
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 1386زمستان / شماره سوم /  تخصصي مهندسي برق                                                                                                  سال اول -فصلنامه علمي 
 
 

39 

 هاي حسگر با استفاده از منطق فازييابي در شبكهخود مكان
 
 2آرش دانا ، 1ساناز كيانوش

   Sa_kianoush @yahoo.comتهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد  كارشناسي ارشد -1
  a_dana@iauctb.ac.ir  استادياردانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي،-2 

 
   چكيده

وري و آباشند كه اطالعات محيطي را جمع كوچك و با هزينه پائين ميحسگرهايسيم  شامل  بي شبكهحسگر شبكه  
 شبكه  يك .سيم در چند دهه اخير بسيار مورد توجه قرارگرفته است بي حسگريابي در شبكهمكان.  كنندمنتشر مي

 كه گره راهنما داراي ،شوندراهنما شناخته مي باشد كه برخي از آنها تحت عنوان گرهادي گره ميحسگر شامل تعداد زي
يابي اين تحقيق تركيبي از تكنيك مكان. كندها كمك مييابي سايرگرهجهت مكان د و درشباموقعيت مكاني مشخص مي

اي ها در  شبكهطق فازي براي تخمين موقعيت گره و استفاده از من2 تكنيك انرژي دريافتي سيگنال،Ad-hoc 1پيشرفته
 گره باقيمانده 160يابي ها در مكانكنند و اين گرهها به عنوان گره راهنما عمل ميگره% 20در اين شبكه .  گره است200با 

ا نزديك به  راهنم گره.هاي راهنما انتخاب شوندعدد از بهترين گره 4 يابي الزم استبراي مكان. شركت خواهند داشت
هاي اي پيدا كردن فاصله كل گرهدر چنين  شبكه گسترده. استعنوان بهترين گره راهنما فرض شده به،گره نامشخص

  قرار دادن محدوديت فاصله و ،كمك منطق فازي گيري خواهد بود باهاي راهنماي موجود كار وقتنامشخص از گره
در اين حالت . هاي راهنما را انتخاب كردترين گره عدد از نزديك4توان  ميترين گره راهنما به گره نامعينانتخاب نزديك

 سپس با استفاده از ،كندهاي نزديك كاهش پيدا ميكه شرح داده خواهد شد ميزان خطا به دليل انتخاب گرهطورهمان
 ،استفاده از احتماالت و قوانين فازيهد كه با دفازي اين امكان را به ما مي. شودها تعيين مييابي مكان گرهتكنيك مكان

 .    انجام گيردZ =0,4597 مكان يابي اي متوسط انحراف خطبا ثانيه 2,4يابي در زماني كمتر از مكان
 

   واژه هاي كليدي 
  .  منطق فازي، Ad-hocسيستم مكان يابي  گره راهنما،  شبكه حسگر، 

  
  
  مقدمه -1 
توزيع   زمينه ابزارهايبه رشد در گسترش اخيرتكنولوژي منجر  

ادر به پردازش ـكه ق، استكم شده كوچك با مصرف قيمت،ارزان
 رـحسگ هايرهـها، گرهـن گـاي. باشند ميسيمبيارتباطات  ي وـمحل

پردازش قسمت محدودي  به قادر حسگر گره هر. شوندناميده مي
ركنار هم د هاي مختلفباشد ولي وقتي اطالعات مربوط به گرهمي
گيري و ارزيابي محيط فيزيكي را با توانايي اندازه گيرند ميارقر

اي از باشند بنابراين شبكه حسگر به عنوان مجموعهجزييات دارا مي
شوند منظور خاصي در كنار هم قرار داده ميهاي حسگر كه بهگره

 جديد حسگرهاي هاي قديمي شبكهبرخالف شبكه. گرددتعريف مي
 يبندي برادسته وابسته به چگونگي انتشار وام نقش خود نجبراي ا

گره  چندين شامل حسگر هايسابقا شبكه ].1[باشندمي ن آانجام
بودند را شامل كشي شدهبه يك مركز پردازش سيم كوچك كه

ها نها و متراكم بودن گرهآسيم بودن ي اما امروزه تاكيد بر ب.شدمي
. ستيهنگامي كه موقعيت دقيق يك پديده مشخص ن. است

