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 )مقاله پژوهشی(

با استفاده از پایه  -آشکارسازی عالئم فروصدا فیشر شتاببهبود دقت و 

 ژنتیکالگوریتم 
 

 *یحامد صادق، رئوف معصومی

 امام خمینی )ره( المللی ی فنی و مهندسی، دانشگاه بین دانشکده

 24/05/1311، پذیرش: 15/07/1318دریافت: 

 چکیده
عنوان امواج فروصدا  ، به کنند حرکت می از طریق جوّ ی شنوایی انسان هرتز که زیر آستانه 20تا  002/0 بسامدیی  امواج صوتی در محدوده

باد است که عمل دریافت و آشکارسازی امواج فروصدا را با اختتل  شتدید    ی نوفه بسامدیی  در این بازه نوفهترین  شوند. اصلی شناخته می

های پردازش  های حسگری و روش ز آرایهبرای این منظور ا ، آشکارسازهایی با کیفیت باال نیاز خواهد بود که معموالً کند. بنابراین مواجه می

ی فروصدا  ای در زمینه مند پردازش آرایه های قدرت مبتنی بر نسبت فیشر یکی از روش علمتآشکارسازی   شود. ای استفاده می آرایه علمت

باشد که به دلیل محاستبات   میگردد. لیکن اشکا  اصلی این روش زمان محاسباتی باالی آن  طور گسترده از آن استفاده می باشد که به می

ی کنتدی بتا    گران مجبور هستند از یت  شتبکه   رو پژوهش گیرد. از این صورت می ی کُندی ی آزمون برای هر عنصر در شبکه تکراری آماره

طتایی را در  ، ایتن قتدرت تفکیت  پتایین خ     عمل آید. در نتیجه جویی به کنند تا در زمان پردازش صرفه پایین استفاده  قدرت تفکی  نسبتاً

، ی   به منظور بر طرف نمودن اشکا  اساسی روش فیشر  در این پژوهش   کند. ی امواج فروصدا ایجاد می شده زده های تخمین سنج شبهمقدار 

عنتوان   بته  (px,py) ی کنتدی  هتای شتبکه   روش آشکارسازی مبتنی بر الگوریتم ژنتی  پیشنهاد شتده استت. در روش پیشنهادشتده مولفته    

جستتجو در   ،های پیشین خلف روشرا ایجاد کرده است که براند و الگوریتم ژنتی  این مزیت  کروموزوم برای الگوریتم ژنتی  تعریف شده

ترتیت  باعت     و بررسی شدن تنها تعداد محدودی از بردارهای کندی بته   ی کندی پیوسته صورت بگیرد. لذا پیوسته بودن شبکه ی  شبکه

 ی ورودی بته ترتیت  برابتر بتا     میزان خطای سرعت ظتاهری و زاویته  شده،  سازی انجام در شبیه   اند.  طا و زمان پردازش شدهکاهش میزان خ

 ثانیه کاهش یافت. 55/533 به 07/25835 طور متوسط از گردیدند و زمان پردازش به 0710/0 و 5123/0



 .سازی بهینهفروصدا، آشکارسازی، فیشر، الگوریتم ژنتی ،  :ها کلیدواژه

 

   قدمهم. 1

 بستامدی ی  چنانچه در محدوده امواج صوتی موجود در جوّ

هرتتز باشتند، قابتل شتنیدن بترای انستان        20.000تا  20 

 بستامدی ی  گردنتد و چنانچته ختارج از ایتن محتدوده      می

 بهی شنوایی انسان قرار نخواهند گرفت.  باشند، در محدوده

تر  هرتز و پایین 20.000های باالتر از  بسامدامواج صوتی با 

. شود گفته میترتی  امواج فراصدا و فروصدا  هرتز به 20از 

 ها تا صدها پاسکا  متغیر است ی امواج فروصدا از ده دامنه

نزدیت    - توان بته امتواج فروصتدا    این امواج را می . [1-2]

 دور -فروصتدا و  هرتتز  20نزدیت  زیتر    بستامدهای حاوی 

منبت      . [3] بندی کترد  هرتز تقسیم 1زیر  بسامدهایحاوی 


 :نویسنده پاسخگو h.sadeghi@mail.ru 

تواند طبیعی یتا مصتنوعی    پایین )فروصدا( می بسامدامواج 

و امتتواج دریتتایی   هتتا فشتتان ، آتتتش هتتا ستتن  باشتتد. شتتها 

،  هتای ژوومغناطیستی   و فعالیت ؛ هایی از مناب  طبیعی نمونه

ای  انفجتار هستته  ، بم  صتوتی و   ، پرتا  موش  هواپیماها

امواج فروصتدا   .[4] ندباش هایی از مناب  مصنوعی می نمونه

تواننتد مستافتی    نتیجه می و در   شوند نمی متحمل تضعیف 

طتی کننتد. چگتالی     تتر  بیشهزار کیلومتر یا  10 در حدود 

سزایی دارنتد.   امواج نقش به  محیط و ارتفاع نیز در تضعیف

در امتواج   ، تضعیف  با کاهش چگالی محیط و افزایش ارتفاع

 [.7-5] یابد افزایش می

نوسانات فشاری موج فروصدا در برابر فشار محیطی بستیار    

ایتن نوستانات فشتاری کوچت  توستط        باشتد.   کوچ  متی 

این  باشند. پایین قابل تشخیص می بسامد  فشار حسگرهای
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م هرتز تا چند ده  چند صد بسامدیی  در محدوده حسگرها

امتتواج  [.8] هرتتتز از حساستتیت بتتاالیی برختتوردار هستتتند

با حساسیت بتاالیی بتبط    فروصدا توسط حسگرهای فشار 

ثیر أبسیار تحتت تت   ها گیری با ریزفشارسنج اندازه   د.گردن می

ی بتاد   وستیله  بته  باشد که عمدتاً نوسانات فشاری محلی می

توانتد بتین    یت  حستگر بته تنهتایی نمتی      گردد.  ایجاد می

تغییتترات فشتتاری کوچتت  فروصتتدا و تغییتترات فشتتاری   

هتایی   صافیاز  غیرصوتی تمایزی قاول شود. بنابراین معموالً

 [.1] دشو استفاده می نوفهحذف منظور  به (فیلترهایی)

هتا ثبتت    سرتاسر دنیا کته در آن  های مختلف در جایگاهبه 

، ایستتگاه   پتذیرد  رویداد با استفاده از حسگرها صتورت متی  

ای از حستگرها بتا آرایتش     شود. چنانچه مجموعته  گفته می

دهند.  ، ی  آرایه تشکیل می خاصی در کنار هم قرار بگیرند

ی  باشد. به قطر دایره ی  آرایه حداقل شامل سه حسگر می

، روزنه یا قطر  سگرهای ی  آرایهمکانی محیط بر آرایش ح

 شود. گفته می  

 هتای کلیتدی متورد    راستا و سرعت انتشار موج از شاخصته 

باشند.  دریافتی توسط حسگرها می علمتنیاز در پردازش 

، متوج انتشتاریافته در    ی آرایتش هندستی آرایته    واستطه  به

زمتتان توستتط حستتگرها دریافتتت   صتتورت هتتم محتتیط بتته

ع  شده است تتا بتتوان بته کمت      گردد. همین امر با نمی

دریتافتی در حستگرها    علوتم تاخیرهای زمانی موجود بین 

 دست آورد. اطلعاتی از موج انتشار یافته به

ای  فروصدا مبتنی بر پردازش آرایته   برای آشکارسازی امواج

هتتا  هتتایی وجتتود دارنتتد کتته در آن ، روش )چنتتد حستتگری( 

هتای متوج    ستنج  شتبه های آشکارستازی و تخمتین    فرآیند

شتود. دو روش   زمان انجام متی  صورت هم ورودی به آرایه به

ای در  هتتا کتته کتتاربرد گستتترده گونتته روش معتتروف از ایتتن

عبارتنتد از روش همبستتگی    ،فروصدا دارند علوم ی زمینه

و روش  [10] ستی(  ستی  اِم )پی رو پیش ی متقابل چندکاناله

ای هوشتمندانه از   گونته  بته  سی سی اِم پیروش  .[11] فیشر

منظتور آشکارستازی متوج     شده به ثبت علومشباهت میان 

وسیله احتما  بروز خطتا را   کند تا بدین ورودی استفاده می

هتم   کاهش دهد. در این روش ابتدا از حسگرهای نزدی  به

شود. سپس با افزایش  استفاده می علمتبرای آشکارسازی 

،  هتا  شتانی اطلعتات آن  پو تعداد حستگرها و بتا وجتود هتم    

های موج بهبتود   سنج شبهی  و محاسبه علمتآشکارسازی 

منتتد در  هتتای تتتوان روش  فیشتتر از جملتته   روش یابتتد.  متتی

های موج فروصتدا   سنج شبهی آشکارسازی و تخمین  زمینه

باشد. اساس روش فیشر بتر تجزیته و تحلیتل واریتانس      می

ی پتردازش   بوده و قتدمت زیتادی در حتوزه    نوفهو  علمت

 فروصدا دارد. علوم

)آنتوا(   با استتفاده از تحلیتل واریتانس   [ 11] ملتون و بِیلی 

هتای حستگرها     مشاهده کردند که نسبت واریانس میانگین

نستبت   تت  حستگرها مشتابه    های ت  به مجموع واریانس

 رکه ایتن نستبت د   باشد و با توجه به این میعلمت به نوفه 

χ) توزی  مرب  خیواق  نسبت دو 
در نتیجته   ، باشتد  می   (2

 نبت  پتس از آن م  نمود. بیان F را توسط توزی  توان آن می

 منبت  گستترش داد و   بسامدی   این روش را به حوزه [12]

فروصدا در  علومعنوان الگوریتم آشکارسازی  از آن به[ 13]

از [ 14] منبت   استفاده کترد.     ج مو عدد -بسامدابزار تحلیل 

های  ی فیشر( برای آشکارسازی داده )نماد آماره   ی ه آمار

استفاده کرد و کارایی آن را با آشکارسازهای دیگتر   ای لرزه

      مقایسه نمود.

