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 اين آگاهی برای مقابله و. نظارت و مراقبت محيطی از موارد مهم برای جلوگيری از غافلگيری و کنترل شرايط است:چکیده
 از جمله پايههای،) و مكانيابی اهداف در يک محيطDoA(  جهتيابی.جلوگيری از تهاجمات دشمن و افزايش بازدارندگی الزم است
 جهتيابی آکوستيكی به معنای محاسبه جهت ورود موج آکوستيكی منتشر شده از منبع.اصلی مراقبت و نظارت محيطی محسوب میشوند
 جهت ورود جبهه موج بهTDoA  وMUSIC ،MVB  در جهتيابی گيرنده با توجه به يكی از روشهای ارائه شده از قبيل.در گيرنده است
 در روش پيشنهادی با سادهسازی روابط مثلثاتی. در اين مقاله روشی بر مبنای تأخير زمان ورود پيشنهاد شده است.خود را مشخص میکند
 جهتيابی برای محيط. روابط جديدی برای محاسبه جهت ورود سيگنال آکوستيكی برای محيط نيمکره ارائه شده است،محاسبه مكان
نيمکره به اين علت طرح شده است که اغلب با نصب سامانه جهتيابی بر روی يک بستر نياز است تا نيمی از محيط مكانيابی يا جهتيابی
 پيچيدگی محاسباتی و، در اين سادهسازی.شوند و همچنين تنها با افزودن يک سنسور سامانه توانايی کار در محيط کره را بدست میآورد
، در روش پيشنهادی.تعداد سنسور مورد نياز برای جهتيابی يک نيمکره کاهش يافته است که از نظر تعداد برابر حالت دو بعدی است
.پاسخهايی با خطای قابل قبول در محدوده دور برد برای زاويههای سمت و فراز در شبيهسازیها بدست آمده است
. محيط نيمکره، روش مثلثاتی، تأخير زمان ورود، منبع آکوستيكی، جهتيابی:کلمات کلیدی

Providing a New Method for Acoustic Source DOA Estimation
based on TDoA by Trigonometric Methods
Ali Naemi, Hamid Dehghani
Abstract: Environmental surveillance and recognition are important issues to avoid surprises and
conditions control. This awareness is necessary to combat and prevent the enemy attacks and increase
deterrence. Direction of Arrival (DoA) estimation and localization targets are including the main bases
environmental surveillance in an environment. DoA acoustic means calculated to enter acoustic wave emitted by
the source in sensors that is provided different methods such as MVB, MUSIC and TDoA for this issue. The
proposed method with simplification of trigonometric equations calculate the location is provided new equations
to estimate direction of arrival acoustic signal for hemispherical environment that number equal to twodimensional state. DoA estimation for hemisphere environment is provided for this reason, often with installed
DoA estimation system on a platform is needed to be half of environment localization or DoA estimation and
also just by adding a sensor, system will obtain the ability to work in sphere environment. In this simplification
is decreases the computational complexity and the number of sensors needed to DoA estimation a hemisphere.
In the proposed method is obtained the responses with acceptable error for elevation and azimuthal angles in
simulations.
Keywords: Direction of arrival estimation, Acoustic source, Time difference of arrival,
Trigonometric method, Hemispherical environment.
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است ] ،[6در اين دسته میتوان به روشهای  MVB6و  DSB7اشاره نمود

جدول  -1نمادها

نماد

توضيح

] .[7روشهای اين دسته برای افزايش قدرت تفكيک زاويهای ،نيازمند

d,r,a,b,R



اندازه ضلع يا فاصله برحسب متر()m

افزايش تعداد سنسور هستند ] .[8در دستهی دوم روشهای ارائهشده،

زاويه مربوط به سمت برحسب درجه

مشكل مكانيابی منابع چندتايی ،را بر اساس تكنيکهای زيرفضای توان

φ

زاويه مربوط به فراز برحسب درجه

تفكيک باال مثل

MUSIC

و

8

برطرف میکنند] 6و  .[9در

ESPRIT

π

عدد پی ()3.14

روشهای دسته دوم تعداد باالی سنسورها و مدتزمان باال و پيچيدگی

TDxy

تأخير زمان ورود بين دو گره حسگری  xو y

پردازش جز ويژگیهای معمول بهحساب میآيد] .[10دستهی سوم

برحسب ثانيه ()s

روشهای مبتنی بر تأخير زمان ورود ( )TDoAهستند که روشهايی

V

سرعت موج برحسب متر بر ثانيه ()m/s

drxy

اختالف فاصله بين دو گره حسگری برحسب متر

پرکاربرد و ساده برای مكانيابی بهصورت زمان واقعیاند] .[11در اين
دسته از اختالفزمان ورود سيگنال بين سنسورها و اطالعات چينش

()m

سنسورها برای مكانيابی و جهتيابی استفاده میشود] .[6در هرکدام از

 -1مقدمه

دستهها پيشنيازهايی وجود دارد که با توجه به محدوديتها و الزامات

امروزه نظارت و مراقبت محيطی هم در مباحث نظامی و هم

موجود ،مسئله انتخاب دسته و روش حل میشود.

