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 متعال ا استفاده از تفاوت زمان ورودب در فضای بسته گویندههوشمند یابی مکان

 گفتار
 

 3,1آبادیاله مه، امین3,1اکبر رنجبر، 1,1زهرا حیدری

 شاهد، دانشگاه فنی و مهندسیدانشکده  ،دانشجوی کارشناسی ارشد. 1

 شاهد، دانشگاه فنی و مهندسیدانشکده  ،استادیار .3

 آکوستیک، دانشگاه شاهد مرکز تحقیقاتمحقق، . 1

 

 چکیده

 سگرهاچیدمان حنحوه و  انعکاس ،پیچیدگی محاسباتی، وجود نوفه هایچالش با درنگکاربردهای بیدر  یمنبع صوت یابیتیموقع

 رایج روش و سادگی یمحاسباتکم  یدگیچیپبرخورداری از به علت  عالمت تفاوت زمان ورود استفاده گسترده از لذا، .روبرو است

ها و مقاومت در عالمتزمان ورود  ریتأخ جهت محاسبه ،بعدی -سهفضای  در برای تخمین محل منبع گفتار ،مقالهاین  . دراست

برداری بهره دهبهبوددهنبا توان  طیف فاز( لتریفصافی )شیپاز  هاعالمتهمبستگی  (کیقلّه )پبرای تیز شدن  برابر نوفه و انعکاس

چان و مربع خطای یافته اصالح یهاتمیرالگوی ایجادی از رخطیمعادالت غ یهادستگاه ی حلو جهت برخورداری از سرعت باال

ضمن مقاومت در برابر نوفه و انعکاس و  چانروش  .استفاده شده است حسگرها مناسب چیدماندر کنار  ایدار دو مرحلهوزن

های واقعی ضمن برخورداری از سرعت تجربی روی داده هایسنجشکاهش پیچیدگی با توجه به چیدمان نامتقارن آرایه در 

 مترین خطای مطلق فاصله از موقعیت اصلی منبع است. مناسب دارای ک

 

 درنگالگوریتم چان، روش بی، عالمتتفاوت زمان ورود ، یمنبع صوت یابیتیموقع :هاکلیدواژه

 

مقدمه. 8  

مؤثر در  از مباحثپردازش صتتوت  .[1] صتتدا در محیا استتت راتیانتقال و تأث د،یشتتامل تول که دانش صتتدایعنی  کیآکوستتت

منبع  یابیمکان سابقه است.پر یقاتیات تحقاز موضوع یحسگر یهاتوستا ستامانه   یمنابع صتوت  یابیمکان و گنالیپردازش ست 

 صتتتوتی ، مطالعاتکهای کنفرانس هوشتتتمند، نتارت ترافیاتاق لیاز قب یمهندستتت یبردهامختلف کار یهانهیدر زم صتتتوتی

 بصری محدودیت و تاریکی شود؛می منتشر راستا هر در صوت .[1, 3] تمفید است  ردیابی گویندهو  صتنایع نتامی  ،1بیولوژیک

 تداخلی الکترومغناطیسی هایسیگنال با د؛ننکمی مصتر   را کمی انرژییابی صتوتی  های مکانستیستتم   ندارد؛ اثر آن روی بر

یستم سدر  کهد شویم میتقست غیرفعال فعال و  صتورت دو به  یصتوت  یابیکانم .کنندو اغلب به صتورت غیرفعال کار می  ؛دنندار

ده، از های مطرح شنیست. با توجه به ویژگی شتود و به ستادگی قابل کشتف   ی غیرفعال، ستیگنالی در فضتا منتشتر نمی   یابمکان

   .[5, 4] دشورادار استفاده می جای به صوتییابی مکان

به  دلیل گرایش از آن استفاده شده است. مقالهاین  است که درزمان های تخمین تأخیر از جمله روش 3تفاوت زمان ورود روش

در سال های اخیر با رشد ها است. نستبت به ستایر روش  پایین اجرا زمان کم محاستباتی و  پیچیدگی ستادگی روش،  این روش، 

