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 نقطه آزمون روش،  محدودهيابي بدونيكي از روشهاي مكان :چكيده

كه  هاي راهنماهايي با رئوس گرهدر اين روش مثلث. مي باشد مثلث در
به ازاي هرگره با . شودساخته مي شان در شبكه مشخص است،موقعيت

گردد كه آن گره در استفاده از روش آزمون نقطه در مثلث مشخص مي
سپس با استفاده از . هاي ساخته شده قرار داردكدام يك از مثلثداخل 

- اي براي گره مشخص ميهاي بدست آمده محدودهاشتراك بين مثلث

در روش . وده مكان تقريبي گره خواهد بودمركز ثقل اين محد. گردد
براي تشخيص قرار گرفتن نقطه در داخل مثلث از  مثلث در نقطه آزمون

قضايايي استفاده شده است كه با خطا روبرو مي باشد  در روش 
از تفاضل تقسيمي نيوتن عامل خطا حذف شده و   I-APITپيشنهادي

كيل شده گره مساحت مثلثهاي تشاز براي بدست آوردن فواصل و 
براي تشخيص قرار گرفتن نقطه در داخل يا هاي راهنما ناشناس با گره

نهايتا تشخيص موقعيت گره با توجه به . استفاده شده است خارج مثلث 
  .هاي انجام شده با خطاي كمتري انجام مي شودارزيابي

 در نقطه آزمونيابي، هاي حسگر، مكانشبكه :كليدي واژه هاي

  .تقسيمي نيوتن ، تفاضلمثلث

  مقدمه -1

سيم در سالهاي هاي الكترونيك و ارتباطات بيبا توجه به پيشرفت
كم، توان مصرفي كم و با قدرت حسگري  اي با هزينهشبكه اخير، توسعه

اي نين شبكههاي چگره. اي قرار گرفته استمتنوع مورد توجه فزاينده
ها را پردازش داده ،توانند حس كنندا مينهكوچك و ارزان هستند آ

. كنند و روي يك باند فركانسي خاص با يكديگر ارتباط برقرار كنند
اند تا بتوانند يك رويداد يا اي طراحي شدههاي حسگر به گونهشبكه

آوري و پردازش نمايند و اطالعات ها را جمعپديده را كشف كرده، داده
حسگر هر گره  هايدر شبكه ..حس شده را به كاربران ارسال نمايند

هاي در اكثر كاربردهاي شبكه .كنداطالعات نزديك خود را حس مي
اما با توجه به اينكه  ،حسگر، مكان اطالعات حس شده مورد نياز است

ها اطالعي از شوند، گرهها اكثراً به صورت تصادفي توزيع مياين گره
تي در ها يا بصورت دسالبته بعضي از گره. موقعيت مكاني خود ندارند

وقعيت خود آگاه م از GPSشوند و يا از طريق شبكه قرار داده مي
يابي ساير شناسيم و در مكانهاي راهنما ميهستند كه به عنوان گره

  ]1[ .كنيميها از آنها استفاده مگره

ودر بخش شده به تعريف مسئله پرداخته  بخش دوماين مقاله، در در 
گيري فاصله اساس نوع تكنيك اندازهيابي بر سوم انواع روشهاي مكان

در بخش چهارم روش پيشنهادي را توضيح داده و در . ارائه شده است
  .است گرديدهبخش پنجم نتايج شبيه سازي ارائه 

 و پارامترهاي موثر در آن يابيتعريف مسئله مكان -2

يابي مكانيزم تعيين موقعيت هر گره حسگر بعد از گسترش شبكه، مكان
- يابي بسياري از كاربردهاي شبكهبدون استفاده از مكان. دشوناميده مي

توانند پارامترهاي مختلف مي .هاي حسگر بال استفاده خواهند بود
 :هاي عبارتند ازبرخي از پارامتر. ها را تحت تاثير قرار دهندكارائي روش

، هاي راهنما گرهها، سرعت حركت گره ، چگاليهاي راهنماگرهتعداد 
 محدودهها، راديوئي گره محدوده، هاي راهنماگرهموقعيت قرار گيري 

 نظمي شبكهو درصد بي هاي راهنماگرهراديوئي 

  يابيعوامل بوجود آورنده خطا در مكان  2-1

تواند به كاهش خطا كمك شناخت منشا خطا در شبكه هاي حسگر مي
  :مواردي كه مي تواند منشا خطا باشد شامل. نمايد

زاويه ورود سيگنال مي تواند در در بعضي از روشها : عدم ديد مستقيم
گيري اين ها كمك نمايد حال اگر در اندازهبدست آوردن مكان گره

بدين ترتيب  .زاويه ها دچار اشتباه شويم  ما را دچار خطا خواهد كرد
هر چه فاصله گره ارسال كننده سيگنال از گره دريافت كننده بيشتر 

