Radar Kullanarak Farklı İnsan Hareketlerinin
Otomatik Sınıflandırılması
Automatic Human Activity Classification Using
Radar
Cesur Karabacak1, 2, Sevgi Zübeyde Gürbüz1, 3, Ali Cafer Gürbüz1
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara
2
Meteksan Savunma Sanayii A.Ş., Ankara
3
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Ankara
cesurkarabacak@gmail.com, {szgurbuz, acgurbuz}@etu.edu.tr

1

Özetçe—Radar verileri kullanılarak otomatik hedef
sınıflandırma algoritmalarının geliştirilmesi son yıllarda
üzerinde yoğun olarak çalışılan bir konudur. Bu çalışmalarda
sınıflandırılan hedeflerin en önemlilerinden biri de insandır.
İnsanın radar kullanılarak uzak mesafelerden yüksek doğruluk
oranları ile tanınması askeri ve sivil birçok uygulama için büyük
önem taşımaktadır. Ayrıca, yapılan sınıflandırma çalışmalarında
hedefin insan olduğunun belirlenmesinden bir adım öteye
geçilerek, bu insanın ne tür bir hareket yaptığı da
incelenmektedir. Tespit edilen insanın hareket şeklinin bilinmesi
bazı uygulamalarda verilecek olan alarmın seviyesini büyük
oranda değiştirebilmektedir. Bu bildiride, radar kullanılarak
yürüme, koşma, emekleme ve sürünme hareketlerinin otomatik
sınıflandırılması için bir algoritma sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler—insan hareketlerinin sınıflandırılması;
radar; mikro-Doppler; hareket yakalama.

Abstract—Developing
automatic
target
classification
algorithms using radar is a widely researched topic in recent
years. Among the targets classified in these algorithms, the most
studied is humans. Classification of humans with high accuracy is
very significant for many military and civil applications.
Moreover, in these studies, besides the classification of human
target, activities are also analyzed. Knowledge of the activity a
person is engaged in can substantially change the alarm level in
some applications. In this paper, an algorithm that automatically
classifies walking, running, crawling, and creeping using radar is
presented.
Keywords—human activity classification;
Doppler; motion capture (MOCAP).
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GİRİŞ

Günümüzde yaşanan gelişmelerle beraber insan gibi düşük
radar kesit alanına sahip hedefleri de tespit edebilen uzun
menzilli radar sistemlerine olan gereksinim önemli derecede
artmaktadır. Bu radarlarda tespit ve takip işlemleri otomatik
olarak yapılırken hedef sınıflandırma işlemi genellikle özel
olarak eğitilmiş bir operatör kullanılarak yapılmaktadır.
Operatör, hedeften dönen radar sinyalinin Doppler
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karakteristiğini kulaklık yardımıyla dinleyerek hedefin tipine
karar vermektedir. Hedef sınıflandırma işlemi için operatör
kullanmak sürekli eğitimli eleman çalıştırmayı gerektirdiği için
masraflıdır. Ayrıca, sistemin performansı operatöre ve
operatörün çalışma şartlarına yüksek oranda bağlılık
göstermektedir [1].
Bilgisayarların hesaplama kabiliyetlerinde ve sinyal işleme
alanında gerçekleşen ilerlemeler hedef sınıflandırma işleminin
otomatik olarak yapılması fikrini ortaya çıkarmıştır [2]. Radar
sinyallerinden çeşitli insan hareketlerinin ve farklı hedeflerin
otomatik olarak sınıflandırılması üzerine son 10 yılda çok
sayıda çalışma yayınlanmıştır [3-6]. İnsan sınıflandırma
çalışmalarında genelde insanın radar imzasının diğer hedeflerin
radar imzasından çok farklı bir yapı göstermesinden
yararlanılmaktadır.
Radar tarafından gönderilen sinyal, radara göre hareketli
olan bir hedefe çarparsa hedeften dönen sinyalin frekansı,
gönderilen sinyalin frekansından bir miktar farklı olmaktadır.
Bu olaya Doppler kayması adı verilmektedir. Frekansta
meydana gelen Doppler kaymasının büyüklüğü hedefin radara
göre hareket hızına ve gönderilen sinyalin frekans büyüklüğüne
bağlıdır. Şayet hedef öteleme hareketine ek olarak salınım,
titreşim ve dönme hareketi yapan parçalara sahipse, hedeften
dönen sinyalde temel Doppler kaymasına ek olarak bu
parçalardan kaynaklanan ek kiplemeler görülür. Bu olaya
mikro-Doppler etkisi adı verilmekte ve hedeften dönen sinyale
hedefin mikro-Doppler imzası denilmektedir [7].
Radar mikro-Doppler imzalarının incelenmesi için birleşik
zaman-sıklık analizi (BZSA) teknikleri sıkça kullanılmaktadır
[8]. En yaygın kullanılan BZSA çıktısı ise hedeften dönen
kompleks radar sinyalinin kısa zaman Fourier Dönüşümü’nün
mutlak değer karesi alınarak elde edilen spektrogramlardır.
Literatürdeki otomatik hedef sınıflandırma çalışmalarının
büyük bölümünde spektrogramlar üzerinden hedefe ait çeşitli
bilgiler çıkarılmaktadır [3,5-7]. Daha sonra ise bu bilgilerin bir
kısmı seçilen sınıflandırıcının eğitiminde, diğer kısmı
sınıflandırıcının test işleminde kullanılmaktadır.
Son yıllarda yayınlanan çalışmalar incelendiğinde insanın
farklı hedeflerden ayrılması çalışmalarına ek olarak yürüme,

