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)مقالهپژوهشی(
هایمبتنیبرویژگیبااستفادهازایهایضربهونوفهضربههایموجبندیطبقه

دینامیکغیرخطیعالمت


9،رحمانمهدیانی2محمدجوادجنتی،1*امینجانقربانی

 دانشگاه سمنان های نوین، علوم و فناوریدانشکده  ،بیوتکنولوژیگروه . 1

 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت. 2

. پژوهشگر حوزه صوتیات۳
 51/50/1۳11، پذیرش: 22/52/1۳11دریافت: 

چکیده
 یکیی های اخیر بوده است.  در سالپژوهشی های  زمینهترین  مورد توجهصوتی یکی از حفاظتی های  بندی رخدادهای صوتی در سامانه طبقه

قابلیت اطمینیان و عملکیرد   . هستندزیست  های تعیین موقعیت شکارچی در محیط ، سامانهها سامانهاین نوع های پرکاربرد  سامانهبهترین از 

ای  هیای ضیربه   از نوفیه  ی )شیو(  ا ضیربه  هیای  موجبندی عالمت  فکیک و طبقهکیفیت تصورت قابل توجهی متاثر از  بهها  سامانهصحیح این 

کییک  هیای بیردار پشیتیبان، اقیدام بیه تف      های مبتنی بر دینامیک غیرخطیی و ماشیین   گیری از ویژگی محیطی است. در این مطالعه با بهره

هیوایی و بیا    و صورت بومی و در شیرایط متتلیآ      ی این مقاله به ها داده  مجموعهشد.   ای ضربهدفعی )های  از سایر نوفه  (وشضربه ) موج

تفاوت معنیادار مییانگین    ، زمون  ماری بررسی واریانسنتایج  .هستندمناسبی بسیار  ای عوارض متفاوت زمین ثبت شده و دارای تنوع داده

که بییانگر کیفییت    ،داد  را نشان ها ی داده این مجموعه ای های ضربه نوفه وضربه )شو(   موجی  دو دسته بینشده  های استتراج همه ویژگی

 فر ینید در  شیده  های استتراج براساس ویژگی ان توانستیبماشین بردار پشت ،این . عالوه بردر این مقاله است شده های استفاده باالی ویژگی

، ویژگی درصد ۳۶/15 دقت او ارزیابی با داده  زمون مستقل بدرصد  12 و حساسیتدرصد  ۹۹ ، ویژگیدرصد ۶/۹1 دقت باارزیابی تقاطعی 

 .ای محیطی تفکیک نماید های ضربه را از نوفه  (وشضربه ) موج، درصد ۹0/11و حساسیت درصد  0/۹۸

 

هیای   ، استتراج ویژگی، ماشیین  ای ضربه) دفعی ، نوفه (وشضربه ) موجغیرخطی،  زیا  صوتی، دینامیک های موقعیت سامانه :هاکلیدواژه

 .بردار پشتیبان

 

 قدمه.م1

هییای صیوتی یکییی از   بنییدی رخیداد  سییازی و طبقیه   شیکار 

در  هیای اخییر   های میورد توجیه در مطالعیات سیال     زمینه

بیوده اسیت.  شکارسیازی ایین      های حفاظت صوتی سامانه

 کنید  ها را تعیین دقیق وقوع رخدادزمان تواند  ها می رخداد

یابی مورد اسیتفاده قیرار    و در کاربردهای دیگر مانند جهت

ها به تفکییک و   بندی این رخداد از سوی دیگر طبقه .گیرد

هیای خیاک کمیک     در کیاربرد مهیم  هیای   تمرکز بر رخداد

فنون  شکارسازی و  کاربردهای مهماز  [.1] کند ی میشایان

 1هشیدار صیوتی   های سامانهبندی رویدادهای صوتی،  طبقه

و ییا   تیرانیداز ییا    سیاز شیلیک، موقعییت    خودکار،  شیکار 

                                                 
 :نویسنده پاستگو a.janghorbani@semnan.ac.ir 

1 Audio alarm 

هیای   یا  انفجار در محیط موقعیتو ساز   شکار های سامانه

  [.2] شهری و یا طبیعی است

 هیای  سیامانه ی از ییا  شیکارچی یکی    موقعییت  های سامانه

در  بانییان محیییطپیشییرفته بییرای حمایییت و پشییتیبانی از  

زنی و یا تعیین موقعییت   زیست و یا در هنگام گشت محیط

رغم وجیود   های صحنه جرم است. علی تیرانداز در بازسازی

ی ایین   ، توسیعه شیکارچی ییا    تجاری موقعیت های سامانه

کماکییان موضییوع مییورد توجییه بسیییاری از     هییا سییامانه

 [.1-۳] هاست پژوهش

دو  گییری  با شیکل صورت انفجاری و  به گلوله عمدتاً  شلیک

 همییراه اسییت. 2ضییربه )شییو(  مییوجمییازل و مییوج اصییلی 

 ۳موج مازل است، نمایش داده شده 1طورکه در شکل  همان

                                                 
2 Shock 
3 Muzzle 

 مجلهانجمنمهندسیصوتیّاتایران

60-50،صفحات:1،شماره:8،دوره:1911سال  

 مقالهپژوهشی



 وهمکارانیجانقربانینام-عالمتیرخطیغینامیکبردیمبتنهاییژگیبااستفادهازویاضربهیهاضربهونوفهیهاموجیبندطبقه