الگتتتوریتم ستتتطی پیچیتتتدگی [ 15] بتتتراون و همکتتتاران

را باال بردند و ی  طرح تشخیص   ی  با آماره  آشکارسازی

قابتتل  علوتتمچتته  زمتتان اراوتته دادنتتد کتته در آن چنتتان هتتم

آشکارسازی بترای یت  بتردار کنتدی داده شتده بتاالتر از       

زمتان   ، توستط جستتجوی هتم    ی مشخصتی باشتند   آستانه

ابتتزار تحلیتتل   از  [11] منبتت  شتتوند. متتیتشتتخیص داده 

 منظتور  هبت  2و تت فرااینر یا به اختصتا  1سیس مَت فروصدای

ی   و تخمتتین زاویتته آشکارستتازی خودکتتار امتتواج فروصتتدا 

ایتن   پشتی و سرعت موج ورودی استفاده کرده است. سمت

همراه تبتدیل   ی کندی و همبستگی به ابزار به کم  شبکه

 دهتد.  متی آشکارسازی را انجام  و روش شی  معکوس هاف

 پردازشی -عنوان ی  گام پس به از تبدیل هاف[ 17] منب 

کار  کند. این روش براساس تبدیل پایش شی  استفاده می

، روی خروجتی   باشد ای نوفهکند و در شرایطی که داده  می

شتود تتا احتمتا  از دستت رفتتن       اعما  می  آشکارساز

 رخدادها را کاهش دهد.

اراوه شد که در آن  [18] منب الگوریتم فیشر وفقی توسط 

الگتوریتم   شتوند.   نیز در نظر گرفته می نوفهتغییرات زمانی 
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روز کتردن توزیت     فیشر وفقی از ی  پنجره وفقی برای بته 

  نوفتتهکنتتد و در شتترایطی کتته  آشکارستتازی استتتفاده متتی

 بخشتد.  تغییرپذیر با زمان باشد، آشکارسازی را بهبتود متی  

کنتد تتا    از الگوریتم فیشر وفقتی استتفاده متی    [11] نب م

ی بین خروجی آشکارستاز فروصتدا و علتت فیزیکتی       رابطه

تغییرپذیر با زمان مربوط به اثرات محیطی مانند باد  ی نوفه

ثیر أای ت ناحیه علمتیا امواج اقیانوس را پیدا کند که روی 

ی  حاسبهجا که روش نسبت فیشر نیاز به م د. از آن گذار می

هتای   ی آزمون برای هر عنصتر در شتبکه بتردار    مکرر آماره

 کنتد، اخیتراً   که زمان پتردازش را طتوالنی متی      کندی دارد 

صتورت پتردازش    یت  روش نتوین بته    صادقی و همکتاران 

با  (1یو چی )جی موازی با استفاده از واحد پردازش گرافیکی

 .[20] اند هدف کاهش زمان پردازش اراوه نموده

ی  حجم محاسبات روش فیشر به دلیتل جستتجوی شتبکه   

 تتر  بتیش همتین دلیتل در    باشتد. بته   کندی بسیار زیاد متی 

کوچت  استتفاده    ی کنتدی نستبتاً   ها از ی  شبکه پژوهش

فروصدا را بتا حجتم محاستباتی     علمتگردد تا بتوانند  می

 ی کنتدی  کنند. استفاده از ی  شتبکه  تری آشکارسازی کم

شود تا قدرت تفکی  کاهش یابتد   می کوچ  باع  با ابعاد

در  های موج ورودی با خطا روبرو گتردد.   سنج شبهو تعیین 

این پژوهش با در نظر گرفتن اشکاالت اساسی روش فیشتر  

هتای گذشتته؛ یعنتی حجتم محاستباتی بتاال و        در پژوهش

، روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتی  اراوه  قدرت تفکی  پایین

، خطتای   ش حجتم محاستباتی  شده است که علوه بر کتاه 

های پیشین دارد. بسیار کمی نسبت به روش

 

 ها . مواد و روش2
 الگوریتم فیشر .2-1

عبارت دیگتر آزمتون نستبت فیشتر ابتتدا       فیشر یا به  روش

و پتتس از آن  [11] توستتط ملتتتون و بِیلتتی پیشتتنهاد شتتد

ای از آن  لترزه  علوتم جهت آشکارسازی دانشمندان زیادی 

،  در روش فیشتتر . [21، 18-17، 14، 5] استتتفاده کردنتتد 

ترکیت    ارسالی از حسگرهای آرایه در واحد پردازش علوم

و سترعت انتشتار متوج     اِی( اُ )دیشوند تتا جهتت ورود    می

در حقیقتت روش فیشتر      صوتی ورودی تخمین زده شتود. 


 GPU1

دهتی پرتتو    باشد: گام او  فرآیند شکل شامل دو قسمت می

دهی پرتو در واقت    فرآیند شکل .و گام دوم تحلیل واریانس

باشتد تتا    ی بردار کندی می ی جام  در شبکه  ی  جستجو

، پیتدا   گر موج همدوس ورودی است بهترین پرتو که نمایان

کته نستبت فیشتر      در گام دوم نشان داده شده است  گردد.

باشد کته   می نوفهبه واریانس  علمتهمان نسبت واریانس 

 .سازی نمود پیاده بسامدزمان یا ی  توان آن را در حوزه می

ای روشی با کاربرد وسی  در مساول  آرایه یپرتو   دهی شکل

در   . [20] باشتتد متتی اِی اُ دیتخمتتین فعتتا  و غیرفعتتا    

فروصتتدا مبتنتتی بتتر فیشتتر  علمتتتکاربردهتتای پتتردازش 

چنین سرعت انتشتار   و هم اِی اُ دیالگوریتمی برای تخمین 

دهتی   نام شتکل  ویژه به یدهی پرتو شکل فنّاز ی   علمت

 ی مورد نظتر  شبکه گردد.  پرتو مبتنی بر شبکه استفاده می

کردن جهتت ورود و  توان به سته طریتق جهتت پیتدا     را می

ی  ی یکنواختتت زاویتته شتتبکه  :ستترعت متتوج تشتتکیل داد 

و  ی کنتدی یکنواختت   شبکه، سرعت ظاهری -پشتی سمت

که در این پتژوهش از   . با توجه به اینی کندی قطبی شبکه

ادامته بته    یکنواخت استفاده شده است، در کندیی  شبکه

 .شود پرداخته میبررسی این شبکه 

تصور کندی بهچنانچه ی  بردار 
x y

p (p , p ) گرفته  در نظر

ی آن معکتوس   ، جهت آن جهتت ورود متوج و انتدازه    شود 

یعنی سرعت ظاهری؛
app

p c   2 دهد. شتکل   را نشان می 1

ی کندی یکنواخت  ها را در ی  شبکه چگونگی توزی  نمونه

 271طوری کته سترعت کمینته برابتر بتا       به  ؛دهد نشان می

 نظر گرفته شده است. متربرثانیه در

هر نقطه از شبکه متناظر با یت  بتردار کنتدی استت کته      

،  ی آن پشتتی و انتدازه   ی ستمت  ، زاویته  ی آن با شما  زاویه

ای که در شکل  دایره   باشد.  معکوس سرعت ظاهری صدا می

دهتد   شود مکان هندسی نقاطی را نشان متی  مشاهده می 1

 ی)سترعت صتوت   متربرثانیه 343که دارای سرعت ظاهری 

ی غیرخطتی بتین سترعت     علت رابطته  به باشند. می مرج (

بترداری   ، نمونته  پشتی با بتردار کنتدی   ی سمت یهصدا و زاو

فاصتله   هتای هتم   یکنواخت در فضای بردار کندی به نمونته 

 [.22، 1] منجر نخواهد شد
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 .    271      که ی کندی نوعی با فرض این ی  شبکه 1شکل 

 

تواند با استفاده از دانتش اولیته    ی کندی می طراحی شبکه

موج فروصدا انجتام پتذیرد.    نسبت به منب  و محیط انتشار

ی سترعت را   چنانچه براساس الگوهای دما و باد بتوان بتازه  

طتوری   اها ر ی بین نمونه توان فاصله گاه می ، آن تخمین زد

هتا در ایتن بتازه قترار      ایتن نمونته   تتر  بیش انتخا  کرد که 

های درون بتازه   حل دیگر آن است که تنها نمونه بگیرند. راه

حتل دوم   راه حجم محاسباتی کاهش یابتد.  بررسی شوند تا 

نشان داده شده است. در این شکل فرض شتده   2 در شکل

متربرثانیته استت.    500تتا   210ی سترعت از   که محتدوده 

هتای ختارج از    گردد کته نمونته   مطابق با شکل ملحظه می

ی متورد نظتر    از محتدوده  تر بیشتر یا  سرعتی کم ،محدوده

انش اولیه نسبت به منب  متوج  دارند. در نتیجه با داشتن د

تتوان تتا حتد زیتادی از انجتام       وهتوایی متی   و الگوهای آ 

ستازی   در ادامه بته پیتاده   محاسبات ابافی جلوگیری کرد.