 حسگرتري را نسبت به يك تك دقيق مكان ،هاي متراكم ترحسگر
هاي متعدد ي از موارد گرهردر بسيا. دند نمايش دهنتوانمي
هاي حوزه بايست بر موانع محيطي مانند موانع ناشي از محدوديتمي

  مورد ارزيابي قراردر خيلي از موارد محيطي كه . ديد غلبه كنند
ها براي گره. اي انرژي يا ارتباط موجود نداردبنايي بر زيريردگمي

كوچك از يك كانال  و منابع انرژي محدود ضروري است كه بتواند با
از موارد ديگري كه . قرار كندسيم كوچك ارتباط برارتباطي بي
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د توانايي پردازش به صورت نبايست دارا باشميحسگر هاي شبكه
كننده ترين مصرفت اصليارتباطاكه از آنجاييباشد يـم مـمتراك

 در آنها  است كه گرهسيستمي  يك سيستم متمركز است،انرژي 
گردد ها مي حسگردر فواصل طوالني كه منجر به تخليه انرژي

بنابراين روش مناسب اين است اطالعات . بتوانند ارتباط برقرار كنند
صورت گردد به مينيممنرخ بيت انتقالي  تا حد امكان براي اينكه

 .لي پردازش گرددمح
 
  حسگر كاربرد شبكه -1-1

عنوان مثال  داراي كاربردهاي متفاوتي هستند بهحسگرهاي شبكه
ب، نظارت محل سكونت آ محيطي مثال هوا، خاك، 3شامل نظارت

لرزه ، همچنين شناسايي زمين...) باشناسايي از روي گياه، جمعيت و(
  .باشدو غيره مي 4مراقبت نظامي، مسيريابي

  مزاياي استفاده از شبكه حسگر -1-2
     چند دليل   بهحسگر هايرغم كاربردهاي گوناگون شبكهعلي
 .تواند مورد رقابت قرار بگيردمي

 Ad-hoc5انتشار به شيوه -الف 
 پيدا        در نواحي بدون زير بنا گسترش حسگرهايبيشتر گره

 هايهيك روش عمومي براي انتشار در جنگل پرتاب گر. كنندمي
ها بايد خودشان گره باشد كه در اين حالت از هواپيما ميحسگر
 .ارتباط را شناسايي كنند پيدا كنند و توزيع

  6 عمليات خودكار-ب 
نيازي  گسترش  هنگام نشر و حسگرهايشبكهموارد  بسياري از در

بايست تغييرات مي ها خودشانكه گرهنجاييآبه دخالت بشرندارند از 
 .بندي كنندپيكرعبارتي خودشان را يا به. كنندبازسازي  را

  مصرف انرژي- ج
 به هيچ منبع انرژي متصل نيستند فقط يك منبع  حسگرهايگره

 محدود انرژي وجود دارد كه بايستي به صورت بهينه براي پردازش و
ست كه ميزان مصرف نكته جالب اينجا كار گرفته شود تباط بهار

كند بنابراين انرژي در پردازش غلبه مي مصرف  برارتباط انرژي در
  .بايست مينيمم گردداستفاده از انرژي تا حد امكان در ارتباط مي

  7 تغييرات ديناميكي- د
 ديآ اتصاالت پيش مياتي كه در با تغيير بايد قادر باشدشبكه حسگر

 ها منجر به تداخلعنوان مثال افزايش تعداد گرهوفق پيدا كند به
هاي تغييرات در تحريك بتواندبايد عالوه بر آن  .شودها ميبين گره

اي كه در اين محيطي را درست تحليل كند بنابراين مهمترين مسئله
بايست در نظر گرفته شود افزايش طول عمر سيستم در ها ميشبكه

  .باشدكنار ظريف كردن سيستم مي

   8 يابيمكان -2
      گسترش پيدا Ad-hoc  ها در حالت بسياري از موارد گره در
سيستم مختصات فضائي مسئله ها در تشخيص مكان گرهكنند مي

 ].3[باشدمي يابيمكانمربوط به 
       كنند صورت تصادفي گسترش پيدا ميها بهگره شبكه در بك