1911/بهاروتابستان1/سالهشتم/شمارهیرانایاتصوتیمجلهانجمنمهندس  

 

01 

 

صورت  در اثر انفجار چاشنی گلوله در لوله اسلحه ایجاد و به

در  ضیربه )شیو(    میوج تری نسبت به  ی و با دامنه کمکرو

در مسییر  ضیربه   میوج کیه   شود. در حیالی  می  محیط منتشر

  واسیرعت فیرا   بیه حرکت گلوله و زمانی که سیرعت گلولیه   

صورت متروطی منتشر شده و زودتیر از   رسد ایجاد و به می

  [.1] رسد های سامانه تعیین موقعیت می مازل به حسگر

 


و مازل ضربه )شو(   موجهای  عالمتاز خط سیر  ای واره طرح 1شکل

 .یابی های سامانه موقعیت ی حسگر در مسیر رسیدن به شبکه

 

 ی  راییه   تیرانیداز از ییک   هیای تعییین موقعییت     در سامانه

ای  شیده  که با  رایش فضایی از پییش تعییین   صوتی حسگر

این سامانه شود. در  اند، استفاده می گرفته نسبت به هم قرار

یابی براساس تحلییل زمیان رسییدن میوج      فر یند موقعیت

شود. برای رسیدن به  های متتلآ انجام می مازل به حسگر

موقعیییت دقیییق تیرانییداز و اطمینییان از وقییوع شییلیک در  

ضیربه   میوج سیازی   یابی، ابتدا به  شیکار  های مکان الگوریتم

مربییوب بییه هییر شییلیک پرداختییه و در صییورت   )شییو( 

، وارد مرحلیه  شکارسیازی   ضربه )شیو(   موجسازی   شکار

هیای متتلیآ ماننید     یابی براسیاس الگیوریتم   مازل و جهت

بنابراین تشیتی   [. 15] شود می عالمتتاخیر زمان ورود 

ثیر قابیل تیوجهی بیر    تی   ضربه )شو(  موج عالمتصحیح 

 [. 12-11] ها دارد کارایی و قابلیت اطمینان این سامانه

با قابلیت ایجاد محیطی  ع صوتی متتلآدلیل وجود مناب به

ای و موانع متتلآ و پوشش گیاهی متیراکم   ضربه های جمو

 ضربه )شیو(   موجبا قابلیت ایجاد انعکاس صوتی، تفکیک 

افیزایش قابلییت    منظیور  بههای صوتی مشابه  از سایر نشانه

 1اطمینان و دقت سامانه و پیشگیری از نرخ هشدار کیاب  

 [. 1۳] غیرقابل اجتنا  استامری ضروری و  ،باال

گرفتیه   مطالعات متتلفی در راستای حل این چالش صورت

هیای   است که رویکرد اکثر این مطالعات اسیتتراج ویژگیی  

بنیدی بیا    و طبقیه  ضیربه )شیو(    میوج   از عالمیت  متتلآ

هیای   های بازشناسی الگو بوده است. ویژگیی  الگواستفاده از 

[، 11]بسیامد ن مبتنی بر تبیدیل موجیک و در حیوزه زمیا    

[، 1۶-10[، ]۸] [،2] ی خطی ضرایب پیشگو[، 12[، ]1۳]

هیای طیفیی ماننید     ویژگیی [، 10،1۸، 1۳] 2سیی  سی اِف اِم

هیای   ی متتلآ، مرکز ثقل و ممانبسامدانرژی زیرباندهای 

هیای زمیانی    و ویژگی [11-1۹] متتلآ طیآ، پوش طیآ

[، 1۹] عالمییتانییرژی [، 11] ماننیید نییرخ عبییور از صییفر 

[، 21-25] و همبسیتگی  های مبتنی بر تطابق الگیو  ویژگی

شیده   کارگرفته ههای ب از جمله ویژگی [22] عالمت نتروپی 

  .هستند برای حل این مساله

کارگرفته شده برای حل این مسیاله،   های به از دیگر رویکرد

هیا در   هیای عمییق و کیاربرد  ن    شبکه  زمان با پیشرفت هم

منظیور   هیا بیه   یری از ایین شیبکه  گ های متتلآ، بهره زمینه

و مازل براساس استتراج ویژگی  ضربه )شو(  موجتفکیک 

اسیت   ای  هیای ضیربه   ها از نوفه خوکار و تفکیک این عالمت

[1،2۳.] 

مطالعات فراوانی به ماهیت غیرخطیی فر ینید تولیید و    در 

اسیت. عمومیا ایین     انتشار امواج صوتی در هوا اشاره شیده  

نیا( در   هیای  شیو    بیه بیروز رفتیار   رفتار غیرخطی منجر 

بروز  [.20-22] شود فر یند تولید و انتشار امواج صوتی می

هیای میازل و    نیا( در میوج   این رفتار غیرخطیی و  شیو   

با توجیه بیه نکیات    [. 2۶] نیز گزارش شده استضربه  موج

هیای مبتنیی بیر دینامییک      کیارگیری ویژگیی   بکر شده به

انید در تمیایز ایین    تو میی ضیربه   موجهای  غیرخطی عالمت

ای کیه از نظیر شیکل زمیانی و      هیای ضیربه   عالمت از نوفیه 

شبیه هستند، نقش موثری ایفا ضربه  موجی بسیار به بسامد

 کند. 

