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چکیده :تعيين مناسب شعاع کرنل يكي از پارامترهای بحراني رديابي مبتني بر چگالي کرنل مي باشد ،که تاکنون راهكار کامل و بي
عيبي برای آن بيان نشده است .در اين مقاله از يک روش لبه يابي با الگوريتم ردياب مبتني بر کرنل برای وفقي سازی شعاع آن استفاده مي
شود و از ترکيب آن با الگوريتم بازنمونه برداری فيلترذره ،به يک الگوريتم رديابي مقاوم و با دقت دست مي يابد .بعد از تخمين چگالي
کرنل مناسب ،هيستوگرام وزندارشده مدل هدف در فريم اول بدست مي آيد و با درنظرگرفتن ميزان واريانس يک نويز تصادفي در اين
مكان ،موقعيت ذرات کانديد در مرحله بعد پيشگويي مي شوند ،سپس هيستوگرام وزندارشده اين ذرات کانديد با همان چگالي کرنل ،به
عنوان مدل ذرات کانديد با مدل هدف مقايسه مي شوند و توسط فاصله باتاچاريا ،ذرات کانديد وزندار مي گردند .الگوريتم بازنمونه
برداری ،موقعيت هدف را در فريم بعدی تخمين مي زند .سرانجام شعاع کرنل براساس لبه يابي ،بر تغييرات مدل هدف منطبق مي شود و
مدل هدف نيز در صورت لزوم بطور وفقي بر اساس بهترين مدل ذره شبيه هدف ،بروز مي گردد.
کلمات کلیدی :بازنمونه برداری ،شعاع کرنل ،مدل هدف ،فيلترذره ،هيستوگرام وزندارشده.

Adaptive Kernel Radius in Estimating the Position of Moving Target
Tracking based on Resampling Particle Filter Algorithm
Aghil Abiri, Mohammad Reza Mahzoun
Abstract: In this paper, we perform adaptive radius of the kernel by an edge detection method with tracking
algorithm based on kernel density and provides a robust tracking algorithm, in combination with the resampling
particle filter algorithm. In the first frame, by suitable kernel density estimation, is obtained the weighted
histogram of the target model and by adding random noise variance at this place, are predicted the position of
candidate particles in the next step. The weighted histogram of this candidate particles are compared with the
same density kernel by the target model and are weighted the candidate particles by Bhattacharyya distance. The
resampling algorithm, estimates the target position in the next frame. Finally, radius of the kernel is consistent
with the target model changes. If needed, the target model is updated according to the best model of particle
similar to the target model, adaptively.
Keywords: Resampling, Kernel Radius, Target Model, Particle Filter, Weighted Histogram.
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استفاده شده است ،به اين صورت که ابتدا از يک کرنل

 -1مقدمه

 Epanechnikovجهت بدست آوردن مدل اوليه هدف ،بر اساس
ا مروزه تالشهای وسيعي در زمينه تشخيص و رديابي اجسام متحرک

هيستوگرام وزندار شده استفاده شده است و سپس جهت کاستن از ميزان

از طريق پردازش تصوير صورت پذيرفته است و الگوريتم های متنوعي

نويز و خطا ،در مواقعي که هدف به علت مانورهای زياد و دور يا نزديک

نيز در اين زمينه طراحي و روی سخت افزارهايي مانند FPGA ، DSP

شدن های فراوان ،تغيير ابعاد مي دهد ،شعاع کرنل بر اساس يک

پياده سازی شده اند و هر کدام در شرايط مختلف کاربری نقاط ضعف و

الگوريتم مبتني بر روش لبه يابي] [8در هر فريم بصورت وفقي بروز مي

قوت خود را دارا مي باشند ،که با توجه به نوع عمليات و ميزان اهميت

شود و سرانجام نيز با تعيين يک آستانه بهينه ،هيستوگرام وزندارشده مدل

دقت و سرعت و  ...الگوريتم مناسب انتخاب مي گردد .موقعيت جسم،

هدف در فريم هايي که نياز باشد ،بروز مي گردد .در ادامه در بخش های

بر اساس يافتن جايگاه آن در تصوير بوده که مكان و سرعت جسم را

جداگانه ای الگوريتم فيلترکالمن پيشرفته و الگوريتم فيلترذره در تخمين

بررسي مي کند و رديابي نيز بر اساس تعيين موقعيت جسم در فريم های

ح الت جسم بررسي شده و تخمين چگالي کرنل و چگونگي وفقي سازی

متوالي تصوير انجام مي پذيرد .برای يافتن بالدرنگ موقعيت اجسام

شعاع کرنل و نحوه بروزشدن مدل هدف در بخش های بعدی تشريح مي

متحرک مانوری و جهت کاهش تاثير نويز ،از روش های بازگشتي

گردند و سرانجام در بخش پاياني نتيجه شبيه سازی ها بررسي مي شوند.

تخمين نيز استفاده مي گردد .تكنيک های تخمين اغلب بر اساس الگوی

 -2فیلترکالمن پیشرفته

فيشر يا الگوی بيز بيان مي گردند] .[12در الگوی بيز ،پارامتر مجهول
تغيير تصادفي دارد و حال آن که در الگوی فيشر پارامتر مجهول ،ثابت
مي باشد .ديدگاه تئوری بيز در تعيين موقعيت و رديابي اجسام متحرک،
بر اساس تخمين از يک معادله بازگشتي مي باشد و مطابق آن تخمين
برای سيستم های خطي با نويز گوسي ،بر پايه الگوريتم فيلترکالمن 1بيان
مي گردد و برای سيستمهای غيرخطي با نويز گوسي ،سيستم قبل از
بكارگيری فيلترکالمن بايد با بسط تيلور مرتبه اول حول بهترين تخمين
موجود ،به صورت خطي تبديل شود که اين خطي سازی نزديک حالت
تخمين زده ،انجام مي گيرد که تحت الگوريتم فيلترکالمن پيشرفته(2
 )EKFبيان مي گردد] ،[12حال به جای خطي کردن سيستم جهت استفاده
از فيلترکالمن ،مساله تخمين را مي توان بصورت مستقيم انجام داد و تابع
توزيع چگالي احتمال جسم را به صورت عددی و شمارشي بدست آورد،
که مي تواند برای مدل های قطعي و مدل های تصادفي انجام بگيرد و
امروزه با رشد روش ها و شيوه های آماری ،مساله تخمين يک پارامتر يا
حالت يک سيستم غيرخطي تصادفي در کنار مشاهدات و اندازه گيری
های نويزی ،توسط تكنيک تخمين مونته کارلو 9برای حل مسائل پيچيده
آماری انجام مي گيرد که در قالب الگوريتم فيلترذره )PF( 4بيان مي
گردد] .[9در اين مقاله ابتدا ضمن مقايسه دو الگوريتم تخمينگر  EKFو
 PFدر رديابي اجسام متحرک مانوری با حرکت های غيرخطي و بررسي
ميزان خطاهای هر يک در رديابي ،کارايي دو الگوريتم در رديابي اجسام
متحرک با مانورهای زياد تصادفي سنجيده شده است ،آنگاه روشي برای
رديابي اجسام متحرک با مانورهای تصادفي بر اساس الگوريتم بازنمونه
برداری فيلترذره ارائه شده است ،ابتكاری که در اين مقاله برای افزايش

