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چکیده
 این مقاله به طراحی سامانهای باقابلیت دستهبندی اهداف سوناری فعال و،با توجه به اهمیت تعیین ماهیت اهداف سوناری در نبردهای دریایی
 با توجه به نواقص پرسپترونهای چندالی ه در ک ار ب ا دادهه ای دنی ای.غیرفعال با استفاده از شبکههای عصبی پرسپترون چندالیه میپردازد
 ای ن الگ وریتم ب ا.) را ارائه میده دCGPSO(  این مقاله یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید بانام بهینهساز ازدحام ذرات با گروهای آشفته،واقعی
 به منظ ور ارزی ابی س امانه.استفاده از گروههای مجزای جستجو و همچنین نقشههای آشفته فضای جستجو را بهتر و سریعتر اکتشاف میکند
. یک مجموعه داده آزمایشگاهی غیرفعال و یک مجموع ه داده واقع ی فع ال توس عه داده ش د، یک مجموعه داده سوناری مرجع،طراحیشده
) و گ رBBO(  جغرافی ایی زیس تی،)PSO( بهمنظور داشتن یک مقایسه جامع سامانه طراحیشده ب ا بهین هس ازهای معی ار ازدح ام ذرات
 دقت دستهبندی و قابلیت اعتماد مقایسه شد که سامانه طراحیشده نسبت به بهترین دستهبن دی،) ازنظر سرعت همگراییGWO( خاکستری
. درصد دقیقتر عمل کرد2/99  بهطور میانگین،کننده موجود
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Abstract
Considering the importance of identifying and determining the nature of the sonar targets in marine battles, the
purpose of this paper is to design a system with the ability to classify active and passive sonar targets using multilayer perceptron neural networks (MLP NNs). Considering the defects of MLP NNs in dealing with real-world
data, as well as low classification accuracy and low convergence rate, this paper proposes a new meta-parasitic
algorithm called Chaotic Groups Particles Swarm Optimizer (CGPSO) to train an MLP NN. This algorithm
explores the search space faster and better than normal particle swarm Optimizer (PSO) using chaotic and
independent groups. To evaluate the designed system, a benchmark sonar dataset, a passive laboratory data set
and an active dataset were developed. In order to have a comprehensive comparison, the designed system was
compared with PSO, biogeography-based Optimizer (BBO) and Gray Wolf Optimizer (GWO) in terms of
convergence rate, classification accuracy, and reliability. Results show that the designed system was more accurate
than the best available classifier, by average 2.33%.
Keywords: Sonar, Classification, Multi-layer Perceptron, Chaotic Particle Swarm Optimization
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 .2مقدمه
با توجه به خصوصیات فیزیکی پیچیده محیط انتشار زیر سطح
آب ،طبقهبندی اهداف آکوستیکی به یک زمینه مهم و پرکاربرد
برای محققان و صنعتگران فعال در این حوزه تبدیلشده است.
سیگنالهای ناخواسته در محیط زیرآب دارای منابع گوناگونی
هستند که ازجمله آنها میتوان به نویز ،طنین و کالتر اشاره کرد
[ .]9با توجه به اینکه اکوهای حاصل از طنین دارای یک دامنه
یکسان و همگن میباشند ،باوجوداینکه از جنس پینگ ارسالی
هستند ،تمایز آنها از هدف واقعی آسان است [ .]2هنگامیکه
جنس بستر دریا دارای تغییرات زیادی است و بستر با جنسهای
مختلفی وجود دارد ،اکوهای برگشتی از بستر دارای ویژگیهای
هدف گونه خواهند بود ،بهصورتی که حتی تابع چگالی احتمال
هدف واقعی و بستر بسیار باهم شبیه خواهند بود .اینگونه اهداف
کاذب را کالتر مینامند [ 9و  .]4طبقهبندی کالتر و اهداف واقعی
به خاطر تشابه بسیار زیاد اکوهای برگشتی از آنها ،کار بسیار
دشواری است.
در سالهای اخیر استفاده از شبکههای عصبی برای
دستهبندی اهداف سوناری بسیار مرسوم شده است و تالشهای
زیادی در این زمینه انجام گردیده است [ .]7-5برای شبکههای
عصبی مصنوعی چندالیه در بیشتر کاربردها از الگوریتمهای پس
انتشار بهینهشده [ ]9و یا استاندارد [ ،]1بهعنوان روش یادگیری
استفاده میگردد .روشهای زیادی بر پایه مشتقگیری برای تعلیم
شبکه عصبی شامل گرادیان نزولی [ ،]90فیلتر کالمن [،]99
فیلتر کالمن تفکیکشده [ ]92و پسانتشار [ ]99استفاده
شدهاند .الگوریتم پسانتشار ،بر مبنای گرادیان است که اشکاالتی
همچون همگرایی آهسته و بهکارگیری در یک محدوده کوچک را
دارد و بنابراین ،برای کاربردهای عملی قابل اعتماد نیست.
هدف نهایی فرآیند یادگیری در شبکههای عصبی ،پیدا کردن
بهترین ترکیب از یالها و بایاس آنها است بهطوریکه در آموزش
شبکه و نمونههای آزمون ،کمترین مقدار خطا را داشته باشیم.
مرجع [ ]94نشان میدهد که روشهای بهینهسازی فرا ابتکاری

[ ،]91کلونی زنبورعسل مصنوعی ( ،]97[ 2)ABCبهینهساز
واکنش شیمیایی ( ،]99[ 9)CROالگوریتم بهینهساز مغناطیسی
( ،]91[ 4)MOAبهینهساز نیروی مرکزی (،]20[ 5)CFO
بهینهساز دانه معکوس ( ،]29[ 1)IWOجستجوی سامانه متهم
( ،]22[ 7)CSCبهینهساز اجتماع عنکبوتها (،]29[ 9)SSO
الگوریتم آموزش و یادگیری ( ،]24[ 1)TLبهینهساز گر
99
خاکستری ( ،]25[ 90)GWOبهینهساز ازدحام ذرات ()PSO
[ ،]21الگوریتم جستجوی آینه ( ،]27[ 92)ISAبهینهساز مبتنی
بر جغرافیای زیستی ( 29[ 99)BBOو  ،]21الگوریتم ترکیبی
( 90[ )PSO-GSAو  ]99و الگوریتم جستجوی گرانشی
( ]92[ 94)GSAاشاره کرد.
هرکدام از این الگوریتمها دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص
به خود هستند .یکی از عواملی که برای همه آنها محدودکننده
است ،افزایش پیچیدگی نهایی سامانه و درنتیجه کاهش سرعت
دستهبندی است؛ که با توجه به ابعاد باالی مجموعه دادههای
سوناری این موضوع تشدید میشود؛ بنابراین ،استفاده از
الگوریتمهای بهینهساز پیچیده هرچند باعث افزایش نرخ
دستهبندی خواهد شد ولی ریسک خارج شدن سامانه از حاالت
بالدرنگ را به همراه خواهد داشت [.]99
با توجه به محدودیت ذکرشده و همچنین تئوری هیچ ناهاری
مجانی نیست ]94[ )NFL( 95که اثبات میکند هیچ الگوریتم
بهینهسازی وجود ندارد که برای همه مسائل بهترین جواب را
ارائه کند ،در این مقاله بهجای استفاده از الگوریتمها با پیچیدگی
باال از الگوریتم ساده بهینهساز ازدحام ذرات ( )PSOاستفاده
خواهد شد.
در الگوریتم  PSOمتعارف همه ذرات با یک توانایی در نظر
گرفتهشده و نحوی بهروزرسانی مکان و سرعت آنها نیز با یک
راهبرد یکسان انجام خواهد شد .این در حالی است که در طبیعت
موجودات مختلف دارای تواناییهای متفاوت میباشند .ازاینروی
در این مقاله از گروههای مختلف با راهبردهای بهروزرسانی
مختلف استفاده خواهد شد؛ همچنین برای افزایش دقت