  .شود ه میروش فیشر پرداخت

 
که  ی کندی با فرض این کاهش حجم محاسبات در شبکه 2شکل 

 قرار دارد.متربرثانیه  500تا  210ی  سرعت ظاهری موج در بازه

نسبت واریانس علمت به واریتانس نوفته   واق   درFنسبت

باشتد،   باشد. واریانس که نوعی سنجش پراکنتدگی متی   می

صورت مجموع مربعات اختلف بین مقتدار مشتاهدات و    به

شتود.   ی آزادی تعریتف متی   ها تقسیم بر درجه آن میانگین

عددNواریانس ی  مجموعه از
N

X ,X ,...,X1 2 صتورت   بته

 :[23] شود زیر تعریف می

(1                                       )
N

ii
(X X )

N


 




2

2

1
 

 باشتد.  ها می میانگین تمام نمونهX اُمین نمونه و -Xi ،iکه 

باشتد کته    حستگر   ی صوتی شتامل  فرض کنید که آرایه

 کنند. گیری می را اندازه جوّ طور مداوم نوسانات فشار به

طتو    ای بته  از تمامی حسگرها با پنجتره  علمتهای  نمونه

صورت  . حضور نوفه خود را بهشوند گذاری می پنجرهثابت

نشتان   tدفی بر روی تمامی حسگرها در زمان تغییرات تصا

تتوان بته کمت      را متی  t در زمتان  ایتن تغییترات   دهد. می

 صورت زیر نمایش داد: هببرای تمامی حسگرها واریانس 

(2                                     )
K

kt tk

n t

( r r )

K




 



2

2 1

1
 

کته در آن 
k t

r  ی علمتت دریتافتی حستتگر   نمونتهK- در  اُم

 باشد. می tزمان 
t
r میتانگین روی تمتامی حستگرها    ؛ یعنی

 باشد: زیر می صورت بهt در زمان

(3                                             )
K

t kk
r r

K


  1

1 

صتورت   به طو  کل پنجره بهمیانگین واریانس نوفه روی 

 شود: زیر تعریف می

(4                           )
K

T
kt tk

n

t

( r r )

T K





  
   

 




2

2 1

1

1

1
 

تتر شتدن مقتادیر     معنتی پراکنتده   افزایش واریانس نوفه بته 

قابل توجته استت   باشد.  ی نوفه می ها یا افزایش دامنه نمونه

ی واریتانس نوفته    سی یتا بایتاس روی نتیجته    که مقدار دی

ی واریتانس   همین دلیل قبل از محاستبه  گذارد. به ثیر میأت

 [.1] نوفه بایستی حذف گردند

 گردد: صورت زیر تعریف می بهواریانس علمت 

(5                           )
T K

ktt k

s

( r r )
K

T

 


 


 
2

1 1
2

1

1
 

 شود: صورت زیر تعریف می میانگین کل به ؛r که در آن

(1                                           )
K T

kt

k t

r r
K T  

  
1 1

1 
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روی  (5ی  رابطه) علمتواریانس  نسبت صورت بهFنسبت 

شود: تعریف می( 4ی  رابطه)واریانس نوفه 

(7                        )

T K

t k k t

s

T K

n t k k t t

T ( K ) ( r r )

K
F

( T ) ( ( r r ) )

 

 

 


 

  

 

 

2

2
1 1

2 2

1 1

1
1

1

 

 ای که ملتتون و بیلتی   صورت رابطه توان به را می 7 ی رابطه

 به آن دست یافتند، بازنویسی کرد:[ 11]

(8   )

T K T K

t k t kkt kt

T K T K

t k t kkt kt

( r ) ( r )

T ( K )
T

F

K ( T )

r ( r )

K

   

   











   

   

2 2

1 1 1 1

2 2

1 1 1 1

1

1

11 

صتورت زیتر    توان قانون تصتمیم نهتایی را بته    نهایت میدر 

 فرموله کرد:  

(1 )                                                         
H

H

,





0

1

 

  که در آن گیری است و مطابق بتا نتر     ی تصمیم آستانه

 گردد. هشدار غلط تنظیم می

را تحتت    منظور تعیین آستانه باید ابتدا توزی  آمتاری  به

H فتترض 0
،ارزیتتابی کتترد. در ایتتن حالتتت 

s


2
 و 

n


2
 دارای

Tترتیتت  بتتا درجتتات آزادی  توزیتت  مربتت  ختتی بتته  و  1

T ( N ) بتا   Fاز توزیت     ی باشتند. بنتابراین، آمتاره    می 1

Tهتای   سنج شبه  1 T و 1 ( N )  2 تحتت فترض    1

H 0نتر  هشتدار غلتط    بترای یت    . [20] کنتد  تبعیت می

 شده تعیین
fa

P ( 1) ی رابطته  ، آستانه را برای قانون تصتمیم

 :[20] صورت زیر تعریف کرد توان به می

(10                 )                         
, fa

F ( P )


 
  

1 2

1 1 

 که در آن
,

F ( )


 1 2

1 مرکزی بتا    Fتاب  توزی  معکوس توزی   0

 و 1 درجات آزادی 2باشد. از آنجا که توزیت    میF   تحتت

H فرض 0
بوده و این دو مقدار ثابتت   TوN تنها وابسته به 

که ایتن  توان گفت  باشند، پس می شده می از پیش شناخته

 1آر( اِی اِف )سی آشکارساز ی  آزمون نر  هشدار غلط ثابت

   [.20] باشد می
 

 الگوریتم ژنتیک. 2-2

ستازی   هتای بهینته   الگوریتم ژنتی  ی  کلس از الگوریتم

باشد که از اصو  تکامتل طبیعتی جهتت     می تصادفی وفقی 


1 CFAR 

این الگوریتم   کند. سازی استفاده می اجرای جستجو و بهینه

متورد استتفاده قترار     سازی در جایی بهینه فنّعنوان ی   به

های بهینته یتا نزدیت  بته       حل که الزم است تا راه گیرد می

 .[24]  برای مساول جستجو محاسبه گردند بهینه 

ی الگتتوریتم ژنتیتت  توستتط جتتان هولنتتد و   اصتتو  اولیتته

مطرح شتد.    1112 همکاران در دانشگاه میشیگان در سا  

ی  ، تحقیتق در جهتت توستعه    پس از این گزارش مقدماتی

ی  زمان در زمینه طور هم چارچو  ریابی این الگوریتم و به

ی  کاربردهای آن ادامه یافتت و در ایتن راه چنتدین رستاله    

در نهایتت ایتن تحقیقتات منجتر بته       دکتری اراوه گردیتد.  

هتای طبیعتی و مصتنوعی     امانهتطتابق در ست    انتشار کتتا   

گردیتد کتته در حتا  حابتر مرجتت       1175 در ستا    [25]

  پتس از آن دی جانت   رود.  شتمار متی   اصلی این مبح  به

وستتعه دادنتتد.  ایتتن الگتتویتم را ت [ 27] و گلتتدبر [ 21]

هتای تکتاملی    ای از الگتوریتم  مجموعته الگوریتم ژنتی  زیر 

شناستی   گرفتته از زیستت   هتایی الهتام   فتن   آن است کته در  

تلفیق مورد استفاده قترار   و  ، انتخا   ، جهش چون وراثت هم

 .گیرند می

ه تقستیم  و پیوستت  الگوریتم ژنتیت  بته دو روش دودویتی    

متغیرهتتا را  . الگتتوریتم ژنتیتت  دودویتتی [28] گتتردد متتی

هتا   کد کرده و بتا استتفاده از آن   یی دودوی صورت رشته به

کته الگتوریتم ژنتیت      ، در حتالی  کنتد  هزینه را کمینه متی 

 دهتد.  پیوسته همین کار را با متغیرهای پیوسته انجام متی 

با دودویتی در ایتن    ژنتی  پیوسته تفاوت اساسی الگوریتم

های صفر و ی  نمتایش   است که متغیرها دیگر توسط بیت

در هتر   شوند و در ازای آن با اعداد ممیتز شتناور    داده نمی

کته در ایتن    جتایی  از آن گردنتد.  دلخواه بیان میی  محدوده

پژوهش از الگوریتم ژنتی  پیوسته استفاده شده استت در  

کترد آن شترح    عملو م نوع الگوریت  این های سنج شبه ادامه

 داده خواهد شد.

 طتور  بته  پیوستته  های مرتبط با الگوریتم ژنتیت   سنج شبه

 :[21] باشند به شرح زیر می مختصر

که الگوریتم ژنتی  یت  الگتوریتم    با توجه به این : نسل. 1

 شود. ، به هر تکرار آن ی  نسل گفته می تکراری است

ی  مستتهلهحتتل بتترای  عبتتارت استتت از یتت  راه : فتترد. 2

صتتورت یتت  کرومتتوزم نمتتایش داده  ستتازی کتته بتته بهینتته

 شود. می
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هتا یتا افتراد جمعیتت      حل ای از راه به مجموعه: جمعیت. 3

  باشد. ی جمعیت در هر نسل ثابت می شود. اندازه گفته می

ی افتتراد در هتتر جمعیتتت   میتتانگین فاصتتله: گونتتاگونی. 4

،  بتاال باشتد  گوناگونی نام دارد. اگر جمعیت دارای گوناگونی 

صورت میتانگین    ، در غیر این شود میانگین فاصله بزر  می

گونتتاگونی یتت  عنصتتر اساستتی در  کوچتت  خواهتتد بتتود. 