از  )شیو(   ضربه موجبندی  هدف از انجام این مطالعه طبقه

ای مبتنیی بیر   هی  ویژگیی ای بیا اسیتفاده از    های ضیربه  نوفه

این رویکیرد نیوین در   ارزیابی  دینامیک غیرخطی عالمت و

                                                 
1 False alarm rate 
2 MFCC; Mel Frequency Cepstral Coefficient 
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ای  هیای ضیربه   از نوفیه  ضربه )شو(  موجبررسی و تفکیک 

 را تواند فصل جدییدی  می . نتایج این مطالعهمحیطی است

در برابر پژوهشگران ایین  در مطالعات مرتبط با این موضوع 

 بیا کیه   حاضیر ایین اسیت   مطالعیه   هیدف از . بگشاید حوزه

های مبتنی بر دینامییک غیرخطیی،    بررسی کارایی ویژگی

های مکمیل مطالعیات قبلیی     گی عنوان ویژ ها به این ویژگی

ه دوم بی  . برای رسیدن به این هدف در بتیش شوندمعرفی 

ه معرفی مجموعه داده مورد استفاده در این مطالعه پرداخت

با مروری اجمیالی بیر   در بتش سوم ، پس از  ن شده است

هییا،  نییا( عالمییت  ردازش غیرخطییی و  شییو  نظریییه پیی 

د نی شده در ایین مطالعیه معرفیی خواه    های استفاده ویژگی

هیا    ماری ارزیابی ویژگی  بتش چهارم به معرفی روش شد.

ایین   پینجم  بتیش  است. ها پرداخته  بندی  ن طبقهروش  و

هیا در تفکییک    تحلیل  میاری ایین ویژگیی    ی ارائه به مقاله

ای و نتیایج   های ضربه از نوفه ( ضربه )شو موجهای  عالمت

. اختصاک پیدا کرده استبندی این دادگان  حاصل از طبقه

 مده در ایین مطالعیه میورد     دست نتایج به ،ششمبتش در 

 هفتمو در نهایت بتش تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت 

 ،این مقالهکارگرفته شده در  هب  ای از روش ی خالصه ارائه به

 ن پرداختیه و   روی پییش  های و چالش نتایج حاصل از  ن

   .های  تی ارائه نموده است پیشنهاداتی برای پژوهش

 

