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)مقالهپژوهشی(

ضرایبوموجکترادیسترکیببااستفادهازتپییدابندیمنابعصبقهط

گوییخطیپیش
 

5،رحمانمهدیانی4،محمدجوادجنتی9*،امینجانقربانی9،2اکبررنجبر،9،2روستازهراتک
 . دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد1

 . مرکز تحقیقات آکوستیک، دانشگاه شاهد2

 های نوین، دانشگاه سمنان انشکده علوم و فناورید .3

علم و صنعت ایران، دانشگاه مهندسی برق. دانشکده ۴

پژوهشگر حوزه صوتیات. ۵

 31/12/1311، پذیرش: 33/32/1311دریافت: 

چکیده
. برای تعیین هویتت منتابع صتوتی، از    شود ، امری مهم تلقی میع صوتی، تعیین هویت هر یک از مناب میدان صوتی با منابع چندگانه در یک

هتد  از ایتن   های مبتنی بتر هتوش موتنوعی اشتاره کترد.       توان به روش ها می ترین آن شود که از مهم های گوناگونی بهره گرفته می روش

گیتری از   بهره با ،در این مقاله موجود در یک میدان صوتی است. ای های ضربه نوفهتفکیک صدای حاصل از شلیک اسلحه از سایر  ،پژوهش

های مبتنی بر تبدیل موجک و ترکیت    ویژگیاقدام به استخراج  ،ل کشور و در شرایط محیطی مختلفشده در داخ مجموعه داده بومی ثبت

شده، با استفاده  های استخراج شد. در نهایت ویژگی های صوتی از عالمت حاصل های گشتاور آماری گویی خطی و ویژگی آن با ضرای  پیش

تفکیتک صتدای    ا هتد  چنین بت  و همای  ضربه  های نوفهبندی، برای تفکیک صدای شلیک اسلحه از صدای سایر  های مختلف طبقه شاز رو

 ،کارگرفته شده در ایتن پتژوهش   اساس روش بهبندی شدند. بر طبقه ،3  و ژوکینهای کالش از صدای شلیک اسلحه دراگانو ه حشلیک اسل

 ،عالوه بر ایتن درصد رسید.  ۵8/17 بهای  ای ضربهه نوفه شلیک اسلحه از صدای ناشی از دقت تفکیک ،تجمعی بند گیری از یک طبقه با بهره

 درصد انجام شد.  1۴/78 با دقت ،کالشینکو و  3های ژ اسلحهصدای شلیک از  دراگانو  اسلحهتفکیک صدای 

 

 .بندی طبقه ،گویی خطی موجک، ضرای  پیش (تبدیلترادیس )، ، استخراج ویژگی(شوک)ضربه  موج، ای های ضربه نوفه :هاکلیدواژه

 

قدمهم.9

های متورد   های حفاظت صوتی یکی از زمینه سامانه  توسعه

است. بتا توجته بته     بوده های اخیر ها در سال توجه پژوهش

یتابی و تعیتین هویتت منتابع      مکتان  هتا،  کاربرد این سامانه

. چنتین  هتا هتتتند   های اساسی و مهم آن از ویژگی صوتی

ها برای آشکارستازی منبتع    هایی براساس کاربرد آن امانهس

استلحه در   صوتی خاص، مثل آشکار کردن صتدای شتلیک  

، آشکارسازی صدای شکار ممنوع شهری و یا مناطق  محیط

کتار   به گردیخاص گوینده در سالن کنفرانس و یا هر منبع 

بنتدی   طبقهها،  امانهاین س  ویژههای  یکی از قابلیت روند. می

استلحه    مانند کتالیبر  ،صدا  منبع تولیدکنندهنوع تفکیک  و


 پاسخگو: نویتنده a.janghorbani@semnan.ac.ir 

 کاربردهتای جمله از  .است در فضای باز گلوله   کننده شلیک

شتکارچیان  یتابی   های مکان توان به سامانه می ها این سامانه

[ و انواع عملیتات  2-1آنان ] اسلحهصدای شلیک از طریق 

های  سامانه ،در حال حاضر[. 3] اشاره کردنظامی و امنیتی 

هتایی   تترین ستامانه   از پیشرفته شلیک، صدای آشکارسازی

 هتای  پژوهشگران در سالمورد توجه بتیاری از هتتند که 

جنگتی   هتای  میداندر ها  . این سامانهاخیر قرار گرفته است

و  شناستایی  ،آشکارستازی اهمیت بتزایی دارند، چترا کته   

صدای شلیک اسلحه در محیطی که پر از منتابع   یابی مکان

وجتود  ای استت، موجت  آگتاهی ستربازان از      صوتی ضتربه 

تلفتات جتانی در    و کتاهش محتل وقتوع شتلیک    و تیرانداز 

 .شود میهای جنگی  میدان

مجلهانجمنمهندسیصوتیّاتایران

88-88،صفحات:2،شماره:8،دوره:9911سال
مقالهپژوهشی
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یابی منبع صتوتی متورد نظتر،     و مکان  سازی موقعیت آشکار

بنتتدی رویتتدادهای صتتوتی و  منتتد شناستتایی و طبقتته نیتتاز

در یک میدان بنابراین  هاست. بینی موقعیت زمانی آن پیش

توستط  هتا   هتای آن  که عالمتمتعدد  یصوتصوتی با منابع 

بتا   ، اجرای پتردازش عالمتم  گردد می ت و ثبتدریاف  سامانه

 کتدام  بنتدی هتر   طبقته ستسس  استتخراج ویژگتی و    هد 

. استت ضتروری   ،عالمم دریتافتی مایز تشناسایی و  منظور به

از دو بختش   هتا  سامانهالگوریتم پردازشی این در این راستا 

انتد کته    بندی تشتکیل شتده   اصلی استخراج ویژگی و طبقه

تفکیک رخدادهای صوتی مربوط به شلیک استلحه    وظیفه

د. نعهده دار ها بر را از سایر رخداد

و تفکیتک  آشکارستازی    تر تحقیقات پیشین در زمینه بیش

از ویژگی ضرای  کستتترال در   کلیصورت  به ،منابع صوتی

یتا   گویی خطی و ضرای  پیش 1سی سی  اِ میا اِ مقیاس مل

و بتترای  [1-۴ ،2 ،1انتتد ] استتتفاده کتترده  2ستتی پتتی لاِ

 بند ماشین بردار پشتیبان از طبقه ها بندی این ویژگی طبقه

-1 ،۵ه شتده استت ]  داستتفا  3ترین همتتایه  نزدیک-یو کِ

11.] 