شتود تتا    باشد زیرا ستب  متی   موفقیت الگوریتم ژنتی  می

 تری را مورد جستجو قرار دهد. ی بزر  الگوریتم ناحیه

ست تاب  شایستگی تابعی است که قرار ا: تاب  شایستگی. 5

، هتر فترد    سازی روی آن انجتام گیترد. در هتر نستل     بهینه

 گتردد. شایستتگی اساستاً    توسط تاب  شایستگی ارزیابی می

دهد و نقشتی حیتاتی را در فرآینتد     قدرت فرد را نشان می

 کند. ترین( ایفا می انتخا  )بقای شایسته

، الگتوریتم   بترای تولیتد نستل بعتدی    :  فرزندانو  والدین. 1

هتا   خاصی از افراد جمعیت حابر را که از آنژنتی  تعداد 

کند. الگتوریتم   ، انتخا  می شود یاد می تحت عنوان والدین

ژنتی  تمایل به انتخا  افرادی تحت عنتوان والتدین دارد   

که مقدار شایستگی بهتری نسبت به سایرین داشته باشند. 

صتورت تصتادفی بتا یکتدیگر      بته  شده  برخی از افراد انتخا 

ان را بتترای نستتل بعتتد تولیتتد  کتترده و فرزنتتدگیتتری  جفتتت

 کنند. می

کلی از  تصویریی   3شده در شکل  نمایش داده روندنمای

کتترد الگتتوریتم ژنتیتت  پیوستتته را نشتتان  چگتتونگی عمتتل

توان  فرآیند الگوریتم ژنتی  می برای بیان خلصه دهد. می

با تولید یت  جمعیتت آغتازین کتار      الگوریتم  این گفت که

افتراد   ، کند. پس از ایجاد جمعیت آغازین خود را شروع می

 موجتتود در نستتل حابتتر توستتط تتتاب  شایستتتگی ارزیتتابی

آمتتده از تتتاب   دستتت استتاس امتیازهتتای بتتهبر گردنتتد. متتی

واقت    شتوند. در  برگزیده متی  ترین افراد  ، شایسته شایستگی

، احتما  برگزیده شتدن آن   تر باشد هرچه ی  فرد شایسته

 شود. می تر بیش

شده تحت عنوان والتدین وارد فرآینتد تولیتد     افراد انتخا  

گردد.  گردند و به این طریق نسل بعدی تولید می فرزند می

نسل تا جایی ادامه دارد کته یکتی از شترایط    تولید  فرآیند

معیتار    5 تتوان در   ایتن شترایط را متی    توقف برآورده گردد.

 :[21] خلصه کرد

شود که تعتداد   ها: الگوریتم زمانی متوقف می تعداد نسل. 1

 ها به مقدار معینی برسد. نسل

گتردد کته    محدودیت زمانی: الگوریتم زمانی متوقف متی . 2

 زمان فرآیند تکامل به مقدار معینی برسد.

شتود   محدودیت شایستگی: الگوریتم زمانی متوقتف متی  . 3

تر یا  ر شایستگی در جمعیت حابر کوچ که بهترین مقدا

 مساوی ی  مقدار معین شود.

گونته   هتا هتی    توقف: اگر تا تعداد معینتی از نستل   نسل . 4

 گردد. ، الگوریتم متوقف می رفتی حاصل نشود پیش

شایستگی تتا زمتان    که برای تاب   زمان توقف: در صورتی . 5

متوقف  ، الگوریتم رفتی حاصل نگردد گونه پیش معینی هی 

 شود. می

 

 
 .فرآیند الگوریتم ژنتی  9شکل 

 

 روش پیشنهادی. 2-9

، هتدف از اجترای ایتن     شتد  مقدمه اشتاره طور که در  همان

، آشکارسازی  که با کم  الگوریتم ژنتی  استپژوهش آن 

، در ادامته ابتتدا    مبتنی بر فیشر بهبود یابد. به ایتن منظتور  

ی آشکارسازی مبتنی بتر   با چگونگی ارتباط مسهله ییآشنا

. ستپس بلتو    گیترد  صتورت متی  فیشر با الگوریتم ژنتی  

 دیاگرام روش پیشنهادی اراوه خواهد شد.

منظتور یتافتن بهتترین پرتتو      ، بته  دانیتد  طور کته متی   همان

ی زمتانی جستتجویی در    بایست در هر پنجتره  می  همدوس

اری کته بیشتینه   ی کندی صورت بگیرد و سپس برد شبکه

عنوان بتردار کنتدی متوج     ، به کند نسبت فیشر را ایجاد می

ی کنتدی   که شتبکه  جایی . از آنشودورودی در نظر گرفته 
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   هتای  متشتکل از مولفته    بعتدی   -ی دو ی  شتبکه 
x

p و
y

p 

ی کنتدی معتاد  بتا     ، هر نقطه )یا بردار( در شبکه   باشد می 

باشد. بنتابراین   ی  فرد یا کروموزوم در الگوریتم ژنتی  می

شود و در نتیجه ی   می دوتعداد متغیرهای مسهله برابر با 

 مطرح است.بعدی  -سازی دو ی بهینه مسهله

بایستت   تت  بردارهتای کنتدی متی     که تت   توجه به این     با 

ی  ارزیابی شتوند تتا بیشتینه     (8 ی یشر )رابطهتوسط تاب  ف

، تتاب  شایستتگی    دنمنظور پاسخ مستهله اراوته شتو    ها به آن

ی  کته در هتر پنجتره    جایی شود و از آن همان تاب  فیشر می

ی متا   ، مستهله  مورد نظتر استت  زمانی بیشینه نسبت فیشر 

 شود. می سازی  بیشینه ی  تبدیل به مسهله

بلتتو  دیتتاگرام روش پیشتتنهادی را براستتاس     4 شتتکل

ی  دهد. در ابتدا بایستی محتدوده  الگوریتم ژنتی  نشان می

ی  ی شتبکه  عبارت دیگر محتدوده  جستجوی الگوریتم یا به

الگتوریتم ژنتیت      هتای  ستنج  شتبه  کندی تعیین گردیده و 

ای متشتتکل از بردارهتتای  بعتتد از آن شتتبکه تنظتیم شتتوند. 

 شود. کیل میکندی در آن محدوده تش

ترین بردارهتا کته بیشتینه نستبت فیشتر را       سپس شایسته

منظور  شوند و به عنوان والدین انتخا  می ، به اند ایجاد کرده

ی تلفیتتق و جهتتش  تولیتتد بردارهتتای فرزنتتد وارد مرحلتته 

ی  شوند. بردارهای فرزند با بردارهای کنتدی در مرحلته   می

اجترا   دداًشتوند و فرآینتد الگتوریتم مجت     قبل جایگزین می

کند که یکتی از   گردد. این فرآیند مادامی ادامه پیدا می می

، بردار متناظر با بیشتینه   شروط توقف اربا گردند. در انتها

عنتوان بتردار    ی زمانی مورد نظتر بته   نسبت فیشر در پنجره

 شود. منتخ  اراوه می
 

 نتایج عددی و بحث. 9

هدف ایتن  نیز اشاره شد در این پژوهش  طور که قبلً همان

با استتفاده از الگتوریتم ژنتیت  پیوستته فرآینتد       است که

. مطابق داده شودآشکارسازی مبتنی بر نسبت فیشر بهبود 

با نتایجی کته در آینتده اراوته خواهتد شتد ایتن امتر ادعتا         

بتر کتاهش     شود که با استفاده از الگوریتم ژنتی  علوه می

بتترای  ، زمتتان پتتردازش  ت ظتتاهریخطتتای زاویتته و ستترع

نتایج   بخشدر این یابد.  نیز کاهش می علمتآشکارسازی 

ابتتدا   شتوند.  و واقعی گزارش متی مصنوعی علمتبرای دو 

 نوفته  الگتوی و مشخصات آن و نیز مصنوعی  علمت الگوی

کتتار  ی فروصتدای بتته هتتا گردنتد. ستتپس آرایته   معرفتی متتی 

چگتونگی تنظتیم    د. در ادامته نت گرد شتده معرفتی متی    برده

نتتایج  ستپس  و  شدههای الگوریتم ژنتی  تشریی  سنج شبه

در انتهتا   گردنتد.  گزارش می با علمت مصنوعی سازی شبیه

واقعی اعما  شده و نتتایج   علمتروش پیشنهادشده روی 

ستازی   شایان ذکر است کته نتتایج شتبیه    شوند. گزارش می

انجام شده  5000مونت کارلو با تعداد تکرار  فنّی  وسیله به

 است و میانگین این تعداد تکرار گزارش شده است.

 

 

 بلو  دیاگرام روش پیشنهادی. 4شکل 
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( مطتابق بتا   N-)متوج  بربهموج   علمت   این پژوهش از در

 [:31-30] استفاده شده است 11 ی رابطه

(11              )     
t

A ( ; t L
x ( t ) L

; O .W .

)
 

     








1 2

0

 

 Lخیر زمتانی و أمیتزان تت   ،علمتت ی  دامنته  A که در آن

را  بربه )شتو (     ی  موج      5باشند. شکل  می علمتطو  

ستتپس علمتتت دهتتد. ی واحتتد نشتتان متتی ازای دامنتته بتته

ستتفید گوستتی آلتتوده  ی نوفتتهشتتده توستتط یتت   تشتتکیل

نستبت   را بترای  نوفته علمتت آلتوده بته      1 گردد. شکل می

بتا توجته بته    دهتد.   نشان می     بل دسی -5ی  علمت به نوفه

، شتود  که در این پتژوهش از روش فیشتر استتفاده متی     این

توان برای ارزیتابی روش پیشتنهادی از علمتت بتدون      نمی

ی آشکارسازی ، زیرا روش فیشر براکرداستفاده  بربهموج 

کاربرد دارد. از طترف دیگتر در    بربهو تخمین علوم موج 

نظتر   ی علمتت ثابتت در   گونه مساول بهتر است دامنته  این

صتورت   کتردن توستط نوفته بته     گرفته شود، سپس با آلوده

تغییرات دامنه و نوفه بتر مقاومتت الگتوریتم     ثیرأزمان ت هم

 بررسی گردد.
 

