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Abstract
In a location estimation system, the deployment of reference nodes significantly affects the
accuracy of estimating the location of the desired points. In this paper, it is assumed that the
location system is equipped with a number of reference nodes in a specified arrangement, and
the goal is to add a number of new reference nodes to improve the location estimation accuracy
of a desired emitting node. In this network, the location of an emitting node is estimated by
measuring the distances to the reference nodes. An algorithm is proposed to find the optimal
place of the new added reference nodes using the frame theory. The basis of this algorithm is to
arrange the new reference nodes without changing the location of the present reference nodes in
the system in such a way that the determinant of the Fisher information matrix is maximized.
The simulation results verify the efficiency of the proposed algorithm in the optimal deployment
of new reference nodes.
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چكيده
در یک شبکه مکانیابی نحوه چیدمان گرههای مرجع در شبکه اثر قابلتوجهی بر دقت تخمین مکان نقاط مورد نظر دارد .در این مقاله ،فرض
بر این است که یک شبکه مشتمل بر تعدادی گره مرجع با چیدمانی مشخص شده برای مکانیابی است و هدف اضافه کرردن تعردادی مرجرع
جدید به سامانه به منظور افزایش دقت مکانیابی است .در این شبکه ،مکان یک گره بر اساس اندازهگیری فاصله تا گرههای مرجع تخمین زده
میشود .برای این منظور با استفاده از نظریه قاب الگوریتمی ارائه شده که توسط آن مکان بهینه گرههای مرجع جدید بهدست میآیند .اساس
این الگوریتم چینش گرههای جدید بدون تغییر موقعیت مکانی گرههای مرجع موجود در سامانه به نحوی است که دترمینان ماتریس اطالعات
فیشر بیشینه گردد .نتایج شبیهسازیهای انجام گرفته کارایی الگوریتم پیشنهادی برای چیدمان بهینه گرههای مرجع جدید را نشان میدهد.
كليد واژهها :مكانیابی ،چيدمان گرههای مرجع ،نظریه قاب
بهصورت تصادفی در شبکه پراکنده شدهاند .بره همرین دلیرل در

 -1مقدمه
در دسترس بودن اطالعات مکانی گرههای موجود در یرک شربکه
بیسریم در کاربردهرای متعرددی همچرون کاربردهرای مختلر
تجاری و نظامی بسریار حرائز اهمیرت اسرت .تراکنون روشهرای

برخی از مقاالت برای حذف اثر آماری مکان قرارگیری گررههرای
مرجع در نتایج نهایی ،شبکه چندین بار با تغییر مکران گررههرای
مرجع شبیهسازی شدهاست.

مختلفی به منظور تخمین مکان منابع منتشر کننده امروا ارائره

عموماً بر اساس تجربه گرههای مرجع برهطرور یکنواخرت در

شدهاست که هر یک به نوبه خود نقاط ضع و قوتی دارند .از آن

پیرامون شبکه قرار میگیرند .در [ ،]9بهصورت تحلیلی نشان داده

میان میتوان به مکانیابی با استفاده از انردازهگیرری زاویره ورود

شده است که چنین چیدمانی در غیاب سرایر اطالعرات در مرورد

سیگنال در چند نقطه و پیدا کردن محل تقراطع خطروط زاویره،

مکان گرهها ،بهینه است .در [ ،]8با استفاده از شبیهسازی نشران

مکانیابی به کمک اندازهگیری اختالف زمان ورود سریگنال و یرا

داده شده است که بهترین چیدمان با در نظر گرفتن  0گره مرجع

مکانیابی براساس اختالف تروان دریرافتی اشراره کررد[ .]0-1در

بهصورت مثلثی در شبکه زمانی است کره مجمرو اضرال مثلر

شبکه در نظر گرفته شده در مقاله پیش رو ،مکان گره مجهول برا

حداقل  10برابر برد مخابراتی در نظر گرفته شده برای گرهها بوده

کمک اندازهگیری فاصله گره هدف تا هر یک از گرههای با مکران

و کوچکترین ارتفا مثل

تشکیل شرده بره وسریله ایرن  0گرره

مشخص که گره "مرجع "1نامیده میشوند ،تخمین زده میشود.

مرجع حداقل برابر با برد مخابراتی گرهها باشد .در [ ،]7یک سطح

از طرف دیگر ،نحوه قرارگیری گرههای مرجع نسبت بره گرره
هدف ترثثیر بسریاری برر دقرت تخمرین مکران گرره هردف دارد
[ .]31-5بر این اساس ،یکی از چالشهایی که در مکانیابی بایرد
در نظر گرفته شود ،نحوه چیدمان گرههای مرجع در شبکه اسرت
و لذا بسیاری از مقاالت به دنبال روشهای ابتکاری به منظور پیدا
کردن جواب زیر بهینه هستند [ .]1در اکثر کارهایی که در زمینه