اندازه گيري شده با مقدار حقيقي آن بيشتر  يالف زاويه ورودباشد اخت
نمونه در روش استفاده از مادون قرمز اگر ديد مستقيم براي . خواهد بود

  . .بين دو گره موجود نباشد تخمين درستي بدست نخواهدآمد

ها مي تواند توسط انتشار سيگنال :ها نوسان در سرعت انتشار سيگنال
. باد، رطوبت و درجه حرارت تحت تاثير قرار گيرد عوامل محيطي مانند

  .                                     شودهاي صوتي مشاهده مياين امر بيشتر در سيگنال

در مواردي كه از  :محو شدگي بر اثر مسيرهاي چندگانه و مشكل سايه 
گيري استفاده شود مسئله محو شدگي بر اثر قدرت سيگنال جهت اندازه

سيرهاي چندگانه و مشكل سايه مي تواند باعث مشكالت جدي براي م
  .عمليات محاسبه مكان شود
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هاي سيگنال :هاي قويترهاي ضعيف بوسيله سيگنالحذف سيگنال
هاي نزديكتر هاي قويتر كه از گرهضعيف ممكن است توسط سيگنال

  ]2[.شوند قابل شنود نباشندارسال مي

 يابيتكنيكهاي مكان -3

نگرند يابي ميكه از ديدگاه متفاوتي به موضوع مكان ،مختلف هايروش
بر اساس نوع يكي از اين ديدگاهها  در دسته هاي مختلف بيان شده اند

سيستم بر اساس محدوده  دو نوعاست كه به گيري فاصله تكنيك اندازه
يابي اين پروسه كامل مكان .تقسيم بندي شده است محدودهو بدون

هاي ناشناس تا در فاز اول فاصله گره. شودانجام مي تكنيك در سه فاز
ها در فاز دوم با استفاده از فاصله گره. هاي راهنما محاسبه مي شودگره

هاي ناشناس بوسيله كه در فاز اول محاسبه مي شود موقعيت گره
هاي شود و در فاز سوم موقعيتهاي مختلف تخمين زده ميتكنيك

تكنيكهاي موجود پااليش داده شده و نتايج بدست آمده با استفاده از 
در ادامه چند روش ار تكنيك اندازه گيري فاصله . بهتري بدست مي آيد

  .گره ناشناس تا گره راهنما بيان شده است

 محدودهيابي مبتني برهاي مكانالگوريتم  3-1

گيري شده از مقادير اندازه محدودهيابي مبتني بر هاي مكانالگوريتم
مانند زمان دريافت سيگنال يا قدرت دريافت (فيزيكي زماني يا 

- اين مقادير اندازه سپس .كننديابي استفاده ميبراي مكان) سيگنال

تري مانند فاصله دو گره ترجمه اطالعات قابل استفادهبه گيري شده 
  .شوندمي

  قدرت سيگنال دريافتي  3-1-1

 1سطح توان يك سيگنال دريافتي در اين روش 
(RSSI)گيري شده اندازه

سيگنال بايد ابتدا  گيرنده. گردد و به اطالعاتي مثل فاصله ترجمه مي
اقليدسي از  فاصله تضعيف انتشار را در نظر گرفته سپس به محاسبه

در استفاده از اين روش به تجهيزات . روي قدرت سيگنال بپردازد
اما ايرادي كه به اين شاخص وارد . افزاري خاصي احتياج نيستسخت

بدست آمده است، زيرا قدرت  ت احتمال باالي خطا در فاصلهاس
سيگنال دريافتي تحت تاثير انتشار چندجهته سيگنال، محوشدگي يا 

هاي متعدد و گيرييك روش بهبود خطا اندازه. كندتداخل تغيير مي
در اين . است ]3[در Kalmanهاي فيلتر، مانند فيلتر استفاده از تكنيك

كاسته   راديوئي بامجذور فاصله ازفرستنده سيگنالروش انرژي سيگنال 
 .مي شود

 زاويه ورود  3-1-2

2ورود هاي زاويهتوان با استفاده از تكنيكمي
 (AOA)اي كه ، زاويه

در . نمود مورد نظر دارد را مشخص يك سيگنال نسبت به گره فرستنده

                                                           

1 Received Signal Strengh Indicator 
2 Angle Of Arrival 

استفاده از آن باال  شود كه هزينهاين روش از چندين آنتن استفاده مي
  ]4[. است

در اين روشها چندين ميكروفن جداگانه مخصوص، به يك سيگنال 
بوسيله آناليز فاز يا اختالف زمان بين . فرستاده شده گوش مي دهند 
سيگنال  )زاويه(هاي مختلف تغييرات رسيدن سيگنالها در ميكروفن

ت در درون اين روشها دقت يا صح. .دريافتي را مي توان تشخيص داد
متاسفانه سخت افزار .يك درجه كوچك را مي توانند بدست بياورند 

باشد بطوري كه هر گره بايد تر ميتر و گرانروش زاويه ورود پر حجم
از اين گذشته نياز به فضاي . يك اسپيكر و چندين ميكروفن داشته باشد

