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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Въведение
Темата на настоящата дисертация е свързана с проблемите на
съвременната хидролокация в частта и за хидролокационно
разпознаване (ХЛР) на сигнали, методите и средствата за тяхното
разрешаване.
Актуалността на темата се определя от нуждите на ВМС от
адекватна на съвременната обстановка система за извършване на
хидролокационно разпознаване. Стремежът към усъвършенстване на
техническите средства и програмно осигуряване за решаването на
задачите по класификацията на обектите във водна среда.
Необходимостта от автоматизиране на операциите, свързани
хидролокационното наблюдение и разпознаване, като се използва
внедряване на достиженията в последните години на теорията за
обработка и разпознаване.
Не на последно място възможността за обработка на голям обем
от данни в мащаб на времето близък до реалния и постигане на голяма
гъвкавост, поради използването на програмна обработка.
Използването на хидролокационно разпознаване е основно във
военната сфера, което води до липсата на голям брой общодостъпни
публикации и разработки. В литературата се срещат частични
изследвания и се споменава използването на различни методи за
решаването на тези задачи, но това е крайно недостатъчно за
получаване на методика и алгоритъм на работата на подобна система.
Последното води до намаляване на възможността за изграждане на
експертна система за модернизиране на наличните във ВМС на РБ.
Цели и задачи на дисертационния труд
Целта на разработката е теоретично и експериментално
изследване на възможностите за приложение на методите за цифрова и
статистическа обработка на сигнали от пасивни хидролокационни
средства, в интерес на разпознаване на хидролокационни цели (ХЛЦ).
Средствата, с които се постига целта на дисертацията са:
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статистическата теория за вземане на решения и обработка на
информация; числените методи и методите за математическото
моделиране; експерименталните изследвания, провеждани със
съвременни технически средства и програмно осигуряване.
За постигане на целта са решени следните задачи:
 Разработване на алгоритми и софтуерни приложения за
въвеждане и обработка на сигнали от хидролокационни сензори;
 Формиране на признаково пространство за нуждите на
класификатора
 Изследване на приложимостта на ИНМ в класификацията на
сигнали от морски обекти в пасивни хидролокационни системи;
 Разработване на алгоритми и софтуерни приложения за
класификация на ХЛ сигнали от пасивни хидролокационни средства на
базата на ИНМ;
 Разработване на алгоритъм за оценка на изходните данни на
ИНМ;
 Адаптиране и прилагане на алгоритмите за работа в мащаб на
време близък до реалния.
Обект и място на изследване
Обект на дисертационния труд са методите за цифрова и
статистическа обработка и разпознаване на сигналите, получени от
пасивни хидролокационни средства в процеса на хидролокационното
наблюдение и програмните средства за тяхната реализация.
Всички експерименти са извършени с наличните хидроакустични
записи използвани от ВМС, като учебни разработени от институти в
Русия и САЩ.
Въвеждането на всички данни, които не са цифрови се провежда
във ВВМУ, като част от настоящия труд.
Научна новост
В дисертацията се предлага модел на крайно устройство за оценка
на изходните резултати от работата на изкуствена невронна мрежа при
разпознаването на сигнали от хидролокационни цели.
Разработен е алгоритъм за генериране на признакови вектори от
базови такива, както и генериране на случайни или изменени.
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Генерираните вектори се използват за целите на обучението и
тестването на приложимостта на използвания модел.
Реализация на работата и апробация
Основната част на дисертационния труд е разработен в катедра
„Електроника“ на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.
Основните резултати са представени и публикувани в
конференции МНК „ICEST-2006“ на IEEE и ННТК „Акустика 2006“ на
Институт по механика към БАН, както и публикувани в сборник с
доклади Морски научен форум 2006.
Структура и обем на дисертацията
Дисертационния труд съдържа 176 страници, включително 11
таблици, 39 фигури, 2 приложения. Цитирани са 144 литературни
източника, от които 45 на кирилица, 9 на латиница и 8 електронни
документа от интернет-ресурси.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В Глава 1 „Анализ на съвременно състояние на методите за
обработка и разпознаване на хидроакустични сигнали от пасивни
хидроакустични средства“ се извършва анализ на проблемите
свързани с решаване на поставената цел.
Обзора обхваща разглеждане на принципа на работа на
изследваните системи, сигналите, които се обработват, дефиниране на
проблема и възможните решения на целта.
Бяха разгледани различните области, в които се извлича
информация във вид на признаци за извършване на коректно
разпознаване, както и основните източници на различими за един
класификатор характеристики. На основа на направения обзор е
направена класификация на методите за разпознаване и сравнителния
им анализ.
Направения литературен обзор на съвременното състояние на
разглеждания проблем води до следните изводи:
 хидролокационното разпознаване е важен, актуален и
развиващ се с бързи темпове етап в процеса на хидролокационното
наблюдение, особено в светлината на настоящото икономикополитическо и технологично състояние;
 разпознаването изисква набор от параметри /признаци/, които
водят и до изискването за по-високо съотношение сигнал/шум, т.е. се
извършва на по-близко разстояние от първоначалното откриване на
целта;
 в пасивната хидролокация се използва част от честотния
спектър на сигналите (10-1000 Hz), поради ниска информативност на
останалата част;
 пасивната хидролокация е строго специализирана военна
област, в която авторите на статии не дават пълна информация за
реализацията и приложението на използваните от тях методи и
програми;
 липсва или е недостъпен поради високата си цена хардуернософтуерен пакет за решаване на проблемите на хидролокационното
разпознаване /ХЛР/;
 динамиката на съвременните военни операции във военно и
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мирно време изискват възможност за достоверно ХЛР в мащаб на
времето близък до реалния в редица области /пристанища, котвени
стоянки, фарватери и др./;
 използването на методи за разпознаване симулиращи
процесите на човешкия мозък (невронни мрежи) е един подход даващ
високи резултати (над 90% вероятност за правилна класификация) при
класификация, и имат възможност за реализация на компютърно
базирана системи, чрез подходящ софтуер;
 в голяма степен системите използвани от ВМС на България са
морално и технически остарели и неспособни да решават настоящите
си задачи;
 прилагането на цифровите методи на обработка и
разпознаване във всички области води до значително повишаване на
ефективността, бързодействието на системите, намаляване на времето
за вземане на решение, премахване в голяма степен на субективния
човешки фактор и не на последно място намаляване на разходите за
реализация и повишаване на универсалността на системите.
На базата на направените изводи и литературен обзор и анализ
пред дисертационния труд са поставени следните задачи за решаване:
 разработване на алгоритми и софтуерни приложения за
въвеждане и обработка на сигнали от хидролокационни сензори;
 формиране на признаково пространство за нуждите на
класификатора;
 изследване на приложимостта на ИНМ в класификацията на
сигнали от морски обекти в пасивни хидролокационни системи;
 разработване на алгоритми и софтуерни приложения за
класификация на ХЛ сигнали от пасивни хидролокационни средства на
базата на ИНМ;
 разработване на алгоритъм за оценка на изходните данни на
ИНМ;
 адаптиране и прилагане на алгоритмите за работа в мащаб на
време близък до реалния;
При изследването се дефинират следните ограничителни
условия:
 изследването не отчита температурни или сезонни изменения;
 средата се приема като хомогенна и неизменяща се за
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различните измервания;
 измерванията се извършват в дълбоководен район и не се
взема предвид многопътността при разпространение на излъчения от
целта сигнал;
 при извършването на разпознаването и класификацията се
приема, че обектът е открит;
 приемането се извършва с единична антена;
 разстоянието между обекта и пасивната хидроакустична
система е много по-голямо от максималната дължина на вълната във
сложния пасивен сигнал излъчван от обекта, т.е. целта се приема за
точков обект;
 сигналите съдържат излъчени сигнали от един обект, в
суперпозиция с шумове от морето.
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Глава 2.
Формиране на признаково пространство
При извършване на класификацията на обекти се появяват два
съществени проблема: какви входни данни могат да се считат за
подходящи и каква предварителна обработка да се приложи към тях за
да се изведат признаци, позволяващи правилна класификация. Въпреки
голямото внимание, което се отделя на тези въпроси, все още не може
да се намери еднозначен и обоснован отговор, както и формулиране на
метод за решаването му. При наличие на достатъчен обем от
предварителна информация за наблюдаваните обекти, и при условие,
че тази информация има детерминистична природа, извличането на
признаци не представлява проблем. По-сложния въпрос е кои от
признаците могат да бъдат използвани и ще спомогнат ли за правилна
класификация, т.к. големия брой признаци освен значителното
забавяне на класификатора, води и до повишаване на вероятността за
грешно решение. Поради тази причина се избират признаци показващи
специфични особености на обекта.
Предварителна обработка на сигналите
За извършването на анализ на сигналите от ПХЛС е нужно да се
изпълнят предварителни обработки за осигуряване на подходящите за
извличане на признаков вектор параметри.
2.1.

