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چکیده :در اين مقاله به مسئله رديابي و دسته بندي يک هدف مانوردار به صورت همزمان پرداخته شده است .مسئله تعيين کالس
سيستم مي تواند در بسياري از کاربردها باعث بهبود عملكرد الگوريتم رديابي شود .سيستمهاي مراقبت نظير کنترل ترافيک هوايي ،مراقبت
دريايي و پدافند هوايي مثال بارز از اين سيستمها ميباشند که بسيار ضروري است کالس هدف در هر زمان مشخص باشد .بر خالف
الگوريتم هاي مرسوم ارائه شده تاکنون که براي هرکالس يک فيلتر مجزا در نظر ميگيرند ،دراين مقاله با استفاده ازيک فيلتر ذرهاي
الگوريتمي ارائه ميشود که به صورت همزمان قابليت رديابي هدف مانوردار و کالس هدف را دارد .اين روش منجر به عملكرد صحيح
رديابي در اهدف مانوري و کاهش چشمگيري در حجم محاسبات شده است .نتايج شبيهسازي نشان ميدهد که الگوريتم پيشنهادي به
خوبي رديابي وتخمين کالس هدف را انجام ميدهد.
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Abstract: In this paper, the problem of joint tracking and system calcification for a maneuvering target has

been investigated. The system classification could improve performance of a tracking algorithm in a majority of
applications. For instance, it is very crucial to determine the class of target in caring systems like air traffic
control, marine care, and air defense at any time. In contrast to the existing solutions, which consider a separate
filter for each class, we propose a single particle filter to estimate the class of target leading to a considerable
reduction in computation complexity. Simulation results show that the proposed algorithm can estimate the class
of target efficiently.
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تخمين همزمان حالت و دستهبندي يک سيستم ديناميكي با استفاده از فيلتر ذرهاي و مدلهاي چندگانه متعامل براي رديابي هدف مانوردار
سيد نصراله حسيني ،محمد حائري ،حميد خالوزاده

اهداف مانوردار ارائه شده است .در صورتي که شتاب معلوم نباشد،

 -1مقدمه
اساس کار رديابي اهداف بر نظريه تخمين و شناسايي استوار
ميباشد .رديابي هدف مسئلهاي است که از گذشته تا حال مورد توجه
محققان و دانشمندان بوده و بخش وسيعي از پژوهشها را به خود

ميتوان با استفاده از تخمينگر تطبيقي رديابي را انجام داد [ .]11الگوريتم
رديابي را مي توان در فضاي سه بعدي جهت رديابي اهداف مانوردار ارائه
نمود [ .]12با ترکيبي از فيلتر ذرهاي و روش  IMMعملكرد الگوريتم
رديابي به طرز موثري بهبود مييابد .يكي از معايب روش  IMMافزايش

اختصاص داده است .کاربرد اصلي رديابي در سيستمهاي مراقبت نظير

پيچيدگي با افزايش تعداد حالتهاي اهداف است به عبارت ديگر تعداد

کنترل ترافيک هوايي ،مراقبت دريايي ،پدافند هوايي ،سيستمهاي پويا

فيلترها با افزايش تعداد مدها کاري سيستم افزايش مييابد [ .]14 ،13در

،رباتيک ،ناوبري و ...ميباشد .در [ ]1دو رويكرد مختلف را براي رديابي

ورودي بررسي گرديده است .همچنين در اين پژوهش به منظور غلبه بر
مشكالت روش تخمين ورودي ،روشهاي  1MIEو  2 EIEپيشنهاد شده

و با هموارسازي بررسي شده است .در واقع در فيلترهاي با هموارسازي
بعالوه بر انجام پيشبيني و بهروزرساني ،براي کاهش خطاي رديابي
مرحله هموارسازي انجام ميشود .در مرحله هموارسازي ،مقدار سيگنال
در زمان گذشته ،يعني زماني پيش از 𝑘𝑡 تخمين زده ميشود .لذا هدف در

است .در [ ]2براي رديابي اهداف مانوردار روشي مبتني بر تخمين ورودي

هموارسازي يافتن تخميني از مقدار سيگنال در زمان 𝑘𝑡 < 𝑡 براساس

ارائه شده است .مدل پيشنهادي از ترکيب دو مدل نامعيني يعني مدلهاي

نمونههاي در زمانهاي 𝑘𝑡  𝑡0 , 𝑡1 , … ,است.
رديابي و دسته بندي هدف دو مسئله چالش برانگيز در بسياري از

بيزي و فيشر 3تشكيل شده و شتاب را به عنوان يک ورودي اضافي در
معادالت حالت در نظر ميگيرند .ايده اصلي روش ارائه شده تبديل مسئله
هدف مانوردار به هدف بدون مانور توسط حالت افزوده به منظور حصول
يک مدل بيزي استاندارد ميباشد .در [ ]3با افزودن وروديهاي ناشناخته

سيستمهاي عملي ميباشد .در رديابي و دستهبندي اهداف به صورت
همزمان ( ،8)JTCدسته بندي بر اساس خصوصيت حرکتي مثل سرعت و
شتاب و همچنين مشخصات فيزيكي اهداف مثل اندازه ،سطح و غيره
صورت ميگيرد [.]16

(مانورها) به بردار حالت ،تحقق فضاي حالت مرتبه باالتري بدست آمده و
تخمين حالت و وروديهاي ناشناخته به طور همزمان انجام ميشود.