  . اي بين اسپيكرها وجود دارد جداگانه

  زمان ورود  3-1-3

 3در تكنيك زمان ورود 
(TOA) از زمان انتشار سيگنال براي بدست

با توجه به اينكه سرعت انتشار . شودها استفاده ميآوردن فاصله گره
گيري تواند با استفاده از اندازهسيگنال در فضا مشخص است، فاصله مي

مقصد  مبدأ به گره مدت زماني كه طول كشيده است تا سيگنال از گره
مقصد بايد از زمان ارسال سيگنال  بنابراين گره. آيدميبدست برسد، 

آن (هاي همزمان اطالع داشته باشد، كه اين امر نيازمند وجود ساعت
ها است، كه خود مهمترين محدوديت اين روش در گره) هم با دقت باال

وقتي . مشكل ديگر اين روش وجود امر انتشار چند جهته است. باشدمي
نتشار آگاه باشيم فاصله را با استفاده از مدت زمان انتقال كه از سرعت ا

  ]5[. مي توان تخمين زد 

فرستنده وگيرنده براي محاسبه زمان انتفال از سمت فرستنده بر 
 اين زمان براي محاسبه زمان انتشار و. گيرنده بايد كامال همزمان باشند 

اطالعات قابل براي اينكه صحت اين انتقال . فاصله استفاده مي شود 
سرعت . قبول باشد اين تكنيك به قدرت تشخيص باالئي نياز دارد 

بنابراين  ،دارد)مثل دما و رطوبت (انتشار وابسته به فاكتور هاي بيروني 
اين يك واقعيت است كه اين . به دقت باال و بدون مزاحمت نياز دارد 

  .تكنيك بيش از همه به شرايط همزماني نياز دارد 

 محدودهيابي بدونمكانهاي روش  3-2

هاي توزيع شده خطا اغلب ممكن حسگر و ديگر سيستمهاي در شبكه
است بواسطه افزونگي، تراكم، تحمل پذيري و يا بوسيله ديگر معاني 

هائي كه از هاي پروتكلوابستگي رفتار و نيازمندي. پوشانده شود
از  هاي مختلفكنند و همچنين خطااطالعات موقعيتي استفاده مي

از آنجائي كه . سيستمي به سيستم ديگر ممكن است متفاوت باشد
مبتني بر محدوده  هايممكن است هزينه سخت افزار الزم براي روش

جهت بدست آوردن دقت مكاني الزم نابجا باشد، محققان براي حل 
 محدودهبدونهاي مسائل سعي مي كنند به تحقيق در زمينه روش

هاي مطرح شده از هيچ كدام از شاخص اين روشدر . مبادرت ورزند

                                                           

3 Time Of Arrival 
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- يابي استفاده نميمانند زاويه ورود، توان دريافت سيگنال براي مكان

هاي مجاور يا اقليدسي گره يابي بدون استفاده از فاصلهيعني مكان. شود
ها تنها از در اين روش. پذيردهاي راهنما انجام ميها با گرهفاصله گره

  .شودديگر هست يا نه استفاده مي مجاورت گرهاي در اينكه آيا گره

  روش مركز ثقل  3-2-1

اي است كه به راحتي و بدون روش مركز ثقل روش بسيار ساده
در . پردازدها مييابي گرههاي راهنما به مكانپيچيدگي با استفاده از گره

اي اطالعات مكاني خود را به هاي راهنما به صورت دورهاين روش گره
هاي معمولي ممكن است بر گره. دهندپخشي انتشار ميصورت همه

هاي راهنما كه هاي راهنما را از تعدادي از گرهاساس موقعيت خود بسته
 تواند محدودهپس از آن گره مي. به آنها نزديك هستند، دريافت نمايند

هاي راهنمايي كه از آنها بسته هايي با مراكز گرهاشتراك را بين دايره
هاي راهنما محاسبه ده است و به شعاع برد سيگنال گرهدريافت كر

هر . نمايد  و مكان تقريبي خود را از مركز ثقل اين محدوده بدست آورد
يابي با دقت بيشتر صورت هاي راهنما بيشتر باشد مكانچه چگالي گره
 ] 6[.خواهد پذيرفت

  DV-Hopروش   3-2-2

سيرياب هاي شبكه مانند يك مكند كه گرهفرض مي DV-Hopروش 
هاي غير مجاور به صورت هاي گرهكنند به طوري كه بستهعمل مي

از همين . شوندهاي مياني منتقل ميدست به دست توسط گره
 4توان از طريق مفهومي به نام تعداد گامزيرساخت مسيريابي مي

هايي هاي راهنما بستهدر اين روش گره. اطالعات مكاني را استخراج كرد
است را در  1عات مكاني خود و مقدار تعداد گامِ برابر را كه شامل اطال

