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ای در سال  فیلترّای ذرُ. رّگیری یک ّدف در دًبالِ ای از تصاٍیر هی باشد، هاشیي بیٌایی یزهیٌِیکی از هَضَعات هَرد عالقِ در  - دُیچک

برد پردازش تصَیر تر ذرُ ای بر رٍی در ایي هقالِ الگَریتن فیل .اًدش قدرتوٌد در ایي زهیٌِ هطرح شدُ رٍّای اخیر بِ عٌَاى یک 
DM6437EVM  شدُ استبِ کوک یک طراحی هبتٌی بر هدل پیادُ سازی .DM6437EVM  یک برد قدرتوٌد برای پیادُ سازی الگَریتوْای
بِ کوک ایي ًرم افسار، الگَریتن . را دارا هی باشد MATLABًرم افسار  Simulink هحیطکِ اهکاى ارتباط ٍ برًاهِ ریسی تَسط  بَدُپردازش تصَیر 
 . ، طراحی ٍ پیادُ سازی شدُ استّدف بِ صَرت یک هدل هتشکل از چٌدیي بلَکیک ر رّگیری فیلتر ذرُ ای د

 
 Simulinkًشم افضاس ، ایفیلتش رسُ ، سّگیشی، DM6437EVM ثشد  -ولیذ ٍاطُ

 

 هقدهِ  -1

ی هبضیي ثیٌبیی، یىی اص هَضَػبت هَسد ػاللِ دس صهیٌِ
فیلتشّبی . ذسّگیشی یه ّذف دس دًجبلِ ای اص تصبٍیش هی ثبض

رسُ ای دس سبل ّبی اخیش ثِ ػٌَاى یه سٍش لذستوٌذ دس ایي 
ثش سٍی  ساحتیِ ث الگَسیتن فیلتش رسُ ای. صهیٌِ هغشح ضذُ اًذ

پیبدُ سبصی لبثل  DM6437EVMهبًٌذ پشداصش تصَیش  ّبیثشد
یه ثشد لذستوٌذ ثشای پیبدُ سبصی  DM6437EVM .ثبضٌذهی

سیضی تجبط ٍ ثشًبهُِ وِ اهىبى اسالگَسیتوْبی پشداصش تصَیش ثَد
 .سا داسا هی ثبضذ MATLABًشم افضاس  Simulink تَسظ هحیظ

یىی اص صیشهجوَػِ ّبی ًشم افضاس  Simulinkًشم افضاس 
MATLAB وِ دس آى هی تَاى ثِ هذل وشدى، ضجیِ سبصی  است

ثِ ووه ایي ًشم افضاس . شداختٍ تحلیل سیستوْبی دیٌبهیىی پ
بی خغی ٍ غیش خغی سا ثِ صَست ثلَوی هذل تَاى سیستن ّهی

یىی اص لبثلیتْبی ایي ًشم  .[1] وشدُ ٍ دس عی صهبى حل ًوَد
 Texasافضاس پطتیجبًی اص پشداصًذُ ّبی سیگٌبل دیجیتبل ضشوت 

Instrument ( 6222ٍ  5222، 2222سشی )اص جولِ . هی ثبضذ
 TMS322DM6437ایي ًشم افضاس اص ثشد پشداصش تصَیش 

وبس ثب ایي ثشد هی ًی وشدُ ٍ داسای ثلَن ّبی آهبدُ ثشای پطتیجب
 .ثبضذ

 ثشد هزوَس یه ثشد لذستوٌذ ثشای پیبدُ سبصی الگَسیتوْبی 
ٍدی ٍ خشٍجی هجضا ثشای تصَیش داسای ٍسپشداصش تصَیش ثَدُ وِ 

  .ًطبى دادُ ضذُ است 1تصَیش ایي ثشد دس ضىل  .[2] است
فیلتش رسُ ای ثشای  دلیل اّویت پیبدُ سبصی الگَسیتنِ ث

دس ایي همبلِ اثتذا جضئیبت شی ّذف ثب استفبدُ اص ایي ثشد ّگیس
سپس ًحَُ  ضذُ،الگَسیتن فیلتش رسُ ای هجتٌی ثش سًگ ثشسسی 

جْت پیبدُ  Simulinkهذل وشدى ایي الگَسیتن دس ًشم افضاس 
 . ضشح دادُ هی ضَد DM6437EVMثشد  ثش سٍیسبصی 
 

 .DM6437EVMش تصَیش تصَیش ثشد پشداص: 1ضىل  

 فیلتر ذرُ ای  -2

ثِ دست آٍسدى  یثشا یٍ هحبسجبت یػذد یسٍضی ا رسُ لتشیف

2 
   

پبساهتش  هی يیتخو ضیٍ ً یتصبدف ٌذیفشا هیاحتوبل  یتبثغ چگبل
 یا بفتِیگستشش  صَستثبضذ ٍ دس اصل  یآى ه یهطخص اص سٍ

سٍضْب ّذف  يیدس ا. ّستٌذ هًَت وبسلَ یا شُیصًج یاص سٍضْب
دًجبلِ  هیدس ّوبى لحظِ سخذاد ثش اسبس  گٌبلیهمذاس س تيبفی

  .[7-3] ثبضذ یاص هطبّذات ه
دس  یض هی یشیسّگ یثشا یرسُ ا یلتشّبیاستفبدُ اص ف ذُیا

اثتذا ثِ صَست هجضا تَسظ چٌذ گشٍُ هحمك  شیدًجبلِ اص تصبٍ هی
 یّب ٌِیوِ دس صه یافشاد يیدس ث هغشح ضذ ٍ ٌِیصه يیا یثش سٍ