 10×10شبکهبندی شده در نظر گرفته شدهاست و با اسرتفاده از
شبیهسازی  nگره مرجع (

از  100نقطه مفروض در این سطح قرار داده شده 3است .بره ازای
هر تعداد گره مرجع چیدمانی که به ازای آن بره کمتررین مقردار
متوسط کران پایین کرامر رائو ( )CRLB0برسد بهعنروان بهتررین
چیدمان معرفی شده اسرت در [ ،]10برا اسرتفاده از شربیهسرازی

مکانیابی صورت گرفتهاست ،فررض شرده کره گررههرای مرجرع
)

Anchor

1

) در تمامی نقاط ممکن

3تعررداد نقرراط ممکررن برابررر بررا انتخرراب از  100اسررت کرره برابررر اسررت بررا:
(

⁄

Cramer-Rao Lower Bound

3
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نشان داده شدهاست که قرار دادن  0گره مرجرع برهصرورت یرک
مثل

اختالف زمان ورود سیگنال با هدف بیشینه کردن دترمینان

FIM

متساوی االضال انتخاب مناسبی است و دقرت مکرانیرابی

بررسی شدهاست ،با این فرض که در ابتدا گرهها با یرک چیردمان

برای نقاط درون مثل بهتر از نقراط بیرونری اسرت .در [ ،]11برا

مشخص در شبکه قرار گرفتهاند با استفاده از نظریه قاب چیدمان

استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری به این نتیجه رسیدهاند کره

بهینه برای گرههای شبکه به نحوی تعیین مریگرردد کره میرزان

بهترین چیدمان قرار دادن گرههای مرجع بر روی یرک دایرره برا

جا بهجایی گرهها نسبت به مکان پیشین آنها حداقل مقدار ممکن

قطری برابر با  80درصد طول ضلع شبکه مربرع شرکل اسرت .در

باشد .در [ ،]18بررسی شده زمرانی کره یرک تعرداد گرره مرجرع

[ ،] 13فرض بر این اسرت کره حسرگرها در کر دریرا قررار داده

جدید به شبکه اضافه میشود ،بهترین مکان برای قرار دادن ایرن

شدهاند و اطالعات آنها از طریق گرههایی بره راهنماهرای شرناور

گره های جدیرد چره نقراطی اسرت .دو رویکررد مختلر بررسری

مرجع که مکان مشخصی دارند ارسال میگردد .هدف پیدا کردن

شده است .در اولین رویکرد گرههای مرجع جدید در مکرانهرایی

بررای قررار دادن شرناورهای مرجرع در زیرر دریرا

قرار میگیرند که بیشترین مقدار خطای مکانیابی وجود دارد .در

عمق مناسر

1

بهوسیله بیشینه کردن دترمینان ماتریس اطالعات فیشرر ( )FIM

روش دوم کل ناحیه تحت پوشش به مناطقی که با هم همپوشانی

است .برای ساده کرردن مسرهله آن را برهصرورت بیشرینه کرردن

نیز دارند تقسیم ش ده و برای هر منطقه مجمو خطای مکانیابی

مجمو دترمینان ماتریس  FIMگرههای موجود در شبکه در نظر

تمامی نقاط موجود در منطقه محاسبه میشود .گرههای مرجع در

گرفته و ارتفا قرار دادن شناورهای مرجع با استفاده از روشهای

نقاطی قرار داده میشوند که بیشترین انباشتگی خطا وجود دارد.

تکرار شونده 3تعیین شدهاست .در [ ،]10موقعیت هندسی بهینره

با توجه به نتایج شبیهسازیها روش دوم عملکرد بهترری دارد .در

قرارگیری گرههای مرجع نسبت به گره هدف در حرالتی بررسری

[ ،]17مسهله چیدمان گرهها در شبکه با هدف تعیین محرل قررار

شدهاست کره گرره هردف در محلری خرار از ناحیره قرارگیرری

دادن گرههای جدید در شبکه در نظر گرفته شدهاست بره نحروی

گرههای مرجع باشد .در [ ]10نشان داده شردهاسرت کره کمینره

که دقت مکرانیرابی یرک دسرته از گررههرای موجرود در شربکه

کرردن اثرر CRLB 0معرادل برا کمینره کرردن مجمرو معکروس

بیشترین بهبود را داشته باشد .در [ ،]30به بررسی چیدمان بهینه

مؤلفههای قطر اصلی  FIMاسرت برا ایرن شررط کره  FIMیرک

تعدادی گره مرجع جدید در شبکهای با یرک تعرداد گرره مرجرع

ازای آنها CRLB

ثابت پرداخته شدهاست به نحوی که گرهها با اسرتفاده از انردازه-

با در نظر گرفتن  0 ،3و نیز  0گره قطری میشود مشخص شده و

گیری زاویه ورود سیگنال مکان خرود را بره روش مثلر سرازی

1

چیدمانی که کمترین مقدار اثر  CRLBرا نتیجره دهرد برهعنروان

تخمین میزنند .در [ ]30تمرامی گررههرای جدیرد بره  0دسرته

چیدمان بهینه در آن شبکه خراص در نظرر گرفتره مریشرود .در

تقسیم شده و به تمامی گرههای موجود در هر دسرته تنهرا یرک

[ ،]15فرض شدهاست که مکان گره هردف یرک توزیرع تصرادفی

زاویه اختصاص داده میشود.