هر گره پس از اينكه يكي . كنندپخش ميآسا همهشبكه به صورت سيل
راهنماي  ها را دريافت كرد مقدار تعداد گام مرتبط به گرهاز اين بسته

اگر اين مقدار از مقداري كه قبال به ازاي آن . كندمربوطه را بررسي مي
. شودما ذخيره شده است، كمتر نبود اين بسته دور انداخته ميراهن گره

در غير اين صورت مقدار تعداد گام آن ذخيره شده، سپس يكي به آن 
  .كندپخشي منتشر مياضافه كرده و بسته را به صورت همه

خود را تا  ترين فاصلهپس از اينكه اين فاز به اتمام رسيد هر گره كوتاه
ترين هاي راهنما كوتاههمچنين گره. ت آورده استهاي راهنما بدسگره

 هر گره. اندبدست آورده) از لحاظ تعداد گام(خود را از يكديگر  فاصله
با استفاده از موقعيت خود  )1( يك گام را با معادله راهنما مقدار فاصله

  .كندهاي راهنما محاسبه ميو ديگر گره
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4 Hop Count 

 (xi,yi)ام است و iراهنماي  تعداد گام تا گره hi، فوق در معادله
يك گام توسط  پس از اينكه فاصله .ام استiراهنماي  مختصات گره

پخشي به آنها اين مقدار را به صورت همه ،هاي راهنما محاسبه شدگره
يك  گام در فاصلهها با ضرب تعداد سپس گره. رساننداطالع همه مي

حال با توجه به . زنندهاي راهنما تخمين ميخود را با گره گام فاصله
توانند از طريق دانند ميهاي راهنما را نيز ميها موقعيت گرهاينكه گره

 ]7[.مكانيابي سه جانبه موقعيت تقريبي خود را بدست آورند

   روش آزمون نقطه در مثلث  3-2-3

يك نقطه داخل يك مثلث مشخص هست يا  اينكه آيا اين روش بر پايه
هاي راهنما هايي با رئوس گرهدر اين روش مثلث. نه، استوار شده است

به ازاي هرگره با استفاده از روش آزمون نقطه در مثلث . شودساخته مي
هاي ساخته شده قرار گردد كه آن گره در كدام يك از مثلثمشخص مي

قابل شنيدن مختلف  هاي راهنماگرهرا با  5پيتتست اين روش . دارد
يا به  تا وقتي كه تمام تركيبها بكار روندو اين كار را تركيب مي كند 
- سپس با استفاده از اشتراك بين مثلث .، تكرار مي كنددقت الزم برسد

مركز ثقل اين . گردداي براي گره مشخص ميهاي بدست آمده محدوده
  ]8[.محدوده مكان تقريبي گره خواهد بود

- مي مرحله به چهار  )1شكل( APIT 6 آزمون نقطه در مثلثلگوريتم ا

  تواند شكسته شود

 راهنما  يهادريافت موقعيت گره •

 پيتتست  •

  آزمون نقطه در مثلثمتراكم كردن  •

 ) . مركزي ترين مكان ( محاسبه مركزيت  •

هاي منحصر به فرد به شكل كامالً توزيع شده انجام هدر گر مراحلاين 
  .مي شوند 

Receive location beacons (Xi, Yi) from N anchors 

 Inside Set=Φ //the set of triagles in which I reside 

 For (each triangle Ti ∈ 








3

N
  triangles) {   

    If (Point-In-Triangle-Test (Ti) = = TRUE) 

         Inside Set= Inside Set ∪ {Ti} 

      If (accuracy (Inside Set j>enough) break;}  
 /*Center of gravity (COG) calculation*/ 

 Estimated position= COG (∩ Ti ∈ Inside Set);  

  آزمون نقطه در مثلثشبه كد الگوريتم . )1(شكل

                                                           

5 Point-In-Triangulation 
6 Approximation of Point in Triangle Test 
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در نهايت بعد از شبيه سازي با استفاده از روشي كه در باال ذكر شد از 
بدين صورت كار مي كنيم كه . يك آرايه دو بعدي استفاده مي كنيم 

بعد از اينكه در اين آرايه دو بعدي رئوس مثلث را با انتخاب  گره هاي 
راهنما مشخص مي كنيم، تست پيت را براي اينكه بفهميم كه آيا نقطه 

اگر نقطه . رد نظر در درون مثلث قرار دارد يا نه انجام مي دهيم مو
مورد نظر در درون مثلث قرار داشت محتواي خانه هاي آرايه را كه در 

دهيم ولي اگر درون مثلث داخل مثلث قرار دارند يك عدد افزايش مي
دهيم و اينكار را تا جائي كه تمام قرار نداشت آن را يك عدد كاهش مي

مركز . دهيمت مختلف انجام شود يا به دقت الزم برسد ادامه ميتركيبا
  .باشدثقل نقاط ماكزيمم آرايه مكان گره مورد نظر مي

