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چکیده موقعیتیابی خودرو در محیط پارکینگ بعنوان عاملی مهم جهت هوشمندسازی پارکنیگها بوده که در نتیجهی آن هدایت خودرو
امکانپذیر بوده که عاملی جهت افزایش کیفیت خدمترسانی در پارکینگ خواهد بود .با توجه به بسته بودن محیط پارکینگ ،موقعیتیابی
اجسام در آن ،از جمله مکانیابی اجسام در محیطهای سرپوشیده میباشد .استفاده از امواج رادیویی و روشهای مربوط به آن ،بمنظور
مکان یابی در محیط سرپوشیده ،از جمله راهکارهای ارائه شده در این زمینه است .در برخی روشهای دیگر این حوزه ،تنها با استفاده از
تجهیزات موجود در محیط (مشابه رادارهای مکانیاب) ،مکان جسم در فضای سرپوشیده ،محاسبه میگردد .از معایب هر دو این روشهای
میتوان به نیاز به تجهیزات اضافی با قیمتهای باال ،حساسیت بسیار زیاد نسبت به شرایط محیطی و پارازیتهای موجود ،اشاره نمود .در این
پژوهش تالش شده است تا با بهرهگیری از آنتنهای مونوپل و استفاده از ماتریس پراکندگی ،فرآیند مکانیابی انجام پذیرد .بدین منظور در
ابتدا محیط پارکینگ با صفحهای شامل چند آنتن مونوپل شبیهسازی شده و با استفاده از نرمافزار مبتنی بر المان محدود ،ماتریس پراکندگی
برای حالت عدم حضور و حضور جسم در شرایط محیطی مختلف که شبیهسازی شده است ،بدست میآید .پس از محاسبهی ماتریسهای
پراکندگی ،دادههای مورد نیاز انتخاب شده و با استفاده از شبکه عصبی ،هر یک از این مقادیر به یک موقعیت جسم نسبت داده میشود .در
فاز بعد ،به ازای قرار گرفتن جسم در موقعیت جدید ،ماتریس پراکندگی مربوطه ،بدست آمده و با مقایسه با اطالعات جمعآوری شده در
مرحله قبل ،مکان جسم را محاسبه مینماید .این فرآیند مشابه با الگوریتم اثر انگشت میباشد با این تفاوت که بجای استفاده از مقادیر توان
سیگنال از ماتریس پراکندگی شده است .از مزایای این روش میتوان به عدم نیاز به کالیبراسیون و اندازهگیری دقیق موقعیت آنتنها ،قابلیت
توسعهپذیری و ارائه راهکاری جدید جهت کاهش هزینهها و افزایش دقت محاسبهی موقعیت جسم اشاره کرد.
کلمات کلیدی :پارکنیگ هوشمند ،مکان یابی در محیط سرپوشیده ،ماتریس پراکندگی ،پارامتر پراکندگی ،الگوریتم اثر انگشت

شهرها ،رشد نموده است .در این میان هوشمند نمودن سیستمهای
مرتبط با حمل و نقل و ترافیک ،یکی از مهمترین مولفهها در
خصوص هوشمندسازی شهرها میباشد .پارکینگهای هوشمند نیز
بعنوان جزئی مهم در این حوزه ،بخش بسیاری از تحقیقات را به
خود اختصاص دادهاند [ .]1هدایت و راهنمایی رانندگان در
پارکینگها به فضای پارک مناسب یکی از مهمترین مواردی است
که در پارکینگهای هوشمند ،مدنظر میباشند .این امر موجب

 -2مقدمه
امروزه مدیریت کیفیت خدمات با رشد روز افزون تکنولوژی و نیاز
به دستیابی به حداکثر مطلوبیـتها چه از نظر خدمت دهندگان
در سازمـانها و چه از نظر مشتـری توجه خاصـی در حـوزههای
تحقیقاتی و کاربرد به خود اختصاص داده است .این مقوله در
خصوص شهرها با ارائه راهکارهایی متنوع در زمینه هوشمندسازی
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ارایه روشی نوین جهت مکانیابی اشیاء متحرک با استفاده از آنتنهای مونوپل و ماتریس پراکندگی...
خواهد شد تا عالوه بر استفاده مناسب از کلیه فضاهای پارک
موجود در پارکینگ ،از ازدحام و سرگردانی وسایل نقلیه در
پارکینگ جلوگیری نماید که در نتیجه افزایش کیفیت
خدمترسانی در پارکینگ را منجر خواهد شد [ ]2و [ .]3به منظور
هدایت و راهنمایی رانندگان در ابتدا بایستی موقعیت خودرو
شناسایی شود که در خصوص فضاهای پارک کنار خیابانها و نیز
پارکینگهای سرباز ،از سامانه  1GPSاستفاده شده است .اما به
علت محدودیت فنی این سامانه در مکانیابی در فضاهای
سرپوشیده ،عمال نمی توان برای پارکینگهای طبقاتی و مسقف از
این سامانهها استفاده نمود [ .]6–4به منظور مکانیابی اجسام در
محیطهای سرپوشیده( 2مانند موقعیتیابی خودرو در
پارکینگهای سرپوشیده و طبقاتی) ،روشهای متفاوتی ارائه
شدهاند که هریک در شرایط خاصی مورد استفاده قرار میگیرند.
در روشهای موجودِ مکان یابی در محیطهای سرپوشیده ،جسم
متحرک (که یافتن مکان آن مدنظر میباشد) به یک فرستنده یا
گیرنده ،مجهز میباشد .این امر موجب میشود تا هزینه استفاده
از این تجهیزات برای پارکینگها افزایش یافته و در حالت کلی غیر
عملی گردد .به همین منظور استفاده از آنتنهایی ثابت (با توزیع
غیریکنواخت) در پارکینگ ،که هم در حالت فرستندگی و هم
گیرندگی کار کنند ،در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرند.
بطور کلی تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته مرتبط با این
موضوع را میتوان به دو دسته پارکینگهای هوشمند 0و مکانیابی
در محیطهای سرپوشیده تقسیم کرد :با توجه به گستردگی
پژوهشها و تحقیقات انجام شده در زمینهی هر یک از این مباحث،
این حوزهها به قسمتهای مختلفی تقسیم بندی میشوند که در
ادامه بطور اجمالی به آنها اشاره میشود .تحقیقات انجام شده در
زمینه پارکینگهای هوشمند در پنج دسته جای میگیرند [،]2
[ ]3و [: ]7
 -1سیستمهای اطالعاتی

پارکینگ4

 -2سیستمهای هدایت و راهنمایی در
 -3سیستمهای رزرو در

پارکینگ0

 -4سیستمهای پرداخت در
 -5پارکینگهای

پارکینگ5

پارکینگ7

اتوماتیک0

همچنین میتوان حوزهی مکانیابی در محیطهای سرپوشیده را از
منظر « الگوریتمهای مورد استفاده» به سه دسته «روش هندسی،6
تحلیل محیط ،13روش محاسبه نزدیکی و مجاورت »11تقسیمبندی
کرد [.]11–8
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 -2-2روش هندسی
در این روش ،براساس الگوریتمهای ارائه شده ،موقعیت جسم تا
حداقل سه نقطه مرجع (آنتنهایی با مکان مشخص) محاسبه و
محل جسم تخمین زده میشود .این روش خود به دو نوع زیر
تقسیم بندی میشود:
 2-2-2روش فاصله
در روش فاصله 12با اندازهگیری فاصله جسم تا نقاط مرجع و با
توجه به الگوریتم مورد استفاده ،موقعیت جسم محاسبه میگردد.
تاکنون الگوریتمهای متنوعی برای این روش ،ارائه شدهاند .موارد
زیر نمونهای از این راهکارها میباشند (در سه روش اول ،نیاز به
تجهیزاتی با هزینه باال جهت محاسبه زمان است) [ ]6[ ،]5و [–8
:]11
 )1زمان ورود ()TOA