غيرنظامی کاربردهای فراوانی نظير کشف تجهيزات دشمن ،تشخيص

در اين مقاله هدف ارائه روش حل مسئله جهتيابی برای محيط

نشت آلودگی و  ...دارد .در نظارت و مراقبت محيطی سامانهای متشكل از

نيمکره آبی با فرضها و قابليتهايی خاص است که در ادامه بيان

يک يا چند آرايهی سنسوری بهصورت فعال1يا غيرفعال 2يكی از اشكال

میشوند .در اين مقاله فرض بر آن است که موج انتشاری از منبع

انرژی ساطع يا بازتابی از هدف را دريافت و بر اساس آن جهت يا مكان

آکوستيكی دريافت میشود ،مكان سنسورها مشخص است و قابليت

هدف را تخمين میزند .در جهتيابی 3غيرفعال آکوستيكی ،موج

استفاده از دامنه موج و ديگر ويژگیها به جز دريافت و تشخيص سيگنال

انتشاری از هدف در آرايهها دريافت میشود و بر اساس پارامترهای

برای تأخير زمان ورود امكان پذير نيست .اين قابليتها موجب امكان

دريافتی قابلاندازهگيری اين موج مانند دامنه ،فرکانس و تأخير زمان

بهرهگيری اين روش در  AUV9ها  ،رباتها و تجهيزات مختلف ثابت و

ورود ،میتوان فرآيند جهتيابی را انجام داد.

متحرک برای جهتيابی است .اين قابليتها عبارتاند از:

درگذشته تحقيقات زيادی مخصوصاً در محيط جو برای جهتيابی
مكانيابی انجامشده است که از روشهای گوناگونی نيز بهره بردهاند.
برای نمونه در ] [1محققان با استفاده از آرايهای  15ميكروفونی عمل
جهتيابی را با روشهای  ML ،MUSIC4و  ...انجام دادهاند يا در مقاالت
] [2و ] [3نيز محققان با استفاده از

5

TDoA

و تكنيکهای مختلف

توانستهاند توسط چهار ميكروفون عمل مكانيابی و جهتيابی را در
محيط جو انجام دهند .همچنين میتوان از سامانههای راديويی LORAN-
C

و حتی  GPSکه برای ناوبری و تعيين موقعيت از تكنيک

TDoA

استفاده میکنند ،نيز نام برد] .[4در اين سامانهها از اختالف رسيدن
سيگنال راديويی ماهوارهها يا آنتنها برای تعيين موقعيت استفاده میشود.
در اين سامانهها با استفاده از مشخص بودن مكان آنتنها و يا ماهوارهها و
اختالفزمان رسيدن سيگنال آنها بهوسيله يا سامانه موردنظر ،فرآيند
موقعيتيابی انجام میشود].[5
در کل میتوان روشهای جهتيابی را به سه دسته اصلی تقسيم
نمود ،در دسته اول عملكرد بر اساس توان خروجی شكلدهنده موج

•

استفاده از سنسورها تمام جهتِ

•

فضای کوچک قرارگيری سنسورها

•

جهتيابی اهداف دور و محدوده وسيع

•

استفاده از کمينه حسگر برای ايجاد آرايه مناسب در راستای

10

جهتيابی يک فضای مشخص
بر اساس اين قابليتها و فرضهای بيانشده از دستههای ارائهشده
برای جهتيابی يک دسته و روشی از آن برای پيشبرد موضوع
انتخابشده است .در دسته اول و دوم روشهای جهتيابی عموماً تعداد
حسگرهای زيادی موردنياز بوده ] [12و پيچيدگی محاسباتی زياد است.
روشهای دسته سوم که مبتنی بر  TDoAهستند به لحاظ تعداد حسگر
کمتر موردنياز برای مكانيابی و جهتيابی در فضای دو و سه بعدی
] ،[12پيچيدگی محاسباتی نسبتاً پايين ،عدم محدوديت در نوع چينش
سنسورها ،روشهای مناسبتری برای قابليتهای موردنظر اين مقاله
میباشند .مراحل جهتيابی يا مكانيابی در اين روش را میتوان به دو

6

1

Active
Passive
3
Direction of Arrival (DoA) estimation
4
)Multiple Signal Classification (MUSIC
5
)Time Difference of Arrival (TDoA
2
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)maximum variance beamformer (MVB
)delay and sum beamformer (DSB
8
Estimation of Signal Parameters Via Rotational Invariance
)Technique (ESPRIT
9
)Autonomous Underwater Vehicle (AUV
10
Omni directional
7
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بخش کلی محاسبه تأخير زمان ورود ( )TDoAو روشهای ارائهشده

مثلث ميكروفونهای  M1و

برای آن و محاسبه مكان يا جهت منبع با روشهای ارائهشده برای آن

مكان ميكروفونها و زاويهی بين گرهها است و بر اساس اندازهگيریها

تقسيمبندی نمود.

که تأخير زمان ورود سيگنال به ميكروفونها است ،دو معادله با دو

M2

هستند .بر اساس دانستهها که مقدار ، d

در رابطه با روشهای محاسبه تأخير زمان ورود میتوان بهعنوان

مجهول تشكيل گرديده و با حل آن فاصله ( )rو زاويه ( )منبع محاسبه

PHAT

میشود .برای نمونه در شكل ( S )1منبع آکوستيكی و  M0تا  M3چهار

يكی بهترين روشهای تشخيص اختالفزمان ورود موج به گرههای

ميكروفون که

بافاصله يكسان از مرکز مختصات يا همان

نمونه تحقيقات به ] [13اشاره نمود .بر اساس تحقيقات ،روش

M1

تا

M3

سنسوری بهويژه برای شرايط نويزی معرفیشده است ] 12 ،8و  .[13اما

ميكروفون

M0

و با اختالف زاويه  120درجه از هم قرار گرفتهاند .که

بحث اين مقاله در مورد اين تكنيکها نيست .اما در راستای روشهای

برای دو مثلث

و ̅̅̅̅̅
𝑑𝑟𝑏 میتوان بر اساس قضيه ( )1روابط مثلثاتی ()1

محاسبه مكان يا جهت منبع با  TDoAدو روش اصلی معادالت هذلولی و

و ( )2را نوشت.