میتواند جایگزین الگوریتمهای یادگیری مبتنی بر گرادیان باشد،
زیرا ماهیت تصادفی این الگوریتمها باعث جلوگیری از گیرکردن
در بهینه محلی ،افزایش سرعت همگرایی و کاهش خطای
دستهبندی میشود.
ازجمله روشهای فرا ابتکاری که در سالهای اخیر برای
آموزش شبکههای عصبی در حوزه اهداف سوناری استفادهشدهاند
9
میتوان به الگوریتم ژنتیک ( ،]95[ )GAتبرید تدریجی ()SA
Simulated Annealing

1

2

Artificial Bee Colony Algorithm
Chemical Reaction Optimization
4
Magnetic Optimization Algorithm
5
Central Force Optimization
6
Invasive Weed Optimization
7
Charged System Search
8
Social-Spider Optimization
9
Teaching-Learning-based Optimization Algorithm
10
Gray Wolf Optimizer
11
Particle Swarm Optimizer
12
Interior Search Algorithm
13
Biogeography-based Optimization Algorithm
14
Gravitational Search Algorithm
15
No Free Lunch
3
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9

دستهبندی بدون تحمیل افزایش پیچیدگی از نقشههای آشفته
[ ]95برای بهبود فاز اکتشاف و اجتناب از گیرکردن در بهینههای
محلی بهعنوان نوآوری اصلی مقاله استفاده خواهد شد .این
الگوریتم را بهینهساز ازدحام ذرات با گروههای مستقل آشفته
( 2)CGPSOنامگذاری میشود.

در ادامه مقاله بهمنظور سنجش سامانه طراحیشده از سه
مجموع داده سوناری استفاده خواهد گردید .مجموعه اول از
مخزن  UCI9بهعنوان یک مجموعه داده مرجع استخراجشده است
[ 91و  ]97تا بتوان عملکرد الگوریتم را با روشهای متعارف دیگر
سنجید .همچنین بهمنظور ارزیابی عملکرد دسته بندیکننده
طراحیشده در کار با دادگان واقعی و تجربی ،دو مجموعه داده
دیگر توسط نویسندگان توسعه داده خواهند شد [ 99و .]91
سازماندهی مقاله به این صورت است که بخش  2به معرفی
شبکههای عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه خواهد پرداخت.
بخش  9به بحث در خصوص بهینهساز  PSOو CGPSO
میپردازد .شیوه اعمال الگوریتم  CGPSOحاصل بهعنوان یک
الگوریتم آموزش فرا ابتکاری به شبکههای  MLPدر بخش 4
توصیف گردیده است .مجموعه دادههای سوناری در بخش  5و
نتایج در بخش  1موردبحث قرار خواهند گرفت و درنهایت در
بخش  7نتیجهگیری بیان خواهد شد.

 .1شبکه عصبی چندالیه
شکل ( )9یک شبکه عصبی  9( MLPالیه) را نشان میدهد که
در آن n ،مبین تعداد گرههای ورودی h ،مبین تعداد گرههای
پنهان و  mمبین تعداد گرههای خروجی است .همانطور که
مالحظه میشود ،اتصالهای یکطرفه بین گرههای شبکه عصبی
چندالیه که از خانواده شبکههای عصبی  FNNاست ،وجود دارد.
خروجی شبکه عصبی چندالیه بهصورت رابطه ( )9محاسبه
میگردد [:]29

()2

1
S j  sigmoid (s j ) 
, j=1,2,...,h
)) (1  exp(s j

شکل  .1یک شبکه عصبی مصنوعی چندالیه با یک الیه پنهان [.]93

میتوان بعد از محاسبه مقدار گرههای پنهان ،خروجیهای نهایی
را بهصورت زیر تعریف نمود [::]95
h

()9
()4

o k   (Wjk .S j )  k , k=1,2,...,m
j 1

1
, k=1,2,...,m
)) (1  exp( o k

O k  sigmoid (ok ) 

مبین وزن یال متصلکننده گره jام (در الیه
که در آن،
پنهان) به گره kام (در الیه خروجی) و مبین بایاس گره kام
(در الیه خروجی) است [ .]95مهمترین بخشهای شبکههای
عصبی چندالیه ،وزن یالها و بایاس گرهها است .همانطور که در
روابط باال مشاهده گردید ،وزن یالها و بایاسها ،مقدار خروجی
نهایی را تعریف کردند .آموزش یک شبکه عصبی چندالیه ،شامل
پیدا کردن بهترین مقدار برای وزن یالها و بایاسها ،بهمنظور
رسیدن به مقدار مطلوب خروجی در ازای ورودیهای مشخص
است.

 .9بهینهساز ازدحام ذرات
n

()9

s j   (Wij .Xi )   j , j=1,2,...,h
i 1

مبین وزن یال
که در آن n ،مبین تعداد گرههای ورودی،
متصلکننده گره iام ( در الیه ورودی) به گره jام ام(در الیه
پنهان) ،مبین بایاس گره jام ( در الیه پنهان) و مبین ورودی
به گره iام (در الیه ورودی) است .خروجی هر گره پنهان
با استفاده از یک تابع سیگموید و بهصورت رابطه ( )2بهدست
میآید [:]95
Chaotic Maps
Chaotic Group Particle Swarm Algorithm
University of California, Irvine

1
2
3

بهینهساز  PSOاز رفتار اجتماعی پرندگان الهام گرفتهشده اس ت.
این روش از تعدادی از ذرات (راهحله ای ن امزد) ک ه در فض ای
جستجو به دنبال یافتن بهترین راهحل هستند ،استفاده م یکن د.
در همین حال همه ذرات بهسوی بهترین ذرهای (بهترین راهحل)
که در مسیرشان وجود دارد ،حرکت میکنند .بهعبارتدیگر ،ذرات
بهترین راهحلهای خود را بهعنوان بهترین راهح ل کل ی در نظ ر
میگیرند .هر ذره در  PSOباید پارامترهایی مانند موقعیت فعل ی،
سرعت فعلی ،فاصله تا  pbestو فاصله تا  gbestرا بهمنظ ور تغیی ر
موقعیت خود در نظر بگیرد .مدلس ازی ریاض ی  PSOب هص ورت
روابط ( )5و ( )1است [.]21
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 i t 1  w  i t  c1  rand   pbest i  i t 
c 2  rand   gbest  i t 

i t 1  i t  i t 1

() 1

در روابط باال  i tمبین سرعت 9ذره  iام در تکرار  tام w ،مبین تابع
وزن c j ،2مبین ضریب ش تاب 9و  randنش اندهن ده ی ک ع دد

بهدست آورد .در این الگوریتم ،گروهه ای مس تقل توس ط رواب ط
ارائهشده در [ ]21برای بهروزرسانی  C1و  C2استفادهشده است.
در این بخش چهار گروه مستقل که از کلونی موریانهها الهام
گرفتهشدهاند ،تعریف می شوند .این چهار گروه مستقل از الگوهای
خود برای جستجو در فضای مسئله ب هص ورت محل ی و عم ومی
استفاده م یکنن د .ب همنظ ور اف زایش توان ایی الگ وریتم در ف از

تصادفی ب ین  0و  9اس ت  i t .مب ین موقعی ت فعل ی ذره  iام در

بهرهبرداری و جلوگیری از همگرایی زودرس از نقشهه ای آش فته

تکرار  tام است .همچنین  ، pbestiبهت رین راه ح ل عام ل  iام در
تکرار  tام است و بهت رین راهحل ی ک ه ت اکنون پیداش ده اس ت،
 gbestاست [.]21

برای افزایش توانایی اجتناب از بهینه محلی اس تفادهش ده اس ت.
این راهبردهای به روزرسانی در ج دول ( )9و ش کل ( )2نم ایش
دادهشدهاند.

