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چکیده :رديابي هدف فقط با اندازهگيری زاويه سمت ،يک مسئله چالشبرانگيز با کاربردهای فراوان در حوزههای نظامي و تجاری
ميباشد .در رديابي سمت به تنهايي بصورت چندهدفي چندسنسوری توزيع شده ،سنسورها از يكديگر فاصله داشته اما با استفاده از تجهيزات
مخابراتي با هم تبادل داده مينمايند .اين سيستم ،عالوه بر مزايای عمومي سيستمهای توزيع شده ،شامل اين ويژگي کاربردی است که در
صورت وجود فاصله مناسب بين سنسورها ،حالت اهداف رويتپذير بوده و انجام مانور توسط حسگرها ضرورت نخواهد داشت .با توجه به
اهميت و کاربرد اين مسئله ،در اين مقاله برای اولين بار رديابي سمت به تنهايي چندهدفي چندسنسوری با معماری غيرمتمرکز و با
اندازهگيریهای ناهمزمان ارائه شده است .در اين تحقيق ،با کمک گرفتن از ايده اندازهگيری مرکب و با لحاظ نمودن زمان اندازهگيریها
در محاسبات ،ضمن غلبه بر ناهمزماني اندازهگيریها ،اثرات غيرخطي در معادله اندازهگيری حذف شده است .همچنين از فيلترينگ مبتني بر
استراتژی پخش به منظور بهرهبرداری از اطالعات عاملهای سنسوری همسايه جهت بهبود تخمينها استفاده شده است .شبيهسازیهای انجام
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شده نشان ميدهد که سيستم طراحي شده ،ميتواند به خوبي اهداف را تشخيص داده و با دقت قابل قبولي رديابي نمايد.
کلمات کلیدی :رديابي هدف با اندازهگيری سمت به تنهايي ،سيستمهای چندعامله ،سيستمهای غيرمتمرکز ،کنترل همكارانه ،فيلترهای
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Abstract: Bearings only tracking is a challenging issue with many applications in military and
commercial areas. In distributed multi-sensor multi-target bearings only tracking, sensors are far from
each other, but are exchanging data using telecommunication equipment. In addition to the general
benefits of distributed systems, this tracking system has another important advantage: if the sensors
are sufficiently spaced apart, the target state is observable and the maneuver is not necessary by
sensors. In this work, Multi-sensor multi-target bearings only tracking with decentralized architecture
and asynchronous measurements is newly proposed. In this study, with the help of the idea of
composite measurements and taking into account the time of measurements in the calculations, while
overcoming the asynchronous of the measurements, the nonlinear effects in the measurement
equation are also eliminated. Also, diffusive filtering is used to exploit the information of neighboring
sensor agents to improve the estimates. The simulations show that the system designed in this research
can well detect targets and track them with acceptable accuracy.
Keywords: Bearings-only Tracking, Multi-Agent Systems, Decentralized Systems, Cooperative
Control, Diffusive Filters.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.4.8

مبتني بر استراتژیهای پخش.

2

رديابي چندهدفي چندسنسوری غيرمتمرکز و همكارانه با اندازهگيری غيرهمزمان سمت
عليرضا جالليپور ،ريحانه کاردهي مقدم

اغلب مقاالت ارائه شده در حوزه رديابي سمت به تنهايي توزيع شده ،از

 -1مقدمه
تحليل حرکت هدف صرفاً با اندازهگيری زاويه سمت هدف که به
رديابي سمت به تنهايي 1معروف شده است ،يكي از مسائل کالسيک در
حوزه رديابي است که از سال  1947توسط استنسفيلد [ ]1آغاز شده و هنوز،
هم از نظر تئوری و هم از نظر عملي ،مورد توجه محققين ميباشد .از
کاربردهای نظامي اين مسئله چالشبرانگيز ميتوان به رديابي هدف در زير
آب با استفاده از سونار غيرفعال 2و از کاربردهای غيرنظامي آن به رديابي
هواپيماها در مراقبت هوايي اشاره نمود [.]2-5
در مسائل رديابي سمت به تنهايي ،معادله اندازهگيری در دستگاه
فيلترينگ غيرخطي روبرو هستيم [ .]6در صورت ثابت بودن سنسور ،فقط
با اندازهگيری سمت هدف نميتوان مكان آن را تعيين نمود زيرا متغيرهای
حالت هدف هنگامي رويتپذير ميشوند که سكوی حامل سنسور،
متحرک بوده و ميزان مانور آن از مانور هدف بيشتر باشد [ .]7تحقيقات در
اين زمينه هنوز هم ادامه دارد .به عنوان مثال ،مرجع [ ]8از بين رويكردهای
موجود ،رويكرد بيشترين شباهت 3را برای حل اين مسئله پيشنهاد کرده
است .همچنين مرجع [ ]9به طراحي مانور بهينه مشاهدهگر پرداخته است.
در رديابي چندهدفي چندسنسوری ،اندازهگيریهای چندين سنسور
طوری با يكديگر ترکيب ميشوند که خطسير 4اهداف رديابي شده نسبت
به حالت يک سنسوری ،بطور قابل توجهي بهتر خواهند بود [ .]10با توسعه
شبكههای حسگر بيسيم ،سيستمهای رديابي چندهدفي چندسنسوری توزيع
شده مورد توجه محققين قرار گرفته است .در رديابي سمت به تنهايي
چندهدفي چندسنسوری توزيع شده ،سنسورها از هم فاصله داشته اما ارتباط
دادهای با يكديگر دارند .اين سيستمها عالوه بر مزايای کلي سيستمهای
مناسبي از يكديگر فاصله داشته باشند ،نياز به انجام مانور توسط سكوهای
سنسوری برطرف ميگردد [.]2
5

برای سيستمهای رديابي توزيع شده ،از معماریهای متمرکز ،
غيرمتمرکز 6و ترکيبي 7استفاده ميشود .در ساختار متمرکز ،دادههای تمام
سنسورها برای پردازش به يک مرکز تلفيق داده 8سراسری ارسال ميشوند.
در معماری غيرمتمرکز ،هر سكو دادههای دريافتي از سنسورهای محلي
خودش را پردازش نموده و با سكوهای مجاور نيز تبادل اطالعات مينمايد.
معماری ترکيبي يا سلسله مراتبي ،تلفيقي از ساختارهای متمرکز و
غيرمتمرکز ميباشد .اگرچه از نظر بهينه بودن ،معماری متمرکز نسبت به
معماری غيرمتمرکز دارای برتری ميباشد ،اما به زيرساختهای قویتری
برای جمعآوری اطالعات و پردازش آنها در مرکز تلفيق داده سراسری نياز