ست. ا توجهاتاق کنفرانس بسیار مورد مکالمات در فضای بسته مانند  خودکارستازی بررستی و حل مشکالت  فناوری و تمایل به 

                                                 
  :نویسنده پاسخگوzahra.heydari@shahed.ac.ir 

1 Biologic 
3 Time Difference of Arrival (TDOA) 



 8931ا اص -کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران )ملی( ششمین

 

3 
 

وفه های ندر حل چالش سعیکه  است فضای بستهبا موقعیت ثابت در  ن محل منبع صتوت )گوینده( تعییدر این مقاله ما  هد 

مطالعات انجام  .داردرا  1درنگکاهش پیچیدگی زمان اجرا جهت کاربرد بی و مختصتتتات تخمینی و انعکاس جهت افزایش دقت

ی مبتنی بر حل معادالت غیرخطی هذلولی حاصل از تأخیر زمانی بین هادهد که روشمیتاکنون( نشان  1791شتده )از ستال   

توان به مقاوم بودن نتایج آن در یابی هذلولی، میاز مزایای روش مکانیابی است. های مکانحسگرها، یکی از پرکاربردترین روش

که  5برای حل معادالت هذلولی، پاستتخی به شتتکل بستتته 4، چان1774های آغشتتته به نوفه اشتتاره نمود. در ستتال برابر ورودی

این روش با فرض کوچک بودن خطای تخمین تأخیر زمانی بین حستتگرها نمایی بود، استتتفاده نمود. گر بیشتینه درستتت تخمین

به جهت عدم نیاز به  1ای بهبودیافتهدار دو مرحلهمربع خطای وزندر این راستا دو روش مهم چان و . [1]د باشقابل استفاده می

سازی شده و در برابر نوفه، انعکاس مقاوم پیادهری تیلور، انتخاب و مقادیر اولیه دقیق و صر  نکردن زمان زیاد بالعکس روش س

  سازی است.. همچنین روش چان بدون خطای خطیدرنگ برخوردار استسازی شده و از سرعت بی

در  پردازیم.میشامل دو مرحله محاسبه تأخیر و حل معادالت غیرخطی  پیشنهادی به بررسی روش ،3ه و در بخشالامه مقدر اد

ستتت ا نتایج  و تحلیلتجربی ، نتایج اتنتایج آزمایشتتات تجربی که شتتامل ستته زیربخش تنتیمات آزمایشتتبه بررستتی ، 1شبخ

 شود.گیری بیان مینتیجه ،4بخش رو دپرداخته 

روش پیشنهادی. 2 -1  

نمایش  1شکل دردیاگرام کلی آن  کهاستفاده شده  ستیگنال صوت  ای تفاوت زمان ورودروش دو مرحلهاز در روش پیشتنهادی  

جهت افزایش سرعت ، هاآنو دیجیتال شدن  حسگرهاپس از دریافت ستیگنال صتوتی به واستطه     1در شتکل  .داده شتده استت  

د کنیم و وارمحاسبه می مبنا حسگرشتویم. در مرحله اول همبستگی هر سیگنال را با سیگنال  می بستامد محاستبات وارد حوزه  

ت. اس بنام حسگر باحسگر قبل در آن رخ داده است، میزان تأخیر دریافت هر  گاممقدار زمانی که بیشینه  .شویمحوزه زمان می

 صورتمکان گوینده  تخمین بهبودیافتهدار ای وزنو حداقل مربعات دو مرحله چاندر انتها و در مرحله دوم توستا دو الگوریتم  

 شود.ی میشرح هر کدام از مراحل در دو زیر بخش بعد به طور کامل بررس .گیردمی

 
 سیگنال صوت دیاگرام کلی روش پیشنهادی مبتنی بر تفاوت زمان ورود 8شکل 

 به احسگره از یکی ،سیگنال تفاوت زمان ورود روش ردمرحله اول )روش تفاوت زمان ورود با استفاده از همبستگی متقابل(: 

 .[9] گرددمی محاسبه حسگر این باحسگرها  سایر در سیگنال دریافت زمان اختال  و شده درنترگرفته مبنا حسگر عنوان