در [ ] 17به مسئله رديابي و دستهبندي اهداف به صورت همزمان
پرداخته شده است .بر اساس روشهاي مونت کارلو ،فيلتر ذرهاي

تصادفي به نام مد سيستم تعريف ميشود .در رديابي اهداف مانوردار به

مانند هواپيما نظامي و تجاري طراحي شده است .تخمينگر نهايي

دنبال تخمين پارامترهاي ناشناخته (مد) با تغييرات آني هستيم که معموالً

بصورت جمع وزندار دو فيلتر طراحي شده به طوري که وزنها به نسبت

به صورت يک فرآيند تصادفي مارکوف حالت محدود 4مدل ميشود .به

احتمال مربوط به آشكارسازي مانور در حرکت بستگي داشته باشند .اين

عبارت ديگر اين پارامتر هدف ،بين چند مد مختلف بر اساس زنجيره

روش نيز کارايي فيلتر را در زمانهايي که حرکت هدف عادي و بدون

مارکوف تغيير ميکند .در صورتي که هدف مانور بااليي نداشته باشد

مانور است کاهش ميدهد .همچنين براي هر کالس هدف يک فيلتر

(ميزان تغييرات پارامترها بزرگ نباشد) نشان داده شده که  5KFبا تقريب

مجزا طراحي و عملكرد موازي فيلترها بر اساس چند مدل ديناميک کل

خوبي مي تواند هدف را رديابي نمايد .در غير اين صورت توانايي رديابي

فضاي کالس را پوشش ميدهد .سنجشهاي مورد نياز براي رديابي

اهداف مانوردار با شتاب باال را ندارد .روش ديگري که پيشنهاد گرديده

اهداف توسط حسگر راداري و براي دستهبندي توسط حسگر

و نشان داده شده که عملكرد بسيار بهتري نسبت به روش  KFمرسوم

ESM

9

فراهم ميشود.

دارد ،روش  6IMMاست [ .]6-4در اين الگوريتم چند مدل ممكن براي

ضعف روش  ،MMافزايش پيچيدگي با افزايش تعداد حالتها

حالت هدف و احتمال سويچينگ ميان اين مدلها در نظر گرفته ميشود.

اهداف ميباشد .زيرا در اين روش چند فيلتر بصورت موازي پيادهسازي

 IMMرا ميتوان به صورت چند فيلتر موازي پيادهسازي نمود.

ميشود که هر فيلتر متناظر با يک دسته هدف ميباشد .در اين مقاله با

که هر کدام از فيلترها متناظر با يک مدل از چند مدل ممكن

ترکيبي از فيلتر ذرهاي و روش  MMعملكرد الگوريتم رديابي به طرز

ميباشند [ .]8 ،7در [ ]10 ،9فيلترکالمن تطبيقي و فيلتر ∞ ،Hجهت رديابي

موثري بهبود مييابد .تنها با استفاده از يک فيلتر ميتوان به صورت

1

Modified Input Estimation
Enhanced Input Estimation
3
Fisher
4
Finite state
5
Kalman Filter
6
Interacting Multiple Model
2

7

Smoothing
Joint Tracking and Classification
9
Electronic support measure
8
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خطا رديابي را کاهش داد .مطالب اين مقاله بدين صورت تنظيم شده

) 𝑝(𝑚𝑘 |𝑦𝑘−1 ) = 𝑝(𝑚𝑘 |𝑚𝑘−1

()3

است که در بخش دوم معادالت رديابي هدف مانودار ارائه ميگردد.

اين رابطه احتمال انتقال تغيير مد سيستم است که به صورت زنجيره

قسمت سوم به معرفي الگوريتم دستهبندي و رديابي اهداف به صورت

مارکوف با تعداد حالت محدود مدل ميشود .عبارت اول سمت راست

همزمان با استفاده از قاعده بيزي خواهيم پرداخت .در بخش چهارم

رابطه ( ) 2بر اساس معادله ديناميک سيستم به فرم زير قابل بيان است.

الگوريتم پيشنهادي  JTCبا يک فيلتر و با استفاده از ترکيب فيلتر ذرهاي و
 IMMارائه مي شود .در بخش آخر ،به منظور نمايش عمكرد الگوريتم
ارائه شده ،نتايج شبيهسازي ارائه ميگردد.