عملكرد مستقل سنسورها ،تاخير انتقال داده ،احتمال از دست رفتن بستههای
اطالعاتي هنگام انتقال و  ...فرض همزماني دادهها صحيح نخواهد بود.
تعداد معدودی از مقاالت ارائه شده در زمينه رديابي سمت به تنهايي توزيع
شده ،ناهمزماني اندازهگيریها را در نظر گرفتهاند .در مرجع [ ]11حل
مسئله رديابي چندهدفي چندسنسوری با اندازهگيری سمت به تنهايي
ناهمزمان با معماری متمرکز مورد توجه قرار گرفته و يک الگوريتم
بازگشتي ارائه شده است .در مرجع [ ]12نيز يک الگوريتم متمرکز برای
اندازهگيریهای غيرهمزمان سنسورهای سمت به تنهايي ارائه شده است.
استراتژیهای مختلفي از جمله استراتژیهای افزايشي ،9اجماع 10و
پخش 11برای همكاری عاملها و نحوه تبادل اطالعات در شبكه پيشنهاد
شده است [ .]13در مرجع [ ]14تالش گرديده است که حجم اطالعات
موردنياز جهت تبادل بين گرهها کاهش يابد .يكي از راهكارهای مورد
استفاده ،تبادل اطالعات با گرههای انتخاب شده بصورت تصادفي بجای
انتشار سراسری در شبكه است .عموماً از استراتژی اجماع برای پيادهسازی
رفتار هماهنگ و همكارانه در سيستمهای شبكهای استفاده ميشود .مرجع
[ ]15به بررسي و تحليل الگوريتمهای اجماع در سيستمهای چندعامله
پرداخته است .در سالهای اخير ،فيلترهای توزيع شده مبتني بر اجماع مورد
توجه قرار گرفته است .مرجع [ ]16از فيلتر کالمن نمونهبردار مبتني بر اجماع
ميانگين برای حل مسئله رديابي سمت به تنهايي در فضای سه بعدی استفاده
نموده است .در فيلترهای توزيع شده مبتني بر اجماع ،الزم است که بين دو
اندازهگيری متوالي ،مرحله اجماع به همگرايي برسد؛ اما در سيستمهای
بزرگ و گسترده به داليلي مانند تاخير شبكه و اتصاالت متناوب ممكن
است اين کار قابل انجام نباشد [ .]17مرجع [ ]3از فيلتر ذرهای توزيع شده
برای حل مسئله رديابي سمت به تنهايي استفاده نموده و تالش کرده است
که سربار ناشي از تكرارهای الزم برای همگرايي الگوريتم اجماع کاهش
داده شود .مرجع [ ]18با مقايسه استراتژیهای همكاری برای تخمين توزيع
شده ،نشان داده است که الگوريتمهای پخش عملكرد بهتری نسبت به
الگوريتمهای اجماع دارند .در مرجع [ ]17يک چارچوب برای تخمين
غيرخطي چندسنسوری توزيع شده با استفاده از فيلتر ذرهای مبتني بر
استراتژی پخش ارائه شده است.
دو پيكربندی کاربردی برای حل مسائل تخمين چندسنسوری وجود
دارد .در پيكربندی اول ،اندازهگيریهای تمام سنسورها مستقيماً در فرايند
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دارد .لذا در بسياری از کاربردها ،معماری غيرمتمرکز ترجيح داده ميشود.

بسياری از تحقيقات انجام شده در زمينه تخمين توزيع شده ،فرض
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توزيع شده ،دارای اين ويژگي کاربردی ميباشند که اگر سنسورها به نحو

غيرمتمرکز کمتر پرداخته شده است.
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مختصات کارتزين تابعي غيرخطي از موقعيت هدف است ،لذا با يک مسئله

ساختارهای متمرکز يا سلسله مراتبي استفاده نمودهاند و به معماری
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فيلترينگ مورد استفاده قرار ميگيرند .در پيكربندی دوم ،ابتدا تمام

با عاملهای همسايه خود ارتباط دارد ،لذا با تشكيل يک شبكه سنسوری

اندازهگيریها از يک زمان مشخص ،با يكديگر ترکيب شده و يک

توزيع شده ،چارچوب مناسبي برای تخمين غيرمتمرکز و همكارانه ،بدون

اندازهگيری کاملتر را ميسازند که به آن اندازهگيری مرکب 1گفته

نياز به مرکز تلفيق داده فراهم ميشود .با توجه به عملكرد مستقل عاملها،

ميشود [ .]19مرجع [ ،]20روابط مناسبي جهت محاسبه اندازهگيری مرکب

اندازهگيریها ناهمزمان ميباشند .هدف از حل اين مسئله ،تخمين

برای مسئله رديابي سمت به تنهايي با ساختار متمرکز و اندازهگيریهای

سينماتيک (موقعيت و سرعت) اهداف ميباشد .در شكل  1يک سناريوی

همزمان ارائه نموده است .در مرجع [ ]21دو روش برای تشكيل اندازهگيری

نمونه که شامل سه عامل سنسوری و دو هدف ميباشد ،مشاهده ميگردد.

مرکب در سيستم رديابي سمت به تنهايي متمرکز با سنسورهای ثابت و
مشاهدات ناهمزمان ارائه شده است .مرجع [ ]19روش اول ارائه شده در
مرجع [ ]21را تكميل نموده است.
در اين تحقيق ،رديابي اهداف با استفاده از تعدادی عامل سنسوری
گرفته است .اگرچه در تحقيقات منتشر شده ابعاد مختلف اين مسئله مورد
بررسي قرار گرفته است اما هيچكدام از آنها به حل مسئله رديابي سمت به
تنهايي بصورت چندهدفي چندسنسوری با معماری غيرمتمرکز و
اندازهگيریهای ناهمزمان که در اين مقاله ارائه گرديده است ،نپرداختهاند.
در اين پژوهش ،پس از وابستهسازی داده ،2ايده اندازهگيری مرکب
ارائه شده توسط مرجع [ ،]19با انجام برخي اصالحات الزم ،برای سيستم
غيرمتمرکز موردنظر در اين تحقيق بكارگيری شده است .در فرايند
مديريت خطسير اهداف ،از ايده انتخاب مناسبترين هدف از بين يک
مجموعه اهداف فرضي ،برای راهاندازی خطسيرهای جديد استفاده شده
است .بكارگيری روش اندازهگيری مرکب موجب خطي شدن معادله
اندازهگيری ميشود ،لذا از فيلتر کالمن توزيع شده مبتني بر استراتژی پخش
برای تخمين حالت اهداف استفاده شده است .مانور حرکتي عاملها نيز به
نحوی تعيين ميگردد که ضمن حفظ اتصال شبكه و تعقيب اهداف،
در ادامه ،ابتدا مسئله موردنظر تشريح گرديده و روش اجرای تحقيق
به تفصيل شرح داده ميشود .بعد از آن ،نتايج بدست آمده در
شبيهسازیهای انجام شده ،ارائه گرديده و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در انتها نيز ضمن ارائه نتيجهگيری ،پيشنهاداتي جهت ادامه تحقيق مطرح
ميگردد.

 2–2فرضيات مسئله
در مسئله موردنظر ،فرض شده است که هر عامل ميتواند با استفاده
از سيستم موقعيت ياب جهاني 4يا سيستم ناوبری اينرسي ،5موقعيت و
سرعت خود را بطور دقيق تعيين نمايد .اما اندازهگيری سمت اهداف دارای
خطا ميباشد که بصورت نويز سفيد گوسي با ميانگين صفر و انحراف معيار
حداکثر  5درجه در نظر گرفته شده است .اهداف ،بدون مانور بوده اما
عاملها با حداکثر نرخ چرخش  2درجه بر ثانيه ميتوانند مانور داشته باشند.
حداکثر سرعت اهداف و عاملها  30متر بر ثانيه در نظر گرفته شده است.
برای هر عامل ،ديد  360درجه در نظر گرفته شده است .حداکثر فاصله
قابل اندازهگيری توسط پارامتری به نام برد اندازهگيری تعيين ميگردد.
حداکثر فاصله ممكن جهت ارتباط با عاملهای اطراف به مقداری تحت
عنوان برد ارتباطي محدود شده است .با توجه به محدوديت پهنای باند
ارتباطي در دنيای واقعي ،بايد حداقل دادهها بين عاملها رد و بدل شود.
همچنين کاهش حجم محاسبات محلي موردنياز در هر عامل مدنظر قرار
ميگيرد تا استفاده از الگوريتمهای طراحي شده در کاربردهای واقعي
امكانپذير گردد.

