش احتمال ايجاد ناپايداری در طبقهSTFT
 در اين. ويژگي) بود5( بندیکننده به دلیل تعداد ويژگي کم
مقاله برای رفع اين موارد از ويژگيهای طنین صوت که دارای
قابلیت ارائه خصوصیات رفتاری سیگنالهای گذراست
 افزودن ويژگيهای طنین صوت به.استفاده گرديده است
 موجب شد تا ابعاد،LDA ويژگيهای استخراج شده از روش
 ويژگي) برسد و از مولفههای82( ويژگي به میزان مناسب
 با استفاده از ويژگیهای.غیرايستان سیگنال استفاده گردد
 نسبت به سیستمهای1%  صحت طبقهبندی بیش از،جديد
 در نهايت با استفاده از. افزايش يافتSTFT مبتني بر روش
-يک طبقهبندیکننده چند تايي عالوه بر بهبود صحت طبقه
 قابلیت اعتماد به سیستم نیز افزايش داده شد و صحت,بندی
 با توجه به نتايج. افزايش پیدا کرد00/81 % طبقهبندی نیز تا
 زمان اجرای الگوريتم نهايي،حاصل از آزمايشهای مختلف
مطلوب بوده و مي توان از آن در کاربردهای بيدرنگ استفاده
.کرد
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