 
 ی واحد. با دامنه بربهی  موج  5شکل 

 

 
 -5ی  آلوده به نوفه با نسبت علمت به نوفه بربهموج  6شکل 

 بل. دسی
 

فتترض شتتده کتته چهتتار منبتت  فروصتتدا در ایتتن پتتژوهش 

  ی ورود ها؛ یعنی سرعت ظاهری و زاویه مشخصات امواج آن

 

 
 )الف(

 
) ( 

 
 )ج(

 
 )د(

  پژوهش، شده در این روصدای استفادههای ف آرایه 7شکل 

 ، یودی ِاِچ اِی ، ) (شده سازی ی فروصدای شبیه ( آرایه)الف

 .یو پی آی اِچ ، )د(دی اِن آی اِی)ج( 
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 اند. خلصه شده 1 به آرایه در جدو  (پشتی ی سمت زاویه) 
 

 .مشخصات مناب  فروصدا 1جدول 

سرعت ظاهری  موج

 )متربرثانیه(

 ی ورود زاویه

 )درجه(

1 345 10 

2 210 150 

3 370 50 

4 315 270 

 

ها و زوایای مختلف سنجش   هدف از در نظر گرفتن سرعت

مشخصتات   باشتد.   دقت آشکارسازی با الگوریتم ژنتی  متی 

در ایتن پتژوهش از   انتد.    ذکر شتده  2 نیز در جدو  علمت

هتتدف از ی مختلتتف استتتفاده شتتده استتت.    چنتتد آرایتته 

ی فروصدا آزمون قدرت آشکارستازی   کارگیری چند آرایه به

 باشد. میروش پیشنهادی 
 

 .شده سازی مشخصات علمت شبیه 2جدول 

 مقدار سنج شبه

 هرتز 50 برداری بسامد نمونه

 1 دامنه

 ثانیه 54/2 طو  علمت

 مستطیلی نوع پنجره

 درصد 10 پوشانی میزان هم
 

و [ 20]شتتده  ستتازی ی فروصتتدای شتتبیه  آرایتته 7شتتکل 

را [32] 3یو پی آی و اِچ 2دی اِن آی اِی،1یودی ِاِچ های اِی آرایه

دهتد.   انتد، نشتان متی    که در ایتن پتژوهش استتفاده شتده    

یتو   پتی  آی دی و اِچ اِن آی یودی، اِی ِاِچ های اِی مختصات آرایه

 4طتور کته در بختش     همتان انتد.  خلصه شده 3در جدو  

منظور آشکارسازی مبتنی بر فیشر با استتفاده   بهگفته شد، 

، تتاب  شایستتگی همتان نستبت فیشتر       از الگوریتم ژنتی 

متا تبتدیل بته       ی شود تا مستهله  باشد. این امر باع  می می

ی  ، زیترا بایتد در هتر پنجتره     شتود  ستازی  بیشینهی  مسهله

پس از تعریتف تتاب     دد.زمانی بیشینه نسبت فیشر پیدا گر

رستد. تعیتین    ی جستتجو متی   شایستگی نوبت به محتدوده 


 AHUD1
 AIND2
 HAPU3

شتود تتا الگتوریتم تنهتا در      ی جستجو باعت  متی   محدوده

، جستجو را   ی مشخصی که جوا  در آن قرار دارد محدوده

آید.  عمل می  انجام دهد و از جستجوی ابافی جلوگیری به

تنظتیم   متربرثانیته  271سرعت ظتاهری کمینته برابتر بتا     

ی  ی کنتدی در بتازه   ی شتبکه  گردد، بنتابراین محتدوده   می

 گیرد. قرار می [- 0031/0،  0031/0]
 

 .یو پی آی اِچو  دی اِن آی اِی، یودی ِاِچ های اِی مختصات آرایه 9 جدول

 حسگر آرایه
 عرض 

 جعرافیایی

 طو  

 جغرافیایی

 -21340/155 371500/11 1 یودی ِاِچ اِی

 -21347/155 371840/11 2 یودی ِاِچ اِی

 -21285/155 371370/11 3 یودی ِاِچ اِی

 -21388/155 371115/11 4 یودی ِاِچ اِی

 -45717/155 372012/11 1 دی اِن آی اِی

 -45771/155 372244/11 2 دی اِن آی اِی

 -45180/155 372158/11 3 دی اِن آی اِی

 -45741/155 371517/11 4 دی اِن آی اِی

 -10151/155 411011/11 1 یو پی آی اِچ

 -10202/155 411370/11 2 یو پی آی اِچ

 -10111/155 411224/11 3 یو پی آی اِچ

 -10173/155 415112/11 4 یو پی آی اِچ
 

هتای مربتوط بته الگتوریتم      ستنج  شتبه چگونگی تنظیمتات  

جتا کته در    استت. از آن   خلصته شتده   4ژنتی  در جدو  

اشاره شده است کته روش تلفیتق پراکنتده از    بیشتر مناب  

ایتن   ، لذا در[35-33، 21] عمومیت خوبی برخوردار است

بر این نتر  آن    مقاله از این روش استفاده شده است. علوه

نظر گرفتته شتده استت و ایتن بتدان       درصد در 80برابر با 

درصتد جمعیتت اولیته بتدون تغییتر وارد       20معناست که 

 شوند. مرحله بعد می
 

 .شده برای الگوریتم ژنتی  های تنظیم سنج شبه 4جدول 

 تاب  سنج شبه

 بندی رتبه بندی مقیاس

 یکنواخت تصادفی انتخا 

 (1)انقباض= گوسی جهش

 (8/0)نر = پراکنده تلفیق

 نسل توقف شرط توقف
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 بته  ، بتا توجته   ی جمعیت باال باشتد  در مقابل چنانچه اندازه

باشتد، در   متی ی جمعیت در هر نسل یکستان   اندازه که این

در هر تکرار الگتوریتم بایتد تعتداد نقتاط زیتادی را       نتیجه

ایتن امتر باعت      و ی بهینه پیتدا شتود   بررسی کند تا نقطه

ی  شود تا زمان پردازش طوالنی گتردد. لتذا بایتد انتدازه     می

بایستتی    را برای جمعیت پیدا کرد. بته ایتن منظتور     بهینه

های مختلف  جمعیت  را به ازای  علمت    آشکارسازیاحتما

ای که احتما  آشکارسازی برابتر   دست آورد. در هر اندازه به

ی بهینته تعیتین    عنتوان انتدازه   ، آن انتدازه بته   شود 100با 

ی زیتر محاستبه    گردد. احتما  آشکارسازی طبق رابطه می

 گردد: می

(12                                     )det

d

tot

N
P (% )

N
 100 

که در آن 
det

N شتده و  آشکارسازی علومتعداد   
to t

N  تعتداد

احتما  آشکارسازی را در برابر  8   باشد. شکل  می علومکل 

 بتل  دستی  5ی  نسبت علمت به نوفه برای ی جمعیت  اندازه

،  شتود   طور که در شتکل مشتاهده متی    همان دهد.  نشان می

، احتمتا  آشکارستازی    چهتار ی جمعیت برابر  ازای اندازه به

میتزان   تتر  بتیش هتای    باشد و برای اندازه می    13/74 برابر با

 220ی  شود تا در اندازه می تر بیشاحتما  آشکارسازی نیز 

رسد.  درصد می 100ه احتما  آشکارسازی؛ یعنی ینبه بیش

، قتدرت ختو     این سرعت رشتد در احتمتا  آشکارستازی   

در    دهتد.   الگوریتم ژنتی  را برای آشکارستازی نشتان متی   

 220ی جمعیتت برابتر بتا     انتدازه    ،8 توجه به شکل   ادامه با

 گردد. تنظیم می

 

 
جمعیت برای نسبت ی  اندازهاحتما  آشکارسازی در برابر  8شکل 

 بل. دسی -5ی  علمت به نوفه

 

، نتر    دریتافتی  علمتت ترتی  از باال بته پتایین    به  1 شکل 

ی  ، ستترعت ظتتاهری و زاویتته   تغییتترات نستتبت فیشتتر  

نسبت علمت   در  های مختلف  پشتی را به ازای پنجره سمت

دهد. بتا توجته بته نمتودار      نشان می    بل دسی -5ی  به نوفه

ترتیت  در   هتای نمتودار بته    ه، قلّت  )نمودار دوم(نسبت فیشر 

    اند. ر  داده  220 و   157 ،   14 ،   32 های  پنجره
 

 سرعتتخمین ،  ، نر  تغییرات نسبت فیشر دریافتی علمت 1شکل 

 .بل دسی -5ی  نسبت علمت به نوفه  در  پشتی  ی سمت ظاهری و زاویه

 

پشتی متناظر بتا   سمتهای ظاهری و زوایای  مقادیر سرعت

ی امتواج دریتافتی را    ، سرعت و زاویته  های نسبت فیشر هقلّ

اند. بتا   خلصه شده  5 دهند. این مقادیر در جدو   نشان می

توان دیتد   می  5 شده در جدو   توجه به شکل و مقادیر درج

کم  الگتوریتم ژنتیت  توانستته استت      که روش فیشر به 

درستتی و بتا دقتت بستیار بتاال       دریافتی را به علمتچهار 

 آشکارسازی کند.
 