 .2-9الگوریتم بهینهساز ازدحام ذرات با گروههای مستقل
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در  PSOمت داول تم ام ذرات ب هط ور مش ابه در جس تجوی
محلی و عمومی رفتار میکنند .در ای ن حال ت ذرات را م یت وان
بهعنوان یک گروه با یک راهبرد جستجو در نظر گرفت .بااینحال
به لحاظ نظری در هر الگوریتم بهینهسازی مبتن ی ب ر جمعی ت،
میتوان با استفاده از گروههای مستقل متفاوت که هدفی مشترک
دارند نتیجه جستجوی تصادفی و مس تقیم را ب هط ور ه مزم ان
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شکل  .1نمایش ضرایب بهروزرسانی آشفته

در  CGPSOابتدا هم ه ذرات ب هص ورت تص ادفی در فض ای
جستجوی مسئله قرار میگیرند .پسازآن ذرات بهطور تصادفی به
برخی گروههای مستقل از پیش تعریفشده تقسیم میگردن د .در
هر تکرار  pbest ،gbestو تناسب ذرات تعریف میشوند .هر ذره ب ا
بهکارگیری راهبرد گروهی خود ض رایب  C1و  C2را ب هروزرس انی
میکن د .پ س از محاس به  C1و  C2س رعت و موقعی ت ذرات ب ا
استفاده از رابطهه ای ( )5و ( )1ب هروزرس انی م یش وند .بل وک
دیاگرام کلی الگوریتم پیشنهادی در شکل ( )9نمایش داده ش ده
است.

گروه

C2

C1

9

Chaotic-Value* (2log(t)/log(T )) + 0.5

)) Chaotic-Value*2.5−(2log(t)/log(T
3

2

Chaotic-Value* (2 t /T ) + 0.5

Chaotic-Value* (−2 t / T ) + 2.5

9

]Chaotic-Value*2.2−2exp[4t/T)2

]Chaotic-Value*0.5 + 2exp[−(4t/T)2

4

) Chaotic-Value*0.5−2(t/T )2 + 2(2t/T

) Chaotic-Value*2.5 + 2(t/T )2 −2(2t/T

Velocity
Weighting Function
Acceleration Coefficient

1
2
3
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Iteration

جدول  .2راهبردهای بهروزرسانی با الگوی گروهای مستقل چهارگانه و آشفته

3

350

300

250

200

Group three

150

100

50

Amplitude

مفهوم گروه های مستقل با الهام از تنوع افراد در تجمع حیوانات و
یا ازدحام حشرات الهام گرفتهش ده اس ت .در ه ر جمع ی ،اف راد
ازلحاظ هوش و توان ایی ک امال مش ابه نیس تند ،ام ا هم ه آنه ا
وظایفشان را به عنوان عضوی از گروه انجام میدهند .توان ایی ه ر
فرد می تواند در یک وضعیت خاص مفید باشد .بهعن وانمث ال در
یک کلونی موریانه چهار نوع موریانه ب ه ن امه ای س رباز ،ک ارگر،
پرستار بچه و ملکه وجود دارن د .آنه ا از توان اییه ای متن وعی
برخوردارند ،اما این تفاوتها برای بقای کلونیشان الزم است .این
چهار نوع موریانه را میتوان به عنوان چهار گروه مس تقل در نظ ر
گرفت که یک هدف مشترک گروهی دارند و آن بقای کلونی است
[.]21

Amplitude

آشفته

0

10

0

10

Amplitude

C1
C2

C1
C2

3
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الگوریتم آموزشدهنده برای شبکههای عصبی چندالیه ،الزم
است وزن یالها و بایاس گرهها بهصورت مناسب نمایش داده
شوند.
بهطورکلی سهراه برای نشان دادن وزن یالها و بایاس گرهها
وجود دارد که عبارتاند از :بردار ،ماتریس و روش دودویی .در
بردار ،ماتریس و روش دودویی ،بهترتیب هر عنصر با یک بردار،

C2 C1

ماتریس و رشتهای از بیتهای دودویی نشان داده میشود.
هرکدام از این روشها دارای مزایا و معایبی هستند که ممکن
است در موارد خاص مفید است.

C2 C1

در روش نخست ،تبدیل عناصر به بردار ،ماتریس و یا رشتهای
از بیتهای باینری آسان است ،اما فرآیند بازیابی آنها پیچیده

C2 C1

خواهد بود .به همین دلیل اغلب این روش در شبکههای عصبی
ساده مورداستفاده قرار میگیرد .در روش دوم برای شبکههای با
ساختار پیچیده ،بازیابی آسانتر از کد کردن عناصر است .این
روش برای الگوریتمهای یادگیری در شبکههای عصبی عمومی
بسیار مناسب است .در روش سوم ،نیاز است که متغیرها بهصورت
باینری نمایش داده شوند .در این حالت وقتیکه ساختار شبکه

Pbest Gbest

پیچیده گردد ،طول هر عنصر نیز افزایش مییابد؛ بنابراین ،فرآیند
کد کردن و دیکد کردن خیلی پیچیده خواهد شد.
در این مقاله ،چون با شبکههای عصبی چندالیه پیچیده
سروکار نداریم ،از روش برداری استفادهشده است .بهعنوان مثالی
از این شیوه کد نویسی ،بردار نهایی شبکه عصبی چندالیه نشان
دادهشده در شکل ( ،)4در رابطه ( )7آورده شده است.

شکل  .9بلوک دیاگرام کلی الگوریتم پیشنهادی

 .1آموزش یک شبکه عصبی چندالیه با استفاده از
الگوریتم CGPSO

بهطورکلی ،سه روش استفاده از الگوریتمهای تکاملی برای
آموزش شبکههای عصبی چندالیه وجود دارد .اولین روش عبارت
است از بهکارگیری شبکههای تکاملی بهمنظور یافتن ترکیب وزن
یالها و بایاس گرهها برای داشتن کمترین مقدار خطا در یک
شبکه عصبی چندالیه .دومین شیوه عبارت است از بهکارگیری
شبکههای تکاملی بهمنظور یافتن ساختار مناسب شبکه عصبی

شکل  .1شبکه عصبی چندالیه با ساختار 2-9-9
() 7

Position   w13w23w14 w24 w15 w25 w36 w46 w561234 

چندالیه در یک مسئله خاص و آخرین شیوه شامل بهکارگیری
شبکههای تکاملی بهمنظور یافتن پارامترهای الگوریتم یادگیری
مبتنی بر گرادیان از قبیل نرخ یادگیری و اندازه حرکت است .در

 .5مجموعه دادگان سونار

این مقاله ،الگوریتم  ،CGPSOبا استفاده از شیوه نخست به یک

راهب رد اص لی در ای ن مقال ه اس تفاده از س ه مجموع ه دادگ ان

شبکه عصبی  MLPاعمال میگردد .بهمنظور طراحی یک

بهصورت ذیل است:
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 مجموعه دادگان  Sejnowski&Gormanبهمنظور داش تن ی ک
مجموعه دادگان مرجع برای مقایسه دستهبن دی کنن دهه ای
پیشنهادی با کارهای محققان دیگر [.]91
 طراحی سناریو آزمایش و جمعآوری مجموعه دادگان در تونل
کاویتاسیون دانش گاه عل وم دری ایی ام ام خمین ی (ره) ب رای
استفاده بهمنظور مجموعه دادگان غیرفعال سوناری.