معادالت مثلثاتی قابلطرح هستند .در ] [2طرحی بر مبنای

TDoA

̅̅̅̅̅
𝑑𝑟𝑎

و

استفاده از معادالت مثلثاتی برای مكانيابی ارائهشده است .در ] [2با
استفاده از معادالت مثلثاتی بجای معادالت هذلولی مسئله مكانيابی با
دقت بهتری انجامگرفته است .البته در طرح ارائهشده در ] [2نيز
محدوديتها و مشكالتی وجود دارد .ازجمله محدوديتها و مشكالت،
استفاده از چهار گره سنسوری برای مكانيابی محيط دو بعدی است .در
روش پيشنهادی با استخراج معادالت جهتيابی از معادالت مكانيابی
مطرحشده در ] [2و پذيرفتن يک فرض ،مشكل تعداد اضافی گره
سنسوری رفع شده و با گره سنسوری کمتر محدوديت فضای پوشش
بهبود دادهشده است.
در ادامه در بخش دو مبانی نظری و معادالت استفادهشده در
مكانيابی با استفاده از معادالت مثلثاتی تشريح شده و در بخش سه

شكل  - 1منبع صوتی و ميكروفونها و شكل هندسی بين آنها ][2

معادالت با حذف يک گره و هندسه خاص روش پيشنهادی و بازنويسی
میگردد و مبانی نظری روش پيشنهادی توسعه داده میشود .در بخش
چهار روش پيشنهادی پيادهسازی نرمافزاری شده و در بخش پنج تحليل
روش پيشنهادی و مقايسه آن با روشهای ديگر بيانشده است.

()1

حال اگر TDij

در ] [2مؤلفان برای حل مسئله مكانيابی در حالت دو بعدی از چهار
ميكروفون به نامهای

M0

تا

− θ)) = 𝑏2

()2

 -2مکانیابی به روش مثلثاتی
M4

(𝑑 2 ) + (𝑟 2 ) − (2. 𝑟. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠 θ) = 𝑎2

مطابق شكل ( )1استفاده نمودهاند.

ميكروفون  M0در مبدأ قرارگرفته است و فاصله ميكروفونهای ديگر از
مبدأ يک متر و هرکدام با ديگری  120درجه اختالف زاويهدارند .در اين
طرح همواره دورترين ميكروفون از منبع ( )Sدر مكانيابی بدون استفاده
است که به اين معنی است که میتوان مكانيابی را با سه ميكروفون هم
انجام داد.
شيوه مكانيابی اين طرح بدينصورت است که در گام يک با
اطالعات دريافتی از ميكروفونها و توسط روشهای تخمين

TDoA

،

𝜋2
3

(𝑠𝑜𝑐 (𝑑 2 ) + (𝑟 2 ) − (2. 𝑟. 𝑑.

تأخير ورود سيگنال بين ميكروفون  iام و  jام باشد و

از رابطه ( )3محاسبه گردد و  vسرعت حرکت موج در محيط بين منبع و
سنسورها باشد ،اختالف فاصله منبع تا ميكروفون

M1

با فاصله منبع تا

ميكروفون  M0برابر  dr10و اختالف فاصله منبع تا ميكروفون  M2با فاصله
منبع تا ميكروفون  M0برابر  dr20است.
𝑗𝑇 𝑇𝐷𝑖𝑗 = 𝑇𝑖 −

()3
()4

𝑣 × 𝑑𝑟10 = 𝑇𝐷10

()5

𝑣 × 𝑑𝑟10 = 𝑇𝐷10

تأخير زمان ورود سيگنالها به گرهها محاسبه میشود .در گام دو با

با توجه به معادالت و روابط هندسی به جای  aو  bدر رابطههای ( )1و ()2

استفاده از اطالعات تأخير زمان ورود و دانستهها ،روابط مثلثاتی ايجاد و

مقادير روابط ( )6و ( )7را جايگزين ميشوند:

مجهوالت مكانيابی يا همان فاصله و زاويه منبع محاسبه میشوند .برای

()6

𝑎 = 𝑟 − 𝑑𝑟10

ايجاد روابط مثلثاتی ،دو مثلث با يک ضلع مشترک تشكيل میشود .اين

()7

𝑏 = 𝑟 − 𝑑𝑟20

ضلع از رأس منبع  Sتا رأس

ميكروفون M0

مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

است .دو رأس ديگر اين دو
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حال با جايگزينی روابط ( )6و ( )7در معادله ( )1و ( )2و مرتب سازی
معادالت میتوان نوشت:

()9

گرهها به جای عبارت
2

2

𝑑 − 𝑑𝑟10 + 2. 𝑟. 𝑑𝑟10 − 2. 𝑟. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠 θ = 0

()8

− θ) = 0

𝜋2
3

انتخابی به عنوان گره مشترک در مبدأ و در نتيجه تغيير هندسه چينش

( 𝑠𝑜𝑐 𝑑 2 − 𝑑𝑟20 2 + 2. 𝑟. 𝑑𝑟20 − 2. 𝑟. 𝑑.