ماتریس قطری شود .در [ ،]10حالتهایی که به

یکنواخت در یک دایره واحد دارد .در [ ،]15هدف تعیین مکان
گره مرجع درون این دایره است .برای سادگی میانگین دترمینران
ماتریس  FIMنسبت به مکان گره هدف بهعنروان معیراری بررای
بررسی بهینره برودن چیردمان گررههرای مرجرع در نظرر گرفتره
شده است در برخی مقاالت از نظریه قاب 0به منظور حرل مسرهله
چیدمان بهینه گرهها به ویژه در موقعیرتهرای پیچیرده اسرتفاده
شدهاست [ .]30[ ،]11در هر مسهله بهینرهسرازی کره افزونگری

5

وجود دارد میتوان از نظریه قاب استفاده کرد .در مسهله چیدمان
بهینه گرهها ،نسبت تعداد گرهها به ابعاد فضا را میتوان افزونگری
در نظر گرفت [ .]11در [ ،]19چیدمان مناس گرههرا در شربکه
به منظور مکانیابی گره هردف برا اسرتفاده از روش انردازهگیرری
1

Fisher Information Matrix
Iterative
3
Trace
4
Frame theory
5
Redundancy
2

در مقاله پیشرو ،روشی جهت پیدا کردن مکان بهینره بررای
اضافه کردن گرههای مرجع جدید به یک شبکه اولیه با گرههرای
مرجع با چیدمان مشرخص پیشرنهاد شرده اسرت بره نحروی کره
دترمینان  FIMبیشینه گردد .به این منظور از نظریه قراب کمرک
گرفته میشود .با استفاده از الگروریتم ارائره شرده در ایرن مقالره
میتوان تعداد دلخواه گره مرجع جدید را به سرامانه اضرافه کررد.
الگوریتم پیشنهادی را میتوان در سامانههای مکانیابی براسراس
اندازهگیری فاصله استفاده کرد.
ساختار مقاله به این صرورت اسرت کره در بخرش ( )3مردل
سامانه بیان شده است .در بخش ( ،)0معیار مورد نیاز برای بهینه-
سازی چیدمان گرههای مرجع در شربکه انتخراب شرده اسرت در
بخش ( FIM ،)0برای روش مکانیابی با استفاده از انردازهگیرری
فاصله ارائه شدهاست .نظریره قراب در بخرش  5مختصرراً معرفری
Triangulation

6
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شده است .در بخش ( ،)1الگوریتم پیشنهادی برای چیدمان بهینه
گرههای مرجع اضافه شده به شبکه اولیه برا گررههرای مرجرع برا
چیدمان مشخص معرفی شدهاست .در بخرش ( ،)9برا اسرتفاده از
شبیهسازیهای کامپیوتری عملکرد الگوریتم ارائره شرده بررسری
شدهاست .در بخش ( ،)8به بیان نتایج پرداخته شدهاست.

در مقاله پیشرو ،با در نظرر گررفتن فضرای  3بعردی روشری
جهت پیدا کردن مکان بهینه برای اضافه کردن گررههرای مرجرع
جدید به یک شبکه پیشرنهاد شرده اسرت کره دترمینران  FIMرا
بیشینه میکند.

 -0محاسبه ماتریس اطالعات فيشر

 -2مدل سامانه
شبکهای را در نظر بگیرید که در آن مکان گره مجهول برا کمرک
اندازهگیری فاصله نسبت به گرههای مرجع با مکان معلوم تخمین
زده میشود .در این مقاله ،گرره مجهرول را گرره هردف نامیرده و
مکان آن را با

77

نشان میدهیم .فرض شدهاست کره در ابتردا

گره مرجع با چیدمانی دلخواه در شبکه وجود دارد و ایرن امکران

در این بخش ،بره محاسربه مراتریس اطالعرات فیشرر در سرامانه
مکانیابی با استفاده از اندازهگیری فاصله پرداخته میشود.
کران پایین کرامر رائو ،حداقل مقدار واریانس یک تخمینگرر
بدون بایاس را نشان میدهد که بهصورت معکروس  FIMتعریر
میشود [.]33

فراهم شدهاست تا برای بهبود عملکرد مکرانیرابی گرره مرجرع

در نظریه تخمین گفته میشود که برای مراتریس کواریرانس

جدید به شبکه اضافه شود .مکان این گررههرای مرجرع بایرد بره

تخمینگر بدون بایراس برردار تصرادفی کره برا

نشران داده

نحوی انتخاب شود کره بتوانرد بیشرترین اثرر را در بهبرود دقرت

میشود و ماتریس اطالعات فیشر که با ) ( نشان داده میشود

مکانیابی گره هدف داشته باشد .مکان گره مرجع ام با

بررای

نمایش داده میشود .فاصله انردازهگیرری شرده
گره هدف تا گره مرجع ام با ̂ نشان داده شدهاست:
̂

()1

که در این

رابطه ‖

‖

فاصله گره هردف ترا گرره

مرجع ام میباشد و ‖ ‖ نرم اقلیدسی است.