هم انگون ه ک ه در ش کل ( )1نم ایش دادهش ده اس ت ،در ای ن
آزمایش پوش طیفی از  10نمونه طیفی ک ه ب ین  0و  9نرم الیزه
شدهاند ،تشکیلشده است .هرکدام از این اعداد نماین ده مجم وع
انرژی موجود در دریچه نمونهبرداری مربوطه است؛ بهط ور مث ال
انرژی موجود در دریچه اول (  )   0بعد از نرمالیزه شدن ،عدد
اول از  10عددِ موجود در بردار ویژگی را تشکیل میدهد.

 طراحی سناریو آزمایش و جمعآوری مجموعه دادگ ان توس ط
سونوبوی طراحی شده در دانشگاه علوم دری ایی ام ام خمین ی
(ره) برای استفاده بهمنظور مجموعه دادگان فعال سوناری.
در ادامه ،مجموعه دادگان ذکرش ده ب هط ور مختص ر ش را داده
خواهد شد.
 .2-5مجموعه دادگان Sejnowski&Gorman

دادگان سونار مورداستفاده در این قسمت ،از آزم ایش  Gormanو

الف) دریچههای نمونهبرداری

 Sejnowskiموجود در مراجع ] 91و  [97استخراجشده اس ت .در
این آزمایش دو نوع اکو( 9س یگنال بازگش تی) وج ود دارد ،اول ی
مربوط به یک سیلندر فلزی (نقش هدف واقعی را بر عهده دارد) و
دومی مربوط به یک صخره هماندازه سیلندر (نقش کالتر یا هدف
کاذب را ایفا میکند) هستند .در این آزمایش یک س یلندر فل زی
به طول  5فوت و یک صخره هماندازه با آن در بس تر ش نی دری ا
قرار دادهش ده ان د و ی ک پ الس چی ر  FMخط ی په ن بان د

2

( )ka=55/6به سمت آنها فرستاده شده است .ب ر اس اس

SNR

اکوی دریافتی ،از  9200اکو جمعآوریشده 209 ،اک و ک ه

SNR

ب) اعمال مجموعه دریچههای نمونهبرداری بر روی طیفنگار دوبعدی

شکل  .6پیشپردازش استفادهشده برای بهدست آوردن پوش طیفی

 .1-5مجموعه دادگان غیرفعال (تونل کاویتاسیون)

آنها بین  4dBتا  15dBاست ،انتخابشدهان د .از ای ن  209اک و،

ب رای انج ام ای ن آزم ایش و ب هدس ت آوردن مجموع ه دادگ ان

 999عدد مربوط به سیلندر فلزی و  17ع دد مرب وط ب ه ص خره

قابل اطمینان در مرحله اول سه نوع پروانه در کالسه ای  B ،Aو

هستند .ش کل ( )5نمون هه ایی از اکوه ای دری افتی از ص خره و

 Cدریایی س اخته ش د .جزیی ات و مشخص ات در مرج ع ][99

سیلندر فلزی را نشان میدهد .مشاهده میشود که اکوهای هدف

توضیح دادهشده است .سپس (بهمنظور شبیهسازی شرایط ک اری

واقعی (سیلندر فلزی) و کالتر (صخره) بسیار شبیه هم است و ب ا

ش ناورهای مختل ف) موردبررس ی ق رار گرفتن د .در ط ول ای ن

یک دسته بندی کننده خطی یا غیرخطی مرتبه پایین نم یت وان

آزمایشها ،صوت (نویز آکوستیکی) حاصل از پروانهه ای مختل ف

آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.

توسط هیدروفن و برد جمعآوری داده 9در رایانه ذخیره گردید .در
این آزمایش از برد جم عآوری داده م دل  UDAQ_Liteس اخت
شرکت  Eagle Technologyکشور آفریقای جنوبی استفاده ش ده
است .مشخصات تونل در جدول ( )2نمایش داده شده است.

شکل  .5نمونهای از اکوهای بازگشتی از صخره و سیلندر فلزی در

مراجع ] 91و [97
Echo
Wide-Band Linear FM

سرعت پیشروی پروانه در آب های آزاد بهصورت عددی بدون بعد
 Jمتناسب با سرعت چرخش ) N(RPMو یا س رعت چ رخش در
ثانیه ) n(RPSو قطر پروان ه ) D(mو  vس رعت جری ان آب بی ان
طبق رابطه ( )9میشود [.]99

1
2

Data-Logger

3
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قابل قبولی از این نویزها داشته باشیم .در مرحله سوم پروان ه در

J

دورهای مختلف (متناسب با نوع شناور مدل ش ده) ب ه چ رخش

در کلیه آزمایش ها فشار اتمسفر  900kpaو فشار داخل تونل

درآمده تا نویزهای مربوط به چ رخش پروان ه ب رای ک السه ای

با توجه به عمق قرارگیری پروانه در آن ک الس ش ناور متغی ر در

مختلف شناور بهدست آید .در مرحل ه چه ارم ب ا روش ن نم ودن

نظر گرفته شده است .همچنین سرعت جریان آب در داخل تون ل

پمپ چرخش آب و پمپ تخلیه حبابه ای درون تون ل تخلی ه و

 4m/sاست.

سپس موتور پروانه فعالشده و صوت حاصل توسط برد جمعآوری
داده و نرم افزار مطلب در رایانه ذخیره میشود .در تمامی مراح ل

یکی از هیدروفنها در کنار پروان ه در فاص له  90س انتیمت ری و

داده های واقعی بدون تقویت مقادیر ،در رایانه ذخی رهش ده ت ا در

دیگری در فاصله  50سانتی متری از هیدروفن اول مط ابق ش کل

مراحل بعدازاین مقادیر استفاده شود.

( )7نصبشده است

 .2-1-5ترسیم منحنیهای نویز برای پروانههای مدل

در این قسمت اندازه گیری نویز پروانههای طراحیش ده ط ی
چهار مرحله انجام میشود .در مرحله اول بع د از آرام ش جری ان

با توجه استاندارد مراجع )[ 49و  (]42توان برحسب  dBنسبت

آب ،نویز موجود توسط هیدروفنها دریافت و س پس توس ط ب رد

به توان مرجع صوتی آب (

) محاسبه میگردد .شکل ( )9از

جمعآوری داده و نرم افزار مطلب دریافت و ذخی ره م یش ود .در

چپ به راست بهترتیب منحنیهای نویز دریافتی در سطح

مرحله دوم با روشن نمودن موتور رانش پروانه و بدون چرخ پروانه

هیدروفن ،تبدیل فوریه و طیف توان نویز برحسب دسیبل را برای

در چندین مرحله نویز موتور نیز دریافت میشود تا بتوان تخمین

شناورهای مدل شده مختلف نشان میدهد.

