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Περίληψη

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις ασύρματες επικοινωνίες και στα ηλεκτρονικά κυκλώματα
έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη υπολογιστικών διατάξεων χαμηλού κόστους και χαμηλής κα-
τανάλωσης ισχύος, οι οποίες ενσωματώνουν δυνατότητες μέτρησης (sensing), επεξεργασίας
και ασύρματης επικοινωνίας. Οι διατάξεις αυτές, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα μικρό μέγεθος,
καλούνται κόμβοι αισθητήρες. Ένα ασύρματο δίκτυο κόμβων αισθητήρων αποτελείται από
ένα πλήθος κόμβων οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε κάποια περιοχή ενδιαφέροντος προκει-
μένου να μετρούν κάποια μεταβλητή του περιβάλλοντος. Ανάμεσα σε πολλές εφαρμογές,
ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των θέσεων πηγών οι οποίες εκπέμπουν κάποιο σήμα
(π.χ. ακουστικό, ηλεκτρομαγνητικό) αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο μάλι-
στα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση για τη μελέτη άλλων προβλημάτων τα οποία
εμφανίζονται στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.

Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες τεχνικές εντοπισμού θέσης μιας πηγής από μια
συστοιχία αισθητήρων μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο κατηγορίες: (α) Τις τεχνικές οι
οποίες χρησιμοποιούν μετρήσεις διεύθυνσης άφιξης (Direction of Arrival, DOA) και (β)
τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν μετρήσεις διαφοράς χρόνων άφιξης (Time Difference
of Arrival, TDOA). Ωστόσο, οι τεχνικές αυτές απαιτούν υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας και
ακριβή συγχρονισμό των κόμβων και δε συνάδουν έτσι με τις περιορισμένες ικανότητες
των κόμβων αισθητήρων. Για τους λόγους αυτούς, το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε μια τρίτη
κατηγορία τεχνικών οι οποίες χρησιμοποιούν μετρήσεις ισχύος (Received Signal Strength,
RSS). Το πρόβλημα του εντοπισμού θέσης χρησιμοποιώντας μετρήσεις ισχύος είναι ένα
πρόβλημα εκτίμησης, όπου οι μετρήσεις συνδέονται με τις προς εκτίμηση παραμέτρους με
μη-γραμμικό τρόπο.

Στα πλαίσια της Διδακτορικής Διατριβής ασχολούμαστε αρχικά με την περίπτωση όπου
επιθυμούμε να εκτιμήσουμε τη θέση και την ισχύ μιας πηγής χρησιμοποιώντας μετρήσεις
ισχύος οι οποίες φθίνουν με βάση το αντίστροφο του τετραγώνου της απόστασης ανάμεσα
στην πηγή και το σημείο μέτρησης. Για το πρόβλημα αυτό, προτείνουμε έναν εκτιμητή ο
οποίος δίνει τις παραμέτρους της πηγής ως λύση ενός γραμμικού προβλήματος ελαχίστων
τετραγώνων. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε κατάλληλα βάρη και προτείνουμε έναν εκτιμητή ο
οποίος δίνει τις παραμέτρους της πηγής ως λύση ενός προβλήματος ελαχίστων τετραγώνων
με βάρη. Ακόμα, τροποποιούμε κατάλληλα τον τελευταίο εκτιμητή έτσι ώστε να είναι δυ-
νατή η κατανεμημένη υλοποίησή του μέσω των προσαρμοστικών αλγορίθμων Least Mean
Square (LMS) και Recursive Least Squares (RLS).