  كامل پيت تتس  3-2-3-1

فرض . شوددر اين بخش يك راه حل كامل براي تست پيت ارائه مي
طبق  C(cx, cy)و  A (ax,ay) ،B(bx ,by) گره راهنماكنيد سه 

  :گره ناشناس مي باشد، داريم M،گره راهنما بوده و ) 2(شكل
را در  Mقرار داشته باشد، زمانيكه  ABCداخل مثلث  Mاگر :  1قضيه 

هر جهتي تغيير مكان دهيم، موقعيت جديد بايد دست كم به يك 
  .))الف(2شكل(. نزديك شود C يا  B, A راهنما
را  Mزمانيكه  قرار داشته باشد، ABCبيرون از مثلث  Mاگر : 2قضيه

در هر جهتي تغيير مكان دهيم ، موقعيت جديد بايد از هر سه گره 
A،B وC ب(2شكل(. ورتر يا به آنها نزديكتر شودد((   

  
  2و1قضيه  مربوط به .)2(شكل

قرا داشته باشد،  ABCدرون مثلث  Mدر اين روش اگر يك نقطه مانند 
دليل اينكه به . تست پيت رسيدن به هدف صحيح را تضمين مي كند

هاي حسگري ثابت فرض شده اند، روش فوق براي تست ها در شبكهگره
لذا در بخش بعدي از روش ديگري براي تست . پيت استفاده نمي شود
 .پيت استفاده مي كنيم

  پيتتخمين تست   3-2-3-2

ها ثابت براي پياده سازي تست پيت در شبكه فرض براين است كه گره
مثلث گره ناشناس از اطالعات در روش آزمون نقطه در . هستند 
. هاي تك گامه خود براي تست پيت استفاده مي كندهمسايه
و  آنهاها ، موقعيت راهنماها شامل شناسه همسايه) جدول(اطالعات

هاي همسايه ارسال شده ها به گرهراهنماانرژي سيگنالي است كه از 
  .)3شكل( است

  
  1جدول گره ناشناس و همسايه شماره  .)3(شكل

به )گره هاي راهنما(گره ناشناس انرژي سيگنالي كه از سه رأس مثلث
- هاي تك گامه اش  ارسال شده را باهم مقايسه ميخودش و همسايه

اش از سه اگر همسايه اي وجود داشت كه انرژي سيگنال دريافتي. كند
رأس مثلث در مقايسه با گره ناشناس كمتر بود، در اين صورت گره 

ثلث قرار دارد، در غير اين صورت نقطه درون مثلث ناشناس خارج از م
 3فاصله همسايه شماره)) ب(4شكل(براي مثال در)). الف(4شكل(است، 

ها از سه رأس مثلث بيشتر است، پس انرژي در مقايسه با بقيه گره
سيگنالي كه از سه رأس مثلث به اين گره مي رسد نسبت به بقيه كمتر 

  .است

  
  تخمين تست پيت.)4(شكل

ها محاسبات را نكته قابل توجه اين است كه نحوه قرارگيري همسايه
تحت تأثير قرارمي دهد و ممكن است باعث بروز خطا در محاسبات 

  .شود

  خطاهاي آزمون نقطه در مثلث  3-2-3-3

ها، باعث بروز خطا در همانطور كه گفته شد نحوه قرارگيري همسايه
  :مي شوند، كه دو مدل خطا داريم APITمحاسبات 

  خطاي درون به بيرون  •

  خطاي بيرون به درون •

خطاي درون به بيرون زماني رخ مي دهد كه گره ناشناس درون مثلث 
هاي آن در خارج از مثلث قرار گرفته باشد، باشد و يكي از همسايه

درنتيجه تخمين تست پيت موقعيت گره ناشناس را به اشتباه خارج از 
بيرون به درون زماني رخ خطاي )). الف(5شكل(كندمثلث محاسبه مي

هاي آن طوري دهد كه گره ناشناس خارج از مثلث باشد و همسايهمي
قرار گيرند كه شرط مربوط به تخمين تست پيت براي حالت خارج از 
مثلث برقرار نباشد، بدين ترتيب موقعيت گره ناشناس را به اشتباه خارج 

  )).  ب(5شكل(كند، از مثلث محاسبه مي
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  هاي ممكن وقوع خطا براي تست پيتحالت .)5(شكل

  يروش پيشنهاد -4

همانطور كه در فصل قبل بيان نموديم، روش آزمون نقطه در مثلث 
يابي بدون محدوده براي اجراي تخمين موقعيت جديد مكانشيوه

بكار مي  راهنمابوسيله جدا سازي محيط به نواحي مثلثي بين گره هاي 
اينكه آيا يك نقطه داخل يك مثلث مشخص  اين روش بر پايه .رود

هاي هايي با رئوس گرهدر اين روش مثلث. هست يا نه، استوار شده است
به ازاي هرگره با استفاده از روش آزمون نقطه . شودساخته مي راهنما