جدول  .1مشخصات تونل کاویتاسیون
مدل تونل

مدل  NA10ساخت انگلستان

ضریب پیشروی

 0/9الی 0/1

ابعاد مقطع شیشهای

ارتفاع -200عرض  -200طول  750میلیمتر

ابعاد تونل

ارتفاع  -2750طول  -4100عرض  9900میلیمتر

سرعت آب در تونل

حداقل  0/15و حداکثر( 4/9:متر بر ثانیه)

عدد کاویتاسیون

 2الی 5

گشتاور موتور پروانه

صفر الی  940نیوتن متر

محدوده فشار

 50الی  200کیلو پاسکال

سرعت چرخش پروانه

حداکثر  9000دور بر دقیقه

پمپ اصلی

 5/5کیلووات 990:440-ولت -سهفاز 50 -هرتز

Section Test
Water Flow Direction

Filter Bubble

Water Pump

ب) تونل کاویتاسیون ،پروانه و هیدروفنها در قسمت
الف) موقعیت پروانه و هیدروفنها

شکل  .7تونل کاویتاسیون و موقعیت نصب هیدروفنها نصبت به پروانه در تونل

Section Test
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شکل  .8از چپ به راست بهترتیب منحنیهای نویز دریافتی در سطح هیدروفن ،تبدیل فوریه و طیف توان نویز برحسب دسیبل نسبت به توان
مرجع صوتی آب (

) برای پروانههای مدل مختلف.

تنها تفاوت عمده دادگان بهدستآمده در تونل کاویتاسیون با
دادگان جمعآوریشده در شرایط واقعی ،متغیر بودن SPL
دریافتی در محیط واقعی است .این متغیر بودن  SPLبهدلیل
متغیر و ناهمگن بودن محیط انتقال صوت در دریا است.

فرکانسی  990-5هرتز را پوشش میدهد .اهداف قرار دادهشده در
کف توسط یک موتور الکتریکی به ان دازه  990درج ه و ب ا دق ت
یک درجه چرخانده می شوند .در این حالت اکوه ای برگش تی در
فاصله  90متری از آنها جمعآوریشده است.

 .9-5مجموعه دادگان فعال (سونوبوی)
مجموعه دادگ ان فع ال مورداس تفاده در ای ن مقال ه از آزم ایش
صورت گرفته در سواحل نوشهر بهدستآمده است .این منطقه ب ا
عمق بین  40تا  900متر جزو مناطق کمعمق 9است .این دادگان
توسط سونوبوی نشان داده شده در شکل (-1الف) جمعآوریشده
است [ .]91همچنین اطالعات مرب وط ب ه پارامتره ای محیط ی
مانند دما ،شوری ،عمق آب ،سرعت وزش باد ،جنس ک ف دری ا و
غیره از بویه موج نگار سازمان بن ادر و دری انوردی نوش هر ک ه در
شکل (-1ب) نمایش دادهشده است ،بهدستآمده است.
در این آزمایش  1شیء شامل  4ه دف 2و  2غی ر-ه دف 9در
بستر شنی دریا قرار دادهشدهاند .در این آزمایش سیگنال ارس الی
یک پالس چیر مدول هش ده خط ی په ن بان د اس ت ک ه ب ازه
shallow water
Target
Non-Target

1
2
3

الف ) سونوبوی برای ارسال پینگ
و دریافت باز پراکنش اهداف

ب) سونوبوی تأمینکننده اطالعات محیطی

شکل  .9سونوبویهای مورداستفاده برای بهدست آوردن مجموعه
دادگان سوناری

یک مجموعه دادگان خوب نقش بسیار حیاتی را در دس تهبن دی
دادگان سوناری ایفا میکند .با توجه به حجم باالی دادگ ان خ ام

طراحی سامانه سوناری باقابلیت دستهبندی اهداف فعال و غیرفعال آکوستیکی مبتنی بر شبکه عصبی فراابتکاری؛ محمد خویشه و همکاران

بهدستآمده در مرحله قبل ،حج م محاس بات ب اال م ورد انتظ ار
خواهد بود .بهمنظور کاستن از بار محاسباتی دستهبندی کنن ده و
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) X (k

()1

X (k )  c
2

استخراج کننده ویژگی ،فرآیند آشکارسازی اهداف محتمل از ک ل

ک ه در ای ن رابط

داده دریافتی الزم و ضروری است .بدین منظور از شدت س یگنال

) )  c  0.0025Max( X (kبرای حل مشکل یکتایی به رابطه

دریافتی استفاده میشود.

اضافه میشود .خروجی این مرحله سیگنال تف رق خ الص ب دون

بهدلیل عمق کم دریا در این محیط پدیدههای از قبیل انتشار

هX ( k ) ،

H (k ) 

تب دیل فوری ه س یگنال ارس الی و

2

اثرات پدیدههای مصنوعی است.

چندمسیرگی ،انعکاسه ای چندگان ه و طن ین غیرقاب ل اجتن اب

 .4نرمالیزه کردن :درنهای ت ه ر ه دف را ب ه گون ه ای مقی اس

هستند  .بع د از مرحل ه آشکارس ازی و قب ل از مرحل ه اس تخراج

میکنیم که هرکدام قدرت هدف یکسانی داشته باش ند .ب رای
این کار هر س یگنال تف رق را توس ط  SAR9ک ه ب زر ت رین
دامنهای که از  %10حداکثر دامنههای دری افتی کمت ر اس ت،
تقسیم میش ود .در ش کل ( )90نمون هه ای از س یگناله ای
دریافتی از اهداف مختلف که تابعی از فرکانس و جهت اه داف
است ،نمایش دادهشده است.

ویژگی ،با استفاده از یک فیلتر در ح وزه فیلتره ای تطبیق ی ب ه
حذف اثرات این پدیدههای مصنوعی میپردازیم .بعدازاین مرحل ه
با استفاده از فیلترینگ معکوس به بازیابی سیگنال بازتابش اصلی
می پردازیم .در این مرحله از این حقیقت استفادهش ده اس ت ک ه
جداسازی این پدیده های مصنوعی در حوزه فیلتر تطبیقی بس یار
سادهتر از حوزه زمان است .کل فرآین د پ یشپ ردازش در چه ار
مرحله به شرا ذیل انجام میشود:
 .9مقیاسگذاری :بهمنظور حذف اثر بهره تقویتکننده ،فیلتر و
غیره در مرحله جمعآوری داده ،سیگنال خام را به سیگنال
مقیاسدهی شده تبدیل میکند.
 .2نمونه برداری کاهنده :نرخ نمونه برداری اصلی  2 MHzاس ت
که از پهنای باند سیگنال اصلی بسیار بیشتر اس ت .ب همنظ ور

ب) هدف شماره 2

الف) هدف شماره 9

کاهش نرخ نمونهبرداری بهصورتی که اطالعات مفید از دس ت
نرود از مرجع [ ]99استفادهشده است .در این مرجع با استفاده
از اطالعات محیطی مانند عم ق آب ،فرک انس ک اری ،ناحی ه
تحت پایش و غیره برای هر پینگ تعداد نقاط ثابتی در مرحله
نمونه برداری انتخاب می شود .در اینج ا  2049نقط ه انتخ اب
میشود بهصورتی که اطالعات مفید برای اس تخراج ویژگ ی از
ت) هدف شماره 4

بین نرود.
 .9فرآیند حذف مصنوعات و چندمسیرگی :در ای ن روش ب ا
استفاده از همبستگی متقابل سیگنال تفرق با سیگنال ارس الی
در هر زاویه ،مکان ح داکثر خروج ی فیلت ر تطبیق ی بان ام x
مشخص میشود .س پس ی ک پنج ره ک ه مح دوده [x-left:
]x+rightرا پوشش میدهد ،بر روی سیگنال اعمال م یش ود.
در این  rightبراب ر ب ا  900و  leftمس اوی ب ا  299اس ت ک ه
تشکیل یک پنجره  592نقطه ای را میدهد .ب ه منظ ور حف
اندازه اصلی سیگنال ،این سیگنال بخش بندی ش ده ص فر پ ر
شده و برای حذف اثر سیگنال ارسالی توسط رابطه ( )1فیلت ر
معکوس میشود [.]21

ج) غیر-هدف شماره 2

) هدف شماره 9

ث) غیر-هدف شماره 9

شکل  .23نمونهای از اکوهای برگشتی از اشیای مختلف شامل هدف
و غیر-هدف

Signal Reference Amplitude

1

298

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال یازدهم ،شماره  ،1تابستان 2999

تمامی قسمتهای مرحله پیشپردازش بهصورت بلوکی در ش کل
( )99نمایش دادهشده است.