()4

) 𝑝(𝑥𝑘 |𝑚𝑘 , 𝑦𝑘−1 ) = 𝑝(𝑥𝑘 |𝑚𝑘 , 𝑚𝑘−1 , 𝑥𝑘−1 ) = 𝑝(𝑥𝑘 |𝑚𝑘 , 𝑥𝑘−1
𝑠𝑁
𝑖
 {𝑦𝑘−1مرحله
}𝑖=1
طبق اين رابطه با داشتن نمونههاي تصادفي

پيشبيني طي دو گام زير انجام ميشود.
𝑠
 {𝑚𝑘𝑛 }𝑁𝑛=1از روي
گام  -1يک مجموعه نمونه تصادفي انديسهاي

 -2معادالت ردیابی هدف مانوردار
در عمل هدفي که ديناميک ثابتي داشته باشد به ندرت يافت ميشود

انديسهاي

و معموالً اهداف عملي داراي ديناميک متغير با زمان ميباشند .به عنوان

انديس

𝑛𝑘𝑚

مثال يک خودرو زماني که در ترافيک بين شهري باشد سرعتي ثابت

شرط اين که

دارد ،در بعضي زمانها که شرايط مناسب باشد حرکت شتابدار خطي

صورت زير اجرا ميشود.

توليد ميشوند .در صورتي که

با احتمال 𝑗𝑖𝑝 برابر 𝑗 انتخاب ميشود .الگوريتم انتخاب
𝑖=

𝑛
𝑚𝑘−1

با

و 𝑢 مقدار تصادفي بين صفر و يک باشد ،به
set 𝑐 = 0 and 𝑏0 = 0
𝑚 for 𝑗 = 1:
𝑗𝑖𝑝 𝑐 = 𝑐 +
𝑐 = 𝑗𝑏
𝑢 > 𝑗𝑏 if 𝑏𝑗−1 < 𝑢 and
𝑚𝑘𝑛 = 𝑗 and exit
end if
end for

دارد و در پيچ جادهها شتاب زاويهاي پيدا ميکند .به همين دليل مد
کاري سي ستم به منظور رديابي در هر زمان بايستي مشخص شود.
آشكارسازي و رديابي اهداف مانوردار همواره يكي از چالش
برانگيزترين موضوعها در زمينه رديابي اهداف بوده است .در رديابي
اهداف مانوردار عالوه بر تخمين حالت اهداف در هر زمان بايستي مد

گام  -2بردار حالت سيستم مطابق ديناميک سيستم پيشبيني ميشود.

اهداف نيز تخمين زده شود [.]19 ،18
معادله حالت ديناميک يک هدف مانوردار و مشاهدات دريافتي در
حالت کلي به صورت زير بيان ميشود.

به عبارت ديگر ذرهي 𝑛 از بردار حالت

𝑛𝑘𝑥

به صورت زير بدست ميآيد.
𝑛
𝑥𝑘𝑛 = 𝑓(𝑥𝑘−1
𝑘𝑤 , 𝑚𝑘𝑛 ) +

()5
𝑥𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘−1 , 𝑚𝑘−1 ) + 𝑤𝑘−1
𝑘𝑣 𝑧𝑘 = ℎ(𝑥𝑘 , 𝑚𝑘 ) +

()1

𝑖=

𝑛𝑘𝑚

که 𝑥 حالت سيستم و }𝑀  𝑚 ∈ {1, … . . ,بيانگر مد سيستم و 𝑀 تعداد کل

در اين صورت مجموعه ذرههاي پيشبيني شده
𝑠
𝑁} 𝑛𝑘𝑚 {𝑥𝑘𝑛 ,
𝑖=1

𝑠
𝑁} 𝑛𝑘𝑦{
= 𝑖=1

هستند .در مرحله بهروز رساني ،يک مجموعه جديد ذرهها

ميباشند.

ميشوند.

ايده اصلي در الگوريتم  MMPFتعريف بردار متغير تصادفي جديد
) 𝑘𝑚  𝑦𝑘 = (𝑥𝑘 ,ميباشد که بايد تخمين زده شود .به عبارت ديگر

()7

ميخواهيم تابع چگالي پسين ) 𝑘𝑧| 𝑘𝑦(𝑝 را تخمين بزنيم .فرض کنيد

−

𝑖
𝑤𝑘−1
) 𝑖𝑘𝑥| 𝑘𝑧(𝑝

=

≈ ) 𝑘𝑧| 𝑘𝑦(𝑝

𝑖
𝑤𝑘−1
) 𝑖𝑘𝑦| 𝑘𝑧(𝑝

∝

𝑖𝑘𝑤

 -3دستهبندی و ردیابی اهداف به صورت

نمونههاي تصادفي از توزيع پسين 1در زمان  𝑝(𝑦𝑘−1 |𝑧𝑘−1 ) ،𝑘 − 1به
𝑠𝑁
𝑖
 {𝑦𝑘−1نشان داده شوند .با دريافت مشاهدات جديد در زمان
}𝑖=1
صورت

) 𝑖𝑘𝑦

𝑖
𝑁∑
𝑘𝑦(𝛿 𝑘𝑤 𝑖=1

همزمان با استفاده از قاعده بیزی

𝑁

𝑠
{𝑦𝑘𝑖 }𝑖=1

به طور مرسوم به منظور تعيين کالس هدف از روش  MMاستفاده

ميباشيم .مشابه روشهاي مرسوم بيزي اين عمل طي دو مرحله پيشبيني

ميشود (شكل  .) 1در اين روش براي هر کالس يک فيلتر در نظر گرفته

و بهروز رساني انجام ميشود.