 تنیًبم الگَس وشدًذ یه تیفؼبل شیٍ پشداصش تصَ يیبضه ییٌبیث
 یسٍضْب یثش سٍ ػوذُثِ عَس  ایي سٍش. سا ثِ خَد گشفتی چگبل
یه سٍش لذستوٌذ . [8]است ّذف ثش اسبس لجِ  استَاس  صیتطخ

دیگش ثشای سّگیشی ّذف دس فیلتشّبی رسُ ای استفبدُ اص هذل 
-سّگیشی هیوبى ّیستَگشام آى ثشای تَصیغ سًگ ّذف ٍ یب ّ

وِ دس ایي همبلِ اص ایي سٍش ثشای سّگیشی ّذف استفبدُ . ثبضذ
 . [11-9]ضذُ است

فیلتش رسُ ای هجتٌی ثش سًگ دس اداهِ هذل تَصیغ سًگ ٍ 
 .ضًَذتَضیح دادُ هی

  رًگ عیتَز هدل  -1.2
آى  یشیسّگ یثشا یفشاٍاً یبیجسن هضا هی یسًگ ستَگشامیّ

ّذف  هی یرسُ ا یلتشّبیدس فثِ عَس هطخص . آٍسدیه ثِ ٍجَد
 تیهَلؼ ستَگشامیآى ثب ّ سًگی ستَگشامیّ یسِیهمب سثش اسب

-یه ٍ دًجبل یشیسّگ بیثبتبچبس یًوًَِ ّب ٍ ثب استفبدُ اص فبصلِ
 .[12-11] ضَد

-ٍس ّذف ثب یه ثیضی ًوبیص دادُ هیدس ایي همبلِ ًبحیِ د
 سًگ غیتَص. ضَد 
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 ّبتؼذاد جضء mٍ سًگسبصی دس ّبی گسستِجضء uوِ
اص هشوض  است وِ ثِ ًوًَِ ّبی دٍستش یه تبثغ ٍصىkثبضذ،هی

تؼذاد پیىسل ّبی هَجَد دس I،ثیضی ٍصى ووتشی هی دّذ
وِ دس ثَدُ تبثغ ّیستَگشام h .هی ثبضذ تبثغ ضشثِ ٍ ًبحیِ 
xH .جضء هشثَعِ سًگ سا ثِ دست هی دّذ ixهىبى    ٍ yH ًیض

ثِ تشتیت عَل ًین هحَسّبی افمی ٍ ػوَدی دس ًبحیِ ثیضی ٍاس 
22،ذٌثبضهی دٍس ّذف

yx HHa   ُثشای تغجیك اًذاص
یه ضشیت ًشهبلیضاسیَى است وِ  fٍ استفبدُ هی ضَد ًبحیِ

 .ش ثشلشاس ضَدصی یاعویٌبى هی دّذ وِ ساثغِ
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ثش  ،یصدُ ضذُ دس ّش هشحلِ صهبً يی، حبلت تخویشیدس سّگ
تبثغ  هیهب ثِ  يیثٌبثشا .ضَد یثِ سٍص ه ذیاسبس تبثغ هطبّذُ جذ

. نیداس بصیسًگ ثبضذ ً غیوِ ثش اسبس تَص یشیاًذاصُ گ بیهطبّذُ 
 غیدٍ تَص يیاًذاصُ هطَْس ث هی up  ٍ uq بیثبتبچبس تیضش 
  .ثبضذ یه
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 ِیثِ ّن ضج طتشیث غی، دٍ تَصّشچِ ایي ضشیت ثیطتش ثبضذ
ٍ  1 نیهٌغجك داس ضُیًشهبل غیدٍ تَص یثشا ىِیثِ عَس. اًذ
ثِ  غیدٍ تَص يیلزا فبصلِ ث. ثبضذ یه غیوبهل دٍ تَص كیتغج يیهج

  .ضَد یه فیتؼش شیصَست ص
  qpd ,1                                     (4 )          

  بر رًگ یهبتٌ یذرُ ا لتریف  -2.2
ثِ  یثشا بیثش سًگ اص فبصلِ ثبتبچبس یتٌهج یشیسّگ تنیالگَس

، یرسُ ا لتشیهحبسجِ ضذُ تَسظ ف يیطیپ یسٍص وشدى تبثغ چگبل
حَل  یضیث هی بًگشیًوب یّش ًوًَِ اص تبثغ چگبل .شدیگ یثْشُ ه

 .ضَد یدادُ ه شیثِ صَست ص وِاست ًبحیِ ّذف 
 Tyx HHyyxx ,,,,,,S                           (5)   

 x  ٍy، وٌٌذ یسا هطخص ه یضیث هشوض x  ٍy وِ
  ٍ یضیث یهحَس ّب نیعَل ً xH  ٍyHسشػت حشوت، 

 .ثبضذیه یضیچشخص ث ِیصاٍ
ًوًَِ ّب دس  شاتییتغ بًگشیوِ ًوب یحبلتهذل  بی بیذل پَه

 .ضَدیهطخص ه شی، ثِ صَست صعَل صهبى است
11   kkk WASS                                          (6)  

-وتی ثب ضتبة ثبثت ثِ صَست صیش هیهذل حش یثشاAوِ   
 . [13]ثبضذ
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W ثبضذ وِ هبتشیس ّن ثشداس ًَیض سفیذ گَسی هی
 .ضَدهحبسجِ هی صیشی ساثغِوٍَاسیبًس آى ثِ صَست 
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پبساهتش  هی يیتخو ضیٍ ً یتصبدف ٌذیفشا هیاحتوبل  یتبثغ چگبل
 یا بفتِیگستشش  صَستثبضذ ٍ دس اصل  یآى ه یهطخص اص سٍ