الگوريتم فيلترکالمن برای تخمين موقعيت اجسام با حرکت های
خطي مي باشد ولي از آنجا که در بسياری از کاربردهای عملي موقعيت
جسم بصورت غيرخطي تغيير مي کند ،استفاده از فيلترکالمن بصورت
مستقيم در اين مسائل ممكن نيست .در فيلترکالمن پيشرفته ،با استفاده از
بسط تيلور مرتبه اول حول بهترين تخمين موجود ،مدل های غيرخطي با
مدل ه ای خطي تقريب زده مي شوند .در اين صورت فيلترکالمن ،قابل
استفاده بر روی سيستم خطي بدست آمده ،خواهد بود .لذا در اين حالت
فيلترکالمن پيشرفته فقط تقريبي جهت حل معادالت بيز است و تخمين
بهينه با معيار مربعات خطا نخواهد بود] .[12حال اگر  x t +1حالت سيستم
در لحظه  t+1باشد ،مدل حالت سيستم را بصورت:
()1
در نظر گرفته و مدل مشاهده را بصورت:
()2

z t = h( x t ) + e t

مي نويسيم که در آن ) f (.و ) g(.و ) h(.توابع انتقال هستندw t ،
و  vtنيز نويز گوسي با ميانگين صفر و کواريانس به ترتيب  Qtو R t
مي باشند .اگر

تخمين حالت جسم در لحظه  tباشد با بسط تيلور

مرتبه اول حول اين تخمين ،با تقريب مي توان نوشت]:[12
()9

ميزان دقت صورت پذيرفته است و متناسب با آن زمان پردازش نيز در
بيشتر فريم ها کاسته شده است ،اين است که از يک الگوريتم ترکيبي

)Kalman Filter (KF
)Extended Kalman Filter (EKF
Monte Carlo
)Particle Filter (PF
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از ترکيب اين معادالت و جايگذاری در معادالت( )1و ( ،)2با يک

احت مال ،برای تخمين پارامترهای يک توزيع دلخواه استفاده مي شود.

تقريب مناسب خواهيم داشت:

فيلترذره راه حل کاملي برای تخمين بهينه حالت جسم در شرايطي که

()6

مدل سيستم غيرخطي با توزيع نويز غيرگوسي است ،مي باشد .مدل انتقال

()7

و مدل

يا حرکت سيستم را با زبان احتماالتي بصورت
مشاهده و يا اندازه گيری سيستم با

بيان مي شود،

فيلترکالمن بر روی آن داريم]:[12

نماينده بردار حالت سيستم در حالت کنوني و

نماينده مشاهده در

()8

سيستم است  .با در نظر گرفتن معادالت بازگشتي بيز که از دو مرحله زير

که اين يک مدل خطي در فضای حالت

مي باشد .حال با اعمال

تشكيل شده اند:

()3
که

2

کواريانس بازگشتي و

مرحله پيش بيني :

بهره فيلترکالمن مي باشد.

الگوريتم کلي فيلترکالمن پيشرفته در جدول 1بيان گرديده است.
خطای خطي سازی در اين الگوريتم ممكن است در بسياری موارد
قابل توجه باشد .اين مورد در مواقعي که توابع

و

بسيار

غيرخطي باشند ،يا خطای نقاطي که توابع در آن ها خطي مي شوند زياد
باشد ،موجب ناسازگاری يا واگرايي فيلتر مي گردد .عالوه بر آن ،به دليل
وابستگي کواريا نس ها به مقدار تخمين(به دليل خطي سازی ها) ،امكان
محاسبه کواريانس ها قبل از رسيدن مشاهدات در فيلترکالمن پيشرفته
وجود ندارد .فرض گوسي بودن نويز نيز از محدوديت های ذاتي
فيلترکالمن پيشرفته مي باشد.

()16
مرحله بروز رساني: 9
()11
عمل انتگرال گيری بر روی متغيرهای فضای حالت فرايند صورت مي
گيرد ،صرفنظر از اينكه چنين انتگرالي مي تواند در هر حالت حل بسته
داشته باشد ،درصورتي که ابعاد فضای حالت باال باشد هزينه محاسباتي
بااليي خواهد داشت .روش شبيه سازی مونته کارلو به جای محاسبه
انتگرال در تمامي نقاط ،مقدار آن را با نمونه برداری در نقاطي که

جدول :1الگوريتم فيلترکالمن پيشرفته()EKF

بيشترين سهم را در محاسبه انتگرال دارند ،انجام مي دهد .مبنای کار به
اين صورت است که برای محاسبه انتگرال

الف) بروز کردن زمان

()12
آنرا به صورت حاصل ضرب عبارت ) g (x) = f (x) ⋅ p(xتبديل کرده
که در آن ) p(xنشان دهنده يک تابع احتمال است که شرايط

ب) بروزکردن محاسبات

را برآورده مي کند ،لذا
با اين شرايط  Iاميد رياضي تابع دلخواه ) f (xمي باشد.
حال اگر از مدل حالت سيستم تا لحظه  kکه با تابع احتمال

که در آن

بيان مي شود ،به تعداد  Nذره ( )N>>1مستقل و هم
توزيع

4

مانند (

) نمونه برداری شود:
); (i =1,2,…,N

()19

تخميني از اين توزيع بصورت زير تعريف مي شود:
()14
که در آن
(

 -3فیلترذره

نشان دهنده تابع دلتای ديراک در نقطه
) مي باشد .چنين تخميني را برای توزيع فيلترسازی نيز

استفاده مي کنند .اگر اميد رياضي تابع دلخواه ) f(.را نسبت به

فيلترذره يک روش جديد برای بدست آوردن تابع توزيع احتمال

با  Iنشان دهند:

پسين بر پايه تئوری بيز مي باشد .الگوريتم فيلترذره بر مبنای روش های
مونته کارلوی زنجيره ای 1بوده که در آن از نمايش ذره ای چگالي
Prediction
Update
)Sequential Monte Carlo (SMC
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()21

()12

در نمونه برداری بااهميت در هر گام مي بايستي نمونه برداری از

آنگاه تخمين مونته کارلوی انتگرال بصورت حاصل جمع مقاديرتابع )f (.