 -2تشریح مسئله موردنظر

 -3روش انجام تحقیق

 1–2سيستم مورد مطالعه
در اين تحقيق ،طراحي يک سيستم توزيع شده برای رديابي اهداف
متحرک بدون مانور در فضای دو بعدی با استفاده از تعدادی عامل متحرک
خودمختار (مانند ربات يا پهپاد )3مدنظر قرار گرفته است .اين عاملها که
پايش نموده و بصورت محلي اندازهگيریها را پردازش مينمايند .هر عامل

1

Composite Measurement
Data Association
3
)Unmanned Aerial Vehicle (UAV
2
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محيط سيستم ،فضايي دوبعدی دربرگيرنده تمام موجوديتها شامل
سنسورها و اهداف ميباشد .مشخصات تمام موجوديتها از جمله
مشخصات مكاني و حرکتي آنها در مدل محيط ثبت گرديده و در زمان
شبيهسازی سيستم ،بطور مداوم بروز رساني ميشود .دو کارکرد اصلي برای
مدل محيط در نظر گرفته شده است .کارکرد اول ،مدلسازی فرايند
)Global Positioning System (GPS
)Inertial Navigation System (INS

4
5
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فقط قادر به اندازهگيری سمت اهداف ميباشند ،بطور مستقل محيط را

 1–3مدل محيط

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.4.8

سرعت و کيفيت رديابي بهبود يابد.

شكل  :1يک سناريوی نمونه رديابي سمت به تنهايي توزيع شده

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-09-29

هوشمند که فقط قادر به اندازهگيری سمت اهداف ميباشند ،مدنظر قرار

4

رديابي چندهدفي چندسنسوری غيرمتمرکز و همكارانه با اندازهگيری غيرهمزمان سمت
عليرضا جالليپور ،ريحانه کاردهي مقدم

اندازهگيری سمت اهداف موجود در محيط نسبت به عاملها و با توجه به
برد اندازهگيری آنها ميباشد .کارکرد دوم محيط ،ايفای نقش رسانه انتقال
اطالعات بيسيم بين عاملها ميباشد .محيط از ديدگاه انتقال سيگنال
مخابراتي ،ايدهآل و بدون نويز در نظر گرفته شده و احتمال خرابي بستههای
داده صفر است اما برد ارتباطي محدود ميباشد .هنگامي که يک عامل،
اطالعات خود را در محيط منتشر ميکند ،اين اطالعات توسط محيط به
عاملهايي که قادر به تبادل داده با عامل مذکور باشند انتقال داده ميشود.

 2–3مدل اهداف
اهداف بصورت اشياء متحرک ساده با حرکت مستقيم الخط
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-09-29

يكنواخت در دستگاه مختصات کارتزين مدلسازی ميشوند .بردار
موقعيت آنها در زمان شبيهسازی سيستم ،بطور مداوم و در هر پيمايش يا
گام زماني بروز رساني ميشود.

 3 – 3مدل عاملها
عاملهای سنسوری ،موجوديتهای هوشمندی هستند که با حسگرهای
خود ،اهداف موجود در محيط را تشخيص داده و الگوريتمهای محاسباتي

شكل  :2فلوچارت کلي برنامه عاملهای سنسوری

موردنياز را اجرا ميکنند .در زمان شبيهسازی سيستم ،بردار موقعيت و بردار
سرعت عاملها نيز بطور مداوم و در هر گام زماني بروز رساني ميشود.
همچنين برنامه عامل که وظيفه تامين هوشمندی را بر عهده دارد ،در هر
پيمايش شبيهسازی اجرا ميشود .بخش اصلي حل مسئله در اين تحقيق،
طراحي ساختار کارکردی برنامه عاملها و الگوريتمهای محاسباتي آنها
ميباشد .فلوچارت کلي برنامه عامل در شكل  2آورده شده است.
اولين مرحله در برنامه عامل ،شناسايي و تعيين عاملهای همسايه است.
اطالعات دريافتي از عاملهای همسايه ،برای مدت زمان معيني در حافظه
عامل نگهداری شده و سپس از حافظه حذف ميشوند .به منظور تعيين
موجود ميباشد ،استخراج ميگردد.

مدل اندازهگيری بصورت زير در نظر گرفته ميشود:

موقعيت عامل 𝑖 ام و هدف 𝑗 ام در دستگاه مختصات کارتزين دو

) 𝑘𝑡( 𝑗𝑖𝑤 𝑧𝑖𝑗 (𝑡𝑘 ) = ℎ (𝑇𝑗 (𝑡𝑘 ), 𝑆𝑖 (𝑡𝑘 )) +

بعدی در شكل  3نشان داده شده است .موقعيت عامل در لحظه 𝑘𝑡 معلوم

()3

فرض ميشود:

که ) 𝑘𝑡( 𝑗𝑖𝑧 اندازهگيری سمت هدف 𝑗 ام توسط عامل 𝑖 ام در 𝑘𝑡 است و
) 𝑡( 𝑥
] 𝑘 𝑖𝑠 [ = ) 𝑘𝑡( 𝑖𝑆
) 𝑘𝑡( 𝑖𝑠𝑦

()1

موقعيت هدف 𝑗 ام در لحظه 𝑘𝑡 بصورت زير نشان داده ميشود:
()2

) 𝑘𝑡( 𝑗𝑡𝑥
]
) 𝑘𝑡( 𝑗𝑡𝑦

) 𝑘𝑡( 𝑗𝑖𝑤 نويز اندازهگيری سنسور 𝑖 ام برای هدف 𝑗 ام در 𝑘𝑡 ميباشد .نويز
اندازهگيری سنسور 𝑖 ام ،دارای توزيع گوسي با ميانگين صفر و وارايانس
𝑖𝑅 در نظر گرفته شده است .همچنين:

[ = ) 𝑘𝑡( 𝑗𝑇

()4

) 𝑘𝑡( 𝑖𝑠𝑦𝑦𝑡𝑗 (𝑡𝑘 )−

)

) 𝑘𝑡( 𝑖𝑠𝑥𝑥𝑡𝑗 (𝑡𝑘 )−

(

−1

ℎ (𝑇𝑗 (𝑡𝑘 ), 𝑆𝑖 (𝑡𝑘 )) = 𝛼𝑖𝑗 (𝑡𝑘 ) = tan

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.4.8

عاملهای همسايه ،شماره عاملهايي که اطالعات دريافتي از آنها در حافظه

شكل  :3هندسه مسئله رديابي سمت به تنهايي در دستگاه مختصات کارتزين

فلوچارت فرايند وابستهسازی اندازهگيریها به خطسيرهای موجود در
شكل  4آورده شده است .در اين تحقيق ،روش نزديکترين همسايه برای
وابستهسازی داده ،انتخاب شده و توسط الگوريتم تخصيص منابع مانكرس

Munkres Algorithm
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399
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پيادهسازی شده است.

1

5
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که 𝑚𝑧𝛼 زاويه سمت اندازهگيری شده و 𝑛𝑡̂𝛼 مقدار تخمين زده شده برای
سمت هدف در زمان اندازهگيری 𝑚𝑧𝛼 است.
هدف موقتي که بيشترين انطباق را با اندازهگيریها داشته باشد،
انتخاب شده و يک تخمينگر برای آن راهاندازی ميشود .در پيمايشهای
بعدی شبيهسازی ،برای اين هدف نيز فرايند فيلترينگ و تخمين حالت انجام
خواهد شد.
سه وضعيت مختلف برای اهداف تخمين زده شده ،تعريف شده است:
در حال بررسي ،1رديابي شده 2و گم شده .3وضعيت اهداف جديد ،در حال
بررسي در نظر گرفته ميشود .پس از گذشت مدت زمان معيني از شروع
فيلترينگ ،وضعيت هدف به رديابي شده تغيير مييابد .اگر به اندازه مدت
وضعيت رديابي شده بگذرد ،وضعيت آن به گم شده تغيير خواهد يافت.
در اين صورت ،اندازهگيری پيشبيني شده بر مبنای تخمين بردار حالت
هدف ،به جای اندازهگيری سنسور مورد استفاده قرار ميگيرد .اگر مدت
زيادی از آخرين اندازهگيری تخصيص داده شده به يک هدف با هر
وضعيتي بگذرد ،آن هدف از ليست اهداف تخمين زده شده حذف خواهد
شكل  :4فلوچارت فرايند وابستهسازی داده

هزينه تخصيص اندازهگيری 𝑖 ام به هدف 𝑗 ام بصورت زير تعريف
شده است:

شد.
پس از وابستهسازی داده ،اندازهگيریهای مربوط به هر هدف مشخص
شده است ،لذا برای هر هدف يک اندازهگيری مرکب محاسبه ميگردد.