ها.موادوروش2
 مجموعهدادگان.2-1

مجموعه دادگان مورد اسیتفاده در ایین مطالعیه مجموعیه     

های متتلآ بیا شیرایط    شده در محیط ای بومی و ثبت داده

مطالعیات  . هسیتند    و هوایی و پوشش گییاهی متتلیآ   

که تغییر شرایط    و هوایی مانند رطوبیت،   ندا نشان داده

چنین تغییر پوشش گییاهی و عیوارض    درجه حرارت و هم

 ضیربه  زمین تاثیر فراوانی بر سیرعت و شیکل انتشیار میوج    

تغییرات شکل زمیانی و محتوییات    باعث و در نتیجه دندار

استفاده  ،با توجه به موارد فوق [.2۶] دنشو ی  ن میبسامد

تواند کمک شیایانی   ای با شرایط بکر شده می داده  از پایگاه

در شیرایط عملییاتی    سیامانه به ارزیابی قابلییت اطمینیان   

. مجموعیه دادگیان بکرشیده شیامل صیدای      کنید متتلآ 

گلولییه بییا  1521حاصییل از شییلیک  ضییربه )شییو(  مییوج

های کالشنیکوف و دراگانوف است که بیا اسیتفاده از    سالح

 1۶بیرداری   نمونیه  بسامدی هفت میکروفونی و با  یهیک  را

ایین   ضیربه  شده است. صدای مربوب به میوج  کیلوهرتز ثبت

ها توسط متتص  خبره تشیتی  داده و تفکییک    شلیک

ی مربیوب بیه    داده  چنین، برای ایجاد پایگاه . همه استشد

دهییای  ای، الگییوریتم  شکارسییازی نییامز هییای ضییربه نوفییه

مورد نظر که مبتنی بر تغییرات انرژی  سامانهدر  ضربه وجم

شیده   ی مشت  است روی صیداهای ضیبط  بسامددر باند 

هیای کیاب  ایین     توسط  رایه میکروفیونی اجیرا و هشیدار   

ای در نظر گرفته شدند. با  های ضربه عنوان نوفه الگوریتم به

  شیده بیرای الگیوریتم    توجه بیه معیارهیای در نظیر گرفتیه    

هیای   ، نوفیه ضربه )شیو(   موج  های عالمت  شکارساز نامزد

شباهت زییادی   ،ی و انرژیبسامدای از نظر محتویات  ضربه

دارنید کیه ایین     ضربه )شو(  موجهای مربوب به  با عالمت

و انرژی بیرای   بسامدهای مبتنی بر  نکته استفاده از ویژگی

تفکیک این دو گروه از عالمت را با تردید و مشکل مواجیه  

رای الگیوریتم روی کیل دادگیان    کند. در مجموع با اجی  می

هشدار کیاب    1۸۹۹شده در جلسات متتلآ  زمایش  ثبت

های نوفیه بیا    عنوان عالمت ها به ثبت گردید که این عالمت

  ای در نظییر گرفتییه شییدند. مجموعییه داده   منییابع ضییربه 

ارزشمند بومی است کیه در    ی داده  شده، مجموعه  گرد وری

هیای   متتلیآ نوفیه   های متتلیآ بیا انیواع    شرایط و محیط

م، صیحبت، وزش بیاد شیدید،    یس محیطی مانند صدای بی

ثبیت شیده    غییره  کوادکوپتر و بسته شیدن در اتومبییل و  

ای از  ای شامل طیآ گسیترده  های ضربه است. بنابراین نوفه

د محیک خیوبی بیرای    نتوان و می هستندهای محیطی  نوفه

هیای بازشناسیی الگیو بیرای      هیا و الگیوریتم   کارایی ویژگی

ای  ضیربه  یها از نوفه ضربه )شو(  موجهای  فکیک عالمتت

بیا   1مجموعیه داده کیامال نامتعیادل    ،بیر ایین    د. عالوهنباش

ضیربه   میوج ای و  های ضربه برای دادگان نوفه 1به  2نسبت 

عملیاتی سیامانه و  که کامال مطابق با شرایط  است )شو( 

هیای   ک نسیبت بیه سیایر نوفیه    بودن صدای شلی کم تکرار

 ای در محیط است. ضربه

 
درضوربه)شوو (مووجعالمتپردازشغیرخطی.2-2

فضایفاز

پردازش عالمت در فضیای    در این بتش با مروری بر روش

                                                 
1 Unbalanced 
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شیده از ایین عالمیت     هیای اسیتتراج   فاز به معرفی ویژگیی 

 .شود ه میپرداخت

 

بازسازیفضایفاز.2-2-1

یا عالمت در فضای  یک سری زمانی پردازشاولین گام در 

بازسیازی   ،هدف از ایین گیام  است.  ، بازسازی فضای فازفاز

های تاخیر یافته از سری زمیانی و   فضای فاز براساس نمونه

بعیدی اسیت.    -تبدیل  ن به یک تراژکتوری در فضای چند

بیا تراژکتیوری سیامانه     های هندسی این تراژکتوری ویژگی

 سری زمانی مورد نظر یکسان اسیت  کننده تولید دینامیکی

ی بازسیازی فضیای فیاز، مبتنیی بیر       ترین شیوه رایج [.2۸]

اسیت کیه در  ن بازسیازی بسیتر      1تیکن ی جاسازی نظریه

بیا اسیتفاده از ییک بیردار      پویای غیرخطی  ی سامانهجذ  

، بیه  x ی نظیری سری زمانی اصل شامل مقادیر ت خیریافته

های  نمونه x(t)در این بردار .گیرد نام بردار حالت انجام می

شیده   صورت نشیان داده  بهو  [2۹] سری زمانی اصلی است

 .شود تعریآ می  1) در رابطه

(1                  
Ex [x(t),x(t ),...,x(t (d ) )]    1 

 بین عناصر بردار حالیت و  زمانی ت خیر رابطه،در این 
Ed 

است که برای هیر سیری زمیانی بایید      بعد جاسازی کمینه

 صورت بهینه تعیین شوند. به

ی محلی تابع میانگین اطالعیات   کمینه اولین مقالهدر این 

-2۹] شید  عنوان ت خیر زمانی مناسیب انتتیا     به 2متقابل

بیییرای تعییییین بعییید جاسیییازی کمینیییه از روش  و  [21

 [.2۸] استفاده گردید ۳ترین همسایگی نادرست نزدیک

تیوان براسیاس تغیییرات     میی  پس از بازسازی فضیای فیاز،  

هیای متتلفیی در نظیر     ویژگیی  ،در این فضا سامانهحاالت 

تار غیرخطیی و پوییای سیامانه    کننده رف گرفت که توصیآ

نظر باشد. در ادامیه برخیی از   مانی موردکننده سری زتولید

 .ها معرفی و مورد بررسی قرار خواهند گرفت این شاخ 

 

بعدهمبستگی.2-9

میورد   عالمیت شیده   این معیار که در فضای فیاز بازسیازی  

کننده نحوه پراکنیدگی نقیاب    گیرد منعکس بررسی قرار می

در اییین فضاسییت. بییرای محاسییبه اییین معیییار از الگییوریتم 

                                                 
1 Taken 
2 Average mutual information 
3 False nearest neighbors 

اسیاس  ن  شود که بر بهره گرفته می 2پروکاشیا -گراسبرگ

گیرنید و   قیرار میی   rتعداد نقاطی که در یک کره به شیعاع  

زمانی که شیعاع کیره بیه سیمت      ،نحوه تغییرات این تعداد

. بیرای  گیرنید  میی میورد بررسیی قیرار     ،کنید  صفر میل می

یمجمیوع همبسیتگ  مقدار   2) محاسبه این مقدار از رابطه

C(r) مقادیر متتلآ  به ازایr  شود محاسبه می. 