13

 )2اختالف زمان ورود ()TDOA

14

 )3زمان رفت و برگشت ( RTOFیا )RTT

15

 )4فاز سیگنال دریافتی (فاز ورودی) ()POA

16

 )5توان سیگنال دریافتی (: 17)RSS
در این روش ،جسم متحرک در هر نقطه توان سیگنال دریافتی از
نقاط مرجع را اندازهگیری میکند (و یا بالعکس ،نقاط مرجع توان
سیگنال دریافتی از جسم را محاسبه میکنند) .با توجه به این
مساله که توان دریافتی ،وابسته به موقعیت جسم است ،با پردازش
اطالعات توان ،موقعیت جسم محاسبه میشود [ .]6–4بطور کلی
دو رویکرد متفاوت در مورد نحوهی استفاده از «توان سیگنال
دریافتی» بمنظور موقعیتیابی ،وجود دارد که یک رویکرد آن از
انواع روش هندسی بوده و رویکرد دیگر مربوط به روش تحلیل
محیط میباشد (شرح این رویکرد در قسمت تحلیل محیط ارائه
شده است) .در رویکرد هندسی مربوط به روش  ، RSSاز وابستگی
افت توان سیگنال به فاصله میان جسم متحرک و نقطه مرجع،
استفاده میشود .بدین صورت که مقادیر توان دریافتیِ اندازهگیری
شده نسبت به چند نقطه مرجع ،با توجه به مدل افت انتشار
سیگنال ،بصورت فاصله میان جسم و نقطه مرجع تفسیر شده و
موقعیت جسم با استفاده از یک روش هندسیِ مناسب ،محاسبه
میشود [.]11–8
 -2-2-1روش زاویه

28

در این روش که با نام «زاویهی ورودی »19نیز شناخته میشود،
زاویهی دریافت سیگنال ارسال شده از فرستنده ،توسط گیرنده
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اندازهگیری میشود .در این روش از آنتنهایی با طراحی خاص
(آنتن آرایهای) استفاده میشود [( ]9ایدهی اولیه شبیهسازی
محیط پارکینگ ،در روش ارائه شده در این پژوهش ،از ساختار
آنتنهای آرایهای گرفته شده است) .زاویه دریافت سیگنال از جسم
متحرک در نقطه مرجع ،با استفاده از آنتن آرایهای به دو روش
قابل محاسبه است .در روش اول ،جهت دریافت سیگنال ،با
اندازهگیریِ تفاوت فاز بین المانهای آنتن آرایهای بدست میآید.
در روش دوم ،زاویهی دریافت سیگنال از جسم متحرک ،با استفاده
از تکنیکهای پردازش سیگنال آرایهای ،محاسبه میشود .با
ترکیب زاویهی ورودی ( )AOAاندازهگیری شده در دو نقطه
مرجع ،موقعیت جسم قابل محاسبه است .تعداد نقاط مرجع مورد
نیاز ،جهت تخمین موقعیت جسم در این روش نسبت به روشهای
 TOAو  TDOAکمتر است .مزیت دیگر این روش ،عدم نیاز به
همزمانسازی و استفاده از ساعتهای دقیق (جهت محاسبه دقیق
زمان) ،میباشد .اما در این روش نیز ،مشابه با روشهای ذکر شده،
بایستی جسم متحرک به یک فرستنده یا گیرنده مجهز باشد [،]5
[ ]6و [.]11–8

 -2-1روش تحلیل محیط
همانطور که در قسمت روش هندسی (در توضیح روش توان
سیگنال دریافتی یا همان  )RSSبیان شد ،مقادیر توان دریافتی
را با دو رویکرد میتوان استفاده کرد که یک رویکرد بصورت
هندسی بوده (که در قسمت روش هندسی شرح داده شد) و
رویکرد دیگر مربوط به روش تحلیل محیط میباشد .در این روش
ابتدا مشخصات محیط (توان سیگنال دریافتی به ازای
موقعیتهای مختلف جسم) جمع آوری شده ،سپس موقعیت
جسم براساس اندازهگیری و محاسبه لحظهای مقادیر توان
سیگنال دریافتی در هر موقعیت و مقایسه آنها با مشخصات جمع
آوری شده ،بدست میآید .این روش که معروف به «اثر انگشت»21
نیز میباشد ،در دو فاز اساسی قابل پیادهسازی میباشد:
 )1در فاز اول که فاز کالیبراسیون 21یا فاز آفالین 22میباشد ،ابتدا
یک ناحیه از فضای مورد بررسی ،به چندین قسمت تقسیمبندی
شده و توان سیگنالهای دریافتی توسط نقاط مرجع (آنتنها)،
در هر یک از نواحی اندازهگیری میشود و مقادیر  RSSاندازه
گیری شده همراه با موقعیت آنها در یک پایگاه داده ذخیره
میشود.
 )2در فاز دومکه فاز موقعیتیابی یا فاز آنالین 23نام دارد ،توان
سیگنال دریافتی توسط نقاط مرجع (آنتنها) در حضور جسم
اندازهگیری میشود و با مقادیر RSSذخیره شده در پایگاه داده
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

مقایسه و از طریق یک الگوریتم جستجو ،موقعیت جسم تعیین
میگردد [ .]13–8[ ,]6در مراجع و مقاالت مختلفالگوریتمهای
جستجو متفاوتی ارائه شدهاند که پنج الگوریتم جستجوی مهم که
بر پایه مکانیابی اثرانگشتی میباشند ،عبارتند از :الگوریتم
احتماالت ،24الگوریتم -kنزدیکترین همسایه ،25الگوریتم شبکه
عصبی چند الیه ،26الگوریتم کوچکترین Mضلعی 27و الگوریتم
28
ماشین برداری پشتیبان

 -2-3روش محاسبه نزدیکی و مجاورت
این روش به نسبت دو روش قبل (روشهای هندسی و تحلیل
محیط) کاربرد کمتری داشته و تحقیقات کمتری در این حوزه
صورت پذیرفته است .در این روش ،موقعیت جسم متحرک بطور
حدودی و با توجه به محدودهی آنتنی که تحت پوشش آن قرار
گرفته است ،تعیین میگردد .چنانچه جسم در محدودهی چند
آنتن قرار گرفته باشد ،به آنتنی که بیشترین توان را از جسم
دریافت میکند ،نسبت داده شده و بدین ترتیب موقعیت جسم با
محدودهی تحت پوشش آنتن مورد نظر ،تقریب زده میشود [–8
.]11

 -1طراحی و شبیهسازی سیستم مکانیابی اشیاء
هوشمندسازی پارکینگ به مولفههای مختلفی وابسته است.
موقعیتیابی و هدایت رانندگان در فضای پارکینگ یکی از این
مولفهها میباشد .با توجه به اینکه محیط پارکینگ یک محیط
سرپوشیده است ،مکانیابی در این فضا از جمله موارد مکانیابی
در محیطهای سرپوشیده خواهد بود .در اکثر روشهای مکانیابی
در محیطهای سرپوشیده که از امواج رادیویی 26استفاده میکنند،
جسم متحرک 03به یک فرستنده مجهز بوده که امواج ارسالیِ آن،
توسط نقطه یا نقاط مرجع 01دریافت شده و با استفاده از
الگوریتمهای مختلف مکان جسم تخمین زده میشود .در برخی
روشها این فرآیند برعکس میباشد ،یعنی امواج توسط نقاط مرجع
ارسال شده و توسط جسم متحرک که مجهز به گیرنده است،
دریافت میگردد .در اینگونه روشها با توجه به مجهز بودن جسم
متحرک به یک فرستنده و یا گیرنده ،هزینه پیادهسازی باال رفته،
بعالوه با توجه به مشکالت امواج رادیویی در محیطهای
سرپوشیده ،مانند انتشار چند مسیره و فیدینگ ،02محاسبهی مکان
جسم با خطای زیاد همراه خواهد بود .همچنین در برخی روشهای
دیگر ،جسم متحرک مجهز به فرستنده و یا گیرنده نمیباشد و
فرآیند مکانیابی با استفاده از امواج رادیویی که توسط نقاط مرجع
جلد  -7شماره  -4زمستان 2316