هاي كدام يك از مثلثداخل گردد كه آن گره در در مثلث مشخص مي
هاي اده از اشتراك بين مثلثسپس با استف. ساخته شده قرار دارد
مركز ثقل اين . گردداي براي گره مشخص ميبدست آمده، محدوده

  . محدوده مكان تقريبي گره خواهد بود

همانطور كه بيان شد، گره ناشناس، انرژي سيگنالي كه از سه رأس 
اش  ارسال هاي تك گامهبه خودش و همسايه) راهنماهاي گره(مثلث

اي وجود داشت كه انرژي اگر همسايه. كنده ميهم مقايس شده را با
اش از سه رأس مثلث درمقايسه با گره ناشناس كمتر سيگنال دريافتي

بود، در اين صورت گره ناشناس خارج از مثلث قرار دارد، در غير اين 
  . صورت نقطه درون مثلث است

ها محاسبات اين نكته قابل توجه اين است كه نحوه قرارگيري همسايه
وش را تحت تأثير قرارمي دهد و ممكن است باعث بروز خطا در ر

چون اين روش تنها مي تواند يك . محاسبات آزمون نقطه در مثلث شود
را ارزيابي كند و ممكن است ) همسايه ها(تعداد محدودي از جهت ها 

  .يك تصميم نادرست بگيرد

آورنده خطاي روش آزمون نقطه در مثلث ناشي از يكي از عوامل بوجود 
. مي باشد همسايهاي گرههاي دريافتي خطا يعني تضعيف سيگنال

I_APIT  جهت از بين بردن اين  ايمپيشنهاد نمودهروشي كه ما در اينجا
كند و مستقيما عامل خطا استفاده از سيگنالهاي همسايه را حذف مي

فاصله را با استفاده از جدول تفاضل تقسيمي نيوتن و سپس تشكيل 
كند و براي تست داخل يا خارج بودن اي آن محاسبه ميلهچند جم

 راهنماهاي هايي كه گره ناشناس با گرهنقطه نيز از مساحت مثلث
  . كندد استفاده ميندهتشكيل مي

- در كل الگوريتم پيشنهادي به اينصورت عمل مي كند كه، از بين گره

.  دكنميدهند را انتخاب كه تشكيل مثلث ميراهنما سه گرهي هاي 
با توجه به اينكه مختصاتشان معلوم است مي توانند  راهنماهاي اين گره

ها نيز فاصله بين خود را محاسبه كنند و نيز ولتاژ ارسالي بين اين گره
شود كه اين ولتاژها ستون اول جدول تفاضل تقسيمي مشخص مي

ر نيوتن راتشكيل مي دهد و فواصل بين آنها نيز ستون دوم جدول را پ
مي كند و ستونهاي سوم و چهارم نيز با توجه به مقاديرستونهاي اول و 

اي توانيم چند جملهبعد از تشكيل جدول مي. دوم تكميل مي شوند
  . تفاضل تقسيمي نيوتن را بنويسيم

كنند كه اين ارسال مي هاي ناشناس سيگنالبه گره راهنماهاي گره
و سيگنال دريافتي بين دو گره  راهنماهاي سيگنال حاوي مختصات گره

هاي ناشناس همچنين سيگنال دريافتي خود را نيز گره. باشدمي اهنمار
بنابراين هر گره ناشناس جدولي را براي خود تشكيل . ثبت مي كنند

هاي گرهو سيگنالهايي كه  هاي راهنماگرهدهد كه حاوي مختصات مي
و با توجه به اينكه مختصات  باشداند ميدريافت نمودهراهنما از يكديگر 

. شودهاي راهنما مشخص است فاصله آنها نيز براحتي محاسبه ميگره
تفاضل تقسيمي  هاي ناشناس با استفاده از اين اطالعات، جدولگره

نيوتن و سپس چند جمله اي تفاضل تقسيمي نيوتن را تشكيل مي 
 اهنمارهاي هر گره ميتواند با قرار دادن سيگنالهايي كه از گره.دهد

 راهنماهاي وتن فاصله خود را از گرهني ايدريافت كرده درچند جمله
   .شودهاي ناشناس نيز انجام مياين عمل براي ساير گره .آوردبدست مي

براي تشخيص قرار گرفتن نقطه در داخل مثلث نيز از مساحت مثلثهايي 

 (مي كنددهد، استفاده تشكيل مي راهنماهاي كه گره ناشناس با گره

  .)6شكل

  

  تشخيص داخل و خارج بودن نقطه. )6(شكل

هاي ، براي مثلث))الف(7(اگر نقطه داخل مثلث قرار گيرد طبق شكل 
برقرار ) 2(معادله راهنماتشكيل يافته حاصل از گره ناشناس و سه گره 

  :است 

 )2           (BMCAMCAMBABC ∆+∆+∆≥∆  

هاي براي مثلث ،))ب(6(شكل اگر نقطه خارج مثلث قرار گيرد طبق 
برقرار  )3(معادله راهنماتشكيل يافته حاصل از گره ناشناس و سه گره 