حل  یریتک مس انتشار منبع و مدل کیرا با فرض وجود  موردنتر مسأله ر،یزمان تأخ همحاسب یارائه شده برا یهاتمیالگور

 مشخص ،حسگر دو بین تأخیر محاسبه برای روش ترینمتداول .دهندیم میحاالت تعم ریحاصل را به سا جینتا تینموده و در نها

 در .نامندمی 9متقابل همبستگی را روش باشد. اینمی منبع از رسیده هایداده بین متقابلهمبستگی  تابع بیشینه مقدار کردن

 .نمایش داده شده است (1در رابطه ) دریافتی از منبع سیگنال الگوی روش این

𝑥1(𝑘) = 𝛼1𝑠(𝑘 − 𝐷1) + 𝑏1(𝑘)      ,    𝑥2(𝑘) = 𝛼2𝑠(𝑘 − 𝐷2) + 𝑏2(𝑘)         (8)                                                                   

                                                 
1 Real Time 
4 CHAN 
5 Closed Form 
1 Improved Two-Step Weighted Least Squares (ITSWLS) 
9 Cross Correlation (CC) 
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 دیگر هایفهنو و مرجع سیگنال با که است شونده جمع فهنو𝑏(𝑘)  و لسیگنا تضعیف ضریبα ، مرجع سیگنال 𝑠(𝑘)آن در که

 را هاآن شباهت مقدار ها،آن به متقابل همبستگی تابع اعمال با سیگنال، دو بین تأخیر مقدار محاسبه رایب باشد.می ناهمبسته

هر جفت حسگر  بین خیرأت محاسبه برای محاسبات، سرعت افزایش خاطر به عمل در .آوریممی دست به یکدیگر به نسبت

 آلایده سیگنال، دو بین خیرأت مقدار محاسبه برای متقابل وش همبستگیر از استفاده دهیم.انجام می بسامد حوزهعملیات را 

های و کاهش تأثیر چالش روش این کاراییافزایش  برای. دارد پایینی دقت محیطی انعکاسات یا و وفهن وجود صورت در و نبوده

 استفاده با سیگنال دو متقابل همبستگی مقداردر نترگرفته شده است.  بهبود دهندهبا توان  فاز طیف فیلتر پیش ابعت ،شده ذکر

 آید.( درمی1و با اعمال پیش فیلتر به صورت رابطه ) نمایش داده شده است (3که در رابطه ) آید می دست به هاآن فوریه تبدیل از

 دهد.( پیش فیلتر طیف فاز با توان بهبود دهنده را نمایش می4رابطه )

𝐺𝑥1𝑥2
(𝜔) = 𝑋1(𝜔)𝑋2

′(𝜔) (2)                                                                                                                        

𝑅𝑥1𝑥2
(𝜏) = Ψ𝑔(𝜔)𝐺𝑥1𝑥2

(𝜔) (9)                                                                                                                               

Ψ𝑔(𝜔) =
1

|𝐺𝑥1𝑥2(𝜔)|
𝛽  , 𝛽 = 0.5       (4)                                                                                                                                   

𝛽 ( توان 4در رابطه ،)که زمانی دار آن بنابر تجربه انتخاب شده است. که مق [8] باشدپیش فیلتر طیف فاز می بهبود دهنده

است. با توجه به این  حسگرهر جفت خیر بین دو سیگنال دریافتی أرا دارد، میزان ت (1)رابطه  عکس تبدیل فوریه مقدار بیشینه

 صورتی کهخیرها به شدت باید کم باشد؛ پس در تأ، در نتیجه میزان ک استکه، مکان منبع صوت در داخل یک محیا کوچ

عکوس انجام به صورت م با طیف فازثانیه بود، در آن صورت عملیات همبستگی متقابل  یک بیش ازبا توجه به نتایح حاصل خیر أت

ده است به مبنا رسی حسگرثانویه زودتر از  حسگرباشد، چراکه صوت به خیر بین دو سیگنال منفی میأشود. به این ترتیب تمی