2

) )𝑗𝑖𝛾( 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑗 = 𝐾1 (1 − 𝑒 𝐾2

()5

که  𝐾1و  𝐾2ضرايب ثابت ميباشند .همچنين:

موقعيت عامل در 𝑘𝑡 بصورت زير ميباشد:
()9
بردار حالت هدف در 𝑘𝑡 بصورت زير است:

𝑖𝑧𝛼 𝛾𝑖𝑗 = 𝛼̂𝑡𝑗 −

()6

) 𝑡( 𝑥
] 𝑘 𝑠 [ = ) 𝑘𝑡(𝑆
) 𝑘𝑡( 𝑠𝑦

که 𝑖𝑧𝛼 زاويه سمت اندازهگيری شده و 𝑗𝑡̂𝛼 مقدار تخمين زده شده برای
زاويه سمت هدف در زمان اندازهگيری 𝑖𝑧𝛼 است.
برای راهاندازی خطسير جديد ،ابتدا تعدادی هدف موقت با

اندازهگيری سنسور در لحظه 𝑘𝑡 بصورت زير ميباشد:

پارامترهای تصادفي به عنوان نامزد برای خطسير جديد توليد ميشوند.
فاصله اين اهداف نسبت به محل اندازهگيری ،نمونههايي تصادفي از توزيع

()11

يكنواخت در برد اندازهگيری سنسور ميباشند .زاويه سمت اين اهداف،

که ) 𝑘𝑡(𝑤 نويز اندازهگيری سنسور در لحظه 𝑘𝑡 ميباشد و دارای توزيع

نمونههای تصادفي از توزيع گوسي حول مقدار اندازهگيری شده با انحراف

گوسي با ميانگين صفر و واريانس 𝑘𝑅 در نظر گرفته ميشود .در هر زمان،

معيار سنسور مربوطه انتخاب ميشوند .کورس اهداف نيز نمونههايي

با توجه به منبع اندازهگيری ،از واريانس سنسور مربوطه استفاده خواهد شد.

تصادفي از توزيع يكنواخت در بازه صفر تا  360درجه ميباشند.

همچنين:

اندازهگيریهای اختصاص نيافته تعيين ميگردد .تابع انطباق بصورت زير
تعريف شده است:
()7

()12

) 𝑘𝑡(𝑤 𝑧(𝑡𝑘 ) = ℎ(𝑋(𝑡𝑘 ), 𝑆(𝑡𝑘 )) +

) 𝑘𝑡( 𝑠𝑦𝑦(𝑡𝑘 )−

)

) 𝑘𝑡( 𝑠𝑥𝑥(𝑡𝑘 )−

( ℎ(𝑋(𝑡𝑘 ), 𝑆(𝑡𝑘 )) = 𝛼(𝑡𝑘 ) = 𝑡𝑎𝑛−1

تعداد کل اندازهگيریها 𝑀 در نظر گرفته شده است .اندازهگيری
مرکب ،تخمين بردار حالت هدف در لحظه مشخصي مانند 𝑓𝑡 يعني

2

) )𝑚𝑛𝜁( 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑖𝑡𝑦𝑛𝑚 = 𝐾1 (1 − 𝑒 𝐾2

) 𝑓𝑡(̂𝑋 ميباشد که برای محاسبه آن ،از روش تخمين حداکثر شباهت

ضرايب ثابت ميباشند .همچنين:

شرط ) 𝑓𝑡(𝑋 ،به عنوان تابع درستنمايي در نظر گرفته ميشود:

()8

Query
Track
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399
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()13

]) 𝑓𝑡(𝑋 | ) 𝑘𝑡(Λ[𝑋(𝑡𝑓 ); Ζ] ≜ 𝑝[Ζ | 𝑋(𝑡𝑓 )] = ∏𝑘 𝑝[z

Lost

3

2
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که 𝑛 انديس هدف موقت موردنظر 𝑚 ،انديس اندازهگيری 𝐾1 ،و 𝐾2

استفاده شده است .تابع چگالي احتمال مجموعه تمام اندازهگيریها ( )Ζبه

𝑚𝑧𝛼 𝜁𝑛𝑚 = 𝛼̂𝑡𝑛 −

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.4.8

) 𝑘𝑡(𝑥
) 𝑘𝑡(𝑦
= ) 𝑘𝑡(𝑋
) 𝑘𝑡( ̇𝑥
]) 𝑘𝑡( ̇𝑦[

()10

در مرحله بعدی ،ميزان انطباق هر کدام از اهداف موقت با تمام

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-09-29

زمان معين ديگری ،از آخرين اندازهگيری اختصاص يافته به يک هدف با
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عليرضا جالليپور ،ريحانه کاردهي مقدم

برای بيشينه کردن تابع درستنمايي از الگوريتم کمترين مربعات

بنابراين تخمين حداکثر شباهت برابر خواهد بود با:
]𝑋̂𝑀𝐿 = argmax 𝛬[𝑋(𝑡𝑓 ); Ζ] = argmin 𝜆[𝑋(𝑡𝑓 ); Ζ

()14

) 𝑓𝑡(𝑋

) 𝑓𝑡(𝑋

اوليه در نظر گرفته ميشود .بعد از تكرار 𝑗 ام ،تخمين حالت هدف

که )𝑋(𝜆 ،تابع درستنمايي لگاريتمي منفي ميباشد:
)𝑋(𝛬 λ(𝑋) = − ln

()15

1
2

𝑇

])) 𝑘𝑡(𝑆 [𝑧(𝑡𝑘 ) − ℎ(𝑋(𝑡𝑘 ),
ماتريس 𝐹 بصورت زير تعريف ميشود:

) 𝑘𝑅( ])) 𝑘𝑡(𝑆 ℎ(𝑋(𝑡𝑘 ),

𝑘𝛼 نسبت به ) 𝑓𝑡(𝑥 𝑥̇ (𝑡𝑓 ) ،𝑦(𝑡𝑓 ) ،و ) 𝑓𝑡( ̇𝑦 محاسبه شوند .داريم:

1
𝐹(𝑡𝑘 , 𝑡𝑓 ) ≜ [0
0
0

) 𝑓𝑡(𝑋 ) 𝑓𝑡 𝑋(𝑡𝑘 ) = 𝐹(𝑡𝑘 ,

) 𝑧(𝑡1
) 𝑧(𝑡2
[≜Ζ
]
⋮
) 𝑀𝑡(𝑧

ميتوان نوشت:

()20

)) ℎ (𝐹(𝑡1 , 𝑡𝑓 ) 𝑋(𝑡𝑓 ), 𝑆(𝑡1
)) ℎ(𝑋(𝑡1 ), 𝑆(𝑡1
)) ℎ(𝑋(𝑡2 ), 𝑆(𝑡2 )) = ℎ (𝐹(𝑡2 , 𝑡𝑓 ) 𝑋(𝑡𝑓 ), 𝑆(𝑡2
⋮
⋮
])) 𝑀𝑡(𝑆 [ℎ(𝑋(𝑡𝑀 ),
])) 𝑀𝑡(𝑆 [ℎ (𝐹(𝑡𝑀 , 𝑡𝑓 ) 𝑋(𝑡𝑓 ),