های موج با استفاده از فیشر به کم   سنج شبه تخمین 5جدول 

 .الگوریتم ژنتی 

ی  شماره

 علمت

 ی پنجره

 رخداد

 ظاهری سرعت

 )متربرثانیه(

 ورود ی زاویه

 )درجه(

1 32 1171/345 1110/81 

2 14 3081/210 8487/141 

3 157 5803/318 0271/50 

4 220 1040/314 1170/211 

 
مشتاهده شتد کته     ،شتده  های انجتام  سازی با توجه به شبیه

د. نباشت  پنجره متغیتر متی   شده در هر  های تولید تعداد نسل

های تولیدشده را  هیستوگرام میانگین تعداد نسل 10شکل 

ی  ازای انتدازه  تکترار بته   5000های زمتانی بترای    در پنجره

طتور کته در    دهتد. همتان    نشتان متی   220جمعیت برابر با 

هتتای  ، تعتتداد نستتل باشتتد هیستتتوگرام قابتتل مشتتاهده متتی

ین فراوانتی  تتر  بتیش متغیر بوده و  82تا  72شده بین  تولید

باشد. علت متغیر بودن تعتداد   نسل می 77مربوط به تعداد 
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ی تولیتد جمعیتت در    ، نحتوه  ی زمانی ها در هر پنجره نسل

هتا در هتر نستل     که جمعیتت  جایی باشد. از آن الگوریتم می

هتا   ر نتیجه تعداد نسل، د گردند صورت تصادفی تولید می به

شتدن بته بیشتنیه مقتدار شایستتگی در هتر        برای همگترا 

 ی زمانی متفاوت خواهد بود. پنجره

 

 
های  پنجرهشده در  های تولید هیستوگرام فراوانی تعداد نسل 10شکل 

 .زمانی

 

ی  بینتی استت بتا افتزایش انتدازه      که قابتل پتیش  طور همان

 یابد. شکل شده نیز افزایش می ، تعداد نقاط ارزیابی جمعیت

شده را با افتزایش   چگونگی تغییرات تعداد نقاط ارزیابی 11

دهد. مطابق با شکل وابی است  ی جمعیت نشان می اندازه

 باشد. می  ی خطی ، ی  رابطه که این رابطه
 

 
ی  شده در برابر افزایش اندازه تغییرات تعداد نقاط ارزیابی 11شکل 

 .جمعیت
 

ی جمعیت بر خطای  ، اثر اندازه ی قابل بررسی بعدی مسهله

پشتی است. قابل ذکر است  ی سمت سرعت ظاهری و زاویه

جتذر     ی خطای ی رابطه وسیله که خطاهای گزارش شده به

 اند: محاسبه شده 1ایی(  اِس )آراِم میانگین مربعات
 

(13                    )
vN

R M S E est , i true , i

iv

(V V )
N 

  
2

1

1 


  RMSE; Root Mean Square Error1

کتتته در آن 
v

N   ،تعتتتداد کتتتل مقتتتادیر 
est , i

V  مقتتتدار

 شده و دهز تخمین
true ,i

V باشند.   مقدار حقیقی می 

ی  نر  تغییترات خطتا را بتر اثتر افتزایش انتدازه       12شکل 

طتور کته در شتکل ملحظته      همان  دهد. جمعیت نشان می

گیتری   طتور چشتم   ، خطتا بته   ، با افزایش جمعیتت  گردد می

کند. با در نظر گرفتن نمتودار هتر دو خطتا     کاهش پیدا می

بته   100ی جمعیت برابر بتا   توان دید که به ازای اندازه می

 رسند. دو خطا به اشباع میباال مقدار هر 
 

 
پشتی با  ی سمت نر  تغییرات خطای سرعت ظاهری و زاویه 12شکل 

 .ی جمعیت افزایش اندازه

 

تترین   ، یکی از اساسی نیز گفته شد مقدمهطور که در  همان

مشکلت آشکارستازی بتا استتفاده از نستبت فیشتر زمتان       

گران برای مقابلته بتا    باشد. پژوهش پردازش طوالنی آن می

ی کندی را کوچ   ، ابعاد شبکه شدن زمان پردازش  طوالنی

ی کنتدی بتا    دلیل انتخا  یت  شتبکه   گیرند. به در نظر می

ج بتا یت  خطتای نستبی روبترو      ، نتای قدرت تفکی  پایین

گردد. هدف این پژوهش بر آن بود تتا عتلوه بتر کوتتاه      می

، خطای نتایج نیز کاهش داده شوند. از  کردن زمان پردازش

کاری؛ یعنی تعداد   سامانهکه زمان پردازش به نوع  جایی آن

، در ایتن   بستگی دارد غیره ، مقدار رم و  ، نوع گرافی  هسته

تتا عتلوه بتر گتزارش زمتان      تصمیم گرفتته شتده    پژوهش

حس  تعداد نقتاط  ، زمان پردازش بر حس  ثانیهرپردازش ب

ی کندی توسط تتاب  شایستتگی نیتز     شده در شبکه ارزیابی

شده  تعداد نقاط ارزیابی ،  میزان خطا 1گزارش شود. جدو  

با ابعاد مختلتف را بتا    های کندی  و زمان پردازش در شبکه

بتل   دستی  -5نسبت علمتت بته نوفته     در  دیپیشنهاروش 

حست   کته زمتان پتردازش بر    به دلیل این کند. مقایسه می

 7کتاری در جتدو     ستامانه ثانیه نیز بیان شده، مشخصات 

 خلصه شده است.

زمان پردازش  ،  گردد ملحظه می 1طور که در جدو   همان

اد تا ابعتکه بت  شبتنزدی  به ی دوداًتح هادیتپیشنروش  
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 بل. دسی -5ی  علمت به نوفه در نسبت  های کندی در ابعاد مختلف با روش پیشنهادی ی نتایج فیشر معمولی با شبکه مقایسه 6جدول 

 ابعاد شبکه روش
تعداد نقاط 

 شده ارزیابی

 زمان پردازش

 )ثانیه(

 خطای سرعت

 )متربرثانیه(

 خطای زاویه

 )درجه(
 مورد استفاده

 [15مرج  ] 5121/3 7584/18 8513/3 25118 11 × 11 فیشر معمولی

 [11مرج  ] 4111/1 7571/1 0322/51 332800 40 × 40 فیشر معمولی

 [20مرج  ] 1110/1 7213/4 7371/71 520000 50 × 50 فیشر معمولی

 5517/0 0138/2 1514/318 2080000 100 × 100 فیشر معمولی
 مراج  

[20،1 ،31-37] 

 [20مرج  ] 150× 150 4180000 1407/717 5200/1 3315/0 فیشر معمولی

 [20مرج  ] 2141/0 2217/1 8051/1275 8320000 200 × 200 فیشر معمولی

 - 1740/0 0081/1 5121/2870 18720000 300 × 300 فیشر معمولی

 - 1410/0 1281/0 2225/5103 33280000 400 × 400 فیشر معمولی

 - 1255/0 1111/0 7851/7173 52000000 500 × 500 فیشر معمولی

 - 1111/0 1050/0 2501/11482 74880000 100 × 100 فیشر معمولی

 - 1082/0 8842/0 1181/15128 101120000 700 × 700 فیشر معمولی

 - 0114/0 7834/0 8100/20412 133120000 800 × 800 فیشر معمولی

 - 0753/0 1350/0 0113/25835 118480000 100 × 100 فیشر معمولی

 - 0411/0 5312/0 1407/318815 208000000 1000 × 1000 فیشر معمولی

 - 0710/0 5123/0 5481/533 3513111 ی پیوسته شبکه روش پیشنهادی

 

ی  بوده اما میزان خطای سرعت ظاهری و زاویه  150×150

با توجه  باشد. می 100×100ی با ابعاد   نزدی  به شبکه   آن 

تتوان دریافتت کته     می 1مورد استفاده در جدو  ستون  به 

های بتا   بر بودن پردازش از شبکه دلیل زمان گران به پژوهش

 اند. استفاده نکرده 300×300ابعاد باالتر از 
 

 .مشخصات سامانه کاری 7جدول 

 *گیگاهرتز 50/2اِم 3210-5 اینتل کور آی پردازنده

 **3آر دیی دیی-گیگابایت 00/8 حافظه

 ***گیگابایت 2-اِم110ویدیا جیفورس  اِن گرافی 
* Intel Core i5 – 3210M 2.50 GHz 
** 8.00 GB – DDR3 
*** Nvidia Geforce 610M – 2 GB 

 

هتای   ، شتبکه  گتردد  طور که در جتدو  مشتاهده متی    همان

، نتایجی نزدی  یا حتی بهتر نستبت بته    کندی با ابعاد باال

، اما این مسهله را باید در نظر گرفت  دارند پیشنهادیروش 

 پیشتنهادی هتا در مقایسته بتا روش     که زمان پتردازش آن 

 باشد. بسیار طوالنی می

نه  پیشنهادیه روش دهد ک خوبی نشان می نتایج جدو  به

کرده بلکه میزان خطا را نیز  تر بیشتنها سرعت پردازش را 

گتران   حتا  توستط پتژوهش     به که تا هایی نسبت به شبکه

، کاهش داده است. علت این امر این استت   اند استفاده شده

سازد تتا بتتوان    که الگوریتم ژنتی  این امکان را فراهم می

ی کندی پیوسته(  هدر ی  فضای جستجوی پیوسته )شبک

های کندی  که در شبکه ، در حالی ی بهینه را پیدا کرد نقطه

ثر از قدرت تفکی  شتبکه  أشدت مت گسسته میزان خطا به

 باشد. بوده و میزان خطای آن قابل جبران نمی

هتتای نستتبتت آشکارستتازی را در  کتارایی آشکارستتاز قتتدر 

گتران بتا    دهتد. پتژوهش   نشتان متی  علمت به نوفه مختلف 

خوبی آشکارساز را در  توانند به دار کارایی می استفاده از نمو

 کننتد.  پایین( ارزیتابی  ی )نسبت علمت به نوفهشرایط بد 

آشکارسازی  را برحس  احتما   کارایی آشکارساز  13شکل 

دهتد.   نشتان متی  بل  دسی 10تا  -30 ی در بازه( Pd) علمت

، ایتن آشکارستاز    گتردد  شکل مشاهده میطور که در  همان 

،  بته بتاال  بتل   دستی  -10ی  علمت به نوفه هاینسبتی  برا 

 -5  درصتد دارد کته در     10 احتماالت آشکارستازی بتاالی   
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 رسد. درصد می 100به بل  دسی
 

 
  .بل دسی 10تا  -30 ی کارایی آشکارساز در بازه   19شکل 

 

روی خطتای سترعت و    علمت به نوفته  نسبتدر ادامه اثر 

نتر  تغییترات خطتای     14شکل  زاویه بررسی خواهد شد. 