با حل دو معادلهی دو مجهولی ( )8و ( )9میتوان مقدار  rو  را
محاسبه نمود که  rهمان فاصله منبع تا مبدا مختصات و  زاويه آن نسبت
به مبدا است .البته حل دو معادله دو مجهولی باال کمی پيچيده است و
علت آن وجود عبارت )𝜃  𝑐𝑜𝑠 (2𝜋/3 −در رابطه ( )9است .همچنين در
محيط واقعی ،زمانی که فاصله منبع از گرهها زياد باشد ،خطای محاسبه r

بيش از خطای محاسبه زاويه  افزايش میيابد و دليل آن تجميع خطای
محاسبه  و  rبرای  rاست .اين امر ممكن است حتی فرآيند مكانيابی را
غير ممكن گرداند و امكان مكانيابی به جهتيابی تبديل شود .خطا در
اندازهگيری مقادير ،روند حل معادله و خطای رُند سازی عوامل اصلی به
وجود آمدن خطا در محاسبه  rو  است.
الزم به ذکر است ،در اين روش بر خالف بعضی روشها ،پاسخ
فرآيند مكانيابی بصورت قطبی و متشكل از فاصله ( )rو زاويه ( )است
و اين بدان معناست که اگر تنها زاويه  محاسبه شود ،به جای فرآيند

)𝜃 −

𝜋2
3

(

در رابطه ( )9بايد از عبارت

𝜋

)𝜃 ( −
3

استفاده نمود .از آنجا که در اين مقاله هدف محاسبه جهت است .از اين
رو اگر بتوان در روابط ( )8و ( )9پارامتر  rرا حذف نمود ،میتوان به
روابط سادهتری رسيد که حتی با حل يک معادلهی يک مجهولی میتوان
عمل جهتيابی را انجام داد .برای حذف  rدر روابط ( )8يا ( )9الزم
است عبارتهای

) (d2 ) − (𝑑𝑟10 2

جديد به عبارتهای

يا

) (𝑑2 ) − (𝑑𝑟20 2

) (d2 ) − (𝑑𝑟12 2

يا

که در چينش

) (𝑑2 ) − (𝑑𝑟32 2

نوشته

میشوند ،حذف شوند که با پذيرفتن يک فرض در محدوديت صحت
جهتيابی میتوان اين عبارتها را به علت اثرگذاری کم حذف نموده و
از معادله ( )8يا ( )9به تنهايی برای جهتيابی استفاده نمود .اين فرض به
شرح ذيل است:
اگر فاصله منبع از گرهها بيشتر از حدود  10×dباشد ،در اين
صورت نقش  dدر رابطه کم اثر میگردد .البته جهتيابی برای فواصل
دورتر از حدود  10×dقابل قبول است که با توجه به قابليتهای بيان
شده که يكی از آنها فاصله نزديک سنسورها از هم يا همان مقدار کم d
است ،محدوده غير معتبر يا کمتر از  ،10×dمحدودهای کوچک خواهد
بود.

مكانيابی ،فرآيند جهتيابی انجام شده است.
همچنين برای حل مسئله مكانيابی يا جهتيابی به صورت نيمکره
بايد گره بدون استفاده را برای تشكيل يک معادله ديگر بكار گرفت.
يعنی برای حل مسئله جهتيابی يا مكانيابی بايد سه معادله و سه مجهول
تشكيل شود.

 -3جهتیابی با روش پیشنهادی
شكل  -2نحوه قرارگيری گرهها و ايجاد مثلث بين آنها

همانطور که بيان شد ،هدف اين مقاله جهتيابی با قابليتهايی است که
بيان گرديد .همچنين الزم به ذکر است که نوع محيط مد نظر در اين
مقاله ،محيط آب است و حداقل سه سنسور برای جهتيابی يک نيمکره

عالوه بر فرض بيان شده بايد گره مشترک و ديگر گرهها به نحوی

مورد نياز است .در مورد نوع محيط که آب فرض گرديده است ،بايد در

انتخاب شوند که برای اين هندسه چينش ،در مثلث فرضی زاويه  يا

نظر داشت که سرعت امواج آکوستيكی در آب حدود  4.5برابر محيط

𝜃−

جو است و اين مورد در شرايط فاصله يكسان سنسورها در محيط آب

در نتيجه آن اثرگذاری عبارتهای )  (𝑑2 ) − (𝑑𝑟12و

نسبت به محيط جو باعث افزايش خطا میشود و حداکثر محدوده

در روابط ( )8و ( )9به حداقل برسد و با حذف اين عبارتها ميزان خطای

مكانيابی کاهش میيابد ،اما ميزان دقت و حداکثر رنج در جهتيابی را

حاصل کم باشد .الزم به ذکر است زاويه  60درجه برای آرايههايی با

میتوان با توسعه روابط حفظ نمود.

تعداد بيشتر سنسور و البته با شرط قرارگيری سنسورها بر روی محيط يک

 1-3شرح روش پيشنهادی

3

بيشتر از  60درجه نباشد تا مقدار

dr10

2

و

dr32

کوچک نشود و
2

) (d2 ) − (𝑑𝑟32

𝟎𝟔𝟑

دايره فرضی ،قابل کم شدن است و اين زاويه را میتوان از رابطه ( 𝒏∗𝟐 )
که  nتعداد سنسورهاست محاسبه نمود.