ميشود .بسته به اين که کالس هدف چه باشد با يكي از اين فيلترها تطبيق

𝑘 به دنبال تخمين )  𝑝(𝑦𝑘 |𝑧𝑘−1با انتخاب نمونههاي تصادفي

در مرحله پيشبيني بر اساس مدل تكاملي حالت

مييابد [ .]20در ادامه معادالت اين روش بيان ميشود.

) 𝑝(𝑦𝑘 |𝑦𝑘−1

معادالت حالت رابطه  1را ميتوان به فرم کلي زير در نظر گرفت.

صورت ميگيرد که به صورت زير ساده ميشود.

که عبارت دوم سمت راست اين معادله به صورت زير قابل سادهسازي

()9

) 𝑘𝑣 𝑧𝑘 = ℎ(𝑥𝑘 , 𝑚𝑘 ,

ميباشد.

𝑚 مد سيستم است و در هر زمان ميتواند بر اساس زنجيره مارکوف

) 𝑝(𝑦𝑘 |𝑦𝑘−1 ) = 𝑝(𝑥𝑘 |𝑚𝑘 , 𝑦𝑘−1 )𝑝(𝑚𝑘 |𝑦𝑘−1

مرتبه اول با ماتريس انتقال زير تغيير کند.
Posterior distribution
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1

()10

)𝑖 = 𝜋𝑖𝑗 = 𝑝(𝑚𝑗 = 𝑗|𝑚𝑘−1
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()8

) 𝑥𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘−1 , 𝑚𝑘−1 , 𝑤𝑘−1

()2

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.4.5.5

مدهاي احتمالي هدف هستند 𝑤 .نويز سيستم و 𝑣 نويز مشاهدات

با نمونهبرداري از تابع چگالي پسين تخمين زده شده و بهروز رساني
()6

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-19

𝑠𝑁
𝑛
{𝑚𝑘−1
}𝑛=1

𝑛
𝑚𝑘−1

18
تخمين همزمان حالت و دستهبندي يک سيستم ديناميكي با استفاده از فيلتر ذرهاي و مدلهاي چندگانه متعامل براي رديابي هدف مانوردار
سيد نصراله حسيني ،محمد حائري ،حميد خالوزاده

فرض ميشود که هدف ميتواند تنها متعلق به يک کالس از

𝑀

استفاده از ترکیب فیلتر ذرهای و IMM

کالس از ميان مجموعه کالس } 𝑀𝑐  {𝑐1 , 𝑐2 , … ,باشد .تخمين همزمان

در الگوريتم هاي ارائه شده ،به ازاي هر کالس نياز به يک فيلتر

حالت و کالس هدف ،نسبت به حالت هدف تغييرپذير با زمان و نسبت به

ميباشد و در صورتي که تعداد کالسها زياد باشد حجم محاسبات

کالس تغييرناپذير با زمان است .به عبارت ديگر کالس هدف هميشه

بااليي مورد نياز خواهد بود .در ادامه به معرفي يک الگوريتم جديد براي

ثابت ميباشد .هم چنين سنجشهاي موجود را به صورت مجموعه

دستهبندي اهداف مي پردازيم که برخالف الگوريتم فوق تنها نياز به يک

} 𝑘𝑌  {𝑍𝑘 ,در نظر بگيريد که 𝑘𝑍 سنجشهاي جنبشي (مكان ،زاويه ،سرعت

فيلتر ميباشد .بدين منظور نمونههاي جديد  {𝑥𝑘𝑗 , 𝑐 𝑗 , 𝑚𝑗 }𝑁𝑗=1را براي

شتاب ،و  )...و 𝑘𝑌 سنجشهاي کالس هستند .به دليل اين که فرض

تخمين همزمان حالت ،کالس و مد هدف در نظر ميگيريم.

نداريم ،مجموعه مشاهدات } 𝑘𝑌{ را با سرعت تخميني از مرحله قبل

افزوده ،به بردار حالت در نظر گرفت و سپس با استفاده از روشهاي

جايگزين ميکنيم .در اين صورت با توجه به محدوديتها و شرايط

مرسوم مونت کارلو با استفاده از نمونهبرداري تصادفي ،کالس و حالت

سرعت مربوط به هر کالس دستهبندي صورت ميگيرد.