2.2. Създаване на признаково пространство в пасивната
хидролокация
В пасивната хидролокация се използва сигнала, излъчен от целта,
което от своя страна въвежда ограничаващи условия и невъзможност
да се влияе върху факторите свързани с характеристиките на
получения сигнал и средата за разпространение по пряк път при
анализа, т.е. да се изменят тези характеристики за получаване на
оптимални резултати от прилаганата обработка [12,18, 21].
Най-голямо влияние за правилното разпознаване и класификация
има определянето на оптималното признаково пространство, т.е. такъв
набор от характерни черти на наблюдавания обект /цел/, с който да се
извърши правилно разпознаване. Този въпрос няма еднозначен отговор
за всички типове обекти, които се наблюдават, поради което системата
за наблюдение трябва да определи и извлече тези признаци, които
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притежават най-висока информативност и биха спомогнали за
правилна класификация на обекта.
Поради своята специфика сигналите в хидроакустиката дават
възможност за формиране на признаковата област от три области на
анализ на сигналите:
 времеви анализ;
 честотен анализ;
 корелационен анализ.
Във времевата и честотната области част от параметрите са
корелирани, поради което използването им едновременно като
признаци може да доведе до заблуждаване на системата за
разпознаване.
В пасивната хидроакустика, като отделен тип представяне и
област с висока информативност е корелационния анализ на сигналите.
Този метод е един от най-точните и прецизни алгоритми за първична
обработка на сигналите, поради възможността да се открият сигнали
маскирани от шумовото поле [28]. Възможно е да се отдели като
самостоятелен по своя смисъл признак от тези получени при
обработката във времевата и честотната област, но това може да доведе
до дублиране на информацията и повишаване на изискванията към
изчислителната мощност без реално да повиши способността на
системата за правилна класификация.
Основната и най-информативна част от сигналите в ПХАС е
представянето им в честотната област. В настоящият труд е използван
метода на Бързо преобразование на Фурие /БПФ/ за преминаване в
честотната област. От прегледаните литературни източници може да
се направи извода, че методът на БПФ има редица предимства пред
останалите алгоритми [8,41,42]:
 работа в реално време – т.н. преки алгоритми с висока скорост
на изпълнение;
 възможност за програмна реализация чрез персонален
компютър и RISC микроконтролери;
 съвременните програмни продукти разполагат с вградени
оптимизирани функции за неговото изпълнение.
Като признаци могат да се използват амплитудите в целия
честотен спектър [44], но това не е ефективен способ, поради големия
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обем от данни и ниската информация, която се носи от по-голямата
част от тях.
Пасивната хидроакустика се прилага основно във военна област
и това води до липса на публикации в общодостъпни източници.
Определянето на признаковото пространство в различните
литературни източници касае обработката на гласови сигнали, гласово
разпознаване, което се различава от сигналите в хидроакустиката, но
може да се вземе за основа при началното определяне на размерността
на пространството. Няма единно мнение за броят на признаците, напр.
според Кохонен [43], използването на 15-20 признака в честотната
област е достатъчно, докато Нилсен [25] използва между 30-64
признака а при [44] техния брой е 512, каквато е и размерността на
използваното БПФ, т.е. в последния случай се използва целия честотен
спектър, което от своя страна води до големи изисквания към
системата която ще обработва тези сигнали. Посоченият брой
признаци е в сила за класификацията и разпознаването на, като при
използването на класификация в пасивната хидроакустика в
източниците [1] се вижда използването на набор от 5 признака в
честотната област. Основното правило при формирането му е
принципа „толкова голям брой признаци, за да позволява уникално
представяне на всеки клас“ [45].
Признаци дефинирани във времевата област.
Във времевата област се извършва статистически анализ на
входния за системата сигнал в последователността показана на фиг.
2.1.
2.3.

Определяне на
закона на
разпределение

Определяне на
статистическите
характеристики

Анализ на
отношението на
статистически
характеристики

Фигура 2.1 Структурна схема за определяне на признаците във
времевата област.
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Признаци дефинирани чрез корелационен анализ.
Корелационният анализ в пасивната хидроакустика оценява
степента на връзка между два сигнала или между различните части на
един, което представлява автокорелация. Вторият случай се използва
при наличието само на един хидрофон.
Съществува връзка между аврокорелационната функция и
честотния спектър (2.4), което създава предпоставка за некоректен
резултат от разпознаването и „заблуждаване” на системата.
2.4.

Признаци дефинирани в честотната област.
Като основна област в обработката и анализа на сигналите от
ПХАС, честотния анализ определя и най-голяма част от признаковото
пространство [8, 53]. На фиг. 2.3. е показан спектъра на два различни
типа кораби. Вижда се доста добра различимост дори само по визуален
способ, както и голяма част от спектъра, в която информативността е
много ниска.
Използвания за преобразуване на сигнала от времевата в
честотната област метод на ДПФ изчислен чрез алгоритъма на БПФ
трябва да удовлетворява някои изисквания на системата за
разпознаване. Както беше посочено по-горе и тук двете основни
изисквания са определена точност на класификация на обектите и
бързодействие на системата позволяващо работа в мащаб на времето
близък до реалния.
2.5.

а)клас 1
б) клас 2
Фигура 2.3 Представяне на кораби в честотната област
Това дава отражение върху дискретността на честотния спектър
/при голяма стойност се получава размиване на спектъра, а при
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прекалено малки изисква време за изчисление/, което се подчинява на
няколко правила утвърдени в практиката:
 определяне на най-ниската и най-висока честота на
дискретизирания сигнал в случая 10 Hz и 2 kHz, които определят
двата гранични периода на сигнала.
След анализ на резултата получен в израз 2.10 е избрана на
размерност 8096 точки, които дават разделителна способност по-малка
от 0,5 Hz на дискрет, удовлетворяваща изискванията за точност на
системи за разпознаване.
Стационарност и ергодичност на процесите
Алгоритъм за проверка на стационарността е разработен на
базата на критерия на сериите. Този критерий е непериодичен и не е
необходимо да се отделя периодичните съставни на сигнала.
Алгоритъма е реализиран чрез Matlab, чийто резултат определя
използваните записи, като стационарни.
Проверката на ергодичността на случайната функция се
извършва чрез софтуерния продукт Matlab, който еднозначно определя
процеса, като неергодичен. Това от своя страна позволява използването
на отделните реализации за формиране на признакови вектори [52,54].
2.6.