 . آوریممیرا به دست این ترتیب میزان تأخیر 

 تشکیل معادالتی باید تأخیرها، از استفاده با منبع مکان محاسبه برایهای حل معادالت غیرخطی هذلولی(: مرحله دوم )روش

در ادامه دو روش چان  .گرددمی مشخص منبع محل ها،آن تقاطع محل محاسبه از و بوده هذلولوی غیرخطی صورت به که شود

تی مختصات دکار شوند.که دارای پیچیدگی محاسباتی کمی هستند بررسی می یافته بهبود ایدار دو مرحلهمربع خطای وزن و 

𝑃𝑠با  به ترتیب یدر فضای سه بعد را هاحسگرمنبع و  = [𝑥𝑠. 𝑦𝑠 . 𝑧𝑠] و 𝑃𝑖 = [𝑥𝑖 . 𝑦𝑖 . 𝑧𝑖] , (𝑖 = 1,2…  فاصله دهیم.می مایشن (

 است. 𝑗 و 𝑖تأخیر بین دو جفت حسگر  ،𝜏𝑖𝑗صوت برحسب متر بر ثانیه و  سرعت ،𝑐 .است (5به صورت رابطه ) حسگر دو هر بین

𝑅𝑖𝑗 = 𝑐 ∗ 𝜏𝑖𝑗 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑠)
2 + (𝑦𝑖−𝑦𝑠)

2 + (𝑧𝑖 − 𝑧𝑠)
2 − √(𝑥𝑗 − 𝑥𝑠)

2
+ (𝑦𝑗−𝑦𝑠)

2 + (𝑧𝑗 − 𝑧𝑠)
2 (5)      

.𝑥 مقادیر شامل مجهوالت بدین ترتیب از مرحله اول است.حاصل تأخیرهای  همان 𝜏𝑖𝑗  ،(5) رابطه در 𝑦. 𝑧(مختصات )را  منبع

 دقت حسگرها، تعداد افزایش با اگرچه که داشت توجه نیز نکته این به باید حسگرها، از استفاده در .توان به دست آوردمی

 دالیل از یکی خود این که داشت خواهد بدنبال را الگوریتم اجرای سرعت کاهش دقت، افزایش این اما یابدمی افزایش محاسبات

رعت صوت هم عامل مؤثری در تخمین س .[7] باشدمی درنگبی محاسبات در حسگرها از زیادی تعداد استفاده برای محدودکننده

 .[7] نیز به شدت وابسته است هاحسگریا چیدمان آرایه  عالوه بر این نتایج محاسبات به هندسه و .مکان منبع است

چان  . روش2-8 -2  

 سازی،بدون خطی و دقیق حل نیز و اضافی تأخیرهای محاسبات از برداریبهره امکان دلیل به ،ش چانرو منبع مکان تشخیص در

 بوده 8نماییبیشینه درست گرتخمین از روش تخمینی باشد. اینمی حاصل هذلولی غیرخطی معادالت حل برای روش ترینبهینه

 .دهیممی تشکیل (1رابطه ) صورت به را خطا ماتریس . در این روش[1] است بوده

Ψ = ℎ − 𝐺𝑎𝑧𝑎 (6)                                                                                                                                      

                                                 
8 Maximum Likelihood 
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ℎ =
1

2

[
 
 
 
𝑅21

2 − 𝑘2 + 𝑘1

𝑅31
2 − 𝑘3 + 𝑘1

⋮
𝑅𝑀1

2 − 𝑘𝑀 + 𝑘1]
 
 
 
, 𝐺𝑎 = −[

𝑥21 𝑦21 𝑧21

𝑥31 𝑦31 𝑧31

⋮
𝑥𝑀1

⋮
𝑦𝑀1

⋮
𝑧𝑀1

    

𝑟21

𝑟31

⋮
𝑟𝑀1

] , 𝑧𝑎 = [

𝑥𝑠
𝑦𝑠

𝑧𝑠

𝑅1

] ,

𝑥𝑖1 = 𝑥𝑖 − 𝑥1

𝑦𝑖1 = 𝑦𝑖 − 𝑦1

𝑧𝑖1 = 𝑧𝑖 − 𝑧1

𝑘𝑖 = 𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 + 𝑧𝑖
2 

   