مطالعتات مختلفتی    ،موقعیت تیراندازهای تعیین  در سامانه

برای تفکیک صدای تولیدشده توسط اسلحه از صدای سایر 

عنوان چتالش اصتلی ایتن     موجود در محیط به منابع صوتی

در  و همکتاران  جتدو [. 3-1استت ]   انجتام شتده   هتا  سامانه

نتوع استلحه بتا استتفاده از      پنجبندی  برای طبقهپژوهشی 

هتتای استتتخراج ویژگتتی مثتتل   هتتا و روش صتتدای شتتلیک

چنتین   مو هت  خطتی  یگتوی  ضترای  پتیش   و ستی  سی  اِ ماِ

در  ،. در ایتن پتژوهش  نتد زمان بهره گرفتحوزه های  ویژگی

بهتتترین نتیجتته بتتا ترکیتت  دو  ،بنتتدی نیتتز طبقتته  مرحلتته

بند تجمعتی حاصتل شتده     بند درخت تومیم و طبقه طبقه

بتتترای  پژوهشتتتی در و همکتتتاران شتتتویان . [۴] استتتت

و  ستی  ستی   اِ ماِهتای بتدون برچتت  از     بنتدی داده  دسته

هتتای  و از روش ،ویژگتتیعنتتوان  بتتههتتای آمتتاری  ویژگتتی

 شتده  هتای استتخراج   ویژگتی  بندی طبقه برایبندی  خوشه

صداهای محیط شتهری  ها حاوی  این داده. ندا استفاده کرده


1 MFCC 
2 LPC 
3 K-Nearest neighbors 

هتوا،    بازی کودکان، شلیک اسلحه، تهویته : صدای از جمله

 . [۵] بوق ماشین و حفاری هتتند

هتای حتوزه زمتان     آرورا و همکاران در پژوهشی از ویژگتی 

هتا   برای تمایز شلیک اسلحه کالشتینکو  از ستایر استلحه   

کترد اصتلی، معرفتی     مطالعته روی استفاده کردند. در ایتن  

های جدید بوده است، نه بهبود کلی کارایی ستامانه    ویژگی

هتای مرستوم را    ها با سایر روش که باید ترکی  این ویژگی

نتوع منبتع    چهتار  بنتدی  طبقه [.12مورد بررسی قرار داد ]

و  ستی  ستی   اِ ماِهتای   صوتی مختلتف بتا استتفاده از روش   

شتده   یکی دیگر از مطالعتات انجتام   ۴و همبتتگی سی پی لاِ

مبتتگی نه تنها یتک روش بتا   در این زمینه است. روش ه

 ۵ای محاسباتی کم است، بلکه حتی در شترایط نوفته    هزینه

های پیشرفته عمل کرده  بهتر از روش ،ای برای منابع ضربه

به کاهش نرخ در پژوهشی نیز کالول و همکاران [. 8است ]

ای بتا استتفاده از روش    در شترایط نوفته   امانهس 8رد کاذب

، از و ستتیگموند رابینتتا. [8] انتتد پرداختتته ستتی ستتی  اِ ماِ

برای استتخراج ویژگتی    سی سی  اِ ماِو  سی پی لاِهای  روش

، هتا  ی ویژگتی بنتد  نتایج برگرفته از طبقته . ندا استفاده کرده

 ستی  پی لاِکم، ضرای    نوفه باشرایطی  که در کردمشخص 

 23بتتل و  دستتی 13ای  متترثرتر بتتوده و در شتترایط نوفتته 

 نتایج بهتری را ارامه داده است. سی سی  اِ ماِبل، روش  دسی

هتای   شتده بتا روش   این مقاله تلفیتق ویژگتی استتخراج    در

هتای آمتاری بتا روش     گویی خطتی و ویژگتی   ضرای  پیش

در  امانهملکتترد ستتبتته منظتتور بهبتتود ع 8تبتتدیل موجتتک

پتذیری امتواج    ای و افزایش میزان تفکیتک  های نوفه محیط

 ای ناشی از شلیک گلوله از سایر منابع صتوتی  ضربه یصوت

   .[1] است انجام شده

 -خووصتتیات زمتتان ،رویتتدادها و منتتابع صتتوتی مختلتتف 

ی متفاوتی دارند و هتر یتک از منتابع صتوتی دارای     بتامد

وتی را بتا  رویدادهای صت توان  فرد است. می به الگوی منحور

بندی کرد و  یقی طبقهتطب یچند مقیاس آشکارسازیروش 

صتتداهای ریرطبیعتتی در  آشکارستتازیبتترای ابتتزار  از ایتتن

هتای   هتای داخلتی ماننتد خانته و ستالن      محیط ،ونقل حمل

ها  خانگی هوشمند و اتومبیل لوازم ،امنیت منازل ،اجتماعات


4 Correlation 
5 Noise 
6 False rejection rate 
7 Wavelet transform 
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 .  [13-1۴]نموداستفاده 

