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 در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر اندازهگیری تعداد سلولهای فاصله موجود در نمایههای برد آشکارشده از دو جهت متفاوت توسط:چکیده
 محاسبه تعداد، در ابتدا با استفاده از تقریب مستطیلی و اندازهگیری طول و عرض اهداف دریایی.دو رادار با قدرت تفکیک باال مشابه معرفی میشود
 اقدام به تشکیل،سلولهای فاصله موجود در نمایهبرد آشکارشده انجام گرفته و در ادامه با توجه به اندازهگیری زاویه بین دو رادار نسبت به هدف
 در ادامه سه شناور واقعی را در نرمافزار فکو. دستهبندی اهداف دریایی انجام گرفته است،فضاهای ویژگی کرده و در انتها با استفاده از شبکه عصبی
مدل کرده و نمایههای برد بهدستآمده را با نویز مخلوط کرده و به شبکه عصبی طراحیشده وارد میشود و بدین ترتیب دقت الگوریتم با توجه به
. میباشد%44  دقت عملکرد الگوریتم باالی، در بازههای معین.مقادیر مختلف سیگنال به نویز سنجیده میشود
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Abstract: In this article, a novel method based on measuring the number of range cells in detected range profiles has been introduced
according to two different aspects by two same high range resolution radars. At first, using rectangular approximation and
measurement of the length and width of marine targets, calculation of the number of range cells is used in detected range profiles. On
the following, according to the measurement of the angle between the two radars and target, Feature spaces are formed. Finally,
classification of marine targets is formed using neural network. After completing the above steps and for testing the accuracy of the
proposed algorithm, three real floatings are simulated in feko software. Then, range profiles obtained are mixed with noise and are
imported to the neural network designed. Thus, the algorithm accuracy is measured according to different levels of signal to noise
ratio. Accuracy of the algorithm, in certain confines, is above the 99%.
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- 1مقدمه
موضوع دسته بندی اهداف در رادارهای نظامی ،یکی از مباحث مهم
موجود در این سیستمها میباشد .در رادارهای با پهنای پالس معمولی
که ابعاد پالس در حدود ابعاد هدف یا حتی بیشتر از آن میباشد ،تحقق
این امر دشوار و حتی در برخی موارد غیرممکن است .برای انجام یک
دستهبندی خوب در اهداف راداری ،میتوان از رادارهای با قدرت
تفکیک باال استفاده کرد .در رادارهای  HRRبا استفاده از نمایه برد
بهدستآمده ،اقدام به دستهبندی اهداف مینمایند .روش کار
بدینصورت میباشد که در ابتدا یک بانک داده از نمایه برد مربوط به
اهداف موردنظر ایجاد کرده و سپس با در نظر گرفتن نمایه برد دریافتی
از هدف روبرو و مقایسه آن با بانک داده ایجادشده ،اقدام به تعیین
کالس هدف میشود .نکته مهم در خصوص تشکیل بانک داده این
است که هرچه تعداد عناصر این بانک زیادتر باشد ،کارایی و کیفیت
دستهبندی بیشتر خواهد شد ،اما سرعت انجام کار کمتر خواهد شد و
در مقابل هرچه تعداد عناصر این بانک داده کمتر باشد ،رسیدن به
نتیجه سریعتر ،ولی باکیفیت پایینتر انجام خواهد شد.
روند کار تشکیل بانک داده و تعیین کالس هدف ،بر اساس نقطه
تمایز اهداف با یکدیگر که در ویژگیهای منحصربهفرد آنها در نمایه
برد مربوط به هرکدام از اهداف میباشد ،استوار میگردد .بدین معنا که
هر هدفی دارای یک سری ویژگیهای منحصربهفرد میباشد که این
ویژگیها ،با مقایسه نمایه حاصل از سیگنال برگشتی هدف ،با بانک
داده ،تشخیص دادهشده و بدین ترتیب کالس هدف معین میشود .به
فضای به وجود آمده ،حاصل از این ویژگیها ،فضای ویژگی میگویند،
به صورتی که هر ویژگی به یک هدف خاص مرتبط میشود.
در سالهای اخیر از ویژگیهای متعددی جهت دستهبندی اهداف
استفاده شده است .مهمترین این ویژگیها عبارتاند از :استفاده از کل
نمایههای برد اهداف بهعنوان مجموعه ویژگیهای اولیه [،]2[ ،]1
استفاده از هندسه پراکندگی [ ،]9استفاده از اثر به وجود آمده از هدف
[ ،]1در نظر گرفتن قلههای مربوط به اهداف []5[ ،]9؛ تبدیالت
موجک [ ،]1ابعاد هندسی نمودارها [ ،]8استفاده از فرکانسهای تشدید
طبیعی هدف [.]1
همچنین از روشهای دستهبندی که در سالهای اخیر از آنها
استفاده شده است میتوان به مواردی همچون کالسترینگ [،]12[ ،]4
فیلترهای همبستگی در حوزههای زمان و فرکانس [ ،]2مدلهای
پنهان مارکوف [ ،]19[ ،]12[ ،]11انواع شبکههای عصبی [،]19
تأخیرهای زمانی وفقی [ ،]9استفاده همزمان از نمایههای برد و زوایای
دید با بهکارگیری یک رادار ردگیر [ ،]15مقایسه فاصله قلههای مهم
در نمایههای برد و تأکید بر حرکات عمومی [ ،]18[ ،]11شناسایی
هدف با استفاده از ویژگیهای مربوط به قطبش [ ]11و یا
الگوریتمهایی از قبیل الگوریتم بهینهساز ازدحام ذرات با گروههای
مستقل [ ]14اشاره کرد.
قبل از ورود به بحث اصلی ذکر چند نکته مهم است .یکی این که
رادارهای ( SARرادارهای دهانه مصنوعی) ،با گرفتن تصاویر دوبعدی و
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انجام عملیات ( FFTتبدیل فوریه سریع) در دو بعد برد و عمود بر برد
قدرت تفکیک خیلی باالیی را ایجاد مینمایند [ .]22نمایههای HRR
که بهصورت یک رادار یکبعدی عمل میکنند ،تنها در یک زاویه دید
اقدام به انجام عملیات مینمایند .درواقع میتوان گفت مزیت اصلی
سیستمهای  HRRکه بهصورت خودکار اقدام به شناسایی هدف
مینمایند ،گرفتن تصمیمهای مربوط به شناسایی اهداف ،فقط با
استفاده از یک نمایه برد یکبعدی میباشد و همین امر باعث میشود
تا میزان محاسبات موجود در  HRRکمتر از  SARشود .نکته دیگر این
که قبل از پرداختن به مبحث دستهبندی اهداف ،چگونگی آشکارسازی
نمایههای برد ،از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .روشهای مختلفی
برای حذف نویز از نمایه برد دریافتی وجود دارد که از جمله میتوان به
[ ]21اشاره کرد.