بردار اندازهگيری انباشته پيشبيني شده برای ) 𝑓𝑡(̂𝑋 بصورت زير
تعريف ميشود:

()28
و:

) 𝑘𝑡( 𝑠𝑦 Δ𝑦𝑠 ≜ 𝑦(𝑡𝑓 ) + (𝑡𝑘 − 𝑡𝑓 ) 𝑦̇ (𝑡𝑓 ) −

()29
بنابراين:

𝑠𝑦−Δ

()30

Δ𝑥𝑠 2 +Δ𝑦𝑠 2

𝑠𝑥Δ

()31

Δ𝑥𝑠 2 +Δ𝑦𝑠 2

𝑘𝛼𝜕

()32

𝑥𝜕

]

()23

𝑘𝛼𝜕
̇𝑦𝜕

̇𝑥𝜕

𝑘𝛼𝜕

()33

𝑦𝜕

) 𝑓𝑡 (𝑡𝑘 − 𝑡𝑓 ) = (𝑡𝑘 −

𝑠𝑥Δ
Δ𝑥𝑠 2 +Δ𝑦𝑠 2

=

𝑘𝛼𝜕
̇𝑦𝜕

𝑇

𝐸 [(𝑋 − 𝑋̂)(𝑋 − 𝑋̂) ] ≥ 𝐽−1

()34
که 𝐽 ماتريس اطالعات فيشر 2ميباشد:

𝑒𝑢𝑟𝑡𝑋=𝑋 | ] 𝑇))𝑋(𝐽 ≜ 𝐸[(∇𝑥 ln Λ(𝑋))(∇𝑥 ln Λ

ميتوان نوشت:
𝑇

𝑒𝑢𝑟𝑡𝑋=𝑋 | ] ))𝑋(𝜆 𝑥∇())𝑋(𝜆 𝑥∇([ 𝐸 = 𝐽

همچنين:
= )𝑋(𝜆 𝑥∇

()37

()24
ماتريس 𝑅 به فرم زير تعريف ميگردد:

1

])) 𝑖𝑡(𝑆 − ℎ (𝐹(𝑡𝑖 , 𝑡𝑓 ) 𝑋(𝑡𝑓 ),

𝑇 −1
𝑀∑
) 𝑖𝑡(𝑧[
𝑖𝑅 𝑖𝐻 𝑖=1

در نتيجه:
()38

𝑒𝑢𝑟𝑡𝑋=𝑋

|𝐻

−1

𝑇

𝑖𝑅 𝐻 =

𝑒𝑢𝑟𝑡𝑋=𝑋

|

𝑇 −1
𝑀∑
𝑖𝐻 𝑖𝑅 𝑖𝐻𝑖=1

=𝐽

چون مقدار واقعي 𝑋 در دسترس نميباشد ،از تخمين آن برای محاسبه
ماتريس اطالعات فيشر و کران پايين کرامر رائو استفاده ميشود .با توجه

)Fisher Information Matrix (FIM

2
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0
𝑅2
0
0

𝑅1
𝑅=[0
0
0

)Cramer-Rao Lower Bound (CRLB
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̇𝑥𝜕

کران پايين کرامر رائو که حداقل خطای تخمين قابل دستيابي توسط

𝑘𝛼𝜕

𝐻1
𝐻2
] [≜𝐻
⋮
𝑀𝐻

()25

) 𝑓𝑡 (𝑡𝑘 − 𝑡𝑓 ) = (𝑡𝑘 −

𝑠𝑦−Δ
Δ𝑥𝑠 2 +Δ𝑦𝑠 2

=

𝑘𝛼𝜕

1

𝑥𝜕 [ = 𝑘𝐻

ماتريس 𝐻 بصورت زير تعريف ميشود:

0 0
0 0
]⋱ 0
𝑀𝑅 0

𝑦𝜕

و:

()35

که 𝑘𝐻 ژاکوبين تابع  ℎميباشد:
𝑘𝛼𝜕

=

𝑘𝛼𝜕

همچنين:

()36
𝑦𝜕

𝑥𝜕

به روش مشابه:

) 𝑓𝑡(̂𝑋 𝑘𝐻 = )) 𝑘𝑡(𝑆 𝛼𝑘 ≜ 𝛼(𝑡𝑘 ) = ℎ (𝐹(𝑡𝑘 , 𝑡𝑓 ) 𝑋̂(𝑡𝑓 ),

𝑘𝛼𝜕

=

𝑘𝛼𝜕

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.4.8

̂
))
ℎ̅ (𝑋̂(𝑡𝑓 )) ≜ ℎ (𝐹(𝑡2 , 𝑡𝑓 ) 𝑋(𝑡𝑓 ), 𝑆(𝑡2
⋮
̂
])) 𝑀𝑡(𝑆 [ℎ (𝐹(𝑡𝑀 , 𝑡𝑓 ) 𝑋(𝑡𝑓 ),

در صورت خطيسازی تابع  ℎحول ) 𝑓𝑡(̂𝑋 خواهيم داشت:
()22

) 𝑘𝑡( 𝑠𝑥 Δ𝑥𝑠 ≜ 𝑥(𝑡𝑓 ) + (𝑡𝑘 − 𝑡𝑓 ) 𝑥̇ (𝑡𝑓 ) −

يک تخمينگر بدون باياس را تعيين ميکند بصورت زير تعريف ميشود:

)) ℎ (𝐹(𝑡1 , 𝑡𝑓 ) 𝑋̂(𝑡𝑓 ), 𝑆(𝑡1

()21

) 𝑘𝑡( 𝑠𝑥𝑥(𝑡𝑓 )+(𝑡𝑘 −𝑡𝑓 ) 𝑥̇ (𝑡𝑓 )−

تعريف ميشود:

بردار اندازهگيری انباشته شده ،بصورت زير تعريف ميشود:
()19

)

()27

ميتوان نوشت:
()18

) 𝑘𝑡(𝑠𝑦𝑦(𝑡𝑓 )+(𝑡𝑘 −𝑡𝑓 ) 𝑦̇ (𝑡𝑓 )−

( 𝛼𝑘 = 𝑡𝑎𝑛−1

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-09-29

0
) 𝑓𝑡 0 (𝑡𝑘 −
) 𝑓𝑡 (𝑡𝑘 −
1
0
]
0
1
0
0
0
1

()17

]) 𝑗̂𝑋(̅𝑋̂𝑗+1 = 𝑋̂𝑗 + [(𝐻 𝑗 )𝑇 𝑅−1 𝐻𝑗 ]−1 (𝐻 𝑗 )𝑇 𝑅 −1 [Ζ − ℎ

برای خطيسازی تابع  ℎحول ) 𝑓𝑡(̂𝑋 و محاسبه 𝑘𝐻 ،بايد مشتقات

𝜆(𝑋) = × ∑𝑘[𝑧(𝑡𝑘 ) −

()16

(اندازهگيری مرکب) بصورت زير خواهد بود:
()26

با توجه به فرض گوسي بودن سيستم ،داريم:

−1

بازگشتي استفاده ميشود و تخمين فعلي بردار حالت هدف ،به عنوان مقدار

7
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عليرضا جالليپور ،ريحانه کاردهي مقدم

به نتايج مناسب تخمينگر حداکثر شباهت ،از کران پايين کرامر رائو به

که 𝑘 𝑧ℓ,مقدار اندازهگيری شده توسط عامل همسايه  ℓام ( 𝑘𝒩 ∈  )ℓدر

عنوان کواريانس نويز اندازهگيری مرکب استفاده شده است.