سٍضْب ّذف  يیدس ا. ّستٌذ هًَت وبسلَ یا شُیصًج یاص سٍضْب
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  .[7-3] ثبضذ یاص هطبّذات ه
دس  یض هی یشیسّگ یثشا یرسُ ا یلتشّبیاستفبدُ اص ف ذُیا

اثتذا ثِ صَست هجضا تَسظ چٌذ گشٍُ هحمك  شیدًجبلِ اص تصبٍ هی
 یّب ٌِیوِ دس صه یافشاد يیدس ث هغشح ضذ ٍ ٌِیصه يیا یثش سٍ

 تنیًبم الگَس وشدًذ یه تیفؼبل شیٍ پشداصش تصَ يیبضه ییٌبیث
 یسٍضْب یثش سٍ ػوذُثِ عَس  ایي سٍش. سا ثِ خَد گشفتی چگبل
یه سٍش لذستوٌذ . [8]است ّذف ثش اسبس لجِ  استَاس  صیتطخ

دیگش ثشای سّگیشی ّذف دس فیلتشّبی رسُ ای استفبدُ اص هذل 
-سّگیشی هیوبى ّیستَگشام آى ثشای تَصیغ سًگ ّذف ٍ یب ّ

وِ دس ایي همبلِ اص ایي سٍش ثشای سّگیشی ّذف استفبدُ . ثبضذ
 . [11-9]ضذُ است

فیلتش رسُ ای هجتٌی ثش سًگ دس اداهِ هذل تَصیغ سًگ ٍ 
 .ضًَذتَضیح دادُ هی

  رًگ عیتَز هدل  -1.2
آى  یشیسّگ یثشا یفشاٍاً یبیجسن هضا هی یسًگ ستَگشامیّ

ّذف  هی یرسُ ا یلتشّبیدس فثِ عَس هطخص . آٍسدیه ثِ ٍجَد
 تیهَلؼ ستَگشامیآى ثب ّ سًگی ستَگشامیّ یسِیهمب سثش اسب

-یه ٍ دًجبل یشیسّگ بیثبتبچبس یًوًَِ ّب ٍ ثب استفبدُ اص فبصلِ
 .[12-11] ضَد

-ٍس ّذف ثب یه ثیضی ًوبیص دادُ هیدس ایي همبلِ ًبحیِ د
 سًگ غیتَص. ضَد 
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اسیبًس هَلؼیت ٍ سشػت ّذف هی ثبضذ هبتشیس وRyَوِ 
 .ٍ ثِ صَست صیش است
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 ٍRe  ی عجك ساثغِهبتشیس وٍَاسیبًس ًبحیِ ثیضی ضىل
  .ثبضذهیصیش 
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 يیث بیثبتبچبس تیضش ذی، ثبًِ ّبٍصى دادى ثِ ًوَ یثشا
وِ ّش ًوًَِ ًطبى هی  ای ًبحیِ ستَگشامیّذف ٍ ّ ستَگشامیّ

ثب ثشداس حبلت آى ّش ًوًَِ  یِیًبح. گشددهحبسجِ  دّذ nS 
سا داضتِ  ییًوًَِ ّب نیلیوِ هب هب ییاص آًجب .ضَد یهطخص ه

، ثبضذسًگ ّذف  غیتَص ِیضج طتشیسًگ آًْب ث غیوِ تَص نیثبض
 یووتش تؼلك ه یبیثبتبچبس یفبصلِ بث ای ًوًَِثِ  طتشیٍصى ث

 ثب ٌجبیلزا ٍصى ًوًَِ ّب سا وِ دس ا. شدیگ n نیدّ یًطبى ه ،
 .ضَد یه فیتؼش شیثِ صَست ص
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 2 بًسیثب ٍاس یگَس غیتَص هیٍصى ًوًَِ ّب اص  یؼٌی
ٍاثستِ  وِ ًحَُ اًتخبة ػذد هٌبست ثشای ضًَذ یهحبسجِ ه

 ،ٍصى دادى يیا ی جِیدس ًت. ثِ هسئلِ سّگیشی هَسد ًظش است
 یطتشیثب ّذف داسًذ احتوبل ث یطتشیوِ اًغجبق ث ییًوًَِ ّب

ثب  یوًَِ ّبثوبًٌذ ٍ ً یثبل تنیتىشاس الگَس يیداسًذ وِ دس چٌذ
 .حزف ضذى داسًذ یثشا یطتشیاًغجبق ووتش احتوبل ث

دس ًْبیت تخویي ثشداس حبلت ّذف ثِ صَست صیش حبصل هی 
 .ضَد
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 ٍ ػذد آى ثش اسبس هیضاى دلت ثَدُتؼذاد ًوًَِ ّب  Nوِ 
 .اًتخبة هی ضَد ،ٍ حجن هحبسجبت لبثل اًجبم ًیبصهَسد 

 ًحَُ ی پیادُ سازی بر رٍی برد ٍ هلسٍهات آى  -3

اجشای  پیبدُ سبصی الگَسیتن ثش سٍی ثشد،ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دس 
توبهی الگَسیتن ثِ ّوشاُ ثلَوْبی ضجظ ٍیذئَ ٍ ًوبیص ٍیذئَ، 

ٍ  تَسظ یه سخذاد اتوبم لبة ٍیذئَیی وٌتشل هی گشدد
 Simulinkعشاحی هجتٌی ثش هذل دس هحیظ  وچٌیي آضٌبیی ثبّ