ارایه روشی نوین جهت مکانیابی اشیاء متحرک با استفاده از آنتنهای مونوپل و ماتریس پراکندگی...
ارسال شده ،صورت میپذیرد .در این روشها ،با توجه الگوریتم
مورد استفاده ،محاسبه توان سیگنالهای دریافتی و یا محاسبه
زمان مورد نیاز است که در حالت اول بعلت مشکالت امواج رادیویی
در محیطهای سرپوشیده (انتشار چند مسیره و فیدینگ) خطای
تخمین م وقعیت جسم زیاد بوده و برای حالت دوم نیز تنها با
استفاده از تجهیزات گران قیمت (جهت محاسبه دقیق زمان)
میتوان مکان جسم را با دقت مناسب محاسبه نمود .بدین ترتیب
در این پژوهش تالش شده است تا از یک شبکه حسگر بی سیمِ
کم هزینه (که متشکل از چندین آنتن مونوپل 33با چیدمانهای
مختلف است) استفاده شده و با بررسی میزان تاثیر حضور جسم
در محیط توسط ماتریس پراکندگی 34و پارامترهای آن 35و با
بهرهگیری از شبکه عصبی چند الیه ،00مکان جسم تخمین زده
شود .با توجه به اینکه در این روش ،فرآیند مکانیابی در دو فاز
آفالین و آنالین انجام میگیرد ،انواع چیدمانهای آنتنها در محیط
(منظم و نامنظم) قابل استفاده بوده و همچنین فرآیند
کالیبراسیون و اندازهگیری دقیق محل آنتنها مورد نیاز نمیباشد.
در نهایت نیز با داشتن مکان جسم میتوان هدایت و راهنمایی آن
را انجام داد.
در این پژوهش تالش میشود تا از ساختاری مشابه آنتن
) (37ESPARاستفاده شود .آنتنهای  ESPARکه یکی از انواع
آنتنهای آرایهای میباشد ،نمونهای از آنتنهای استفاده شده در
روش هندسی و از نوع راهکار «زاویه ورود» محسوب میشود .این
مدل آنتن از تعدادی آنتن مونوپل تشکیل میشود .ابعاد آنتن
 ESPARدر قیاس با فضایی که در آن قرار میگیرد کوچک
میباشد و با قرارگیری دو عدد از این آنتنها در محیط ،که یکی
فرستنده و دیگری گیرنده است ،فرآیند مکانیابی اجسام داخل
محیط صورت میگیرد [ ]9و [ .]18–14در شکل  1تصویری از
آنتن  ESPARنشان داده میشود .در این پژوهش با الهام گرفتن
از این نوع آنتن ،مکانیابی انجام میپذیرد ،با این تفاوت که تمامی
آنتنهای مونوپل روی صفحه ،توانایی ارسال و دریافت امواج را
داشته و جسم در میان این آنتنها جابجا میشود .بعالوه بجای
محاسبه زاویه ورود امواج (که در آنتن  ESPARاستفاده میشود)،
ماتریس پراکندگی ،محاسبه خواهد شد.

شکل  -2یک شبکه دلخواه با  Nدرگاه

 -1-2ماتریس پراکندگی
همانطور که در فرکانسهای پایین 38جهت توصیف وضعیت یک
شبکه با  Nدرگاه( 39که در شکل  2نشان داده شده است) ،از
ماتریسهای امپدانس 41و ادمیتانس ،41استفاده میشود ،در
فرکانسهای باال( 42فرکانسهای مایکروویو ،)43ماتریس پراکندگی
بکار برده میشود .ماتریسهای امپدانس و ادمیتانس ،رابطهی
مقادیر ولتاژ و جریان برای تمام درگاهها را نشان میدهد ،بنابراین
با محاسبه مقادیر ولتاژ و جریان ،این ماتریسها مطابق با
فرمولهای  1و  2بدست خواهند آمد (برای محاسبه امپدانس و
ادمیتانس از روابط  1و  2استفاده میشود) .با توجه به اینکه در
این شبکه ،جریان و ولتاژ متناوب میباشد (با فرکانس پایین)،
مقادیرشان اعدادی موهومی بوده که در نتیجه امپدانس و
ادمیتانس هم اعدادی موهومی خواهند بود [.]21–19
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مقادیر مولفههای ماتریس امپدانس با استفاده از رابطه  1بدین
صورت بدست میآیند که چنانچه تنها به شاخه 𝑗 ام ،جریانی به
مقدار 𝑗𝐼 اعمال گردد (و این مقدار برای سایر شاخهها صفر باشد)،
ولتاژ گره 𝑖 ام ،برابر 𝑖𝑉 خواهد بود که این مقادیر با استفاده از
ابزارهای محاسبه جریان و ولتاژ (ولتمتر و آمپرسنج) قابل
اندازهگیری هستند .در نتیجه پارامتر 𝑗𝑖𝑍 (امپدانس یا مقاومت
پارامتر مربوطه) از تقسیم این دو مقدار بدست میآید.
همچنین مقادیر مولفههای ماتریس ادمیتانس با استفاده از رابطه
 2بدین صورت بدست میآیند که چنانچه تنها به گره 𝑗 ام ،ولتاژی
به مقدار 𝑗𝑉 اعمال گردد (و این مقدار برای سایر گرهها صفر باشد)،
جریان شاخه 𝑖 ام ،برابر 𝑖𝐼 خواهد بود که این مقادیر با استفاده از
ابزارهای محاسبه جریان و ولتاژ (ولتمتر و آمپرسنج) قابل
اندازهگیری هستند .در نتیجه پارامتر 𝑗𝑖𝑌 (ادمیتانس یا رسانایی
پارامتر مربوطه) از تقسیم این دو مقدار بدست میآید.
اما در فرکانسهای باال ،محاسبهی مقادیر ولتاژ و جریان بسیار
دشوار بوده بعالوه روابط فوق میان ولتاژ و جریان همواره برقرار
نمیباشد .در نتیجه برای توصیف وضعیت شبکه از ماتریس
44
پراکندگی استفاده میگردد .این ماتریس رابطه میان امواج ولتاژ
اعمال شده (ولتاژ ارسال) به هر درگاه و امواج ولتاژ منعکس شده
(ولتاژ دریافتی یا بازگشتی از محیط) از هر درگاه را نشان میدهد
(فرمول  3این رابطه را نشان میدهد) .بعبارت دیگر با اعمال ولتاژ
به هر درگاه ،امواجی ایجاد شده که سایر درگاهها (و حتی همان
درگاه) آن امواج را با ولتاژ خاصی دریافت میکنند .پارامترهای
ماتریس پراکندگی را میتوان در عمل ،با استفاده از روشهای
تحلیل شبکه و یا با کمک دستگاه تحلیلگر شبکه  ،بدست آورد
[.]21–19
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معنای رابطه فوق این است که چنانچه تنها به درگاه 𝑗 ام ،موج
ولتاژی به مقدار  𝑉𝑗+اعمال گردد (و این مقدار برای سایر درگاهها
صفر باشد) ،درگاه 𝑖 ام ،موج ولتاژی به اندازه  𝑉𝑖−دریافت میکند.
در نتیجه پارامتر 𝑗𝑖𝑆 از تقسیم این دو مقدار بدست آمده و بیانگر
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میزان تاثیر آنتن 𝑖 ام از امواج آنتن 𝑗 ام میباشد .پارامتر 𝑖𝑖𝑆  ،موجِ
ولتاژ ب ازگشته به خود آنتن نسبت به موج اعمال شده به آن را
نشان میدهد .هر چه این مقدار کمتر باشد ،نشاندهندهی راندمان
بهتر و طراحی مناسب آنتن میباشد ،چراکه مقدار کمتری از موج
ولتاژ به خود آنتن بازگشته است [ .]21–19استفاده از این موضوع،
بخش مهمی از روش ارائه شده در این پژوهش است ،چراکه در
این پارامترها (پارامترهای قطری ماتریس پراکندگی) ،با نزدیک
شدن جسم به آنتن مربوطه ،میزان بیشتری از موج ولتاژ به خود
آنتن باز میگردد .در نتیجه اندازه پارامترهای قطری به موقعیت
جسم مرتبط خواهد بود.