- 2تشکیل فضای ویژگی
یکی از موارد بسیار مهم در خصوص دستهبندی اهداف در رادارهای
 ،HRRکه میتواند به نحو مناسبی به مسئله دستهبندی اهداف کمک
نماید ،بحث تخمین زاویه دید هدف میباشد .در روش پیشنهادی در
این مقاله ،استفاده از دو رادار  HRRمشابه مدنظر میباشد .قبل از
بحث در این مورد ،موارد مربوط به هدف و تقریب شکلی و روابط
حاکم بر آن ،موردبحث قرار میگیرد.
این مقاله بهصورت ویژه به بحث بر روی اهداف دریایی و شناورها
پرداخته است .یکی از شاخصههای مهم اهداف دریایی این است که
برخالف اهداف هوایی که دارای مانور باال و تغییر سریع زاویه دید
هدف نسبت به رادار میباشند ،این اهداف از مانور پایین برخوردار
بوده و به همین دلیل نمیتوان از روشهای مبتنی بر مدلسازی
مشاهدات کوتاهمدت یا بلندمدت استفاده کرد [ .]22ابعاد هدف که
همان ،طول و عرض هدف میباشند ،اساسیترین ویژگی اهداف در
این مقاله هستند .در این مقاله از تقریبی به نام تقریب مستطیلی
استفاده میشود ،بدین ترتیب که شناور را به شکل تقریبی یک
مستطیل در نظر گرفته و با استفاده از دو رادار  HRRمشابه ،به آن
موج تابانده و سپس با استفاده از طول نمایه حاصل از این دو
بازتابش ،به تعیین کالس هدف پرداخته شده است .میتوان با تقریب
خوب ،هر هدف شناوری را ،از نظر ابعاد بهصورت متقارن در نظر
گرفت .حال اگر یک رادار  HRRبا یک زاویه دید معین به این هدف
بتاباند ،یک نمایه برد مجزا ،با طول معین را ایجاد مینماید .در کل
این مقاله ،زاویه دید با حرف  θدر نظر گرفته شده و در ضمن ،θ=2
به معنای تابش امواج راداری از سمت طول هدف میباشد .همچنین
 ،θ=φبه معنای زاویه دید در راستای قطر هدف میباشد.
بهعبارتدیگر  φزاویه دید از طرف قطر هدف میباشد.
میزان قدرت تفکیک با توجه به پهنای پالس ارسالی رادار عبارت
است از:
()1
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که در این رابطه پهنای پالس تابشی به سمت هدف و  cسرعت نور
میباشد .اساس کار در این مقاله ،بر شمارش تعداد سلولهای موجود
در یک نمایه برد میباشد؛ بنابراین اگر زاویه تابش رادار ،در راستای
طول هدف باشد ( ،)θ=2تعداد سلولها از رابطه زیر محاسبه میشود:

شکل  :1زاویه دید صفر درجه
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در این قسمت با توجه به رابطه محاسبهشده ،میتوان فضای ویژگی
مربوط به این تقریب را شبیهسازی نمود .نتیجه این شبیهسازی برای
پنج مدل از اهداف دریایی ،در محدوده زاویه دید بین  2تا  π/2در
شکل  9به نمایش درآمده است.

θ=0

() 2
که در اینجا  pطول و  qعرض هدف و  nتعداد سلولهای فاصله هدف
در این راستا میباشند.
شکل  :9فضای ویژگی بر اساس زاویه دید هدف و تعداد سلولهای فاصله در
نمایه برد برای  5کالس هدف

شکل  :2تابش در راستای  θ=φیا تابش در راستای قطر هدف

() 9
که در اینجا  dاندازه قطر هدف میباشد.
حال میتوان در تمام حالتهای موجود بین رادار و هدف ،تعداد
سلولهای فاصلة موجود در نمایه برد آشکارشده را محاسبه و در قالب
جدول  1بیان نمود:
جدول :1ارتباط بین محدوده زاویه دید با تعداد سلولهای فاصلهها
محدوده θ
φ θ
0≥θ≥π/2

تعداد سلولهای فاصلهها
θ

فاصله هدف تا خودشان مینمایند.