  .پشداصیناص اّویت ثشخَسداس است دس اداهِ ثِ ایي دٍ هغلت هی

 زهاى بٌدی ًا ّوگام  -1.3
عشاحی ٍ پیبدُ سبصی یه الگَسیتن دس هحیظ ًشم افضاس ثشای 
Simulink  ٍ ثِ هٌظَس پیبدُ سبصی ثش سٍی ثشدDM6437EVM 

هی تَاى اص صهبى ثِ ًیبصهٌذی ّب ٍ صَست هسئلِ دس ول ثب تَجِ 
وذّبی تَلیذ ضذُ ای وِ  .ثٌذی ّوگبم یب ًبّوگبم استفبدُ ًوَد

ثیبًگش ثلَوْبی هَسد استفبدُ دس هسبیل هتٌبٍة هی ثبضٌذ، تَسظ 
ثب صهبى تٌبٍة پبلس سبػتی ثشاثش ثب صهبى ًوًَِ  ،یه ٍلفِ هتٌبٍة
چٌیي هفَْم  .جشا هی ضًَذثِ صَست دٍسُ ای ا ،ثشداسی پبیِ هذل

تن ػبهل ثالدسًگ سدٍ ػولیبت ایجبد وذ ثب سیصهبى ثٌذی ثِ ّش 
DSP/BIOS  حبلت ایجبد وذ پبیِ ثذٍى استفبدُ اص سیستن ػبهل ٍ

ی صهبى ثٌذی ایي ضوب .اػوبل هی گشدد DSP/BIOSثالدسًگ 
وِ هی ثبیست ثِ پذیذُ ّبی ًبّوگبم ثِ اجشا ثشای سیستوْبیی 

گ پبسخ دٌّذ، اص لبثلیت اًؼغبف وبفی ثشخَسداس دسًصَست ثال
ًوی ثبضذ ٍ ًوی تَاى صهبى ثٌذی اجشای ّوگبم سا ثشای آًْب 

 .لحبػ وشد
چٌبًچِ الگَسیتن هَسد استفبدُ  ،لحبل ثب تَجِ ثِ ایي هسبئ

ثِ ٍلفِ ًبّوگبم ًیبص داضتِ ثبضذ، ثبیذ ثلَوْبی صهبى ثٌذی 
 Simulinkدس ًشم افضاس  ًبّوگبم هٌبست سا ثِ هذل عشاحی ضذُ

ثشای ایي هٌظَس  DSP/BIOSثلَوْبی هَجَد دس وتبثخبًِ . افضٍد
دس  HWI. هی ثبضٌذ HWI ،Task  ٍTriggered Task ثلَوْبی 

-سٍال سشٍیس ٍلفِ سا تَلیذ هی C6222سخت افضاسّبی سشی 
ٍظیفِ ای سا ایجبد هی وٌذ وِ ثِ ػٌَاى یه سضتِ  Taskوٌذ، 

ثبػث  Triggered Taskثِ اجشا دس هی آیذ ٍ  DSP/BIOSجذاگبًِ 
 .ایجبد یه ٍظیفِ ساُ اًذاصی ًب ّوگبم هی گشدد

دس پیبدُ سبصی الگَسیتن ثِ وبس گشفتِ دس ایي همبلِ، اص هذل 
هذل هب چشا وِ . هجتٌی ثش صهبى ثٌذی ًب ّوگبم استفبدُ ضذُ است

ًجبم سد ًیبص سا ثش سٍی آى اپشداصش هَیه لبة ٍیذئَیی سا گشفتِ، 
اخز لبة  آى، ثِ دًجبل ٍ پس اص خبتوِ پشداصش ٍ ًوبیصدادُ 

حبل اص آًجب وِ صهبى پشداصش ثشای هب . ٍیذئَیی ثؼذ خَاّذ سفت
دلیمب هطخص ًجَدُ ٍ ّوچٌیي دس عی پشداصش ثِ لبة ٍیذئَیی 

ٍ پشداصش لبة ٍیذئَیی ثؼذی هٌَط  دیگشی ًیبص ًخَاّین داضت
ًتیجِ هی ثبضذ، لزا ثب یه فشآیٌذ ثِ اتوبم پشداصش فؼلی ٍ ًوبیص 
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هتٌبٍة ًبّوگبم هَاجِ ثَدُ ٍ ثذیي دلیل اص صهبى ثٌذی ًبّوگبم 
 .استفبدُ ضذُ است

دس ایي ًَع صهبى ثٌذی، اجشای توبهی الگَسیتن ثِ ّوشاُ 
تَسظ یه سخذاد اتوبم لبة  ،ثلَوْبی ضجظ ٍیذئَ ٍ ًوبیص ٍیذئَ

ایي ّذف الگَسیتن ٍ ثِ هٌظَس ًیل ثِ  .ٍیذئَیی وٌتشل هی گشدد
ًطبى دادُ هی  2ل وبًغَس وِ دس ضىّ سیستنثلَوْبی ساُ اًذاص 

دس یه صیشسیستن فشاخَاًی تبثغ لشاس دادُ ضذُ ٍ آى سا ثب  ،ذًضَ
 .ثلَن صهبى ثٌذی ٍظیفِ، یىپبسچِ سبختِ این یه

  
DSP/BIOS

TSK
Task

Run

Run

Halt

Halt

Generate Code
 & 

Create Project

Generate Code 
& 

Create Project

DM6437EVM

f unction()

 Tracker
Subsystem

صیشسیستن فشاخَاًی تبثغ ٍ سبیش ثلَوْبی هَسد ًیبص دس صهبى ثٌذی : 2ضىل  
 .گبمًبّو

 Simulink  طراحی هبتٌی بر هدل در هحیط  -2.3
ًوبیص  2وِ دس ضىل  Functionدسٍى ثلَن صیش سیستن 