به ازای نمونه های بدست آمده ،بصورت زيرخواهد بود:

اگر نمونه های

گام باال مي برد .روش نمونه برداری بااهميت دنباله ای به حل اين مشكل
مي پردازد.

()16
مستقل باشند آنگاه

توزيع

را به همراه محاسبه وزن ها انجام داد که محاسبات را در هر

 -2-9نمونه برداری بااهميت دنباله ای()SIS

يک تخمين نااريب مي

گردد و مطابق با قانون اعداد بزرگ با  Iقابل تقريب خواهدبود و در

اگر  Xkبرداری شامل تمام حالت های هدف تا لحظه  kباشد ،يعني

صورتي که  Nعدد بسياربزرگي باشد تخمين بخوبي به سمت مقدار
واقعي همگرا خواهد شد .همچنين نشان داده مي شود که سرعت

9

} Xk ={ xj ,j =1,2,…,kو توزيع پسين توام در لحظه  kبصورت

همگرايي تخمين ،مستقل از واريانس و ابعاد فضای ويژگي بوده و فقط به

) p(Xk|Zkو توزيع کناری 4آن با ) p(xk|Zkنشان داده شوند ،وزن های

تعداد ذرات  Nوابسته است ،چنين خصوصيتي مهمترين مزيت انتگرال

بااهميت را مي توان بصورت بازگشتي نيز بدست آورد ،ايده اصلي در

گيری مونته کارلو نسبت به روش های انتگرال گيری عددی مي باشد.

اين روش که به نمونه برداری بااهميت دنباله ای ( )SISمشهور است،
استفاده دوباره از نمونه های توليد شده در گام های قبل برای نمونه

 -1-9نمونه برداری بااهميت

1

برداری از تابع توزيع پسين در گام جديد است و نشان داده مي شود که
اين فرايند موجب ثابت ماند ن هزينه محاسباتي الگوريتم در هرمرحله مي

در اغلب موارد ،نمونه برداری بصورت مستقيم از توزيع چگالي

شود ،به اين منظور بايد بتوان تابع توزيع پيشنهادی درلحظه  kرا بصورت

) p(xدر هر گام به داليلي مانند پيچيدگي ،ابعاد باال ،در دسترس نبودن

زير تجزيه کرد:

آن بصورت دقيق ،چندمتغيره بودن و ...ممكن نيست ،به همين دليل مي

()22

توان به جای آن از توزيع ديگری مثل ) q(xکه بسيارشبيه ) p(xاست،
نمونه برداری انجام داد و بعد با وزندهي صحيح به همان تخمين مونته
کارلو نزديک شد q(x) .را توزيع پيشنهادی

2

مي نامند و
شرط

الزم جهت اين کار مي باشد ،که به آن معناست که ) q(xو ) p(xاساس
يكساني دارند ،لذا انتگرال بصورت زير نوشته مي شود:

)q(Xk|Zk) = q(xk| Xk-1 ,Zk) q(Xk-1|Zk-1

لذا برای نمونه برداری از توزيع پيشنهادی در گام  kفقط الزم است
که از توزيع ) q(xk| Xk-1 ,Zkبرای
از کنار هم گذاشتن نمونه های

توليدی از توزيع پيشنهادی

) q(Xk-1|Zk-1در مراحل قبل و نمونه
ذرات در لحظه  kبصورت },i =1,2,…,N
در لحظه  kبصورت },i =1,2,…,N

()17

 Nنمونه مستقل مطابق با توزيع

) q(xبصورت زير است:

{ و وزن مربوط به ذرات
{ باشد و وزن ها در هر لحظه

نرماليزه باشند .در اين صورت توزيع

پسين توام در لحظه  kرا بصورت زير تقريب مي زنند:
()29
که در آن

()18

توليدی از ) q(xk| Xk-1 ,Zkبه

نمونه ای از توزيع ) q(Xk|Zkدست خواهيم يافت .اگر نمايش موقعيت

زماني بصورت

لذا تخمين مونته کارلوی آن برای 1

نمونه برداری شود .در اين حالت

وزن های بااهميت ذرات بوده و بصورت:

()24

()13

که از يک توزيع پيشنهادی مانند ) q(Xk|Zkنمونه برداری شده است .با
عبارت

وزن های بااهميت ناميده مي شوند و از آنجا که

استفاده از قاعده بيز و تعريف احتمال شرطي و خاصيت مارکف بودن در

فاکتور نرماليزاسيون مربوط به ) p(xرا نداريم ،لذا وزن های بااهميت

مدل فضای حالت ،وزن ها را مي توان بصورت بازگشتي بدست آورد.

بدست آمده را نرماليزه کرده و داريم]:[9

لذا داريم]:[9

()26
که در آن

()22

نشان دهنده وزن نرماليزه شده نمونه  iام است که

بصورت زير محاسبه مي گردد:

Importance Sampling
Proposal Distribution
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به جمله ای که در عبارت ( )22در هر گام به وزن گام قبل ضرب

افزا يش مي يابد و تنها چند ذره وزن زيادی دارند ،يعني پس از گذشت

مي گردد ،وزن نموی گويند .سپس اين وزن ها مطابق قبل نرماليزه مي

زمان اندکي ،بيشتر نمونه ها وزن نرماليزه شده نزديک به صفر خواهند

شوند .برای توزيع پسين کناری

مي توان نوشت:

داشت و تنها يک نمونه دارای وزن بزرگي مي باشد که از اين پديده با
1

()26

نام انحطاط ذرات ياد مي شود .لذا تخمين مناسبي از توزيع پسين توام را

در اين روش تعداد ذرات  Nدر فضای حالت به گونه ای انتخاب مي

ا رائه نمي کند .همچنين در اين حالت اکثر توان محاسباتي ما به نمونه

شوند که تمامي فضای حالت را پوشش دهند ،هر چه تعداد ذرات بيشتر

برداری و محاسبه وزن برای نمونه هايي اختصاص يافته که به دليل وزن

باشد( Nبه بينهايت ميل کند ) ،تخمين معادله ( )26دقيق تر است].[9

بسيار کم ،تاثير ناچيزی بر روی تخمين نهايي دارند .بديهي است که چنين

شكل 1روش نمونه برداری بااهميت دنباله ای را بصورت شماتيک

حالتي به معني تلف شدن قسمت بزرگي از توان محاسباتي موجود خواهد

نشان مي دهد .نقاط دايره ای ،توزيع ذرات و قطر آنها وزن ذرات را نشان

بود .برای حل مشكل انحطاط ،انتخاب توزيع پيشنهادی در گام  kبايد

مي دهد .با فرض اينكه همه ذرات در لحظه  kوزن يكساني داشته باشند،

بصورتي باشد که واريانس شرطي وزن ها را کمينه کند] .[11به اين
2

توزيع احتمال پسين در لحظه  kرسم مي شود ،به اين ترتيب وزن ذرات

توزيع ،توزيع پيشنهادی بهينه گفته مي شود که از اطالعات بدست آمده

در لحظه  k+1با استفاده از توزيع احتمال پسين در لحظه ( kتوزيع پيشين

از مشاهده آخر نيز در نمونه برداری استفاده مي کند ،اين توزيع به فرم

در لحظه  )k+1بروز مي گردند .لذا وزن ذرات ،يعني قطر نقاط دايره ای،

زير مي باشد:

در مكان هايي که مقدار تابع توزيع احتمال کوچكتر است ،کمتر مي

()96

باشند .لذا با استخراج ذرات و وزن مربوط به آنها ،توزيع پسين بصورت

وطبق معادله ( )22وزن ها برای اين توزيع بصورت زير در مي آيند:

معادله( )29بيان مي شود .ساختار توضيح داده شده در اين قسمت که

()91

توزيع پسين توام در هرگام ،با استفاده از نمونه های وزندار شده توصيف

لذا وزن ها به نمونه های توليد شده در گام فعلي (

مي گردند ،اساس کاری فيلترهای ذره ای محسوب مي شوند.

لذا امكان موازی سازی نمونه برداری و محاسبه وزن ها در هر گام را

) وابسته نمي باشند،

ميسر مي کند] .[14در شبيه سازی اين مقاله از اين نوع توزيع پيشنهادی
استفاده شده است.

 -4-9بازنمونه برداری دنباله ای ()SIR

9

بازنمونه برداری ،روشي برای حل مشكل انحطاط از طريق صفر
شكل :1نمايش روش  SISاز تابع چگالي احتمال پسين

کردن واريانس وزن هاست ،اين روش نقشي اساسي در کارايي روش
های مونته کارلوی دنباله ای بازی مي کند .در مرحله باز نمونه برداری از

 -9-9توزيع پيشنهادی
موضوع اساسي در فيلترهای ذره ،انتخاب توزيع پيشنهادی مناسب
است ،ساده ترين انتخاب برای اين توزيع ،توزيع پيشين مي باشد] ،[19لذا
با فرض مارکف بودن سيستم ،در گام  kالزم است که از تابع چگالي
احتمال انتقال نمونه برداری کنيم ،يعني:
()27
که در حالت کلي معادل نمونه برداری از تابع چگالي احتمال نويز خواهد
بود .يعني اگر مدل نويز ب صورت جمع شونده گوسي با ميانگين صفر
باشد ،تابع چگالي احتمال انتقال بصورت زير مدل مي شود:
()28
و معادله ( )22برای وزن ها نيز به حالت زير تغيير مي کند:

ميان نمونه های وزندهي شده در انتهای يک گام  N ، SISبار نمونه
برداری انجام مي شود .شانس انتخاب شدن هر ذره به وزن آن ذره
وابسته است .در نتيجه ،در اين گام نمونه هايي با وزن بيشتر چندين مرتبه
کپي شده و نمونه هايي با وزن کمتر حذف مي شوند .در انتهای اين گام
وزن همه نمونه های انتخاب شده برابر با

خواهد بود .شكل 2نمای

گرافيكي مرحله بازنمونه برداری را که منجر به حذف نمونه های با وزن
کم و تمرکز روی نمونه های با وزن زياد است را برای  16ذره نشان مي
دهد .به اين روش که در آن از نمونه برداری بااهميت دنباله ای ،باز نمونه
برداری مي کند ،بازنمونه برداری دنباله ای ( )SIRگويند.

اگر چه  SIRگامي حياتي برای مقابله با انحطاط در فيلترهای ذره ای
مي باشد ،ولي مشكالتي را نيز در پي خواهد داشت]:[12

()23
مشكل اصلي در اين روش به افزايش واريانس وزن ها مربوط مي
شود] ، [16چرا که واريانس وزن ها برای اين توزيع پيشنهادی ،در هرگام

Degeneracy
Optimal Proposal Distribution
Sequential Importance Resampling
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عقيل عبيری ،محمدرضامحزون

 SIR .1خود تخميني از تخمين وزندار  SISاست ،در نتيجه  SIRبه
ناچار خطايي را در تخمين آن گام ايجاد خواهد کرد.

حضور داشته باشد بدست مي آيد ،لذا همان طور که مشاهده مي شود،
ذره ای که وزن بيشتر داشته باشد ،احتمال انتخاب شدن بيشتری را دارد،

 SIR .2باعث کپي شدن ذرات با وزن های بيشتر و حذف نمونه های

لذا موقعيت و وزن هر ذره به ميزان چگالي در آن نقطه از فضای حالت

با وزن کم مي شود .اين موضوع باعث مي شود که نمونه ها گذشته

وابسته است و اين روش ،موقعيت هر ذره و وزن متناظرش را برای هر

يكساني پيدا کنند و در عمل ممكن است به حالتي رسيد که همگي

مشاهده بصورت بازگشتي بروز مي کند و در پايان اين مرحله مجموعه

ذرات موجود در گام  ، kنمونه هايي يكسان برای تعيين موقعيت در آن

جديدی از ذرات با موقعيت ها و وزن های جديد بدست مي آيند].[1

گام داشته باشند ،يعني موقعيت تنها با يک نمونه تخمين زده شده است .به
اين پديده فقر نمونه 1گفته مي شود.