emekleme, zıplama gibi farklı insan hareketlerinin ayrılması
üzerine de yoğun olarak gidildiği görülmektedir [5-6]. İnsanın
farklı hareketlerinin sınıflandırılması, uygulamaya bağlı olarak
verilecek alarmın seviyesinde önemli değişikliklere neden
olabilmektedir. Örneğin, bir ülkenin sınırına doğru sürünerek
geldiği tespit edilen bir insan ile normal hızda yürüyerek
geldiği tespit edilen bir insan için alınacak önlemler farklı
olacaktır. Bir başka örnek ise sağlık tesislerinde
kullanılabilecek bina içi bir uygulamadır. Tesis içindeki
herhangi bir koridorda yürüyen hasta rahatsızlanarak
düştüğünde, durumun otomatik olarak tespit edilip alarm
verilmesi müdahale süresini bir hayli kısaltacaktır [9].
Farklı insan hareketlerinin otomatik olarak sınıflandırılması
çalışmalarında deneysel verilerin yanı sıra benzetim
verilerinden de sıkça yararlanılmaktadır. Thalmann Modeli
bilimsel çalışmalarda en fazla kullanılan insan hareket
modelidir [10-11]. Fakat bu modelin sadece yürüme hareketi
için bir model sunuyor olması, sınıflandırma çalışmalarında kol
sallayarak ve kol sallamadan yürüme durumlarının ayrımı
dışında kullanılamamasına sebep olmaktadır. İnsan
hareketlerinin
radar
benzetiminin
yapılması
için
kullanılabilecek bir diğer kaynak ise SIU 2013 kapsamında
ekibimiz tarafından önerilen hareket yakalama verileridir [12].
Hareket yakalama verileri insan vücudunda hareketi
tanımlamak için kritik öneme sahip olan eklem noktalarına
yerleştirilen işaretçilerin uzaydaki konum bilgilerinin zamana
bağlı olarak kaydedilmesiyle oluşturulmaktadır. Genellikle
animasyon film ve bilgisayar oyunu sektörlerinde daha
gerçekçi
insan
hareketi
efektleri
üretmek
için
kullanılmaktadırlar. Hareket yakalama sistemleri bir hayli
pahalı olsa da araştırmacıların kullanabilmesi için ücretsiz
insan hareketi sunan veri tabanları da mevcuttur [13-16].
Bu çalışmada, hareket yakalama verileri kullanılarak
oluşturulan farklı insan hareketlerinin radar mikro-Doppler
imzaları üzerinden otomatik sınıflandırma algoritması
geliştirilmektedir. Bildirinin ikinci bölümünde hareket
yakalama verileri kullanılarak radar benzetimlerinin nasıl
yapıldığı hakkında bilgi verilirken üçüncü bölümde geliştirilen
sınıflandırma algoritması sunulmaktadır. Dördüncü bölümde
sınıflandırma işleminin sonuçları sunulurken beşinci bölümde
gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.
II.