ذُ ثشای الگَسیتن سّگیشی لشاس دادُ ضذ، ثلَوْبی هذل عشاحی ض
هذل عشاحی ضذُ وِ الیِ سغح پبئیي تشی اص هذل ولی . گیشدهی

ص ثشای هی ثبضذ، خَد اص یه سشی ثلَوْبی اسبسی وِ هَسد ًیب
ایي ثلَوْب دس . پیبدُ سبصی الگَسیتن هی ثبضذ، تطىیل ضذُ است

ایي ثلَوْب خَد اص یه سشی . اًذًوبیص دادُ ضذُ  3ضىل 
 6ٍ  5، 4دیگش تطىیل هی ضًَذ وِ دس ضىل  ای ثلَوْبی پبیِ

 .ًوبیص دادُ هی ضًَذ
حبٍی  Video Sourceثلَن صیشسیستن  3دس ضىل  

ْبی ٍیذئَیی اصلی ٍ آهبدُ سبصی آًْب ثلَوْبیی ثشای دسیبفت لبث
دس  .ثِ ًوبیص دس آهذُ است 4ثبضذ وِ دس ضىل صش هیثشای پشدا

وبس دسیبفت سضتِ ٍیذئَیی  Video Captureایي ضىل اثتذا ثلَن 
فشهت تصَیش خشٍجی ایي . ٍ تحَیل آى ثِ ثشد سا ثِ ػْذُ داسد

هی ثبضذ، لزا ثلَن  YCbCr 4:2:2ثلَن ثِ صَست 
Deinterleave  ایي سضتِ سا ثِ اجضایY ،Cb  ٍCr یتفىیه ه-

ثشای یىسبى سبصی ثؼذ سِ جضء تصَیش ّش لبة، ثلَن . وٌذ

Chroma Resampling  فشهت تصَیش سا ثِ صَستYCbCr 4:4:4 
فضبی سًگ  Color Space Conversionثلَن  ، سپسوشدُتجذیل 

 سبیش ثلَوْب ثِ. هی دّذتغییش  RGBثِ  YCbCr سا اصّش لبة 
تغییش اًذاصُ لبة تصَیش ثِ اًذاصُ دلخَاُ ثشای  یتشتیت ٍظیفِ

پشداصش، تلفیك سِ ثؼذ تصَیش دس یه آسایِ سِ ثؼذی، تغییش ًَع 
تغییش فضبی سًگ اص  ًْبیت ٍ دس doubleالوبًْبی تصَیش ثِ ًَع 

RGB  ِثHSV فضبی سًگ . سا ثِ ػْذُ داسًذHSV  ثِ ػلت
ثشای پیبدُ سبصی یی، سیت ووتش آى ثِ تغییشات سٍضٌبحسب

. الگَسیتن سّگیشی فیلتش رسُ ای هجتٌی ثش سًگ استفبدُ ضذُ است
 ّن تٌْب ثشای ًوبیص خشٍجی ًْبیی استفبدُ RGBفضبی سًگ 

 .ضَدهی
، صیشسیستن سّگیش فیلتش رسُ ای هی 3دٍهیي ثلَن دس ضىل 

تن فیلتش رسُ ای هجتٌی ٍظیفِ ایي ثلَن پیبدُ سبصی الگَسی. ثبضذ
دس ٍالغ ایي ثلَن ثب دسیبفت سضتِ ٍیذئَیی دس . ثبضذگ هیثش سً

، وبس تطخیص ٍ سّگیشی ّذف دس ّش لبة اص HSVفضبی سًگ 
ی ّذف دس ایي سضتِ سا ثِ ػْذُ داضتِ ٍ ًبحیِ هطخص وٌٌذُ

صبت یه سشی ًمبط دس تصَیش ًطبى هی وِ آى سا ثب هخت ،تصَیش
 ٍاحذ. داد ذى خشٍجی ثِ ثلَن ثؼذی تحَیل خَاّ، ثِ ػٌَادّذ

. هطخص ضذُ است 5ی ایي ثلَن دس ضىل ّبی تطىیل دٌّذُ
وبس اصلی  Embeded MATLAB Functionدس ایي ضىل ثلَن 

ایي ثلَن حبٍی . پیبدُ سبصی الگَسیتن سّگیشی سا ثِ ػْذُ داسد
یه سشی وذّب ثَدُ وِ الگَسیتن فیلتش رسُ ای سا ثشًبهِ ًَیسی 

ثشای ِ همبدیش ضشایظ اٍلی ،5دس ضىل  ICدٍ ثلَن . هی وٌذ
ٍ  5ی دس ساثغِ Sهَلؼیت اٍلیِ ّذف ٍ حبلت اٍلیِ ثشداس حبلت 
سا هطخص  11ی ًیض همبدیش اٍلیِ ٍصى ّبی ًوًَِ ّب دس ساثغِ

ّن حبفظِ ّبیی ّستٌذ وِ همبدیش  Memoryدٍ ثلَن . سبصًذهی
ای استفبدُ دس لبة ثشداس حبلت ٍ ٍصى ًوًَِ ّب سا دس ّش لبة ثش

 .وٌٌذذی رخیشُ هیثؼ
 3دس ضىل  Video Displayدس ًْبیت ثلَن صیشسیستن 

حبٍی ٍاحذّبیی ثشای ًوبیص ّش لبة اص سضتِ ٍیذئَی اصلی ٍ 
ثلَوْبی . ی حَل ّذف هَسد ًظش دس سّگیشی، هی ثبضذًیض ًبحیِ