 -3تئوری
به منظور مکانیابی در محیط سرپوشیده ،استفاده از آنتنهایی
ثابت (با توزیع یکنواخت و غیریکنواخت) در پارکینگ ،که هم در
حالت فرستندگی و هم گیرندگی کار کنند ،در این پژوهش مورد
بررسی قرار میگیرند .این فرآیند تقریبا مشابه عملکرد رادار
می باشد با این تفاوت که تاثیر امواج بازتابی و پارازیتها در
محیطهای سرپوشیده ،یکی از چالشهای پیش رو برای این طرح
میباشد .روش پیشنهادی برای رفع این چالش ،استفاده از ماتریس
پراکندگی میباشد .این ماتریس پس از مدلسازی مجموعه آنتنها
و برای چیدمانهای مختلف آنها ،در نرمافزار مبتنی بر روش حل
المان محدود با نام  ANSYS HFSSو با تحلیل سیگنالهای
محیط ،بدست میآید .در ابتدا تاثیر حضور جسم در محیط در
حالت چیدمان تنها یک آنتن ،مورد بررسی قرار گرفته و
ماتریسهای پراکندگی برای حالت عدم حضور و حضور جسم در
موقعیتهای مخلتف محاسبه میگردد .بدین ترتیب تعداد
ماتریسهای پراکندگی بدست آمده برابر با تعداد نقاط حضور جسم
بعالوه یک حالت عدم حضور جسم ،میباشد .از تفاضل ماتریس
پراکندگی در حالت عدم حضور جسم از ماتریسهای پراکندگی در
حالت حضور جسم در موقعیتهای مختلف ،ماتریسهای
پراکندگی تفاضل یافته بدست میآیند (که تعداد آنها برابر با
تعداد نقاط حضور جسم است) .در ادامه به کمک شبکه عصبی
چند الیه و با استفاده از مقادیر پارامترهای ماتریس پراکندگی
تفاضل یافته (بعنوان دادههای ورودی 45شبکه عصبی) و مقادیر
موقعیتهای جسم (بعنوان دادههای هدف 40در شبکه عصبی)،
فرآیند آموزش شبکه عصبی انجام میگیرد (این مرحله بعنوان فاز
آفالین شناخته میشود) .پس از اتمام فرآیند آموزش ،وزنهای
شبکه عصبی بدست خواهند آمد که با توجه به مقدار دادههای
ورودی ،مقادیر دادههای خروجی محاسبه خواهند شد .هرچه
جلد  -7شماره  -4زمستان 2316

ارایه روشی نوین جهت مکانیابی اشیاء متحرک با استفاده از آنتنهای مونوپل و ماتریس پراکندگی...
اختالف دادههای خروجی با دادههای هدف (مقدار داده خطا)47
کمتر باشد ،جواب بهتری بدست آمده است .در نهایت با بهرهگیری
از شبکهی عصبی آموزش داده شده و ماتریسهای پراکندگی
تفاضل یافته (که در اثر حضور جسم در موقعیتهای مختلف جدید
محاسبه خواهند شد) ،مکان جسم تخمین زده میشود (این مرحله
همان فاز آنالین بوده که مکان جسم با استفاده از مقادیر محاسبه
شده در فاز آفالین بدست میآید).
در این پژوهش ،تعداد نرونهای ورودی شبکه عصبی ،دو برابر
تعداد آنتنهای موجود در محیط میباشد .چراکه با بررسی
نمودارهای تغییرات اندازه و فاز مربوط به پارامترهای پراکندگی،
نمودارهای مربوط به درایههای قطری ،جوابهای بهتر و قابل
تعمیمتری نسبت به سایر نمودارها ارائه میدهند .در نتیجه با توجه
به اینکه هریک از این پارامترهای قطری ماتریس پراکندگی ،دو
مقدار اندازه و فاز دارند ،بنابراین تعداد نرونهای ورودی شبکه
عصبی دو برابر تعداد درایههای ماتریس پراکندگی میباشد (که
برابر تعداد آنتنهای محیط است) .همچنین تعداد نرونهای
الیهی خروجی برابر با  2میباشد که همان مقدار  xو  yبرای
موقعیت جسم است.
مراحل و فلوچارت (شکل  )3الگوریتم ارائه شده در این پژوهش
(الگوریتم ماتریس پراکندگی) بدین صورت میباشد:
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 -9اجرای فاز آموزش شبکه عصبی چند الیه براساس روش MLP

(براساس این روش 𝑚 مجموعه داده بصورت تک به تک به شبکه
داده شده و براساس وزنهای محاسبه شده برای شبکه عصبی،
مقادیر خروجی شبکه با مقادیر هدف مرتبط با هر مجموعه داده
که مختصات موقعیت جسم میباشد ،مقایسه شده و براساس میزان
خطا وزن شبکه تغییر میکند .این فرآیند تا زمانیکه میزان خطا
برای کلیه 𝑚 مجموعه داده از حد خاصی کمتر شود ادامه مییابد)
 -11اجرای فاز آنالین (مراحل  11تا )15
 -11قرار گرفتن جسم در موقعیت جدید و محاسبه ماتریس
پراکندگی
 -12اعمال مقادیر اندازه و فاز ماتریس پراکندگی تفاضل یافته به
شبکهعصبی چندالیه (که در مرحله 8آموزش دادهشدهاست)
 -13محاسبه مقادیر مختصات جسم
 -14مقایسه موقعیت محاسبه شده و با موقعیت واقعی جسم و
بدست آوردن خطای محاسبه
 -15اجرای مراحل  11تا  14برای موقعیتهای جدید مدنظر (𝑀

موقعیت)
 -16ترسیم نمودار سه بعدی خطای محاسبات براساس موقعیت
جسم و محاسبه مقادیر میانگین خطا و میانگین مربعات خطا

 -1شبیه سازی چیدمان 𝑛 آنتن در محیط
 -2محاسبه ماتریس پراکندگی (𝑛 × 𝑛) در حالت عدم حضور
جسم
 -3اجرای فاز آفالین (مراحل  4تا )7
 -4قراردادن جسم در موقعیت مشخص و محاسبه ماتریس
پراکندگی (𝑛 × 𝑛)
 -5محاسبه تغییرات (تفاضل) ماتریسهای پراکندگی (𝑛 × 𝑛) در
دو حالت (برای موقعیت مدنظر)
 -6محاسبه مقادیر اندازه و فاز پارامترهای قطری ماتریس
پراکندگی تفاضل یافته (𝑛 پارامتر قطری و  2مقدار اندازه و فاز
برای هر پارامتر قطری در مجموع 𝑛 ×  2مولفه)
 -7اجرای مراحل  4تا  6برای تمامی نقاط مدنظر (𝑚 نقطه) جهت
جمع آوری داده برای فاز آفالین روش (در پایان جمعا 𝑚 ماتریس
پراکندگی تفاضل یافته خواهیم داشت ،بعبارت دیگر 𝑚 مجموعه
داده شامل 𝑛 ×  2داده به همراه مختصات موقعیت جسم)
 -8ترسیم شبکه عصبی با 𝑛 ×  2نرون ورودی 11 ،نرون در دو
الیه مخفی و  2نرون خروجی (هدف)