شكل :9نحوه جايگزيني وزن ها در مرحله SIR

الگوريتم کلي فيلترذره با استفاده از الگوريتم بازنمونه برداری مطابق
با جدول( )2بيان مي گردد].[9
جدول :2الگوريتم فيلترذره با روش بازنمونه برداری
ورودی  :نمونه های
خروجی  :نمونه های

شكل :2نمای گرافيكي بازنمونه برداری  Nذره][9

لذا با توجه به اين موارد و اينكه واريانس وزن ها برای توزيع
پيشنهادی در هر گام باز هم ممكن است افزايش يابد ،بايد تا جايي که
امكان دارد در  SIRبا احتياط رفتار نمود .لذا در اين مقاله معياری برای
سنجش ميزان انحطاط و جلوگيری از واگرايي بيان شده است که با عنوان

با وزنهای
با وزنهای

در گام
در گام

 -1برای تعداد  Nذرات ،از توزيع پيشنهادی در گام  kنمونه برداری
کنيد:
 -2برای تعداد  Nذرات ،با توجه به نوع تابع توزيع پيشنهادی وزنها را
محاسبه کنيد:

تعداد نمونه های موثر 2معرفي مي گردد .اين معيار ،به وضعيت نمونه ها
نسبت مي دهد (به طور

در هر گام ،عددی مثبت و کوچكتر از

معمول  / 2يا  )9/ 4که مي توان از آن به عنوان تعداد نمونه هايي که

 -9برای تعداد  Nذرات ،وزنها را نرماليزه کنيد:

بصور ت موثر توزيع هدف را تخمين مي زنند ،تعبير کرد .تعداد نمونه
های موثر را با

نشان داده و بصورت:

 -4تعداد نمونه های موثر را بدست آوريد:

()92
مي باشد .اگر تعداد نمونه ها از مقدار آستانه از پيش تعيين شده ای کمتر
باشد ،يعني

بازنمونه برداری انجام مي پذيرد .لذا
مي باشد که حد باالی آن برای موقعي است که

ذرات دارای وزن های يكساني باشند و حد پايين آن برای مواقعي است
که جمع احتمال ذرات در گام  ، kبرابر يک باشد.

 -2آستانه ورود به حلقه بازنمونه برداری را تشكيل دهيد(که

به

طور معمول  / 2يا  9/ 4مي باشد):
 -6يک مجموعه جديد از ذرات },i =1,2,…,N

{ با موقعيتها و

وزنهای جديد مطابق با نمای گرافيكي شكل( )9تشكيل دهيد ،به
طوری که احتمال انتخاب انديس

بصورت زير باشد:

شكل 9نحوه جايگزيني وزن ها در مرحله  SIRرا نشان مي دهد ،که
در آن ابتدا عددی بين صفر و يک بصورت اتفاقي و با توزيع يكنواخت

 -7برای ذرات  ، Nوزنها را

قرار دهيد.

توليد شده و با تصويرکردن آن بر روی تابع سمت چپ که تابع تجمعي
وزن های نرماليزه است ،انديس ذره ای که بايد در جمعيت گام بعدی

تخمين موقعيت نهايي و عدم قطعيت مكاني(واريانس) دراستفاده از
الگوريتم فيلترذره مي تواند بصورت زير محاسبه گردد:

Sample Impoverishment
Effective Sample Size
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محدب و نزولي اکيد ،وزن های کوچكتر را به پيكسل های دورتر از

()99

مرکز نسبت مي دهد ،لذا استفاده از اين وزن ها باعث مقاومت بيشتر
چگالي تخمين مي شود ،چرا که پيكسل های دور از مرکز به خاطر پنهان
شدگي های جزيي ،شبه هدف ها و تداخل با زمينه ،کمترين اعتبار را

()94

دارند .هيستوگرام مدل هدف با اعمال چگالي کرنل ،وزندار شده و لذا به

 -4تخمین چگالی کرنل

آن هيستوگرام وزندار شده مدل هدف گفته مي شود و بصورت:

تخمين چگالي يک مفهوم اساسي در مباحث آمار است و بطور

()93

وسيعي در الگوريتم های تشخيص و رديابي مورد استفاده قرار مي گيرد.

بيان مي شوند که  Iتعداد پيكسل ها در محدوده مورد نظر،

موقعيت

طبق تعريف  ،تخمين چگالي از روی نمونه های مورد مشاهده تخمين زده

پيكسل ها در آن محدوده و  fنيز فاکتوری جهت تضمين برقراری

مي شود .از آنجا که چگالي تخمين زده شده به ساختار نمونه ها وابسته

معادله( )98مي باشد].[2

است] ،[6با هر تابع چگالي اختياری تحت شرايطي خاص ،قابل ارائه

 -2-4مدل ذرات کانديد هدف

است .يكي از عمومي ترين روش های تخمين چگالي غير پارامتريک،
روش تخمين چگالي کرنل است] .[7برای يک متغير تصادفي ،تابع کرنل
که در شرط زير صدق مي کند:
()92
برای هر نمونه بكار مي رود و تخمين چگالي کرنل بصورت زير تعريف
مي گردد:
()96
که در آن  hپهنای پنجره کرنل ،پارامتر نرم کننده يا پهنای باند ناميده مي

در فريم بعدی ،از آنجا که مطابق با الگوريتم فيلترذره ،موقعيت N

ذره پيشگويي مي گردد و هرکدام از اين ذرات بصورت تصادفي در
محدوده ای اطراف مرکز جرم فريم قبلي هستند و هر کدام از آنها مي
توانند کانديدی برای موقعيت جديد هدف باشند ،لذا هيستوگرام
وزندارشده همه اين ذرات با پنجره ای به ابعاد مدل هدف حول هر ذره
همانند مدل هدف ،بدست مي آيند .لذا اگر کانديد هدف در موقعيت y

تعريف شود و تابع چگالي احتمال آن با ) P(Yنمايش داده شود ،برای هر

شود و  kنيز ثابت بهنجارش مي باشد .توابع کرنل مختلفي با خواص

ذره مي توان نوشت:

متفاوت در مقاالت بيان شده است .اين توابع متقارن و تک مد هستند و

()46

در نقاط دور از مرکز به سرعت به سمت صفر ميل مي کنند .ما در اين

و با اعمال کرنلي شبيه مدل هدف ،هيستوگرام وزندارشده مدل ذرات

مقاله از تابع کرنل  Epanechnikovبصورت]:[4

کانديد ،برای هر ذره بصورت:
و با اعمال کرنلي شبيه مدل هدف ،هيستوگرام وزندارشده مدل