𝑀،  مقدار .ها استحسگر تعدادنشانگر 𝑧𝑎 آورد بدست (9رابطه ) تقریبی صورت بهتوان می را. 𝐵𝑎 ر ه فاصله قطری ماتریس

توان میسپس کرد.  بیان (8رابطه ) صورت به توانمی را حاسبهی مخطا. خطاست حاوی 𝑧𝑎 مقدار. حسگر مبنا است با حسگر

𝑧𝑎 مقدار
′ ی از هر سه مؤلفهکرد؛  محاسبه را منبع موقعیت وانتمی(، 7با توجه به رابطه ) .کرد محاسبه( 7به صورت رابطه ) را  

𝑧𝑎
اصل ، حکنیممیجمع مبنا حسگر  با مختصاتحالت است را  هشتگیریم سپس جایگشت قرینه این سه مؤلفه که جذر می ′

 قبل کوچکتر بود مکان تخمینی است.  ( و مقدار حاصل از مرحله9که از تفاوت رابطه )عبارت به دست آمده  هشت ازهر کدام 

𝑧𝑎 ≈ (𝐺𝑎
𝑇𝐹𝑎

−1𝐺𝑎)−1𝐺𝑎
𝑇𝐹𝑎

−1ℎ , 𝐹𝑎 = 𝐶2𝐵𝑎𝑄𝐵𝑎 , 𝐵𝑎 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{Ri1}, 𝑄 =
1

2
(𝑒𝑦𝑒(𝑀 − 1) + 𝑜𝑛𝑒𝑠(𝑀 − 1)) (7)                

Ψ
′
= ℎ′ − 𝐺𝑎

′𝑧𝑎
′ (1)                                                                                                                                                               

ℎ′ =

[
 
 
 
 
(𝑧𝑎.1 − 𝑥1)

2

(𝑧𝑎.2 − 𝑦1)
2

(𝑧𝑎.3 − 𝑧1)
2

(𝑧𝑎.4)
2 ]

 
 
 
 

, 𝐺𝑎
′ = [

1 0 0
0 1 0
0
1

0
1

1
1

] , 𝑧𝑎
′ = [

(𝑥𝑠 − 𝑥1)
2

(𝑦𝑠 − 𝑦1)
2

(𝑧𝑠 − 𝑧1)
2

] 

𝑧𝑎
′ = (𝐺𝑎

′𝑇𝐹𝑎
′−1𝐺𝑎)−1𝐺𝑎

′𝐹𝑎
′−1ℎ′ (3)                                                                                                                

𝐹𝑎
′ = 4𝐵𝑏𝑐𝑜𝑣(𝑧𝑎)𝐵𝑏  , 𝑐𝑜𝑣(𝑧𝑎) = (𝐺𝑎

𝑇𝐹𝑏𝐺𝑎)
−1, 𝐹𝑏 = 𝐵𝑎

′𝑄𝐵𝑎
′  , 𝐵𝑏 = [

𝑧𝑎,1 − 𝑥1 0 0 0

0 𝑧𝑎,2 − 𝑦1 0 0

0 0 𝑧𝑎,3 − 𝑧1 0

0 0 0 𝑠

] 

𝐵𝑎
′ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(√(𝑧𝑎,1 − 𝑥𝑖)

2
+ (𝑧𝑎,2 − 𝑦𝑖)

2
+ (𝑧𝑎,3 − 𝑧𝑖)

2
, 𝑠 = √(𝑧𝑎,1 − 𝑥1)

2
+ (𝑧𝑎,2 − 𝑦1)

2
+ (𝑧𝑎,3 − 𝑧1)

2
 

هیافتبهبودای مربع خطای وزن دار دو مرحله . روش2-2 -3  

غیرخطی هذلولی حاصل از تفاوت زمان است که معادالت  سادهیک روش حل جبری  7ایروش حداقل مربعات وزنی دو مرحله