در  عالمتبتامد  -استفاده از تغییرات حوزه زمانور منظ به

هتا   و از آن شتده بنتدی   عالمت ورودی پنجره ،ها این سامانه

. در بتتیاری از  [1۵]شتود   گرفته متی  1تبدیل فوریه سریع

باید تشخیص دهد که یک منبع صتوتی   موارد ابتدا سامانه

و  آشکارستازی ای ایجاد شده است و سسس به مرحله  ضربه

ای  از سایر منابع صوتی ضتربه  صدای شلیک اسلحهتفکیک 

هتای بتدون نوفته بتا دقتت       ها در محیط رود. این سامانه می

هایی کته دارای نوفته    کنند ولی در محیط باالتری عمل می

تتتری دارنتتد. یکتتی از   کتتم آشکارستتازیدقتتت  ،هتتتتند

 های شناستایی شتلیک در خودروهتای    ترین سامانه معرو 

ارتش آمریکا استتفاده شتده استت و در بتتیاری از      زرهی

انتد تتا    ها نو  شده رهای ایاالت متحده نیز این سامانهشه

.[18] صدای شلیک را به مرکز پلیس گزارش دهند

صتتدای شتتلیک   آشکارستتازیبتترای  و همکتتاران هویتتا

سطح انترژی   ،سی سی  اِ ماِهایی مثل  از ویژگی ،تیرانداز تک

ر ویژگی طیفتی استتفاده   اعالمت و نرخ عبور از صفر و چه

 بنتتد بنتتدی نیتتز از طبقتته  . در قتتتمت طبقتته نتتدا کتترده

 .  [18]ند استفاده کرد 2یاِ دی لاِ ساِ لاِ

هتا را حتتی بتر     امانهتوان این ست  ی کاربردها نیز میدر برخ

ستازی کترد و بتا تبتدیل صتدای       روی تلفن هوشمند پیاده

  ورودی را در حتتوزه یصتتوتمتتوج  ،۴رقتتومیبتته  3قیاستتی

. در آشتکار کترد  ی پردازش کرده و صدای شلیک را بتامد

مختلف مورد بررستی قترار    اسلحهصدای شش  ،این کاربرد

تتا   3  هتا در محتدوده   ی عالمتت بتامدگرفته است و دامنه 

شتتوند و ستتسس بتترای  تحلیتتل متتی  و  هرتتتز تجزیتته 2333

شتوند و بتا    وارد متی  ۵بندی به شبکه عوبی مونوعی طبقه

 .[17] شوند بندی می طبقه ،درصد 12دقتی نزدیک به 

بندی منابع صوتی در  هایی که برای شناسایی و طبقه روش

ای باشند که فقتط   گونه  روند، باید به کار می ها به این سامانه

برای تفکیک تعتداد محتدودی منبتع صتوتی ختاص قابتل       

ای از منتابع   بلکته بتتوان طیتف گتتترده     ،استفاده نباشتند 

صتتوتی موجتتود در محتتیط را از منبتتع صتتوتی متتورد نظتتر 


1 Fast fourier transform 
2 LSLDA;  Least Squares Linear Discriminant Analysis 
3 Analog 
4 Digital 
5 Artificial intelligence network 

هتا در   استلحه عنوان مثال انواع مختلفی از  تفکیک نمود. به

هتای   که تمایز و تفکیتک رویتداد  دارند میدان جن  وجود 

بنتدی   ها اهمیت فراوانی دارد. لذا بترای طبقته   مرتبط با آن

 صتدای بتوانتد از هایی استفاده شود که ها باید از سامانه آن

های کارآمد و ممیزی را استتخراج و   ویژگی ،ها اسلحهتمام 

بنتدی   منابع رویدادهای مختلف را با دقتت مناستبی طبقته   

، هتا  الش عمتده موجتود در ایتن ستامانه    چت لذا .[11]کند 

بتتوان   هتا  آن بتا استتفاده از  هایی است که  استخراج ویژگی

ای  طیف گتتترده از با دقت باالیی  راصدای شلیک اسلحه 

کترد   کترد. روی  از منابع صوتی موجود در محتیط تفکیتک  

  مرحلته  درهای مترثر   کردن ویژگی اصلی این پژوهش، پیدا

برای رسیدن به این هد ، با بررسی . استخراج ویژگی است

هتای متورد استتفاده در     تحقیقات پیشین و آزمتایش روش 

هتای مختلتف پرداختته و     به بررسی ویژگی ،سایر تحقیقات

هتای مطالعتات    ای را از تلفیتق ویژگتی   بهینه  دسته ویژگی

در این مطالعه به  ،گذشته انتخاب نموده است. عالوه بر این

پیشتتنهادی تحتتت عنتتوان ویژگتتی جدیتتد بررستتی کتتارایی 

تجزیته   حاصتل از   لفته رمخطتی بترای    یگتوی  ضرای  پیش

های گذشته پرداخته  یژگیو ترکی  آن با و عالمت موجک

دراگانو  از صدای ستایر   اسلحهتفکیک صدای  شده است.

ها نیز یکی از متاملی است که در این مطالعه به آن  اسلحه

 پرداخته شده است. 

شده و  انجام های فعالیتبه بحث و مرور  ،۴خش ب ،در ادامه

در بخش در نهایت  .اختواص دارد ،نتایج پژوهش پرداخته

گیری و تحلیل نتایج حاصل از ایتن   نتیجه بندی، جمعبه  ۵

  است.  پرداخته شده پژوهش

 

هاموادوروش.2
امواجحاصلازصدایشلیکاسلحه.2-9

هنگتتام شتتلیک یتتک استتلحه و در حتتالتی کتته از صتتداگیر 

رسد. یتک صتدا در    گوش می استفاده نشود، دو نوع صدا به

ل لولته  از داخت  گلولته صدای انفجار چاشنی شدن   اثر خارج

شود و هیچ ارتبتاطی   گفته می 8اسلحه است که به آن مازل

  دامنته  طور طبیعی، استفاده ندارد. به مورد  سرعت گلوله  به

صورت تتابعی از متتافت، انتشتار هندستی،       به یصوتموج 


6 Muzzle 
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یابتد.   جذب جوی و بازتاب از سطوح مختلتف کتاهش متی   

یتک حتد    ،زمینته  پتس  فته به دلیل میتزان نو  ،بر این  عالوه

[. صدای 8] شود مشخوی برای آشکارسازی مازل ایجاد می

 دهتد کته سترعت گلولته نتتبت بته       دیگر هنگامی رخ می

 نامیتده  1موج ضربه )شوک(که  شودتر  بیش یسرعت صوت 

 یدیگر، وقتی سرعت گلوله از سرعت صوت عبارت شود. به می

بتتیار  هتای هتوا در اطترا  گلولته      تر است، مولکتول  بیش

تیتز شتکل    ضتربه نتیجته یتک متوج     شوند و در فشرده می

رود و با شکتتتن   صورت مخروطی پیش می بهگیرد که  می

کنتتد. هتتر دو صتتدای  دیتتواره صتتوتی، صتتدایی ایجتتاد متتی 

ای دارنتد.   و متازل، ماهیتت ضتربه    شتوک ایجادشده، یعنی 

ختوبی   و مازل را به ضربه )شوک(انتشار موج   نحوه 1شکل 

 [.13] دهد نشان می
 

 
 [.13و مازل ] ضربهانتشار امواج   نحوه 9شکل

 

