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چكيده
الگوريتم گراديان نزولي در موقعيت يابي به عنوان يک روش تکرار شونده و بر اساس  TDOAمورد استفاده قرار ميگيرد .اين الگوريتم در
مختصات کارتزيني طراحي شده است .با توجه به اينکه مختصات منابع عمدتا به صورت طول و عرض جغرافيايي است ،تبديل آن ،به مختصات
کارتزيني با خطا همراه است .از طرفي اين الگوريتم در مختصات  ،WGS84نيازمند تکرارهای متوالي برای رسيدن به جواب مطلوب است.
در اين مقاله ،ضمن اينکه الگوريتم گراديان نزولي در مختصات  WGS84طراحي شده است ،عملکرد اين الگوريتم از لحاظ ميزان خطا و نيز
تعداد تکرارهای مورد نياز برای دستيابي به دقت مورد نظر ،در مختصات کارتزين و در مختصات  WGS84با يکديگر مقايسه ميشود .در
ادامه با ترکيب اين دو دستگاه مختصات ،روشي برای کاهش تکرارها و کاهش زمان اتالفي برای اين الگوريتم پيشنهاد ميشود .سپس ميزان
خطای متوسط ريشه مربعي در همه اين روشها با يکديگر مقايسه ميشود.
واژگان كليدی  :موقعيت يابی ،گراديان.WGS84 ,TDOA ،
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ميشود ،دستگاه مختصات کارتزين ميباشد .در اين دستگاه،
مختصات به صورت ( )x, y, zبيان ميشوند [ .]99الگوريتم
گراديان نزولي در مرجع [ ،]92در دستگاه مختصات کارتزين
طراحي شده است .تبديل مختصات منابع از  WGS84به
مختصات کارتزيني با خطا همراه است .توليد خطا در تبديل
مختصات منابع ،موجب ايجاد خطای بسيار زيادی در موقعيت
يابي ميشود .به طوری که حتي اگر اندازه گيریهای TDOA
کامال دقيق باشد ،خطای موقعيت يابي غير قابل قبول و در
حد کيلومتر خواهد بود.
در اين مقاله ،برای غلبه بر اين مشکالت ،الگوريتم گراديان
نزولي در مختصات  WGS84طراحي و فرمول بندی شده
است .به اين ترتيب ميتوان به دقت مورد نظر دست يافت.
مشکل ديگری که در طراحي اين الگوريتم در مختصات
 WGS84وجود دارد اين است که تعداد تکرارها خيلي زياد
است .در اين مقاله برای کاهش تکرارها و همچنين دستيابي
به دقت کافي در موقعيت يابي ،ترکيب دو دستگاه مختصات
کارتزيني و  WGS84پيشنهاد شده است .به اين ترتيب ،با
ترکيب دو دستگاه مختصات و توليد فرمول بندی جديد برای
الگوريتم گراديان نزولي ميتوان اوال مشکالت توليد خطا را
که در تبديل مختصات منابع وجود داشت را مرتفع کرد .ثانيا
تعداد تکرارها برای رسيدن به جواب مورد نظر را بسيار کم
نمود.
در اين مقاله فرض شده است که مجهوالت در مختصات
کارتزيني در سه بعد  xو  yو  zهستند و در مختصات
 WGS84به صورت طول و عرض جغرافيايي بر حسب درجه
است و در کاربردهای زمين پايه ،ارتفاع از سطح زمين صفر
فرض شده است .در بخش دوم اين مقاله ،الگوريتم گراديان
در مختصات کارتزين معرفي ميشود.