نویز انردازگیرری

است که توزیع آن گوسی با میانگین صفر و واریرانس

در نظرر

̂[

̂ برردار

گرفته شدهاست .به ایرن ترتیر ،

]

̂

مشاهدات است.

رابطه زیر برقرار است [:]30
) (

()3

به این معنا که مراتریس

) (

یرک مراتریس نیمره

معین مثبت 3است.
ماتریس  FIMبهصورت زیر تعری میشود:
̂(

})

()0

)

̂(

در این رابطه ̂ و ) ̂ ( بهترتی برردار مشراهدات و ترابع
چگالی احتمال ( )pdfبردار مشاهدات به شررط برردار مجهروالت
امید ریاضی 0روی بردار مشاهدات بوده ( ) ،و به

 -3معيار بهينهسازی چيدمان گرههای مرجعع در

است} .

شبكه

ترتی بیانگر لگاریتم طبیعی و گرادیان هستند.

معیارهای مختلفی را میتوان برای پیردا کرردن چیردمان بهینره
گرههای مرجع در نظر گرفت .یکی از این معیارها به کمینه کردن
بیشترین مقدار ویژه  CRLBمیپردازد که معادل با بیشینه کردن
کمترین مقدار ویژه  FIMاست [ .]31[ ،]10[ ،]10در ایرن روش
خطای مکانیابی را در جهتی که بیشترین مقردار را دارد کمینره
میکنند .معیار دیگر بره کمینره کرردن اثرر

مراتریس در CRLB

میپردازد [ .]31[ ،]10[ ،]10معیرار دیگرری کره از رایرجتررین
معیارها در بح

{̂

) (

چیدمان بهینه گرهاست ،بیشینه کردن دترمینان
1

 FIMاست .با استفاده از این معیار حجم بیضی عدم اطمینان که
به وسیله معکوس  FIMمشخص میگردد کمینه مریشرود [،]10

{̂

نیمه معین مثبت بودن این ماتریس بدین معناست که بررای
هر بردار دلخواه برا طرولی برابرر برا برردار مریتروان نوشرت:
) ) (

نحوی که

(

و به این ترتی با انتخراب

 ،بره

برداری است که تمام المانهای آن صفر هستند بره

جز المان ام آن که برابر با یک است ،میتوان حد پایین واریانس
تخمین

(یعنی ] [) را برابر با ] ) ( [ دانست .در اینجا،

المان سطر ام و ستون ام از مراتریس
شده و منظور از

برا ] [ نشران داده

المان ام از بردار است.

در مکانیابی براساس فاصله  FIMرا میتوان برهصرورت زیرر
نوشت [:]30

[.]31[ ،]10
Uncertainty ellipsoid

1

Positive Semidefinite
Expected value

2
3
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() 7

∑

() 0

که در این رابطه

‖

∑‖

} {

} {

در هر مسهله بهینهسازی که افزونگی وجود دارد مریتروان از

برابر است با [:]30

نظریه قاب استفاده کرد [ .]11در مسهله چیدمان بهینه گررههرا،
‖

() 5

نسبت تعداد گرهها به ابعاد فضا را میتوان افزونگی در نظر گرفت.

‖

بنابراین ،زمانی که تعداد گرهها بیشتر از ابعاد فضا باشرد ،تحلیرل
) (

]) (

[

در این رابطه زاویهای که گره مرجع ام و گره هدف با محرور
افق میسازد را

مینامیم .در شکل ( ،)1موقعیت گره مرجع ام

نسبت به گره هدف نشان داده شدهاست.

i

i

( )7میتوان از نظریه قاب استفاده کرد.

در صرورتی
برای
دنباله محدود بردارهای } { در
وجود داشته باشد
قاب نامیده میشود که دو مقدار ثابت
شررط زیرر برقررار باشرد [،]11
به نحوی که به ازای هر
[:]35[ ،]30

i  



بررسی نمود [ .]11به این ترتی  ،برای حل مسرهله بهینرهسرازی

 -5نظریه قاب

ith Reference

d

مسهله چیدمان بهینه گرههرا را مریتروان از طریرق نظریره قراب

Target Node
‖ ‖

()10
شكل ( :)1موقعیت گره مرجع ام نسبت به گره هدف

به این ترتی  ،در صورتی که دترمینان ماتریس مربعری برا
) (

) (

()1

در صورتی که اثر ماتریس با ) ( نشان داده شود ،در فضای
 3بعدی داریم:
()9

))

بنابراین ،با توجه به اینکره

(

)

) ( (

(

ماتریس متقارن است و

) ( بره مکران

]

نمود:
‖ ‖

‖ ‖

‖ ‖

کرانهای و بهترتی کوچکترین و برزر تررین مقرادیر
ویژه

هستند و بایرد مقرداری مثبرت باشرد .از آنجرا کره
است

یک ماتریس مثبت تعریفی اسرت .زمرانی کره
1

باشد ،آنگاه یک قاب مقید داریم کره

اسرت

[ .]30[ ،]11در اینجا ،ماتریس همانی 3برا

نشران داده

شدهاست.
برای هر دنباله غیرافزایشی
عردد صرحیح کرره بررای آن
()13

} {

[

باشند ،رابطه باال را میتوان به فرم

()11

) (  ،مسهله چیدمان بهینه

گره مرجع اضافه شده به شبکه را میتروان برهصرورت زیرر بیران

()8

در صررورتی کرره بردارهررای

) (

گرههای مرجع جدید وابسته نیست و نیز با توجه به اینکه یرک
‖ ‖

} { سررتونهررای مرراتریس

زیر نیز نوشت [:]11
} {

} {

|∑

که در این رابطه و کرآنهای قاب نامیده میشوند.