شده  ضبط عالمتیک و مازل  ضربه، شکل موج 2در شکل 

نشتتان داده هتتای واقعتتی حاصتتل از شتتلیک استتلحه  دادهاز 

و مازل  ضربه در این شکل ترتی  زمانی ایجاد موج . اند شده

    خوبی قابل مشاهده است. نیز به
 

 
 مازل. شکل موج شاک و 2شکل



مجموعهدادگان.2-2

های مورد استفاده در این مقاله، صدای شتلیک گلولته    داده

 دراگتانو  و  3و ژ کالشتینکو  مختلتف   استلحه نوع  سهاز 


1 Shock 

کته در   دنباشت  شلیک می 1333شامل  که مجموعاً هتتند

مطالعتات نشتان   . شرایط محیطی متفتاوتی حاصتل شتدند   

ماننتد رطوبتت، درجته    هوایی  و که تغییر شرایط آب اند داده

 ،چنین تغییر پوشش گیاهی و عتوار  زمتین   حرارت و هم

دارد و در  ضربهثیر فراوانی بر سرعت و شکل انتشار موج أت

آن  بتتامدی نتیجه باعث تغییرات شکل زمانی و محتویات 

د.شو می

ای  شده توسط سایر منابع ضتربه  صدای تولید ،عالوه بر این

، زدن ، صتدای دستت  اتادای کلمت مثل صدای باد، صتدای  

 18۴1که مجموعتاً   سیم صدای برخورد اجتام و صدای بی

باشتد. ایتن    در این مجموعه داده موجود متی  ،عالمت است

 کتامالً ات در محتیط  ی صوتیّ برداری توسط پژوهشکده داده

هتوایی و پوشتش    و طبیعی در فضتای بتاز و بتا شترایط آب    

 و صتداهای  هتا  شتوک استت.    گیاهی متفتاوتی ثبتت شتده   

 ای توسط کاربر حرفه، وعه دادهمای موجود در این مج ضربه

 .ندا جداسازی و استخراج شده ،صورت دستی بهو  رحو متب

های مربوط بته صتدای شتلیک گلولته و ستایر منتابع        داده

دارنتتد و تفکیتتک و  هتتمشتتباهت بتتتیاری بتته   ،ای ضتتربه

 ،3کار دشتواری استت. شتکل     ،ها از یکدیگر بندی آن طبقه

  و دادهمربوط بته شتاک و د    توویری از حوزه زمان دو داده

 ۴دهد. در شکل  ای را نشان می مربوط به سایر منابع ضربه

  ها رسم شده است. آن بتامد -نیز توویر حوزه زمان

 

 
 

 )ب( )الف(

  
 )د( )ج(

و سایر منابع  ضربه )شوک( موجهای  توویر حوزه زمان داده9کلش

سایر ( )ج ،1 ضربه موجب( ) ،1ای  سایر منابع ضربهالف( ) ،ای ضربه

 .2 ضربه موج( )د ،2ای  منابع ضربه
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)ب()الف(

  
 )د( )ج(

و سایر  موج ضربه )شوک(های  بتامد داده -توویر حوزه زمان4شکل

( سایر ج ،1 ضربه موجب(  ،1ای  الف( سایر منابع ضربه) ،ای منابع ضربه

 .2 ضربه موج( د ،2ای  منابع ضربه

 

هتایی   ، دادهمشاهده شد ۴و  3های  در شکلگونه که  همان

تا حد زیادی به یکدیگر  ،که در دو طبقه مختلف قرار دارند

شباهت دارند و ایتن موضتوع باعتث افتزایش پیییتدگی و      

 شود. ها در این حوزه می بندی عالمت دشواری کار در طبقه

 

.استخراجویژگی2-9

هتای   امانهنقش بتیار مرثری در س ج ویژگیاستخرا  مرحله

یتد  استتخراج ویژگتی با    ر مرحلهد [.23د ]آشکارسازی دار

 انتختاب شتود   عالمتت هایی از  باید قتمت که داشت توجه

هتای مختلفتی    روش .تترین اطالعتات باشتد    که شامل بیش

آن و   دهنتده   هتای تشتکیل   لفته ربته م  عالمتت تجزیه برای 

های مختلتف   لفهرماز اطالعات موجود در  بهینهگیری  بهره

تجزیته موجتک    ،هتا  یکتی از ایتن روش   .وجود داردعالمت 

تبتتدیل   استت کتته در ادامتته توضتیحات مختوتتری دربتتاره  

 .است  موجک ارامه شده

های پردازش  تبدیل موجک، یکی از روشتبدیل موجک:  -

در این روش بترخال   . است بتامد -عالمت در حوزه زمان

تبدیل فوریه که از توابع سینوستی و کتینوستی استتفاده    

گردد. توابتع موجتک،    میشود، از توابع موجک استفاده  می

کتوچکی    هتا در بتازه   تتر انترژی آن   توابعی هتتند که بیش

اصلی تبدیل  مزیت شوند. سرعت میرا می متمرکز شده و به

ن در بته نمتایش   توانتایی آ نتبت به تبدیل فوریه، موجک 

 و هتتای کتتم بتتتامدبتتا  کوتتتاه زمتتان هتتای درآوردن عالمتتت

 ،باشتد  متی  های باال بتامد بلند با زمان های عالمتچنین  هم

ی زیتاد  بتامددارای وضوح  ،های کم بتامدکه در  به نحوی

دارای وضتوح زمتانی زیتاد باشتد. در      ،های بتاال  بتامدو در 

ی بتتامد هتای  نواربه دلیتل تفکیتک    ،روش تبدیل موجک

ی کته  بتتامد  نتوار تتوان روی هتر قتتمت از     مختلف، متی 

 هتتای شاز روبتترداری شتتده استتت،   عالمتتت در آن نمونتته

 . پردازشی متفاوتی استفاده نمود

تقریت  عالمتت     تر کته مربتوط بته    ی پایینبتامدهای نوار

تری به اصل عالمت دارند. زیترا ایتن    ، شباهت بیشهتتند

هتتا حتتاوی اطالعتتات اصتتلی موجتتود در عالمتتت اولیتته نوار

شتود،   تتر متی   باشند. هر چه سطح تبدیل موجک بتیش  می

 ون، چگردد تر می کم ضربه موج شباهت آن به عالمت اولیه

. رونتد  هتتتند  ضتربه  متوج از  تتری  حاوی بتامدهای پایین

ضترای    گتذاری  صتافی تجزیه عالمت به سطوح بعتدی، بتا   

گتذر و   هتای پتایین   صتافی تقری  سطح اول تجزیه )اعمال 

صتورت   ۵هتا مطتابق شتکل     باالگذر( و کاهش تعداد نمونه

 cA، صتافی باالگتذر   H گتذر،  صافی پتایین Gکه  پذیرد. می

ایتن فرآینتد   میتات استت.   ضرای  جز cDضرای  تقری  و 

یابتد   طور مشابه و تا سطح دلختواه از تجزیته ادامته متی     به

[21.] 
 

 
فرآیند تبدیل موجک گتتته عالمت تا سه سطح تجزیه  5شکل

[21.]
 