(2                         
i jN

i j

C(r) lim (r |x x |)
N



   2
1 

 

 شیده و   یجیاب  بازسیاز   ی دو نقطه jxو ixدر این رابطه 

 .تابع پله استC(r)  کیه  اسیت احتمال  نix وjx ، دو

 بیا  r تیر از  کیم  یا جیاب ، فاصیله   یبیر رو  یتصادف ی نقطه

اسیاس  ی برگدر نهایت بعید همبسیت   داشته باشند.یکدیگر 

 [.۳5] شود محاسبه می log(r)حسببر C(r)یمنحن  بیش
 

تریننمایلیاپانوفزرگب.2-4

کننده پویایی و تکامیل تراژکتیوری    توصیآ ،پانوفانمای لی

فاز است. ایین شیاخ ، واگراییی     ی شده در فضای بازسازی

کنید و   های همسایه را در فضای فیاز بییان میی    تراژکتوری

پیذیری سیری زمیانی و حساسییت      بینیی  معیاری از پییش 

 [.۳1]  ید زیربنای  ن به شرایط اولیه به حسا  می سامانه

 

آنتروپیتخمینی.2-5

است.  نتروپیی   سامانهنظمی در یک   نتروپی معیاری از بی

تلآ  نتروپی است که با اسیتفاده  تتتمینی یکی از انواع م

نظمی  میزان بی ،سامانهزمانی مشاهده شده از یک  از سری

زند. این شیاخ  تغیییرات در رفتارهیای      ن را تتمین می

کنید.   زیربنایی سری زمانی را توصیآ می سامانهای  زنجیره

از پیچیدگی ییا   نشانتواند  تر این شاخ  می مقادیر بزرگ

 [.۳5] تر سری زمانی باشد نظمی بیش بی
 

سریزمانی5یبررسینوساناتبدونروندشده.2-6

باتیی ییک سیری زمیانی      ۶معیار به بررسی خودماناییاین 

از  ،عالمیت شدن ندوَاساس این روش با بدون رَپردازد. بر می

 ،های ظیاهری در اثیر رونید سیری زمیانی      ایجاد خودمانایی

شود. این شاخ  که مییزان تصیادفی بیودن     پیشگیری می

سری زمانی و یا همبسته بیودن سیری زمیانی را مینعکس     

                                                 
4 Grassberger -Procaccia 
5 Detrended flactuation analysis 
6 Self similarity 
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صورت مستقیم از  های پیشین به اخ کند، بر خالف ش می

 بیه  سری زمانی استتراج شده و برای محاسیبه  ن نییازی  

 [.۳1] بازسازی فضای فاز سری زمانی نیست

 

بعدکسری.2-7

معیاری از شیباهت  ن شیی    ،بعد کسری یک شی هندسی

تر با شی هندسی اولیه و یا معییاری   های کوچک در مقیاس

بعید کسیری بییانگر     هندسیی از خودمانایی اسیت. از نظیر   

میزان فضایی است که یک شی در فضای اقلیدسی اشیغال  

ابیزار مناسیبی بیرای     ،کند. بعد کسری یک سری زمانی می

 شکارسازی و بررسی رخدادهای گذرا در سری زمیانی بیه   

این شاخ  نیز برای محاسبه نییازی   [.2۸]  ید حسا  می

قیما از روی به بازسازی فضای فاز سری زمانی ندارد و مست

شیود. در ایین مطالعیه از روش     سری زمیانی محاسیبه میی   

  است  برای محاسبه بعد کسری بهره گرفته شده 1هیگوچی

[۳2.] 

 

هاارزیابیویژگی.2-8

شیده در ایین    های استتراج معرفی ویژگیدر این بتش به 

هیا پرداختیه شیده     بنیدی  ن  روش ارزیابی و طبقیه مقاله و 

 .است

 

آماریبررسیواریانسزمونآ.2-8-1

خطیی  شده از فضای فاز و دینامیک غیر  های انتتا گی ویژ

 :عبارتند از ضربه )شو(  موجعالمت 

-   ت خیر بین عناصر بردار حالت 

 بعد همبستگی -

 ترین نمای لیاپانوف بزرگ -

  نتروپی تتمینی -

 ی عالمت  بررسی نوسانات بدون روند شده -

 بعد کسری. -

منظور بررسی قدرت تفکیک ویژگی بین دو  در گام اول به 

های  ای، ویژگی های ضربه و نوفه ضربه )شو(  موجی  دسته

بررسییی بکییر شییده تحییت  زمییون  متتلییآ در دو دسییته

د تا وجیود اخیتالف معنیادار  میاری     نگیر قرار می 2واریانس

                                                 
1 Higuchi 
2 Anova 

ها مورد بررسی  های استتراجی از  ن بین میانگین شاخ 

 .قرار گیرد
 

بندیویژگیطبقه.2-8-2

شده از  های استتراج بندی ویژگی در این مطالعه برای طبقه

هییای بییردار پشییتیبان اسییتفاده شییده اسییت. اییین   ماشییین

هیای   برتیر پاییه در روش   یبند یکی از ده طبقه  یبند طبقه

 [.۳2-۳۳] مصیینوعی و یییادگیری ماشییین اسییت    هییوش

، یبند این طبقهکارگرفته شده در  موزش  هبراساس روش ب

دو کییالس و  ی کننییدهجدا ی ابرصییفحه نیبیی ی هیحاشیی

 نهیشی یمرز جداساز از هر کالس ب نینقطه به ا نیتر کینزد

 یو خطیا  افتیه یبهبود یبند طبقه میتعم تیتا قابل شود یم

در اییین  [.۳0] شییود نییهیدادگییان  زمییون کم یبنیید طبقییه

ای  جملیه چند ۳مطالعه از ماشین بردار پشیتیبان بیا هسیته   

شود که در این مطالعه،  استفاده شده است. خاطر نشان می

های ماشیین بیردار پشیتیبان در فر ینید ارزییابی       سنج شبه

 بهینه گردید. 2تقاطعی

 