Бързо преобразувание на Фурие
При преминаване от времевата в честотната област за нуждите на
предварителната обработка, т.к. спектралната плътност и нейната
оценка е една от най-важните едномерни характеристики описващи
честотния състав на процеса [52], се извършва преобразуване чрез
метода на преобразуване на Фурие.
2.7.

Реални ХЛ системи
При определянето на характеристиките на алгоритъма за
предварителната обработката бяха разгледани характеристики на
реални хидролокационни системи на въоръжение във ВМС, както
следва шумопеленгаторна хидролокационна станция МГ-10 и
подкилна сонарна система ASO-94-2.
Първата система се монтира на големи и средни подводни лодки
и е предназначена за поиск и откриване на шумящи цели, както и
2.8.
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класификация на наблюдавания обект чрез оператор. За целите на
изследването могат да се отделят следните характеристики [60]:
 Няма преобразуване на сигнала получен от хидрофоните на
входа с изключение на усилване на сигнала;
 Честотна лента на приемане на сигналите по слуховия канал –
1Hz-5 kHz;
Хидролокационна система ASO-94-2 е предназначена за борба с
подводни лодки и се монтира на средно големи и големи кораби и
характеристиките са, както следва [61]:
 Няма преобразуване на сигнала получен от хидрофоните на
входа с изключение на усилване на сигнала;
 Честотна лента на приемане на сигналите по слуховия канал –
2Hz-5 kHz;
И при двете системи е предвидена компенсация на собствените
шумове на кораба/подводната лодка.
При ASO-94-2 са заложени алгоритми за извършване на
обработка на сигналите за нуждите на класификация на целите в
пасивен режим. При този режим данните от сензорите се приемат и
обработват чрез LOFAR (Low Frequency Analysis and Recording) и
DEMON (Detection Envelope Modulation On Noise) анализ, като
резултатите се изобразяват на допълнителен екран.
При LOFAR се извършва честотно-времеви анализ и се
изобразяват спектралните линии на сигнала, като се използва
посочения на фиг. 2.5 алгоритъм [12, 61].
LOFAR анализът се използва за извличане на информация за
собствените шумове на наблюдавания обект генерирани от работещите
механизми и имат широколентов спектър в диапазона до 5 kHz.
При DEMON анализът (фиг. 2.6) обектът се разглежда
единствено, като шум от винта. В зависимост от предполагаемите
характеристики на обекта честотите представляващи интерес се
ограничават в диапазона до 100 Hz, което осигурява въртене на винта
от 0 до 3000 оборота [12].
Така описаните характеристики на примерни представители на
ХЛС може да се заключи, че при използването на записи от слуховия
канал на системите последните могат да се приемат за непроменени и
не се изисква допълнителна обработка.
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Към FTR индикатора

Сигнал във времевата
облас

Широколентов
филтър

АЦП

|X|

Нормиране на
сигнала

Осредняване

Фигура 2.5 Алгоритъм за LOFAR анализ
Друг източник на информация за използваните признаци при
описание на хидролокационния профил на подводен или надводен
обект е Тактически симулационен комплекс Dangerous Waters.
Профилите са разработени от U.S. Naval Institute, Annapolis, Maryland
за нуждите на симулатора и включват реални образци хидроакустично
оборудване и реални надводни кораби и подводници. При него се
използва описание на пасивен хидроакустичен профил на базата на пет
честоти, зададени като стойности без да се отчита тяхната енергетична
плътност.
Тези профили се използват в тактическия симулатор, за нуждите
на пасивни хидролокационни системи с цел класифициране на
наблюдаваните обекти и могат да се използват, като основа за
създаване на експертна система определяща принадлежността на
надводен или подводен обект към даден клас.
При определянето на профилите за предварителна обработка са
използвани LOFAR и DEMON анализи.
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Сигнал във времевата
облас
Към FTR индикатора

Лентов филтър

|X|

Нискочестотен
филтър

Премахване на
постоянната съставна
и нормиране на
сигнала

Осредняване

ДПФ

Фигура 2.6. Алгоритъм за DEMON анализ
Създаване на признаково пространство
При определяне на адекватността и характеристиките на
избрания класификатор е нужно използването на обекти, чрез които да
се извърши оценка. За целта са използвани набори от реални
признакови вектори на пасивни хидролокационни образи на
съществуващи образци бойна техника, описани в Тактически
симулационен комплекс Dangerous Waters използван при учения от
ВМС на РБългария. Образите са съставени от U.S. Naval Institute,
Annapolis, Maryland и представят всеки обект, чрез последователност
от пет стойности, като честоти, в които се получени максимални по
амплитуда сигнали.
Използваните записи съдържат пет признака в един вектор. При
експеримента са реализирани следните случаи:
 използване на първите четири признака;
 използване на всичките признаци;
 добавяне на допълнителни признаци и разширяване на
признаковото пространство.
С това се цели определянето на оптималния брой признаци в
признаковия вектор и оценка зависимостта на вероятността за
правилна класификация от броя признаци, отнесено към времето за
2.9.
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обработване на данните от класификатора.
За симулиране на класове от обекти от един единствен се
извършва допълнителна обработка разширяваща областите на
признаците в признаковия вектор. Тези вектори са използвани в
процеса на обучение.
Поради единичните налични записи е изработен и реализиран
алгоритъм за създаване на набор от признакови вектори на базата на
посочените по-горе, като е изменена стойността на някой от
признаците с добавено отместване по случаен закон в диапазона на 2%.
Векторите са реализирани на два етапа, като изместване на един или
повече от признаците в даден интервал /дисперсия/ и заместване на
един или няколко от признаците със случайни числа извън посочения
интервал.
Експеримента се извършва в три части: с използване на три класа,
пет класа и десет класа.
Избраните групи от образи за трите части на експеримента
посочени в таблицата.
Таблица 2.1 Сонарни образи на базови обекти
тип
клас
F1
F2
F3
F4
Три обекта
Подводница
POISK-2
60
125
485
995
Кораб
KONI
50
125
320
755
Кораб
Fishing Boat
50
125
485
1200

F5
1937
1787
1484

Така избраните обекти се явяват входни параметри за алгоритъм,
чиято цел е изработване на достатъчен брой отчети за обучение,
тестване и валидиране на класификатор.
2.10. Алгоритъм за изработване на входни вектори
При обучение на класификатора е нужно да се използва
определен брой вектори с признаци за всеки клас осигуряващ обучение
на класификатора с желаната вероятност за правилна класификация,
които са създадени чрез разработен алгоритъм и програмно
осигуряване използвайки, като основен и централен всеки един от
сонарните образи посочени в табл. 2.1.
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За 3 обекта
Задаване на базови сонарни образи

За 5 обекта
За 10 обекта

Задаване на праметри на
класовете /дисперсия/

Изчисляване на граничните
стойности за всеки признак от
признаковия вектор на даден клас
С 4 признака
Изработване на N признакови
вектора/отчета за всеки клас

С 5 признака
С 6 признака

Изчисляване на граничните
стойности за всеки признак от
признаковия вектор на даден клас
Изработване на целеви вектор в
интерес на обучението на
класификатора

Изработване на набор от признакови
вектори с дисперсия по-голяма от
зададената в класовете

Изработване на набор от признакови
вектори с дисперсия по-голяма от
зададената в класовете

Изработване на набор от признакови
вектори при замяна на произволен признак/
признаци със случайна стойност

При 1
признака
При 2
признака
При 3
признака

При 1
признака
При 2
признака
При 3
признака

Записване на всички получени
вектори във формат за подаване
към входа на класификатор