های تقری  و جزمیات یک نوارسه سطح تجزیه از  ،8شکل 

 دهد. واقعی را نشان می ضربه موج عالمت

بتتا استتتفاده از ضتترای   : گتتویی خطتتی  ضتترای  پتتیش  -

هتا و مقتادیر قبلتی     توان از روی رفتار گویی خطی می پیش

هتای بعتدی    را در زمتان   یک عالمت، رفتار و مقدار عالمت

بینی نمود. در این روش به هر نمونه زمتانی عالمتت،    پیش

دار ایتن   شود که جمتع وزن  یک ضریبی اختواص داده می

هتتای بعتتدی  مقتتدار عالمتتت را در زمتتان مقتتادیر عالمتتت،

آوردن مقتادیر   دستت  بته   نحتوه  1  کنتد. رابطته   مشخص می

دهد. های قبلی نشان می عالمت را از روی نمونه
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 )ب( )الف(

  
 )د( )ج(

  
 )و( )ه(

 
 )ز(

ضرای  ج( )، 1ضرای  جزمیات ب( )، عالمت اصلیالف( )۶شکل

ضرای  و( )، 1ضرای  تقری  ه( )، 3ضرای  جزمیات د( )، 2 جزمیات

 .3ضرای  تقری  ز( )، 2تقری  

 

(1)      
 

     

S n  



      



 1

1

1
p

k p

k

a S n k  a S n  a S n p  



  و عالمتت  شتماره نمونته   nعالمتت ورودی،   Sکه در آن 

 گویی خطی است. ضرای  پیش

اقتتدام بتته  ،عالمتتتپتتس از اعمتتال تبتتدیل موجتتک روی  

 عالمتت های مختلتف   لفهرویژگی از م  استخراج چند دسته

 کته  هتا  دستته ویژگتی  ایتن  . پتذیرد  صتورت متی   ضربه موج

انتتد  داده شتتده  نمتتایشو شتتماره آن دستتته  Fهردستتته بتتا 

  :عبارتند از

1F :  هتای آمتاری   ویژگتی   عتالوه تبدیل موجتک بته   ضرای 

هتای  نوارو انرژی  چولگی و درجه اوج ،پراکندگیمیانگین، 

   [.22] 2۵بردار ویژگی  با طولموجک 

2F :  های آماری ویژگی  به عالوه [13] تبدیل موجکضرای 

بتردار   بتا طتول   ، چتولگی و درجته اوج  پراکنتدگی میانگین، 

 .   83۴ویژگی 

3Fکته در مطالعتات    1۴گویی خطی با درجه  : ضرای  پیش

 [.  1] 1۵بردار ویژگی  با طولپیشین اتخاذ گردیده است، 

۴Fچتولگی  پراکنتدگی میانگین،  های طیفی آماری : ویژگی ،

تترین دامنته متوج،     موج، کم  ترین دامنه و درجه اوج، بیش

محاستبه  [ به عالوه نرخ عبور از صفر و ۵] پراکندگی ،میانه

بتردار ویژگتی    با طتول نوار عالمت،  تماماز  1آنتروپی شانون

13 . 

۵F :  1  های گیویژترکیF تترین دامنته   تترین و کتم   بیشا ب  

از تمتتام نتتوار متتوج، میانتته، پراکنتتدگی و آنتروپتتی شتتانون 

 .۴۵بردار ویژگی  با طولعالمت، 

8F :17     کتته در ضتتری  اول کستتتترال در مقیتتاس متتل

بتردار ویژگتی    با طولمطالعات پیشین اتخاذ گردیده است، 

17 [1.] 

8F : سطح ستوم   خطی یگوی ضرای  پیشاین دسته ویژگی

ضتترای   در مطالعتتات قبلتتی استتت. نتتوار تقریتت  موجتتک

تخمین زده و  ضربه موج عالمتکل ی خطی برای یگو پیش

هتای   با توجه بته بررستی   شده بود. عنوان ویژگی استفاده به

گرفته در این مطالعه به جای استخراج این ویژگتی از   انجام

تنهتا از ستطح    ،ستازی اطالعتات   در راستای رنی کل داده،

تقریتت  موجتتک اقتتدام بتته استتتخراج ضتترای    نتتوارستتوم 

کته بتردار ویژگتی بتا      گردید 1۴با درجه خطی  یگوی پیش

گذشته مورد کرد در مطالعات  . این رویشدایجاد  1۵طول 

بتترای ضتترای    1۴درجتته . بررستتی قتترار نگرفتتته استتت  

اساس مطالعات گذشتته انتختاب شتده    ی خطی بریگو پیش

 .[1] است

7F :کتار رفتته در مقتاالت     هتای بته   ترکیبی از ویژگی  دسته

استتفاده از   ،پیشین به همتراه ویژگتی ابتداعی ایتن مقالته     

 .83با طول بردار ویژگی  8Fو  ۴F، ۵Fهای  ویژگی
 

بندی.طبقه2-4

روی دستتیابی بته    تتر  مطالعتات بتیش   تمرکتز جا که  از آن

 معمتتوالً از هتتای بهبتتود استتتخراج  ویژگتتی استتت،   روش

بترای  شتود.   متی استفاده شده  رایج و شناخته یبندها طبقه


1 Shanon 
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قبتل،    آمتده از مرحلته   دست بندی بردارهای ویژگی به طبقه

بنتدهای درختت توتتمیم، ماشتین بتردار پشتتتیبان،      طبقته 

بنتد تجمعتی    تترین همتتایه و طبقته    نزدیک -یالگوریتم کِ

شتناخته شتده    که از منظر اهتل فتن کتامالً    شدندانتخاب 

بند پایه که  از چند طبقه ،بندهای تجمعی در طبقه .هتتند

شتود کته    آینتد، استتفاده متی    بند درمی صورت یک طبقه  به

گیری، ترکی   های مختلفی مثل رأی ها را با روش نتایج آن

 الگتوی کتدام   بندها، هتر  این طبقه ،کرد کند. با این روی می

کننتد.   را ذخیره متی  الگوها ساخته و این  خود را روی داده

انجتام   هتا  بنتد  گیری در بین ایتن طبقته   نهایت یک رأی در

ترین میتزان رأی را بیتاورد،    ای که بیش شود و آن طبقه می

ها  بند هشود. ترکی  نتایج این طبق نهایی محتوب می  طبقه

 شتتود. بنتتدی متتی بتته افتتزایش دقتتت طبقتته ارلتت  منجتتر 

درختت   بنتدهای  ، طبقته پایته در ایتن مقالته    هایبند طبقه

.تومیم هتتند

 