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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مرحله1

مرحله16

بله
مرحله2
خیر

آیا فاز آنالین
(مرحله )11تمام
شده است؟

مرحله4

مرحله5

مرحله14
مرحله6
مرحله13

مرحله12

مرحله11

آیا فاز آفالین
(مرحله )3تمام
شده است؟

خیر

پنج و هفت آنتن به باال ،با توجه به عدم توسعه پذیری این
چیدمانها ،بررسی نشدهاند) .بمنظور مقایسه این سه حالت ،معیار
ثابتی (که در ادامه شرح داده خواهد شد) لحاظ گردید که بر اساس
آن تحلیل انجام پذیرد .در هر یک از این حالتها سطحی محدود
به آنتنها وجود خواهد داشت که برای سه آنتن یک مثلث متساوی
االضالع ،برای حالت چهار آنتن یک مربع و برای شش آنتن یک
شش ضلعی منتظم خواهد بود (فاصله آنتنها در هر یک از این
حاالت با یکدیگر برابر است) .مساحت این سطوح با توجه به محل
قرار گیری آنتنها محاسبه میگردد .اگر این مساحت تقسیم بر
تعداد آنتن تشکیل دهندهی آن سطح گردد ،عددی بدست خواهد
آمد که معیاری مناسب جهت مقایسهی این سه حالت میباشد.
اگر فاصله آنتنها از یکدیگر را در حالت سه آنتن با حرف 𝑥 (شکل
 )4و این مقدار را برای چهار آنتن با حرف 𝑦 (شکل  )5و برای
حالت شش آنتن با حرف 𝑧 (شکل  )6نمایش داده و به ترتیب برای
هر حالت فاصله آنتنها تا مرکز هندسی سطوحشان با 𝑥𝑅  𝑅𝑦 ،و
𝑧𝑅 نشان داده شوند ،خواهیم داشت:

بله
مرحله9

مرحله8

شکل  -3فلوچارت الگوریتم ارائه شده در این پژوهش

جهت بررسی و تحلیل داده ها نیز نمودار دادههای خطا بر حسب
موقعیت جسم ترسیم شده و مقدار میانگین مربعات خطا ،40بعنوان
معیار بررسی جوابها و انتخاب بهترین حالت در نظر گرفته خواهد
شد .همچنین بمنظور ارزیابی و بررسی نتایج مربوط به چیدمان
تعداد آنتنهای مختلف در محیط و انتخاب چیدمان مناسب،
بایستی شرایط بگونهای فراهم گردد تا امکان مقایسه میان این
حاالت وجود داشته باشد .بدین منظور از میان چیدمانهای
مختلف آنتنها در محیط ،چیدمان سه و چهار و شش آنتن در
محیط انتخاب شدند .چراکه در حالت چیدمان یک آنتن در محیط،
تنها فاصله جسم از محل آنتن ،با تخمین بسیار خوبی قابل محاسبه
است ،اما مکان دقیق جسم قابل محاسبه نخواهد بود (فاصله جسم
از آنتن بیانگر مکان هندسی یک دایره خواهد بود در نتیجه مکان
دقیق جسم قابل ارائه نمیباشد) .درحالت چیدمان دو آنتن نیز
بطور مشابه ،تنها فاصله جسم از دو آنتن با تقریب خوبی قابل
محاسبه است که این نتایج معرف دو نقطه در محیط خواهد بود،
بنابراین مکان دقیق جسم مشخص نمیباشد .بدین ترتیب چیدمان
سه ،چهار و شش آنتن مورد بررسی قرار خواهند گرفت (چیدمان
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

شکل  -4نمایش چیدمان سه آنتن در محیط (و آنتنهای مجاور در
حالت توسعه محیط) و محاسبه مساحت محدود به آنها

جلد  -7شماره  -4زمستان 2316

ارایه روشی نوین جهت مکانیابی اشیاء متحرک با استفاده از آنتنهای مونوپل و ماتریس پراکندگی...
𝑧 = 𝑧𝑅

()15

√3
√3 2
= ∙ (𝑅𝑧 )2
𝑅
4
𝑧 4

()16

شکل  -5نمایش چیدمان چهار آنتن در محیط (و آنتنهای مجاور در
حالت توسعه محیط) و محاسبه مساحت محدود به آنها
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=𝐴

در معادالت  12 ،8و  16مقدار  ، Aهمان معیار ثابت میباشد که
با برابر قرار دادن آن برای هر سه حالت ،نسبت فاصلهی آنتنها در
این حاالت بدست خواهد آمد.

()17

√3 2 1 2 √3 2
=𝐴
= 𝑦𝑅 = 𝑅
𝑅
𝑥 4
2
𝑧 4
2
= → 𝑅𝑥 2
𝑅𝑦 2 = 𝑅𝑧 2
√3

حال اگر فاصلهی آنتنها تا مرکز هندسی در حالت چیدمان سه
آنتن در محیط برابر  91میلیمتر (𝑚𝑚  )𝑅𝑥 = 90در نظر گرفته
شود ،فاصله تا مرکز هندسی برای دو حالت دیگر با توجه به رابطه
 17بدست میآید:
شکل  -6نمایش چیدمان شش آنتن در محیط (و آنتنهای مجاور در
حالت توسعه محیط) و محاسبه مساحت محدود به آنها

𝑚𝑚 𝑅𝑧 = 𝑅𝑥 = 90
()18

با توجه به شکل  4خواهیم داشت:
() 5

1 √3
√3 2
∙𝑥
=𝑥
𝑥
2
2
4

= 𝑒𝑙𝑔𝑛𝑎𝑖𝑟𝑇𝑆

()6

𝑆𝑇𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 √3 2
=
𝑥
3
12

() 7

1
1
√3
=𝑥 ∙
=𝑥
𝑥
2
3
√3
√3

= 𝑥𝑅

() 8

√3
√3 2
= ∙ (√3𝑅𝑥 )2
𝑅
12
𝑥 4

=𝐴

4

𝑚𝑚 𝑅𝑥 = 83.75

𝑚𝑚 𝑥 = √3𝑅𝑥 = 155.9
()19

𝑚𝑚 𝑦 = √2𝑅𝑦 = 118.5 𝑚𝑚 ≈ 120
𝑚𝑚 𝑧 = 𝑅𝑧 = 90

با توجه به شکل  5نیز خواهیم داشت:
() 9

𝑆𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 = 𝑦 ∙ 𝑦 = 𝑦 2

()11

𝑆𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 1 2
𝑦 =
4
4

()11

1
1
√2
=𝑦 ∙
=𝑦
𝑦
2
2
√2
√2

()12

1
1
∙ (√2𝑅𝑦 )2 = 𝑅𝑦 2
4
2

=𝐴
2

√2

همچنین با توجه به روابط  15 ،11 ،7و  18میتوان فاصله
آنتنهای مجاور (طول اضالع چند ضلعی) برای هر یک از حاالت
را بدست آورد:

=𝐴
2

√3

= 𝑦𝑅

= 𝑦𝑅

=𝐴

بنابراین فاصله آنتنهای مجاور (طول اضالع چند ضلعی) برای
چیدمان سه ،چهار و شش آنتن به ترتیب 𝑚𝑚 ،𝑥 = 155.9
𝑚𝑚  𝑦 ≈ 120و 𝑚𝑚  𝑧 = 90لحاظ شده که برای این حاالت
فاصله آنتنها تا مرکز هندسی نیز به ترتیب 𝑚𝑚 ،𝑅𝑥 = 90
𝑚𝑚  𝑅𝑦 ≈ 84.85و 𝑚𝑚  𝑅𝑧 = 90میباشد .بدین ترتیب
نحوه آرایش و چیدمان آنتنها برای هر سه حالت بدست آمده و
ماتریسهای پراکندگی در شرایط عدم حضور و حضور جسم (که
یک کره به قطر  15میلیمتر فرض شده است) در موقعیتهای
مختلف ،مربوط به هر یک از این چیدمانها محاسبه خواهد شد.
همچنین تنها موقعیتهایی که محدود به محیط میان آنتنها
میباشند ،در نظر گرفته شده و از نتایج آنها استفاده میشود.