Фигура 2.7 Алгоритъм за изработване на признаково
пространство
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Изходните записи на векторите са комбинирани в групи от 10, 50,
200 и 500 различни отчета за всеки клас /кораб/, т.е. при три изходни
класа, пет признака и 200 извадки са налични 600 различни признакови
вектора, всеки с по пет стойности и аналогичен на него векторен набор
с размерност 600 реда и три стойности принадлежащи на множеството
[0,1], с които се отчита принадлежност на съответния входен вектор.
Всяка група признакови вектори се генерират индивидуално и не се
препокриват с предходно генерираните, т.е. първоначално
изработените десет отчета не се използват в обучението на
класификатор с по-голям брой и обратното.
За тестване на работата на вече обучения класификатор е
използван допълнително създаден набор от признакови вектори с
размерност 70 извадки за всеки обучен клас.
За оценка на устойчивостта на класификатора се изработват и
вектори с признаци, като за един или няколко от признаците се въвежда
дисперсия извън посочения диапазон, но в рамките на използвания за
база признак. При изработването на векторите се използват за база
генерираните в предния етап, като на случаен принцип се избира
признака/признаците, които се променят и големината на дисперсията
с която се заместват текущите стойности.
Последният елемент на алгоритъма е изработване на вектори на
базата разработените в първия етап, като случаен признак или
признаци се замества със стойност нула.
2.11. Изводи
За формиране на признакови вектори се използва приоритетно
честотната област поради своята най-висока информативност, което
води до определянето и като фокус на настоящото изследване.
За извличане на признаците от реалните записи на собственото
шумово поле от надводни обекти се използва LOFAR и DEMON
честотно-временен анализ, чийто изходен резултат се подава към входа
на класификатора. Осредняването се извършва на базата на дванадесет
изчисления на честотния спектър.
При обработката на входния сигнал се счита, че отношението
сигнал/шум надвишава 15 dB.
Формирането на признаци от други области няма да се извърши
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поради спецификата на ограничителните условия за използване на
пасивна система. Използването на мощностни параметри са силно
зависими от конкретния момент и не осигуряват достатъчно
некорелирана с шумовите характеристики информация. Въпреки това
използването им би било една добра основа за последващо изследване
и извличане на допълнителна информация и повишаване на
вероятността за правилна класификация.
Броя признаци на базата, на които ще се извърши разпознаване
могат да бъдат в широк диапазон, като се приема „най-малкия
възможен брой“, като критерий за определянето им. На базата на
направения обзор и анализ на литературни източници и реални образци
на хидроакустични комплекси или симулационни центрове се
определят, като достатъчни за извършване на еднозначна
класификация пет входни признака в честотната област. В настоящия
труд се използва, като база посочения брой признаци, като в
изследването ще бъде извършен анализ и на работата на класификатора
с по-голям и по-малък брой признаци.
В резултат на изработения алгоритъм са създадени обучаващи и
тестови вектори за десет различни типове кораби, които ще бъдат
използвани при изграждането на класификатора. За целите на
изследването генерираните входни вектори са с различни дължини
/четири, пет и шест признака/ и различен брой семпли. За извършване
на проверка на вече обучения класификатор са генерирани
допълнителни признакови вектори, различни от използваните за
обучение, като освен признакови вектори принадлежащи на клас
използван при обучението са заложени и признакови вектори при,
които един или два от признаците се различават, както и напълно
случайно генерирани признаци.
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Глава 3.
Изграждане на експертна система за класификация
След задълбочен анализ на използваните ИНМ, се вижда
широкото използване на един тип – Многослоен перцептрон обучен с
учител по алгоритъма с обратно разпространение на грешката /MLP
with BPA/ [37,45,62,63]. Изборът на тази ИНМ е продиктуван от
няколко съществени фактора:
 широкото използване е предпоставка за висока надеждност
при работа;
 възможност за решаване на всяка задача свързана с
класификацията;
 добре известен математически и програмен апарат за
реализация;
 стабилна работа при динамични промени на входния сигнал;
 разбираема структурата;
 висока точност на изходните данни;
 наподобява структурата на човешкия мозък.
Определянето на структурата или топологията на една НМ е
сложен и нееднозначен в общия случай процес. Няма разработен
математически апарат за определяне на оптималния брой на невроните
и слоевете, определянето става на базата на конкретния проблем и
извършване на повтарящи се итерации изследващи промяната на
точността и бързодействието на системата. При удовлетворяване на
поставените изисквания може да се прекрати изследването.
Определяне на характеристиките на класификатора
След анализ на литературните източници и на базата на изводите
посочени по-горе е избрана ИНМ Многослоен перцептрон или още
наричана Feed-forward neural network /FFNN/ [26,31,64,65,66,67]. Един
от основните проблеми при формиране на класификатора е неговата
вътрешна структура и избора на решаваща функция.
Както беше посочено в началото няма общоизвестен метод за
определяне на оптималната структура на FFNN, като това се определя
от конкретната изпълнявана задача и зададените параметри, по които
да се извършва оптимизацията. В дисертацията с оглед на областта на
изследването се извършва оптимизация по следните критерии:
 вероятност за правилна класификация;
3.1.
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 вероятност за неправилна класификация;
 време за извършване на класификацията;
 време за работа на цялата система;
 ресурсоемкост на класификатора.
Поради посочените критерии се разглеждат следните елементи на
класификатора:
 брой слоеве;
 брой неврони разположени във всеки слой;
 алгоритъм за обучение на системата.
Последния елемент е разгледан във следващата точка, а броя
слоеве и неврони ще бъде изследвано експериментално, като за основа
се използват, следните ограничителни условия:
 максималния брой скрити слоеве са до три, т.к. няма научни
доказателства за подобряване на работата на класификатора [45,63];
 минималния брой неврони /h/ в скритите слоеве ще се
определят от следното неравенство (45):
𝑝−1
ℎ≥
,
(3.1)
𝑛+2
където p е броя класове и съответни входни образи, които се използват
за обучение, а n е броя входове на класификатора. Възможно е
нарушаване на това правило при използване на клъстеризация на
вътрешните слоеве, когато изчислените по правилото неврони имат
трудна за практическа реализация стойност;
 спазване на изискванията за осигуряването на реакция в мащаб
на времето близък до реалния;
 възможност за реализация на класификатора с ресурса
осигурен от съвременна микроконтролерна система в рамките на
предходната точка.
 При така уточнените условия ще се реализират, изследват и
анализират резултатите от следните класификатори:
 с от четири до шест входни параметъра/НЕ;
 с класификация на три, пет и десет класа;
 с един, два и три междинни слоя – като това се определя от
броя входни признаци и класове;
 с кратни на броя класове неврони във междинните/скрити
слоеве;
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 разпределение на невроните по междинните слоеве в няколко
отношения с цел изследване на влиянието му.
На базата на определените параметри и теоремата за възможност
за реализация на всяка функция, чрез използването дори и на един слой
при наличието на достатъчен брой неврони [45] и намаляването на
техния общ брой при увеличаване на скритите слоеве [35] се използва
клъстеризацията при обучение, аналогично на натрупване на знанието
в човешкия мозък (45) (63), което се основава на определен брой
неврони кратни на броя класове, който могат да се разпознават от
класификатора, като могат да се изчислят със следния израз:
ℎ =𝑘∗𝑝,
(3.2)
където h е броя неврони в междинните слоеве, p е броя класове и k е
коефициент от множеството [0,1,2,3 ….].
При изследването на избрания класификатор/ИНМ се извършва
обучение на архитектури на междинния слой посочените в Таблица 3.1.
Таблица 3.1 Структури на използваните ИНМ
Брой класове
Брой НЕ в
Брой межд.
Разпределение
межд. слоеве
слоеве
12
1
12
12
2
6-6
15
3
6-6-3
18
1
18
18
2
12-6
3
21
2
12-9
21
3
6-9-6
24
1
24
27
3
12-9-6
Избор на алгоритъм за обучение на класификатора
За алгоритъм за обучение е избран алгоритъм на обратно
разпространяващата се грешка (back-propagation algorithm BPA)
показан на фиг. 2.7, който представлява обучение с учител. Използва
се обучаващо множество от краен брой двойки вектори,
представляващи входен и желан образ. Входния образ се представя на
3.2.
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входния слой на НМ, информацията се разпространява и на изходния
слой се получава конкретен образ (1.14).
При обучението се използва препоръчваното в литературата
отношение 70%-15%-15% съответно обучение-тестване-валидация в
използваните за обучение вектори.
Обучение на класификаторите
Изследването се извършва на три самостоятелни етапа, чрез
изменяне на епохите за обучение, чрез изменение на стойността на
заложената грешка при обучена система /MSE/ и чрез изменение на
броя обучаващи вектори. Края на обучението се задава при достигане
на 100% вероятност за правилна класификация в десет последователни
конфигурации с цел получаване на устойчивост на създадения
класификатор и елиминиране на възможността за попадане в локални
минимуми, за всяка комбинация от брой неврони/скрити слоеве. При
обучението се използват случайни стойности на началните тегла на
връзките,
обучаващата
норма
и
отместването
съгласно
инициализиращия алгоритъм на НГуъен-Уидроу, като за всеки НЕ и
връзката между тях имат различна стойност за избягване на
симетричност, което би нарушило процеса на обучението [30].
Алгоритъма за това е посочен на Фигура 3.2 .
Обучаващите признакови вектори са създадени чрез алгоритъма
посочен в глава 3.3., като са изведени част от резултатите в таблица 3.2
и представени графично за получения градиент при изменение на
грешката, изменението на грешката при обучение и матрица с
вероятностите за правилна класификация и грешно решение.
Таблиците са обединени данни за обучение на класификатор при
еднакъв брой зададени класове. Поради големия обем на данните част
от тях са изнесени в приложение.
3.3.
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Задаване на начални настройки на
класификатора