در روش پيشنهادی اين مقاله گرههای سنسوری همانند شكل ()2
چيده شدهاند .گره سنسوری مبدأ نسبت به شكل ( )1حذف شده است و

𝜋

با برقراری فرض بيان شده و نكته پاراگراف قبل میتوان عبارت
2

2

 𝑑2 − 𝑑𝑟12و  𝑑2 − 𝑑𝑟32را به ترتيب در روابط ( )8و ( )9حذف کرد
𝝅

𝜋2

بجای آن در روش پيشنهادی اين مقاله گره دور از منبع که در طرح قبلی

و همچنين با جايگذاری عبارت

برای حالت دو بعدی بدون استفاده بود ،به عنوان يک گره انتخاب

رابطه ( )9به علت بيان شده ،روابط ( )10و ( )11به ترتيب به جای روابط

میگردد .در روش پيشنهادی به علت حذف گره مبدأ و نبودن گره

( )8و ( )9حاصل میگردد.
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)𝜽 ( −
𝟑

بجای عبارت

)𝜃 −

3

(
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2. 𝑟. 𝑑𝑟12 − 2. 𝑟. 𝑑. cos θ = 0

()10

()17

2π

2. 𝑟. 𝑑𝑟32 − 2. 𝑟. 𝑑. cos( 3 − θ) = 0

()11

𝜋

𝑑 2 + 𝑅2 − 2. 𝑅. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠( 3 − θ). 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 𝐵2

با جايگذاری روابط ( )14و ( )15به ترتيب در روابط ( )16و ( )17و
انجام فرآيندهای سادهسازی و حذف مطابق آنچه قبال بيان شد ،روابط

با سادهسازی روابط ( )10و ( )11به ترتيب روابط ( )12و ()13

( )18و ( )19حاصل میگردد.

بدست میآيد.
)

()12
)

()13

𝑑𝑟32
𝑑

𝑑𝑟12
𝑑

( θ = cos −1
π

𝑠𝑖𝑛 φ × 𝑐𝑜𝑠 θ × 𝑑 = 𝑑𝑅12

)(18

𝜋

𝑠𝑖𝑛 φ × 𝑐𝑜𝑠( 3 − θ) × 𝑑 = 𝑑𝑅32

)(19

( θ = 3 − cos −1

میتوان از هر يک مستقل برای جهتيابی دو بعدی استفاده نمود .با
توجه به رابطه ( )12و ( )13میتوان نتيجه گرفت که زاويه ورود به گره
اصلی در حالتی که دو گره سنسوری با فاصله  dاز هم قرار داشته باشند
با شرايط فرض بيان شده برابراست با :
– زاويه انحراف از صفر درجه گره دوم به گره اصلی = زاويه ورود
)  / dاختالف فاصله منبع تا دو گره ( cos -1

 2-3بسط روابط جهتيابی برای جهتيابی نيمکره
شكل  -4ناحيههای مناسب برای استفاده از روابط روش پيشنهادی

مطابق شكل ( )3در مختصات کروی پارامتر  φبه دو پارامتر بيان شده
r

و  افزوده میشود که بيانگر زاويه عمودی يا همان زاويه وابسته به

ارتفاع در محيط است .بنابراين در جهتيابی برای محيط نيمکره بايد

 3-3ناحيه بندی محيط

نقش پارامتر  φدر روابط لحاظ شود .بنابراين در مختصات کروی بايد به
جای روابط ( )6و ( )7از روابط ( )14و ( )15استفاده کرد.

با توجه به چينش گرههای سنسوری و داده خام که همان تأخير زمان
ورود است ،میتوان مطابق شكل ( )5و روابط جدول ( 360 ،)1درجه
اطراف گرهها را از لحاظ زاويه  به شش ناحيه  60درجهای ،تقسيمبندی
نمود ،اما همانطور که بيان شد برای اين که در مثلث فرضی زاويه  يا
𝜃−

𝜋
3

بيشتر از  60درجه نباشد و بتوان از روابط بيان شده به درستی

استفاده کرد ،بايد ناحيه بندی مطابق شكل ( )4انجام شود .برای تشخيص
نواحی مطابق شكل ( )4بايد بتوان نيمساز نواحی شكل ( )5را بدست
آورد .برای محاسبه نيمسازها کافی است نسبت تأخير زمان ورود بزرگ
به تأخير زمان ورود کوچک در حالتی که منبع در روی نيمساز است،
محاسبه شود و سپس با استفاده از آن مقدار و ميزان تأخير گرهها میتوان
نواحی شكل ( )4را تشخيص داد .البته اين عدد با تغيير فاصله تغيير اندکی
شكل  -3منبع و خطوط مثلثاتی ترسيمی در محيط  3بعدی
)(14

𝐴 𝑑𝑅12 = 𝑅 −

)(15

𝐵 𝑑𝑅32 = 𝑅 −

میکند که برای دقت بيشتر میتوان منبع را در چند فاصله مختلف قرار
داد و چند بار نسبت بيان شده را محاسبه نمود و از نتايج ميانگين گرفت و
از اين ميانگين به عنوان عددی برای تشخيص نيمسازهای شكل ()5
استفاده نمود .الزم به ذکر است دليل استفاده از نسبت تأخير ورود بزرگ
به کوچک حذف نقش پارامتر زاويه  φاست.