  :است 
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)3           (BMCAMCAMBABC ∆+∆+∆<∆  

همانند روش ايم در نهايت با استفاده از آرايه دو بعدي كه تعريف نموده
بعنوان مكان گره  آرايه مميمركز ثقل نقاط ماكزآزمون نقطه در مثلث، 

   )7شكل ( .باشدمورد نظر مي

  
  .به روش اسكن I_APITنمايش تست . 7شكل

 يروش پيشنهاد يارزياب -5

 را از نظر پارامترهاي زير بررسي I_APITو  APITروش در اين قسمت 
  .نموده و نتايج آن بيان شده است

  

و مكان گره مورد نظر در  يسه مكان واقعمقاي  5-1

و تعداد دفعات تشخيص نادرست  I_APIT, APITروش

  .داخل و خارج گره در مثلث

در مقايسه با مكان APIT و I_APITهاي ميزان خطاي روش )8(شكل
و در فضاي  راهنماگره  5اين آزمايش با . دهدواقعي نقاط را نشان مي

ومحور عمودي  Xمحورافقي معرف . انجام شده است 2000در 2000
دو محور ميانگين متراژ خطا زا نشان  كه هر. باشدنقاط مي Yمعرف 

دهدبا در نظر گرفتن ميانگين نقاط بدست آمده خطاي روش مي
  .باشدپيشنهادي كمتر ازآزمون نقطه در مثلث مي

تعداد خطاهاي تشخيص داخل يا خارج بودن مثلث براي هر  )9( شكل 
محور عمودي تعداد دفعات تشخيص نادرست و . گره را مشخص مي كند

همانطور كه نتايج . دهدرا نشان مي راهنماهاي تعداد گره  يفقمحور ا
كند در روش پيشنهادي ميانگين خطاي مختصات آزمايش بيان مي

داخل يا خارج بودن گره در مثلث صحيح نقاط كاهش و تعداد تشخيص 
زيرا در اين روش سعي شده است از عوامل بوجود . افزايش يافته است

هاي آن تضعيف سيگنالهاي دريافتي گرهآورنده خطا كه مهمترين 
باشد و اين تضعيف سيگنال باعث تعيين نادرست جهت همسايه مي

مورد نظر و در نتيجه تشخيص نادرست داخل يا خارج بودن گره در 
و گره  راهنمامثلث ميگردد، استفاده نشود و مستقيما فاصله بين گره 

كه اين محاسبه مستقيم فاصله باعث افزايش . شودناشناس محاسبه مي
  . شوديابي ميدقت مكان
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و  APIT يابينقاط خطاي مكان يمقايسه مكان واقع.)8(شكل

I_APIT.  
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تشخيص داخل و خارج  يميزان تعداد خطا .)9(شكل

  .I_APITو  APITمثلث

 ميانگين تعداد گره هاي راهنما  5-2

بر روي خطاي  گرهدر اين قسمت تاثير تعداد گره هاي راهنما، يك 
دهد با نشان مي )10(همانطور كه شكل . يابي بررسي شده است مكان

هائي كه تشكيل مي شود هاي راهنما ، تعداد مثلثافزايش تعداد گره
آيد اي كه از همپوشاني مثلثها بدست ميافزايش يافته و در نتيجه ناحيه

بيشتري حاصل مي شود و در نهايت مركز ثقل نقاط ماكزيمم در با دقت 
همانطور كه قبال نيز  .گرددآرايه دو بعدي با خطاي كمتري حاصل مي
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 I_APITيابي در بيان شد با كاهش عامل خطا افزايش دقت مكان
ها تعداد كل ندها برابر در اين شبيه سازي. باشدبيشتر ازروش قبلي مي

محيط شبيه سازي برابر . برحسب متر مي باشد مي باشد و خطا 100
- دهنده تعداد گرهمحور افقي نشان. متر مي باشد 2000متر در  2000

باشد كه با خطا مي و محور عمودي معرف ميانگين متراژ راهنماهاي 
خطاي تعيين مكان گره كاهش يافته  هاي راهنماگرهافزايش تعداد 

  .است

 

منطقه راديويي گره ها در هر گرهميانگين تعداد   5-3

 راهنما

 راهنماراديويي گره  بردهاي ناشناس در در اين قسمت تاثير تعداد گره
ها كمترين تاثير در گرهدر اين حالت افزايش تعداد . بررسي شده است

هاي همسايه در دارد چون از گرهرا يابي در روش پيشنهادي دقت مكان
ولي در روش آزمون .ناشناس استفاده نمي شود گرهتخمين موقعيت 

ها امكان مقايسه بهتر براي گره مورد نقطه در مثلث با افزايش تعداد گره
 گرهنظر و تشخيص جهت صحيحتر و در نهايت تعيين قرار گرفتن 