.روشارزیابی2-5

استفاده را تحلیل  مورد  امانهیادگیری، باید س  س از مرحلهپ

از  1و میتتزان کتتارایی آن را مشتتخص کتترد. معیتتار دقتتت  

  امانهبررستتی کتتارایی یتتک ستت ن معیارهتتای تتتری عمتتومی

 ستتامانهکتته  هتتایی عالمتتتکتته درصتتد  استتتبنتتدی  طبقتته

 2دهد. حتاسیت نشان می را درستی تشخیص داده است به

درستی  به سامانههای مثبتی که  نتبت داده عبارت است از

های مثبتی که  به مجموع داده ،ها را تشخیص داده است آن

 کته بته   مثبتیهای  اند و داده درستی تشخیص داده شده به

عبتارت   3بتودن  ویتژه انتد.   ه منفی تشخیص داده شتده اشتبا 

ها را  درستی آن به امانههای منفی که س نتبت داده است از

  کته بته   منفتی هتای   بته مجمتوع داده   ،تشخیص داده است

های منفتی کته    اند و داده تشخیص داده شده مثبت اشتباه

اند. در ایتن مطالعته از    منفی تشخیص داده شده ،درستی به

، بترای چنتدین بتار    ۴فولد -یروش اعتبارسنجی متقاطع کِ

از مجموعته  هتر بتار   های آزمون،  و داده است  استفاده شده

دقتت    . در نهایتت بترای محاستبه   دنگرد دادگان انتخاب می

آمتده، میتانگین گرفتته شتده و      دست های به از دقت ،نهایی


1 Accuracy 
2 Sensitivity 
3 Specificity 
4 K-fold cross validation 

 آن گزارش گردید. پراکندگی

 

.نتایج9

و بتا   ۵افتزار متلت    نرم در محیط این پژوهشهای  الگوریتم

فرآیند شده است. سازی  استفاده از جعبه ابزارهای آن پیاده

و بررستتی کتتارایی  ای بنتتدی منتتابع صتتوتی ضتتربه  طبقتته

صدای شلیک از سایر  آشکارسازیهای مختلف برای  ویژگی

در چهتار گتام    استلحه نتوع   آشکارسازیچنین  ها و هم صدا

ها به ترتیت  در ادامته    که شرح هر یک از آن صورت گرفته

 .شود می ارامه

 

اولگام.9-9

بنتد از میتان    کارآمدترین طبقه تعیینمنظور  به این مرحله

بندهای مورد مطالعه در این مقاله انجام شتده استت.     طبقه

ابتدا بخشتی از   ،چنین به دلیل زیاد بودن تعداد دادگان هم

 عنوان ورودی به روش پیشنهادی مقاله دادگان به  مجموعه

از   داده 1333و  متوج ضتربه   1333 ،کار شد. برای اینارامه 

 ،انتد  انتخاب شده توادفیصورت  ای که به سایر منابع ضربه

شتتده و بتترای ارزیتتابی از معیارهتتای دقتتت    امانهوارد ستت

و روش ارزیتابی   بودن ویژهبندی و میزان حتاسیت و  طبقه

با هر چهار  مرحلهاستفاده شده است. این  فولد -۵متقاطع 

 گتردد،  متی مالحظته   طتور کته   همتان  .بند انجام شتد  طبقه

بتاالترین دقتت    ،بنتد تجمعتی در هتر دستته ویژگتی      طبقه

 .(8شکل ) بندی را به همراه داشته است طبقه
 

 
بندهای  جهت مقایته کارایی طبقه بندی درصد دقت طبقه 8شکل

 مختلف.


دومگام.9-2

شتده   های مطترح  کارایی ویژگی  این مرحله با هد  مقایته

کار گرفته شده در  های به اعم از ویژگی ،های قبلی در بخش

 ایتن پتژوهش   جدید پیشنهادیتحقیقات پیشین و ویژگی 

(8F)  هتای موجتود    انجام شد. در این مرحله از تمتامی داده


5 Matlab 
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  داده 18۴1و  متوج ضتربه   1333 استفاده گردید که شامل

ج بهتتر و  برای کتت  نتتای   .باشد ای می از سایر منابع ضربه

بته ستمت    بند طبقهتا  ندشد متوازن ها داده،  اطمینان  قابل

در  ستامانه ارزیتابی کتارایی   . یک گروه خاص متمایل نشود

تتری نتتبت بته     دقتت بتیش   تر و با سختگیرانه ،مرحلهاین 

از معیارهای دقت  قبلی صورت گرفت. برای این کار  مرحله

و روش ارزیابی متقاطع  بودن ویژهبندی و حتاسیت و  طبقه

 استفاده شد.فولد  -13

و میتانگین و انحترا  از   شد  تکراربار  13برای  این فرآیند

از   ها گزارش گردید. در این مرحله معیار نتایج حاصل از آن

در  ،قبتل     زیترا در مرحلته  شتد بند تجمعی استتفاده   طبقه

عملکرد بهتری از خود نشان داد.  ها، بند طبقهقیاس با سایر 

کته در   7Fویژگتی  دستته   گردد، مالحظه می طور که همان

هتای پیشتنهادی ایتن     ویژگی تلفیقی از ویژگیواقع دسته 

بتا  های برگرفته از مطالعتات پیشتین استت،     مقاله و ویژگی

 استت بهترین دستته ویژگتی    ،درصد ۵8/17میانگین دقت 

  .(1جدول )

 

سومگام.9-9

بتا هتد  شناستایی نتوع خاصتی از       پژوهشاین مرحله از 

انجام شده است. در  موج ضربه  اسلحه با استفاده از عالمت

شده، صتدای   های استخراج گیری از ویژگی این راستا با بهره

 3هتای کالشتینکو  و ژ   از استلحه  دراگانو شلیک اسلحه 

از معمتوالً  تیرانتدازها   کته تتک   به دلیتل آن  .ندشدتفکیک 

و  کنند، شناسایی این استلحه  ه میاسلحه دراگانو  استفاد

، از اهمیتتت بتتاالیی هتتا تمتتایز شتتلیک آن از ستتایر شتتلیک

بنتد تجمعتی    از طبقته  مرحلته نیتز  برخوردار است. در این 

 بتودن   ویتژه نتایج میتانگین دقتت، حتاستیت و     واستفاده 

طور  همانمحاسبه گردید.  مرحلهبندی این  حاصل از طبقه

گتردد، آشکارستازی استلحه دراگتانو  از      مالحظه متی  که

  1۴/78بتا میتانگین دقتتت    3هتای کالشتتینکو  و ژ  استلحه 

 (.2جدول ) صد انجام شده استدر

 

.گامچهارم9-4

پتذیری   کتردن میتزان تفکیتک    این مرحله با هد  مشخص

دادگان در هر طبقه با استفاده از بهترین دستته ویژگتی و   

بردن  منظور پی به. در این قتمت بند انجام شده است طبقه

شدن پیییتدگی   های واقعی و روشن به دشواری کار با داده

ستایر  و  دادگتان   دو دسته از مجموعته   امواج ضربهمتئله، 

دادگتان کته     ای از دو دسته متفاوت از مجموعه منابع ضربه

. نتد ا بندی شتده  اند، طبقه های مختلفی ثبت شده در محیط

 .متوازن شدندها  داده نیز  مرحلهدر این 

بنتدی   ، از معیارهای دقت طبقهامانهبرای ارزیابی کارایی س

 فولتد  -13و روش ارزیابی متقاطع  بودن ویژهو حتاسیت و 

مرتبته آمتوزش    13 امانهچنتین ست   هم استفاده شده است.