هدف را تخمين زد .با اين وجود بر خالف بردار حالت که با زنجيره

)P (Xk |Zk , C1

)P (C2 |Zk

)P (Cs |Zk

Class Probability Calculations

)P (C1|Zk

)P (Zk |Zk-1 , C1
)P (Xk |Zk , C2
)P (Zk |Zk-1, C2

مارکوف با زمان تغيير ميکند کالس هدف ثابت و متغيرناپذير با زمان

Class 1
Matched
Filter
Class 2
Matched
Filter

است .لذا در مرحله پيشبيني کالس هدف تغيير نميکند و تنها ممكن
است در زمان نمونهبرداري مجدد 1و يا حالت اوليه کالس هدف تغيير
Zk

احتمال بسيار بااليي در يک کالس اشتباه در تمام زمانها ثابت ميماند و
امكان تصيصح کالس وجود نخواهد داشت .براي حل اين مشكل يک
)P (Xk |Zk , Cs
)P (Zk |Zk-1, Cs

Class s
Matched
Filter

شكل  :1دستهبندي هدف با روش .]20[ MM

ميخواهيم تابع چگالي احتمال )} 𝑘𝑌  𝑝(𝑐|{𝑍𝑘 ,را تخمين بزنيم .به
عبارت ديگر احتمال کالس هدف را با شرط در اختيار داشتن
)} 𝑘𝑌  𝑝(𝑥𝑘 , 𝑐|{𝑍𝑘 ,را در اختيار داشته باشيم تابع چگالي احتمال
)} 𝑘𝑌  𝑝(𝑐|{𝑍𝑘 ,از انتگرالگيري رابطه زير بدست ميآيد.
𝑘𝑥𝑑 )} 𝑘𝑌 𝑝(𝑐|{𝑍𝑘 , 𝑌𝑘 }) = ∫ 𝑝(𝑥𝑘 , 𝑐|{𝑍𝑘 ,

مرحله آستانه در نظر گرفته مي شود .در اين مرحله در هر زمان چک
ميشود که تعداد نمونه ها در هر کالس از يک آستانه مشخصي کمتر
نباشند .لذا در صورت تشخيص اشتباه کالس امكان تصحيح آن در
زمانهاي بعدي وجود دارد و الگوريتم بر اساس کالس درست عمل
خواهد کرد .در الگوريتم اصالح شده متغير 𝑁 بيانگر تعداد ذرههاي فيلتر،
متغير 𝑠 بيانگر تعداد کالس 𝑁𝑐 ،داراي توزيع نرمال چندمتغيره 2و
بيانگرتعداد ذرههاي اختصاص يافته براي هر کالس ميباشند.
وجود کالس به عنوان متغير افزوده سبب کاهش نمونههاي تكراري
و افزايش تعداد نمونههاي موثر ميشود .الگوريتم اصالح شده در جدول
 1ارائه ميگردد.

در ابتدا فرض کنيد که تابع چگالي احتمال پسين
)}  𝑝(𝑥𝑘−1 , 𝑐|{𝑍𝑘−1 , 𝑌𝑘−1در زمان  𝑘 − 1را ميدانيم .در اين صورت
طبق قاعده بيزي )} 𝑘𝑌  𝑝(𝑥𝑘 , 𝑐|{𝑍𝑘 ,را در دو مرحله پيشبيني و بهروز

جدول  :1مراحل اجراي الگوريتم پيشنهادي.
-1

• نمونهبرداري اوليه ذرات بصورت, 𝑥0 ~𝑝0 (𝑥0 , 𝑐 = 𝑖|𝑧0 ), 𝑐 𝑗 = 𝑖 :
𝑗

رساني ميتوان محاسبه کرد .معادالت مربوط به دو مرحله پيشبيني و

𝑠 𝑗 = 1,2, … , 𝑁, 𝑖 = 1,2, … ,
𝑗
اختصاص وزنها𝜔0 = 1⁄𝑁 :
•

بهروزرساني و همچنين الگوريتم تخمينکالس وحالت هدف در []21
وجود دارد.
ضعف روش  ،MMافزايش پيچيدگي با افزايش تعداد حالتها
اهداف ميباشد .زيرا در اين روش چند فيلتر بصورت موازي پيادهسازي

راهاندازي در 𝑘 = 0

•

-2

تعيين ماتريس انتقال مد𝑝𝑚 (𝑐 = 𝑖|𝑧0 ) :
اجراي حلقه براي ⋯ 𝑘 = 1,2,3

•

مرحله پيشبيني:

ميشودکه هر فيلتر متناظر با يک کالس هدف ميباشد .با ترکيبي از فيلتر
ذرهاي و روش  MMعملكرد الگوريتم رديابي به طرز موثري بهبود
مييابد .تنها با استفاده از يک فيلتر ميتوان به صورت همزمان حالت و

نرماليزه کردن وزن ذرات:

𝑘𝜔
𝑘𝜔

∑ = 𝑘𝜔

کالس هدف را تخيمن زد و در نتيجه حجم محاسبات را کاهش داد.