یبندطبقهارزیابی.2-8-9

هیای تصیادفی،    و ویژگیی  یبنید  برای ارزیابی عملکرد طبقه

فر یند ارزیابی با استفاده از مجموعه داده مسیتقل  زمیون   

درصید از   25مورد استفاده قرار گرفیت و بیر ایین اسیاس     

عنیوان مجموعیه داده مسیتقل     صورت تصادفی به دادگان به

صیورت   مانیده دادگیان بیه     زمون در نظر گرفته شید. بیاقی  

تعیییین و  یبنیید دادگییان  مییوزش بییرای  مییوزش طبقییه  

و درجیه   یبنید  متغیرهای مربوب به روش یادگیری طبقیه 

ای  دسته، در قالب فر یند ارزیابی تقاطعی پنج ای چندجمله

 کار گرفته شد. هب

 

 نتایج.9

منظیور اسیتتراج    کنون شرح داده شید بیه   براساس  نچه تا

هییای فضییای فییاز باییید فضییای فییاز براسییاس روش  ویژگییی

های عالمت بازسازی شیود. در   نمونهبکرشده با استفاده از 

و  ضییربه )شییو(  مییوج ای از عالمییت نمونییه ۳و  2 شییکل

هییا  شییده  ن ای و فضییای بازسییازی ای از نوفییه ضییربه نمونییه

فضای فیاز  مربوب به های  در شکل .نمایش داده شده است

                                                 
3 Kernel 
4 Cross validation 
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هیای روی قطیر اصیلی هیسیتوگرام      ترسیمه شده، بازسازی

بعدی روی   -ی فاز سهتصویر فضا ،ها عالمت و سایر ترسیمه

را بعدی مربوب به متغیرهای حالت فضای فاز  -صفحات دو

و  ۳بعید جاسیازی بیرای هیر دو عالمیت      . دنده نمایش می

نمونیه و بیرای    21 ضیربه )شیو(    موجتاخیر برای عالمت 

  دست  مد. نمونه به 1ای  ی ضربه نوفه

 

 
 )الآ 

 
  ( 

با بعد ضربه )شو(   موجی عالمت  شده    فضای فاز بازسازی ،ضربه )شو(  موجعالمت ای از  الآ  نمونه2شکل

ها تصویر فضای  و سایر شکل عالمتدهنده هیستوگرام  های روی قطر اصلی نشان )شکل ،21و تاخیر زمانی  ۳جاسازی 

  .هستندبعدی متغیرهای فضای حالت  -بعدی در صفحه دو -فاز سه
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 )الآ 

 
  ( 

، 1۹و تاخیر زمانی  2ای با بعد جاسازی  ی ضربه ی نوفه شده    فضای فاز بازسازی، ای ی ضربه ای از نوفه الآ  نمونه 9شکل

بعدی  -بعدی در صفحه دو -ها تصویر فضای فاز سه و سایر شکل عالمتدهنده هیستوگرام  های روی قطر اصلی نشان )شکل

  .هستندمتغیرهای فضای حالت 
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های متتلآ. نتایج حاصل از  زمون  ماری بررسی واریانس برای ویژگی 1جدول

میانگین دسته عالمت  نام ویژگی

 ضربه موج

  زمون  ماری بررسی واریانس pمقدار  ای میانگین دسته نوفه ضربه

  ۸۸/1۹ ۳/2۳ 22-15×۶تاخیر زمانی 

 5۹/2×15۳ 1۶/2×15۳ ترین نمای لیاپانوف بزرگ
11-15×2/2 

 21/5 ۳0/5  نتروپی تتمینی
۳5-15×2۹/۶ 

 12/1 ۶۳/1 بعد همبستگی
۳۸-15×1/0 

 55۳/5 511/5 نوسانات بدون روند شده
2۳-15×1۹/2 

 1۹/1 ۶2/1 بعد کسری
۳۸-15×51/1

 