برد، که ناشی از رنج می 10کند. این روش از مشکل ابهام عالمتای از معادالت خطی تبدیل میرا به مجموعهها حسگرورود بین 

 به تواند به طور تقریبی با توجهحل نهایی میاست. اگر چه عالمت راه روش حداقل مربعات وزنیعمل ریشه دوم در مرحله دوم 

تعیین شود، اما تخمین موقعیت در اولین گام  روش حداقل مربعات وزنیآمده در اولین گام دستعالمت تخمینی موقعیت به

و روش حداقل مربعات وزنی د بهبودیافته روش به اندازه کافی دقیق نیست. با استفاده از این واقعیات،روش حداقل مربعات وزنی 

کند، اما در مرحله دوم، با رابطه محدودیت پیروی می روش حداقل مربعات وزنیسازی اول از ایده کمینه یدر مرحله ایمرحله

𝜃 به . با توجه[10] بین پارامتر اضافی و مکان منبع به روش متفاوتی سروکار دارد = [𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑑1]
𝑇، ریس خطا به صورت مات

 است.  منبع صوتفاصله هر هرحسگر با  𝑑𝑖 .شودتعریف می( 10رابطه )

𝐺1𝜃 = ℎ1 + 𝜀1        (81)                                                                                                                                      

𝐺1 = 2 [

𝑥2 − 𝑥1 𝑦2 − 𝑦1 𝑧2 − 𝑧1

𝑥3 − 𝑥1 𝑦3 − 𝑦1 𝑧3 − 𝑧1

⋮
𝑥𝑀 − 𝑥1

⋮
𝑦𝑀 − 𝑦1

⋮
𝑧𝑀 − 𝑧1

    

𝑟21

𝑟31

⋮
𝑟𝑀1

] , ℎ1 =

[
 
 
 
 

𝑥2
2 + 𝑦2

2 + 𝑧2
2 − 𝑘 − 𝑟21

2

𝑥3
2 + 𝑦3

2 + 𝑧3
2 − 𝑘 − 𝑟31

2

⋮
𝑥𝑀

2 + 𝑦𝑀
2 + 𝑧𝑀

2 − 𝑘 − 𝑟𝑀1
2 ]

 
 
 
  

𝜀1 =    [

2𝑑2 0 ⋯ 0
0 2𝑑3 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 2𝑑𝑀

] [

𝑒21
𝑒31

⋮
𝑒𝑀1

] = 𝐵1𝑒 , 𝑘 = 𝑥1
2 + 𝑦1

2 + 𝑧1
2 

�̂� = (𝐺1
𝑇𝑊1𝐺1)

−1𝐺1
𝑇𝑊1ℎ1  ,𝑊1 = [𝐸(𝜀1𝜀1

𝑇)]−1 = [𝐵1𝑄𝐵1
𝑇]−1 (88)                                                                                                       

                                                 
7 Two-Step Weighted Least Squares (TSWLS) 
10 Sign 



 8931ا اص -کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران )ملی( ششمین

 

5 
 

 توانمی را محاسبه خطای. خطاست حاوی �̂�ی شده حاصل مقداربه دست می اولیه مختصات تخمینی( 11ه )با استفاده از رابط

 آوریم.( مختصات تخمینی منبع صوت را به دست می11. با استفاده از رابطه )کرد بیان (13) رابطه صورت به

𝐺2𝑥 = ℎ2 + 𝜀2 (82)                                                                                                                                                           

𝐺2 = [

1 0 0
0 1 0
0 0 1

2𝑥1 2𝑦1 2𝑧1

] , ℎ2 = [

�̂�
�̂�
�̂�

�̂� + 𝑘 − �̂�1
2

] , 𝜀1 = [

−1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0

−2�̂� −2�̂� −2�̂� 2�̂�1

] [

∆𝑥
∆𝑦
∆𝑧
∆𝑑1

] = 𝐵2𝜀1,
𝑘 = 𝑥1

2 + 𝑦1
2 + 𝑧1

2

�̂� = �̂�2 + �̂�2 + �̂�2
 

�̂� = (𝐺2
𝑇𝑊2𝐺2)

