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ره گیري در داخل ساختمان به کمک مولفه  هاي چندمسیره در تکنولوژي فراپهن  باندعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

امروزه بیش از 80 درصد افراد روز خود را در داخل ساختمان سپري می  کنند. در برخی محیط  ها ره گیري

افراد امري ضروري است مثل بیماران و کادر پزشکی در بیمارستان و در برخی موارد دیگر ره گیري به افراد

در پیداکردن موقعیت و میسر خود در یک محیط پیچیده مثل موزه، فروشگاه و هتل کمک می  کند.

موقعیت  یابی داخل ساختمان به دلیل آن که دقت باالیی می  طلبد نسبت به موقعیت  یابی خارج از ساختمان

با چالش  هاي بیشتري روبه  روست. تاکنون تکنولوژي  هاي مختلفی براي طراحی سیستم  هاي موقعیت  یاب

داخلی به کارگرفته  شده  اند، اما در میان آنها تکنولوژي فراپهن  باند به دلیل پالس  هاي کوتاه زمانی حاصل

از پهناي  باند فرکانسی وسیع خود براي موقعیت  یابی داخل ساختمان مناسب  تر به  نظر می  رسد. روش  هاي

رایج موقعیت  یابی معموًال با تکنیک زمان دریافت سیگنال به کمک حداقل سه گره موقعیت هدف را

تخمین می  زنند. در این پایان  نامه این عمل تنها با یک گره انجام  می  پذیرد. در واقع سیگنال دریافت شده

در گیرنده حاوي اطالعات مفیدي از هندسه  ي مکان است. سیگنال به صورت کالستربندي شده دریافت

می  شود. اولین سیگنال در هر کالستر به دلیل بازتاب سیگنال ارسالی از دیوارهاست. می  توان این  گونه

تصور کرد که سیگنال  ها به جاي آنکه پس از بازتاب به گیرنده می  رسند، به سمت تصویر گیرنده نسبت به

دیوارها می  روند. در این حالت با مفهوم گره  هاي مجازي سروکار داریم. بنابراین با یافتن زمان این

سیگنال  ها و با توجه به هندسه  ي مکان می  توان موقعیت هدف را تخمین  زد.

عدم کشف همه  ي سیگنال  هاي بازتاب شده در سیگنال دریافتی، ندانستن ارتباط بین زمان  هاي استخراج

شده با گره  هاي مجازي و ورود داده  هاي نادرست در میان داده  هاي درست از جمله مواردي است که

باعث ایجاد مشکالتی در تخمین مکان هدف می شود. با نمایش داده هاي یافت  شده در قالب مجموعه  ي

محدود به جاي بردار محدود و پیاده  سازي روش بیزي با پارتیکل فیلتر به حل مشکالت مطرح  شده

پرداخته  شده  است. دیگر مزیت الگوریتم پیشنهادي، عدم نیاز به مدل حرکت براي هدف است. به بیان

دیگر هر مسیري هرچقدر هم که غیرخطی باشد، قابل ره گیري است. نتایج شبیه  سازي نشان می  دهد که

مکان هدف با دقت باالیی حتی در مسیري غیرخطی به خوبی تخمین زده شده است.
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