İNSAN HAREKETLERİNİN RADAR BENZETİMİ

Bu bildirinin amacı farklı insan hareketlerinin radar
imzaları kullanılarak birbirinden otomatik ayrılmasını sağlayan
bir
sınıflandırma
sistemi
geliştirilmesidir.
Bildiride
kullanılacak olan radar imzaları hareket yakalama verileri
kullanılarak oluşturulacaktır. İnsan hareketlerinin radar
imzasının elde edilmesi süreci bu bildirinin konusu olmasa da
okuyucuya kısaca bilgi sunulacaktır. Bu süreç daha ayrıntılı
olarak [12] çalışmasında açıklanmaktadır.
A. Hareket Yakalama Verileri
Hareket yakalama verileri son yıllarda sinema ve bilgisayar
oyunu sektörleri tarafından daha gerçekçi animasyonlar
yapabilmek amacıyla sıkça kullanılmaktadır. Veriler,
ilgilenilen hareketin yüksek doğrulukta modellenmesi için

gerekli olan eklem, kas ve uç noktalarına yerleştirilen
işaretçilerin 3 boyutlu uzaydaki konumlarının kızılötesi
kameralar kullanılarak kaydedilmesiyle oluşturulmaktadır.
Hareket yakalama verileri yürüme, koşma gibi ana hareketlerin
modellenmesinden insan yüzündeki mimiklerin ve insan
elindeki parmak hareketlerinin modellenmesine kadar geniş bir
yelpazede kullanılmaktadır. Hatta hayvan hareketlerinin
modellenmesi dahi hareket yakalama sistemleri kullanılarak
yapılabilmektedir.
Bu çalışma kapsamında, ücretsiz hareket yakalama verisi
sunan 3 farklı veri tabanından [13-15] alınan veriler
kullanılarak yürüme, koşma, emekleme ve sürünme hareketleri
için bir veri tabanı oluşturuldu. Farklı veri tabanlarındaki
veriler, insan vücudundaki farklı sayıda noktanın konum
bilgisini içermektedir. Farklı sonuçlar oluşmasını engellemek
için Thalmann Modeli esas alınarak 17 noktalı insan figüründe
yer alan noktaların dışında kalan veriler kullanılmadı. 17
noktalı model kullanılarak insan vücudu 12 parça halinde
modellenebilmektedir. Bu parçalar baş, gövde, üst kollar, alt
kollar, üst bacaklar, alt bacaklar ve ayaklardır. Hareket
yakalama verilerinin frekansı genelde 30 Hz ve 60 Hz gibi
düşük değerlerdir. Bu değerler radar benzetimi yapmak için
çok düşük kaldığından eldeki verilerin frekansı 2400 Hz olacak
şekilde ara değerleme işlemi uygulanarak veriler radar
benzetimi için hazır hâle getirildi.
B. Radar Benzetimi
İnsan hareketlerinin radar benzetimi gerek Thalmann
Modeli gerekse de hareket yakalama verileri kullanılarak daha
önce yapılmıştır [6, 11-12]. Bu bildiride de bu çalışmalar örnek
alınarak hareket yakalama verileri ile insan hareketlerinin radar
imzası oluşturulmuştur. İnsan vücudundaki 12 parçaya ait 17
noktanın konum bilgileri hareket yakalama verileri kullanılarak
elde edildikten sonra, her bir parça radar kesit alanı daha önce
literatürde formülize edilmiş geometrik şekiller kullanılarak
temsil edilmektedir. Bu amaçla, kafa küre olarak, diğer tüm
vücut parçaları ise elipsoitler ile modellendi. Daha sonra
insanın hareketi boyunca gönderilen her bir darbe için
vücuttaki 12 parçaya çarparak dönen radar sinyalleri ayrı ayrı
hesaplandı. Bu 12 sinyal toplanarak o darbe için insanın radar
cevabı elde edildi. Hareket yakalama verisinin süresi bitene
kadar bu işleme devam edilerek karmaşık sayılardan oluşan
hedefin radar cevabı elde edildi. Bildiri için yapılan
benzetimlerde kullanılan darbe Doppler radarı, taşıyıcı frekansı
15 GHz, menzil çözünürlüğü 1 metre, darbe tekrarlama sıklığı
2400 Hz olan monostatik bir radardır.
C. Birleşik Zaman-Sıklık Analizi (BZSA)
Birleşik zaman-sıklık analizi, bir sinyalin zamana bağlı
olarak frekansında meydana gelen değişimlerin gözlenmesi için
kullanılmaktadır. İnsan hareket ederken salınım yapan kol ve
bacaklardan dönen sinyallerin Doppler kayması değeri zamana
göre değişimler gösterdiği için insanın radar imzası, BZSA
kullanılarak inceleme yapmaya son derece elverişlidir. İnsan
hareketlerinin mikro-Doppler imzalarını incelerken en fazla
kullanılan BZSA tekniği, karmaşık sayılardan oluşan hedefin
radar cevabının kısa-zaman Fourier Dönüşümü’nün mutlak
değer karesi alınarak hesaplanan spektrogramlardır. Şekil 1’de