نشان داده شود ،مسرهله چیردمان بهینره گرره مرجرع

اضافه شده به شبکه را میتوان بهصورت زیر بیان نمود:

|

‖ ‖

} { که

و هرر
 ،دنبالرره

} { را در

∑

} {

صورتی یک دنباله با قاعده 0گویند که داشته باشیم [:]11

مسهله فوق را میتوان بهصورت زیر بازنویسی نمود:
Tight frame
Identity matrix
Regular

1
2
3

افزودن گرههای مرجع جدید در یک سامانه مكانیاب به منظور بهبود تخمين موقعيت مكانی؛ نفیسه گلی حقیقی و مهرداد بیغش

در چنین دنبالهای هیچ یرک از مؤلفرههرا خیلری بیشرتر از سرایر
مؤلفههای دیگر دنباله نیست [.]11

و متقررارن )

101

( اسررتفاده شررود ،مرریترروان نوشررت:
( ،که

)

یک ماتریس متعامد اسرت کره

ستونهای آن بردارهرای ویرژه )

یک پتانسیل قاب )FP( 1بهصورت زیر تعری میگردد:

( اسرت و یرک

ماتریس قطری است که مؤلفههای قطرر اصرلی آن مقرادیر ویرژه
)

()10

(∑ ∑

)

در صورتی که دنبالره }‖ ‖{ یرک دنبالره باقاعرده باشرد
}‖ ‖{
آنگاه پتانسیل قاب در صورتی کمینره مریگرردد کره
یک قاب مقید باشد [.]30[ ،]11

( هستند.
با استفاده از تجزیه  SVD3برای ماتریس

قطری

(به ایرن معنرا کره
 ،ماتریس متعامد
با ستونهرای متعامرد
) و ماتریس
) وجود دارد بره نحروی کره بتروان نوشرت:

یکه( 0یعنی

 - 6الگوریتم پيشعنهادی بعرای چيعدمان بهينعه
گرههای مرجع اضافه شده در شبكه
∑

برررا تعریررر
(

)

∑

∑

مررریتررروان نتیجررره گرفرررت
} {

‖ ‖ یک  FPبررای دنبالره

اسررت .در ایررن صررورت دنبالرره

} { کرره ‖ ‖ را کمینرره

میکند یک قاب مقید با نرمهای مشخص است .در صرورتی کره

[ .]39به این ترتی داریم:

()10
]

()15

]

()11

()17

‖

[

فرض

[

()30

( و
)
 .در ایررن صررورت
بوده که و ماتریسهای قطری هستند .برا
 ،سمت چپ رابطه ( )17برابر است با:
‖

)

در این صورت میتوان
باشد .بعالوه،

با توجره بره نظریره قراب مقردار کمینره ‖ ‖ در صرورتی
بهدست میآید که ستونهای یک قاب مقید تشکیل دهنرد .در
است و برای اینکه ‖ ‖ به مقردار

شود که
تعیین

بایرد بره نحروی انتخراب

تا حد ممکن به

)

( نزدیک شرود .بنرابراین برا

از مسهله زیر محل بهینه برای قرار دادن گره مرجرع

جدید مشخص میگردد.
()18

‖

( ‖

‖

‖

‖

در صورتی که از تجزیه مقادیر ویژه ( )EVD2ماتریس مربعری
Frame Potential
Eigen Value Decomposition

1
2

تعیین شود کافی است

‖

حالت تساوی در ( )17رخ میدهرد.
را به نحروی تعیرین کررد کره

‖

خود میرسد که

کمینه خود برسد ماتریس

و

[

()19

این صورت

‖

‖

میتوان نوشت:

)

‖

‖

توضیح داده شد که میتروان نوشرت:

بنابراین ،با فرض

(

.

با استفاده از نظریه  Wielandt-Hoffmanدر [ ،]31مریتروان
نوشت:

ستون ام ماتریس باشد و با تعری
]

 ،ماتریس

‖ زمانی به مقردار کمینره
باشد .برای اینکه

به طور کامل

را به نحوی انتخاب کنریم کره

باشد .بعالوه ،با توجه به اینکه بررای
داریم:

‖ ‖ ،در صورتیکه ردیر

شود الزم است برای

رابطه

ام

برا

نشران داده
برقرار باشد.

