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 تعیین تعداد مراحل بازنمونهبرداری. به منظور رديابي اهداف متحرک روشي جديد بر اساس الگوريتم فیلتر ذره ارائه شده است، در اين مقاله:چكیده
 هیستوگرام، در مقالة حاضر با تخمین چگالي کرنل گوسي.در الگوريتم فیلتر ذره يکي از عوامل مهم در تعیین مدت زمان پردازش تصاوير ميباشد
 در. موقعیت ذرات نامزد در فريم بعد پیشگويي ميشوند،وزندارشده مدل هدف به دست آمده و با اعمال واريانس يک نويز تصادفي در محل هدف
- متناسب با وزن ذرات در الگوريتم فیلتر ذره به، وزندارشده و تعداد مراحل بازنمونهبرداری در هر فريم،اين مقاله ذرات نامزد توسط فاصله باتاچاريا
 مقايسة عملکرد الگوريتم پیشنهادی با. بر تغییرات جسم متحرک منطبق ميشود، همچنین شعاع کرنل نیز با لبهيابي.صورت وفقي تعیین ميگردند
 بدون افزايش، درصد88  حاکي از افزايش دقت تشخیص جسم متحرک به،الگوريتم بازنمونهبرداری فیلتر ذره با تعداد مراحل ثابت بازنمونهبرداری
. میليثانیه نشان ميدهد22  همچنین الگوريتم پیشنهادی کاهش متوسط زمان پردازش را به.بیش از حد واريانس پراکندگي ذرات است
. فاصله باتاچاريا، هیستوگرام وزندارشده، مدل نامزد ذرات، مدل هدف، کرنل گوسي، بازنمونهبرداری، فیلترذره:واژههای كلیدی
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Abstract: In this paper, based on resampling particle filter algorithm, a new method to track moving object is proposed. Determining
the number of levels needed for resampling in particle filter algorithm, plays an important role in the time duration of each video
frame processing. By estimating the Gaussian kernel density the weighted histogram of the target model is obtained and by
considering random noise variance at target place the position of candidate particles for the next frame will be predicted. In the
current work, the candidate particles are weighted using Bhattacharyya distance, while the number of resampling levels is determined
in accordance with the particle weights, adaptively. The radius of the kernel will be matched on moving target variations by using
edge detection. Comparison of the result of proposed algorithm with the result of fixed level resampling particle filter algorithm,
shows the increasing of moving target detection accuracy up to 88% without excess changes in the particles distribution variances.
Moreover, the average process time decreases to 22ms.
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 -1مقدمه
امروزه تالشهای وسیعي در زمینه تشخیص و رديابي اجساام متحارک
از طريق پردازش تصوير صورت پذيرفته است کاه باا توجاه باه هادف
کاری و اهمیت میزان دقات ،سارعت و ،...الگاوريتم مناساب و کارآماد
انتخاب ميگردد .رديابي بر اساس تخمین حالات جسام در فاريمهاای
متوالي تصوير ،انجام ميپذيرد.
برای تخمین پوياای حالات جسام و جهات کااهش ناويز ،از روش
تخمین مبتني بر الگوی بیز استفاده ميشود .در روش تخماین پوياای
حالت مبتني بر قاعده بیز ،هدف بهدست آوردن تاابع چگاالي احتماال
پسین حالت سیستم بر مبنای تمامي اطالعات موجود است .ايان تاابع
چگالي احتمال يک راهحل کامل برای تخمین حالت سیستم اسات .در
بسیاری از مسائل به يک تخمین جديد از جسم يا سیستم به ازای هار
اندازهگیری جديدی که بهدست ميآيد ،نیاز است .در ايان حالات ياک
فیلتر بازگشتي ،راهحل مناسبي خواهد بود .روش فیلتر بازگشتي به اين
معناست که اطالعات دريافتي را ميتوان بهصورت متوالي و نه يکبااره
پردازش نمود ،بنابراين نیازی به نگهداری مجموعه کامل اندازهگیریهاا
يا پردازش مجدد دادههای موجود در صورت دريافت اندازهگیری جديد،
نخواهد بود ] .[1ديدگاه تئوری بیز در تعیین موقعیت و رديابي اجساام
متحرک ،بر اساس تخمین از يک معادله بازگشتي ميباشد و مطابق آن
تخمین برای سیستمهای خطي با نويز گوسي ،بر پايه الگاوريتم فیلتار
کالمن 1بیان ميگردد و برای سیستمهاای يیرخطاي باا ناويز گوساي،
سیستم قبل از بهکارگیری فیلتر کالمن بايد با بساط تیلاور مرتباه اول
حول بهترين تخمین موجود ،بهصاورت خطاي تباديل شاود کاه ايان
خطيسازی نزدياک حالات تخماین زده ،انجاام مايگیارد کاه تحات
الگوريتم فیلتر کالمن پیشرفته 2بیان ميگردد ] .[1به جای خطيکردن
سیستم جهت استفاده از فیلتر کالمن ،تخماین را مايتاوان باهصاورت
مستقیم انجام داد و تابع چگالي احتمال جسام را باهصاورت عاددی و
شمارشي بهدست آورد ،که ميتواند برای مدلهای قطعي و مادلهاای
تصادفي انجام بگیرد .امروزه با رشد روشها و شیوههای آماری ،تخمین
يک پارامتر يا حالت يک سیستم يیرخطي تصادفي در کنار مشاهدات و
اندازهگیریهای نويزی ،توسط تکنیک تخمین مونته کارلو 3بارای حال
4
مسائل پیچیده آماری انجام ميگیرد که در قالب الگاوريتم فیلتار ذره
بیان ميگاردد ] .[2الگاوريتم فیلتار ذره بار مبناای روشهاای مونتاه
کارلوی زنجیارهای ،از نماايش ذرهای چگاالي احتماال ،بارای تخماین
پارامترهای يک توزيع دلخواه بهره ميبرد .روش شبیهسازی مونته کارلو
بهجای محاسبه انتگرال در تمامي نقاط ،مقدار آن را با نمونهبرداری در
نقاطي که بیشترين سهم را در محاسبه انتگرال دارند ،انجام ميدهد.
در اين مقاله روشاي بارای ردياابي اجساام متحارک باا مانورهاای
تصادفي بر اساس الگوريتم بازنمونهبرداری فیلتر ذره ارائاه شاده اسات.
ابتکاری که در اين مقاله برای افازايش میازان دقات صاورت گرفتاه و
متناسب با آن زمان پردازش در فريمهای تصوير کاسته شده ،اين است
که از يک الگوريتم ترکیبي استفاده شده است .مادل اولیاه هادف ،بار
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اساس هیستوگرام وزندارشده با استفاده از يک کرنل گوسي ،بهدسات
ميآيد .اين شعاع کرنل در مواقعي که هدف بهعلات مانورهاای زيااد و
دور يا نزديک شدنهای فراوان ،تغییر ابعاد ميدهاد ،جهات کاساتن از
میزان نويز و خطا ،بر اساس يک الگوريتم مبتني بر روش لباهياابي ][3
در هر فريم بهصورت وفقي بهروز ميشاود .سا س الگاوريتم بازنموناه-
برداری فیلتر ذره با تعداد مراحل وفقي ،موقعیات هادف را فاريمهاای
متوالي تخمین ميزند.
در ادامه در بخشهای جداگانهای الگاوريتم فیلتار ذره در تخماین
حالت جسم بررسي شده و تخمین چگالي کرنل و چگونگي وفقيسازی
شعاع کرنل گوسي در بخشهاای بعادی تشاريي مايگردناد و ضامن
معرفي ساختارکلي پیشنهادی در ايان مقالاه ،نتاايش شابیهساازیهاا
بررسي ميشوند.