همچنين مطابق شكل ( )3بايد به جای روابط ( )1و ( )2از روابط
( )16و ( )17استفاده نمود.
)(16

𝑑 2 + 𝑅2 − 2. 𝑅. 𝑑. 𝑐𝑜𝑠 θ. 𝑠𝑖𝑛 φ = 𝐴2
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شكل  -5ناحيههای قابل تشخيص با تأخير زمان ورود

 4-3شيوه جهتيابی با استفاده از روش پيشنهادی
پس از تعيين مقادير فاصله گرهها ( ،)dسرعت موج ( )vو تعيين

شكل  -6گامهای جهتيابی

نسبت تأخير زمان ورود بزرگتر به تأخير زمان ورود کوچکتر برای
تشخيص نيمساز شكل( ،)5میتوان مطابق با روش پيشنهادی و دياگرام
بلوکی شكل ( )6جهتيابی را انجام داد.
در گام يک بايد مطابق شكل ( )4و بر اساس تأخيرهای زمان ورود
موج آکوستيكی به گرهها و نسبت آنها با يكديگر البته با توجه به چينش
گرهها ناحيه قرارگيری هدف تعيين شود.
در گام دو بايد در نواحی يک ،سه و پنج شكل ( )4گرههای دور از
منبع يا به ترتيب  n3 ،n2و

n1

و در نواحی دو ،چهار و شش شكل ()4
بهعنوان گره مشترک

گرههای نزديک به منبع يا به ترتيب  n2 ،n1و n3

انتخاب گردند.
در گام سه زاويه  محاسبه میشود .برای محاسبه زاويه  نياز به حل
دو معادله ( )18و ( )19است .برای حل اين دو معادله با توجه ضرب بودن
دو مجهول در هم بايد يكی از آنها را با سادهسازی حذف نمود .با توجه
به يكسان بودن عبارت

sin φ

در دو رابطه ،بهتر است ابتدا اين پارامتر

حذف و زاويه  محاسبه شود .همچنين برای سادهسازی محاسبه زاويه 

میتوان بهجای استفاده از

dR12

و

dR32

بهطور مستقيم از تأخير زمان

ورودها استفاده نمود .با توجه به مباحث بيانشده با نوشتن نسبت
تأخيرهای ورود مطابق معادله ( )20و سادهسازی میتوان مطابق رابطه
( )21زاويه  را محاسبه نمود .رابطه ( )21برای مواقعی است که منبع در
ناحيه ( )1شكل ( )4قرار دارد .روابط کل ناحيهها در جدول ( )2آورده
شده است.

=

𝜃 𝑠𝑜𝑐
𝜋
3

)𝜃 𝑐𝑜𝑠( −

=

𝜑 𝑛𝑖𝑠×𝜃 𝑠𝑜𝑐×𝑑
𝜋
3

𝜑 𝑛𝑖𝑠×)𝜃 𝑑×𝑐𝑜𝑠( −

=

=

𝑇𝐷32
𝑇𝐷12

𝜃 𝑠𝑜𝑐

()20

()21

𝑑𝑅12
𝑉
𝑑𝑅32
𝑉

𝜋
3

𝜋
3

𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝑛𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠 ×𝑐𝑜𝑠 𝜃+

)

𝜋
3
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در گام چهار زاويه

φ

محاسبه میشود .با محاسبه زاويه  و

جايگذاری آن در روابط ( )18يا ( )19میتوان زاويه

φ

را نيز محاسبه

نمود .به علت سادهسازیها و حذف بعضی عبارتها از روابط ممكن
است در مواقع قرارگيری منبع در مكانی تقريباً همارتفاع با گرهها که در
اين شرايط زاويه  φنزديک به  90درجه است ،نتيجه جهتيابی عالوه بر
قسمت حقيقی ،دارای قسمت موهومی هم باشد .بهمنظور رفع اين
موضوع ،قسمت حقيقی پاسخ محاسبه زاويه

φ

برای جواب قابلقبول

است .روابط محاسبه زاويه  φدر نواحی مختلف در جدول ( )3ثبتشده
است که برای هر ناحيه دو رابطه وجود دارد.
در مورد نتايج شبيهسازی روش پيشنهادی با توجه به مباحث
مطرحشده میتوان انتظار داشت که نسبت به طرح مكانيابی به روش
مثلثاتی ] [2در محدوده تقريبی زير  10×dاز دقت کمتری برخوردار باشد
ولی در زمان پردازش و امكان جهتيابی يک نيمکره بجای يک
محدوده دو بعدی آنهم با سه گره از مزايای روش پيشنهادی نسبت به
طرح مكانيابی به روش مثلثاتی است .در مورد خطای محاسبه زاويههای
 و  φنيز انتظار میرود که خطای محاسبه در زاويه  φبه علت تجميع
خطای محاسبه زاويه  در محاسبه زاويه  ،φخطای محاسبه اين پارامتر
مخصوصاً در نواحی نزديک بيشتر از زاويه  باشد.

 -4شبیهسازی و استخراج نتایج
در شبيهسازیهای اين مقاله يک طراحی اوليه برای چينش ،سرعت
موج و تعيين نسبت تأخير بزرگ به کوچک برای تعيين نيمسازهای
شكل( )5انجامشده است .در اين طراحی چينش گرهها به نحوی است که
فاصله گرهها از مرکز ثقل مثلث فرضی تشكيلی از سه گره يكسان و

𝑠𝑜𝑐× 𝑇𝐷12 −𝑇𝐷32
𝜋
𝑠𝑖𝑛 ×𝑇𝐷32
3

( 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1

فاصله گرهها از يكديگر ( )dيک متر است .مرکز ثقل در مختصات
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)(x=101 , y=101 , z=101

قرار دارد .مكان گرهها برحسب متر به شرح

خطای زاويههای  و

φ

برحسب درجه است ،حساب و در تصاوير

مربوط به خطای زاويههای  و φ

ذيل است:
, y = 101.577 , z = 101

ثبتشده است.

n1 : x = 101

n2 : x = 100.5 , y = 100.7114 , z = 101
n3 : x = 101.5 , y = 100.7114 , z = 101

 2-4نتايج شبيهسازی
همانطور که بيان شد برای شبيهسازی منبع در يک مكعب به ابعاد
 200در  200در  100متر با گامهای يک متر حرکت داده شد و نتايج

سرعت موج برابر با  1500متر بر ثانيه در نظر گرفتهشده است.