π
& α0≤α≤π/2

θ
θ=π/2+α

& α 0≤α≤π/2

θ=π+α
θ

& α 0≤α≤π/2

π

θ
θ=3π/2+α

 αیک زاویه کمکی برای شناساندن بهتر روابط میباشد و یک زاویه
مستقل تعریفی نیست.
در حالت کلی میتوان تعداد سلولهای فاصله را بهصورت تابعی از زاویه
دید ،پهنای پالس ارسالی ،طول و عرض هدف بیان نمود.
()9

Serial no. 87

شکل  ،9فضای ویژگی حاصل از کارکرد یک رادار  HRRرا نمایش
میدهد .پس از تشکیل فضای ویژگی ،میبایست از نمایه برد حاصل از
بازتابش هدف ،تعداد سلولهای فاصلة موجود را محاسبه و با استفاده از
آن اقدام به تعیین کالس هدف نمود .همانگونه که مشهود است،
نمیتوان بهتنهایی و با استفاده از یک نمایه برد بهدستآمده در یک
زاویه دید خاص از یک هدف ،کالس آن هدف را معین نمود .چراکه
اهداف متعددی از کالسهای مختلف شناوری ،میتوانند در زوایای دید
خاصی ،نمایه برد با طول مساوی ایجاد نمایند و به همین دلیل
نمیتوان کالس هدف را مشخص نمود .لذا در این مقاله برای تعیین
کالس هدف با استفاده از شمارش تعداد سلولهای فاصله ایجادی در
نمایه برد ،از دو رادار  HRRمشابه استفاده شده است .این دو رادار در
یک فاصله معین از یکدیگر قرارگرفته و با یکدیگر اقدام به تابش به
سمت هدف مینمایند .هرکدام از این رادارها اقدام به اندازهگیری

شکل  :9تابش همزمان دو رادار  HRRبه سمت یک هدف

با توجه بهشکل  9و معادالت مثلثاتی موجود و معلوم بودن مقادیر ،R
 R1و  R2میتوان مقدار زاویه  βرا بر طبق رابطه  5محاسبه نمود.
()5

β
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 R1و  R2بهترتیب ،اندازه فاصله هدف تا رادارهای شماره یک و
دو میباشند ،R .فاصله مستقیم دو رادار از یکدیگر میباشد .زاویه ،β
برابر با مقدار زاویه بین دو رادار نسبت به هدف بوده که عالوه بر
رابطه فوق برابر با رابطه ( )1نیز میباشد.
()1

آشکارشده توسط این دو رادار بر روی یک شناور دریایی بوده که به
ترتیب برابر با  n1و  n2میباشند .میتوان هر نقطه از این نمودار را
بهصورت رابطه ( )8نمایش داد.

β

زاویه  θ1و  θ2بهترتیب برابر با مقدار زاویه دید رادار شماره یک و
دو نسبت به هدف میباشند.
تذکر :قسمت پررنگ در شکل  ،9طول مؤثر نمایه برد مربوط به
زاویه دید  θ θرا نشان میدهد .با توجه به این که هدف در ناحیه
دور از رادار قرار دارد ،موج ارسالی را بهصورت موج تخت در نظر گرفته
و به همین دلیل طول نمایه بهصورت طول مؤثر بیان میشود.
با توجه به رابطه ( )5و جدول  ،1میتوان فضای ویژگی حاصل از
کارکرد همزمان دو رادار  HRRرا در تمام حالتها بهصورت شکل ،5
ترسیم نمود .برای ترسیم شکل  5و با توجه به روابط ( )5و ( )1و
بهدلیل تقارن موجود در تقریب مستطیلی محدوده زاویه  θو β
با گامهای پنج درجه
و
بهترتیب بهصورت
در نظر گرفته شده است .باید توجه داشت که برای هر کاربرد مشخص
راداری به ویژه رادارهای با قدرت تفکیک باال و استفاده از نمایههای برد،
پهنای پالس و پهنای باند کاری رادار بسیار مهم و اساسی میباشند .با
توجه به این که موضوع مقاله در خصوص شناورهای دریایی بوده و از
طرفی این شناورها از نظر ابعاد ،تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند ،این
پارامترها باید بهگونهای انتخاب شوند که بتوانند هم شناورهای کوچک
و هم شناورهای بزرگ را پوشش دهند .بر همین اساس برای هر دو
رادار در نظر گرفتهشده در ترسیم فضای ویژگی فوق ،پهنای پالس ده
نانوثانیه معادل با پهنای باند صد مگاهرتز در نظر گرفته شده است .با
توجه به رابطه  1میزان قدرت تفکیک در این رادارها بهاندازه  1/5متر
میباشد .این مقدار قدرت تفکیک در رادارها برای شناورهای با طول
بیش از دو الی سه متر مناسب میباشد .بدینجهت که با عبور جبهه
موج از روی کوچکترین شناورها ازهرجهت دلخواه ،نمایه برد حاصل،
بیش از دو قله مشخص و معین خواهد داشت که برای تفکیک شناورها
میتوان از آن استفاده نمود .البته باید توجه داشت که طول اکثریت
شناورهای مدنظر در این مقاله بیش از این مقدار میباشد .شکل ،5
مشابه ،بر روی  12مدل
فضای ویژگی حاصل از کارکرد دو رادار
از شناورهای دریایی را به نمایش گذاشته است .این ده شناور ،بر طبق
جدول  ،2در پنج کالس مختلف تقسیمبندی شدهاند .محور افقی،
نمایشگر تعداد سلولهای فاصله آشکارشده از شناورها توسط رادار
شماره یک ( )n1و محور عمودی بیانگر تعداد سلولهای فاصله
آشکارشده از شناورها توسط رادار شماره دو ( )n2میباشد .بر اساس
شکل  ،9فرض میشود که رادار شماره یک با زاویه دید  θ1و رادار
شماره دو با زاویه دید  ،θ2به شناور دریایی نگاه میکنند .هرکدام از
نقاط نمایش دادهشده در شکل  ،5بیانگر تعداد سلولهای فاصله
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شکل :5فضای ویژگی حاصل از کارکرد همزمان دو رادار  HRRمشابه بر روی
اهداف دریایی
)