  ها يابد و مناطقي كه از همپوشاني مثلثداخل يا خارج مثلث افزايش مي
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با تعداد گره  I_APITو  APITيابي خطاي مكان). 10(شكل

  .راهنما

  

باشد كه اين افزايش دقت سبب كاهش تر ميشود دقيقتشكيل مي
 10 راهنماهاي گرهدر اين شبيه سازي ها تعداد . يابي استخطاي مكان

محيط شبيه سازي . در نظر گرفته شده است يهاگرهدرصد تعداد كل 
- محور افقي تعداد گره )11( در شكل. باشدمتر مي 2000متردر 2000

- يابي را نشان ميهاي ناشناس و محور عمودي ميانگين خطاي مكان
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  .هابا تعداد گره I_APITو  APITيابي خطاي مكان. )11(شكل

 . راهنما يهاتاثير شعاع ارسال گره  5-4

. شده است يدر اين قسمت تاثير اندازه شعاع گره هاي راهنما بررس
نشان مي دهد با افزايش اندازه شعاع گره هاي )12(همانطور كه شكل

شود افزايش يافته و در نتيجه راهنما ، تعداد مثلث هائي كه تشكيل مي
حاصل  يآيد با دقت بهتريمثلثها بدست م يكه از همپوشان ياناحيه

- خطاي مكان. شود و احتمال دقيق تر شدن تخمين بيشتر مي شود يم

بيشتر  I_APITيابي نيز كاهش مي يابد، كه اين كاهش خطا در 
همسايه استفاده  گره يزيرا در اين روش از سيگنالها. باشدمي APITاز
گردد كه موجب تشخيص جهت اشتباه شود وفقط از سيگنال ينم

در شكل زير  .گرددمربوطه استفاده مي گرهراهنما به  يهاگره يارسال
 دهد و محور عموديرا نشان مي راهنماهاي ي گرهراديوي بردمحور افقي 

  .كندميزان خطا را بيان مي
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 محدودهدر  I_APITو  APITيابي خطاي مكان. )12(شكل

  .راديويي متفاوت
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 ينتيجه گير -6

 هاگره فيزيكي موقعيت تعيين يعني شبكه، گرههاي اوليه يابيمكان

 حسگر شبكه هاي كاربردهاي از بسياري براي شبكه، گسترش از بعد

همانطور . است ضروري و الزم رديابي و جهت بر مبتني مسيريابي مانند
تكنيكهاي طبقه  يروشهايكي از كه بيان شد روشهاي مبتني برمحدوده 

ها نياز به روشاين  .باشديمگيري فاصله، بندي بر اساس تكنيك اندازه
ها تعداد هيچ سخت افزار اضافي ندارند و به همين دليل در اين روش

روشهاي مبتني در . يابي موثر خواهد بوداتصاالت در دقت مكان
گيري ها براي تعيين موقعيت خود از زمان، زاويه يا اندازهگره برمحدوده

توان استفاده نمي كنند و همچنين محدوده اندازگيري ما توسعه يافته و 
نه چون هر از نقطه نظر هزي. در بازه هاي وسيعتر قابل اندازه گيري است

را به همسايگانش ارسال نمايد  راهنماهاي بايستي اطالعات گرهگره مي
   .گرددباعث افزايش هزينه و سربار شبكه مي

يابي مبتني بر ناحيه و مستقل از يك طرح مكانآزمون نقطه در مثلث 
شود كه اي ناهمگن از حسگرها استفاده ميباشد كه درشبكهمحدوده مي

ها قادر به ارسال توان باالي سيگنال مي دستگاه درصد كمي از اين
هاي يا بعضي از مكانيزم GPSباشند و اطالعات مكاني آنها از طريق 

با توجه به اينكه  گرهاين روش در تعيين موقعيت  . آيدبدست ميديگر
هاي دريافتي خود و همسايگان استفاده مي كند با خطاهايي از سيگنال

هاي يكه در زمينه اصالح خطا  يبه مسائل با توجه. مواجه مي شود
از فواصل  گرهمطرح شد در روش پيشنهادي در تعيين موقعيت موجود 

با توجه به نتايج شبيه سازي مي  .شود و سيگنالهاي معين استفاده مي
توان نتيجه گرفت كه الگوريتم جديد ارائه شده، خطاهاي مطرح شده 

اين روش بدون نياز به . استدر روش قبلي تا حدودي برطرف گرديده 
ها با دقت بيشتري گرهتعيين موقعيت  يهيچ گونه سخت افزار اضاف

 .باشدهمسايه نيزنمي گره يبه دانستن سيگنالها يشود و نيازانجام مي
مركز يابي مانند با ساير روشهاي مكان  APITبا توجه به اينكه

را ج بهتري قبال مقايسه شده و نتاي  , DV-Hop , Amorohousثقل

است بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه روش پيشنهادي ه نشان داد
  .نيزنسبت به ساير روشها خطاي كمتري را دارد
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