خطای حاصله در اين ابعاد محاسبه گرديد .در شكل ( )7خطای محاسباتی

همچنين فرض بر آن است که موج انتشاری منبع با هر فاصلهای از گرهها،

روش پيشنهادی برای محاسبه  را در عمقهای صفر 66 ،33 ،و 100

در آنها قابل دريافت است .ميزان تأخيرهای ورود ايده آل و با محاسبه بر

متری از سطح محيط آب نمايش يافته است که گرهها نيز در عمق 100

اساس سرعت موج و فاصله گره از هدف به دست میآيند و از

متری واقعاند .حداکثر خطا برای محاسبه زاويه  در ناحيه زير  10×dکه

تكنيکهای تشخيص زمان ورود بر اساس سيگنال دريافتی استفادهنشده

زير  10متر میشود برابر  7.0846درجه و برای ناحيه باالی  10متر برابر

است زيرا هدف بررسی ميزان کارايی روش پيشنهادی در جهتيابی

 0.75درجه است که در عمق  100متری رخ میدهند.

است .برای تشخيص نيمسازهای شكل ( )5و ناحيههای شكل ( )4با توجه

در شكل ( )8خطای محاسبه زاويه  φدر عمقهای صفر  66 ،33 ،و
φ

به هندسه و فاصله گرهها ،نسبت تأخير زمان ورود بزرگ به تأخير زمان

 100متر نمايش يافته است .حداکثر خطای محاسبه زاويه

ورود کوچک در حالتهايی که منبع در چهار فاصله  20 ، 10 ،5و 100

زير  ( 10×dيا با شرايط شبيهسازی زير  10متر ) برابر  24.71درجه و برای

متری از مبدأ قرارگرفته است ،محاسبهشده و با ميانگين نتايج در جدول

ناحيه باالی  10متر برابر  9.23درجه است که در عمق  100متری رخ

( )4ذکر گرديده است .همچنين نحوه تشخيص ناحيههای شكل ( ،)4با

میدهند.
تصاوير شكل ( )9نشانگر نمودار خطای محاسبه زاويههای  و  φدر

توجه به مطالب بيانشده در جدول ( )5آمده است.

مختصات قطبی برای فاصله  50متری از گرههاست .شكل نمودار خطای

 1-4سناريوی شبيهسازی
در شبيهسازی هدف بررسی عملكرد روش پيشنهادی در فاصله و
زاويههای  و  φمختلف است .برای اين منظور در نرمافزار  matlabمنبع
در محدوده يک تا  201متر به لحاظ 1 ، xيک تا  201متر به لحاظ  yو
1يک (بهعنوان سطح) تا  101متر

برای ناحيه

(بهعنوان کف) ،به لحاظ z

با گامهای

يک متر قرار دادهشده است .در هر نقطه از محدوده بيانشده مقدار
زاويههای  و  φواقعی و مقدار زاويههای  و  φمحاسباتی از روی روابط

 360درجه زاويه  برای همه مقادير

φ

مشابه است و فقط در مقدار

متفاوت است ولی شكل نمودارهای خطای  360درجه زاويه  φدر مقادير
مختلف  ، φهم در مقدار و هم در شكل متفاوت است .در تصاوير سمت
چپ نمودارهای مربوط به خطای زاويه

φ

و در تصاوير سمت راست

نمودارهای مربوط به خطای زاويه  است .همچنين نمودار خطای قطبی
برای زاويههای  و  φدر سه مقدار مختلف زاويه  φرسم شده است.

روش پيشنهادی ،محاسبه و قدر مطلق تفريق اين مقادير که نشانگر ميزان

شكل  - 7خطای محاسبه زاويه  در عمقهای صفر  66 ،33 ،و  100متر
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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شكل  -8خطای محاسبه زاويه  φدر عمقهای صفر  66 ،33 ،و  100متر

 -5مقایسه نتایج روشها
برای مقايسه روابط جهتيابی در طرح مكانيابی به روش مثلثاتی با
روش پيشنهادی ،چينش گرهها و ديگر پارامترها يكسان فرض گرديده
است .همچنين ازآنجاکه امكان محاسبه زاويه  φدر طرح مكانيابی به
روش مثلثاتی با سه گره وجود ندارد ،مقايسه در پارامترهای خطای
محاسبه  و مدتزمان پردازش قابل انجام است .در مورد زمان پردازش
میتوان انتظار عملكرد بهتر را از روش پيشنهادی داشت .در اجرای
فرآيند جهتيابی دو روش با يک رايانه در نرمافزار  ، matlabنسبت زمان
پردازش طرح مكانيابی به روش مثلثاتی ( )T1به روش پيشنهادی ( )T2به
شرح ذيل حاصل شد :
T1/T2 < 1.7

در بررسی خطای محاسبه زاويه  روش پيشنهادی با طرح مكانيابی
به روش مثلثاتی  ،در شرايط يكسان محيطی و چينش گرهها ،منبع از زاويه
صفر تا  60درجه و از فاصله يک تا  100متر قرار داده شد و خطای
محاسبه دو روش محاسبه گرديد .با توجه به نتايج مشخص گرديد که
خطای روش پيشنهادی در فواصل نزديک تقريباً مشابه و در فواصل دور
کمتر از طرح مكانيابی به روش مثلثاتی است .در شكل ( )10خطای
شكل  -9نمودار قطبی خطای زاويههای و  φدر فاصله  50متری از
گرهها با مقادير مختلف  .φتصاوير سمت چپ ،خطای زاويه  .φتصاوير سمت

محاسبه زاويه  در دو روش نمايش يافته است .همانطور که مشخص
است نتايج روش پيشنهادی بهتر از طرح مكانيابی به روش مثلثاتی است.