() 8

(

به ترتیب بیانگر تعداد سلولهای فاصله آشکارشده،
و
حاصل از تابش رادارهای شماره یک و دو ،به هدفی از کالس
میباشند .در نگاه اول ،با توجه به فضای ویژگی بهدستآمده در شکل
 ،5به نظر میرسد که تفکیک کالسهای شناوری صورت نگرفته است،
یعنی فضاهای ایجاد شدة مربوط به کالسهای مختلف کامالً
درهمتنیده بوده و امکان جداسازی وجود ندارد ،بهگونهای که میتوان
=
=
در بسیاری جاها نوشت
اما واقعیت بهگونة دیگری میباشد .باید توجه داشت که
=
این فضای ویژگی به وجود آمده درواقع یک فضای سهبعدی میباشد
که ابعاد آن عبارتاند از )  .(n1,n2,بدین معنا که هرکدام از نقاط
موجود در این فضای به نمایش درآمده دوبعدی ،بهازای زوایای متفاوت
این دو رادار نسبت به هدف ،به وجود آمدهاند؛ بنابراین درست است که
در این
()1

β

(

فضای دوبعدی ،بهحسب ظاهر ممکن است دو نقطه از دو کالس
متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند ،اما باید توجه داشت که در
پارامتر سوم ،یعنی زاویه  ،با یکدیگر متفاوت بوده و از همین امر
میتوان برای جداسازی این کالسها ،استفاده کرد؛ بنابراین برای
نمایش هر نقطه از این فضا (بهعنوان مثال برای هدف  )Aباید از رابطه
( )1استفاده نمود .رابطه ( )1میتواند فضای ویژگی سهبعدی را
بدینصورت بیان نماید :هر نقطه از این فضای ویژگی عبارت است از
تعداد سلولهای فاصله آشکارشده از یک هدف دریایی در یک کالس
خاص ،حاصل از تابش دو رادار  HRRمشابه با زوایای دید  θ1و  ،θ2در
حالی که زاویه بین دو رادار نسبت به هدف برابر با  βمیباشد.
با توجه به موارد فوق و رابطه ( ،)1میتوان بیان نمود که در این
روش دستهبندی ،تنها با یک فضای ویژگی روبرو نبوده و باید برای هر
زاویه  ،βیک فضای ویژگی جداگانه در نظر گرفت و بر اساس آن اقدام
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به دستهبندی شناورهای دریایی در پنج کالس مختلف نمود .شکل ،1
شش نمونه از فضاهای ویژگی را به تصویر کشیده است.
در تمامی قسمتهای شکل  ،1رنگهای آبی ،قرمز ،سبز ،زرد و
مشکی ،به ترتیب فضاهای ویژگی مربوط به کالسهای  D ،C ،B ،Aو
 Eمیباشند .برای ترسیم شکل  1زاویه  βمتناسب با هر شکل ،ثابت در
نظر گرفتهشده و سپس زاویه (θ1زاویه دید از نظر رادار شماره یک) از
صفر تا  42درجه تغییر کرده و بهاینترتیب زاویه (θ2زاویه دید از نظر
رادار شماره دو) نیز بر اساس رابطه ( )1محاسبه و در نظر گرفته شده
است .سپس با استفاده از جدول  ،1تعداد سلولهای فاصله متناظر با

الفβ=20 -

تβ=90 -

زوایای دید  θ1و  θ2محاسبه و ترسیم میگردد .با توجه به بررسیهای
بهعملآمده و شکلهای ترسیمشده معلوم میشود که برای زوایای
 βفضاهای ویژگی ایجادشده برای کالسهای مختلف از یکدیگر
جدا بوده و تفکیک کالسها آسانتر خواهد بود .نکته دیگری که
میتوان به آن اشاره کرد این است که در تقسیمبندی و ایجاد کالسها
سعی شده است تا در هر کالس دریایی ،بزرگترین و کوچکترین
شناور در آن کالس انتخابشده و بهعنوان دادههای آموزشی به شبکه
عصبی وارد شود.

پβ=68 -

بβ=30 -

ثβ=120 -
شکل  :1فضاهای ویژگی در زوایای

- 9الگوریتم پیشنهادی و استخراج ویژگی
پس از تشکیل فضای ویژگی ،میتوان الگوریتم پیشنهادی برای
دستهبندی اهداف دریایی با استفاده از دو رادار  HRRرا به این صورت
بیان نمود که در ابتدا باید منطقه تحت پوشش این دو رادار را بهخوبی
بررسی کرده و مکان دقیق استقرار رادارها را معین نمود .شرایط
انتخاب بهینه این دو رادار به صورتی است که حداقل به مدتزمان
معینی بتواند با حرکت هدف همچنان رابطه ( )4را برقرار نماید .اثبات
رابطه ( ،)4در بخش پنجم مقاله آورده شده است.

جβ=150 -
مختلف β

به جدول  ،1تعداد سلولهای فاصله موجود در نمایه برد آشکارشده را
محاسبه مینمایند .ذکر این نکته الزم است که زاویه تابش امواج
الکترومغناطیسی از جهت افقی و عمودی مهم بوده و باید بهعنوان یک
مسئله به آن توجه داشت .در تولید نمایههای برد توسط نرمافزار فکو به
این امر توجه ویژه شده و بهدلیل وضعیت جغرافیایی منطقه موردنظر
مقاله ،زاویه عمودی1

() 4
البته ذکر این نکته مهم است که اولین مکان آشکارسازی هدف
توسط دو رادار ،در چه منطقهای مدنظر میباشد ،همانند شکل .8
سپس هردو رادار اقدام به تابش امواج الکترومغناطیسی کرده و هرکدام،
نمایهبرد بهدستآمده از هدف در لحظه خاص را آشکار کرده و با توجه
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شکل  :8نمونهای از انتخاب محلهای استقرار رادارها و تعیین زاویه اولیهβ