 -2الگوريتم فیلتر ذره
الگوريتم فیلتر ذره راهي جهت تخمین بهینه حالت جسم در شارايطي
كه مدل سیستم يیرخطي با توزيع نويز يیرگوسي است ،ميباشد .ايان
فیلتر از دو مرحله پیشبیناي 5و باهروزرسااني 6تشاکیل مايشاود .در
مرحله پیشبیني ،از مدل سیستم برای پیشبیني تابع چگالي احتماال
حالت سیستم در لحظه آينده بر اساس اندازهگیریها تا لحظاه جااری
استفاده ميشود .در مرحله بهروزرساني از آخارين انادازهگیاری بارای
بهبود تابع چگالي احتمال حاصل از پیشبیني استفاده ميشود ].[1
مدل انتقال يا حرکت سیستم با زباان احتماايتي باهصاورت تاابع
)  p( xt | xt 1و ماادل مشاااهده و يااا اناادازهگیااری سیسااتم بااا تااابع
)  p( xt | Zt 1بیان ميشود .نماينده بردار حالات سیساتم در حالات
کنوني و نمايناده مشااهده در سیساتم اسات .اگار از مادل حالات
سیستم تا لحظه  kکه با تابع احتمال )  p( X k | Zkبیاان مايشاود ،باه
تعداد  Nذره (  ) N  1مستقل و هم توزيع 7مانند  x0:i kنموناهبارداری
شود ) : (i  1,2,..., N
x i0:k  Xik ~p  Xk |Zk 

()1

تخمیني از اين توزيع بهصورت زير تعريف ميشود:
1 N
 δ  Xk  Xik 
N i 1

()2

PN  X k / Zk 

کاه در آن  δ  Xk  Xik نشااندهناده تاابع دلتاای دياراک در نقطاه
  Xk  Xik ميباشد .اگر امید رياضي تابع دلخواه  f  . را نسبت به

)  p( X k | Zkبا  Iنشان دهند:
()3

I   f ( X k ). p( X k | Z k ).dX k   f ( X k ).PN ( X k | Z k ).dX k

آن گاه تخمین مونته كارلوی انتگرال بهصورت حاصل جمع مقاادير
تابع  f  . به ازای نمونههای بهدست آمده ،بهصورت زيرخواهد بود:
()5

1 N
 f  Xik 
N i 1



IN 
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سرعت همگرايي تخمین ،مستقل از واريانس و ابعاد فضای ويژگاي
بوده و فقط به تعداد ذرات  Nوابسته است .چنین خصوصیتي مهمترين
مزيت انتگرالگیری مونته کارلو نسبت به ديگر روشهای انتگرالگیری
عددی ميباشد ].[2
در ايلب موارد ،نمونهبرداری بهصورت مستقیم از تابع  p  x در هر
مرحله زماني به دييلي مانند پیچیدگي ،ابعاد باي ،چندمتغیره بودن و...
ممکن نیست ،لذا ميتوان از توزيع ديگری مثل  q  x که بسیار شابیه
 p  x است ،نمونهبرداری انجام داد و باا وزندهاي صاحیي باه هماان

تخمین مونته کارلو نزديک شد q  x  .را توزيع پیشنهادی 8ماينامناد.
بنابراين انتگرال بهصورت زير نوشته ميشود:
()4

.q  x  dx

p  x

q  x

لذا تخمین مونته کارلوی برای
توزيع ) q(xبهصورت زير است:

I   f  x  . p  x  dx   f  x  .