در اینجا ،از روش تصویر کردن متناوب 5به منظور پیدا کردن
[
]
با مشخصات گفته شدهاستفاده میکنیم .با
این هدف که به جستجوی فصل مشترک دسته ماتریسهرایی برا
و دسررته مرراتریسهررایی کرره قیررد
سرراختار مشررخص
برای ردی های آن برقرار باشرد پرداختره مریشرود.
روش تصویر کردن متناوب با یک مراتریس در دسرته اول شررو
شده ،با استفاده از آن ماتریسی با کمتررین فاصرله در دسرته دوم
Singular Value Decomposition
Orthonormal
Alternating projection

3
4
5
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به دست آورده میشود .پس از آن نقش این دو دسته برا یکردیگر
عوض شده و الگوریتم تکرار مریگرردد .اسرتفاده از روش تصرویر
کردن متناوب آسان بوده و معموالً همگرا میشود [.]35
برای پیدا کردن دسرته مراتریسهرایی برا سراختار مشرخص
∑
میتوان از قاب مقید کمک گرفرت ،بره
هایی باشیم که سرتونهرای آن
این ترتی که به دنبال
تشرکیل مریدهنرد .ایرن مجموعره را
یک قراب مقیرد برا
بهصورت زیر تعری میکنیم:
}

()31

{

𝓍

است که رابطه
مجموعه 𝓏 شامل ماتریسهایی با ابعاد
برای ستونهرای آن برقررار باشرد .ایرن مجموعره
بهصورت زیر تعری میگردد [:]35
}

()33

{

𝓏

به این ترتیر  ،مسرهله برهصرورت پیردا کرردن ماتریسری در
مجموعه 𝓍 که با در نظر گرفتن نُرم اقلیدسی کمترین فاصله را از
𝓏 داشته باشد تعری میگردد .در صورتی کره ایرن دو مجموعره
اشتراکی داشته باشند آنگاه ماتریسی با ساختار مورد نظرر وجرود
دارد .در غیر این صورت ،ماتریسری برا سراختار مرورد نظرر پیردا
میکنیم که با در نظر گرفتن نُرم اقلیدسی نزدیکتررین مراتریس
باشد.
ابتدا ،الزم است مسهله زیر حل شود:
‖

()30

‖

𝓏

با استفاده از روش ضرای الگرانژ میتوان دوگان 1مسهله فوق
را بهصورت یک مسهله بهینهسازی بدون قید نوشت:
))

()30

( ∑

∑

(

)

∑(

()22
) ∑

 ،را از برابر صفر قرار دادن مشرتق ترابع
برای
هزینه ( )31نسبت به بهدست میآوریم .معادالت بهدست آمده
از روشهای عددی قابل حل هستند .به ایرن ترتیر  ،سرتون ام
ماتریس با جایگذاری در رابطه ( )35بهدست میآید.
حال کافی است نزدیکتررین قراب مقیرد بره مراتریس را
بیابیم .در [ ،]35روشی برای پیدا کرردن چنرین ماتریسری بیران
شدهاست گفته مریشرود در صرورتی کره تجزیره  SVDمراتریس
باشد ،نزدیکترین قراب
برابر با
که
به ماتریس با در نظر گرفتن نُرم اقلیدسی برابر
مقید با ضری
است.
با
الگوریتم پیشنهادی برای چیردمان بهینره گررههرای مرجرع
جدید در جدول ( )1توضیح داده شدهاست.
جدول ( :)1الگوریتم پیشنهادی برای چیدمان بهینه گرههای مرجع
جدید
1

برای
ماتریس

2

با استفاده از
را محاسبه کنید.

3

ماتریس دلخواه

0

مرراتریس را از ( )35بررهدسررت آورده و بررا
برررای
نوشررررته و
اسرررتفاده از  SVDآن را بررررهصررررورت
برای هر محاسبه گردد.

5

از (،)5
را تشکیل دهید.

ها را محاسبه کرده و با توجه به ()10

 EVDبرای )

ماتریس

( مراتریسهرای

و

انتخاب شود.

محاسبه شود.

در ادامرره ،مسررهله را برررای برابررر بررا  1و  3بررسرری مرریکنرریم.
همانطور که پیش از این توضیح داده شد با توجه به ( )7مسرهله

∑(

انتخاب محل گره جدید را میتوان بهصورت زیر در نظر گرفت.
که در این رابطه
و

بوده و

]

به ترتی ستون ام ماتریسهرای

و
[

ضرای الگرانژ را نشان میدهد.
)

از برابر صفر قرار دادن
توان

را برای

()35

)

(∑ ∑

مری-

(

باشد ،مسهله انتخاب محرل قررار دادن گرره
در صورتی که
جدید بهصورت زیر بازنویسی میگردد:

بهدست آورد:
)

()39

(

()38

به این ترتی  ،با جایگرذاری

در ( )30مسرهله برهصرورت زیرر
بنابراین

بازنویسی میگردد:

باید در راستای بردار ویژه کمترین مقدار ویژه

قرار گیرد .البته باید توجه داشت در صورتی که
Dual

1

} { یک قاب

افزودن گرههای مرجع جدید در یک سامانه مكانیاب به منظور بهبود تخمين موقعيت مكانی؛ نفیسه گلی حقیقی و مهرداد بیغش

مقید باشد ،آنگراه

یرک مقردار

بروده و

ثابت برابر با دارد .در این صورت مسرهله ( )38دیگرر بره

100

همررانگونرره کرره مشرراهده مرریشررود دترمینرران  FIMبرره ازای
بیشترین مقدار خود را دارد.