()97

ذرات کانديد ،برای هر ذره بصورت:

استفاده کرده ايم .اين کرنل نسبت به ساير توابع کرنل ديگر ،ميزان

()41

خطای ما را در محاسبه هيستوگرام مدل هدف و رديابي آن در فريم های
بعدی کاهش مي دهد].[6

 -1-4مدل هدف

خواهد بود که  Iتعداد پيكسل ها در محدوده مورد نظر ،

موقعيت

پيكسل ها در آن محدوده  a ،فاکتور نرمال سازی و  fنيز فاکتوری جهت
تضمين برقراری معادله( )46مي باشد].[2

 -9-4ضريب باتاچاريا

1

برای مشخص کردن مدل هدف ،ابتدا يک فضای ويژگي انتخاب
مي شود ،مدل مرجع هدف توسط تابع چگالي احتمال آن در فضای

اين ضريب ميزان مشابهت دو توزيع احتمال گسسته را بيان مي کند،

ويژگي با  qنشان داده مي شود ،مدل هدف مي تواند هيستوگرام سطوح

هرچ ه دو توزيع شباهت بيشتری با يكديگر داشته باشند ،مقدار عددی آن

خاکستری باشد .اگر تعداد ويژگي ها را با  u = 1,2,…,mنشان دهيم،

به يک نزديک مي گردد و هر چه شباهت کمتر باشد ،اين ضريب به صفر

داريم]:[4
()98
حال که از هيستوگرام به عنوان ويژگي هدف استفاده شده است،
جهت اعمال اعتبار بيشتر به نقاط حول مرکز جرم ،از يک کرنل همگن

ميل پيدا مي کند .تابع

را به عنوان تابع مشابهت ميان  qو

 pتعريف مي کنيم که نقش احتمال را بازی مي کند و بيشينه آن در ناحيه
کانديد هدف ،حضور هدف را درآن فريم با توجه به مشابهت با  qنشان
مي دهد و بصورت:

برای انجام ماسک در فضای مكان استفاده مي کنند .اين کرنل با نمايه
Bhattacharyya
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 hو  wارتفاع و پهنای مستطيل احاطه کننده هدف در قاب قبلي است.

()42

و

و

و

تعريف مي گردد .برای اينكه اين مقادير مختلف ميان مدل هدف و مدل

موقعيت اوليه مرزها

ذرات کانديد هدف ،قابل قياس باشند ،اين ضريب بايد دارای يک

تعيين مي گردد و موقعيت نهايي مرزها در فريم جاری توسط معادله

ساختار متريک باشد ،لذا از تابع فاصله باتاچاريا جهت بررسي ميزان

های( )42تا ( )43تعيين مي شوند و در آن

اختالف بين دو توزيع استفاده مي شود:

()42

در فريم ابتدايي توسط کاربر
مي باشد].[3

()49
که اين معيار برای هر توزيع دلخواه معتبر بوده و دارای يک ساختار
متريک مي باشد و هرچه دو توزيع شباهت بيشتری با يكديگر داشته

()46

باشند ،مقدار آن به صفر ميل مي کند].[2
()47

 -4-4تابع توزيع درستنمايي مشاهده

1

تابع درستنمايي مشاهده برای فرايند رديابي در فيلترذره بسيار حياتي

()48

مي باشد ،چرا که اين تابع موجب وزندارشدن ذرات جهت ورود به
مرحله بازنمونه برداری مي شوند .اين تابع بصورت]:[2

()43

()44
بوده که  dرا از روی فاصله باتاچاريا جايگزين کرده و عددی بين صفر و
يک است،

نيز پارامتری تاثيرگذار که ميزان واريانس درنظر گرفته

شده جهت مقايسه مدل هدف با م دل کانديد مي باشد ،که در شبيه سازی
اين مقاله  6112در نظر گرفته شده است].[2

که

مي باشد .لذا با يافتن موقعيت های باال ،پايين ،چپ و راست مي توان ابعاد
هدف را تعيين و با داشتن پهنا و ارتفاع هدف ،مي توان شعاع کرنل را

 -5وفقی سازی شعاع کرنل

برای قاب بعدی بطور مناسب انتخاب نمود.

هنگامي که اندازه و ابعاد هدف تغيير مي کند ،اگر شعاع کرنل که

 -6بروز کردن مدل هدف

در قاب ابتدايي با توجه به ابعاد هدف تعيين شده است ،بدون تغيير باقي
بماند ،مي تواند موجب شكست الگوريتم گردد و يا به يک موقعيت يابي
ضعيف منجر شود] .[8برای رفع اين مشكل ،روش مؤثری برای وفق دادن
مستطيل احاطه کننده هدف با مقياس جديد هدف ،پيشنهاد مي شود .اين
روش بر مشاهده تغييرات سريع مقدار پيكسل های تصويروزندار شده ،در
راستای مرزهای هدف استوار است .لذا چهار الگوی همبستگي
با ابعاد  h×3و

و

و

و

نيز ارتفاع و پهنای الگوی همبستگي

و

با ابعاد  9× wکه موقعيت مرزهای چپ،

راست ،باال و پايين مي باشند مطابق شكل 4معرفي مي شوند:

هنگامي که شدت و ظاهر جسم مرتب تغيير مي کند ،الزم است که
مدل هدف نيز در فريم های متوالي بر اساس بهترين مچ شدگي بين مدل
ذرات کانديد با مدل هدف اصلي بروز گردد ،در شبيه سازی اين مقاله از
سنجش متوسط ميزان وزن ها در هر فريم (اگرکمتر از  22درصدگردد)
برای زمان ورود به اين مرحله استفاده شده است] [2و از ذره ای که
بيشترين وزن را در آن گام نسب ت به مدل هدف اصلي داشته برای بروز
رساني انتخاب شده است ،يعني:
()26
که

عددی بين صفر و يک بوده و برای تاثير ميزان مدل قبلي هدف

در مدل فعلي مي باشد ،در شبيه سازی اين مقاله اين فاکتور  611در نظر
شكل :4الگوهای همبستگي (ازچپ به راست) برای موقعيتهای چپ ،راست،
باال ،پايين

گرفته شده است] [16و

نيز بهترين مدل کانديد ذره برای

جايگزيني در مدل هدف است.