Избор параметър за оптимизиране при
обучение

Генериране на нов
класификатор

Обучение на класификатора

Проверка за достигане на
100% вероятност
за правилна класификация във втора
комбинация?

Изменение на броя неврони/
скрити слоеве и/или тяхната
структура.
Генериране на нов
класификатор

НЕ

Записване на обучения
класификатор

ДА
Достигане на последната възможна
комбинация брой неврони/скрити слоеве за
избрания параметър?

НЕ

ДА

Записване на обучения класификатор

Фигура 3.2 Алгоритъм за изследване на обучението на
класификаторите
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При обучението на класификатора са получени и анализирани
следните числови и графични зависимости:
 Вероятност за правилна класификация – като сумиран процент
отразяващ вероятността i-тия представител на клас m, да бъде
причислен, като елемент на този клас в изхода на класификатора, за
всеки входен вектор, за всички класове;
 Вероятност за грешна класификация – като сумиран процент,
отразяващ вероятността i-тия представител на клас m да не бъде
причислен, като елемент на този клас в изхода на класификатора, за
всеки входен вектор, за всички класове;
 Време за обучение – времето за обучение на класификатора
през всички епохи, нужни за достигане на максималния възможен
процент на вероятност за правилна класификация;
 Матрица на вероятностите - /confusion matrix/ графично
представени на фиг. 3.4;
 Средно квадратична грешка в края на обучението;
 Градиент на изменение на средно квадратичната грешка –
графично представена на фиг. 3.5;
 Регресионен анализ на обучението - графично представена на
фиг. 3.5.

Фигура 3.3 Структура на част от изследваните класификатори
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Таблица 3.2 Резултати от обучението на ИНМ
Брой
класове
Брой входни
признаци

1

6

0.3
17
0.2
17
0.2
19

5.2*1
0-7
5.8*1
0-5
6.73*
10-4

3

0.3
94

3

0.1
6
0.2
49
0.4
06

4

1.13*
10-4
1.77*
10-5
7.21*
10-4

0.9
998
0.9
999
0.9
991

4

0.4
92

9.18*
10-5

0.9
989

0.9
999
0.9
999
0.9
992

3

0.1
46
0.2
43
0.2
35

5.68*
10-4
8.61*
10-6
2.42*
10-4

0.002
4

099
63

2

0.2
45

1.73*
10-4
1.53*
10-5
2.57*
10-5

0.9
997
0.9
999
0.9
999

3

0.1
61
0.1
79
0.2
6

4
3

3
3
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R

2.53*
10-6

MSE

0.6
54

4

0.1
43
0.2
12
0.2
06

3

Време за обучение

5

3

3
4

Епохи за достигане на 100% ВПК

0.7
8
0.9
999
0.9
998

4

R

2*101
1.25*
10-5
7.5*1
0-5

4

MSE

7.2
65
0.2
26
0.2
85

4

Време за обучение

-

6

Епохи за достигане на 100% ВПК
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R