 -1مقدمه
TDOA9

روشهای مختلفي برای تخمين موقعيت بر اساس
وجود دارد .از جمله ميتوان روش کوچکترين مربعي ()LS2
[ ،]9روش سری تيلور ( ،]2[ )TS3روش تقريبي ماکزيمم
شباهت ( ،]3[ )AML1روش فيلتر کالمن دوتايي ()EKF5
[ ]1و  ...را نامبرد .هر کدام از اين روشها پيچيدگيهاو
محدوديتهای خاص خود را دارند .همچنين به دليل وجود
نويز و تداخل [ ]5،5و تغيير در سرعت انتشار امواج در
محيطهای مختلف [ ،]7معموال اندازه گيریهای  TDOAبا
خطا همراه است .مثال در روش  ،LSممکن است به دليل
وجود خطا در اندازه گيریهای اختالف زماني ( ،)TDOAدر
حل معادالت درجه دو به جواب موهومي برسيم .يا مثال در
روش  ،EKFهمگرايي به سمت جواب مورد نظر و کارايي
ضعيف آن در محيطهای نويزی از جمله مشکالت اين روش
است [ .]8در روش سری تيلور نيز ،سرعت و همگرايي به
سمت جواب مورد نظر بستگي به مختصات اوليه انتخابي
دارد .انتخاب مقدار اوليه در عمل خيلي ساده نيست و ممکن
است همگرايي به سمت جواب مورد نظر حاصل نشود .در
همه اين الگوريتمها ،تعداد منابع بايستي بيشتر از تعداد بعد
مجهوالت در مختصات کارتزين باشد [ .]1در اين مقاله،
الگوريتم مورد استفاده برای موقعيت يابي ،الگوريتم گراديان
نزولي است.
اين الگوريتم با وجود اينکه نيازمند به يک مقدار اوليه است
و همچنين تعداد تکرارها برای رسيدن به جواب مورد نظر
زياد است ،اما همگرايي خوبي به سمت جواب مورد نظر در
طي تکرارهای متوالي دارد و تعداد مجهوالت ميتواند با تعداد
منابع مساوی باشد .مختصات منابع معموال در WGS845
معين ميشوند WGS84 .يک دستگاه مختصات است که در
آن ،سطح زمين به صورت بيضي مدل شده است و در
موقعيت يابي معموال از اين دستگاه مختصات استفاده
ميشود که در آن ،مختصات به صورت طول 7و عرض 8و
ارتفاع 1جغرافيايي بيان ميشوند .مبدا اين دستگاه مختصات،
در مرکز جرم زمين در نظر گرفته شده است [ .]99دستگاه
مختصات ديگر که از آن کمتر در موقعيت يابي استفاده

 -2الگوريتم گراديان در مختصات كارتزينی
در اين الگوريتم اگر ( )xi, yi, ziمختصات نقطه منبع  iباشد
و مختصات نقطه گيرنده ( )x, y, zباشد ،تابع  fiبه صورت زير
تعريف ميشود [:]93
= )fi (x, y , z
√(x − xi+1 )2 + (y − yi+1 )2 + (z − zi+1 )2 −

1

6

2
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√(x − x1 )2 + (y − y1 )2 + (z − z1 )2 = ri+1,1 +
)εi+1,1 (i = 1,2, … , n − 1
()9

ميشود .در اين صورت مقدار تقريبي برای تابع  Φبه صورت
زير بدست ميآيد [:]93

که در آن  ri+1,1تخميني از  TDOAنقطه ( )i + 1نسبت به
نقطه اول است .و  εi+1,1خطای اين تخمين است که
متغيرهايي ،مستقل از هم ،رندم گوسي با متوسط صفر
هستند و کواريانس آنها به صورت زير است:
T
]Q = E{εε } = diag[σ2 … σ2
()2
بطوريکه  σگستره خطای تخمين است.
تابع  ،φiخطای تخمين فاصله نسبت به مقدار واقعي آن است
که به صورت زير تعريف ميشود:

) Φ(x0 − λg10 , y0 − λg 20 , z0 − λg 30
N−1

= ∑[φi (x0 − λg10 , y0 − λg 20 , z0 − λg 30 )]2
+

)(99

∂φi

= 2 [∑N−1
( i=1

|

∂φi

= 2 [∑N−1
( i=1

] ) φi

) (x0 ,y0 ,z0

)( 5

] ) φi

) (x0 ,y0 ,z0

] ) φi

) (x0 ,y0 ,z0

∂φi
∂x
∂y
∂z

) ∂y (x ,y ,z
0 0 0
∂Φ

|

) ∂z (x0 ,y0 ,z0

]

∑N−1
i=1 φi (g10

[ =λ

= g10

کنيد.
 -3آرايه گراديان  g10 , g20 , g30را با استفاده از رابطه (،)5
در نقطه )  (x0 , y0 , z0بدست بياوريد.
 -1مقدار  λرا با استفاده از رابطه ( )99محاسبه کنيد.
 -5مقدار )  (x1 , y1 , z1را با استفاده از رابطه ( )5بدست
بياوريد.
 -5اگر  Φ ≈ 0بدست آمد ،پايان و گرنه با)  (x1 , y1 , z1به
عنوان حدس اوليه در نظر گرفته و مراحل  2تا  5را تکرار
کنيد.در موقعيت يابي در فواصل دور ،مکان منابع معموال در
مختصات  WGS84بيان ميشود .تبديل مختصات منابع از
 WGS84به کارتزيني با خطا همراه است .در بخشهای بعد،
خواهيم ديد که وجود خطا در تبديل مختصات منابع ،موجب
ايجاد خطای غير قابل قبولي در موقعيت يابي خواهد شد .به
همين دليل در بخش  ،3اين الگوريتم در مختصات WGS84
فرمول بندی شده است.

= g 20
= g
{ 30

x1 = x0 − λg10
{y1 = y0 − λg 20
z1 = z0 − λg 30

انتخاب مقدار مناسب برای  λبايستي به گونه ای باشد که
)  ،(x1 , y1 , z1کمترين مقدار را برای تابع  Φبدست بياورد.
بنابراين ميزان پرش در هر مرحله متغير و متناسب با کمينه
شدن خطا است .يعني:
)( 7

∂φi
∂φ
∂φ
) + g20 ∂yi +g30 ∂zi
∂x
∂φi
∂φi
∂φi 2
∑N−1
) i=1 (g10 ∂x + g20 ∂y +g30 ∂z
) (x0 ,y0 ,z0

∂λ

∂Φ ∂Φ
 ∂Φرا به ازای  i = 1, 2, , …, N-1را محاسبه
, , -2
∂y ∂z ∂x

با شروع از نقطه )  ،(x0 , y0 , z0به صورت مرحله به مرحله به
سمت کمينه شدن مقدار گراديان ،پيشروی ميشود ،پارامتر
 λبه عنوان ميزان پرش برای هر مرحله است .در اين صورت
نقطه جديد )  (x1 , y1 , z1به صورت زير محاسبه ميشود:
)(5

=0

∂Φ

با محاسبه  ،λنقطه جديد )  (x1 , y1 , z1نيز بدست ميآيد.
روش باال به صورت تکرار شونده اجرا ميشود تا جايي که
مقدار تابع  Φبه اندازه کافي کم شود.
به طور خالصه روش گراديان مراحل زير را دارد:
 -9نقطه )  (x0 , y0 , z0به عنوان مختصات انتخابي برای
حدس اوليه در نظر بگيريد.

()1
برای داشتن دقت مناسب ،تابع ) Φ(x, y, zبايد کمترين
مقدار را به خود بگيرد .برای پيمايش مسيری برای بدست
آوردن کمترين مقدار يک تابع معموال از آن تابع مشتق گرفته
ميشود ،لذا گراديان تابع ) Φ(x, y, zبه صورت زير تعريف
ميشود:
= 2 [∑N−1
( i=1