مسئله . ها وجود نداردكه هيچگونه دانشي از موقعيت گرهطوريبه
كند يابي را مطرح مي مكاني به ناماتخمين موقعيت فضائي مسئله

سيستم  رسداولين ابزاري كه جهت تخمين موقعيت به ذهن مي
باشد چندين فاكتور مهم در ارتباط با عدم  مي9جهانيبايموقعيت

 : وجود داردGPS استفاده از
 .دتواند در فضاي باز مورد استفاده قرار بگير فقط مي-الف 

استفاده در ساختار  براي  وگران هستند آن هايكننده دريافت- ب
  .دن مناسب نمي باشحسگرهاي ارزان گره كوچك و

       عمل  درستبرگ درختان و  درحضور موانع مانند شاخه-ج
هاي شبكه براي تعيين موقعيت نياز به استفاده گرهد بنابرايننكننمي

 .د ناز ابزاري ديگري دار
شود نظر گرفته ميهايي كه امروزه براي اين كار در  از تكنيك

باشد يك راه براي تشخيص  مي10وجهيچند وجهي وسه هايتكنيك
 در نظر گرفته شود 11صورت سلسله مراتبياين است كه شبكه به

ها موقعيت اين گره كهند كن گر عملصورت هدايتبههايي يعني گره
ها مكان به موقعيت اين گره هاي ديگربا توجهگره دانند وخود را مي

 هاي راهنما گره كرد كه موقعيت كنند بايد توجهد را پيدا ميخو
نها آكه موقعيت  هاييگرهاي تغييركند صورت دورهتواند بهمي

رسد گوش هاي راهنما ميباشد به اطالعاتي كه از گرهنمي مشخص
نها جهت محاسبه موقعيت واقعي خود  آاز اطالعات و دهندفرا مي

ين روش اين است كه مكان خود را بر ترساده. دنكناستفاده مي
مده است محاسبه آدست هايي كه بهثقل همه موقعيت اساس مركز

واضح است كه .  شود ناميده مي12مجاورتي كنند كه اين تكنيكمي
هايي كه ها دسترسي به گره راهنما ندارند در اين حالت گرههمه گره

وان راهنما براي د به عنناوردهآدست بهبدين طريق موقعيت خود را 
 13پيدركه اين تكنيك، چند وجهي پي. دنكنهاي ديگر عمل ميگره

 ].5[شودناميده مي
       يابي  خطاي مكانپي منجر به ايجاددرروش چند وجهي پي

هاي چند يابي از روشهاي مكاننجايي كه الگوريتم آاز. گرددمي
شده است تصور د يك مروركوتاه بر اين روش نكنوجهي استفاده مي

 .خواهد موقعيتش را در فضاي دو بعدي پيدا كند ميAكنيد فرد 
      A  ارد دصلهاـف كيلومتر x، 10از نقطه A  ردـف رض كنيدـف

اگر   قرار دارد وxكيلومتر از نقطه  10 داند در يك دايره به شعاعمي
 z ،30اگر از نقطه باشد وكيلومتر فاصله داشته y ، 20از نقطه
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ن آداند كه هر كدام از مي A فاصله داشته باشد حال نقطه متركيلو
اين مذكور كنند روش دو نقطه تقاطع در يك نقطه با هم برخورد مي

آن  موقعيت خود را چنانچه فاصله  Aدهد كه فردامكان را به ما مي
 روش  اينمشخص شده ديگر معلوم باشد پيدا كندهاي از موقعيت

جاي كند در اين حالت بهميترش پيدا بعدي نيز گسدر فضاي سه
و  )1(شكل  باشد مورد نياز ميكرهها قرار دارند چهار رهكها دايره

اين روش را در فضاي دو بعدي و سه بعدي نمايش به ترتيب ) 2(
  .دهدمي

  
  جهانييابيابي سيستم موقعيت  نحوه مكان-2شكل

  
كه ال مطرح است اين سوشود زماني كه از اين تكنيك استفاده مي

  . دنگردمنتشر مي اوليه چگونه تعيين و تعداد راهنماهاي
       ها ها زياد باشد منجر به تداخل بين راهنمااگر تعداد راهنما

بايست ها مي كم باشد نيز بسياري از گره آنهااگر تعداد گردد ومي
ي براي حل اين يهاشان را در اين تكينك پيدا كنند روشموقعيت