با توجه به شکل  6نیز روابط زیر بدست میآید:
()13
()14

1 √3
3√3 2
∙ 𝑧 ∙ 𝑆𝐻𝑒𝑥𝑎 = 6
=𝑧
𝑧
2
2
2
𝑆𝐻𝑒𝑥𝑎 √3 2
=
𝑧
6
4
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 -4نتایج تحقیق
با توجه به تئوری بیان شده ،در ابتدا برای چیدمان مورد ،با کمک
نرمافزار مبتنی بر المان محدود با نام ،ANSYS HFSS
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شبیهسازی صورت میگیرد .با توجه به اینکه خروجی این نرمافزار
پس از انجام تحلیل ،ماتریس پراکندگی میباشد ،جهت استفاده و
نمایش این نتایج از نرمافزار متلب 46استفاده شده است .بدین
صورت که ماتریس پراکندگی تفاضل یافته (تفاضل ماتریسهای
پراکندگی برای موقعیتهای مختلفی که جسم در آنها قرار دارد
نسبت به حالتی که جسم حضور ندارد) ،محاسبه میشود .با توجه
به اینکه پارامترهای ماتریس پراکندگی اعداد مختلط میباشند ،در
نتیجه تفاضل این ماتریسها نیز اعداد مختلطی خواهد بود که
مقدار اندازه ی این اعداد بیانگر اندازه ولتاژ و مقدار فاز آن نشان
دهنده فاز ولتاژ است که این ولتاژ براساس دریافت امواج محیط
توسط آنتن (موج ولتاژ) ،در آن ایجاد میگردد .لذا میتوان برای
هر پارامتر ماتریس پراکندگی تفاضل یافته دو نمودار اندازه و فاز
ترسیم کرد .همچنین با توجه به حضور جسم در موقعیتهای
مختلف ،برای هر موقعیت ،مقادیر ماتریس پراکندگی متفاوت
میباشد .لذا جهت نمایش این مقادیر از نمودارهای سه بعدی
استفاده میشود که دو بعد آن بیانگر مختصات محل حضور جسم
و بعد سوم بیانگر مقدار متغیر مدنظر میباشد .در ادامه با استفاده
از شبکه عصبی چند الیه ،نتایج حاصله (مقادیر اندازه و فاز
ماتریسهای پراکندگی تفاضل یافته بعنوان دادههای ورودی شبکه
عصبی) و موقعیتهای جسم (بعنوان دادههای هدف شبکه
عصبی) ،فرآیند آموزش شبکه عصبی انجام شده و در نهایت
تخمین مکان جسم با استفاده از آن صورت میپذیرد .با مقایسه
مقادیر محاسبه شده با مقادیر واقعی ،میزان خطای محاسبات
بدست آمده که میتوان این مقادیر را نیز با استفاده از یک نمودار
سه بعدی ،برای تمامی موقعیتهای جسم ،نمایش داد.

 -4-2نتایج برای چیدمان آنتنها در محیط باز
در ابتدا ،حالت چیدمان یک آنتن در محیط باز شبیهسازی شده
که براساس فرآیند ذکر شده ،مقادیر ماتریسهای پراکندگی برای
حالت عدم حضور جسم و حضور جسم در موقعیتهای مختلف
(در محیطی به ابعاد  151میلیمتر در  151میلیمتر) محاسبه
می شود .با توجه به اینکه تنها یک آنتن در محیط قرار دارد (در
مرکز مختصات) ،ماتریس پراکندگی تنها یک پارامتر داشته و
بنابراین دو نمودار مربوط به اندازه و فاز این پارامتر قابل ترسیم
میباشد .در نمودار  ،1لگاریتم مقادیر اندازه مربوط به تنها پارامتر
ماتریس پراکندگی تفاضل یافته (یا به عبارت دیگر لگاریتم
تغییرات اندازه ی پارامتر ماتریس پراکندگی در هر موقعیت جسم
نسبت به حالت عدم حضور جسم) نشان داده شده است .همچنین
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در نمودار  2مقادیر فاز تنها پارامتر ماتریس پراکندگی تفاضل یافته
رسم شده است.

نمودار  -1لگاریتم مقادیر اندازه پارامتر  S11از ماتریس پراکندگی
تفاضل یافته در موقعیتهای مختلف جسم

نمودار  -2مقادیر فاز پارامتر  S11از ماتریس پراکندگی تفاضل یافته در
موقعیتهای مختلف جسم

با توجه به متقارن بودن نتایج نسبت به آنتن مرکزی ،نتایج مناسبی
برای حالتی که دادههای اصالح شده بعنوان ورودی (دو نرون برای
ورودی شبکه عصبی) و مکان جسم (با مختصات  xو  )yبعنوان
دادههای هدف ،بدست نمیآید .بنابراین برای حالت تنها یک آنتن
از محاسبه فاصله جسم از آنتن بعنوان دادههای هدف استفاده شده
است .نمودار  ،3میزان خطای فاصله محاسبه شده نسبت به فاصله
واقعی جسم از آنتن را در هر موقعیت جسم نشان میدهد .همانطور
که مشاهده میشود ،فاصله جسم از آنتن با خطای بسیار کمی
(کمتر از  3میلیمتر) توسط شبکه عصبی ،محاسبه شدهاند.
میانگین خطا برای این حالت  1,354میلیمتر بوده و میانگین
مربعات خطا نیز برابر  1,271میلیمتر مربع میباشد .این مقادیر
نشان میدهد که محاسبه فاصله جسم از آنتن با دقت بسیار باالیی
صورت پذیرفته است.
بمنظور انتخاب بهترین چیدمان که قابلیت مقیاسپذیری 51را نیز
داشته باشند ،تنها سه نوع چیدمان مثلث متساویاالضالع ،مربع و
هشت ضلعی منتظم وجود دارد .بدین ترتیب مشابه با فرآیند انجام
شده برای حالت یک آنتن در محیط باز ،برای چیدمانهای سه،
چهار و شش آنتن در محیط باز ،در ابتدا هر یک از این حاالت با
توجه به مقادیر بدست آمده از روابط  18و  19در نرمافزار
جلد  -7شماره  -4زمستان 2316