 هتای  نستبت پشتی را بترای   ی سمت سرعت ظاهری و زاویه

نشتان        بل دسی 10 تا  -30 ی مختلف در بازه علمت به نوفه

 نسبت توان دید که در با توجه به شکل مذکور می    دهد. می

سترعت در حتدود    خطتای  بتل   دسی -15ی  علمت به نوفه

باشد  درجه می 1/0 حدود و خطای زاویه در  متربرثانیه 5/1

بتاالتر مقتادیر خطاهتا از     ی علمت به نوفه هاینسبتو در 

 اند. مقادیر ذکرشده تجاوز نکرده
 

 
 با پشتی  ی سمت ی خطای سرعت ظاهری و زاویه رابطه   14شکل 

 .نسبت علمت به نوفه

 

1ه )آراُسی(گیرندعملکردی مشخصهمنحنی
 در  15 شتکل 

 به نمایش گذاشته شده است.
 

 
علمت به  های نسبتی عملکرد گیرنده در  منحنی مشخصه   15شکل 

 .مختلفنوفه


 ROC1

 ستازی در  و شتبیه نظریته  حالتت   بترای  15 شکل  منحنی

 ت.مختلف رسم شده اسی  علمت به نوفه های نسبت

چگتونگی  و  آن رستیده استت کته کتارایی     بته  حا  نوبتت  

یتودی،   ِاِچ اِی های برای آرایه  تغییرات خطای سرعت و زاویه

 17و  11های  شکل بررسی گردد. یو پی آی دی و اِچ اِن آی اِی

ترتی  کارایی آشکارساز و میزان خطای سرعت ظتاهری   به

هتای متذکور نشتان     پشتتی را بترای آرایته    ی سمت و زاویه

تتوان   ل متی با توجه به هتر سته کتارایی در شتک    د. نده می

  ایتهنسبتتده به ازای تاذشتت که روش اتخترفتجه گتنتی
 

 
 )الف(

 
) ( 

 
 )ج(

یودی،  ِاِچ )الف( اِی های: مربوط به آرایه کارایی آشکارساز   16شکل 

 یو. پی آی دی، )ج( اِچ اِن آی ) ( اِی
  

 10دارای کتارایی بتاالی   بتل   دستی  -5  بتاالی  ی علمت به نوفه

 17چنتین بتا توجته بته شتکل       هم باشد. قابل قبو  می درصد و

پشتتی بترای    ی ستمت  میزان خطتای سترعت ظتاهری و زاویته    

بل حدوداً با جتدو    دسی -5  باالی ی علمت به نوفه هاینسبت

 مطابقت دارد.  1
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 متورد واقعی روش پیشنهادی  ی داده   با استفاده از  ادامهدر 

هتای   سنج شبهین و میزان خطای تخم گیرد قرار می آزمون

ی  ی شتبکه  . در ایتن پتژوهش از داده  شتود  می موج بررسی

استفاده شتده  [ 21] ای واق  در ایالت یوتا فروصدای منطقه

 چهتار ی  آرایته  شتش فروصتدای یوتتا از    ی در شبکه .است

  این داده؛ متر استفاده شده 100ی حدود  حسگری با روزنه

توجته بته     بتا  .ستت ا  برداری شده هرتز نمونه 100 بسامدبا 

اعما  روش پیشتنهادی    منظور به راهنمای استفاده از داده 

   روش ثانیتته استتتفاده شتتده استتت.     10بتتا طتتو    از پنجتتره

خواهد شد و میزان  آزمونها  ت  آرایه پیشنهادی روی ت 

شتکل   د.گترد  های موج بررسی می سنج شبهخطای تخمین 

 دهد.   نشان میرا  یو جی ی بی چگونگی قرارگیری آرایه 18

 

 
 )الف(

 
) ( 

 
 )ج(

پشتی مربوط به  ی سمت خطای سرعت ظاهری و زاویه 17شکل 

 یو. پی آی اِچ دی، )ج( اِن آی یودی، ) ( اِی ِاِچ )الف( اِی های: آرایه

 

همین آرایه ازای   های موج را به سنج شبهتخمین  11شکل 

شده در نمتودار دوم )نمتودار    ی دیده قلهکشد.  تصویر می به

های زمانی( حتاکی از آن استت کته     نسبت فیشر در پنجره

ختتتوبی متتتوج ورودی را  روش پیشتتتنهادی توانستتتته بتتته

   آشکارسازی کند.
 

 

 
 .یو جی بی ی آرایه   18شکل 

 

 
 .یو جی بی ی آرایههای موج برای  سنج شبهتخمین    11شکل 

 

سرعت ظتاهری و   مقادیر واقعی ترتی  به 1و  8های      جدو

شتده توستط روش    زده تخمین ، مقادیرپشتی ی سمت زاویه

 د.نده پیشنهادی و خطای تخمین را نشان می

 1و  8هتای   با توجه به مقادیر قدرمطلق خطا بترای جتدو   

ایتی بترای    اِس توان محاسبه کرد که مقتدار خطتای آراِم   می

ترتیت  برابتر بتا     پشتتی بته   ی سمت سرعت ظاهری و زاویه

 شوند. می 0184/0و  1142/0

 

 گیری . نتیجه6

مبتنتتی بتتر نستتبت فیشتتر یکتتی از   علمتتتآشکارستتازی 

طور  باشد که به ی فروصدا می مند در زمینه های قدرت روش

تترین   یکتی از اساستی  گتردد.   استتفاده متی   گسترده از آن

مشکلت آشکارستازی بتا استتفاده از نستبت فیشتر زمتان       

گران برای مقابلته بتا    باشد. پژوهش طوالنی آن میپردازش 

دی را تکن ی کهتشب ادت، ابع ردازشتان پتدن زمتش  والنیتط

 ی هبتکش  خا  یتل انتتگیرند. به دلی   در نظر میتکوچ
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های  مقدار واقعی و تخمینی سرعت ظاهری به ازای آرایه 8جدول 

 .ایالت یوتا واق  در

 آرایه
مقدار 

 واقعی

مقدار 

 تخمینی

قدر مطلق 

 خطا

*یو جی بی
 4158/341 3014/347 8051/0 

 1135/0 3105/331 0540/332 **آرپی بی

 5411/0 4172/351 0413/357 ***یو اِس اِف

 5158/0 8101/312 4051/313 ****دابلیویو ای 

 5251/0 5411/408 0248/408 *****اٌکیو اِن

 7108/0 7815/451 1187/450 ******یو دابلیواِم
* BGU 
** BRP 
*** FSU 
**** HWU 
***** NOQ 
****** WMU 

 
پشتی به ازای  ی سمت مقدار واقعی و تخمینی زاویه 1جدول 

 .های واق  در ایالت یوتا آرایه

 آرایه
مقدار 

 واقعی

مقدار 

 تخمینی

قدر مطلق 

 خطا

 1143/0 1143/15 53/15 یو جی بی

 0815/0 7315/12 15/12 آرپی بی

 0741/0 3141/17 24/17 یو اِس اِف

 0872/0 3428/71 43/71 دابلیویو ای 

 0181/0 8181/101 80/101 اٌکیو اِن

 0751/0 1241/314 00/315 یو دابلیواِم

 

، نتایج با ی  خطتای نستبی    کندی با قدرت تفکی  پایین

داده هدف از این پژوهش آن بود که نشتان   گردد. روبرو می

که برای آشکارسازی علوم فروصدا توسط روش فیشر  شود

باشتد. بلکته    ی کنتدی نمتی   نیازی به جستجوی کل شبکه

هتای   هتای نتوین ماننتد الگتوریتم     توان بتا کمت  روش   می

تکاملی تنها با جستجوی قسمتی از شبکه به پاسخ مطلو  

دست یافت. در این پتژوهش بته کمت  الگتوریتم ژنتیت       

یزان خطا نسبت بته  م تاه شد، بلکهتنها زمان پردازش کو نه

 گیری کاهش یافت. صورت چشم های پیشین به روش

 

 . تقدیر و تشکر7

المللتی امتام    بتین دانشتگاه  بدینوسیله از معاونت پژوهشتی  

 گردد. خمینی )ره( تقدیر و تشکر می

 

 فهرست منابع
[1] L. Caljé, “Exploring boundaries of the Fisher 

and PMCC signal-detectors using infrasound 

signals,” Master Thesis Utrecht University, 

2005. 

[2] L.G. Evers, “The Inaudible Symphony: On The 

Detection and Source Identification of 

Atmospheric Infrasound,” Ph.D. Thesis, 

Aerospace Engineering Department, Delft 

University of Technology, 2008. 

[3] A. Bedard, T. Georges, “Atmospheric 

infrasound,” Physics Today, vol. 53, no. 3, pp. 

32-37, 2000. 

[4] M.N. ElGabry, I.M. Korrat, H.M. Hussein, I.H. 

Hamama, “Infrasound detection of 

meteors,” NRIAG Journal of Astronomy and 

Geophysics, vol. 6, no. 1, pp. 68-80, 2017. 