ها در مساحت مشخص هر تعداد گكه از آنجاييكل وجود داردمش

 بيانگر تراكم شبكه است كه طبق فرمول زير بيان و باشد مهم مي
  ].10[شودمي

)1   (                               
A
RNR

2

)( πμ =                    
ماكزيمم دامنه ارتباط  R ساحت وم A ،هاگرهتعداد ، Nكه در آن 

    .راديويي گره است
  
  يابي تكنيك مكان-2-1

 :]9[  ازندها عبارتاين تكنيك
نقطه مرجع كه توسط  كننده وفاصله بين گره دريافت : 14زماني-الف 

    مدت زمان گريز سيگنال ارتباطي از نقطه مرجع تا دريافت 
 و اختالف در 15ن رسيدن زماهاي آنكه نمونه شودگيري مياندازه

  ].11[  هستند16زمان رسيدن
  
 :17انرژي سيگنال -ب

 گردد با توجه به مسافتي كه كه يك سيگنال منتشر ميهنگامي
دست افتد و از اين طريق فاصله بهشود تضعيف اتفاق ميجا ميهجاب
  .آيدمي
  
   18صوتي -ج

يافت  و درها توسط گرهدر اين روش با توجه به انرژي صوت ارسالي
  ].12[گيرديابي انجام ميهاي ديگر مكانآن توسط گره

  
     Ad-hoc-RF–Based19 -د

      امروزه از اين تكنيك استفاده حسگرهاي  بسياري از سيستم
راديويي در  فركانس يابي روشهاي مكاناز ميان روش. دنكنمي

قابل انطباق پيشنهاد  انرژي و مصرف پايين باAd-hoc سيستم 
  تر وهاي فركانس راديويي ارزاندهنده  انتقال].4[رددـگيـم

  .باشد ميGPSهاي كننده تر نسبت به دريافتكوچك
       Ad-hoc صورت گسترش بهيت در زيرساخت بدون محدود

 هايعنوان مركز ثقل موقعيتموقعيت خودش را بههر گره . باشدمي
  .كندهاي مرجع مشخص شده انتخاب ميگره

)2   (   { }kyykxxYX ikiikiestest /)...(,/)...(, 11 +++=  
همين ترتيب  به وبيانگر موقعيت اولين نقطه مرجع باشد  xi1-yi1 اگر

  .يابد ميادامه
 
 
  

 

يابي در فضاي دو بعدي به روش چند وجهي مكان-1شكل
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   منطق فازي-2-2
  20مجموعة فازي-الف 
 يك عضو از آن باشد آنگاه مجموعة فازي x  مجموعة جهاني وUاگر 

A در Uصورت زير تعريف ههاي مرتب ب  با يك مجموعه از زوج
  ]7[:شود يم

)3                                   ({ ( ) }UxxxA A ∈= μ,  

)كه در آن  )xAμ تابع عضويت مجموعة Aباشد، كه محدودة   مي
)تغييرات  )xAμ بوده كه صفر به معناي عدم عضويت ]0,1[ بين 

اعداد بين اين دو . شدبا معناي عضويت مطلق ميمطلق و يك نيز به
معني درجة عضويت عنصر به مجموعه فازي مربوطه مقدار به

  .باشد مي
  21 تابع عضويت-ب

مفهوم درجة عضويت عدم قطعيت ناشي از مفاهيم از ديدگاه انسان 
     عبارتي اگر از يك مجموعه فازي، يك درجة عضويت به. است

    . شود يده ميشود كه تابع عضويت نام داده شود تابعي حاصل مي
طوركلي توابع عضويت براي كلية حاالت ممكن از يك متغير هب

  .گردند توصيفي مجموعاً در يك نمودار رسم مي
   انواع توابع عضويت استاندارد-ج

. گردددر اكثر مقاالت علمي از پنج نوع توابع استاندارد استفاده مي
، )اي ذوزنقه(π، نوعΔتوابع نوع مثلثي : اين توابع عبارتند از

  .S و نوع Zگوسي، نوع 
  تابع عضويت گوسي  -د 

و انحراف  (c)اين تابع عضويت با دو پارامتر مركز يا ميانگين منحني
  :شود  تعريف مي)σ(معيار