ارایه روشی نوین جهت مکانیابی اشیاء متحرک با استفاده از آنتنهای مونوپل و ماتریس پراکندگی...
شبیهسازی شده و مطابق با روش بیان شده ماتریس پراکندگی
تفاضل یافته برای هر موقعیت جسم (در هر یک از چیدمانها)
محاسبه میگردد .بمنظور ایجاد شرایط یکسان جهت مقایسه و
ارزیابی حاالت نیز ،براساس نکات ذکر شده در قسمت تئوری،
موقعیتهایی از جسم که محدود به فضای میان آنتنها هستند،
لحاظ شده است .همچنین برخالف حالت یک آنتن برای حاالت
دیگر ،ماتریس پراکندگی دارای درایه غیر قطری میباشد اما در
این پژوهش تنها از درایههای قطری ماتریس پراکندگی استفاده
شده است .در ادامه نیز با استفاده از شبکه عصبی با دوالیه مخفی
و  11نرون در هر الیه ،براساس دادههای بدست آمده ،مکان جسم
تخمین زده شده و با مقادیر واقعی مقایسه و میزان مقادیر خطا
محاسبه میگردند .این مقادیر برای هر یک از چیدمانها در نمودار
( 4الف تا ج) نشان داده شدهاند.
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نمودار  -3خطای دادههای محاسبه شده توسط شبکه عصبی نسبت به
فاصله واقعی جسم ( )rاز آنتن در موقعیتهای مختلف جسم

الف

ب

ج

نمودار  -4خطای دادههای محاسبه شده توسط شبکه عصبی نسبت به
مکان واقعی جسم برای تمامی موقعیتهای آن در فضای محدود به
الف)  3آنتن ب)  4آنتن ج)  6آنتن

با توجه به نتایج بدست آمده مقادیر میانگین خطا و میانگین
مربعات خطا ،برای هر یک از چیدمانهای مذکور ،در جدول 1
بیان شده است.
جدول  -1مقادیر میانگین خطا و میانگین مربعات خطا براساس نوع
چیدمان آنتنها

میانگین خطا

میانگین مربعات خطا

نوع چیدمان
سه آنتن

4,16 mm

48,19 mm2

چهار آنتن

3,33 mm

16,78 mm2

شش آنتن

2,76 mm

18,16 mm2

بطور کلی هر سه حالت در اکثر موقعیتهای جسم تا حد بسیار
خوبی ،مکان آن را تخمین زدهاند .اما با توجه به کمتر بودن مقدار
میانگین مربعات خطا برای حالت چیدمان چهار آنتن ،این آرایش

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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نسبت به دو حالت دیگر ،مناسبتر بوده و پاسخهای بهتری ارائه
خواهد کرد .بنابراین حالت چیدمان با چهار آنتن به عنوان حالت
بهینه ،نسبت به دو حالت دیگر انتخاب شده و جهت بررسی نتایج
برای محیطهای بسته از این چیدمان استفاده خواهد شد.

الف

 -4-1نتایج برای چیدمان آنتنها در محیطهای بسته
بمنظور بررسی تاثیر محیط برروی نتایج ،فرآیند تحلیل طی
چندین حالت و تحت شرایط مختلف محیطی انجام گرفت .جهت
تحلیلِ تاثیر باز و یا بسته بودن محیط بعنوان یکی از مهمترین
عوامل تاثیرگذار بر شرایط محیطی ،محاسبات برای چهار حالت
مختلف صورت پذیرفت .بدین منظور ،چیدمان چهار آنتن در
محیط ،انتخاب و چهار حالتِ مختلف ،شامل محیط کامال باز،
محیط بسته به شکل دایره (شکل  -7الف) ،محیط بسته به شکل
هشت ضلعی منتظم (شکل  -7ب) و محیط بسته به شکل
مستطیل (شکل  -7ج) ،مدل شده و مورد بررسی قرار گرفتند به
نحوی که آنتنها رئوس یک مربع با ابعاد  121میلیمتر باشند.
همچنین جسم در محیطی به ابعاد  211میلیمتر در  211میلیمتر
جابجا شده (برخالف تحلیل در محبط باز که جسم در فضای
محدود به آنتنها در هر چیدمان جابجا میشد) و مقادیر ماتریس
پراکندگی (و ماتریس پراکندگی تفاضل یافته) برای هر موقعیت
جسم در هر یک از حاالت محاسبه خواهد شد .در ادامه با استفاده
از شبکه عصبی چند الیه و نتایج بدست آمده ،مکان جسم تخمین
و با مقایسه و تحلیل دادههای حاصله ،تاثیر انواع دیوارهها بررسی
خواهد شد.

ب

ج

شکل  - 7نمایش چیدمان  4آنتن در محیط بسته به شکل الف) دایره
ب) هشت ضلعی منتظم ج) مستطیل

نتایج و نمودارهای بدست آمده از تحلیل هر یک از این شرایط
نشان میدهد که وضعیت محیطی (باز و بسته بودن آن) تاثیری
برروی الگوی تغییرات مقادیر اندازه و فاز مربوط به پارامترهای
ماتریس پراکندگی تفاضل یافته ندارد .اگرچه این مقادیر (اندازه و
فاز) در شرایط مختلف ،متفاوت میباشد ،اما الگوی تغییرات آنها
تفاوت چندانی باهم نخواهد داشت .در نمودار  ،5این نتایج تنها
برای مقادیر اندازه پارامتر  S11از ماتریس پراکندگی تفاضل یافته
برای چهار حالت (محیط باز و سه محیط بسته) نشان داده شده
است.
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الف

الف

ب

ب

ج

ج

د

نمودار  -5لگاریتم مقادیر اندازه پارامتر  S11از ماتریس پراکندگی
تفاضل یافته در موقعیتهای مختلف جسم برای الف) محیط باز ،
محیط بسته به شکل ب) دایره ج) هشت ضلعی منتظم د) مستطیل

پس از محاسبه ماتریس پراکندگی تفاضل یافته برای تمامی نقاط
حضور جسم در هر یک از چهار حالت ذکر شده ،با استفاده از این
نتایج و شبکه عصبی چند الیه ،وزنهای شبکه عصبی مربوطه
بدست آمده و در نهایت تخمین مکان جسم صورت میپذیرد .در
نتیجه مقادیر خطای محاسبات در هر موقعیت جسم برای هر یک
از حاالت بدست آمده که این نتایج در نمودار ( 6الف تا د) نشان
داده شده است .همچنین با توجه به نتایج بدست آمده مقادیر
میانگین خطا و میانگین مربعات خطا ،برای هر یک از چیدمانهای
مذکور ،در جدول  2بیان شده است.
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نمودار  -6خطای دادههای محاسبه شده توسط شبکه عصبی نسبت به
مکان واقعی جسم برای تمامی موقعیتهای آن برای چیدمان چهار
آنتن در محیط الف) باز ب) بسته دایرهای ج) بسته هشت ضلعی د)
بسته مستطیلی
جدول  -2مقادیر میانگین خطا و میانگین مربعات خطا براساس نوع
محیط قرارگیری چهار آنتن

نوع محیط چیدمان

میانگین خطا

میانگین مربعات خطا
53,6 mm2

باز

5,779 mm

بسته (دایرهای)

4,853 mm

2

33,26 mm

بسته (هشت ضلعی)

3,616 mm

26,12 mm2

بسته (مستطیلی)