جدول  :2معرفی کالسهای شناوری
نماد کالسبندی

عنوان شناورها

شناورهای در نظر گرفتهشده
ناو هواپیمابر کالس

ناوهای هواپیمابر

کالس

A

کالس

B

کالس

C

ناوهای ترابری و انواع
ناوشکنها

کالس

D

انواع شناورهای گارد
ساحلی

کالس

E

ناوهای هجومی آبیخاکی

طول شناور
992/9

92/5

ناو هواپیمابر کالس کیتی هاوک ()CVM

929/1

94/1

ناو هجومی آبخاکی کالس وسپ

251/2

92/8

ناو هجومی آبخاکی کالس تراوا

259/2

92/2

221/9

91/4

159/1

22/9

128/9

11/5

59

12/1

29/8

5/9

1/1

2/1

ENTERPRISE

ناو ترابری آبخاکی کالس

SAN ANTANIO

ناوشکن موشکانداز کالس آرلی بورک
( FLIGHT2و)FLIGHT 1

انواع قایقهای تندرو

()m

عرض شناور

شناور گارد ساحلی برد بلند کالس

LEGEND

شناور چندمنظوره آبخاکی کالس

LCU 2000

قایقهای تندرو گشت ساحلی کالس
قایقهای گشتی سبک

PBF

MKV

()m

درجه در نظر گرفته شده است .این مطلب بدان معناست که رادارها در

بهدلیل آن است که ورودیهای آموزشی دوبعدی به شبکه عصبی ،به

n1

حالت واقعی اهداف نزدیکتر شوند .از آنجایی که شکل واقعی شناور از

و  n2معلوم میگردند .سپس با توجه به زاویه بین دو رادار نسبت به

مستطیل محیط شده بر آن کوچکتر میباشد ،بنابراین با توجه به

هدف ( ،)βفضای ویژگی ،انتخاب شده و میتوان با تطابق نقطهای

ششصد نمایه برد تولیدشده توسط نرمافزار فکو و مقایسه طول آنها با

) (n1,n2با این فضای ویژگی ،اقدام به تعیین کالس هدف نمود .این

موارد محاسبهشده توسط تقریب مستطیلی ،ایجاد حدود  22درصد

انجام میگیرد.

انحراف (بهصورت کاهشی) شبکه عصبی را در بهترین حالت آموزش

شبکههای عصبی احتمالی بهطور گستردهای در مسائل مربوط به

قرار میدهد .بهعبـــارتدیگر،
ورودیهای آموزشی شبکه عصبی ،با اعمال رابطه ( )9و با توجه به
جدول  1بر روی مشخصات شناورهای تعریفشده در جدول  2بهدست

کالس مربوط به هر داده ورودی جدید تخمین زده شده و به وسیله

آمدهاند .شکل  1چند نمونه از افراز فضای ویژگی توسط شبکه عصبی

قانون بیز ،کالسی که بیشترین احتمال وقوع را دارد بهعنوان کالس

طراحیشده در شرایط مختلف را به نمایش گذاشتهاند.

ساحل واقع شده و روی ارتفاع بلند قرار ندارند .بدین ترتیب مقادیر

تطابق از طریق شبکه عصبی احتمالی ،PNN

دستهبندی و تشخیص الگو بهکار میروند .در الگوریتم  ،PNNتابع
چگالی احتمال یا  PDFهر کالس تقریب زده میشود .سپس احتمال

داده ورودی جدید تخصیص داده میشود [ .]29ورودیهای آموزشی
شبکه عصبی طراحیشده ،بهصورت دوبعدی میباشند .برای آموزش
این شبکه عصبی ورودیها همان تعداد سلولهای فاصله آشکارشده در
رادارهای یک و دو با استفاده از تقریب مستطیلی و اعمال ماکزیمم
 %22انحراف بهصورت تصادفی در آنها میباشند .این  %22انحراف
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- 9تست و سنجش دقت الگوریتم
تا این قسمت از مقاله ،ارائه الگوریتم بر اساس شبیهسازیهای
انجامگرفته بر روی ده مدل شناوری که در جدول  2معرفی شد و با
توجه به تقریب مستطیلی ،انجام گرفت .اطالعات بهدستآمده تاکنون
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برای آموزش شبکه عصبی طراحیشده مورداستفاده قرارگرفته است.
برای تست الگوریتم ،سه مدل شناور در کالسهای  Dو  Eرا انتخاب
کرده و نمایههای برد مربوط به زوایای دید مختلف در نرمافزار ،feko
شبیهسازی شده است [ .]29برای شبیهسازی نمایههای برد ،در ابتدا
شناور موردنظر را انتخاب کرده و سپس اقدام به مدلکردن این شناور
در نرمافزار فکو میشود .بدینترتیب که سعی شده است تا مدلی کامالً
شبیه شناور اصلی تهیه گردد .در ادامه مشخصات رادار موردنظر را به
نرمافزار داده و بهصورت نرمافزاری در جهات مختلف اقدام به تابش
امواج الکترومغناطیسی بهطرف هدف میشود .سپس برای هر جهت
خاص RCS ،موردنظر محاسبه شده و اقدام به ترسیم آن در حوزه
فرکانس میشود .در ادامه با استفاده از کد متلب ،نمودار حاصل که
بیانگر سیگنال برگشتی از شناور در یک جهت خاص یا همان نمایه برد
هدف میباشد ،تولید شده است .پس از تولید نمایههای برد و با توجه
به اضافه کردن نویز به این نمایهها ،اقدام به آشکارسازی و دستهبندی
شناورها نموده و بدینترتیب دقت الگوریتم بر اساس میزان نسبت
سیگنال به نویز سنجیده میشود .در ابتدا ،پس از ایجاد نمایهها در
نرمافزار  ،fekoاقدام به اضافه کردن مقدار معینی از نویز به این نمایهها
کرده و این نمایههای نویزی ،بهعنوان سیگنال ورودی به گیرنده رادار
در نظر گرفته میشوند .نویز در نظر گرفتهشده از نوع نویز سفید گوسی
جمعشونده میباشد .در شکل  4بهعنوان نمونه ،نمایه برد مربوط به
یک شناور شبیهسازیشده در زاویه دید  2/5درجه با  SNRهای