وابسته نیست .در چنین حالتی با توجه به ( )19میتروان نوشرت:
 .با توجه بره تعریر
ندارد

در ( )5امکران

شود .در این صورت دیگر نمیتروان
شود .بنابراین ،گره جدید در هر

را به نحوی تعیین کرد که

راستایی قرار گیرد چیدمان گرهای مرجع بهینه نخواهد بود.
میتوان نوشت:

برای

∑

()37

)

∑ (

∑

همانطور که گفته شد در صورتی کره } { یرک قراب مقیرد
خواهد بود .در این صرورت مسرهله فروق را
باشد ،آنگاه
میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد:
))

()00

( (

شكل ( :)2دترمینان  FIMبا فرض 1

همانطور که در بخش ( )1توضیح داده شد زمانی که هردف
اضافه کردن3
مربوط به

به صورت

مشابه با نتیجه بیان شده در [ ]30برای این حالت است.

گره مرجع جدید به شبکهای باشد که

} {

گره مرجع موجود در شبکه یک قاب مقیرد تشرکیل

میدهند  3گره مرجرع جدیرد بایرد بره نحروی قررار گیرنرد کره
شود .به منظور بررسی این مرورد

که در این حالت انتخاب بهینه راستای قرارگیری گرههای جدیرد
است کره ایرن انتخراب

و0

با استفاده از شبیهسازی کامپیوتری فرض شدهاسرت کره 0
گره مرجع از قبل در شبکه حضور داشته به طوریکه زوایای آنها
نسبت به گره هردف  70 ،05 ،0و  105درجره اسرت .برا چنرین

 -7بررسععی عملكععرد الگععوریتم پيشععنهادی بععا

زوایایی

استفاده از شبيهسازیهای كامپيوتری

قرار دادن گرههای مرجع جدید برا زوایرای

در این بخش ،با استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری به بررسری
عملکرد الگوریتم پیشنهادی برای تعیین چیردمان بهینره گرره
مرجع اضافه شده به شربکه پرداختره شردهاسرت .در بخرش (،)1
چیدمان بهینه

}

{

خواهد بود .در شرکل  ،0دترمینران  FIMبعرد از
و

رسرم

شده اسرت همرانگونره کره مشراهده مریشرود بیشرترین مقردار
دترمینان  FIMزمرانی اسرت کره
باشد.

گره مرجع جدید که به شبکهای برا

گره مرجع اضافه میشوند بررسی شد .در شرکلهرای ( )3و (،)0
دترمینان  FIMبعد از قرار دادن گره مرجع جدید برر حسر
برای

رسم شدهاست.

در بخش ( )1توضیح داده شد که مکران بهینره بررای اضرافه
گره مرجع جدیرد بره شربکهای برا گرره مرجرع
کردن
موجود در راستای بردار ویژه متناظر با کمترین مقردار ویرژه
گرره
است .در شکل  ،3مناس تررین راسرتای قرارگیرری
گرره
مرجع جدید اضافه شده به شبکه تعیین شدهاسرت.
مرجع از قبل در شبکه وجرود دارنرد کره برا زوایرای 50 ،30 ،0و
 130درجه نسبت به گره هدف قرار گرفتهاند .برای چیدمان گفته
نسبت بره
شده زاویه بردار ویژه متناظر با کمترین مقدار ویژه
است .در شکل ( ،)3دترمینان  FIMبعد از قرار
گره هدف
رسرم شرده اسرت.
دادن گره مرجع جدید برحسر زاویره

شكل ( :)3دترمینان  FIMبا فرض 3

در ادامه ،به بررسی  FIMدر شبکهای برا 0

و0

گرره مرجرع

پرداخته شدهاست که گره مرجع جدید به آن اضافه میشود .در
این شبیهسازی  FIMبرای  500بار اجرا محاسبه شدهاست .در هر
اجرا زوایای 0

گره مرجع اولیه بهصرورت تصرادفی انتخراب

مرریشررود .پررس از آن گررره مرجررع جدیررد یکبررار بررهصررورت
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تصادفی چیده میشوند و بار دیگر ایرن گررههرا برا چیردمان
بهینه با استفاده از الگوریتم پیشنهادی در شبکه قرار مریگیرنرد.

جدول ( :)0بررسی دترمینان  FIMزمانی که شبکه اولیه 0
گره مرجع داشته و 0

جداول ( )3تا ( )0به ترتی دترمینان  FIMبرای برابر با  3 ،1و
 0را نشان میدهند .همانگونه که مشاهده میشود افزایش تعداد
گرههای مرجع در شبکه سب افزایش دترمینان  FIMنسربت بره

استفاده شود دترمینان  FIMبیشترین مقدار میرانگین و کمتررین
انحراف استاندارد ( )STD1را دارد.