N  1

نمونه مستقل مطابق با

1 N
 f  xi  . w  xi 
N i 1
p  xi 

()6

q  xi 

()4

p  zk | xki  . p  xki | xki 1 
) , Zk

i
k 1

i
k

q( x | X

wki  wki 1

اين وزنها مطابق قبل نرمالیزه ميشوند .در اين روش تعاداد ذرات
 Nبايد بهگونه ای انتخاب شوند که تمام فضای حالت را پوشاش دهناد،
هر چه تعداد ذرات بیشتر باشد ،تخمین دقیقتر خواهد بود ].[2
شااکل ( )1روش نمونااهباارداری بااهمیاات دنبالااهای را بااهصااورت
شماتیک نشان ميدهد .نقاط دايرهای ،توزياع ذرات و قطار آنهاا وزن
ذرات را نشان ميدهد .باا فارا اينکاه هماه ذرات در لحظاه  kوزن
يکساني داشته باشند ،توزيع احتمال پسین در لحظه  kرسم ميشود،
به اين ترتیب وزن ذرات در لحظه  k  1با اساتفاده از توزياع احتماال
پسین در لحظه ( kتوزيع پیشین در لحظه  ) k  1باهروز مايگردناد.
وزن ذرات ،در مکانهايي که مقدار تابع توزيع احتمال کوچکتر اسات،
کمتر ميباشند .ساختاری که تابع توزيع پسین توام در هر مرحله زماني
را با استفاده از نمونههای وزندارشده توصیف مينماياد ،اسااس کااری
فیلترهای ذرهای محسوب ميگردد.

I ˆN 

w  xi  

عبارت  w  xi وزنهای با اهمیت 9نامیده ميشوند کاه باياد نرماالیزه
شوند ،لذا بهصورت زير بیان ميشوند ]:[2
1
 f  xi  .w  xi 
N i 1
N

()3

w  xi 

 w x 
N

I ˆN 

w  xi  

شکل ( :)1نمايش روش  SISاز تابع چگالي احتمال پسین

j

i 1

 w  xi نشاندهنده وزن نرمالیزه شده نمونه iام است .در نمونه برداری
بااهمیت در هر مرحله زماني ميبايستي نمونهبرداری از توزيع  q  x را
به همراه محاسبه وزنها انجام داد که محاسبات را در هار مرحلاه بااي
ميبرد .روش نمونهبرداری باا اهمیات دنبالاهای )SIS( 10باه حال ايان
مشکل ميپردازد .اين روش ،از نمونههای تولید شاده در مراحال قبال
برای نمونه برداری از تابع توزيع پسین در مرحله جديد استفاده ميکند
که موجب ثابت ماندن هزينه محاسباتي الگوريتم در هر گام مايشاود.
در اين صورت توزيع پسین توام در لحظه  kبهصورت زيار تقرياب زده
ميشود:
P  X k | Z k    wki   X k - X ki 
N

()8

i 1

) p( X ki | Z k
wki 
) q( X ki | Z k

که در آن  wkiوزنهای بااهمیات ذرات اسات .باهکماک قاعاده بیاز و
تعريف احتمال شرطي و خاصیت مارکفبودن در فضای حالت ،وزنهاا
را ميتوان بهصورت بازگشتي بهدست آورد ]:[2
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 -1-2بازنمونهبرداری دنبالهای ()SIR

11

موضوع اساسي در فیلترهای ذره ،انتخااب توزياع پیشانهادی مناساب
است .يک انتخاب ،استفاده از توزيع پیشین ميباشد ] ،[5يعني:
()18

) q( xki | X ki 1, Zk )  p( xki | xki 1

که وزنها بهصورت زير تبديل ميشوند:
()11

wki  wki 1. p  zk | xki 

مشکل اين روش به افزايش واريانس وزنها مربوط ميشود ] ،[4که
پس از مدتي ،اکثر نمونهها وزن نرمالیزه شده نزديک به صافر خواهناد
داشت و تنها يک نمونه دارای وزن بزرگي ميباشد که از اين پدياده باا
نام انحطاط 12ذرات ياد ميشود ].[3 ،6
بازنمونهبرداری ،روشي برای حال مشاکل انحطااط از طرياق صافر
کردن واريانس وزنهاست .در مرحله بازنمونهبرداری از بین نمونههاای
وزندهيشده در پايان يک مرحلاه زمااني  N ،SISباار نموناهبارداری
انجام ميشود .شانس انتخاب شدن هر ذره به وزن آن ذره وابسته است.
در نتیجه ،در اين گام نمونههايي با وزن بیشتار چنادين مرتباه ک اي
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شده و نمونههايي با وزن کمتر حذف ميشوند .در انتهای اين گام وزن
همه نمونههای انتخاب شده برابر با  N 1خواهد شد .شکل ( )2نماای
گرافیکي مرحله بازنمونهبرداری را برای  18ذره نشان ميدهد.