الف-

β=20

ت-

β=90

مختلف ترسیم شده است.
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الزم بهذکر است که در این مبحث منظور از سیگنال به نویز،
سیگنال به نویز در خروجی آشکارساز و ورودی الگوریتم میباشد.
بدین معنا که فرض میشود ،نمایه برد برگشتی از هدف در ابتدا در
قسمت آشکارساز ،حذف نویز شده و سپس با نسبت معینی از
سیگنال به نویز در ورودی الگوریتم قرار میگیرد؛ یعنی در تولید
نمایههای برد در نرمافزار فکو ،شبیهسازی از بعد از آشکارساز صورت
پذیرفته است؛ بنابراین نویز در نظر گرفتهشده مربوط به نویز محیط
بوده که پس از آشکارسازی همچنان مقداری از آن در میان نمایه برد
موجود میباشد .مباحث مربوط به آشکارسازی نمایههای برد خود
یک مقوله مستقل بوده که در مقاالت مختلفی موردتحقیق قرار
گرفتهاند [ .]21چون هدف ،از نوع اهداف دریایی میباشد ،مبحث
کالتر خود یکی از مباحث موجود در این زمینه میباشد .برای تولید
سیگنال برگشتی از کالتر دریا و دستهبندی وضعیتهای مختلف دریا
نیز تحقیقهای مختلفی انجام شده است [ .]25در شبیهسازی
نمایههای برد ،دریا بهصورت آرام در نظر گرفته شده است .در []25
برای سنجش وضعیت دریا و نحوه انعکاس امواج از آن ،سرعت باد و
میزان شوری آب بهعنوان دو پارامتر مهم لحاظ شده است .پس از آن
که نمایه برد در ورودی دستهبندیکننده قرار گرفت ،تعداد سلولهای
فاصله موجود در آن اندازهگیری میشود .برای این منظور ،یک سطح
آستانه معین را در نظرگرفته و با توجه به آن ابتدا و انتهای نمایه
تعیین میگردد .همانگونه که در شکلهای فوق مشهود میباشد

بβ=30 -

پ-

ثβ=120 -
شکل :1افراز فضای ویژگی توسط شبکه عصبی طراحیشده با استفاده از تقریب مستطیلی

ج-

β=68

β=150

برای اطمینان از آنکه نویز بهتنهایی خود در شمارش تعداد
سلولهای فاصله تأثیر نداشته است یا اگر تأثیر داشته ،میزان آن در
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میشود .در نهایت از نتایج حاصل میانگینگیری کرده و نمودار
بهدستآمده ترسیم میگردد .در مجموع ششصد نمایه برد از زوایای
مختلف در سه شناور شبیهسازی و اعمال شده است .شکل ،12
نشاندهنده نتایج بهدستآمده میباشد .هدف اول از نوع قایقهای
تندروی کوچک و از کالس  ،Eهدف دوم از نوع قایقهای تندروی
بزرگ و از کالس  Eو هدف سوم از نوع شناورهای گارد ساحلی و از
کالس  Dانتخاب شده و در نرمافزار  fekoشبیهسازی شدهاند.

الف

ب

شکل  :4یک نمونه از نمایههای برد در SNRهای مختلف .الف -نمایش نمایه
برد اصلی و نویزی در زاویه دید  2/5درجه و سیگنال به نویز  .12dBب-
نمایش نمایه برد اصلی و نویزی در زاویه دید  2/5درجه و سیگنال به نویز
 .15dBج -نمایش نمایه برد اصلی و نویزی در زاویه دید  2/5درجه و سیگنال
به نویز 25dB

جهت ترسیم شکل فوق مراحل مختلفی انجام گرفته است .در ابتدا
توسط نرمافزار  fekoاقدام به تشکیل نمایههای برد در زوایای گوناگون
شده است .سپس در هر مرحله با توجه به زاویه در نظر گرفتهشده
برای  ،یک زاویه دید مجزا برای هرکدام از رادارها انتخاب میشود.
بهعنوان مثال برای ایجاد شکل فوق زوایای دید انتخابشده برای هر
دو رادار مطابق با جدول  9در نظر گرفته شده است.در شکل  8همانند
شکل  ،1با همان زوایای معیـن اما با زوایای دید متــفاوت ،دقــت
عملـکرد الگوریتـم

ج
روند شمارش تعداد سلولهای فاصله برای سنجش دقت الگوریتم
منظور گردد ،تعدادی صفر به ابتدا و انتهای نمایه حاصل از نرمافزار
 fekoاضافه کرده و پس از نویزیکردن نمایه جدید ،اقدام به اعمال
سطح آستانه و شمارش تعداد سلولهای فاصله میشود .سطح آستانه
بر اساس واریانس نویز تنظیم میگردد .بدینترتیب که با تغییرات
واریانس نویز ،احتمال هشدار غلط همچنان برابر با  12-9ثابت بماند.
البته ذکر این نکته مهم است که تمام این عملیات در هر دو
رادار انجام میگیرد .حال این تعداد سلولهای فاصله اندازهگیریشده
در هر دو رادار را به شبکه عصبی طراحیشده بر اساس تقریب
مستطیلی ،وارد کرده و بدین ترتیب کالس هدف ،تخمین زده
میشود .برای هر زاویه  ، βنویز با واریانس مشخص را چهل بار تولید و
به نمایه برد اضافه کرده و هر بار اقدام به تخمین کالس هدف