شده

ميانگين

STD

شبكه اوليه

1/1818

0.0885

جدول ( :)2بررسی دترمینان  FIMزمانی که شبکه اولیه 0
گره مرجع داشته و 1

شده

ميانگين

شبكه اوليه
چيدمان تصادفی گره
مرجع جدید
چيدمان بهينه گره
مرجع جدید

گرههای مرجع جدید

0/3100

3/3007

13/3009 0/5053

11/0059

1.3113

13/3007

13/3500 13/3007 0/0007

حال به بررسی خطای تخمین مکران برا فررض 0

و0

پرداخته میشود .به این منظور مشابه با شربیهسرازی قبرل برا در
نظر گرفتن  500چیدمان تصادفی شبکه اولیه خطای مکرانیرابی
گره هدف محاسبه شدهاست .فاصله تمامی گرههای مرجع تا گرره
باشد .در این شبیهسازی  RMS3خطای تخمین مکان با اسرتفاده
از دو روش  ]38[ LS0و  ]37[ ML0برررای  500تکرررار محاسرربه
شدهاست .از مکان تخمینزده شده برا روش  LSبرهعنروان نقطره

دترمينان FIM
STD

چيدمان بهينه

كمترین بيشترین

هدف  100در نظر گرفته شدهاست .فرض شدهاسرت کره 1

گره مرجع جدید به شبکه اضافه
میشود.

سناریو در نظر گرفته

چيدمان تصادفی
گرههای مرجع جدید

مطرابق بررا جرردول ( ،)3انحرراف اسررتاندارد برررای قرررار دادن
گره مرجع جدید با استفاده از الگوریتم پیشرنهادی نسربت
1
به برابر با  3و  0در جداول ( )0و ( )0مقدار بیشرتری دارد کره
گرره مرجرع
به این دلیل است که در حاالتی که چیدمان 0
به نحوی باشد که } { تشکیل یک قاب مقید دهند قرار دادن
یک گره مرجع جدید گرچه دترمینان  FIMرا افزایش میدهد اما
لزوماً مقدار دترمینان  FIMرا بیشینه نمیکند.

دترمينان FIM

سناریو در نظر گرفته

شبکه اولیه شده اسرت بعرالوه ،مشراهده مریشرود زمرانی کره از
الگوریتم پیشنهادی برای چیدمان بهینه گرههرای مرجرع جدیرد

گره مرجع جدید به شبکه اضافه
میشود.

اولیه روش  MLاستفاده شدهاست .بعالوه ،ریشه اثر  CRLBدر هر

كمترین بيشترین

1/9109

0/0111

0/3030

3/3088

0/3100

0/9000

0/0715

0/7787

0/8950

0/1957

0/1535

0/0000

حالت محاسبه شده تا بتوان عملکرد الگوریتم تخمین مکان را برا
آن مقایسه نمود .جدول  ،5مقردار میرانگین و انحرراف اسرتاندارد
خطای مکانیابی در  500بار اجرا نشان میدهد.
در بخش ( )1توضیح داده شد که برا توجره بره نظریره قراب
زمانی دترمینان  FIMبیشینه است کره

)

(

باشرد .در

این صورت ،کمترین مقدار ریشه اثر  CRLBبرای شربکه در نظرر
گرفته شده در این شبیهسازی  0/8115است .مشراهده مریشرود

جدول ( :)3بررسی دترمینان  FIMزمانی که شبکه اولیه 0
گره مرجع داشته و 3

زمانی که محل گرههرای مرجرع جدیرد برا اسرتفاده از الگروریتم

گره مرجع جدید به شبکه اضافه
میشود.

پیشنهادی تعیین شرود ریشره اثرر  CRLBبرا انحرراف اسرتاندارد
 0/0009کمترین مقدار ممکن را دارد .همچنین ،مشاهده میشود

دترمينان FIM

سناریو در نظر گرفته
شده

ميانگين

STD

كمترین بيشترین

که همواره انحراف استاندارد و میانگین خطای مکرانیرابی برا در

شبكه اوليه

1/9109

0/0111

0/3030

3/3088

نظر گرفتن چیدمان بهینه گرههای مرجع جدید نسبت بره سرایر

5/3010

0/7000

1/5511

1/3088

چيدمان تصادفی گره
مرجع جدید
چيدمان بهينه گره
مرجع جدید

موارد کمترین مقدار را دارد .الزم به ذکر است همرانطرور کره از

1.3009

0.0359

1.1000

نتایج مشخص است خطای مکرانیرابی برا اسرتفاده از روش

بسرریار نزدیررک برره نتررایج بررهدسررت آمررده از  CRLBاسررت.

1.3500

Standard Deviation

ML

1

Root Mean Square
Least Square
Maximum Likekihood

2
3
4
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 نتررایج.دترمینرران مرراتریس اطالعررات فیشررر را بیشررینه نمایررد
شبیهسازیهای انجام گرفته کرارایی الگروریتم پیشرنهادی بررای

0  بررسی خطای تخمین مکان زمانی که شبکه اولیه:)5( جدول
.گره مرجع جدید به شبکه اضافه میشود

.چیدمان بهینه گرههای مرجع جدید را نشان داد

خطای تخمين مكان
LS روش
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