−1𝐺2
𝑇𝑊2ℎ2 , 𝑊2 = [𝐸(𝜀2𝜀2

𝑇)]−1 = [𝐵2𝑐𝑜𝑣(𝜃)𝐵2
𝑇]−1   , 𝑐𝑜𝑣(𝜃) = (𝐺1

𝑇𝑊1𝐺1)
−1   (89)                         

تجربی آزمایشات نتایج. 9 -1  

پردازش روی آن صورت  و ماشتینی که در این بخش در ابتدا به بررستی تنتیمات آزمایشتات انجام شتده در محیا آزمایشتگاه     

 .شودمیپرداخته و تحلیل نتایج تجربی  اتشنتایج تجربی حاصل از آزمایسپس به برررسی  پردازیم.، میگرفته است

. تنظیمات آزمایشات9-8 -2  

 Intel(R) Core(TM)ی با پردازندهو ماشین aنسخه  3017افزار متلب رمو ن 10ویندوز  محیا در های واقعیها روی دادهآزمایش

i7-6700HQ CPU @2.60GHz  است ثانیه دره نمون 44100 بردایهمون. بسامد نجام گرفته استانگیگابایت 13با حافته. 
 چند ایآرایه ه حسگربرای دیجیتال نمودن سیگنال از دستگا .و به طول پنج ثانیه هستند آنالوگ ها،اصوات دریافتی حسگر

 35و دما  متر بر ثانیه 11/141سرعت صوت ، 9×9×5/1 اتاق ابعاد استفاده کردیم. ( I/OMotu 24)کننده  تقویت پیش با کاناله

سانتی متر  5/3 ای به شعاعمنبع صوت کره .باشدانجام آزمایش صدای گفتار انسان میمنبع صوت برای  است. گراددرجه سانتی

ین قاب دوربهد  ما داشتن تصویر کامل از صورت شخص گوینده است، با فرض  در نتر گرفته شده است.)به اندازه دهان انسان( 

و تعداد  چیدماندو  برای مرتبه 10 هاآزمایشد. شونمتر عمالً خطا محسوب نمیسانتی 15خطاهای کمتر از ، 10×10ابعاد ا ب

  است. گرفته انجام در فضای سه بعدی موقعیتر چهار د ثابت صوت منبع قرارگیری وپنج تا هفت حسگر 

. نتایج تجربی9-2 -3  

ثبت  1ولمکان منبع در جدمطلق خطای  (𝜎) و انحرا  معیار یانگینم ثانیه است.میکرو 1910ا،همیانگین زمان اجرا الگوریتم

  دهد.نمایش می ، نمودار مقایسه خطای مطلق دو الگوریتم را در هر دو چیدمان آرایه3لشک .است یدهگرد
 )برحسب متر( حسگرموقعیت با تعداد متفاوت  4برای چیدمان دوگانه در  ITWLSو  CHAN خطای مطلق الگوریتمو انحرا  معیار میانگین  8جدول 

    روش     

 

     موقعیت   

 حسگر 9 حسگر 1 حسگر 5 

CHAN ITSWLS CHAN ITSWLS CHAN ITSWLS 

 𝜎 میانگین 𝜎 میانگین 𝜎 میانگین 𝜎 میانگین 𝜎 میانگین 𝜎 میانگین

 0008/0 0471/0 0030/0 0547/0 0009/0 0470/0 0011/0 0530/0 0017/0 0591/0 0037/0 0571/0 1چیدمان موقعیت اول

 0311/0 0514/0 0111/0 9331/1 0101/0 0989/0 5401/0 3543/0 0381/0 0998/0 0118/0 1791/1 3چیدمان

 0091/0 1589/0 0101/0 1411/0 0103/0 1115/0 0115/0 1181/0 0018/0 1147/0 0104/0 1531/0 1چیدمان موقعیت دوم

 1311/0 5710/0 3781/0 7147/0 1103/0 1073/0 1111/0 7403/0 3173/0 08084/0 4144/0 0711/1 3چیدمان