 -4الگوریتم پیشنهادی  JTCبا یک فیلتر و با
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Resampling
Multivariate normal distribution
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𝑗
𝑗
) 𝑚𝑘−1 ~𝑝(𝑚𝑘−1 |𝑚𝑘−2
𝑗
𝑗
𝑗
) 𝑥𝑘 ~𝑝(𝑥𝑘 |𝑥𝑘−1 , 𝑐 𝑗 , 𝑚𝑘−1
𝑗
𝑗
) 𝑐𝑘𝑦(𝑔) 𝑘𝑥| 𝑘𝑧(𝑝 = 𝑘𝜔

•

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.4.5.5

سنجش هاي مناسب محاسبه نماييم .در صورتي که تابع چگالي احتمال

()11

کند .به دليل عدم تغيير در مرحله پيشبيني کالس تخمين زده شده با

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-19

ميکنيم هيچ اطالعاتي راجع به کالس يا ويژگيهاي فيزيكي هدف

در حالت بسيار ساده ميتوان پارامتر کالس را به صورت يک متغير

19
تخمين همزمان حالت و دستهبندي يک سيستم ديناميكي با استفاده از فيلتر ذرهاي و مدلهاي چندگانه متعامل براي رديابي هدف مانوردار
سيد نصراله حسيني ،محمد حائري ،حميد خالوزاده
•

بازنمونهبرداري ذرات:
))}𝑍 𝑁𝑐 ~MNRND(𝑁, 𝑝̂ (𝑐|{𝑌,
𝑐𝑁
𝑗
𝑝({𝑧𝑘 , 𝑦𝑘 }|𝑐, {𝑍𝑘−1 , 𝑌𝑘−1 }) = 𝐿(𝑐) = ∑𝑗=1
𝑘𝜔
𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑁

𝑗

𝑐
𝑥̂𝑘𝑐 = ∑𝑗=1
𝑘𝜔 ∑𝜔𝑘 𝑥𝑘 , 𝜔𝑘 = 𝜔𝑘 ⁄

•

تخمين حالت و کالس هدف:
)} 𝐿(𝑐)𝑝̂ (𝑐|{𝑍𝑘−1 , 𝑌𝑘−1
𝑀∑
)} 𝑐=1 𝐿(𝑐)𝑝̂ (𝑐|{𝑍𝑘−1 , 𝑌𝑘−1
𝑀∑ = 𝑘̂𝑥
̂𝑘𝑐 𝑝(𝑐|{𝑍𝑘 , 𝑌𝑘 }),
𝑥 𝑐=1
= )} 𝑘𝑌 𝑝̂ (𝑐|{𝑍𝑘 ,

اتمام حلقه

 -5نتایج شبیهسازی
ميدهيم .فرض ميکنيم دو هدف احتمالي در يک محيط دو بعدي وجود
دارندکه از يک نقطه بر روي کره زمين به نقطه ديگري در حال پرواز
ميباشند که يكي قدرت مانور باال با کالس ( 𝑐2جنگنده نظامي) و
ديگري قدرت مانور پاييني با کالس ( 𝑐1هواپيماي مسافربري) ميباشد.

که } 𝑢 ∈ {−20,0,20براي کالس با مانور باال و } 𝑢 ∈ {−5,0,5براي
هدف با مانور پايين هستند.
 -3شتاب زاویهای ثابت
𝑘𝑤𝐺 𝑥𝑘+1 = 𝐹𝑥𝑘 +
cos 𝑤𝑇−1

𝑇𝑤 sin

𝑤
𝑇𝑤 sin

𝑤
𝑇𝑤 1−cos

0.5𝑇 2
0
𝑇
0 ],
[=𝐺,
𝑤
0
0.5𝑇 2
𝑇𝑤 sin
0
𝑇
] 𝑇𝑤 cos

𝑤

𝑇𝑤 cos
𝑇𝑤 sin

0
1
0
0

1
𝑥
̇𝑥
𝑥 = [𝑦], 𝐹 = 0
0
̇𝑦
[0
1
𝑤[ = 𝑤
]
𝑤
2

که } 𝑤 ∈ {−1,1براي هدف با مانور باال و } 𝑤 ∈ {−0.5, 0.5با مانور
پايين ميباشند [ .]21همچنين تابع احتمال سرعت مربوط به دوکالس در
شكل  2نشان داده شده است.