 -7شبیه سازی
برای مقايسه دو تخمينگر  EKFو  PFابتدا يک مدل غيرخطي برای
Likelihood Distribution Observation
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()21
در نظر گرفته شده است و مدل مشاهده نيز بصورت:
()22
است،

فرض شده است ،که در آن

و

نويزهای گوسي سفيد مي باشند ،که توزيع آن ها بصورت
مي باشند .که در اين مقاله

و
و

اين مقادير بصورت،

و

در نظر

گرفته شده است .همانطور که مشاهده مي شود ،مدل حرکت بصورت
غيرخطي با يک نويز تصادفي گوسي مي باشد و هر موقعيتي ،نيز توسط
مدل مشاهده ،در مكاني خاص ديده مي شود] .[16برای استفاده از
فيلترکالمن پيشرفته ،مقدار

شكل :2مقايسه تخمين موقعيت از طريق دو الگوريتم  PFو EKF

از مشتق معادله حالت بصورت زير

بدست مي آيد:
()29
و مقدار

نيز از مشتق مدل مشاهده بصورت زير بدست مي آيد:

()24
حال با انتخاب اوليه مقادير ميانگين و واريانس ،مطابق با الگوريتم
جدول ، 1موقعيت جسم در مراحل زماني بعد ،تخمين زده مي شود ،که
در اين شبيه سازی مكان اوليه

و واريانس اوليه

در نظر گرفته شده است .از آنجا که نويز سيستم گوسي است ،آمارگان
کافي جهت معرفي سيستم مقدار ميانگين و واريانس در هر مرحله زماني

شكل :6مقايسه متوسط خطا در دو الگوريتم  PFو EKF

مي باشد] .[9
برای استفاده از فيلترذره نيز ،ابتدا تعداد  26ذره در همان مكان

حال برای شبيه سازی رديابي يک جسم با مانور زياد در تصوير بر

مقداردهي اوليه مي شوند و سپس يک نويز گوسي تصادفي

اساس الگوريتم بازنمونه برداری فيلترذره و تشكيل مدل هدف با يک

 ،به آن اضافه مي گردد ،سپس در هر مرحله

کرنل و وفقي سازی شعاع آن حين رديابي ،از يک فيلم هواپيمای

زماني(که در اين مقاله تعداد مراحل زماني  86در نظر گرفته شده است)

جنگنده  F22با  1769فريم که دارای مانورهای حرکتي با تغييرات در

مكاني را که جسم بايد از طريق معادله حرکت در آنجا باشد را از طريق

جهت و زاويه بصورت تصادفي مي باشد ،استفاده شده است .لذا به دليل

معادله( ) 21بدست آورده و همين طور مدل مشاهده مربوطه نيز از طريق

مانورهای زياد و تصادفي و حرکت های دورشونده و نزديک شونده و با

معادله( ) 22بدست مي آيد .لذا در هر مرحله زماني يک مكان حالت

توجه به تغييرات دائم اندازه و شكل هدف و نيز تغييرات شدت پشت

اصلي که جسم بايد در آنجا باشد و يک مكان مشاهده اصلي که جسم

زمينه ،مدل هدف در هر چند فريم يكبار نياز به بروزرساني دارد .شكل7

بايد در آنجا مشاهده شود ،داريم .شكل 2موقعيت اصلي جسم را در

ميزان تغييرات مدل هدف را در چند فريم به عنوان نمونه نشان مي دهد.

با واريانس

مقايسه با تخمين موقعيت از طريق دو الگوريتم فيلترذره و فيلترکالمن
پيشرفته در يک نمودار برای مقايسه بهتر نمايش مي دهد.

همانطور که مشاهده مي شود ،تغييرات بصورت حرکتي ،زاويه ای،
اندازه ای و ...بوده و الگوريتم رديابي بايد بتواند هدف را در اين شرايط

همانطور که مشاهده مي شود تخمين موقعيت با الگوريتم فيلترذره

دنبال کند اندازه گيری ها نيز در يک سيستم رايانه با مشخصات AMD

بسيار دقيق تر بوده و در مراحل زماني که جسم تغييرات ناگهاني و

 Phenom(tm) //X6 1055Tبا  2/81 CPUگيگاهرتز و  9GBحافظه

مانورهای تصادفي داشته ،اين الگوريتم رديابي بهتری را در تخمين

 ، RAMصورت پذيرفته است.

موقعيت جسم داشته است.

ابتدا در فريم اول که قرار است رديابي آغاز گردد ،محدوده

شكل 6نيز ميزان متوسط خطا را در  86مرحله زماني در هر دو

مستطيلي را بر روی هدف محاط کرده و خصوصيات جسم به عنوان مدل

الگوريتم  EKFو  PFنشان مي دهد .همان طور که ديده مي شود ميزان اين

اوليه را ،از قبيل طول ،عرض و هيستوگرام سطوح خاکستری بدست

خطا در فيلترذره بسيار کمتر مي باشد.

آورده و با اعمال کرنل  Epanechnikovمتناسب با ابعاد مستطيل احاطه
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کننده هدف ،به پيكسل های نزديک مرکز مستطيل اعتبار بيشتری داده