(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 1 Farklı insan hareketlerine ait spektrogramlar (a) yürüme (b) koşma (c) emekleme (d) sürünme

insanın yürüme, koşma, emekleme ve sürünme hareketlerinin
spektrogramları görülmektedir. Spektrogamların yatay ekseni
zamanı, dikey ekseni hedefin radar yönündeki hız bileşenini
(radyal hız), renk kodlaması ise hedeften dönen sinyalin
gücünü göstermektedir. Bu bildiride yapılan benzetim
çalışmalarında 256 noktada örtüşme olacak şekilde 512 noktalı
Hamming pencereleri kullanılarak KZDF işlemi uygulanmıştır.
Kullanılan Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) uzunluğu ise
1024’dür.
III.

OTOMATİK SINIFLANDIRMA ALGORİTMASI

Bu bölümde 4 farklı insan hareketi için radar verileri
kullanılarak geliştirilen otomatik sınıflandırma algoritmasının
aşamaları ele alınmaktadır.
A. Öznitelik Çıkarma
Öznitelik çıkarma bir sınıflandırma sisteminin en kritik
adımlarından biridir. Bu adım, farklı sınıfların birbirinden ayırt
edilmesini sağlayacak özelliklerin veri üzerinden hesaplanması
işlemidir. Öznitelik çıkarma adımı, büyük veriler ile çalışmak
yerine bu verilerden çıkarılan öznitelikler üzerinden
sınıflandırma yapılmasını sağladığı için hesaplama zamanını
çok büyük oranda kısaltmaktadır. Çıkarılan öznitelikler, eldeki
sınıfları ayırmak için ne kadar doğru seçilmişse, sınıflandırma
başarımı o denli yüksek olmaktadır. Örneğin Şekil 1’deki
spektrogramlar incelendiğinde gövde hızının yürüme ve koşma
hareketlerini ayırmak için iyi bir öznitelik olmasına rağmen

emekleme ve sürünme hareketlerini ayırmak için iyi bir seçim
olmadığı görülmektedir.
Şekil 1’de sunulan spektrogramlar incelendiğinde ilk göze
çarpan nitelikler, kol ve bacak salınımlarından kaynaklanan
kiplemeler ve gövdeden dönen sinyalin Doppler kaymasıdır.
Bu nedenle, yapılan çalışmada Şekil 2’de görüldüğü gibi
spektrogramlar üzerinden alt zarf, üst zarf ve merkez zarf
olmak üzere üç eğri hesaplandı. Üst zarf kol ve bacakların
ileriye doğru yaptığı hareketleri; alt zarf kol ve bacakların
geriye doğru hareketlerini; merkez zarf ise gövdenin hareket
yapısını ölçmek için kullanılabilmektedir. Bu zarfların
çıkarılması için [17]’de önerilen yöntemlerden biri olan
yüzdelik (percentile) metodu kullanıldı. Bu metot, spektrogram

(a)

(b)

Şekil 2 Spektrogramdan zarfların çıkarılması (a) üzerinde çalışılan
spektrogram (b) çıkarılan zarflar