لحظه 𝑘 و 𝑘 𝑅ℓ,کواريانس نويز اندازهگيری عامل  ℓام در لحظه 𝑘 ميباشد.

با توجه به خطي شدن معادله اندازهگيری به دليل استفاده از ايده

در آخرين گام نيز تخمين محاسبه شده برای بردار حالت با مقادير تخمين

اندازهگيری مرکب و خطي بودن معادله حالت سيستم به دليل بدون مانور

زده شده توسط عاملهای همسايه ترکيب شده و تخمين نهايي بردار حالت

بودن اهداف ،از فيلتر کالمن مبتني بر استراتژی پخش برای تخمين حالت

به همراه کواريانس آن مطابق با روابط ذيل محاسبه ميگردد:

سيستم استفاده شده است .به اين منظور ،خطسيرهای موجود با خطسيرهای
تخمين زده شده توسط عاملهای همسايه مقايسه شده و اطالعات تمام
خطسيرهای مشابه در فرايند فيلترينگ بكارگيری ميشود .معيار شباهت
بصورت زير در نظر گرفته شده است:
𝑇

−1

) 𝑗𝑋 𝑆𝑖𝑗 = (𝑋𝑖 − 𝑋𝑗 ) (𝑃𝑖 + 𝑃𝑗 ) (𝑋𝑖 −

()49
−1 −1

) ) 𝑘|𝑘𝑃𝑘|𝑘 = (∑ℓ∈𝒩𝑘 𝑎ℓ𝑘 (𝑃ℓ,

()50

که 𝑘|𝑘 𝑋̂ℓ,تخمين بردار حالت برای هدف موردنظر توسط عامل  ℓام و
𝑘|𝑘 𝑃ℓ,کواريانس تخمين آن ميباشد.
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()39

𝑘|𝑘𝑋̂𝑘|𝑘 = ∑ℓ∈𝒩𝑘 𝑎ℓ𝑘 𝑋̂ℓ,

که 𝑖𝑋 تخمين بردار حالت هدف توسط عامل 𝑖 ام و 𝑗𝑋 تخمين حالت
هدف توسط عامل 𝑗 ام است .همچنين 𝑖𝑃 کواريانس تخمين 𝑖𝑋 و 𝑗𝑃

کواريانس تخمين 𝑗𝑋 ميباشد.
ماتريسهای 𝐹 و 𝐺 بصورت زير تعريف ميشوند:
0
∆𝑡 2
0
] 𝑡∆

()40

1

1
2

∆𝑡 2
𝐺≜ 0
𝑡∆
[ 0
2

0
]𝑡∆
0
1

𝑡∆ 0
1 0
0 1
0 0

1
𝐹 ≜ [0
0
0

که 𝑡∆ فاصله زماني ميباشد .معادله حالت سيستم را ميتوان بصورت زير
نوشت:
)𝑘(𝑋(𝑘 + 1) = 𝐹 𝑋(𝑘) + 𝐺 v

()41

که )𝑘( ،vنويز فرايند ميباشد .ماتريس 𝐻 بصورت زير تعريف ميشود:
1 0 0 0
]𝐻 ≜ [0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

()42

شكل  :5فلوچارت فرايند فيلترينگ مبتني بر استراتژی پخش

)𝑘(𝑤 𝑧(𝑘) = 𝐻 𝑋(𝑘) +

()43

تكراری در فرايند رديابي اهداف وجود دارد .خطسيرهای اشتباه ،پس از
مدتي به دليل عدم تخصيص اندازهگيری به آنها حذف خواهند شد .اما

که )𝑘(𝑤 نويز اندازهگيری ميباشد.
فلوچارت فرايند فيلترينگ مبتني بر استراتژی پخش در شكل  5آورده

ممكن است خطسيرهای تكراری باقي بمانند .بنابراين الزم است بعد از

شده است .ابتدا مقدار پيشبيني شده بردار حالت هدف و ماتريس

فيلترينگ ،وجود اهداف يكسان مورد بررسي قرار گيرد .در صورت وجود

کواريانس آن محاسبه ميگردد:

خطسيرهای مشابه ،خطسيری که عدم قطعيت بيشتری دارد حذف ميشود.

()44

)𝑘(𝑋̂𝑘|𝑘−1 = 𝐹 𝑋̂𝑘−1|𝑘−1 + 𝐺 v

()45

𝑇 𝐺𝑃𝑘|𝑘−1 = 𝐹 𝑃𝑘−1|𝑘−1 𝐹 𝑇 + 𝐺 Q

که 𝑄 کواريانس نويز فرايند است .در گام بعدی ،تخمين بردار حالت ،با
توجه به اندازهگيری انجام شده توسط عامل موردنظر و همچنين
اندازهگيریهای دريافتي از مجموعه عاملهای همسايه ( 𝑘𝒩) ،مطابق با
روابط زير محاسبه ميشود:

برای تعيين ميزان عدم قطعيت يک خطسير ،از کواريانس تخمين بردار
حالت آن استفاده شده است:
) 𝑈𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦 = (𝑃11 + 𝑃22 ) × (𝑃33 + 𝑃44

()51

که  𝑃11کواريانس ̂𝑥 𝑃22 ،کواريانس ̂𝑦 𝑃33 ،کواريانس ̂̇𝑥 و 𝑃44

کواريانس ̂̇𝑦 ميباشد.
به منظور به اشتراکگذاری اطالعات ،هر عامل با استفاده از

()46

𝑇 𝐻 𝑆 = 𝑅ℓ,𝑘 + 𝐻𝑃𝑘|𝑘−1

عاملهای مجاور ارسال مينمايد .در ساختار عامل حافظهای برای نگهداری

()47

] 𝑋̂𝑘|𝑘 = 𝑋̂𝑘|𝑘−1 + 𝑃𝑘|𝑘−1 𝐻 𝑇 𝑆 −1 [𝑧ℓ,𝑘 − 𝐻𝑋̂𝑘|𝑘−1

وضعيت آن در نظر گرفته شده است .پس از تكميل فرايندها ،وضعيت فعلي

()48

𝑃𝑘|𝑘 = 𝑃𝑘|𝑘−1 − 𝑃𝑘|𝑘−1 𝐻 𝑇 𝑆 −1 𝐻𝑃𝑘|𝑘−1

برای استفاده در اجراهای بعدی ،ذخيره ميشود.
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در اين صورت ،معادله اندازهگيری بصورت زير خواهد بود:

با توجه به پيچيدگي سيستم ،احتمال ايجاد خطسيرهای اشتباه يا
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جهتگيری عامل به سمت موقعيت مطلوب به نحوی تعيين ميگردد
که ضمن حفظ اتصال شبكه ،دقت و سرعت همگرايي الگوريتم رديابي،
بهبود يافته و تا حد امكان ،اهداف رديابي شده از حوزه اندازهگيری سنسور
خارج نشوند .به اين منظور ،سه الگوريتم بهينهسازی بطور مستقل اجرا شده
و نتايج بدست آمده با هم ترکيب ميشوند .اندازه سرعت عامل هنگام
مانور ،ثابت فرض ميشود .متغير کنترلي مورد استفاده برای بهينهسازی
مانور ،زاويه کورس عامل ميباشد.