 .ًوبیص دادُ ضذُ است 6ی ایي ثلَن دس ضىل تطىیل دٌّذُ
ی حَل ّذف ثشای ُاثتذا ًمبط هطخص وٌٌذ 6دس ضىل 

 صحیح تجذیل ضذُ، ًوبیص ثش سٍی ّش لبة اص تصَیش ثِ  ًَع
یش اصلی ثِ صَست سٍی تصَثش  Draw Shapesسپس تَسظ ثلَن 
 4دس اداهِ ػىس ػولیبتی وِ دس ضىل . گیشًذیه ثیضی لشاس هی

ای ًوبیص تصَیش ًْبیی استفبدُ ثشای دسیبفت تصَیش اًجبم ضذ، ثش
ضَد سپس تفىیه هی R ،G  ٍBثِ سِ جضء  اثتذا تصَیش. ضَدهی

ثِ  RGBاص فضبی سًگ  Color Shape Conversionتَسظ ثلَن 
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هتٌبٍة ًبّوگبم هَاجِ ثَدُ ٍ ثذیي دلیل اص صهبى ثٌذی ًبّوگبم 
 .استفبدُ ضذُ است

دس ایي ًَع صهبى ثٌذی، اجشای توبهی الگَسیتن ثِ ّوشاُ 
تَسظ یه سخذاد اتوبم لبة  ،ثلَوْبی ضجظ ٍیذئَ ٍ ًوبیص ٍیذئَ

ایي ّذف الگَسیتن ٍ ثِ هٌظَس ًیل ثِ  .ٍیذئَیی وٌتشل هی گشدد
ًطبى دادُ هی  2ل وبًغَس وِ دس ضىّ سیستنثلَوْبی ساُ اًذاص 

دس یه صیشسیستن فشاخَاًی تبثغ لشاس دادُ ضذُ ٍ آى سا ثب  ،ذًضَ
 .ثلَن صهبى ثٌذی ٍظیفِ، یىپبسچِ سبختِ این یه
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f unction()

 Tracker
Subsystem

صیشسیستن فشاخَاًی تبثغ ٍ سبیش ثلَوْبی هَسد ًیبص دس صهبى ثٌذی : 2ضىل  
 .گبمًبّو

 Simulink  طراحی هبتٌی بر هدل در هحیط  -2.3
ًوبیص  2وِ دس ضىل  Functionدسٍى ثلَن صیش سیستن 

ذُ ثشای الگَسیتن سّگیشی لشاس دادُ ضذ، ثلَوْبی هذل عشاحی ض
هذل عشاحی ضذُ وِ الیِ سغح پبئیي تشی اص هذل ولی . گیشدهی

ص ثشای هی ثبضذ، خَد اص یه سشی ثلَوْبی اسبسی وِ هَسد ًیب
ایي ثلَوْب دس . پیبدُ سبصی الگَسیتن هی ثبضذ، تطىیل ضذُ است

ایي ثلَوْب خَد اص یه سشی . اًذًوبیص دادُ ضذُ  3ضىل 
 6ٍ  5، 4دیگش تطىیل هی ضًَذ وِ دس ضىل  ای ثلَوْبی پبیِ

 .ًوبیص دادُ هی ضًَذ
حبٍی  Video Sourceثلَن صیشسیستن  3دس ضىل  

ْبی ٍیذئَیی اصلی ٍ آهبدُ سبصی آًْب ثلَوْبیی ثشای دسیبفت لبث
دس  .ثِ ًوبیص دس آهذُ است 4ثبضذ وِ دس ضىل صش هیثشای پشدا

وبس دسیبفت سضتِ ٍیذئَیی  Video Captureایي ضىل اثتذا ثلَن 
فشهت تصَیش خشٍجی ایي . ٍ تحَیل آى ثِ ثشد سا ثِ ػْذُ داسد

هی ثبضذ، لزا ثلَن  YCbCr 4:2:2ثلَن ثِ صَست 
Deinterleave  ایي سضتِ سا ثِ اجضایY ،Cb  ٍCr یتفىیه ه-

ثشای یىسبى سبصی ثؼذ سِ جضء تصَیش ّش لبة، ثلَن . وٌذ

Chroma Resampling  فشهت تصَیش سا ثِ صَستYCbCr 4:4:4 
فضبی سًگ  Color Space Conversionثلَن  ، سپسوشدُتجذیل 

 سبیش ثلَوْب ثِ. هی دّذتغییش  RGBثِ  YCbCr سا اصّش لبة 
تغییش اًذاصُ لبة تصَیش ثِ اًذاصُ دلخَاُ ثشای  یتشتیت ٍظیفِ

پشداصش، تلفیك سِ ثؼذ تصَیش دس یه آسایِ سِ ثؼذی، تغییش ًَع 
تغییش فضبی سًگ اص  ًْبیت ٍ دس doubleالوبًْبی تصَیش ثِ ًَع 

RGB  ِثHSV فضبی سًگ . سا ثِ ػْذُ داسًذHSV  ثِ ػلت
ثشای پیبدُ سبصی یی، سیت ووتش آى ثِ تغییشات سٍضٌبحسب

. الگَسیتن سّگیشی فیلتش رسُ ای هجتٌی ثش سًگ استفبدُ ضذُ است
 ّن تٌْب ثشای ًوبیص خشٍجی ًْبیی استفبدُ RGBفضبی سًگ 

 .ضَدهی
، صیشسیستن سّگیش فیلتش رسُ ای هی 3دٍهیي ثلَن دس ضىل 

تن فیلتش رسُ ای هجتٌی ٍظیفِ ایي ثلَن پیبدُ سبصی الگَسی. ثبضذ
دس ٍالغ ایي ثلَن ثب دسیبفت سضتِ ٍیذئَیی دس . ثبضذگ هیثش سً