شکل ( :)3نحوه جايگزيني وزنها در مرحله SIR

 -3تخمین چگالي کرنل
در اين مقاله برای تشاکیل مادل هادف و مادل ذرات ناامزد هادف از
تخمین چگالي کرنل استفاده شده است .تخمین چگالي بهطور وسیعي
در الگوريتمهای تشخیص و رديابي مورد اساتفاده قارار مايگیارد ].[4
يکي از عموميترين روشهای تخماین چگاالي يیار پارامترياک ،روش
تخمین چگالي کرنل است ] .[18اين تخمین بهصورت:
1 n  x  xi 
g

nh i 1  h 

()12
شکل ( :)2نمای گرافیکي بازنمونهبرداری  Nذره ][2

به اين روش که در آن از نمونهبرداری بااهمیت ،بااز نموناهبارداری
ميکند ،بازنمونهبرداری دنبالاهای ( )SIRگويناد .اگار چاه  SIRگاامي
حیاتي برای مقابله با انحطاط در فیلتر ذرهای ميباشد ،ولي مشکالتي را
نیز در پي خواهد داشت ] [8چارا كاه  SIRخاود تخمیناي از تخماین
وزندار  SISاست و ديگر اينكه  SIRباعث ک ي شدن ذرات با وزنهاای
بیشتر و حذف نمونههای با وزن کم ميشود .اين موضوع باعث ميشود
که نمونهها گذشته يکساني پیدا کنند .در اين صاورت موقعیات جسام
13
تنها با يک نمونه تخمین زده شده است .باه ايان پدياده فقار نموناه
گفته ميشود .لذا بايد تا جايي که امکان دارد در  SIRبا احتیاط رفتاار
نمود .با ابتکار وفقيسازی تعداد مراحل  SIRدر اين مقاله ،ضمن کنترل
تعداد مراحل بازنمونهبرداری ،فقر نمونه در هیچ فريمي اتفاق نميافتد.
شکل ( )3جايگزيني وزنها در مرحله  SIRرا نشان ميدهاد .در آن
ابتدا عددی بین صفر و يك بهصورت تصادفي با توزيع يكنواخت انتخاب
ميشود .با تصويركردن آن بر روی تابع سمت چا كاه تاابع تجمعاي
وزنهای نرمالیزه است ،انديس ذرهای كه باياد در گاام بعادی حضاور
داشته باشد بهدست ميآيد .موقعیت و وزن هر ذره به میزان چگالي در
آن نقطه از فضای حالت وابسته است لذا اين روش ،موقعیات هارذره و
وزن متناظرش را برای هر مشاهده بهصورت بازگشتي باهروز مايکناد
].[8

f  x 

که در آن  hپهنای پنجره کرنال h ،تعاداد پیکسالهاا ،موقعیات
پیکسلها و  kنیز ثابت هنجارسازی ميباشد .توابع کرنل مختلفاي باا
خواص متفاوت در مقايت بیان شده است .اين توابع متقارن و تک ماد
هستند و در نقاط دور از مرکز به سرعت به سمت صفر میل مايکنناد.
در اين مقاله از تابع کرنل گوسي بهصورت زير استفاده شده است ]:[11
()13

x 1
otherwise

 1
 x2  
exp    
 
g  x     2
 2 

0


اين کرنل نسبت به ساير توابع کرنل ديگر ،با توجه به جسم در حال
رديابي در اين مقاله ،تاثیر پسزمینه را كاهش ميدهد ].[4
مدل هادف در ايان مقالاه هیساتوگرام ساطوح خاکساتری اسات
) . (u 1,2,.2,56از آنجا که مدل هدف هیستوگرام ميباشد ،جهات
اعمال اعتبار بیشتر به نقاط حول مرکز جرم ،از تابع کرنل بارای انجاام
ماسک در فضای مکان استفاده شده است .چرا که پیکسالهاای دور از
مرکز به خاطر پنهان شدگيهای جزياي ،شابه هادفهاا و تاداخل باا
زمینه ،کمترين اعتبار را دارند ] .[11مدل هادف توساط تاابع چگاالي
احتمال آن در فضای ويژگي با  q u نماايش مايشاود کاه  uتعاداد
ويژگيها است .هیستوگرام مدل هدف با اعمال چگاالي کرنال ،وزندار
شده و به آن هیستوگرام وزندارشده مدل هدف گفته و بهصورت:
q    f  g  x j  . b  x j  u  
I

u

j 1

()15

1

gx 
I

j

Serial no. 73

f 

j 1
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بیان ميشود که  Iتعداد پیکسلها در محدوده مورد نظر ،موقعیت
پیکسلها در آن محدوده و  fنیز فاکتور نرمالیزه ميباشد ].[12
الگاااوريتم فیلتااار ذره ،در فاااريم بعااادی موقعیااات  Nذره را در
محدودهای اطراف مرکز جرم فريم قبلي بهصورت تصادفي ،پیشگاويي
ميکند ،هر کدام از آنها ميتوانند نامزدی برای موقعیت جديد هادف
باشند ،لاذا هیساتوگرام وزندارشاده ايان ذرات همانناد مادل هادف،
بهدست ميآيند .اگر ناامزد هادف در موقعیات  yتعرياف شاود و تاابع
چگالي احتمال آن با  p y u نمايش شود ،با اعمال کرنلاي شابیه مادل
هدف ،هیستوگرام وزندارشده مدل ذرات نامزد ،برای هر ذره بهصاورت
زير است ]:[13

  b  x j  u  


()14

 -1-3ضريب باتاچاريا

I
 y  xj
u
py   f  g 
h
j 1 
1
f  I
 y  xj 
g


h 
j 1 

ضريب به صفر میل پیدا مايکناد .در ايان مقالاه تاابع   p  y  , q 

بهعنوان تابع مشابهت میان  qو  pتعريف ميشود که نقش احتماال
را بازی ميکند و بیشینه آن در ناحیه نامزد هدف ،حضاور هادف را در
آن فريم با توجه به مشابهت با  qنشان ميدهد و بهصورت:
m

  p  y  , q     pu   qu  




u 1

تعريف ميگردد .برای اينکه اين مقادير مختلف میان مدل هدف و مدل
ذرات نامزد هدف ،قابل قیاس باشند ،اين ضريب بايد دارای يک ساختار
متريک باشد ،لذا از تابع فاصله باتاچاريا جهت بررساي میازان اخاتالف
بین دو توزيع استفاده ميشود.
()13
d  y   1    p  y  , q 
اين معیار برای هار توزياع دلخاواه معتبار باوده و دارای ياک سااختار
متريک ميباشد ،هرچه دو توزيع شباهت بیشتری باا يکاديگر داشاته
باشند ،مقدار آن به صفر میل ميکند ].[3