Serial no. 87

شکل :12نمایش میزان دقت الگوریتم پیشنهادی برحسب  SNRبر روی شناور
اول

پیشنهادی در سیگنال به نویزهای مختلف محاسبه و ترسیم شده است.
باید به این نکته توجه داشت که هر چه میزان  SNRبیشتر باشد،
بهدلیل ضعیف بودن نویز شکل نمایهبرد نویزی به شکل اصلی نزدیکتر
بوده و شباهت بیشتری خواهد داشت .به همین جهت میزان انحراف در
شمارش تعداد سلولهای فاصله کمتر بوده و نتیجه دستهبندی اهداف
توسط شبکه عصبی با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود .در کل
منظور از موفقیت الگوریتم و محاسبه دقت ،این است که از مجموع
دفعاتی که نمایههای برد تولیدی به الگوریتم تحویل داده شده و اقدام
به دستهبندی نموده ،چند بار موفقیتآمیز بوده و بهطور صحیح
دستهبندی شدهاند .نکتهای که در این قسمت قابلذکر میباشد این
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است که بهدلیل محدودیتهای سختافزاری امکان شبیهسازی دیگر
شناورها در نرمافزار  fekoوجود نداشت ،چراکه برای استفاده از این
نرمافزار جهت تولید نمایههای برد در کشتیهای بزرگتر نیاز به وجود
رایانههای خیلی قویتری بود که این امکان برای نویسنده مقاله میسر
نبود.
جدول :9زوایای دید در نظر گرفتهشده برای سنجش دقت عملکرد الگوریتم
بهازاء زوایای  βمعین
شکل 12

شکل 11

زاویه  βدر نظر
گرفتهشده
برحسب درجه

زاویه دید
رادار)θ2( 2

زاویه دید
رادار)θ1( 1

زاویه دید
رادار2
()θ2

زاویه دید
رادار1
()θ1

28

22

5

2

5

29

19

12

2

12

11

9

15

2

15

24

4

22

2

22

21

1

25

2

25

92

2

92

2

92

دستهبندی اهداف دریایی با استفاده از . . .
شکل  :19نمایش میزان دقت الگوریتم پیشنهادی برحسب  SNRبر
روی شناور سوم

- 5انتخاب بهترین محدودههای زاویه β
با توجه به شکل  12تا شکل  19میتوان نتیجه گرفت که با افزایش
زاویه  ،روند دقت عملکرد الگوریتم پیشنهادی نیز افزایش پیدا
میکند .بدینترتیب که در این شکلها ،شیب نمودارها با افزایش زاویه
افزایش یافته و دقت عملکرد الگوریتم میتواند با میزان سیگنال به
نویز کمتری ،مقادیر باالتری را بهدست آورد .البته این نتیجه ،از
فضاهای ویژگی به وجود آمده بر اساس تقریب مستطیلی و در ادامه،
تشکیل شبکههای عصبی نیز قابل پیشبینی بود .چراکه با توجه به
شکل  1مشاهده میشود که با افزایش زاویه  ،در همتنیدگی فضاهای
ویژگی کاهش یافته و امکان جداسازی کالسهای شناورها ارتقا
مییابد .با دقت در نمودارهای حاصل از اعمال الگوریتم پیشنهادی به
نمایههای برد حاصل از نرمافزار  fekoمربوط به هر سه شناور موردنظر،
میتوان دریافت که این الگوریتم با مقادیر سیگنال به نویزهای حدود
 15dBو زوایای باالتر از  25درجه،

(الف)

شکل  :11نمایش میزان دقت الگوریتم پیشنهادی برحسب  SNRبر روی
شناور اول با زوایای دید متفاوت نسبت به شکل 12

(ب)
شکل  :12نمایش میزان دقت الگوریتم پیشنهادی برحسب  SNRبر روی
شناور دوم
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شکل :19میزان انحراف اندازهگیری مابین نمایههای برد تولیدی در نرمافزار
فکو و الگوریتم پیشنهادی

دقت عملکردی باالتر از  %45را از خود نشان میدهد .بهعنوان مثال در
شکل  19و برای زاویه  ،β=92°در هر 922بار تکرار الگوریتم ،تشخیص
کالس هدف با موفقیت همراه بوده است .به همان نسبت که زاویه بتا
کمتر بشود ،برای رسیدن به دقتهای باال نیازمند به سیگنال به
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نویزهای باالتری میباشد .بهعنوان مثال برای زاویه  β=15درجه برای
رسیدن به دقت باالتر از  ،%45سیگنال به نویزی در حدود  92dBالزم
است .با توجه به موارد بیانشده ،میتوان نواحی پیشنهادی برای
عملکرد مناسب الگوریتم را بهصورت رابطه ( )4در نظر گرفت.

شده است که بتوان امواج الکترومغناطیسی را از جهات مختلف به یک
هدف مجزا تاباند و با تجزیهوتحلیل نمایههای برد حاصل از هر رادار
اقدام به دستهبندی اهداف در سه کالس مختلف نمود .شکل 15
نشاندهنده نتایج نهایی حاصل از عملکرد روشهای بیانشده در []21
بر اساس تعداد نمایههای برد در اختیار بهصورت همزمان میباشد.
همانگونه که در شکل فوق معلوم است ،زمانی که از دو نمایهبرد
برای تشخیص کالس هدف استفاده شده است در بهترین حالت که
مربوط به روش  FANNمیباشد ،به عملکردی نزدیک به  %45رسیده
است .این در حالی است که بر طبق شکلهای  12تا  19روش
پیشنهادی تقریب مستطیلی که در اینجا نیز از دو نمایه برد برای
تشخیص کالس هدف استفاده شده است ،در صورتی که زاویه بین دو
رادار در محدوده رابطه ( )4قرار گرفته باشد ،میتوان به دقتی در حدود
 %44و باالتر رسید .از سویی باید توجه داشت که دقت  %45حاصل از
روش  ،FANNدر چه نسبت سیگنال به نویزی بهدست آمده است.
شکل  11بیانکننده پاسخ به این سؤال میباشد .شکل  11میزان دقت
عملکرد روش  FANNبرحسب نسبت سیگنال به نویز و تعداد
نمایههای برد در اختیار را نمایش میدهد.