)] +

g 30

∂z
∂φ
}] g 30 i )2
∂z
) (x0 ,y0 ,z0

)(1

Φ(x, y, z) = ∑N−1
])i=1 [φi (x, y, z

|

∂y

+ g 20

∂φi
λ2 [∑N−1
i=1 (g10 ∂x

∂φi

اگر مشتق تابع  Φبر حسب  λرا مساوی صفر قرار دهيم ،در
اين صورت داريم:

() 3
با استفاده از توابع تعريف شده در رابطه ( ،)3تابع مربعات
خطا به صورت زير ساخته ميشود:

) ∂x (x0 ,y0 ,z0
∂Φ

∂φi

∂x

)( 8

)(i = 1,2, … , n − 1

∂Φ

∂y

+

; φi (x, y, z) = fi (x, y, z) − ri+1,1 − εi+1,1

2

∂φi

+ g 20

∂φi

i=1
N−1
2
≈ {∑N−1
i =1 φi − 2λ [∑i=1 φi (g10

≈ ) Φ(x1 , y1 , z1
}) min{Φ(x0 − λg10 , y0 − λg 20 , z0 − λg 30

برای تابع )  φi (x0 − λg10 , y0 − λg20 , z0 − λg30در
نقطه )  (x0 , y0 , z0بسط سری تيلور اعمال ميشود [.]91،93
در اين بسط از توانهای باال صرف نظر ميشود و برای
سادگي ،فقط مرتبه صفر و يک برای بسط تابع منظور

 -3تبديل مختصات كارتزينی به مختصات WGS84

در اين تبديل دانستن مفاهيم زير الزامي است.

95

دو فصلنامه علمي  -پژوهشي دريافنون

 -1-3درجه و دسيمال

سال سوم  -بهار و تابستان 9315

درجه1

) ،(lat2, lon2که در سطح زمين قرار دارند و از يکديگر دور
هستند ،را محاسبه ميکند [:]97،95

گاهي اوقات الزم است ،مختصات جغرافيايي در محاسبات ،به
شکل عددی ،بر حسب درجه ،در مبنای ده محاسبه شود ،که
به آن دسيمال درجه ميگويند .برای مثال  39درجه و39
دقيقه و  9ثانيه به  39.59تبديل ميشود .رابطه تبديل درجه
به دسيمال درجه به صورت زير است:

= )) d((𝑙𝑎𝑡2 , 𝑙𝑜𝑛2 ), (𝑙𝑎𝑡1 , 𝑙𝑜𝑛1
)(98

)R ∗ atan2(√a, √1 − a

به طوری که  ،Rقطر کره زمين بر حسب متر و برابر عدد
 92731257.5است و:
∗ ) ) + cos(𝑙𝑎𝑡1 ) ∗ cos(𝑙𝑎𝑡2

𝐷𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑠 = 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑠 + 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠/60 +
𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑠/3600
)(99

y

به مختصات كارتزين
نقطه ) (lat, lon, h = 0فرض کنيد ،که در آن  latعرض
جغرافيايي lon ،طول جغرافيايي h ،ارتفاع از مبدا زمين است.
مختصات کارتزيني اين نقطه ،با استفاده از روابط زير بدست
ميآيد [:]95
a

)(92

)x = ( + h) cos(lat) cos(lon

)(29

)(93

)y = ( + h) cos(lat) sin(lon

)(22

)(91

(=z

)(95

χ
a

)+ h) sin(lat
)sin2 (lon

e2

√x2 + y2 + x

𝛼 = − cos

y

y
x2 + y2

𝛼 = sin

= −

x
x2 + y2

=

)∂arctan(x

=

∂x
y
)∂arctan(x

=

∂y

)∂atan2(y,x
∂x
)∂atan2(y,x
∂y

برای  x > 0يا  y ≠ 0داريم:
)∂atan2(y, x
)∂atan2(y, x
dx +
𝑦𝑑
∂x
∂y
y
x
= − 2 2 dx + 2 2 dy

χ = √1 −

= dθ

که:

)(23

( a = 6378137محور بزرگتر مرجع بيضوی)،
( b = 6356752.3142محور کوچکتر مرجع بيضوی)،
( e2 = 1 - (b / a)2توان دو گريز از مرکز مرجع بيضوی)
در اين روابط ،طول و عرض جغرافيايي بر حسب راديان
هستند .هر  989درجه π ،راديان است .بنابراين هر راديان،
 π/180درجه است و هر درجه 180/π ،راديان است .بنابراين
برای تبديل درجه به راديان و بر عکس از روابط زير استفاده
ميشود:
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 = 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 ∗ π/180
)(95
𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 ∗ 180/π
)(97

x +y

x +y

اگر مختصات ) (lat1, lon1را به عنوان يک نقطه ثابت در نظر
بگيريم ،با استفاده از روابط ( )98تا ( )23مشتق جزئي فاصله،
با استفاده از مجموعه روابط زير محاسبه ميشود:
= sin(𝑙𝑎𝑡2 − 𝑙𝑎𝑡1 ) ∗ cos(𝑙𝑎𝑡2 − 𝑙𝑎𝑡1 ) +
(cos(𝑙𝑎𝑡1 ) ∗ −1 ∗ sin(𝑙𝑎𝑡2 ) ∗ sin2 (𝑙𝑜𝑛2 −
𝑙𝑜𝑛1 )).
)(21
)(25
)(25

y = √a
x = √1 − a

)(28

)

)(21

)
∗

محاسبه فاصله دو نقطه که به صورت درجه داده شده اند و
فاصله زيادی از هم دارند با استفاده از رابطه فيثاغورث به
صورت دقيق بدست نميآيد و محاسبات را دچار خطا
ميکند .رابطه ( ،)98کمان فاصله دو نقطه ) (lat1, lon1و

∂y

x

x2 + y2 ∂a

+

∂a
∂lat2

∗

∂x
∂a

∗ 2

∗
)(39
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1
√a

(∗

1

1

√1−a

2

y

x2 + y

)(39

1

∂lon2

) cos(𝑙𝑜𝑛2 − 𝑙𝑜𝑛1

)(27

جغرافيايی

∂a
∂lat2

∂a

∗ ) = cos(𝑙𝑎𝑡1 ) ∗ cos(𝑙𝑎𝑡2 ) ∗ sin(𝑙𝑜𝑛2 − 𝑙𝑜𝑛1

 -3-3محاسبه فاصله دو نقطه بر اساس طول و عرض

Degrees and Decimal Degrees

θ(x, y) = atan2(y, x) = 2 arctan

رابطه کمان فاصله با استفاده از طول عرض جغرافيايي رابطه
خطي نيست .بنابراين برای خطي سازی اين رابطه از روش
بسط سری تيلور استفاده ميشود [ .]98در اين بسط نياز به
مشتق گيری از تابع  atan2است .لذا مشتق تابع  atan2که
در الگوريتم گراديان نزولي استفاده ميشود ،به صورت زير
محاسبه ميشود:

 -2-3تبديل طول و عرض جغرافيايی بر حسب درجه

χ

2
𝑙𝑜𝑛 −𝑙𝑜𝑛1
𝑠𝑖𝑛2 ( 2
)
2

)(91
)(29

χ
) a(1− e2

𝑙𝑎𝑡2 −𝑙𝑎𝑡1

( 𝑎 = 𝑠𝑖𝑛2

1
2

(∗ = −

= R∗(−
)

∂y

x

x2 + y2 ∂a

+

∂a
∂lon2

∗

∂x
∂a

∗

y
x2 + y2

=

= R ∗ (−
)

∂y
∂a
∂x

∂a
∂d

∂lat2
∂a
∂lat2
∂d
∂lon2
∂a

∂lon2
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 -4تبديل الگوريتم گراديان از مختصات كارتزينی به
مختصات WGS84

محاسبه مشتق تابع  Φدر مختصات کارتزين ،برای
 1,2, … , N − 1به صورت زير بدست ميآيد:

=i

x−xi+1

∂Φ

−

صورت= 𝑖( (𝑙𝑎𝑡𝑖 , 𝑙𝑜𝑛𝑖 ),

فرض کنيد مختصات منابع را به
)𝑛  1,2, … ,داريم و مختصات گيرنده در نقطه )𝑛𝑜𝑙 (𝑙𝑎𝑡,
است .همان طوری که گفته شد ،ارتفاع از سطح زمين مقدار
ثابت صفر در نظر گرفته ميشود .در اين صورت ،تابع  fiو φi
و  Φبه صورت زير باز نويسي ميشوند:

)(31

)(33
)(31

همانند قبل برای داشتن دقت مناسب،
بايستي کمترين مقدار را به خود بگيرد .گراديان تابع
) Φ(lat, lonبه صورت زير نوشته ميشود:
)(35

] ) φi

∂φi

= 2 [∑N−1
( i=1

|

=

|

∂lat

) (lat0 ,lon0
N−1 ∂φi
( 2 [∑i=1
] ) φi
∂lon
) (lat0 ,lon0

) ∂lon (lat0 ,lon0

= g10
{
= g 20

در اين صورت نقطه جديد )  (lat1 , lon1به صورت زير
محاسبه ميشود:
lat = lat 0 − λg10
{ 1
lon1 = lon0 − λg 20

)(35

انتخاب مقدار مناسب برای  λبايستي به گونه ای باشد که
نقطه )  (lat1 , lon1کمترين مقدار را برای تابع  Φبدست
بياورد .يعني:
)(37

−

≈ ) Φ(lat1 , lon1
}) min{Φ(lat 0 − λg10 , lon0 − λg 20

)(12

برای اين منظور ،با قرار دادن مشتق تابع  Φمساوی صفر،
مقدار  λدر نقطه )  (lat0 , lon0محاسبه ميشود:
)(38

∂φi
∂φ
) + g20 i
∂lat
∂lon
∂φi
∂φi 2
∑N−1
)i=1 (g10 ∂lat+ g20 ∂lon
) (lat0 ,lon0

]

∑N−1
i=1 φi (g10

y−y1

z−zi+1

) (x0 ,y0 ,z0

|

) ∂y (x ,y ,z
0 0 0

√(x−xi+1 )2 + (y−yi+1 )2 + (z−zi+1 )2

√(x−xi+1 )2 + (y−yi+1 )2 + (z−zi+1 )2

|

=

∂Φ

=

∂Φ

|

) ∂z (x0 ,y0 ,z0

z−z1
√(x−xi+1 )2 + (y−yi+1 )2 + (z−zi+1 )2

چون معموال ،مختصات منابع در ابتدا به صورت طول و عرض
جغرافيايي گزارش ميشود ،به جای محاسبه فاصله بين
فرستندهها و گيرنده با استفاده از رابطه فيثاغورث ،از رابطه
محاسبه فاصله بر اساس طول و عرض جغرافيايي استفاده
ميشود .در اين صورت از خطاهای ناشي از تبديل مختصات
منبع به مختصات کارتزيني جلوگيری به عمل ميآيد .برای
افزايش سرعت ،صورت کسرهای رابطه ( )13( ،)12و ()11
در مختصات کارتزيني باقي ميمانند و در نتيجه برای
محاسبه مقادير گراديان ،از ترکيبي از قوانين و روابط موجود
در مختصات کارتزيني و مختصات  WGS84استفاده ميشود
و رابطه نسبتا دقيق تری بدست ميآيد که سرعت مناسب
تری نسبت به روش قبلي دارد .لذا داريم:

تابع)Φ(lat, lon

∂Φ

y−yi+1

) (x0 ,y0 ,z0

)(19

x−x1
√(x−xi+1 )2 + (y−yi+1 )2 + (z−zi+1 )2

√(x−xi+1 )2 + (y−yi+1 )2 + (z−zi+1 )2

|
−

= )Φ(lat, lon

) ∂lat (lat0 ,lon0
∂Φ

) (x0 ,y0 ,z0

)(19

φi (lat, lon) = fi (lat, lon) − ri+1,1 + εi+1,1
2
∑N−1
])i=1 [φi (lat, lon

|
−

𝑓𝑖 (𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛) = 𝑑((𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛), (𝑙𝑎𝑡𝑖+1 , 𝑙𝑜𝑛𝑖+1 )) −
)) 𝑑((𝑙𝑎𝑡, 𝑙𝑜𝑛), (𝑙𝑎𝑡1 , 𝑙𝑜𝑛1
)(32

√(x−xi+1 )2 + (y−yi+1 )2 + (z−zi+1 )2

=

|

) ∂x (x0 ,y0 ,z0

|

−
)(13

[ =λ

با استفاده از اين روابط ،مراحل  2تا  5الگوريتم گراديان نزولي
به صورتي که در بخش  2شرح داده شده است ،تکرار ميشود.

|

) ∂x (x0 ,y0 ,z0 ),(lat0 ,lon0
x−x1

) d ((lat,lon),(lati+1 ,loni+1 )) (x ,y ,z ),(lat ,lon
0 0 0
0
0
∂Φ
y−yi+1
)) d ((lat,lon),(lati+1 ,loni+1

=

|

−
)(11

x−xi+1
)) d ((lat,lon),(lati+1 ,loni+1

=

∂Φ

|

) ∂y (x ,y ,z ),(lat ,lon
0 0 0
0
0
y−y1

) d ((lat,lon),(lati+1 ,loni+1 )) (x ,y ,z ),(lat ,lon
0 0 0
0
0
∂Φ
z−zi+1
)) d ((lat,lon),(lati+1 ,loni+1

=

|

|

) ∂z (x0 ,y0 ,z0 ),(lat0 ,lon0
z−z1

) d ((lat,lon),(lati+1 ,loni+1 )) (x ,y ,z ),(lat ,lon
0 0 0
0
0

به اين ترتيب الگوريتم گراديان نزولي ،برای استفاده در
فواصل طوالني با خطای کمتر و بهبود در تعداد تکرارها ،به
صورت زير اصالح ميشود.
 -9نقطه ) (lat0 , lon0 , h = 0به عنوان مختصات انتخابي
برای حدس اوليه در نظر بگيريد اين نقطه را به مختصات
کارتزيني )  (x0 , y0 , z0را با استفاده از روابط موجود تبديل
کنيد.

 -5بهبود عملكرد الگوريتم گراديان نزولی در
مختصات  WGS84و كارتزين
برای اينکه الگوريتم گراديان خطای کمتری داشته باشد و
همچنين تعداد تکرارهای آن نيز کمتر شود ،ترکيبي از
مختصات کارتزيني و مختصات  WGS84در محاسبات
فاصلهها در اين الگوريتم استفاده شده است .در اين صورت
تابع ( )31تغييری نميکند.

∂Φ ∂Φ
 , ∂Φرا به ازای  i = 2,3 , …, N-1را با استفاده از
, , -2
∂z ∂x ∂y

روابط ( )12تا ( )11محاسبه کنيد.
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 -3آرايه گراديان  g10 , g20 , g30را در نقطه )  ،(x0 , y0 , z0با
استفاده از رابطه ( ،)5بدست بياوريد.
 -1مقدار  λرا با استفاده از رابطه ( )99محاسبه کنيد.
 -5مقدار )  (x1 , y1 , z1را با استفاده از رابطه ( )5بدست
بياوريد و آن را به مختصات (lat1 , lon1 , h = 0) WGS84
تبديل کنيد.
 -5اگر در رابطه ( Φ ≈ 0 ،)31بدست آمد ،پايان و گرنه
) (lat1 , lon1 , h = 0را به عنوان حدس اوليه در نظر گرفته
و مراحل  2تا  5را تکرار کنيد.