حیاکی از   نتایج حاصل از  زمون  میاری بررسیی وارییانس   

هیای   دار بیین مییانگین تمیامی ویژگیی     وجود تفاوت معنیا 

ای است.  های ضربه و نوفه شده در دو گروه عالمت استتراج

 دهنده نتایج این  زمون  ماری است. نشان 1جدول 

ای و  دسیته  پینج گیری از ارزیابی تقاطعی  نهایت با بهره در

شیده در بتیش قبلیی،     با استفاده از دادگان  موزش معرفی

ای  ماشین بردار پشتیبان بیا هسیته چندجملیه    یبند طبقه

محدودیت جعبیه و   شد و مقدار بهینه ضریب   موزش داده

بیا اسیتفاده از    یبنید  ای هسته این طبقیه  درجه چندجمله

افیزار متلیب نسیته سیال      سازی بیزین نرم جعبه ابزار بهینه

 تعیین گردید. 2511

سیازی بیرای درجیه     فر ینید بهینیه  دست  مده از  مقادیر به

و برای ضیریب محیدودیت جعبیه برابیر بیا       ۳ای  جملهچند

 حاصل شد. 550/1

هیای   بنیدی بیا مقیادیر بهینیه متغییر      نتایج حاصل از طبقه

 2ای، در جیدول   ماشین بردار پشتیبان با هسته چندجمله

است. براساس این نتایج در ییک فر ینید ارزییابی     ارائه شده

، درصد ۶/۹1 بندی ای میزان دقت طبقه دسته پنجتقاطعی 

 و سطح زیر نموداردرصد  ۹۹، ویژگی درصد 12حساسیت 

  راُسیی حاصل شد. نمودار مربوب بیه   1۶/5برابر با  1 راُسی

پیس از  . استشده  نمایش داده  2دادگان  موزش در شکل 

ی ماشیین بیردار    هیای بهینیه   سینج  شیبه  موزش و تعییین  

پشتیبان، دادگان مجموعیه داده مسیتقل  زمیون بیه ایین      

بنیدی   ارائه گردید که نتایج حاصل از این طبقه  یبند طبقه

ان شده است. براساس اطالعات این جیدول  بی ۳در جدول 

 ۹0/11درصید، حساسییت    ۳۶/15بندی  میزان دقت طبقه

 درصد حاصل شد. عالوه بر این، سطح 0/۹۸ درصد، ویژگی

                                                 
1 ROC 

دسیت  مید کیه بییانگر      بیه  1۶/5برابر با   راُسیزیر نمودار 

در مجموعییه داده  یبنیید مناسییب بییودن عملکییرد طبقییه 

مربیوب بیه ایین      راُسیی ر نمودانامتعادل این مطالعه است. 

 است. نمایش داده شده  0فر یند ارزیابی در شکل 

 

 
 .ای دسته 0حاصل از اعتبارسنجی تقاطعی   راُسینمودار  4شکل

 

بندی دادگان  موزش با اعتبارسنجی تقاطعی  نتایج طبقه 2جدول

 .ای دسته پنج

 مقدار معیار ارزیابی

 درصد ۶/۹1 دقت

 درصد 12 2حساسیت

 درصد ۹۹ ۳ویژگی

 1۶/5 سطح زیر نمودار  راُسی



                                                 
2 Sensitivity 
3 Specificity 
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 بند بهینه. ن  زمون مستقل با طبقهبندی دادگا نتایج طبقه 9جدول

 مقدار معیار ارزیابی

 درصد ۳۶/15 دقت

 درصد ۹0/11 حساسیت

 درصد 0/۹۸ ویژگی

 1002/5 سطح زیر نمودار  راُسی
 

بحث.4

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد کیه مییانگین تمیامی    

های غیرخطی مبتنی بر دینامییک غیرخطیی در دو    ویژگی

دارای تفیاوت  ، ای های ضیربه  و نوفه ضربه )شو(  موجگروه 

 زمیون بررسیی وارییانس هسیتند.     معنادار  ماری براساس 

د در نی ده های متتلیآ نشیان میی    بررسی میانگین ویژگی

میوج  ا به جز بعد همبستگی میانگین گروه ه تمامی ویژگی

تر از میانگین گروه نوفه است. بیر ایین    بزرگ ضربه )شو( 

ضیربه   میوج هیای   توان نتیجه گرفت کیه عالمیت   اساس می

تییر از  از دیییدگاه دینامیییک غیرخطییی پیچیییده   )شییو( 

ای هستند. علت ایین افیزایش پیچییدگی را     های ضربه نوفه

کننییده  در فر ینیید تولیییدتییوان از دیییدگاه فیزیکییی و  مییی

 جستجو نمود. ضربه )شو(  موج

خطیی براسیاس  زمیون  میاری بعید      ها غیر از میان ویژگی

تیرین درجیه اطمینیان     کسری دارای تفاوت معنادار با بیش

است و پس از  ن بعد همبسیتگی و  نتروپیی تتمینیی در    

گیرند. امیا بیه هیر حیال مییزان       های بعدی قرار می جایگاه

هییا نیییز  تفییاوت  مییاری در سییایر ویژگییی درجییه اطمینییان

 ل توجهی باالست.صورت قاب به

هیا بیا    بندی این ویژگیی  بر این نتایج حاصل از طبقه  عالوه

ای نیز  استفاده از ماشین بردار پشتیبان با هسته چندجمله

سیت. عیالوه بیر    ها بیانگر قدرت و کیفیت باالی این ویژگی

 میده   دست ه نتایج بهرغم نامتعادل بودن پایگاه داد این علی

ی  کییه سییامانه نییدنشییان داد و سییطح زیییر نمییودار  راُسییی

ای محیطیی   هیای ضیربه   سیمت گیروه نوفیه    بندی بیه  طبقه

  است.  متمایل نشده

 
بندی دادگان  زمون مستقل با  حاصل از طبقه راُسی نمودار  5شکل

 پنجتقاطعی  شده در فر یند ارزیابی بهینه یبند استفاده از طبقه

 ای. دسته

 