5,625 mm

51,5 mm2
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 -2نتیجه گیری
در این پژوهش تالش شد تا در ابتدا انواع چیدمان آنتنها در
محیط باز مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه با انتخاب بهترین نوع
چیدمان (براساس نتایج بدست آمده) ،نتایج این چیدمان در محیط
باز و انواع محیطهای بسته ،مقایسه و ارزیابی گردند .بررسی نتایج
برای انواع چیدمان در محیط باز نشان میدهد بطور کلی در هر
سه حالت (چیدمان سه ،چهار و شش آنتن در محبط باز) در اکثر
موقعیتهای جسم ،مکان آن تا حد بسیار خوبی تخمین زده شده
است .مقایسه مقادیر میانگین مربعات خطا در جدول  1نشان
میدهد با توجه به کمتر بودن مقدار میانگین مربعات خطا برای
حالت چیدمان چهار آنتن ،این آرایش نسبت به دو حالت دیگر،
مناسبتر بوده و پاسخهای بهتری ارائه خواهد کرد .بنابراین حالت
چیدمان با چهار آنتن به عنوان حالت بهینه ،نسبت به دو حالت
دیگر انتخاب شده و جهت بررسی نتایج برای محیطهای بسته از
این چیدمان استفاده گردید .بررسی نتایج برای حالت چیدمان
چهار آنتن در محیط باز و سه نوع محیط بسته (دایره ،هشت ضلعی
و مستطیل) نیز نشان میدهد ،روش پیشنهادی در این پژوهش
برای محیطهای بسته نیز صادق میباشد چراکه در این روش از
ماتریس پراکندگی تفاضل یافته استفاده شده است .بعبارت دیگر
مقادیر ماتریس پراکندگی در حضور جسم و عدم حضور جسم
نسبت به حالتی که محیط باز است بسیار متفاوت است ،اما چون
تفاضل این دو مقدار در نظر گرفته میشود عمال تاثیر محیط بسته
از بین میرود .مقایسه مقادیر میانگین خطا و میانگین مربعات خطا
در جدول  2نیز نشان میدهد که مکانیابی برای هر سه نوع دیواره
بسته با دقت تقریبا مشابه (و حتی بهتر) نسبت به حالت بدون
دیواره میباشد .همچنین با توجه به این موضوع که این نتایج تنها
برای سه حالت محیط بسته مورد بررسی قرار گرفت ،اما بطور
مشابه میتوان نتیجه گرفت که این نتایج برای هر محیط بستهای
قابل تعمیم خواهد بود .از جمله نوآوریهای تحقیق میتوان به
«مدل کردن پارکینگ با یک صفحه شامل چندین آنتن مونوپل»،
«عدم نیاز به کالیبراسیون موقعیت آنتنها برروی صفحه»،
«استفاده از ماتریس پراکندگی به عنوان پارامتر تحلیلی محیط» و
«استفاده از شبکه عصبی چند الیه ( )MLPو آموزش شبکه با
کمک دادههای بدست آمده» اشاره نمود.
مقایسه نتایج بدست آمده از روش ارائه شده در این پژوهش (روش
ماتریس پراکندگی) با سایر روشهای ارائه شده در حوزه مکانیابی
در محیطهای بسته (سرپوشیده) ،نشان میدهد که مکانیابی با
دقت باالیی ( 1,7تا  2,7درصد) با توجه به هزینه پیادهسازی و
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اجرای کم در این روش ،نسبت به روشهای دیگر انجام گرفته
است .در جدول  ،3انواع روشها ،دقت اندازهگیری ،هزینه اجرا و
جدول  -3مقایسه انواع روشهای مکانیابی در محیط بسته با روش
ماتریس پراکندگی [ ]4و []5

روش
مکانیابی
ZigBee

RFID

UWB

WLAN

SPOT
ON

Radar

Land
Marc

S
Matrix

ابعاد محیط
دقت اندازهگیری
درصد دقت
41 m
3~5m
%7,5~%12,5
35 m
2~5m
%5,7~%14,3
21 m
1,1 m
%1,5
51 m
2~3m
%4 ~ %6
15 m
3m
%21
15 m
2~3m
%13,3 ~ %21
51 m
1~2m
%2 ~ %4
211 mm
3,6 ~5,6 mm
%1,7 ~ %2,7

هزینه
اجرا

الگوریتم مورد
استفاده

متوسط

RSSFingerprinting

متوسط

RSSFingerprinting

زیاد

TOA , TDOA

متوسط

RSSFingerprinting

کم

RSSTriangulate

متوسط

RSSTriangulate

متوسط

RSSTriangulate

کم

Scaterring
MatixFingerprinting

الگوریتم مورد استفاده در هر یک از این روشها با روش ماتریس
پراکندگی (سطر آخر) مقایسه شده است .باتوجه به اینکه تاکنون
در زمینهی مکانیابی در محیطهای سرپوشیده از ماتریس
پراکندگی بعنوان پارامتر تحلیلی محیط ،استفاده نشده است،
موضوعات متنوعی جهت ادامه بررسیهای این پژوهش و نتایج آن،
وجود خواهد داشت .چند نمونه از موضوعات و مباحثی که امکان
بررسی در تحقیقهای آتی (در این زمینه) را خواهند داشت در
ادامه پیشنهاد میگردد.
جلد  -7شماره  -4زمستان 2316

184

...ارایه روشی نوین جهت مکانیابی اشیاء متحرک با استفاده از آنتنهای مونوپل و ماتریس پراکندگی
Theoretical and Mathematical Foundations of
Computer Science (pp. 198-206). Springer,
Berlin, Heidelberg.

[6]

Zhang, D., Xia, F., Yang, Z., Yao, L., &
Zhao, W. (2010, May). Localization
technologies for indoor human tracking. In
Future
Information
Technology
(FutureTech), 2010 5th International
Conference on (pp. 1-6). IEEE.

[7]

Liu, J., Chen, R., Chen, Y., Pei, L., & Chen,
L. (2012). iParking: An intelligent indoor
location-based smartphone parking service.
Sensors, 12(11), 14612-14629.

[8]

Karl, H., Willig, A., and Holger, K., (2005)
“Localization and positioning,” in Protocols
and architectures for wireless sensor
networks, New York, NY, United States:
John Wiley & Sons, pp. 231–237.

[9]

[10]

[11]

[12]

Brás, L., Carvalho, N. B., Pinho, P., Kulas, L.,
& Nyka, K. (2012). A review of antennas for
indoor positioning systems. International
Journal of Antennas and Propagation, 2012.
Liu, H., Darabi, H., Banerjee, P., & Liu, J.
(2007). Survey of wireless indoor positioning
techniques and systems. IEEE Transactions
on Systems, Man, and Cybernetics, Part C
(Applications and Reviews), 37(6), 10671080..
Han, G., Xu, H., Duong, T. Q., Jiang, J., &
Hara, T. (2013). Localization algorithms of
wireless sensor networks: a survey.
Telecommunication Systems, 52(4), 24192436.
Kaemarungsi, K. (2005, June). Efficient
design of indoor positioning systems based
on location fingerprinting. In Wireless
Networks, Communications and Mobile
Computing, 2005 International Conference
on (Vol. 1, pp. 181-186). IEEE.

ساخت نمونهی آزمایشگاهی در مقیاس مطرح شده در این
پژوهش و مقایسهی نتایج بدست آمده از فاز تئوری با
دادههای محاسبه شده از این نمونهی آزمایشگاهی (مقایسه
.)نتایج تئوری و عملی

-

بررسی چیدمانهای نامنظم برای تعداد آنتنهای مختلف در
 و مقایسه نتایج با حالتهای منظم با در نظر گرفتن،محیط
.معیارهایی جهت معادلسازی نتایج

-

افزایش مقیاس محیط مورد تحلیل (افزایش ابعاد جسم و
بالتبع آن اندازهی آنتنها و تغییر فرکانس امواج ارسالی) و
بررسی نتایج برای شرایط محیطی جدید و مقایسه آن با
نتایج این تحقیق و ارائه الگویی جهت مشاهدهی تاثیر تغییر
.مقیاس در نتایج حاصله

-

)بدست آوردن رابطه و فرمول (با توجه به روشهای شناسایی
میان مقا دیر اندازه و فاز از پارامترهای قطری ماتریس
.پراکندگی تفاضل یافته و موقعیت واقعی جسم

-

تحلیل مقادیر (اندازه و فاز) پارامترهای غیر قطری از ماتریس
پراکندگی تفاضل یافته و یافتن رابطهی منطقی میان این
.مقادیر و موقعیت جسم

-

بررسی حضور دو یا چند جسم بصورت همزمان در محیط و
تاثیر آن برروی نتایج و دقت محاسبات

-
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