در فواصل طوالني از دستگاه مختصات  WGS84استفاده
مي شود .در دستگاه مختصات کارتزين تعداد تکرارها کمتر
است و در دستگاه مختصات  WGS84ميزان خطا برای
استفاده در فواصل طوالني کمتر است .اما استفاده ترکيبي از
روابط موجود در دو دستگاه مختصات ميتواند مزايا و معايب
هر دو روش را بپوشاند .در جدول ( )9مالحظه ميشود که
در روش ترکيبي تعداد تکرارها بسيار کمتر از روشهای ديگر
است و ميزان خطا نيز در مقايسه با روش کارتزيني بسيار
کمتر و تقريبا مساوی با استفاده مطلق از مختصات WGS84
است.
همچنين برای ارزيابي کارايي اين روشها ،به شکلهای ()9
و ( )2توجه کنيد .در اين رسم اين شکلها فرض بر اين است
که ميزان خطا در TDOAها صفر است و نيز موقعيت گيرنده،
ثابت در نظر گرفته شده است .در شکل ( ،)9با افزايش فاصله
فرستندهها از گيرنده ميزان خطا در روش پيشنهادی و
مختصات  WGS84بسيار بهتر از مختصات کارتزيني است.
در شکل ( ،)2تعداد تکرارها بهتر از روش  WGS84و
مختصات کارتزيني است .پس بنابراين ،در کل ميتوان نتيجه
گرفت که استفاده ترکيبي از دو دستگاه مختصات در
الگوريتم گراديان نزولي کارآمد است.

 -6نتايج عملكرد اين روشها
فرض کنيد که سه تا منبع داريم و موقعيت دقيق منابع برای
ما مشخص است .ريشه مربعي متوسط خطای مقادير TDOA
محاسبه شده است و جدول ( )9برای مقايسه خطا در دستگاه
مختصات متفاوت ،تدوين شده است .در محاسبه مقادير اين
جدول ،موقعيت منابع و گيرنده و نيز مقدار اوليه ثابت در نظر
گرفته شده است.
استفاده از دستگاه مختصات کارتزين در فواصل کوتاه مناسب
است.

جدول( )1مقايسه تعداد تكرارها و ريشه مربعی متوسط خطا بر حسب متر در الگوريتم گراديان در دستگاه مختصات متفاوت.
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 به352  اما تعداد تکرارها از، متر کاهش يافته9.9931 به
 تعداد تکرارها در اين حالت بسيار. افزايش مييابد9985
 ترکيب دو دستگاه،زياد است و برای فرار از اين مشکل
مختصات برای فرمول بندی اين الگوريتم پيشنهاد شده
 تعداد، با تقريبا همان ميزان خطا، در اين حالت.است
 کاهش مييابد که حتي از تعداد تکرارهای81 تکرارها به
.مختصات کارتزيني نيز کمتر است
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 اين روش در دو دستگاه مختصات.گراديان انجام شده است
 و همچنين در ترکيبي از دوWGS84 کارتزين و مختصات
 در. پياده سازی شده است،دستگاه مختصات ياد شده
 برای گزارشWGS84 فواصل دور که معموال از دستگاه
 تعيين موقعيت با استفاده،مختصات منابع استفاده ميشود
از روشهای موجود در دستگاه مختصات کارتزيني با خطای
 به طوری که ميزان خطا با استفاده.بسيار زيادی همراه است
 اين خطا حتي.از اين دستگاه مختصات در حد کيلومتر است
. نيز وجود داردTDOA در صورت عدم وجود خطا در مقادير
 از دستگاه مختصات، برای اجتناب از اين مشکالت،از اين رو
 برای فرمول بندی اين الگوريتم استفاده شدهWGS84
 در، در اين صورت ميزان ريشه مربعي متوسط خطا.است
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