 0050/0 0441/0 0045/0 0401/0 0043/0 0405/0 0044/0 0405/0 0047/0 0115/0 0045/0 0371/0 1چیدمان موقعیت سوم

 0113/0 0548/0 0144/0 0181/0 0310/0 0170/0 0179/0 0511/0 0105/0 1501/0 0111/0 1180/0 3چیدمان

 0131/0 1091/0 0110/0 0741/0 0074/0 0383/0 0071/0 0319/0 0117/0 1010/0 0074/0 0811/0 1چیدمان چهارمموقعیت

 0390/0 1111/0 0391/0 1198/0 0388/0 1159/0 0370/0 1017/0 0111/0 1517/0 0311/0 3717/0 3چیدمان
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 3ب( چیدمان  1الف( چیدمان .)برحسب متر( صوت موقعیت منبع 4در  ITWLSو  CHANنمودار مقایسه خطای مطلق اگوریتم  2شکل 

. تحلیل نتایج9-9 -4  

 تفاضل از استفاده نیز و ماتریسی خواص یافته ازبهبود ای الگوریتم چان و مربع خطای وزن دار دو مرحله یاستفاده به دلیل

 باعث برابر باشند، دکارتی مختصات یگانهعناصر سه از یکی که هاییمکان ها درحسگر دادن قرار ها،قرارگیری حسگر مکان

 1چان در چیدمان نامتقارن روش، 1جدولبا توجه به کند. ها را دچادر مشکل میگردد و الگوریتممی تفاضل مقادیر شدن صفر

 یکم و یا زیادله فاص بایدن منبع موقعیتنتایج بهتری دارند.  3یافته در چیدمان متقارنبهبودای مربع خطای وزن دار دو مرحلهو 

 و گرفته فاصله مستقیم مسیر در انتشار حالت از سیگنال انتشار مدل تا شودموجب می فاصله شدن کم. باشد داشته آرایه با

، به 3لو شک 1لبا توجه به جدو. گرددمی اولیه فرض نقض و محاسبات دقت رفتن بیناز  باعث این که درآید کروی صورت به

ای رچه روش مربع خطگا. شودافزوده مییابی یابد و به دقت مکانمیانگین خطاها کاهش میها حسگرتعداد افزایش  با صورت کلی

ها برای چیدمان متقارن آرایه مناسب یافته در چیدمان متقارن کمی بهتر عمل کرده اما هر دو روشبهبودای دار دو مرحلهوزن

همچنین  .نمود معرفی ثابت صوت منبع یابیمکان جهت مناسب چیدمانی عنوان به توانمیرا  1نامتقارن چیدمان نیستند.

 تواند در این موقعیت قرار گیرد. لذا سخنران اصلی می هاست.موقعیت سایر به نسبت کمتری خطا میانگین دارای سوم موقعیت

گیری نتیجه. 4 -1  

 های دریافتیسیگنال تأخیر تخمین جهت مناسب روشیدارای توان بهبود دهنده  طیف فاز فیلتر پیشبا ل همبستگی متقاب روش

 روشدو  شده، محاسبه تأخیرهای از مکان تخمین هایروش بررسی شد. در معرفی محیطی انعکاسات و وفهن وجود شرایا در

دو  در ،موقعیتر چهار د ثابت منبع برای ها،یشآزما گردید. این بررسی افتهبهبودیای دار دو مرحلهمربع خطای وزن چان و

 چیدمان هاشآزمای از حاصله نتایج بررسی گرفته است. در عدد انجام هفت تاپنج از  حسگربرای تعداد متفاوت  و چیدمان

بهبود  جهت در عاملی عنوان به حسگر تعداد است. افزایش شده معرفی یابیمکان جهت مناسب چیدمانی عنوان به 1نامتقارن

 در مجموع روش منتخب تحقیق است. ، الگوریتم چانیابیمکان الگوریتمدو در میان  اند.هگردید معرفی مکان منبع تخمین نتایج

  .ثر استؤم تایج،ن تخمیندر ها به شدت حسگرها این نتیجه را در پی دارد که هندسه آزمایش
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