MFCC

Mel
)E(l

)e(l

MFCC

Log

DCT

ANN

2

) S (k

)S(k

)C(n

شکل  .21بلوک دیاگرام استخراج ویژگی

FFT

 .6نتایج و بحث

تعداد مثال

تعداد ویژگی

2

انرژی طیفی )  S (kتوسط  Mفیلت ر س هگ وش مقی

اس Mel

نام مجموعه دادگان

تعداد نمونه

که در این رابطه )  Sr (kو )  Si (kبه ترتیب قسمت حقیق ی
و موهومی تبدیل فوریه سیگنال آشکارسازی شده هستند .سپس

آموزش)(Train

جدول  .9دادگان مورداستفاده در مقاله

تعداد نمونه

بعد از بخش پیش پردازش و دریاف ت ف ریمه ای آشکارش ده ک ه
حاوی صوت مربوط به سیگنال های تفرق هستند ،در این مرحل ه
صوت های آشکارسازی شده که اثرات پدیدههای مص نوعی آنه ا
حذف شده و به حوزه فرکانس ب رده ش ده اس ت (بان ام ) )S(kب ه
بخش استخراج ویژگی تحویل داده م یش ود .در ای ن مرحل ه در
ابتدا انرژی طیف سیگنال توسط رابط ه ( )90محاس به م یش ود
[:]21
2
2
2
()90
) S (k )  Sr (k )  Si (k

آزمون)(Test

 .1-5استخراج ویژگی

تعداد نمونه

شکل  .22نمایش بلوکی بخش پیشپردازش

در این بخش توانایی الگ وریتم  CGPSOدر دس تهبن دی دادهه ا
سوناری مورد آزمایش ق رار م یگی رد .معیاره ای مقایس ه دق ت
دستهبندی ،یافتن کمینه محلی و س رعت همگرای ی م یباش ند.
ابعاد مجموعه دادگان فراهمشده در جدول ( )9و ضرایب الگوریتم
 CGPSOو الگوریتمهای معیار در ج دول ( )4نم ایش داده ش ده
اس ت .در تم امی الگ وریتمه ا وزن اینرس ی  wب رای هم ه
الگوریتمهای مبتنی بر  PSOبهطور خطی از  0/1ت ا  0/4ک اهش
مییابد .همچنین تعداد ذرات موجود  900عدد و ح داکثر تع داد
تکرارها  500است.

اعتبارسنجی)(Validation

4

فیلتر میشود .انرژی خروجی -lام ین فیلت ر توس ط رابط ه ()99
بهدست میآید [.]21
N 1
()99
2
) E(l )   S (k ) H l (k

فعال (سونوبوی)

900

99

290

10

90

در این رابطه  Nتعداد فرکانسهای گسسته اس ت ک ه در تب دیل

غیرفعال (کاویتاسیون)

490

920

991

11

49

Sejnowski&Gorman

209

10

945

49

20

k 0

 FFTمرحله پیشپ ردازش اس تفادهش ده ب ود و )  H l (kت ابع
انتقال فیلتر داده شده است به صورتی ک ه  .=0,1,…,Mlمح دوده
پویایی طیف انرژی فیلتر شده در مقیاس  Melتوسط تابع لگاریتم
بهصورت رابطه ( )92فشرده میشود.

جدول  .1پارامترها و مقادیر اولیه مربوط به الگوریتمهای مورداستفاده
الگوریتم

)) e(l )  log(E(l

()92
درنهایت ضرایب ادراکی فرکانس  )MFCC( Melبه وس یله رابط ه
( )99و تب دیل کسینوس ی گسس ته ( )DCTب ه ح وزه زم ان
بازگردانده میشود [.]21

()99
)
M
l 1
در این حالت و برای هر هدف آشکارشده ،بردار ویژگی ب هص ورت

PSO

GSPSO

رابطه ( )94خواهد بود.

تمامی مراحل ذکرش ده در مرحل ه اس تخراج ویژگ ی ب هص ورت
بلوکی در شکل ( )92نمایش دادهشده است.

ضریب

شناختی)(C1

9

ضریب

اجتماعی)(C2

9

ثابت

وزن)(w

اندازه جمعیت

M

()94

مکانشناسی

اتصال کامل

بیشینه تعداد تکرار

)c(n)   e(l ) cos(n(l  0.5

Xm  [c(0), c(1),..., c( P 1)]T

پارامترها

مقادیر

GWO

0/9
500
200

ضریب

شناختی)(C1

مطابق جدول ()9

ضریب

اجتماعی)(C2

مطابق جدول ()9

بیشینه تعداد تکرار

500

تعداد گر ها

92

محدوده پایین

-5

محدوده باال

5

بیشینه تعداد تکرار

500
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در دستهبندی مجموعههای داده ،تعداد گره ورودی برابر با تع داد
ویژگی های صوت ورودی و تعداد گره پنهان برابر با تع داد دس ته
مورد انتظار است .ازآنجاییکه برای انتخاب تعداد گ رهه ای الی ه
پنه ان اس تانداردی وج ود ن دارد ،بن ابراین ،ب ر اس اس س اختار
شبکههای عصبی چندالیه ،از پیشنهاد مط راش ده در [ ]99و از
رابطه ( )95استفاده خواهد شد.

همان طور ک ه از ای ن ج دول قاب ل مش اهده اس ت CGPSO3 ،و
 CGPSO2بهترین نتایج را دارا هستند .این نتایج نشان م یده د
که گروه های مس تقل و نقش هه ای آش فته م یتوانن د عملک رد
الگوریتم  PSOرا برای این مس ائل بهب ود ببخش ند .ش کل ()92

منحنیهای همگرایی الگوریتمها را نشان میدهد.

H  2  N 1

()95

299

الف) معیار

Sejnowski&Gorman

که در آن N ،مبین تعداد ورودیها و  Hمب ین تع داد گ رهه ای
پنهان را نشان میدهد.
 .2-6تجزیه و تحلیل عملکرد
برای مقایسه عملکرد تمامی الگوریتمها ،می انگین نت ایج ب یش از
 90اج را جم عآوریش ده اس ت .می انگین بهت رین راهح له ا
(نشان دهنده دقت دستهبن دی) و همچن ین می انگین و انح راف
معیار میزان خطا (نش اندهن ده توان ایی الگ وریتم در اجتن اب از
بهینه محلی) در ج دول ( )5و نم ودار همگرای ی الگ وریتمه ای
مختلف در شکل ( )99برای سه مجموع ه دادگ ان س ونار معی ار،
فعال و غیرفعال نمایش دادهش ده اس ت .در ج دول ( )5بهت رین
نتایج با رنگ سیاه مشخص شده است.