هدف به يكي از دو کالس گفته شده متعلق است و هر کدام از کالسها
نيز ميتوانند در پنج مد احتمالي قرار داشته باشند .محدويت روي سرعت
هر کالس ميتواند به فرم زير بيان شود.
]𝑐1 : 𝜗 ∈ (100, 300)[m⁄sec
]𝑐2 : 𝜗 ∈ (150, 650)[m⁄sec

همانطور که ديده ميشود اين دو کالس در بازه

{

)(150, 300

همپوشانيدارند .مي توان توابع احتمال دامنه سرعت هر هدف را به

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-19

در اين قسمت عملكرد الگوريتم ارائه شده را با شبيهسازي نمايش

0
]0 ], 𝑤 = [𝑤1
𝑤2
0.5𝑇 2
𝑇

0 0
0.5𝑇 2
0 0
𝑇 [ = 𝐺 ],
𝑇 1
0
0 1
0

𝑥
𝑇 1
̇𝑥
0 1
[ = 𝐹 𝑥 = [𝑦],
0 0
̇𝑦
0 0

صورت زيرتعريف کرد [.]21
𝑐

if 𝜗𝑘1 ≤ 100

0.8

𝑐

0.7

𝑐

𝑐
𝑔(𝜗𝑘1 ) = {0.8 − 200 (𝜗𝑘1 − 100) if 100 < 𝜗𝑘1 ≤ 300,

0.1
𝑐

𝑐

0.85

𝑐
𝑔(𝜗𝑘2 ) = {0.1 − 500 (𝜗𝑘2 − 150) if 150 < 𝜗𝑘2 ≤ 650,
𝑐

650 < 𝜗𝑘2

0.95

if

که  𝜗 = √𝑥̇ 2 + 𝑦̇ 2اندازه سرعت است .ماتريس انتقال مد در هر کالس
به صورت زير تعريف ميشود [.]21
0.1
0.1
0.1
0.1
]0.6

0.1
0.1
0.1
0.6
0.1

0.1
0.1
0.6
0.1
0.1

0.1
0.6
0.1
0.1
0.1

0.6
0.1
𝑝 = 0.1
0.1
[0.1

اهداف ميتوانند در مدهاي سرعت ،شتاب خطي ثابت و شتاب
زاويهاي ثابت در حرکت باشند که به صورت زير مدل شدهاند.
 -1سرعت ثابت

احتمال کالس را به صورت زير مقداردهي اوليه ميکنيم .به عبارتي
احتمال انتخاب هر کالس برابر  50%ميباشد.
]𝑝̂ (𝑐|{𝑍, 𝑌}) = [0.5 0.5

مشاهدات دريافتي به صورت زير ميباشد.
√𝑥𝑘 2 + 𝑦𝑘 2
[ = 𝑘𝑣 𝑧𝑘 = ℎ(𝑥𝑘 ) +
𝑘𝑣 𝑦 ] +
𝑘 tan−1
𝑘𝑥

نويز فرآيند گوسي است و واريانس نويز مشاهدات دريافتي توسط
حسگرها  0.001و تعداد نمونهها براي هر کالس

𝑁𝑇ℎ𝑟 = ،𝑁𝑐 = 5000

𝑐𝑁 0.1و پريود نمونهبرداري ] 𝑇𝑠 = 0.01[secفرض شده است .شكل 3
مسيرهدف را نشان ميدهد .هدف داراي دو مانور در لحظههاي مختلف و

0 0
0.5𝑇 2
0 0
𝑇 [ = 𝐺 ],
𝑇 1
0
0 1
0

𝑘𝑤𝐺 𝑥𝑘+1 = 𝐹𝑥𝑘 +
𝑥
𝑇 1
̇𝑥
0 1
[ = 𝐹 𝑥 = [𝑦],
0 0
̇𝑦
0 0

 -2شتاب خطی ثابت

صورتگرفته است .در يک بار آزمايش کالس دو انتخاب شد .شكل 4
تابع احتمال تخمينکالس اهداف را نشان ميدهد .مشاهده ميشود که
الگوريتم ارائه شده به خوبيکالس هدف را تخمين ميزند.

) 𝑘𝑤 𝑥𝑘+1 = 𝐹𝑥𝑘 + 𝐺(𝑢𝑘 +
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با سرعت ثابت ميباشد .انتخاب کالس هدف به صورتکامالً تصادفي

در سرعتهاي پايين به دليل اينکه احتمال کالس اول بسيار بيش
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0
]0 ], 𝑤 = [𝑤1
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به دليل اينکه هيچ اطالعي در مورد کالس هدف نداريم تابع
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شكل  :2تابع احتمال سرعت کالس اهداف.
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از کالس دو است ،احتمال بيشتري وجود دارد که هدف در کالس يک
باشد لذا در اين سرعتها کالس هدف اعالم شده ،کالس يک است
اگرچه اشتباه ميباشد .اين اشتباه بدليل عدم اعمال محدويت سرعت بوده
و از طريق شباهتهاي سرعت کالس هدف تصحيح ميشود.
نكته بسيار مهمي که بايستي بدان توجه شود اين است که به نظر
ميرسد که در سرعتهاي کمتر از ( 120با توجه به شكل  )2هميشه بايد
کالس يک تشخيص داده شود .ولي لزوماً نبايد بدين طريق باشد .به
عبارت ديگر در صورتي که مدل سيستم و معادالت حالت و تمامي
پارامترهاي دوکالس يكسان باشند فقطاين حالت امكان وقوع دارد .از
طرف ديگر به دليل اينکه در عمل اهداف مربوط به کالسهاي مختلف
از معادالت ديناميكي متفاوتي تبعيت ميکنند لذا الگوريتم پيشنهادي در

شكل  5تخمين پارامتر سرعت مربوط به کالس دو را نشان ميدهد.