آن نمونه هايي که وزن بيشتری دارند ،چندين بار انتخاب شده و آنهايي

مي شود و مدل هدف بدست مي آيد .حال در همان فريم ،ذرات N=60

که وزن کمتری دارند حذف مي شوند و در انتهای اين مرحله ذرات وزن

را در مختصات مرکزجرم هدف ،مقداردهي اوليه نموده و برای فريم

پايين در موقعيت ذرات با وزن باال قرار مي گيرند و سرانجام حالت جسم

بعدی که شروع رديابي مي باشد ،ذرات بر اساس مختصات هدف در

با توجه به معادله( ،)99تخمين زده مي شود و سرانجام وزن همه ذرات

فريم قبلي با اعمال نويز تصادفي در واريانس مشخص پيشگويي مي

نمونه انتخاب شده برابر )N=60( 1/Nخواهد شد .در اين مقاله با در نظر

گردند ،الزم به ذکر است که واريانس با توجه به سرعت و مانور هدف

گرفتن تعداد ذرات  N=60و واريانس پراکندگي تصادفي ذرات به اندازه

متغي ر بوده و تا وقتي هدف را مي بيند ،حداکثر به اندازه ابعاد مستطيل

ابعاد مستطيل احاطه کننده هدف ،شبيه سازی انجام گرفته است .مرحله

احاطه کننده هدف است و هنگامي که هدف را ازدست مي دهد تا سه

بازنمونه برداری يكبار بصورت تعداد تكرار ثابت  2مرتبه بدون تغيير در

برابر اين ابعاد بزرگ شده و جستجو را ادامه مي دهد تا هدف را بيابد که

شعاع کرنل و يكبار ديگر با وفقي شدن هم شعاع کرنل و هم تعداد

زمان پردازش به طور طبيعي در اين حالت باال مي رود ،لذا همواره هدف

تكرارها با توجه به ميزان وزن ذرات انجام شده است .شكل 8نمونه ای

را در احاطه دارد ،و برای هرکدام از ذرات نيز مستطيلي با همان ابعاد

ازتغييرات شعاع کرنل در برخي فريم ها را نمايش مي دهد ،همان طور

مستطيل محاط بر هدف ،به مرکز ذره قرار داده و سپس کرنل

که مشاهده مي شود الگوريتم به خوبي مقياس هدف را مي يابد و نيز در

 Epanechnikovبه محدوده هر ذره اعمال مي شود و با استفاده از فاصله

برابر چرخش هدف بسيار مقاوم مي باشد ،چرا که چرخش هدف مي

باتاچاريا ،ميزان شباهت ميان مدل هدف با تمام مدل ذرات کانديد بررسي

تواند با تغيير شكل ،تغيير رنگ(يا سطح خاکستری) و تغيير اندازه هدف

مي شوند و از طريق تابع توزيع درستنمايي مشاهده يعني معادله( ،)44به

همراه باشدکه هر کدام از آنها به نوبه خود مشكل سازند و اين الگوريتم

وزندار کردن ذرات کانديد پرداخته مي شود ،الگوريتم بازنمونه برداری،

مقاومت بااليي در برابر اين چرخش ها دارد.

برای بدست آوردن يک مجموعه از نمونه های جديد بوده که در طول

شكل :7تغييرات مدل هدف در چند فريم نمونه

شكل :8تغييرات وفقي شعاع کرنل متناسب با ابعاد هدف

شكل :3رديابي در فريم های منتخب با شعاع کرنل ثابت و شعاع کرنل ثابت
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در مرحله بازنمونه برداری با تكرار ثابت  2مرتبه بدون تغيير شعاع

شكل 11نمودار تعداد تكرار مرحله بازنمونه برداری و زمان پردازش

همان طور که در شكل(-3الف) ديده مي

آن را در مرحله وفقي بودن شعاع کرنل نشان مي دهد که دارای دو

شود در برخي فريم ها ( از جمله فريم )1628هدف از دست مي رود ولي

رديف است که رديف اول منحني مدت زمان پردازش هر فريم نمايش

هنگامي که شعاع کرنل و مرحله بازنمونه برداری متناسب با آن ،بصورت

داده شده است و منحني رديف دوم تعداد تكرارهای مرحله بازنمونه

وفقي مطابق با شكل(-3ب) تغيير مي کنند ،هدف در کليه فريم ها

برداری را نشان مي دهد که متناسب با تغييرات شعاع کرنل اين مرحله نيز

محفوظ مي ماند.

بصورت وفقي تغيير مي کند و نقش بسزايي درکاهش زمان پردازش

کرنل و با واريانس

دارد ،لذا مشاهده مي شود با انجام اين فاکتورهای کنترلي در برنامه ،زمان

شكل 16تغييرات زمان در هر فريم را با مرحله بازنمونه برداری ثابت 2

متوسط تا  12ميلي ثانيه نيز کاهش يافته است.

مرتبه بدون تغييرشعاع کرنل نشان مي دهد(محور زمان در اين نمودار بر
حسب ثانيه مي باشد) زمان متوسط اين مرحله 22 ،ميلي ثانيه در هر فريم
در طول  1769فريم مي باشد ،همان طور که مشاهده مي شود کمترين
زمان پردازش  22ميلي ثانيه بوده و هنگامي که جسم در برخي فريم ها از
دست مي رود تا يافتن مجدد آن ،اين زمان تا  86ميلي ثانيه نيز مي رسد.

شكل :11تغييرات زمان در هر فريم همراه با وفقي بودن شعاع کرنل و
تغييرمراحل بازنمونه برداری

درجدول 9نيز مدت زمان پردازش برخي فريم های منتخب نشان
داده شده در شكل 3با دو الگوريتم شعاع کرنل ثابت و شعاع

شكل :16تغييرات زمان در هر فريم بدون وفقي بودن شعاع کرنل و
تعداد تكرار بازنمونه برداری ثابت

کرنل وفقي ،بصورت کمي با يكديگر مقايسه شده است.

جدول : 9مقايسه زمان پردازش در برخي فريم های منتخب با دو الگوريتم
فریم
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مدت زمان(میلی ثانیه) با وفقی بودن شعاع کرنل

15
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21

45

 -8نتیجه گیری
مساله دقت و کاهش ميزان زمان پردازش تشخيص و رديابي موقعيت

مدل هدف که خود بصورت وفقي و با شرايط مطرح شده بروزرساني مي

اهداف متحرک در تصوير از مسائل مهم در پردازش تصوير محسوب مي

گردد ،نتايج خوبي در رديابي اهداف متحرک با حرکت های تصادفي از

گردد که گاه مطابق با نوع ماموريت کاری يكي را بر ديگری ترجيح مي

نظر ميزان زمان پردازش گرفته شده است و ميزان اين زمان در هر فريم

دهيم ،نتايج حاصل از رديابي در سناريوهای مختلف الگوريتم مطرح

نيز تا حدود زيادی کاهش يافته است .روش بررسي شده در مقاله بر

شده در اين مقاله نشان مي دهد وفقي سازی شعاع کرنل موجب افزايش

اساس فيلترذره و بهره گيری از تخمين چگالي کرنل با شعاع متغير جهت

دقت الگوريتم رديابي مبتني بر کرنل شده است و در اين مقاله از ترکيب

بدست آوردن هيستوگرام وزندارشده مدل هدف و مدل ذرات کانديد،

آن با خصوصيت فيلترذره و وزندهي و هدايت مناسب ذرات نمونه بسوی

در نرم افزار مطلب شبيه سازی گرديد و در شرايطي که تغييرات مدل

95

وفقي سازی شعاع کرنل در تخمين موقعيت اجسام متحرک بر اساس الگوريتم بازنمونه برداری فيلترذره
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