 -2-3تابع توزيع درستنمايي مشاهده

15

تابع درستنمايي مشاهده در فیلتر ذره موجب وزندارشدن ذرات جهت
ورود به مرحله بازنمونهبرداری ميشود .اين تابع بهصورت:
()18

Serial no. 73

 -5وفقيسازی شعاع کرنل
هنگامي كه اندازه و ابعاد هدف تغییر ميكند ،اگر شعاع كرنل كه در قاب
ابتدايي با توجه به ابعاد هدف تعیین شده است ،بدون تغییر باقي بماناد،
ميتواند موجب شكست الگوريتم گردد و يا به يك موقعیتيابي ضاعیف
منجر شود ] .[3برای رفاع ايان مشاكل ،روش بهتاری بارای وفاق دادن
مستطیل احاطه کننده هدف با مقیاس جديد هدف ،پیشنهاد ميشاود.
اين روش بر مشاهده تغییرات سريع پیكسلهای تصاوير وزندارشاده در
راستای مرزهای هدف استوار است .لذا چهار الگاوی همبساتگي  CLو
 CRبا ابعاد  h  3و  CTو  CBبا ابعاد  w 3کاه موقعیات مرزهاای
چ  ،راست ،باي و پايین ميباشند مطابق شکل  ،5معرفي ميشوند.

14

اين ضريب میزان مشابهت دو توزيع احتمال گسسته را بیان مايکناد،
هر چه دو توزيع شباهت بیشتاری باا يکاديگر داشاته باشاند ،مقادار
عددی آن به يک نزديک ميگردد و هر چه شباهت کمتار باشاد ،ايان

()16

است ] [12که  dرا از روی فاصله باتاچاريا جاايگزين کارده و عاددی
بین صفر و يک است  ،پارامتری تاثیرگذار است که میازان وارياانس
اعمالي جهت مقايسه مدل هدف با مدل نامزد هدف را نشان مايدهاد،
در شبیهسازی اين مقاله  8/28در نظر گرفته شده است.

 d 2 
1
exp  2 
2
 2 

w  
i

شکل ( :)5الگوهای همبستگي (ازچ به راست) برای موقعیتهای چ ،
راست ،باي ،پايین ][14

 hو  wارتفاع و پهنای مستطیل احاطه کنناده هادف در قااب قبلاي
است .موقعیت اولیه مرزها  yT ، xL ، xRو  yBدر فريم ابتدايي توساط
کاااربر تعیااین ماايگااردد و موقعیاات مرزهااا در فااريم جاااری توسااط
معادلههای ( )14تا ( )23تعیین ميشاوند و در آن    0.1مايباشاد
] .[15لذا با يافتن موقعیتها ميتوان ابعاد هدف را تعیین و شعاع کرنل
را برای فريم بعدی بهطور مناسب انتخاب نمود.
()14

xL  argmax CLWt  x, y  x  xL  w , y  yc

()28

xR  argmax CRWt  x, y  x  xR  w , y  yc

()21

yT  argmax CT Wt  x, y  y  yT  h , x  xc

()22

yB  argmax CBWt  x, y  y  yB  h , x  xc

()23

 h 2

 w 2

  C i, j .W  x  i, y  j 
t

I

i  w 2 j  h  2

CI Wt  x, y  

 I L, R,T , Bو  hو  wارتفاع و پهنای الگوی همبستگي است.
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 -4ساختار کلي روش پیشنهادی
در اين مقاله برای تعیین موقعیت جسم متحرک در الگوريتم فیلتر ذره
از روش بازنمونهبرداری دنبالهای مطابق با ] [8استفاده شده است .برای
جلوگیری از فقر نمونه در روش بازنمونهبرداری و کنترل تعداد مراحل
آن در اين مقاله ،از معیار تعداد نمونههای موثر 16استفاده شده است.
اين معیار ،به نمونهها در هر مرحله زماني ،عددی مثبت و کوچکتر از
 Nthنسبت ميدهد که ميتوان از آن بهعنوان تعداد نمونههايي که
توزيع هدف را تخمین ميزنند ،تعبیر کرد.
تعداد نمونههای موثر را با  N ˆeffنشان داده و بهصورت:
1

()25

w 
N

i 2
k

N ˆeff 

i 1

تعريف ميشود .اگر تعداد نموناههاا از مقادار آساتانه از پایش تعیاین
شدهای کمتر باشد ،يعني  N ˆeff  Nthبازنمونهبرداری انجام ميپذيرد.
در اين مقاله تخمین موقعیت نهايي و عدم قطعیات مکااني (وارياانس)
بعد از مرحله بازنمونهبرداری بهصورت زير محاسبه ميگردد:

هیستوگرام وزندارشده مدل هدف در شکل ( )4نمايش داده شده
است .شكل ( )4در قسمت (الف) پنجره محاط بر جسم مورد نظر جهت
تعیین مدل هدف ،در قسمت (ب) هیستوگرام مدل هدف و در قسمت
(ج) هیستوگرام وزندارشده سطوح خاكستری مدل هدف كه البته
نرمالیزه هم شده است را با وجود كرنل گوسي نشان ميدهد كه موجب
كمتر شدن تاثیر پس زمینه در هیستوگرام مدل هدف شده است.
در اين مقاله ،الگوريتم فیلتر ذره برای شروع رديابي موقعیت  Nذره
را در محدوده اطراف مرکزجرم فريم قبلي بهصورت تصادفي ،پیشگويي
ميکند .هر کدام از ذرات ميتوانند نامزدی برای موقعیت جديد هدف
باشند .با اعمال کرنلي شبیه مدلهدف ،هیستوگرام وزندارشده مدل
ذرات نامزد ،برای هر ذره بهدست ميآيد .ضريب باتاچاريا میزان
مشابهت میان مدل هدف و مدل ذرات نامزد هدف را محاسبه ميکند.
تابع درستنمايي مشاهده ذرات را جهت ورود به مرحله بازنمونهبرداری
وزندار مينمايد .تخمین موقعیت اولیه جسم متحرک بعد از تعداد
مراحل وفقي بازنمونهبرداری صورت ميپذيرد .شکل ( )6فلوچارت
کاملي از الگوريتم پیشنهادی اين مقاله را نمايش ميدهد.

N

()24

i
i
xˆ kMMS
/ k  E  xk / zk   xk p  xk | zk  dxk   wk .xk
i 1



MMS T
k /k

ˆ x  x
i
k

ˆpk / k   w  x  x
N

MMS
k /k

i
k

i
k

i 1

در اين مقاله ،با تلفیق دو راهکار نه تنها میزان دقت الگوريتم رديابي
افزايش يافته است بلکه زمان پردازش هر فريم نیز به شدت کاهش
يافته است .در راهکار اول ،تعداد  Nthبه اندازه  48درصد کل ذرات
درنظر گرفته شده است که به آن معناست که با جابهجايي  48درصد
ذرات با وزن کمتر در موقعیت ذرات با وزن بیشتر در مرحله بازنمونه-
برداری ،تخمین موقعیت انجام ميشود .در راهکار دوم ،از يک کرنل
گوسي جهت بهدست آوردن مدل اولیه هدف ،بر اساس هیستوگرام
وزندارشده استفاده شده که با تغییر ابعاد هدف ،شعاع کرنل براساس
الگوريتم مبتني به لبهيابي ] [3در هر فريم بهصورت وفقي بهروز مي-
شود .بنابراين با تغییرات وفقي شعاع کرنل متناسب با ابعاد جسم
متحرک در هر فريم ،تعداد مراحل بازنمونهبرداری نیز در هر فريم به-
صورت وفقي تغییر نموده و تخمین موقعیت با حداقل تعداد مراحل
بازنمونهبرداری انجام ميگیرد.
در اين مقاله از توزيع پیشین بهعنوان توزيع پیشنهادی در الگوريتم
فیلتر ذره استفاده شده است که مشکل انحطاط نیز با استفاده مناسب
از مرحله بازنمونهبرداری حل شده است.
مدل هدف برخالف ] [11که از هیستوگرام سطوح رنگي استفاده
شده است ،در اين مقاله از هیستوگرام سطوح خاکستری استفاده شده
است .بنابراين سرعت پردازش هر فريم تا يکسوم کاهش يافته است.

Serial no. 73

شکل (( :)4الف) پنجره محاط بر هدف جهت تعیین مدل هدف
(ب)هیستوگرام مدل هدف( ،ج) هیستوگرام وزندارشده و نرمالیزه شده مدل
هدف
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N

k

شکل ( :)6فلوچارت الگوريتم پیشنهادی

 -6نتايش شبیهسازی
برای شبیهسازی رديابي يک جسم با مانور زيااد در تصاوير بار اسااس
الگوريتم بازنمونهبرداری فیلتر ذره ،از فیلم هواپیمای جنگناده  F22باا
 1383فريم که دارای مانورهای حرکتي با تغییارات در جهات و زاوياه
بهصورت تصادفي ميباشد ،استفاده شده است .بهدلیل مانورهای زياد و
تصادفي و حرکتهای دورشونده و نزديک شونده و با توجه به تغییارات
دائم اندازه و شکل هدف و نیز تغییرات شدت پسزمینه ،بايد الگاوريتم
مطرح شده بتواند جسم را در فريمهای متوالي رديابي نمايد.
شکل ( )3میزان تغییرات مدل هدف را در چند فريم بهعنوان نمونه
نشان ميدهد .همانطور کاه مشااهده مايشاود ،تغییارات باهصاورت
حرکتي ،زاويهای ،اندازهای و پس زمینهای و  ...است.
برای شروع فرايند رديابي ،در فريم اول که قرار است ردياابي آيااز
گردد ،پنجرهای بر روی هدف محاط کرده و خصوصیات جسم بهعناوان
مدل اولیه هدف ،مطابق با شکل ( )4بهدست ميآيد.