[5] J. Park, S.J. Arrowsmith, C. Hayward, B.W. 

Stump, P. Blom, “Automatic infrasound 

detection and location of sources in the western 

United States,” Journal of Geophysical 

Research: Atmospheres, vol. 119, no. 13, pp. 

7773-7798, 2014. 

[6] J.B. Lonzaga, R.M. Waxler, J.D. Assink, C.L. 

Talmadge, “Modelling waveforms of infrasound 

arrivals from impulsive sources using weakly 

non-linear ray theory,” Geophysical Journal 

International, vol. 200, no. 3, pp. 1347-1361, 

2015. 

[7] W. Hoffmann, R. Kebeasy, P. Firbas, 

“Introduction to the verification regime of the 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban 

Treaty,” Physics of the Earth and Planetary 

Interiors, vol. 113, no. 1-4, pp. 5-9, 1999. 

[8] A.M. Runco, J.A. Louthain, D.A. Clauter, 

“Optimizing the PMCC algorithm for infrasound 

and seismic nuclear treaty monitoring,” Open 

Journal of Acoustics, vol. 4, no.4, pp. 204-213, 

2014. 

[9] T. Van der Woude, “Towards Understanding 

The 3D Infrasonic Wavefield,” M.Sc. Thesis, 

Geoscience and Engineering Department, 

Faculty of Civil Engineering and Geosciences, 

Delft University of Technology, 2016. 

[10] Y. Cansi, Y. Klinger, “An automated data 

processing method for mini-arrays,” Newsletter 

of the European-Mediterranean Seismological 

Center, vol. 11, pp. 1021-1024, 1997. 

[11] B.S. Melton, L.F. Bailey, “Multiple signal 

correlators,” Geophysics, vol. 22, no. 3, pp. 565-

588, 1957. 

[12] R.H. Shumway, “On detecting a signal in N 

stationarily correlated noise 

series.” Technometrics, vol. 13, no. 3, pp. 499-

519, 1971. 

[13] E. Smart, A.F. Edward, “Fast frequency-

wavenumber analysis and Fisher signal detection 

in real-time infrasonic array data 

processing,” Geophysical Journal of the Royal 



و همکاران رئوف معصومی -پایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک -بهبود دقت و شتاب آشکارسازی عالئم فروصدا فیشر

 1911/ بهار و تابستان 1نجمن مهندسی صوتیات ایران/سال هشتم/شماره مجله ا



103



Astronomical Society, vol. 26, no. 1-4, pp. 279-

284, 1971. 

[14] R.R. Blandford, “An automatic event detector at 

the Tonto Forest seismic 

observatory,” Geophysics, vol. 39, no. 5, pp. 

633-643, 1974. 

[15] D.J. Brown, C.N. Katz, R. Le Bras, M.P. 

Flanagan, J. Wang, A.K. Gault “Infrasonic 

signal detection and source location at the 

prototype international data centre,” Monitoring 

the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: 

Data Processing and Infrasound, vol. 159, pp. 

1081-1125, 2002. 

[16] D. Hart, “Automated infrasound signal detection 

algorithms implemented in matseis-infra tool,” 

Sandia Report, United States Department of 

Energy, 2004. 

[17] D.J. Brown, R. Whitaker, B.L.N. Kennett, C. 

Tarlowski, “Automatic infrasonic signal 

detection using the hough transform,” Journal of 

Geophysical Research: Atmospheres, vol. 113, 

no. D17, pp.1-11, 2008. 

[18] S.J. Arrowsmith, R. Whitaker, C. Katz, C. 

Hayward, “The F-detector revisited: An 

improved strategy for signal detection at seismic 

and infrasound arrays,” Bulletin of the 

Seismological Society of America, vol. 99, no.1, 

pp. 449-453, 2009. 

[19] J. Park, B.W. Stump, C. Hayward, “Detection of 

regional infrasound signals using array data: 

Testing, tuning, and physical interpretation,” The 

Journal of the Acoustical Society of 

America, vol. 140, no. 1, pp. 239-259, 2016. 

[20] H. Sadeghi, M. Shahrab, “GPU-based parallel 

implementation of fisher detector for infrasonic 

spectrum sensing systems,” IEEE Sensors 

Journal, vol. 17, no. 14, pp. 4570-4582, 2017. 

[21] R.D. Costley, W.G. Frazier, K. Dillion, J. 

Picucci, “Frequency-wavenumber processing for 

infrasound distributed arrays,” The Journal of 

the Acoustical Society of America, vol. 134, no. 

4, pp. 307-313, 2013. 

[22] P. Stoica, R.L. Moses, “Spectral analysis of 

signals,” Prentice Hall, First edition, 2005. 

[23] M.R. Spiegel, “Schaum's outline of theory and 

problems of statistics,” Mcgraw-Hill, First 

edition, 1961. 

[24] S. Karakatič, V. Podgorelec, “A survey of 

genetic algorithms for solving multi depot 

vehicle routing problem,” Applied Soft 

Computing, vol. 27, pp. 519-532, 2015. 

[25] J.H. Holland, “Adaptation in Natural and 

Artificial Systems: An Introductory Analysis 

with Applications to Biology, Control, and 

Artificial Intelligence,” MIT Press, Bradford 

Books, Reprint edition, 1992. 

[26] J. De, A. Kenneth, “Analysis of the Behavior of 

a Class of Genetic Adaptive Systems,” Technical 

Report, College of Engineering, University of 

Michigan, 1975. 

[27] D.E. Goldberg, “Genetic Algorithms in Search, 

Optimization and Machine Learning,” Addison-

Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1989. 

[28] R.L. Haupt, S.E. Haupt, “Practical Genetic 

Algorithms,” vol. 2, 1998. 

[29] T. Bäck, D.B. Fogel, Z. 

Michalewicz, “Evolutionary Computation 1: 

Basic Algorithms and Operators,” CRC Press, 

2018. 

[30] T. Mäkinen, P. Pertilä. “Shooter localization and 

bullet trajectory, caliber, and speed estimation 

based on detected firing sounds,” Applied 

acoustics, vol.  71, no. 10, pp. 902-913, 2010. 

[31] J.B. Lonzaga, R.M. Walxer, J.D. Assink, C.L. 

Talmadge, “Modelling waveforms of infrasound 

arrivals from impulsive sources using weakly 

non-linear ray theory,” Geophysical Journal 

International, vol. 200, no. 3, pp. 1347-1361, 

2015. 

[32] W.A. Thelen, J. Cooper, “An Analysis of Three 

New Infrasound Arrays Around Kīlauea 

Volcano,” US Geological Survey, no. 2014-

1253, 2015. 

[33] J. Magalhaes-Mendes, “A comparative study of 

crossover operators for genetic algorithms to 

solve the job shop scheduling 

problem,” WSEAS Transactions on Computers, 

vol. 12, no. 4, pp. 164-173, 2013. 

[34] S.G. Varun Kumar, R. Panneerselvam, “A study 

of crossover operators for genetic algorithms to 

solve VRP and its variants and new sinusoidal 

motion crossover operator,” International 

Journal of Computational Intelligence Research, 

vol. 13, no. 7, pp. 1717-1733, 2017. 

[35] A. Alajmi, J. Wright, “Selecting the most 

efficient genetic algorithm sets in solving 

unconstrained building optimization 

problem,” International Journal of Sustainable 

Built Environment, vol. 3, no.1, pp. 18-26, 2014. 

[36] J.D. Assink, R. Waxler, D. Drob, “On the 

sensitivity of infrasonic traveltimes in the 

equatorial region to the atmospheric 

tides,” Journal of Geophysical Research: 

Atmospheres, vol. 117, no. D1, pp.1-14, 2012. 

[37] L.G. Evers, H.W. Haak, “Infrasonic forerunners: 

exceptionally fast acoustic phases,” Geophysical 

research letters, vol. 34, no. 10, pp. 1-5, 2007. 



Accuracy and acceleration improvement of Fisher-based infrasound signal … - R. Masoomi and et al. 

Journal of Acoustical Engineering Society of Iran, Vol. 8, No. 1, 2020 

 

 

(Research Article) 

Accuracy and acceleration improvement of Fisher-based infrasound signal 

detection using Genetic Algorithm 

 
R. Masoomi, H. Sadeghi


 

Technical and Engineering Faculty, Imam Khomeini International University 

 

Received: 2019/10/07, Accepted: 2020/08/14 

 

Abstract  

Sound waves with frequencies below the human hearing threshold in the range of 0.002 Hz to 20 

Hz, which are traveling through the atmosphere, are referred to as infrasound. Wind is the main noise 

in the above-mentioned frequency range. The operation of receiving and detecting of infrasound are 

often hampered by wind. Therefore, high quality detectors are required. For this purpose, sensor arrays 

and array signal processing techniques are utilized. Fisher ratio-based signal detection is a widely used 

and powerful method in the field of infrasound. The main drawback of this approach is its high 

computational time due to the repeated computation of test statistics for each element of the slowness 

grid. Thus, the researchers use a relatively low-resolution slowness grid in order to save time in 

processing. On the other hand, low resolution results in an error in the values of estimated parameters 

of infrasound waves. In this study, a genetic algorithm based detection method is proposed in order to 

overcome the fundamental problems of the Fisher method. In the proposed method, the slowness grid 

components (px, py) are defined as the chromosome for the genetic algorithm. Despite the previous 

methods, the genetic algorithm has created the advantage that searching could be conducted in a 

continuous slowness grid. Therefore, the continuity of the network and searching only a limited 

number of slowness vectors reduce error rates and processing time respectively. The apparent velocity 

and incoming angles became 0.5923 and 0.0710 respectively, and the processing time decreased 

considerably from 25835.07 seconds to 533.55 seconds on average.  
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