)4                                    (( )
( )2

22, ,
x c

f x c e σσ
− −

=  
               

  

   :22 تكنيك انرژي دريافتي سيگنال-2-3
با توجه به .  كندگيري مياين روش انرژي دريافتي سيگنال را اندازه

تواند اتالف است، مياينكه مقدار انرژي انتقال در ابتدا چقدر بوده
و اين اتالف انرژي تخميني از فاصله به ما ]. 2[انرژي را محاسبه كند

. شود استفاده ميRFهاي اين روش اساساً براي سيگنال. دهدمي
مزيت . كندعنوان مثال سيستم رادار از اين تكنولوژي استفاده مي

اين روش اين است كه نياز به سخت افزارهاي جانبي وجود ندارد 
            RFكنولوژي ت. همچنين هزينه ارتباطي آن پائين است

است كه اگر نوع انتشار سيگنال به صورت مستقيم نباشد نشان داده
بنابراين مدل انتشاري كه انتخاب . تخمين فاصله، دقيق نخواهد بود

  ].4[سزايي داردكنيم در دقت تخمين تاثير بهمي
  :سه مدل براي انتشار وجود دارد 

    . مدل فضاي باز–1 
     .ايدو آرايه مدل انعكاسي – 2 
  . اي مدل سايه–3 

عنوان تـابعي از  اي انرژي دريافتي را به   مدل فضاي باز و مدل دو آرايه      
صـورت  در هر دو مدل ناحيه ارتبـاطي بـه        . كنندبيني مي فاصله پيش 

در واقـع انـرژي دريـافتي در يـك        . شـود آل فرض مـي   يك دايره ايده  
اشد به همين دليـل  بفاصله مشخص مرتبط با اثرات چند مسيري مي       

  . اي كاربرد بيشتري  داردمدل سايه
   آل را بـه يـك مـدل آمـاري گـسترش           اي، مدل دايره ايده   مدل سايه 

 در دامنه ارتباطي قرار     با توجه به آنكه    توانندها مي دهد يعني گره  مي
داشته باشند از روي احتمال زماني با يكـديگر ارتبـاط برقـرار كننـد               

قـسمت اول انـرژي     . باشـد  قـسمت مـي    دومل  اي شـا  دل سايه م]. 5[
)(كند و آنرا با     بيني مي  را پيش  dدريافتي در فاصله     1dpr  نمـايش

ميـانگين  و    گوسي توزيعبا  صورت لگاريتمي   و قسمت دوم به    دهدمي
      مـا در ايـن تحقيـق بــراي    . شـود گيـري مــي  انـدازه dbصـفر كـه بـا    

  . نظر كرديم سازي از قسمت دوم صرفساده
)( انرژي دريافتي d0  فرض بر آن است كه در فاصله 0dpr باشد  

  : داريم و 

)5          (                       α)(
)(
)(

01

0

d
d

dp
dp

r

r =    

 α شود ضريب اتالف مسير ناميده مي .  
 مقـادير   )1 (است جدول هو مقادير آن در شرايط مختلف محاسبه شد       

 مقادير باالتر مربوط به فضاهايي اسـت        . دهد را نمايش مي   αمختلف  
كه در آن موانع وجود دارد و بالطبع انرژي دريافتي كاهش بيـشتري             

 . است فرض شدهα=2در اين تحقيق  .خواهد داشت
  

نمودار تابع عضويت گوسي -3شكل
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 هاي گوناگون در محيطα  مقادير -1جدول 
  

Α  محيط  
 هواي آزاد 2

 جنگل   -2/7 5

  محيط
  باز

 بدون مانع   1 6-1/8/

  با مانع  6- 4  

  داخل 
 ساختمان

     
 سازي سيستم و نتايج  شبيه-3

     دسـت صـورت زيـر بـه     هـا بـه   از آنجائيكه انرژي دريافتي توسط گـره      
 ].6[آيد مي

)6                                              (G
r

pprec
2

2
0

4
λ

π
=  

 rانرژي ارسال و P0   ، طول موج ,λ گين آنتن گيرندهGكه در آن 
  .باشدمي دامنه ارتباطي