Serial no. 73

شکل ( :)3تغییرات مدل هدف در چند فريم نمونه

در همان فريم اول ،ذرات  N=188در مختصات مرکز جرم هدف،
مقداردهي اولیه ميشوند و برای فريم بعدی که شروع رديابي ميباشد،
ذرات بر اساس مختصات هدف در فريم قبلي با اعمال نويز تصاادفي در
واريانس مشخص پیشگويي ميگردند .يزم به ذکر است کاه وارياانس
با توجه به سرعت و مانور هدف متغیر بوده و تا وقتي هدف را ميبیناد،
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حداکثر به اندازه سه برابر ابعاد مستطیل احاطاهکنناده هادف اسات و
وقتي که هدف را از دست ميدهد تا ده برابر اين ابعااد بازرش شاده و
جستجو را ادامه ميدهد تا هدف را بیابد .زمان پردازش بهطور طبیعاي
در اين حالت افزايش ميياباد ،ولاي هماواره هادف را در احاطاه دارد.
سرانجام با ساختار رديابي الگوريتم پیشنهادی ،تخمین موقعیت جسام
متحرک در فريم بعدی انجام ميگیرد.
شكل ( )8در قسامت (الاف) نحاوه پراكنادگي ذرات باا توجاه باه
واريانس سه برابر پنجره احاطهكنناده هادف ،جهات تعیاین موقعیات
جسم در فريم بعدی را نشان ميدهاد و در قسامت (ب) نحاوه تغییار
مكاني ذرات با وزن كمتر به موقعیت ذرات باا وزن بایشتار در مرحلاه
بازنمونهبرداری را نشان ميدهد و در قسمت (ج) تخمین موقعیت جسم
در فريم بعدی با توجه به معادله ( )24نشان داده شده است.
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شکل ( :)4تغییرات وفقي شعاع کرنل متناسب با ابعاد هدف

شکل (( :)8الف) مرحله پراكندگي ذرات (ب) تغییر موقعیت ذرات بعد از
مرحله بازنمونهبرداری (ج) تخمین نهايي موقعیت هدف

در اين مقاله مقايسهای بین تعاداد ثابات مراحال بازنموناهبارداری
مطابق با ] [11و تعداد مراحل وفقي بازنمونهبرداری باا توجاه باه وزن
ذرات ،مطابق با الگوريتم پیشنهادی شکل ( )6صاورت پذيرفتاه اسات.
بنابراين شبیهسازی رديابي جسم متحرک ،يکبار بهصورت تعداد تکرار
ثابت  3مرتبه بازنمونهبرداری ،بدون تغییر در شعاع کرنل انجاام گرفتاه
است .بار ديگر با وفقي شدن مراحل بازنمونهبرداری همراه باا تغییارات
شعاع کرنل متناسب با ابعاد جسم متحرک انجام شده است .شاکل ()4
نمونهای از تغییرات شعاع کرنل در برخي فريمهاا را نماايش مايدهاد.
الگوريتم پیشنهادی بهخوبي مقیاس هدف را مييابد و در برابر چرخش
هدف بسیار مقاوم است .چرخش هدف ميتواند با تغییر شاکل ،تغییار
رنگ (يا سطوح خاکستری) و تغییر اندازه هدف هماراه باشاد کاه هار
کدام از آنها به نوبه خود مشکل سازند و الگوريتم پیشنهادی مقاومات
باييي در برابر اين چرخشها دارد.
در مرحله بازنمونهبرداری با تکرار ثابت  3مرتبه بدون تغییار شاعاع
هماانطاور کاه در شاکل ( )18قسامت
کرنل و با واريانس 8/2
(ب) ،ديده ميشود در برخي فريمهاا ( از جملاه فاريم  )1828ردياابي
جسم متحرک با خطا روبرو ميشود ولي هنگاامي کاه شاعاع کرنال و
مرحله بازنمونهبرداری متناسب با آن ،بهصورت وفقي مطاابق باا شاکل
( )18قسمت (الف) تغییر ميکند ،رديابي جسام در کلیاه فاريمهاا باا
موفقیت صورت ميگیرد.

Serial no. 73

شکل ( :)18رديابي در فريمهای منتخب با تعداد مراحل؛ (الف) وفقي
بازنمونهبرداری( ،ب) ثابت بازنمونهبرداری

شکل ( )11تغییرات زمان در هر فريم را با مرحله بازنموناهبارداری
ثابت  3مرتبه بدون تغییر شعاع کرنل نشان ميدهاد (محاور زماان در
اين نمودار برحسب ثانیه ميباشد) .زمان متوسط اين مرحلاه در طاول
 1383فريم 34 ،میليثانیه در هر فريم ميباشد ،کمترين زمان پردازش
 35میليثانیه بوده است و هنگامي که جسم در برخي فريمها از دسات
ميرود تا يافتن مجدد آن ،اين زمان تا  41میليثانیه افزايش مييابد.
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شكل ( :)11تغییرات زمان در هر فريم با ثابت بودن تعداد مراحل بازنمونه-
برداری

شکل ( )12زمان پردازش هر فريم را در شرايط وفقي باودن تعاداد
مراحل بازنمونهبرداری در طي  1383فريم نشان ميدهد.
شکل ( )13نیز تعداد تکرارهای مرحله بازنمونهبرداری شاکل ()12
را نمايش ميدهد که متناسب با تغییرات شعاع کرنل ايان مرحلاه نیاز
بهصورت وفقي تغییر ميکند و نقش زياادی درکااهش زماان پاردازش
دارد .از آن جا که زمان پردازش فريمها برای ردياابي بالدرناگ جسام
متحرک بسیار مهم است ،با استفاده از الگوريتم پیشنهادی اين مقالاه،
متوسط زمان پردازشي تا  22میليثانیه کاهش يافته است.