2
4

18

MSE

1
8

5

Време за обучение

1

4
Епохи за достигане на 100% ВПК

12

обучаващи вектори

структура

слоеве

неврони
1
2

1
0
5
0
2
0
0
5
0
0
1
0
5
0
2
0
0
5
0
0
1
0
5
0
2
0
0

3

3

0.1
3
0.1
09
0.3
98

0.017
9
0.003
4
1.03*
10-5

0.9
601
0.9
951
0.9
999

3

0.3
39

2.54*
10-4

0.9
995

0.9
994
0.9
999
0.9
997

3

0.1
61
0.3
1
0.3
6

0.004
3
2.57*
10-5
9.88*
10-4

0.9
833
0.9
999
0.9
982

9.48*
10-4

0.9
983

3

0.4
25

0.026
2

0.9
420

5.76*
10-5
8.97*
10-5
2.75*
10-4

0.9
999
0.9
997
0.9
997

2

0.0
97
0.1
92
0.2
78

6.25*
10-4
4.79*
10-4
1.87*
10-4

0.9
980
0.9
991
0.9
997

2
5

5
4

3
3

1
2

1
8

2
1

6
6

2

12
6

12
9

5
0
0
1
0
5
0
2
0
0
5
0
0
1
0
5
0
2
0
0
5
0
0
1
0
5
0
2
0
0
5
0
0

4

0.6
85

5.39*
10-5

0.9
999

2

0.2
93

0.001
8

0.9
976

2

0.3
3

0.001
3

0.9
985

1
2
5

0.9
2
0.3
23
0.4
68

4.08*
10-7
3.13*
10-5
1.54*
10-5

1

1
0
6

0.6
44
0.3
59
0.9
5

1.19*
10-7
7.05*
10-7
1.31*
10-8

1

7

1

6
7

0.001
1
1.8*1
0-6
2.05*
10-5

0.9
974
1

1

0.4
31
0.3
71
0.6
56

8

1.3
57

0.002
5

0.9
957

6

0.8
44

8.99*
10-6

0.9
999

9

1.6
21

3.84*
10-9

1

9

0.5
89
0.4
85
0.9
8

6.57*
10-7
5.6*1
0-8
8.98*
10-5

0.9
931
1

5

0.9
980
0.9
987
1

0.5
63
0.5
94
0.3
64

1.55*
10-8
8.48*
10-8
9.71*
10-4

1

8

0.001
1
6.56*
10-4
5.27*
10-7

1
6
8

1

0.2
78
0.5
03
0.9
78

1
0

2.5
76

3.84*
10-5

0.9
999

4

0.6
35

0.001
1

0.9
990

1
0

2.2
44

9.65*
10-9

1

9

0.6
64
0.9
56
1.0
41

3.55*
10-9
3.79*
10-6
8.15*
10-8

1

9

6

0.9
999
1

3

0.3
59
0.1
83
1.3
7

7.55*
10-7
0.017
9
8.85*
10-9

1

5

2.37*
10-7
2.35*
10-5
2.62*
10-7

1

0.9
999
1

0.6
52
0.3
3
1.3
45

1.0
04

7.245
*10-6

1

4

0.7
13

1.52*
10-4

0.9
998

7

1.8
74

5.43*
10-6

1

5

7
8

1
0
8

5

0.9
999
0.9
999

9

7

9

4

9

0.9
999

1
0.9
988

0.9
676
1

При работата си алгоритъма използва оптимизирано наличните
ресурси за ускоряване на извършваното пресмятане. За създаването,
конфигурирането, обучението и тестване на посочените по-горе
класификатори беше отчетено време 47 часа и 36 мин. и изходен обем
от данни /включително графично изобразяване на резултатите от
работата/ даващ възможността за пълно възстановяване на всяка една
изследвана невронна мрежа и използваните признакови вектори в обем
на 16,23 GB.
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Фигура 3.7 Графична зависимост на времето за обучение за 3 класа

Фигура 3.10 Графична зависимост средностатистическата грешка за 3 класа
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От графичните зависимости посочващи изменението на времето
за обучение в зависимост от структурата и входните параметри /за броя
класове, броя признаци и входни вектори/ се вижда, че времето се
влияе силно от броя обучаващи входни вектори, а по-слабо от
структурата, броя класове и входни признаци. Може да се отчете, че
при увеличаване на броя класове и усложняването на структурата с
увеличаването на броя входни признаци времето за обучение не се
изменя, а в част от случаите води до неговото намаляване. Последното
показва, че при еднакви други условия, броя входни признаци не оказва
негативно влияние върху обучението на класификатора.
В изменението на средно квадратичната грешка в зависимост от
структурата на входния сигнал, класификатора и броя признаци може
да се заключи, че липсва ясно изразена тенденция на намаляване или
увеличаването и. Използването на този параметър в определянето на
оптимален вариант се основава на конкретно решение при сечение от
брой класове, обучаващи вектори и структура а не на натрупване на
качествено изменение вследствие на линейно увеличаване или
намаляване на даден компонент. Влиянието на размерността на
входния вектор върху средно квадратичната грешка може да се оцени
при конкретен набор структура и брой обучаващи признакови вектори,
т.к. 99.3% от разглежданите случаи осигуряват търсения краен
резултат.
Последният параметър, по който се извършва сравнение между
различните класификатори е регресията. Този параметър дава
съответствието между зададената от потребителя цел и изходните
резултати, като при стойност 1 се определя идеално съвпадения. При
извършените изследвания можем да определим регресията, като
селектиращ параметър и премахнем всички опити, които се различават
от диапазона:
R∈ [0.9999,1]
Поради наличието на голям брой класификатори осигуряващи
максимална вероятност за правилна класификация към параметрите за
оценка ще добавим и влиянието на точността на измерването на
признаците, тестване с признакови вектори, различни от използваните
за обучение, както и подаване на входа на класификатора на признаков
вектор генериран случайно.
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3.4. Анализ на зависимостта на точността класификатора от
неговата структура и признаковото пространство.
За реализиране на многофакторен анализ на класификатора, към
вече анализираните параметри се използва изходните резултати при
подаване на образи, при които са променени следните параметри:
 един от признаците е със стойност извън максималната
дисперсия по случаен закон /фиг. 3.13 и приложение 2/, но
непревишаващ максималната дисперсия с 5%;
 един от признаците е приравнен като стойност на нула, като
избора е по случаен закон /фиг. 3.11 и приложение 2/;
 подаване на признакови вектори принадлежащи към клас, с
които класификатора е обучен, но не е използван в процеса на обучение
– тук резултатите не са изведени графично, т.к. вероятността за
правилна класификация покрива условието за 3σ, а в по-големия брой
от случаите е 100%;
 признакови вектори, при които всички признаци са случайно
генерирани и не попадат в никой от класовете /фиг. 3.12 и приложение
2/.
Целта на изследването е проверката за чувствителността на
алгоритъма към грешки в измерването на някой от параметрите или
при смущаване случайно или насочено на някой от тях. Резултатите от
изследването са посочени в таблица в приложение 2, както и графично
по-долу.
При изследване на резултатите на изхода на невронната мрежа
беше установена нужда от допълнителна обработка на получените
данни. Във всеки един от случаите, при които е подаден валиден
признаков вектор на вече обучена невронна мрежа активирането на
изхода определящ принадлежност на наблюдавания обект към
коректния клас има стойност между 0.99 и 1, а останалите изходи имат
стойности 0 или по-малки от 0.0005. Тази тенденция не се забелязва
при използването на вектори непринадлежащи частично или напълно
към някой от класовете, които се идентифицират от невронната мрежа.
В този случай стойностите на изходите са между 0 и 1, като стойности
над 0.9 се получават на повече от един изходи.
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Фигура 3.11 Стойности на вероятността за правилно откриване при
един признак заменен със стойност 0, за ИНМ обучени с 3 класа/ 4
признака, 5 класа/5 признака.
Чрез този анализ и резултатите от тестването на обучените
невронни мрежи с посочените по-горе признакови вектори, можем да
заключим, че е нужна допълнителна обработка с добавяне на
допълнителен елемент към невронната мрежа. Този елемент ще
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извърши допълнителна оценка на резултатите от изходите на ИНМ и
ще извърши класификация, като даде принадлежност или не на
входния образ към един от класовете използвани за обучение на
класификатора.

Фигура 3.11 Стойности на вероятността за правилно откриване при
един признак заменен със стойност 0, за ИНМ обучени с 3 класа/ 4
признака, 5 класа/5 признака.
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Фигура 3.12 Стойности на вероятността за правилно откриване при
признаков вектор от случайни стойности, за ИНМ обучени с 3 класа/
5 признака, 5 класа/4 признака
За определянето на математическия модел и съответно
създадения алгоритъм се използват данните получени от изследването,
като класификатора се валидира с изследването на всички данни
посочени по-горе, както и генерирането на допълнителни входни
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образи.
Оценката се извършва чрез краен класификатор с два паралелни
канала /фиг. 3.14/ в първия всички изходни сигнали от ИНМ се сумират
и се подават към компаратор, сравняващ сумата с предварително
зададен праг. При преминаването му се изработва двоичен резултат 1,
а при стойност по-ниска от прагът изходния резултат е 0.
Прагът се определя при обучението и тестването на ИНМ с
образи принадлежащи към някой от класовете, на които се обучава
класификатора. За праг се определя максималната получена стойност
от всички образи, т.е. за всяка конкретна ситуация този праг ще бъде
различен. За да се гарантира, че класификатора няма да пропусне
правилна класификация поради неправилно определен праг се
извършва същата оценка през компаратор за прагове с 2,4,6 и 10% повисоки от базовата стойност. При преминаване на сигнала през някой
от филтрите по-високи от базовия се извежда и индикация за процента
повишение и вероятността за грешно сработване на класификатора.
1
𝐶пр
=∑

𝑛

𝑜𝑖 ,

(3.5)