ب) مجموعه داده فعال

ب) مجموعه داده غیر فعال

جدول  .5میانگین بهترین راهحلها و همچنین میانگین و انحراف
معیار میزان خطا
دادگان

الگوریتم

)MSE(AVE±STD

میانگین دقت
دستهبندی (درصد)

Sejnowski&Gorman

CGPSO1

0/0005±0/0419

95/9254

CGPSO2

3/3331±3/3733

88/1518

CGPSO3

0/0095±0/0729

94/2547

CGPSO4

0/0795±0/0092

71/7915

PSO

0/0099±0/0729

90/2541

GWO

0/0094±0/0919

95/9451

فعال
غیرفعال

BBO

0/0095±0/0979

91/9542

CGPSO1

0/0005±0/0792

19/1974

CGPSO2

0/0090±0/0729

12/5291

CGPSO3

3/3332±3/3321

91/2115

CGPSO4

0/0099±0/0729

10/9247

PSO

0/04509±0/0001

91/5971

GWO

0/0095±0/0999

12/9791

BBO

0/0099±0/0919

10/0092

CGPSO1

0/0940±0/0142

91/5479

CGPSO2

0/0095±0/0059

15/5497

CGPSO3

31e-7/5369±3/29

96/9687

CGPSO4

0/0099±0/0094

12/2947

PSO

0/0049±0/0729

10/2919

GWO

0/0009±0/0419

19/4597

BBO

0/0009±0/0419

14/1479

شکل  .29نمودار همگرایی الگوریتمهای مختلف در دستهبندی اهداف
سوناری الف) معیار ب) فعال ) غیرفعال

همان طور که می توان از این منحنی مش اهده ک رد CGPSO3 ،و
 CGPSO2از بهترین نرخهای همگرایی برای هر سه مجموعه داده
و  CGPSO1برای دو مجموعه داده برخوردار هستند .نتایج حاصل
از الگوریتمهای  CGPSOنشان میده د ک ه گ روهه ای مس تقل
میتوانند توانایی همگرایی الگوریتم  PSOرا بهط ور قاب لت وجهی
بدون اینکه پیچیدگی الگوریتم افزایش یابد ،بهبود ببخشند .دلیل
برتری نتایج این است که ذرات از تنوع جمعیتی برخوردارند و ب ه
ط ور م قثر ق ادر ب ه به رهب رداری از دان ش محل ی در نزدیک ی
راهحلهای بهینه هستند و در بهینههای محلی گیر نمیکنند.
.1-6

سنجش

عملکرد

بالدرنگ

دستهبندیکننده

طراحیشده
پس از طراحی ک ل س امانه دس ته بن دیکنن ده مبتن ی ب ر
شبکههای عصبی فرا ابتکاری ،به منظور پردازش بالدرنگ تص میم
بر پیادهسازی سختافزاری آن بر بستر تراشه  FPGAگرفته ش د.
بدین منظور دستهبندیکنن ده طراح یش ده در مح یط Xilinx
) System Generator (XSGپی ادهس ازی گردی د .قس مت
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پیشپردازش و استخراج ویژگی با توجه به توضیحات بخش قب ل
بهطور مستقیم و بهصورتی که در ادامه توضیح داده خواه د ش د،
پیادهسازی گردید .این در حالی است که پیادهسازی ش بکهه ای
عصبی تکاملی در دو مرحله انجام شد .بدینصورت که در مرحل ه
اول در محیط نرمافزار  Matlabو بهصورت ممیز ش ناور ب ا دق ت
 92بیت انجام گردید و پ س از ثاب ت ش دن وزنه ا و بای اسه ا
مقادیر بهینه آنها به فرمت ممیز ثابت با دقت  99بی ت تب دیل
شد و برای ساخت شبکه عصبی تکاملی در محیط  XSGاس تفاده
گردید.
بهمنظور داشتن نتایج مشابه  Matlabکار پ ردازش ب ا قال ب

ممیز ثابت با  91بیت شروع میشود ،بااینحال پهنای بیته ا ب ا
گذر از بلوکهای مختلف  XSGکاهش پی دا م یکن د .در بیش تر
بلوکها از فرمت  FIX_24_19استفاده شده است ک ه ب ه معن ای
پهنای  24بیت با قسمت اعشاری  91بیتی است.
تراشههای در نظر گرفتهشده برای بردهای پردازشی
 Kintex xc7k325t-2fbg676و Xilinx Virtex xc7vx550t-
 2ffg1158با درجه سرعت  -2هستند .جدول ( )1می زان من ابع
مصرفی  ،توان کل ی مص رفی و بیش ینه فرک انس ک اری را ک ه
توسط ابزار  Xilinx ISE 14.7پس از اجرا و تائید طرا ثبت ش ده
است را نمایش میدهد.
Xilinx

جدول  .6میزان منابع و توان کلی مصرفی و همچنین بیشینه فرکانس کاری دستهبندیکننده پیادهسازیشده.
تراشه استفاده شده

Kintex xc7k325t-2fbg676

موجود در تراشه

استفاده شده

Virtex xc7vx550t-2ffg1158

موجود در تراشه

استفاده شده

Slices

50150

9547

91100

9794

Flip Flop

407100

95249

112900

95445

LUTs

209900

25479

941400

25045

Bonded IOBs

400

20

950

20

RAMB18E1s

910

1

2150

1

DSP48E1s

940

919

2990

919

حداکثر فرکانس کاری

 27مگاهرتز

 94مگاهرتز

مجموع توان مصرفی

 0/999وات

 2/514وات

معماری موردنظر از  919بلوک  DSP48E1sاستفاده میکند .این
مورد با معماری موازی شبکه عصبی  MLPکه نیازمند  99ض رب
کننده برای هر نرون الیه مخفی و  7ضرب کننده برای هر ن رون
الیه خروجی است ،توجیه میشود .بنابراین ،شبکه عص بی MLP
به  799+97=992ضرب کنن ده  99بیت ی نی از دارد .قس مت
طیف توان به دو ضرب کننده  91بیتی ،قسمت پنجره دهی ب ه 9
ضرب کننده  91بیتی ،زیرسامانه فیلتره ای  Melب ه  99ض رب-
کننده  24بیتی و زیرسامانه  Log and DCTبه  99ض رب کنن ده
 99بیتی نیاز دارند .با در نظر گرفتن اینکه هر رش تهDSP48E1
شامل یک ضرب کننده  9925است ،ض رب دو ع دد  24 ،91و
 99بیت ی (ممی ز ثاب ت) ب هترتی ب نیازمن د  2 ،4و  9ع دد
ه
را ب
لط
ابراین ،ک
ت .بن
 DSP48E1sاس
دد DSP48E1s
 49+42+299+999+9992=919ع
نیازمند است .به جز تعداد زی اد  DSP48E1sای ن معم اری فق ط
بخش ک وچکی از من ابع در دس ترس ای ن م دله ای  FPGAرا
مصرف میکند که در جدول ( )1نمایش داده شده است.
معماری پیاده شده بر روی تراشه  Kintex xc7k325t-2fbg676با
فرکانس حدودا  27مگاهرتز کار میکند و توان مصرفی آن کمت ر
از  999میلی وات است .این در حالی اس ت که پیادهسازی همان