که 𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑅 حداکثر فاصله عامل موردنظر از عامل همسايه است و برای
هر همسايه بصورت زير تعيين ميشود:
()59
همچنين:

عامل موردنظر حداکثر فاصله را از عاملهای همسايه داشته باشد .اين
موضوع موجب افزايش رويتپذيری حالت اهداف و بهبود دقت تخمينها

()60

𝑖 𝑛𝑅 𝑖∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡 = −

()52

که 𝑖 𝑛𝑅 فاصله عامل همسايه 𝑖 ام از عامل موردنظر ميباشد .در الگوريتم
بهينهسازی دوم ،کورس عامل طوری محاسبه ميشود که فاصله عامل از
اهداف حداقل شود .اين موضوع ضمن افزايش رويتپذيری حالت اهداف

تعيين ميگردد:
()61

که 𝑎𝑅𝑀 برد اندازهگيری عامل موردنظر است .همچنين:
𝑥𝑎𝑚 𝑡𝑅 ≤ 𝑗𝑡𝑅 ∀𝑗,

()62

که 𝑥𝑎𝑚 𝑡𝑅 حداکثر فاصله عامل موردنظر تا اهداف است که بصورت زير
تعيين ميگردد:
𝑎𝑅𝑀 × 𝑅𝑡 𝑚𝑎𝑥 = 0.95

()63

همچنين کمترين و بيشترين مقدار زاويه کورس عامل ،با توجه به

و دقت رديابي ،احتمال خارج شدن اهداف از برد اندازهگيری سنسور را

حداکثر نرخ چرخش عامل و فاصله زماني تا اجرای بعدی برنامه عامل،

کاهش ميدهد .تابع هزينه اين الگوريتم ،بصورت زير است:
𝑗 𝑡𝑅 𝑗∑ = 𝑡𝑠𝑜𝑐

()53

𝑎𝑅𝑀 × 𝑅𝑡 𝑚𝑖𝑛 = 0.05

که 𝑗 𝑡𝑅 فاصله هدف 𝑗 ام از عامل موردنظر ميباشد .الگوريتم بهينهسازی
سوم ،تالش ميکند جهت حرکت عامل ،عمود بر خط ديد اهداف باشد
که موجب افزايش رويتپذيری و بهبود دقت تخمينها ميگردد .تابع
هزينه مربوطه ،بصورت زير است:
𝜋 2

𝜆(
)
) 𝑐𝑜𝑠𝑡 = ∑𝑗 𝐾1 (1 − 𝑒 −𝐾2 𝑗−2

𝑗 ام ميباشد که برابر است با:

پس از اجرای الگوريتمهای بهينهسازی ،نتايج حاصله ترکيب شده و
زاويه کورس نهايي عامل بدست ميآيد:
𝑡𝐷𝐶

()64

𝑡𝐷𝐾
𝑡𝐷𝐾𝐾𝑅𝑛 +𝐾𝑅𝑡 +

𝐶𝑅𝑡 +

𝑡𝑅𝐾
𝑡𝐷𝐾𝐾𝑅𝑛 +𝐾𝑅𝑡 +

𝐶𝑅𝑛 +

𝑛𝑅𝐾
𝑡𝐷𝐾𝐾𝑅𝑛 +𝐾𝑅𝑡 +

=𝐶

که 𝑛𝑅𝐶 𝐶𝑅𝑡 ،و 𝑡𝐷𝐶 به ترتيب کورس محاسبه شده بر مبنای حداکثرسازی
فاصله تا عاملهای همسايه ،کورس محاسبه شده بر مبنای حداقلسازی
فاصله تا اهداف و کورس محاسبه شده بر مبنای حداکثرسازی تعامد بر خط
ديد ميباشند و 𝑛𝑅𝐾 𝐾𝑅𝑡 ،و 𝑡𝐷𝐾 نيز ضرايب مربوطه با همان ترتيب
ميباشند .با مشخص شدن کورس عامل ،هنگام بروز رساني پارامترهای

|𝐶 𝜆𝑗 = |𝐵𝑗 −

()55

که 𝑗𝐵 سمت هدف يا همان زاويه خط ديد هدف ميباشد و 𝐶 کورس
عامل موردنظر است.
در هر سه الگوريتم بهينهسازی ،قيدهای زير نيز در نظر گرفته شده
است:

حرکتي ،موقعيت و سرعت عامل متناسب با اين مقدار محاسبه خواهد
گرديد.

 4–3نحوه شبيهسازی سيستم
برای شبيهسازی سيستم از نرمافزار متلب و تكنيک برنامهنويسي
1

2

شيگرا استفاده شده است .به اين منظور يک کالس برای مدلسازی
𝑛𝑖𝑚 𝑛𝑅 ≥ 𝑖 𝑛𝑅 ∀𝑖,

()56

که 𝑛𝑖𝑚 𝑛𝑅 حداقل فاصله عامل موردنظر از عامل همسايه است که برای
هر همسايه بصورت زير تعيين ميشود:
} 𝑖 𝑛𝑅𝐶 𝑅𝑛 𝑚𝑖𝑛 = 0.05 × min{𝐶𝑅𝑎 ,

ام است.
()58

کافي است از هر کالس به تعداد موردنياز شيء 3ايجاد نموده و از هر شيء
توابع الزم را اجرا نمود .به منظور ايجاد ناهمزماني در سيستم ،اجرای برنامه
عاملها با تاخيرهای تصادفي انجام ميشود .فلوچارت کلي شبيهسازی در
شكل  6آمده است.

𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑅 ≤ 𝑖 𝑛𝑅 ∀𝑖,

Object-Oriented Programming
Class
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

کردن محيط ،طراحي و پيادهسازی شده است .برای شبيهسازی سيستم

1

Object

3

2
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که 𝑎𝑅𝐶 برد ارتباطي عامل موردنظر و 𝑖 𝑛𝑅𝐶 برد ارتباطي عامل همسايه 𝑖

اهداف ،يک کالس برای مدلسازی عاملها و يک کالس ديگر برای مدل

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.4.8

که  𝐾1و  𝐾2ضرايب ثابت بوده و 𝑗𝜆 سمت حرکت عامل نسبت به هدف

محاسبه شده و به الگوريتمهای بهينهسازی اعمال ميگردد.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-09-29

ميشود .تابع هزينه در اين الگوريتم ،بصورت زير تعيين شده است:

()57

𝑛𝑖𝑚 𝑡𝑅 ≥ 𝑗𝑡𝑅 ∀𝑗,

که 𝑛𝑖𝑚 𝑡𝑅 حداقل فاصله عامل موردنظر تا اهداف است که بصورت زير

الگوريتم بهينهسازی اول ،کورس عامل را طوری محاسبه ميکند که

()54

} 𝑖 𝑛𝑅𝐶 𝑅𝑛 𝑚𝑎𝑥 = 0.95 × min{𝐶𝑅𝑎 ,
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با دقت قابل قبولي تخمين زده است و با اينكه اهداف به يكديگر نزديک
شدهاند باز هم تفكيک بين آنها به خوبي انجام شده است.

عامل 1

با توجه به تعداد عاملها و اهداف ،تعداد متغيرهای حالت بسيار زياد
ميباشد؛ لذا به عنوان نمونه ،مقدار واقعي متغير 𝑦 برای هر سه هدف و
همچنين مقدار تخمين زده شده آنها توسط عامل  1بر حسب زمان ،در
شكل  :6فلوچارت کلي شبيهسازی سيستم

شكل  8نشان داده شده است .ميتوان حالت اهداف در دستگاه مختصات
قطبي را نيز مورد بررسي قرار داد .به عنوان مثال ،اندازه سرعت اهداف

 -4نتایج شبیهسازی

واقعي و اهداف تخمين زده شده توسط عامل  1در شكل  9آورده شده

برای ارزيابي نحوه عملكرد سيستم ،ميتوان از سناريوهای خاص با

است.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-09-29

شكل  :7مسير حرکت عاملها ،اهداف واقعي و اهداف تخمين زده شده توسط

اهداف مشخص استفاده نمود .سناريوهای تصادفي نيز ميتواند حالتهای
پيشبيني نشدهای را ايجاد نموده و موجب شناسايي نقاط ضعف احتمالي
سيستم گردد .برای شبيهسازی حالتهای خاص ،يک سناريوی مبنا شامل
خطای اندازهگيری تمام سنسورها 2 ،درجه است .برای اينكه عاملها
محدوديتي از نظر برد اندازهگيری و برد ارتباطي نداشته باشند ،برای اين
پارامترها مقادير بسيار بزرگي در نظر گرفته شده است .زمان
شبيهسازی 1000ثانيه ميباشد.