، وبس تطخیص ٍ سّگیشی ّذف دس ّش لبة اص HSVفضبی سًگ 
ی ّذف دس ایي سضتِ سا ثِ ػْذُ داضتِ ٍ ًبحیِ هطخص وٌٌذُ

صبت یه سشی ًمبط دس تصَیش ًطبى هی وِ آى سا ثب هخت ،تصَیش
 ٍاحذ. داد ذى خشٍجی ثِ ثلَن ثؼذی تحَیل خَاّ، ثِ ػٌَادّذ

. هطخص ضذُ است 5ی ایي ثلَن دس ضىل ّبی تطىیل دٌّذُ
وبس اصلی  Embeded MATLAB Functionدس ایي ضىل ثلَن 

ایي ثلَن حبٍی . پیبدُ سبصی الگَسیتن سّگیشی سا ثِ ػْذُ داسد
یه سشی وذّب ثَدُ وِ الگَسیتن فیلتش رسُ ای سا ثشًبهِ ًَیسی 

ثشای ِ همبدیش ضشایظ اٍلی ،5دس ضىل  ICدٍ ثلَن . هی وٌذ
ٍ  5ی دس ساثغِ Sهَلؼیت اٍلیِ ّذف ٍ حبلت اٍلیِ ثشداس حبلت 
سا هطخص  11ی ًیض همبدیش اٍلیِ ٍصى ّبی ًوًَِ ّب دس ساثغِ

ّن حبفظِ ّبیی ّستٌذ وِ همبدیش  Memoryدٍ ثلَن . سبصًذهی
ای استفبدُ دس لبة ثشداس حبلت ٍ ٍصى ًوًَِ ّب سا دس ّش لبة ثش

 .وٌٌذذی رخیشُ هیثؼ
 3دس ضىل  Video Displayدس ًْبیت ثلَن صیشسیستن 

حبٍی ٍاحذّبیی ثشای ًوبیص ّش لبة اص سضتِ ٍیذئَی اصلی ٍ 
ثلَوْبی . ی حَل ّذف هَسد ًظش دس سّگیشی، هی ثبضذًیض ًبحیِ

 .ًوبیص دادُ ضذُ است 6ی ایي ثلَن دس ضىل تطىیل دٌّذُ
ی حَل ّذف ثشای ُاثتذا ًمبط هطخص وٌٌذ 6دس ضىل 

 صحیح تجذیل ضذُ، ًوبیص ثش سٍی ّش لبة اص تصَیش ثِ  ًَع
یش اصلی ثِ صَست سٍی تصَثش  Draw Shapesسپس تَسظ ثلَن 
 4دس اداهِ ػىس ػولیبتی وِ دس ضىل . گیشًذیه ثیضی لشاس هی

ای ًوبیص تصَیش ًْبیی استفبدُ ثشای دسیبفت تصَیش اًجبم ضذ، ثش
ضَد سپس تفىیه هی R ،G  ٍBثِ سِ جضء  اثتذا تصَیش. ضَدهی

ثِ  RGBاص فضبی سًگ  Color Shape Conversionتَسظ ثلَن 
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YCbCr  ،ُی اصلی خَد سپس تصَیش ثِ اًذاصُتغییش فضب پیذا وشد
صحیح  دادُ ثِ ًَعدس اداهِ  گشدد ٍثش هی Resizeثب ثلَوْبی 

یل تحَاص آًجبیی وِ فشهت تصَیش خشٍجی ثشای . ضَدتجذیل هی
ثبضذ، لزا ثلَوْبی  YCbCr 4:2:2ثبیست اص ًَع ثِ ثشد هی

Chroma Resampling  ٍInterleave  اًجبم هیتجذیالت الصم سا-
ی ّش لبة اص سضتِ Video Displayدس ًْبیت ّن ثلَن . دٌّذ

 .دّذثشای ًوبیص تحَیل هی ،ٍیذئَیی سا ثِ خشٍجی ًْبیی
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 .2ضىل  دس Functionسٍى صیش سیستن ثلَوْبی اصلی هذل عشاحی ضذُ د: 3ضىل  
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 .ثشای دسیبفت ٍ آهبدُ سبصی تصَیش 3دس ضىل  Video Source صیشسیستنثلَوْبی لشاس گشفتِ دس : 4ضىل  
 

1
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 ًتایج  -4
پیبدُ سبصی فیلتش رسُ ای هجتٌی ثش سًگ ثش سٍی ثشد 

DM6437EVM  ُثشای یه دًجبلِ اص تصبٍیش دسیبیی اًجبم ضذ
گیشی دس ایي دًجبلِ یه وطتی، ّذف هَسد ًظش ثشای سّ. است

لبة تطىیل ضذُ است وِ  422ی هَسد ًظش اص دًجبلِ. هی ثبضذ
ثِ  7چٌذ لبة اص ایي دًجبلِ ٍ ًحَُ سّگیشی ّذف دس آى دس ضىل 

یه ٍیذئَ سی دی تَلیذ  ثشای ایي هٌظَس. آهذُ است دسوبیص ً
ثشد  S-videoٍسٍدی  ی ٍیذئَیی سا ثِ ػْذُ داضتِ، ٍ دسگبُسضتِ

DM6437EVM  ُثِ دسگبS-video  هتصل ثش سٍی ٍیذئَ سی دی
 S-videoی ٍیذئَیی خشٍجی ًیض اص دسگبُ سضتِ. گطتِ است

خشٍجی ثشد گشفتِ ضذُ ٍ ثِ وبست وپچش یه وبهپیَتش ثشای 
ٍسٍدی ٍ  .ضذُ است اتصبل دادُی پشداصش ّب ًوبیص ًتیجِ