معماری ب ر روی تراش ه  Virtex xc7vx550t-2ffg1158فرک انس
کاری حدودا  94مگاهرتز را نتیجه میدهد ،ولی توان مص رفی آن
کمتر از  2/514وات است .با توجه به اینکه فرکانس نمونهبرداری
قسمت پیشپردازش در مسئله دس تهبن دی اه داف س وناری در
بدترین حالت ممکن ح داکثر  2کیل وهرتز اس ت ،ای ن معم اری
طراحیشده برای کاربردهای دستهبندی مستقل بالدرن گ بس یار
مناسب است .البته باید ذکر کرد که این معماری ب ر روی تراش ه
ه ای ارزان قیم تت ر مانن د  Artix-7 xc7a100tب ا  291ع دد
 DSP48E1sنیز قابل پیادهسازی است.
 .9-6محاسبه پیچیدگی
همانگونه که در مراجع مختلف اثبات شده است [ 42و ]49برای
محاسبه حجم پردازش یا همان پیچیدگی محاس باتی روشه ای
مختلف ،رابطه دقیقی وجود ن دارد و فق ط م یت وان تخمین ی از
حجم محاسباتی روشها ارائه نمود .در این قسمت ب رای تخم ین
پیچیدگی الگوریتم پیشنهادی و الگوریتمهای معیار از ت ابعی ب ه
نام ( O9(nکه تابع زمانی الگوریتم نامیده میشود در نظر گرفت ه
 .9در نظریه پیچیدگی محاسباتی ،نماد  Oبزر ( )Big O notationبرای نشان
دادن رابطه میان تعداد دادهها و منابع محاسباتی مورد نیاز برای حل یک مسئله
با استفاده از یک الگوریتم استفاده میشود .استفاده از این نماد معموال برای
بررسی زمان و یا حافظه مورد نیاز برای حل مسئلهای با تعداد زیادی ورودی
است.
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خواهد شد که در آن n ،اندازه ورودی مسئله است.
باید توجه کرد که پیچیدگی روش پیش نهادی وابس ته ب ه تع داد
نمونههای آموزش در مجموعه دادهها ،ساختار شبکه عصبی MLP
و پیچیدگی الگوریتمهای ف را ابتک اری آم وزش اس ت .بن ابراین،
پیچیدگی کلی دس تهبن دیکنن ده طراح یش ده از رابط ه ()91
محاسبه میگردد.
(O(Classifier)=O(g(O(MLP)+O(Traning_Algorith )91
)))m
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تع داد ش کارچیان ،تع داد متغیره ا ،ح داکثر تع داد تکراره ا و
همچنین فرآیند مرتب کردن در هر تکرار بستگی دارد .ازآنجاک ه
در این الگوریتمها نیز از روش مرتب ک ردن س ریع ب رای مرت ب
کردن شکارچیان اس تفاده ش ده اس ت ،مرتب ه پیچی دگی آن در
بهترین و بدترین حالت بهترتیب ) O(nlognو ) O(n2اس ت .ب رای
ای ن الگ وریتمه ا پیچی دگی محاس باتی توس ط رواب ط ( )91و
درنتیجه ( )20محاسبه میگردد:
=)O(Hunting-Based
()91
)))O(t(O(Quick sort)+O(position update

در ادامه پیچیدگی محاسباتی دستهبندیکننده طراحیش ده
با روشهای متعارف مقایسه میگردد.
 .2-9-6پیچیدگی محاسباتی دستهبندیکننده مبتنی بر
الگوریتم BBO

عالوه بر موارد ذکرشده در باال ،پیچیدگی الگوریتم  BBOوابس ته
به تعداد زیستگاهها ،تعدادنسلها ،فرآین د جه ش و نخب هگزین ی
است .بنابراین ،پیچیدگی محاسباتی کلی دسته بندیکنن ده ه ای
مبتنی بر  BBOطبق رابطه ( )97محاسبه میشود:
()97
O(MLP,BBO)=O(g(O(MLP)+O(migration)+O(mutation)+
)))O(elitism

که در این رابطه g ،نشاندهنده حداکثر تعداد نسله ا اس ت.
پیچیدگی محاسباتی یک  MLPبا  hن رون الی ه مخف ی o ،ن رون
خروجی و  tنمونه آموزش توسط )) O(t(h+oمحاس به م یش ود.
پیچیدگی محاسباتی مهاجرت ) O(mn2است ک ه در آن  mتع داد
ساکنین و  nمبین تعداد زیستگاه است .البته پیچی دگی بهت رین
حالت ممکن مهاجرت ) O(mnخواهد بود .پیچی دگی محاس باتی
عملگر جهش در ب دترین حال ت ) O(mnاس ت .ازآنجاک ه در ف از
نخبهگزینی از روش مرتب کردن سریع برای مرتب کردن بهترین
زیستگاهها استفاده میشود ،پیچیدگی محاس باتی عملگ ر نخب ه

()20

=)O(Hunting-Based
)O(t(n2+nd)(=O(tn2+tnd

که در این روابط n ،مبین تعداد شکارچیان t ،نشاندهنده بیشینه
تعداد تکرارها و  dنشاندهنده تعداد متغیرها است.
 .9-9-6پیچیدگی محاسباتی دستهبندیکنندههای مبتنی
بر  PSOو CGPSO

با توجه به مطالب شرا داده شده در قسمته ای قب ل و مرج ع
[ ]49پیچیدگی محاس باتی الگ وریتم ه ای مبتن ی ب ر  PSOب ه
حداکثر تعداد تکرار و همچنین تعداد جمعیت اولیه بس تگی دارد.
همانگونه که در [ ]49اثبات شده است ،این پیچیدگی در حال ت
معمولی )) O(pnlog(nو در بدترین حال ت )) O(p(n^2اس ت.
که در این روابط  pحداکثر تعداد تکرار و  nتعداد جمعیت اولی ه
است.
باید به این نکته توج ه ک رد ک ه در توس عه الگ

وریتم PSO

هیچگونه پیچیدگی محاسباتی جدیدی به الگوریتم اض افه نش ده
است .بن ابراین ،پیچی دگی محاس باتی دس ته بن دیکنن ده ه ای
مبتنیبر این روش توسعهیافته ب ا دس ته بن دیکنن ده مبتن یب ر
الگوریتم  PSOکالسیک ،یکسان است.

گزینی از درجه ) O(nlognدر بهترین حال ت و ) O(n2در ب دترین

هم انگون ه ک ه دی ده م یش ود؛ الگ وریتم  CGPSOدارای

حالت است .بنابراین ،پیچیدگی محاسباتی کلی دسته بندیکننده

پیچیدگی کمتر و یا قابلمقایسه با روشهای معی ار دیگ ر اس ت؛

مبتنی بر  BBOطبق رابطه ( )99محاسبه میشود:

این در حالی است که با پیچیدگی کمتر ی ا براب ر الگ وریتمه ای

()99

))O(MLP,BBO)=O(g(t(h+o)+mn2+nm+n2

که در این رابطه g ،مبین بیشینه تعداد نسلها t ،نشاندهنده
تعداد نمونههای آموزش h ،و  oبهترتیب مبین تع داد ن رون الی ه
مخفی و خروجی m ،مبین تعداد ساکنین و  nنشاندهنده تع داد
زیستگاهها است.
 .1-9-6پیچیدگی محاسباتی دسته بندیکننده مبتنی برر
الگوریتم GWO

پیچیدگی محاسباتی الگوریتمهای مبتنی بر الگ وریتم  GWOب ه

معیار ،دقت دستهبندی باالتری را ارائه میکند.
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