تخمين کالس موفقتر خواهد بود .در اين شكل همچنين تخمينکالس با

مقدار خطاي تخمين براساس مونت کارلو (100دفعه) در مكان و سرعت

استفاده از الگوريتم يک (با استفاده از چند فيلتر منطبق با کالس اهداف)

به ترتيب در شكلهاي  6و  7نشان داده شده است .همانطورکه مشاهده

نشان داده شده است .مشاهده ميشودکه الگوريتم پيشنهادي با دقت بسيار

ميشود در زمانهاي شروع تغيير مد ،خطاي زيادي وجود داردکه با

باالتري کالس هدف را تخمين ميزند.

گذشت زمان خطا به سرعت کاهش مييابد .همچنين در مقايسه با روش
 MMداراي خطا کمتري ميباشد.
براي محاسبه متوسط زمان رديابي فرض ميکنيم هدف در نطقهاي با
مختصات ) (X, Yقرار دارد .سپس با دو روش تخمين مكان هدف را
استخراج نموده مدت زمان هر تخمين را در محيط متلب ثبت مينمايم.
حال  100بار اين عمليات را براي مختصات مختلف انجام داده و زمان هر

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-19

شكل  :5سرعت تخمين زده شده و واقعي هدف درکالس دو.

تخمين را محاسبه و مجموع زمانهاي هر کدام از روشها را بر 100
تقسيم نموده و متوسط زمان رديابي بدست ميآيد .تعيين زمان پردازش
يعني زمان تخمين در هر ) (X, Yبا استفاده از  ticو  tocنرمافزار متلب
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.4.5.5

ميباشد.
شكل  :3مسير شبيهسازي هدف.

شكل  :6مقدار خطاي تخمين مكان.
شكل  :4تابع احتمال تعيينکالس اهداف.
] [ DOI: 10.29252/joc.12.4.15
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. مقدار خطاي تخمين سرعت:7 شكل

. مقايسه دو الگوريتم:2 جدول
زمان پردازش

متوسط زمان

)(ثانيه

رديابي

الگوريتم رديابي

3

0/00068111

(𝑁𝑐 = 5000) روش پيشنهادي

10

0/076972

Multi Filter روش

 زمان پردازش و متوسط زمان رديابي الگوريتم ارائه2 طبق جدول
 کمتر از حالت چند، در نرمافزار متلبCore i7, 3.4GHz شده با کامپيوتر
.فيلتر ميباشد

 نتیجهگیری-6
 هدف رديابي و تخمينکالس اهداف مانوردار،در اين مقاله
 در ابتدا معادالت ديناميک هدف مانوردار و.بصورت همزمان ميباشد
 در عمل هدفيکه ديناميک ثابتي داشته به.معادالت اندازهگيري بيان شد
ندرت يافت مي شود و معموالً اهداف عملي داراي ديناميک متغير با زمان
 به همين دليل مد سيستم به منظور رديابي در هر زمان بايستي.ميباشند
 در قسمت بعدي الگوريتم موجود در خصوص دستهبندي.مشخص شود
 در اين الگوريتم.و رديابي اهداف بصورت همزمان توضيح داده شد
. استفاده ميشودMM بهطور مرسوم به منظور تعيين کالس هدف از روش
 بسته به.در اين روش براي هر کالس يک فيلتر در نظر گرفته ميشود
 ميتوان.اين که کالس هدف چه باشد با يكي از اين فيلترها تطبيق مييابد
نشان داد که استفاده از تعداد بيشتر مدلها لزوماً باعث افزايشکارايي
الگوريتم رديابي نميشود در حالي که باعث افزايش بار محاسباتي
 به همين دليل بر خالف الگوريتمهاي مرسوم ارائه شده تاکنون.ميگردد
 در اين مقاله تنها با،که براي هر کالس يک فيلتر مجزا در نظر ميگيرند
استفاده از يک فيلتر ذرهاي کالس هدف تخمين زده ميشود که منجر به
 نتايج.کاهش چشمگيري در حجم محاسبات و افزايش دقت ميشود
شبيهسازي نشان ميدهد که الگوريتم پيشنهادي به خوبيکالس هدف را
 در ادامه مي توان با توجه به پيشرفت فناوري ذخيره داده.تشخيص ميدهد
و با گنجاندن مساله داده کاوي در حوزه رديابي در شبكههاي حسگر
. دستهبندي و رديابي همزمان را بررسي نمود،همراه با نويز و کالتر
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