𝑖=1

където oi – сигнали от изходните слоеве на ИНМ;
n – броя изходни НЕ;
1
𝐶пр
– прагова стойност за първия канал.
Във втория канал се извършва паралелна обработка на всеки от
изходите с компаратор изработващ двоичен изходен сигнал при
преминаване на зададена гранична стойност. Граничната стойност се
определя от прагът определен в първия канал и броя канали, като се
изчислява по форм. 3.6. Всеки компаратор изработва 1 при
преминаване на прага. Активните сигнали на изхода на компараторите
се преброяват и ако са повече от един или нула се изработва изходен
сигнал 1, ако имаме само един компаратор изпълнил условието се
изработва 0 на изхода.
𝑪𝟏
𝑪𝟐пр = пр⁄𝒏 ,
(𝟑. 𝟔)
𝟐
където 𝑪пр – прагова стойност за компараторите във втория канал.
Изходните сигнали от двата канала се обработват чрез логическа
схема за съвпадение, като изработват изходен сигнал „единица“ само в
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случай, че имаме активиране на двата канала. Така формирания
резултат индицира липсата на съвпадения на подадения входен образ с
класовете използвани за обучение на ИНМ.
Прагова стойност

Компаратор

Изходни
сигнали от
ИНМ

Суматор

Изход

Блок
Компаратори

Брояч

Фигура 3.14 Блокова схема на оценител на изходните данни от ИНМ
Инвертираният сигнал от горепосочения изход се използва, като
се подава към разрешаващия вход на схема за съвпадения на всеки от
изходите посочващи принадлежност към даден клас. Така
активирането на изхода за липса на съвпадение се явява забраняващ
активиране на друг изход и аналогично се явява разрешаващ за
активиране на изхода при разпознаване на входен образ принадлежащ
към множеството на познат клас.
3.5. Влияние на точността на БПФ върху работата на
класификатора
При така изработените признакови вектори и числовите
стойности на отделните признаци влияние върху точността на работа
на класификатора оказват следните елементи:
 точността на измерване на входните сигнали;
 отношението „сигнал/шум“, т.е. шум от наблюдавания обект
към шум от околната среда;
 точността на дискретизиране на аналоговите сигнали;
 преобразуването на измерените сигнали, като усилване,
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нормализиране и влияние на прозоречната функция или т.н.
препроцесинг във аналоговата част;
 точността на преобразуването на сигналите от времевата в
честотната област.
Можем да заключим, че използваната в изследването точност е с
достатъчна за практиката стойности и повишаването на размерността
на преобразуването, значително би забавило изпълнението на
алгоритъма с което би се нарушило правилото за използване на мащаб
на времето близък до реалния.
Изводи
Разглеждания вариант за класификатор е приложим към
конкретния проблем – класификация на сигналите от пасивни
хидроакустични системи, като предлага ниво на вероятност за
правилна класификация трудно достижимо при използването на
оператор-хидроакустик и предоставя следните предимства:
 повторяемост на резултатите във всички налични системи;
 възможност за допълнително обучение на класификатора в
кратки срокове;
 непрекъсната работа с възможност за записване на
извършените действия;
 допълване на работата на хидроакустик, чрез сравнителен
анализ, числово и графично представяне на анализираните данни;
 паралелна работа на няколко класификатора, обучени с
различен брой класове и обучаващи признакови вектори, за
извършване на корелационен анализ върху получените данни.
Еднослойните и двуслойните невронни мрежи с посочения брой
НЕ, кратен на броя на класовете осигуряват нужните параметри за
работата с такъв вид входни сигнали.
Малкият брой обучаващи вектори осигурява същия процент на
вероятност за правилна класификация при намалено време за
извършване на обучението. На базата на направените експериментални
изследвания се приемат 10 признакови вектори за всеки клас като
достатъчни за обучението на ИНМ.
При увеличаване или намаляване на размерността на
признаковия вектор не оказва съществено влияние върху работата на
3.6.
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класификатора. От графичното представяне на данните от обучението
се вижда, че чрез подбор на структурата на ИНМ се получават
идентични резултати при входен вектор с различна размерност. Това
дава основание да се твърди, че той е подходящ за използване при
извършване на класификация на обекти с по-голям брой входни
вектори, ако при предварителната обработка на входните сигнали се
достигне до нуждата от такъв.
Увеличаването на броя входни признаци може да се налага от
различни допълнителни условия:
 повече на брой и разпределени в пространството сензори;
 по-сложна обстановка със специфична хидроакустична
структура на обкръжаващата среда;
 едновременното наблюдаване на няколко обекта;
 изискване за по-прецизно разделяне на класовете в
подкласове;
 допълване на входната информация с признаци от области,
различна от честотната.
Добавянето на блок за оценка на класификацията повишава
вероятностите за правилна класификация и намаля тези за лъжлива
тревога. За създаването на алгоритъма са използвани получените
експериментални резултати и е извършена проверка и валидирането му
с генерираните признакови вектори. Блока за оценка на
класификацията използва адаптивен алгоритъм при своята работа и
неговите параметри зависят от параметрите на ИНМ.
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Глава 4.
Експериментални резултати от симулациите и
практическото приложение на разработените софтуерни
приложения за обработване и разпознаване на хидроакустична
информация
4.1. Въвеждане на реални данни
Като реални данни за изследването са обработени записите
използвани за обучение на хидроакустици във ВМС, чрез които се
представят типови представители на различните източници на шум
представляващи интерес за подводното наблюдение, като търговски,
пътнически, военни и риболовни кораби и подводници. За направата
им са използвани слуховите канали на типова ХЛС, чийто параметри
бяха разгледани в т. 2.9.
Експеримента по въвеждане/дигитализиране на данните от
тренировъчни плочи за обучение на хидроакустици във в.ф. 38920 се
извърши чрез използването на блоковата схема посочена на Фиг. 4.1.

Източник на
сигнал

Калибриран
свързващ кабел

Звукова карта
Sound Blaster
Audigy 2

Запис на
получения сигнал
в Lossless audio
compression format

Софтуер за запис и
обработка CoolEdit
2000

Фигура 4.1 Блокова схема на експерименталната постановка
4.2. Извличане на признакови вектори и избор на
класификатор.
При формиране на признаковото пространство е използван
LOFAR и DEMON алгоритми описани в глава 2, като получените
вектори се разделени в две групи – за обучение на класификатора и за
тестване. Използвани са хидроакустични сигнали от три типа обекти
/крайцер, фрегата и подводна лодка/ и структура на класификатора
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обоснована в глава 3, като са използвани няколко различни варианта на
структура на класификатора.
Структурата на класификаторите е избрана от изследваните
ИНМ, като е добавен краен класификатор за оценка на изходните
данни /т. 3.4/. При избора на конкретните структури е използван
критерия за най-кратко време за обучение при средно квадратична
грешка по-малка от 10-5 и осигуряване на регресия в диапазона [0.9999
1], като са селектирани представители с един, два и три вътрешни слоя
на ИНМ посочени в таблица 4.1.
Таблица 4.1 Структура на ИНМ обучени с реални образци

Време за
обучение [s]

Средноквадратична
грешка

Регресия

24
12
21

Структура на
НЕ в
слоевете

Брой скрити
слоеве
1
2
3

Брой на НЕ

№
1
2
3

24
6-6
6-9-6

0.161
0.644
0.587

5.76*10-5
1.19*10-7
7.85*10-6

0.9999
1
1

Резултати от обучението и тестване на класификатора
Резултатите от обучението на избраните класификатори са
посочени в таблица 4.2, като данните се вземат от ИНМ за средно
квадратичната грешка, регресията и времето за обучение, а
вероятността за правилна класификация от изхода на крайния
класификатор.
При обучението на ИНМ са постигнати параметри осигуряващи
вероятност за правилна класификация 100%.
За тестване на обучения класификатор са изработени с
използване на алгоритъма разработен в т. 2.11, 100 „лъжливи“
признакови вектори за всеки клас и са извлечени между 10 и 30 (в
зависимост от продължителността на наличните записи) вектори на
обекти от класовете използвани за обучение, които не са включени в
процеса на обучение.
4.3.
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№
1
2
3