شكل  :8مقدار واقعي و تخمين زده شده متغير  yبرای سه هدف توسط عامل 1

جدول  :1سناريوی مبنا

عامل  1در شكل  7نشان داده شده است .مشاهده ميشود که عامل
موردنظر ،هم تعداد اهداف را به درستي تشخيص داده و هم حالت آنها را

به منظور تحليل دقيقتر کارايي سيستم ،بهتر است خطای تخمين
متغيرهای حالت اهداف بررسي شود .با توجه به تعداد زياد متغيرهای حالت

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399
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مسير حرکت عاملها ،اهداف واقعي و اهداف تخمين زده شده توسط

شكل  :9اندازه سرعت اهداف واقعي و اهداف تخمين زده شده توسط عامل 1

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.4.8

سه عامل و سه هدف بصورت جدول  1تعريف ميشود .انحراف معيار
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اهداف ،به عنوان نمونه ،خطای تخمين فاصله هدف  3توسط عامل  1در

 11نشان داده شده است .مشاهده ميشود که عاملها ،به دليل محدوديت

شكل  10نشان داده شده است .مشاهده ميگردد که با گذشت زمان به

برد ارتباطي و برای حفظ اتصال شبكه نميتوانند زياد از هم دور شوند و

تدريج اندازه خطا کاهش پيدا کرده است .حدود  600ثانيه پس از شروع

اين موضوع اثر منفي بر رويتپذيری متغيرهای حالت و دقت تخمينها

شبيهسازی ،به دليل نزديكي زياد هدف  3با هدف  ،2خطای تخمين اندکي

نسبت به سناريوی مبنا دارد .با وجود محدوديتهای فوق ،خطسيرهای

افزايش يافته اما با گذشت زمان و دور شدن اهداف از يكديگر ،مجدداً

تخمين زده شده انطباق خوبي با مسير حرکت اهداف واقعي دارند.

خطا کم شده است.

عامل 2

خطای رديابي تمامي متغيرهای حالت هدف  3توسط عامل  1در کل
مدت زمان رديابي ،در جدول  2خالصه شده است .مشاهده ميشود که
خطای رديابي هدف ،در حد مناسب و قابل قبول ميباشد.
بررسي خطای تخمين متغيرهای حالت اهداف توسط عاملهای  2و 3
نشان ميدهد که خطسيرهای تخمين زده شده توسط آنها نيز مشابه با عامل
 1ميباشد و به منظور عدم بيان مطالب تكراری ،از ارائه آنها صرفنظر

به عنوان نمونه ،خطای تخمين متغيرهای حالت هدف  3توسط عامل
دوم در کل مدت زمان رديابي ،در جدول  3آورده شده است .با اينكه
هدف بطور مستقيم در برد اندازهگيری اين سنسور نبوده است ،خطای
رديابي در حد مناسب و قابل قبول ميباشد.
جدول  :3خطای تخمين متغيرهای حالت هدف  3توسط عامل 2

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-09-29

شكل  :10خطای تخمين فاصله هدف  3توسط عامل 1

شكل  :11مسير حرکت عاملها ،اهداف واقعي و اهداف تخمين زده شده توسط

ميشود.
جدول  :2خطای تخمين متغيرهای حالت هدف  3توسط عامل 1

بصورت تصادفي انتخاب شده و در جدول  4آورده شده است ،شبيهسازی
شده و نتايج مورد بررسي قرار ميگيرد.
جدول  :4سناريو با پارامترهايي که بصورت تصادفي انتخاب شدهاند

به منظور بررسي محدوديتهای برد اندازهگيری و برد ارتباطي بر
عملكرد سيستم ،سناريوی مبنا مدنظر قرار گرفته ولي برد اندازهگيری و برد

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.4.8

يک سناريوی ديگر شامل سه سنسور و چهار هدف ،با پارامترهايي که

ارتباطي تمام عاملها 25 ،کيلومتر تعيين ميگردد .به اين ترتيب ،در شروع
شبيهسازی ،هر سه عامل ميتوانند با هم تبادل داده داشته باشند .همچنين
عامل  1ميتواند هر سه هدف را تشخيص داده و سمت آنها را اندازهگيری
 2بوده و هدف  3در برد اندازهگيری آن نميباشد .عامل  3نيز فقط قادر به
آشكارسازی و اندازهگيری سمت اهداف  2و  3خواهد بود .مسير حرکت
عاملها ،اهداف واقعي و اهداف تخمين زده شده توسط عامل  2در شكل
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399
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نمايد .اما عامل دوم فقط قادر به تشخيص و اندازهگيری سمت اهداف  1و
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مسير حرکت عاملها ،اهداف واقعي و اهداف تخمين زده توسط
عامل  ،3به عنوان نمونه در شكل  12آورده شده است.

دارند ،با خطای قابل قبولي رديابي ميشوند .همچنين در برخي از سناريوها
بعضي از اهداف بطور مستقيم در برد اندازهگيری يكي از عاملها نبوده اما
در ليست اهداف تخمين زده شده توسط اين عامل قرار داشتند؛ علت اين
موضوع ،استفاده از اطالعات دريافتي از عاملهای همسايه در فرايند تخمين
حالت و رديابي اهداف ميباشد.
در اين تحقيق ،به منظور پرهيز از افزايش حجم محاسبات محلي ،از
الگوريتمهای ساده با بار پردازشي پايين ،استفاده گرديده است .با توجه به
امكان استفاده از پردازشگرهای قویتر ،ميتوان از الگوريتمهای پيشرفتهتر
نيز استفاده نمود .برای وابستهسازی داده از الگوريتم نزديکترين همسايه
استفاده شده است که ضعف اصلي آن هنگام مواجهه با اهداف نزديک به

شكل  :12مسير حرکت عاملها ،اهداف واقعي و اهداف تخمين زده شده توسط

احتماالتي ،احتمال اشتباه در تخصيص اندازهگيریها به اهداف ،کاهش

عامل 3

يافته و کارايي سيستم بهبود مييابد .همچنين برای بهبود عملكرد فيلتر
کالمن مبتني بر استراتژی پخش ،ميتوان محاسبه تخمين نهايي را بصورت

همچنين خطای تخمين هدف  4توسط عامل  3نيز به عنوان نمونه در

تطبيقي انجام داد .اگر چه توزيع سنسورها در محيط ،از ضرورت انجام

جدول  5آمده است .مشاهده ميشود که خطای رديابي در حد مناسب و

مانور توسط عاملها ميکاهد اما چگونگي مانور عاملها تاثير فراواني بر

قابل قبول ميباشد.

دقت تخمينها دارد .طراحي مسير بهينه عاملها نيز ميتواند به عنوان يک

جدول  :5خطای تخمين متغيرهای حالت هدف  4توسط عامل 3

موضوع تحقيقاتي مورد توجه قرار گيرد .در اين تحقيق ،اهداف بدون مانور
فرض شدهاند .ميتوان رديابي اهداف مانوردار را نيز مدنظر قرار داد که در
اين صورت با يک مسئله فيلترينگ غيرخطي روبرو خواهيم بود.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-09-29

هم ميباشد .با استفاده از روشهايي مانند الگوريتم وابستهسازی داده
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