 شیده در ایین مقالیه    کار گرفتیه  هب از دیگر نقاب قوت روش

بیا تعیداد   بندی بسیار خو   صحت طبقهتوان به کسب  می

مشییابه براسییاس کییرد. در مطالعییات   کییم ویژگییی اشییاره 

معمیوال بیردار    بسیامد  -یا زمان های حوزه بسامد و پردازش

شیود   باعیث میی  امر است که این  دارای بعد بزرگیویژگی 

طوالنی و نیازمند مجموعه داده  یبند فر یند  موزش طبقه

که تعداد طول بردار ویژگیی در ایین    بزرگی باشد. در حالی

است و به نسبت مطالعات مشابه بعید  ویژگی  ششمطالعه 

شییرایط را بییرای  کییه[ 1۶-1۳ ،11، ۸، 2] تییری دارد کییم

 کند. ها فراهم می بند تر و بهتر طبقه  موزش سریع

اسیتفاده از مجموعیه داده مسیتقل    ارزیابی با عالوه بر این، 

هیای اسیتتراج شیده و      زمون نییز نشیان داد کیه ویژگیی    

شده در شرایط عملیاتی و در مورد   موزش داده یبند طبقه

هیی  عنیوان در فر ینید  میوزش دخییل      بیه  دادگانی کیه  

د. نی ده اند نیز عملکرد بسیار خوبی از خود نشان میی  نبوده

سییامانه بییرای  بییاالی قابلیییت اطمینییان ر بیییانگراییین امیی

و در شیرایط واقعیی    عملییاتی  کیارگیری در کاربردهیای   هب

 .است

 

 
 ای. های ضربه از نوفهضربه )شو(   موجبندی  شده در این مقاله برای طبقه کار گرفته به  کلی روش واه طرح 6شکل

 عالمتدریافتشده
تعیینبعدجاسازیو
 تاخیرزمانی

 بازسازیفضایفاز
ویژگیهایاستخراج
دینامیکمبتنیبر

 غیرخطی

ماشینبردارپشتیبان
چندهستهیبا

 جملهای
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 ضربه )شیو(   موجدر این مطالعه به مساله تفکیک عالمت 

هیای   سیامانه ای محیطیی از دریچیه    های ضربه از سایر نوفه

روند کلی روش  ۶شکل  .شددینامیکی غیرخطی نگریسته 

ضربه  موجبندی  شده در این مطالعه برای طبقه گرفته  کار هب

اساس ایین  دهد. بر می  ای را نشان های ضربه از نوفه )شو( 

بعد جاسازی بهینیه و تیاخیر    ،شکل پس از دریافت عالمت

شود.   ن محاسبه و فضای فاز بازسازی میمربوب به زمانی 

هییای مربییوب بییه فضییای فییاز و دینامیییک  سیی س ویژگییی

بنیدی بیه ماشیین بیردار      غیرخطی استتراج و برای طبقیه 

شیود. در نهاییت ماشیین بیردار      ل میپشتیبان بهینه تحوی

تیایی عالمیت    ششاساس برداری ویژگی بر بهینه پشتیبان

هییای  ییا نوفییه  ضییربه )شییو(  میوج ورودی را بیه دو گییروه  

روش پییردازش اسییتفاده از  دهیید. ای اختصییاک مییی ضییربه

از ضیربه   میوج برای تشتی  خطی مبتنی بر دینامیک غیر

ردار ویژگیی  منجیر بیه ایجیاد بی     ،ای هیای ضیربه   سایر نوفه

ثیر بسیزایی  به مطالعات مشابه گردید که تی  تر نسبت  کوتاه

ها و کاهش حجیم داده   یبند در کاهش زمان  موزش طبقه

در ایین مطالعیه   بندی  نتایج حاصل از طبقه .مورد نیاز دارد

های مبتنیی بیر دینامییک     نشان از توانمندی باالی ویژگی

هیای   سایر ویژگیی گیری از  ه خطی است که در کنار بهر غیر

هیای   بسامد، ضرایب پیشگوی خطی و ویژگی -فضای زمان

توانید بیه بهبیود کیفییت      شکلی و مبتنی بر همبستگی می

بنابراین یکی از موضوعات مهیم   حل این مساله منجر شود.

در حل این مساله بیرای مطالعیات  تیی اسیتفاده ترکییب      

شییده در سییایر مطالعییات اییین حییوزه  هییای معرفییی ویژگییی

های مطالعه جاری و بررسی بهبود ناشی  هشی با ویژگیپژو

از  ضیربه )شیو(    موجبندی  از این ترکیب در فر یند طبقه

هیای   محاسیبه ویژگیی   ای محیطیی اسیت.   های ضیربه  نوفه

نیازمند حجیم بیاالی محاسیبات     موارد غیرخطی در برخی

کرد محاسبات موازی برای  گیری از روی است بنابراین بهره

های الزم  تواند یکی دیگر از زمینه اسبه میکاهش زمان مح

 برای مطالعات  تی باشد.
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Abstract 

Classification of acoustic events in acoustic surveillance systems are of the most interesting research 

areas in recent years. Sniper localization systems are one of the important and applicable kinds of 

these systems in which detection and discrimination of the shock signals from environmental 

impulsive noises have a very important and significant effect on the reliability and performance of 

them. This study approaches the classification of the shock signals and impulsive noise using 

nonlinear dynamics-based features, for the first time, and the SVM with a multinomial kernel. The 

results of the Anova test in this study showed the good potential of the extracted features to 

discriminate the shocks form impulsive noises. Furthermore, the classification results confirm this 

remarkable ability. The performance of this study method yields to 89.6% accuracy, 88% specificity 

and 92% sensitivity in a 5-fold cross validation procedure. Also, the performance of the trained 

classifier dealing with an independent test set was 90.36% for the accuracy, 87.5% for the specificity 

and 91.85% for the sensitivity. 

  

Keywords: Acoustic localization system, Nonlinear dynamics, Shock, Impulsive noise, Feature 

Extraction, Support vector machine. 
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