راست ،خطای زاويه  دو تصوير باال ،خطا در  φ=5درجه ،دوتصوير وسط،
خطا در  φ=45و دوتصوير پايين ،خطا در φ=90
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395
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شكل  -10تصوير باال ،خطای محاسبه زاويه  در صفر درجه از فاصله يک تا  100متری مرکز ثقل مثلث تشكيلی سه گره .تصوير پايين چپ ،خطای

محاسبه زاويه  با روش پيشنهادی از صفر تا  60درجه .تصوير پايين راست ،خطای محاسبه زاويه  با طرح مكانيابی به روش مثلثاتی از صفر تا  60درجه

 -6نتیجهگیری
در جهتيابی برای نظارت و مراقبت محيطی بايد روشهايی انتخاب
شوند که در قابليتها و هزينهها دارای توازن باشند و همچنين در انجام
اهداف موردنظر کارآمدی قابلقبول داشته باشند .برای مكانيابی و
جهتيابی عالوه بر دقت ،پارامترهای ديگری نظير کارايی ،هزينه،
مصرف انرژی و  ...نيز دارای اهميت بسياری هستند .هرچه يک روش
نيازمند به تجهيزات کمتر و مصرف انرژی بهينهتر و دارای دقت
مناسبتری باشد ،کاربردیتر است .البته بايد بين قابليتهای و هزينهها
توازنی وجود داشته باشد.
در اين مقاله روشی بر مبنای يک طرح مكانيابی با روش مثلثاتی
ارائهشده است که در روش پيشنهادی با سادهسازی روابط و با پذيرفتن
خطا در محدوده نزديک به گرههای سنسوری و جايگزينی توانايی
جهتيابی بهجای مكانيابی ،فرآيند جهتيابی با نتايج بهتری انجامشده
است .مزايای روش پيشنهادی عبارتاند از زمان پردازش کمتر ،بُعد
محيطی نيمکرهای بهجای دو بعدی ،تعداد گره کمتر و خطای کمتر در
شرايط چينش يكسان گرههای سنسوری .علت کمتر شدن زمان پردازش،
سادهسازی و حذف بعضی عبارتهای کم اثر است که منجر به حل يک
معادله يک مجهولی بهجای دو معادله دو مجهولی برای رسيدن به پاسخ
میشود و همين موضوع يعنی حصول پاسخ با يک معادله باعث امكان
جهتيابی يک نيمکره با دو معادله میشود .علت کمتر شدن گره
موردنياز هم به علت حذف گره موجود در مبدأ و بهکارگيری گره
سنسوری بدون استفاده دور از هدف در روش پيشنهادی است .علت
خطای کمتر محاسباتی اين موضوع است که حذف گره سنسوری مبدأ
مجله کنترل ،جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1395

خود مقداری خطا به همراه دارد و در روش پيشنهادی با حذف بعضی
عبارتهای کم اثر که در حالت نبود گره سنسوری در مبدأ منجر به
افزايش خطا میشوند ،خطا کاهش میيابد و درنتيجه خطای روش
پيشنهادی از طرح مكانيابی به روش مثلثاتی با شرايط يكسان کمتر
میشود .درمجموع روش پيشنهادی اين مقاله روشی مناسب برای
جهتيابی به لحاظ سرعت ،سادگی و خطای قابلقبول برای اهداف با
فاصله متوسط تا دور از گرههای سنسوری است.
در اين پژوهش صرفاً موضوع عملكرد روابط روش پيشنهادی با چينش
خاص گرههای سنسوری مورد ارزيابی قرارگرفته است و شرايط محيطی
و پردازش موج دريافتی برای محاسبه تأخير زمان ورود ايده آل در نظر
گرفتهشده است و با اين شرايط حداکثر خطای اين روش در فاصله مورد
اعتبار که بيش از  10برابری فاصله گرههای سنسوری باهم است برای
محاسبه زاويه سمتی برای همه نقاط کمتر از دو درجه و در ارتفاع
همسطح آرايه است و اين خطا در ارتفاعهای باالی آرايه کمتر از يک
درجه است که در نقاط محدودی رخ میدهد .همچنين حداکثر خطا
محاسبه زاويه فرازی نيز در ارتفاع همسطح سنسورها رخ میدهد و کمتر
از  10درجه است و اين خطا نيز با افزايش ارتفاع بهشدت کاهش میيابد.
از محدوديتهای روش پيشنهادی میتوان عدم برخورداری از دقت
مناسب برای فواصل نزديک نام برد .همچنين در مواردی که در تعداد و
جايگذاری سنسورها محدوديتی وجود ندارد و دقت بسيار باال مهم است،
استفاده از روش پيشنهادی توصيه نمیشود .در کل بر اساس نتايج اين
روش برای حالت دو بعدی مناسب نيست و در حالت نيمکره با افزايش
ارتفاع نتايج بسيار بهتری حاصل میشود.
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