تٌظین گطتِ  PALفشهت ًیض دس تٌظیوبت ثشد، ثِ خشٍجی تصَیش 
هطبّذُ هی ضَد دس ّش لبة اص  7ضىل  دس ّوبًغَس وِ .است

 . ّذف لشاس گشفتِ استثش سٍی  ثِ خَثی سّگیشیی ًبحیِ ،تصَیش
سا  لبة 15 لبدس است دس ّش ثبًیِ  دس حبل حبضش ایي سیستن

لبثل  ثشًبهِایي سشػت ثب ثْیٌِ سبصی  هغوئٌب. پشداصش ًوبیذ
 .اسدوِ دس حبل حبضش وبس ثش سٍی ایي هَضَع اداهِ دافضایص است 

 گیری ًتیجِ  -5

چگًَگی پیبدُ سبصی الگَسیتن فیلتش رسُ ای دس ایي همبلِ 
ثشد ی سّگیشی یه ّذف هطخص ثش سٍی هجتٌی ثش سًگ ثشا

DM6437EVM ثِ ووه ًشم افضاس  ثذیي هٌظَس .ًطبى دادُ ضذ
Simulink ایي . یه عشاحی ثلَن دیبگشاهی اص هذل اسائِ ضذ

عشاحی هجتٌی ثش هذل ػالٍُ ثش سبدگی پیبدُ سبصی الگَسیتن، 
 .دسن ثْتشی اص ًحَُ ػولىشد الگَسیتن سا ًیض دسثشداسد
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YCbCr  ،ُی اصلی خَد سپس تصَیش ثِ اًذاصُتغییش فضب پیذا وشد
صحیح  دادُ ثِ ًَعدس اداهِ  گشدد ٍثش هی Resizeثب ثلَوْبی 

یل تحَاص آًجبیی وِ فشهت تصَیش خشٍجی ثشای . ضَدتجذیل هی
ثبضذ، لزا ثلَوْبی  YCbCr 4:2:2ثبیست اص ًَع ثِ ثشد هی

Chroma Resampling  ٍInterleave  اًجبم هیتجذیالت الصم سا-
ی ّش لبة اص سضتِ Video Displayدس ًْبیت ّن ثلَن . دٌّذ

 .دّذثشای ًوبیص تحَیل هی ،ٍیذئَیی سا ثِ خشٍجی ًْبیی
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 .2ضىل  دس Functionسٍى صیش سیستن ثلَوْبی اصلی هذل عشاحی ضذُ د: 3ضىل  
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 .ثشای دسیبفت ٍ آهبدُ سبصی تصَیش 3دس ضىل  Video Source صیشسیستنثلَوْبی لشاس گشفتِ دس : 4ضىل  
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 ًتایج  -4
پیبدُ سبصی فیلتش رسُ ای هجتٌی ثش سًگ ثش سٍی ثشد 

DM6437EVM  ُثشای یه دًجبلِ اص تصبٍیش دسیبیی اًجبم ضذ
گیشی دس ایي دًجبلِ یه وطتی، ّذف هَسد ًظش ثشای سّ. است

لبة تطىیل ضذُ است وِ  422ی هَسد ًظش اص دًجبلِ. هی ثبضذ
ثِ  7چٌذ لبة اص ایي دًجبلِ ٍ ًحَُ سّگیشی ّذف دس آى دس ضىل 

یه ٍیذئَ سی دی تَلیذ  ثشای ایي هٌظَس. آهذُ است دسوبیص ً
ثشد  S-videoٍسٍدی  ی ٍیذئَیی سا ثِ ػْذُ داضتِ، ٍ دسگبُسضتِ

DM6437EVM  ُثِ دسگبS-video  هتصل ثش سٍی ٍیذئَ سی دی
 S-videoی ٍیذئَیی خشٍجی ًیض اص دسگبُ سضتِ. گطتِ است

خشٍجی ثشد گشفتِ ضذُ ٍ ثِ وبست وپچش یه وبهپیَتش ثشای 
ٍسٍدی ٍ  .ضذُ است اتصبل دادُی پشداصش ّب ًوبیص ًتیجِ

تٌظین گطتِ  PALفشهت ًیض دس تٌظیوبت ثشد، ثِ خشٍجی تصَیش 
هطبّذُ هی ضَد دس ّش لبة اص  7ضىل  دس ّوبًغَس وِ .است

 . ّذف لشاس گشفتِ استثش سٍی  ثِ خَثی سّگیشیی ًبحیِ ،تصَیش
سا  لبة 15 لبدس است دس ّش ثبًیِ  دس حبل حبضش ایي سیستن

لبثل  ثشًبهِایي سشػت ثب ثْیٌِ سبصی  هغوئٌب. پشداصش ًوبیذ
 .اسدوِ دس حبل حبضش وبس ثش سٍی ایي هَضَع اداهِ دافضایص است 

 گیری ًتیجِ  -5

چگًَگی پیبدُ سبصی الگَسیتن فیلتش رسُ ای دس ایي همبلِ 
ثشد ی سّگیشی یه ّذف هطخص ثش سٍی هجتٌی ثش سًگ ثشا

DM6437EVM ثِ ووه ًشم افضاس  ثذیي هٌظَس .ًطبى دادُ ضذ
Simulink ایي . یه عشاحی ثلَن دیبگشاهی اص هذل اسائِ ضذ

عشاحی هجتٌی ثش هذل ػالٍُ ثش سبدگی پیبدُ سبصی الگَسیتن، 
 .دسن ثْتشی اص ًحَُ ػولىشد الگَسیتن سا ًیض دسثشداسد
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