üzerinde sütun sütun gezerek her bir zarfın o sütundaki
elemanını hesaplar. Bunun için de her bir sütunun birikimli
genlik dağılımı
,

s v, t

(1)

s v, t

formülü ile hesaplanmaktadır. Burada v radyal hız değerini, t
zamanı, s spektrogramdaki güç değerlerini tutan matrisi temsil
etmektedir. Her bir sütun için P(u(t),t) = 0.97 değeri üst zarfı;
P(m(t),t) = 0.5 değeri merkez zarfı; P(a(t),t) = 0.03 değeri alt
zarfı temsil eden noktayı hesaplamak için kullanılmaktadır. Bu
üç zarf çıkarıldıktan sonra bunların ortalama değerleri öznitelik
olarak hesaplanarak 3 boyutlu bir öznitelik uzayı elde
edilmektedir.
B. Sınıflandırma
Eldeki veri seti 1.5 saniye uzunluğunda 70 adet yürüme, 70
adet koşma, 70 adet emekleme ve 38 adet sürünme verisinden
oluşmaktadır. Bu veri seti, yarısı sınıflandırıcının eğitimi
yarısı da test için kullanılmak üzere ikiye ayrıldı. Aynı insanın
hem eğitim setinde ve hem de test setinde verilerinin
bulunmamasına özellikle dikkat edildi. Sınıflandırma
aşamasında bilinen en basit algoritmalardan biri olan en yakın
komşu algoritması kullanılarak otomatik sınıflandırma
sisteminin performans ölçümleri farklı büyüklükteki öznitelik
kümeleri için tekrarlandı. Sadece bir öznitelik kullanılan
senaryoda en iyi sonuç üst zarfın ortalama değeri
kullanıldığında görüldü. Bu durumda %80.65 doğru
sınıflandırma sonucu elde edildi. İki öznitelik kullanılan
durumda en iyi sonuç merkez ve alt zarfların ortalama
değerleri kullanıldığında elde edildi. Bu senaryoda %90.32
doğru sınıflandırma başarısı görüldü. Üç öznitelik beraber
kullanıldığında ise %83.06 doğru sınıflandırma başarısı elde
edildi. Burada da görüldüğü gibi yeni öznitelik eklemek
performansı düşürücü etkide bulunabilir. Birbiriyle ilintili
olmayan ve mevcut sınıfların ayrılması için en iyi sonucu
verecek öznitelikleri kullanmak, sınıflandırma performansı
için son derece önemlidir. En iyi sonucun elde edildiği iki
öznitelik kullanılan senaryo için oluşan karışıklık matrisi
Tablo 1’de görülmektedir. Sonuçlarda yürüme ve koşma
hareketlerinin başarıyla sınıflandırıldığı görülmektedir.
Emekleme hareketinin ise belli oranda sürünme hareketi ile
karıştırıldığı gözlenmektedir.
IV.

SONUÇLAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bildiride elde edilen sınıflandırma sonuçları incelendiğinde
performansın doğru özniteliklerin beraber kullanılmasına
yüksek oranda bağlılık gösterdiği açıkça görülmektedir.
Sadece 2 öznitelik kullanılarak 4 farklı insan hareketi %90.32
başarı ile sınıflandırılabilmektedir. Bu nedenle, daha fazla
Tablo 1 En iyi sınıflandırma sonucu için elde edilen karışıklık matrisi

Yürüme
Koşma
Emekleme
Sürünme

Yürüme
35
0
3
0

Koşma
0
35
0
0

Emekleme
0
0
24
1

Sürünme
0
0
8
18

öznitelik çıkarıldıktan sonra bu özniteliklerin arasından doğru
öznitelik alt kümesinin seçilmesi ile daha iyi bir sınıflandırma
performansına ulaşılması beklenmektedir.
Bu bildiride, 4 farklı insan hareketinin tanınması radara
doğru yaklaşma durumu için gerçekleştirildi. Fakat gerçek
hayatta hedefin radara göre farklı açılarda hareket ettiği
durumların da ele alınarak yöntemlerin geliştirilmesi
gerekmektedir. Gelecek çalışmalarda gürültünün değişiminin,
parazit yansımaların, radara göre hareket açısı değişiminin
sınıflandırma performansı üzerine etkileri incelenecektir.
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