يابي انجام با توجه به انرژي دريافتي و نوع فضايي كه در آن مكان
 در اين تحقيق يك .دست آوردتوان تخميني از فاصله بهشود ميمي

  از %20است  گره در نظر گرفته شده200شبكه حسگر با تعداد 
هاي راهنما هستند كه موقعيت هاي موجود در شبكه گرهگره

دست آوردن موقعيت مكاني دانند بنابراين هدف بهخودشان را مي
   گره راهنما 4كه با داشتن باشد از آنجايي گره نامشخص مي160
  ]. 3[دست آورد بهAPSتوان مختصات گره نامشخص را به روش مي

 از ميان راهنما هاي موجود پيدا  گره راهنما4در نتيجه بايد بتوان 
هاي  تا از بهترين گره4كرد در اين تحقيق سعي بر پيدا كردن 

تئوري انرژي دريافتي سيگنال  كه براساساز آنجايي. باشدراهنما مي
تواند بدهد و هرچه فاصله بيشتر ها ميتخميني از فاصله بين گره

        ري  بيشت  خطاي،كمتر و فاصله تخميني انرژي دريافتي
ها را به عدد از نزديكترين گره 4توان خواهد داشت بنابراين مي

  .ها انتخاب كردعنوان بهترين گره
هاي راهنما موجود تخمين زده  براي هر گره فاصله آن از گره-الف
يابد تخمين فاصله شود و اين تخمين در كل شبكه گسترش ميمي

با توجه به آنكه  شود زده ميها تخمينبا توجه به انرژي دريافتي گره
      گره از هم كار بسيار200فاصله  دست آوردندركل شبكه به

  .كنيمگيري است از منطق فازي و قوانين آن استفاده ميوقت
  

ها از هم و تابع خروجي را را فاصله گره منطق فازي تابع ورودي -ب
واصل گيرد بدين ترتيب كه ف در نظر مي1-0يك درجه اعتبار بين 

باال درجه اعتبار كم و بالعكس همچنين محدوديت فاصله در حدود 
خارج  ها را به دو دسته در ناحيه ودهيم و گرهمتر را نيز قرار مي 10

 بنابراين پروسه انتخاب در مدت زمان . كنيمبندي ميناحيه تقسيم
سازي از آيد در اين شبيهدست ميكوتاه با خروجي درجه اعتبار به

كامپيوتري با  و XP  تحت سيستم عاملMATLAB 7.1فزار انرم
 استفاده و دو گيگا بايت حافظه  CPU 1.8 DUALمشخصات  

منطق استفاده شده در فازي را بر حسب فاصله ) 2(جدول. استشده
هايي را كه در كه گرهطوري به.دهدو تخصيص درجه اعتبار نشان مي

 اختصاص     0-1ري بين متري قرار دارد درجه اعتبا 0-10 فاصله
هايي گره به  وكرده با افزايش فاصله درجه اعتبار كاهش پيدا دهدمي
اختصاص درجه اعتبار صفر قرار دارند  متر 10 بيشتر از فاصله  دركه
 . كه در تخمين موقعيت تاثيري نخواهند داشتدهدمي
  

   رابطه درجه اعتبار و فاصله-2    جدول
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ) 4(، )5(و ) 6 (هايدر شكل توابع ورودي و خروجي و تابع ارتباطي
  .است نشان داده شده

 

  
  )ها نسبت به يكديگرفاصله گره(تابع ورودي  -4شكل

 درجه اعتبار فاصله 

 1-0 10-0 ناحيه در 

خارج ناحيه  0>10 0 
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ها گره است ورودي فاصله نشان داده شده)4 (طوركه در شكلهمان

 متري تقسيم 1 را به فواصل 0-10 فواصل بين از يكديگر است كه
ترين فاصله است براي هر ايم و چون هدف پيدا كردن مناسبكرده

به ) 5(ايم كه در شكل يك از اين فواصل درجه اعتباري قائل شده
 .استنمايش گذاشته شده

  