حترا  از  میتانگین و ان  ،ها و از نتایج حاصل از آن ه شدهداد

اول های  گامبراساس نتایج در این مرحله  .گرفته شدمعیار 

و روش پیشتتنهادی بنتتد تجمعتتی  ، تنهتتا از طبقتته و دوم

 .های عملکرد میانگین و واریانس مربوط به شاخص  نتایج حاصل از تکرار گام دوم برای ده مرتبه و ارامه9جدول

 معیار ارزیابی

 ویژگی
 واریانس دقت میانگین دقت

میانگین 

 حتاسیت

 

واریانس 

 حتاسیت

 

میانگین 

 بودن ویژه

واریانس 

 بودن ویژه

[22] 1F 31/18 87/3 7۵/1۵ ۵2/1 83/17 ۵8/3 

[13] 2F 72/18 ۴3/1 ۴1/1۴ 23/2 23/11 73/3 

[1] 3F ۵3/12 ۴1/1 71 18/1 18/1۵ 7۵/1 

[۵] ۴F 17/12 23/2 7۴/11 88/2 1۵/1۴ 2۴/2 

[22] ۵F ۵2/18 12/3 33/18 ۴3/1 88/17 1۴/3 

[1] 8F 78/11 8۴/1 33/11 13/1 8۵/12 38/2 

 8F 88/12 3۵/2 83/78 8۴/3 3۴/17 1۴/3)مطالعه حاضر( 

 7F ۵8/17 ۴1/1 37/17 ۵8/1 3۴/11 21/1)مطالعه حاضر( 
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 سوم. گام بندی طبقهمیانگین درصد نتایج  2جدول

 معیار ارزیابی

 ویژگی
 بودن  ویژه حتاسیت دقت

[22] 1F 8۵/7۴ 28/87 28/87 

[13] 2F 38/8۵ 1۴/۵8 1۴/87 

[1] 3F 37/81 73/۴۵ 11/83 

[۵] ۴F 32/81 88 82/82 

[22] ۵F 1۵/71 ۴7/71 ۴8/71 

[1] 8F ۵8/71 11 82 

 8F ۵8/73 13 71 )مطالعه حاضر(

 7F 1۴/78 88 13)مطالعه حاضر( 

 

بنتدی   استفاده شد. درصد نتتایج طبقته   7Fمجموعه ویژگی 

 3در جتدول  ای  و سایر منابع صتوتی ضتربه   ای امواج ضربه

متوج  عالمتم   ،شود طور که مشاهده می همان .اند آورده شده

با دقت  ،سامانهدر دو محیط متفاوت و جلته آزمون  ضربه

امتواج  درصد قابل تفکیک هتتتند کته بیتانگر تفتاوت      17

در در جلتتات مختلتف ثبتت بتا محتیط متفتاوت و        ضربه

شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی گوناگون استت. بترای   

و ایتن   ای نیز همتین شترایط حتاکم استت     های ضربه نوفه

پتذیر   هتا تفکیتک   استاس ویژگتی  ها با دقتت بتاالیی بر   نوفه

بنتدی و   له طبقهین نتایج بیانگر دشواری متئبنابرا هتتند.

 .هتتند ها عالمتتفکیک این 
 

و سایر منابع  ای امواج ضربهپذیری جداگانه  تفکیکدرصد9جدول

 متفاوت از مجموعه دادگان.  دو دسته از ای ضربه

ها داده  

 معیار ارزیابی
 موج ضربه

سایر منابع 

 ای ضربه

 ۵8/11 23/17 میانگین دقت

 1۵/2 88/1 دقتواریانس 

 18/12 17 میانگین حتاسیت

 37/8 38/2 واریانس حتاسیت

 78/71 17 بودن میانگین ویژه

 83/8 78/1 بودن واریانس ویژه


.بحث4

های مورد استفاده در این پژوهش، شامل انواع مختلف  داده

ای و استلحه استت کته در     ی ضربه و متفاوتی از منابع نوفه

وهتوایی و پوشتش گیتاهی ثبتت شتده       شرایط متفاوت آب

است. نتتایج حاصتل از ایتن تحقیتق نشتان داد کته روش       

هتای   ای از نوفته  توانایی تفکیک طیف گتتترده  ،پیشنهادی

در این شرایط متغیر و  ،صدای شلیک اسلحه را ازای ضربه

نزدیک بته وضتعیت عملیتاتی دارد. عتالوه بتر ایتن، روش       

 ، شتلیک دراگتانو  مذکور قابلیت باالیی در تفکیک صدای 

از ستایر  تیرانتداز،   استتفاده توستط تتک    پر اسلحهعنوان  به

نتایج حاصتل از گتام اول نشتان داد کته در     ها دارد.  اسلحه

 ،بنتد تجمعتی   شتده، طبقته    استتفاده بنتد   بین چهار طبقته 

با توجه بته نتتایج   بندی را داراست.  ترین صحت طبقه شیب

کته تجمتع   شتود   دست آمده در گام چهارم مشخص متی  به

ای تنها در دو بختش   های ضربه و نوفه موج ضربه یها نمونه

هتر دو  ندارنتد و   را از فضتای ویژگتی تجمتع   قابل تفکیک 

هتای مختلتف فضتای     ای در بختش  صورت خوشته  بهکالس 

 ای متتوج ضتتربهانتتد و هتتر دو گتتروه  ویژگتتی پراکنتتده شتتده

راحتتی قابتل تمتایز و     بته  ،های مختلف شده در محیط ثبت

بند تجمعی نیز  باالی طبقهیکدیگر هتتند. دقت  تفکیک از

هتا در فضتای ویژگتی     نتدگی ویژگتی  به خاطر این نوع پراک

بنتد   له سترعت در طبقته  ئکتردن متت   بترای برطتر    است.