Таблица 4.2 Параметри на обучение класификаторите
скрити
ВО
MSE
Регресия
P п. к.
P л. т.
слоеве
[s]
1
0.233 1.88*10-4
0.9999
100%
0%
2
0.752 3.16*10-5
0.9999
100%
0%
-5
3
0.612 9.95*10
0.9999
100%
0%

Извлечени признакови вектори
принадлежащи на класовете
120
100
80
60
40
20
0
Вероятност за Вероятност за Вероятност за Вероятност за
п.к. на ИНМ ф.т. на ИНМ
п.к. на КК
ф.т. на КК
ИНМ с 1 скрит слой

ИНМ с 2 скрити слоя

Време за
обработка

ИНМ с 3 скрити слоя

Случайно генерирани вектори
120
100
80
60
40
20
0
Вероятност за Вероятност за Вероятност за Вероятност за
п.к. на ИНМ ф.т. на ИНМ
п.к. на КК
ф.т. на КК
ИНМ с 1 скрит слой

ИНМ с 2 скрити слоя
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Време за
обработка

ИНМ с 3 скрити слоя

Изменени програмно признакови вектори
120
100
80
60
40
20
0

Вероятност за Вероятност за Вероятност за Вероятност за
п.к. на ИНМ ф.т. на ИНМ
п.к. на КК
ф.т. на КК
ИНМ с 1 скрит слой

ИНМ с 2 скрити слоя

Време за
обработка

ИНМ с 3 скрити слоя

Фигура 4.3 Изходни данни при тестване на обучения класификатор.
Резултатите от работата на класификатора с тестовите вектори е
изобразен таблично (табл. 4.3) и графично (фиг.4.3). Посочени са
резултатите от изхода на ИНМ и от изхода на крайния класификатор
(КК).
Изводи
Обоснования и реализиран алгоритъм за извличане на признаци
от реални данни осигурява вектори, при които класификатора има
вероятност за правилна класификация равна или по-добра от три пъти
σ.
Разработените алгоритми за извличане и обработка на
класификатор работят в мащаб на времето близък до реалния и са
използваеми при решаване на задачата по класификация на обекти при
подводно хидроакустично наблюдение.
За автоматизираното извличане признакови вектори е нужно
използването на LOFAR и DEMON алгоритми с оценка на признаците
на изхода.
Тестовото изследване на обучения класификатор потвърждават
резултатите получени в глава 3, което може да се приеме като
валидиране на алгоритъма при използване на три класа.
4.4.
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Заключение
В дисертационния труд са проучени и анализирани различни
методи за класификация на образите от хидроакустични обекти –
ръчно, класически подход, ИНМ, мултиагентни системи и др. След
направения в глава 1 обзор се вижда, че са разработени различни
реализации като хардуер и софтуер с цел максимална стойност на
вероятността за правилна класификация, като не се допуска високо
ниво на вероятността за лъжлива тревога. От обзора става ясно и
голямата актуалност на проблема за ВМС на България, като е в ход
замяна на остарялата аналогова техника с използване на операторхидроакустик със съвременни цифрови системи използващи
компютърни алгоритми при класификацията на наблюдаваните обекти.
Във втора глава са обосновани броя и областта за извличане на
признаци. На тази основа са съставени алгоритми и програмно
осигуряване за оценка на параметрите на цифровия сигнал и
извличането на информацията във вид на признаков вектор.
За нуждите да експерименталната работа е разработен алгоритъм
и програмно осигуряване за автоматично генериране на произволен
брой признакови вектори при зададени централни стойности и
отклонение от тях. Допълнителна възможност на горепосочения
алгоритъм е генериране на признакови вектори със стойности близки
до тези на реалните обекти, като заменят един или два от признаците с
такива извън техните гранични стойности. Последното е възможно
както на случаен признак, така и на точно определен признак, а
стойността на допълнителното отклонение зависи от оператора.
Алгоритъма може да се използва и за генериране на абсолютно
случайни признакови вектори извън посочените класове или
комбинация от техните признаци.
Генерираните на от алгоритъма признакови вектори имат много
голямо практическо приложение в експерименталното доказване на
работоспособността и адекватността на предложени математически
модели за класификация на хидроакустични обекти.
В резултат на научно-изследователската и експериментална
работа в последните две глави е обоснована структура на класификатор
на
хидроакустични обекти на базата на пет признаков вектор в
честотната област. Разгледани са 36 различни конфигурации на ИНМ,
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като са приложени различни структури на входния и изходния сигнал
и са получени експериментално данни за приложимостта и като
класификатор. На основата на тези данни е разработен модел на краен
класификатор за оценка на изходните сигнали от ИНМ, който да
допълва нейната работа и осигурява намаляване на вероятността за
лъжлива тревога.
Експериментално се доказва нужния брой входни обучаващи
вектори осигуряващи максимална вероятност за правилна
класификация.
Математическите модели и алгоритми са валидирани с
използването на реални хидроакустични записи, които са въведени в
персонален компютър, обработена с разработеното програмно
осигуряване и получените признакови вектори са подадени към
определения класификатор.
Резултатите от работата по дисертацията са намерили
приложение в проекти на Министерство на отбраната свързани с
модернизацията на ВМС и в частност хидроакустичното въоръжение.
Вижданията на автора за насоките на бъдещите перспективни
приложения на посочените резултати се свеждат до:
 Внедряване на разработките в научни проекти за нуждите на
ВМС на РБ;
 Изследване на признаци от области различни от честотната;
 Увеличаване на броя класове и изследване на промяната на
характеристиките на класификатора;
 Изследване на приложимостта на получените резултати в
области различни от хидроакустиката.
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Приноси
В резултат на направените в дисертацията изследвания са
получени следните основни резултати, като научно-приложни
приноси:
 дефинирано е признаково пространство за разпознаване на
обекти наблюдавани с пасивни хидроакустични сензори;
 разработен и реализиран алгоритъм за генериране на
признакови вектори от един вектор за даден обект, за нуждите на
обучението на класификатор;
 предложен е математически модел за оценка на класификатори
на признакови вектори извлечение от сигнали от хидроакустични
сензори;
 разработен и реализиран алгоритъм за създаване на признакови
вектори на обекти с използване на базов образ, за обучение и тестване
на класификатори при различни сценарии,
и като приложни приноси:
 направена е класификация на методите за разпознаване на
сигналите в хидролокационните системи;
 въведени са в цифров вид обучаващи записи за хидроакустици
използвани във ВМС и е приложен и изследван метод за извличане на
признаков вектор от реален хидроакустичен сигнал;
 избран е и е приложен оптимален класификатор върху
извлечените от реален хидроакустичен сигнал признаков вектор.
Резултатите от работата са използвани при разработването на
математическите модели и експерименталната дейност по научни
проекти:
 Хидроакустическа система за имитиране шумове от подводница
в реална среда;
Разработени от екип на ВВМУ за нуждите на ВМС.
Резултатите от работата могат да бъдат използвани за нуждите на
ВМС в следните направление:
 При изграждане на автоматизирана система за класификация на
сигналите от пасивни хидролокационни системи;
 За обучение на хидроакустични оператори.
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