شکل ( :)15واريانس پراکندگي ذرات برای تخمین موقعیت جسم در
 1383فريم

در جدول ( )1مدت زمان پردازش برخي فريمهای منتخب در شکل
( )18با دو الگوريتم تعداد مراحل ثابت بازنمونهبرداری و تعداد مراحال
وفقي بازنمونهبرداری ،بهطور کمي با يکديگر مقايسه شده است.
جدول ( :)1مقايسه زمان در برخي فريمهای منتخب با دو الگوريتم

شکل ( :)12تغییرات زمان در هر فريم با وفقيبودن تعداد مراحل بازنمونه-
برداری

شکل ( :)13تغییرمراحل بازنمونهبرداری در هر فريم با وفقيبودن شعاع کرنل

تعداد فريمهايي کاه تخماین موقعیات را باا وارياانس ساهبراباری
پراکندگي ذرات ،انجام ميدهند و به پراکندگي دهبرابری جهات ياافتن
جسم نیازی ندارند ،بیانگر دقت الگوريتم رديابي جسم هستند.
شااکل ( )15واريااانس پراکناادگي ذرات را باارای تخمااین موقعیاات
جسم ،در  1383فريم نشان ميدهاد .در  1544فاريم ،ردياابي جسام
متحرک با واريانس پراکندگي ذرات ساهبراباری صاورت گرفتاه اسات.
بنابراين دقت تشخیص جسم متحرک  88درصد بوده است کاه نسابت
به ] [14افزايش  12درصدی را داشته است .در  285فريم نیز الگوريتم
برای يافتن جسم متحرک از واريانس دهبرابری اساتفاده نماوده اسات.
بنابراين در هیچ فريمي يافتن موقعیت جسم باا شکسات روبارو نشاده
است و رديابي در  1383فريم با موفقیت انجام گرفته است.

Serial no. 73

فريم1

فريم
283

فريم
316

فريم
333

فريم
331

فريم
1828

تعداد ثابت مراحل
بازنمونهبرداری

34

38

34

84

38

85

تعداد وفقي مراحل
بازنمونهبرداری

23

22

24

23

26

33

الگوريتم پیشنهادی اين مقاله در سناريوهای مختلف ديگر برای
رديابي جسم متحرک هوايي انجام گرفت .شکل ( )14نمونهای از
سناريوهای مختلف را نشان ميدهد که در قسمت (الف) جسم متحرک
هوايي ،در  458فريم دارای رفتار مانوری اما با اندازه مدل ثابت و
تغییرات مداوم پس زمینه در تصوير است .در قسمت (ب) جسم
متحرک هوايي در  668فريم دارای انواع تغییرات در اندازه ،ابعاد ،زاويه،
پس زمینه و  ...است .نتايش شبیهسازی در اين سناريوها نیز حاکي از
افزايش دقت الگوريتم پیشنهادی در رديابي جسم متحرک هوايي است،
همچنین زمان پردازش نیز کاهش چشمگیری داشته است ،بهطوری
که متوسط زمان پردازش نسبت به ] [11کاهش  28درصدی و نسبت
به ] [14کاهش  48درصدی را داشته است.

 -3نتیجهگیری
افزايش دقت و کاهش زمان پردازش تشخیص و رديابي موقعیت جسام
متحرک در تصوير از مسائل مهم در پردازش تصاوير محسوب ميگاردد
که گاهي با توجه به اولويت کاری يکي بر ديگری ترجیي داده ميشاود.
نتايش حاصل از رديابي در سناريوهای مختلف الگوريتم مطارحشاده در
اين مقاله نشان ميدهد که با انتخاب کرنال گوساي و تغییارات وفقاي
شعاع آن متناسب با تغییارات ابعااد هادف و ترکیاب آن باا الگاوريتم
بازنمونه برداری فیلتر ذره با تعداد مراحال وفقاي ،ناه تنهاا در تخماین
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 بلکه میزان زمان پردازشي،موقعیت جسم متحرک افزايش دقت داشته
.نیز کاهش يافته است
الگوريتم پیشنهادی اين مقاله با الگوريتم بازنمونهبرداری فیلتار ذره
 درصاد88  در.با تعداد مراحل ثابات بازنموناهبارداری مقايساه گردياد
 تشخیص جسم متحرک بدون افازايش بایش از حاد وارياانس،فريمها
 فريم انجام گرفت کاه متوساط زماان1383  در طول،پراکندگي ذرات
[14]  اين زمان نسبت به. میليثانیه کاهش يافت22 پردازش فريمها به
. درصدی زمان پردازشي را داشته است48 کاهش
الگوريتم پیشنهادی ايان مقالاه در ساناريوهای مختلاف باههماراه
 در نارمافازار،الگوريتم بازنمونهبرداری فیلتر ذره با تعداد مراحال ثابات
، مزيات اصالي الگاوريتم پیشانهادی. شبیه ساازی گرديادMATLAB
، زاويه،مقاومت رديابي در شرايطي که تغییرات مدل هدف از نظر اندازه
 نتايش شبیهسازی نیاز. بسیار زياد بوده ميباشد، جهت حرکت،چرخش
. در برخي شکلها نمايش داده شد،تحت شرايط مطرح شده

 رديابي الگوريتم پیشنهادی در سناريوهای مختلف:)14( شکل
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Kalman Filter (KF)
Extended Kalman Filter (EKF)
Monte Carlo
Particle Filter (PF)
Prediction
Updating
Independent and Identically Distributed (i.i.d.)
Proposal Distribution
Importance Sampling
Sequential Importance Sampling
Sequential Importance Resampling
Degeneracy
Sample Impoverishment
Bhattacharyya
Likelihood Distribution Observation
Effective Sample Size
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