شکل :15درصد عملکرد سه روش پیشنهادی برحسب تعداد نمایههای برد در
اختیار

شکل :11درصد عملکرد روش  FANNبرحسب SNRهای مختلف و تعداد
نمایههای برد در اختیار

در مقام مقایسه با دیگر روشها که با استفاده از رادارهای  HRRو
بهرهگیری از زوایای دید مختلف اقدام به دستهبندی اهداف نمودهاند،
میتوان به روشهای  FANNs ،KNNو بیزین اشاره کرد [ .]21روش
 KNNیک نظریه تصمیمگیری است که در مسائل دستهبندی
مورداستفاده قرار میگیرد .در این روش پس از تشکیل بردار ویژگی،
اندازهگیری و انتخاب  Kتا از نزدیکترین همسایگان یعنی کمترین
فاصلهها نسبت به قالبهای موجود صورت گرفته و بدین ترتیب بردار
ویژگی بهدستآمده ،جزء همان قالبی در نظر گرفته میشود که فاصله
کمتری نسبت به آن داشته باشد و دستهبندی انجام میگیرد .اساس
این کار بر مبنای معیار  Kنزدیکترین همسایه میباشد [FANN .]28
یکی از انواع شبکههای عصبی با عنوان شبکه عصبی مصنوعی میباشد
که برای مسائل دستهبندی مورداستفاده قرار میگیرد .در اینجا نیز با
استفاده از آموزش و یادگیری میتوان وزنهای مربوطه را تنظیم و پس
از ورود دادههای موردنظر اقدام به دستهبندی نمود .هر دوی این
روشها در [ ]11تعریف و موردبحث قرار گرفته است .در [ ]21فرض

با دقت در این شکل معلوم میشود در حالتی که از دو نمایه برد برای
تشخیص کالس هدف استفاده شده است ،روش  FANNدر نسبت سیگنال به
نویز  21dBمیتواند به دقتی در حدود  %45دست یابد و این در حالی است
که روش تقریب مستطیلی در نسبت سیگنال به نویزهای حدود  15dBبه
همین دقت عملکرد و حتی بیشتر از آن رسیده است .بهعبارت دیگر میتوان
بیان کرد که روش پیشنهادی تقریب مستطیلی در نسبت سیگنال به نویزهای
حدود  21dBتقریباً با دقت  %44کار میکند که این بیانگر بهبود نسبت
سیگنال به نویز در روش پیشنهادی تقریب مستطیلی نسبت به دیگر روشها
میباشد.

در شکل  19میزان انحراف موجود در زوایای مختلف  ،βمابین
تعداد سلولهای فاصله آشکارشده در نمایههای نویزی و تعداد
سلولهای فاصله معینشده در الگوریتم پیشنهادی (تقریب مستطیلی)،
ترسیم شده است .همانگونه که مشاهده میشود در سیگنال به
نویزهای موردنظر (بهصورت تقریبی  )15dBدر بیشترین حالت حدود
 %22انحراف وجود دارد .میزان این انحرافها در سیگنال به نویزهای
باال به سمت یک مقدار معین میل کرده است .این مقدار معین همان
انحراف بین الگوریتم پیشنهادی با خروجیهای نرمافزار  fekoمیباشد.
با توجه به شکلهای فوق نتیجه گرفته میشود که شبکه عصبی
طراحیشده بر اساس دادههای اعمالی از سوی الگوریتم پیشنهادی،
میتواند با رعایت محدودههای تعیینشده برای زاویه  βو سیگنال به
نویزهای موردنیاز ،بهخوبی کار دستهبندی اهداف را انجام دهد.
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از دو منظر متفاوت ،روشی را مهیا ساخته که با تلفیق این عملیات با
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 در. دستهبندی اهداف دریایی را ممکن ساخته است،شبکههای عصبی
 در، برای آشکارسازی اهداف دریایی،صورتی که استقرار دو رادار
45  ثابت شد که میتوان با دقت باالی،محلهای مناسب انجام پذیرد
 اقدام به دستهبندی،%44 درصد و در وضعیتهای مناسب باالتر از
 از مزایای مهم هر طرح برای شناسایی و دستهبندی.اهداف نمود
 در، این مزیتها. سادگی و کمبودن بار محاسباتی آن میباشد،اهداف
طرح پیشنهادی استفاده از تقریب مستطیلی که میتوان آن را در
، یکی از موارد موجود در این طرح.اهداف دریایی بهکار برد وجود دارد
 نتیجه،این است که هر چه کار آشکارسازی با دقت باالتری انجام گیرد
 در نهایت پیشنهاد.دستهبندی باکیفیت بهتری بهدست خواهد آمد
میشود که سه مورد در خصوص عملکرد هر چه بهتر این الگوریتم
 یکی این که میتوان از روشهای آشکارسازی دیگری برای.انجام شود
عملیات آشکارسازی نمایههای برد استفاده کرد تا همچنان بتوان با
نسبت سیگنال به نویزهای کمتری دقتهای باالتری را بهدست آورد و
دیگر این که رادارها در ارتفاع باالتر و مناسبی نسبت به هدف قرار
 به،گیرند تا میزان انحراف در محاسبات الگوریتم نسبت به واقعیت
سبب کاهش مکانهایی از هدف که در سایه دیگر مکانها قرار
 همچنین اگر امکان افزایش تعداد رادارها و. به حداقل برسد،گرفتهاند
ایجاد ارتباط مناسب بین آنها نمود و بتوان ورودیهای شبکه عصبی
 بر میزان دقت عملکرد الگوریتم،را سهبعدی یا چندبعدی در نظر گرفت
.اضافه خواهد شد
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