نویتتی متوازی استتفاده     توان از ساختار برنامه می ،تجمعی

صورت موازی  ها به بند خروجی طبقه ،نمود و با این ساختار

زمان تعیتین   صورت هم خروجی هرکدام به محاسبه و مقدار

 شود. می

ی نتتایج حاصتل از ایتن     که به مقایتته  1اطالعات جدول  

دهتد کته    پژوهش با مقاالت مشابه پرداخته است نشان می

های  با ویژگی ی در این مقاله در قیاسهای پیشنهاد ویژگی

د اما در نعملکردی نزدیک به هم دار[ ۵ ،1] پیشنهادی در

های مختلف ویژگی  یق و جوشش اطالعاتی دستهنهایت تلف

های  [ و ویژگی23 و 13 ،۵ ،1برگرفته از مطالعات پیشین ]

 ویژگتی  (، که تحت عنتوان دستته  8Fپیشنهادی این مقاله )

7F از  موج ضربهبندی  اند، منجر به بهبود طبقه معرفی شده

هایی است که  ای نتبت تمامی دسته ویژگی های ضربه نوفه

از مطالعات گذشته اقتباس شده بود. ایتن موضتوع بیتانگر    

براستتاس روش  ضتتربهاستتتخراج اطالعتتات جدیتتد از متتوج 

بتا توجته بته نتتایج دقتت      پیشنهادی در این مقالته استت.   

منابع صوتی از  جا که سی و از آن سی اِ  بندی روش اِم طبقه

و  ای و مربوط به صدای شتلیک استلحه هتتتند    نوع ضربه

 ییهتا  روش ای هتتتند،  شامل پهنای نوار بتامدی گتترده
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کتارایی   است، که مبتنی بر عملکرد دستگاه شنوایی انتان

دستته   .در این سامانه آشکارسازی نخواهنتد داشتت   زیادی

ن کته بته   های پیشنهادی در این مطالعه، عالوه بر ای ویژگی

بندی از خود نشان  تنهایی کارایی مناسبی در فرآیند طبقه

باعتث   ،های ستایر مطالعتات   شدن به ویژگی ، با اضافهدادند

های مختلف این تحقیق شتدند.   بندی در گام افزایش طبقه

و تبتتدیل موجتتک  ستتی پتتی لاِترکیبتتی از روش در واقتتع 

نتدی  ب توانتته است دقت طبقه ،های آماری همراه ویژگی به

افزایش دهد. مناسبیرا تا حد 

گتتام دوم  بنتتدی در دقتتت طبقتته معیتتار از نتتتایج انحتترا  

بتودن عتدد انحترا  از     توان دریافت که به دلیل کوچک می

و بتا هتر    ی بتاالیی دارد تکرارپذیر پیشنهادی  سامانهمعیار، 

تغییتر   ،با مجموعه دادگان متفتاوت آمتوزش   مرتبه آموزش

که این امر از نقاط  شود محتوسی در نتایج آن حاصل نمی

 این مطالعه بندی های استخراجی و روش طبقه قوت ویژگی

 ویتژه معیارهای حتاستیت و   باال بودن عالوه بر این، .است

های مثبتت   در تشخیص داده را  امانهسباالی توانایی  ،بودن 

ایتن   حاکی ازنشان داد که این امر مراحل و منفی در اکثر 

بند به  است و طبقه متوازنریختگی  است که ماتریس درهم

   .سوی کالسی متمایل نیتت
 

گیرینتیجه.5

 موج ضربه )شتوک(  یبند یک سامانه طبقه پژوهشدر این 

چنتین ستامانه تفکیتک صتدای      ای و هتم  های ضربه از نوفه

بررسی قرار ها مورد  اسلحهشلیک اسلحه دراگانو  از سایر 

دادگان مورد استفاده در این تحقیتق کتامالً بتومی    گرفت. 

هتتند و در شرایط جهان واقعی و بدون هیچ کنترلی ثبت 

هتای مختلفتتی جهتت استتتخراج ویژگتتی و    روش انتتد. شتده 

ویژگتی   حلیل شده است و در نهایتبررسی و ت ،بندی طبقه

هتای   لفته رمگتویی خطتی    ضرای  پیش ی جدید و نوآورانه

 ،سایر مطالعات های پرکاربرد به سایر ویژگیموجک یلتبد

هتتای آمتتاری  از جملتته ضتترای  تبتتدیل موجتتک و ویژگتتی

. ترکیت  ویژگتی جدیتد ایتن     اضافه گردیده است ،شده ذکر

بندی در  موج  بهبود صحت طبقه ،ها مقاله با دیگر ویژگی

صتدای   بنتدی  درصد در طبقه ۵8/17 و به دقت سامانه شد

ایتن نتتایج نتتبت بته     . ای رستید  ضربه های شلیک از نوفه

های مطالعات قبلتی روی   نتایج حاصل از به کارگیری روش

( 1مجموعه داده بومی و یکتان )براساس اطالعات جتدول  

های عمیق  استفاده از شبکهاز برتری نتبی برخوردار است. 

هتتای خودکتتار استتتخراج ویژگتتی و    ستتامانهبتته عنتتوان  

هتای آتتی    موضتوع پتژوهش   تواند به عنوان می ،بندی طبقه

عالوه بر این تفکیتک صتدای شتلیک     .نظر قرار گیردورد م

له کتاربردی  ئعنوان یک مت ها از یکدیگر نیز به اسلحهسایر 

رو در طراحتتی ایتتن   هتتای پتتیش  و بتتا اهمیتتت از چتتالش 

   هاست. سامانه

 

.تقدیروتشکر۶

ستمنان تقتدیر و     بدینوسیله از معاونت پژوهشتی دانشتگاه  

گردد. میتشکر 
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Abstract 

Identify each sound source, is necessary in an acoustical field with multiple sources. In sound source 

identification, different techniques are used and the most important of all is based on artificial 

intelligent. The objective in this paper is to separate the gunshot sounds from other acoustical field 

sound sources. To implement the objective, a set of domestic data sets recorded inside Iran in different 

environmental conditions closed to real word operational situations are used to separate the gunshot 

sound sources from impulse environmental noise through a feature extraction technique based on 

wavelet transform combined with linear prediction coefficients and statistical momentum features of 

sound signals. Finally, different classification techniques are used on the extracted features to 

differentiate these gunshot sounds from other pulsed environmental noise. Also, different groups are 

specified to identify the sound of the sniper shot from other sounds generated by G3 and Kalashnikov 

rifles. The technique used in this paper has a 98.57 percent differentiation precision for separating 

gunshots from other pulsed sound sources via a cumulative classifier and 86.94 percent differentiation 

precision to separate the sound of sniper from the shot sounds of the G3 and Kalashnikov rifles. 

  

Keywords: Impulsive noise, Shock, Feature extraction, Wavelet transform, Linear prediction 

coefficients, Classification. 
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