  
 )درجه اعتبار( تابع خروجي -5شكل

 
ه كمتر درجه  هر چه فاصل)6(طوركه مشخص است در شكلهمان 

 متر درجه اعتبار صفر را دارا 10 شود و فواصل باالياعتبار بيشتر مي
  . باشدمي
  

  
   رابطه بين تابع ورودي و خروجي-6شكل 

  
عدد از  4 را داريم هدف يافتن 0,5درجه اعتبار  متر 5 در فاصله مثالً

  .باشدبهترين درجه اعتبار مي
 و APSابق تكنيك  گره راهنما مناسب مط4 پس از يافتن -ج

توان باشد ميمي  گره كه شعاع آنها فواصل انتخاب شده4برخورد 

 .را در كل شبكه تعميم داد آن مختصات نقطه نامشخص را يافت و
معلوم گره نا 160توان مكان هي ميترتيب در مدت زمان كوتا بدين

  .را پيدا كرد
           خطا كار گرفته شده داراي ه با توجه به آنكه تكنيك ب-د

  : است  با خطا برابر ،طبق تعريف و .]8[مي باشد
  

)7         (5.0222 ))()()(( estestest zzyyxxLE −+−+−=  
 

يابي افزايش پيدا نكند ما خطا را بايد سعي بر آن باشد كه خطا مكان
ايم به ازاي درجه اعتبار باالتر در مراحل مختلف محاسبه كرده

ري انحراف از ميزان صورت آماآيد بهدست ميهخطاي كمتري ب
دست آمده هبz =0.4597 يم كه مقدار آن ادهدست آورهب  راzنرمال 
 به لحاظ  آماري خطا اختالف معني داري با صفر ندارد و است و

كه استفاده از قوانين گردد مشخص ميين اباشد بنابرقابل قبول مي
  .نداده است يابي را افزايش مكان درفازي خطا

  
)8(   

  نكه در آ
 x ,z  m , , σ : مقدار ، داده، انحراف از مقدار نرمال ترتيببه 

  .باشد انحراف معيار مي وميانگين
هاي مختلف در اجراي يابي را براي گره خطاي مكان)3 (جدول

 .دهدبرنامه نشان مي
 هاسازي شده در گرهيابي شبكه شبيه خطاي مكان-3جدول 

 
152  

 
148  

 
56  

 
1  

  
  شماره گره

 
0.8421 

 
0.0966 

 
0.1147 

 
0.033 

  
 خطاي

 مكان يابي

  

يابي در هاي جدول مشخص است خطاي مكانطوركه از دادههمان
هاي استفاده شده باشد البته با توجه به اينكه فرمولحد مطلوبي مي

شود كه هايي  نيز در خطا مشاهده ميصد دقيق نيستند پرشدرصد
توضيح داده شد به اين نتيجه كه پيشتر راجع به آن  z با محاسبه 

باشد رسيم كه در مجموع انحراف از حالت استاندارد مطلوب ميمي
و به لحاظ آماري  .استمحاسبه شده  = z 0.4597 به عنوان نمونه.

  .بدين معناست كه ميزان خطا اختالف معني داري با صفر ندارد

σ
mxz −

=
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  :گيري  نتيجه-4
هاي باال سرعت عداد گرهاستفاده از قوانين فازي در يك شبكه با ت

تحقيق سرعت پردازش  دهد در اينيابي را بسيار افزايش ميمكان
      ثانيه با شرايط نرم افزاري ذكر شده 2,4  گره حدوداً 160براي 

  در حالتي كه در شرايط مشابه با استفاده از.استدست آمدهبه
  ه ازبدون استفاد  گره150اي شامل  پيشرفته در شبكهAPSتكنيك 

اين تحقيق نشان  .]2[طول انجاميده است ثانيه به24قوانين فازي 
دهد استفاده از اين تكنيك خطاي قابل قبولي دارد و چنانچه مي

يابي در هاي مكانبتوان با قوانين فازي و استفاده از ديگر تكنيك
كرد  دست آمده را مقايسهسازي كرد و نتايج بهشرايط مشابه شبيه

  .دست خواهد آمدر جالبي بهنتايج بسيا
 

 
  رابطه خطاي مكان يابي با درجه اعتبار-7شكل      

 
دهد  نشان مي  رااعتبار و ارتباط آن با يابيخطاي مكان) 7(شكل 
صورت طوركه مشخص است با افزايش درجه اعتبار خطا بههمان

 .كندقابل قبولي كاهش پيدا مي
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