Στη συνέχεια, εξετάζουμε την περίπτωση όπου ενδιαφερόμαστε να εκτιμήσουμε τη θέση
μιας πηγής αλλά δεν έχουμε καμιά πληροφορία σχετικά με το μοντέλο εξασθένισης της
ισχύος. Έτσι, υποθέτουμε πως αυτό περιγράφεται από μια άγνωστη γνησίως φθίνουσα συ-
νάρτηση της απόστασης. Αρχικά, προσεγγίζουμε το πρόβλημα εκτίμησης κάνοντας την υπό-
θεση πως οι θέσεις των κόμβων αποτελούν τυχαία σημεία ομοιόμορφα κατανεμημένα στο
επίπεδο. Χρησιμοποιώντας την υπόθεση αυτή, υπολογίζουμε εκτιμήσεις για τις αποστάσεις
ανάμεσα στους κόμβους και την πηγή, και αναπτύσσουμε έναν αλγόριθμο εκτίμησης της
θέσης της πηγής. Στη συνέχεια, προσεγγίζουμε το πρόβλημα εκτίμησης χωρίς την υπόθεση
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περί ομοιόμορφης κατανομής των θέσεων των κόμβων στο επίπεδο. Προτείνουμε μια κα-
τάλληλη συνάρτηση κόστους για την περίπτωση αυτή, και δείχνουμε την ύπαρξη μιας συν-
θήκης υπό την οποία η βέλτιστη λύση μπορεί να υπολογιστεί. Η λύση αυτή είναι εσωτερικό
σημείο ενός κυρτού πολυγώνου, το οποίο ονομάζουμε ταξινομημένο τάξης-K κελί Voronoi.
Έτσι, δίνουμε αλγορίθμους υπολογισμού της λύσης αυτής, καθώς και κατανεμημένους αλ-
γορίθμους οι οποίοι βασίζονται σε προβολές σε κυρτά σύνολα. Ακόμα, ασχολούμαστε με
τις ιδιότητες των κελιών αυτών στην περίπτωση όπου οι θέσεις των κόμβων αισθητήρων
είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στο επίπεδο και υπολογίζουμε κάποια φράγματα για το
εμβαδόν τους.

Τέλος, ασχολούμαστε με την περίπτωση όπου ενδιαφερόμαστε να εκτιμήσουμε τις θέ-
σεις πολλαπλών πηγών με γνωστό μοντέλο εξασθένισης της ισχύος. Για το πρόβλημα αυτό,
αρχικά προτείνουμε έναν αλγόριθμο διαδοχικής εκτίμησης και ακύρωσης της συνεισφο-
ράς κάθε πηγής, προκειμένου να υπολογιστούν σταδιακά οι θέσεις όλων των πηγών. Ο
αλγόριθμος αυτός, αποτελείται από τρία βήματα κατά τα οποία πρώτα υπολογίζεται μια
προσεγγιστική θέση για την πηγή, στη συνέχεια εκτιμάται ένα σύνολο κόμβων το οποίο
δέχεται μικρής έντασης παρεμβολή από τις υπόλοιπες πηγές, και τέλος επιχειρήται μια λε-
πτομερέστερη εκτίμηση της θέσης κάθε πηγής. Στη συνέχεια, επεκτείνοντας την τεχνική
αυτή, προτείνουμε έναν επαναληπτικό αλγόριθμο εκτίμησης ο οποίος βασίζεται στον αλγό-
ριθμο εναλλασσόμενων προβολών (Alternating Projections). Εξετάζουμε επίσης μεθόδους
οι οποίες οδηγούν στη μείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας του αλγορίθμου αυτού.



Summary

Technology advances in microelectronics and wireless communications have enabled
the development of small scale devices that integrate sensing, processing and short range
radio capabilities. The deployment of a large number of such devices, referred to as sensor
nodes, over a territory of interest, defines the so-called wireless sensor network. Wireless
sensor networks have attracted considerable attention in recent years and have motivated
many new challenges, most of which require the synergy of many disciplines, including
signal processing, networking and distributed algorithms. Among many other applications,
source localization and tracking has been widely viewed as a canonical problem of wireless
sensor networks. Furthermore, it constitutes an easily perceived problem that can be used as
a vehicle to study more involved information processing and organization problems.

Most of the source localization methods that have appeared in the literature can be
classified into two broad categories, according to the physical variable they utilize. The
algorithms of the first category utilize “time delay of arrival” (TDOA) measurements, and
the algorithms of the second category use “direction of arrival” (DOA) measurements. DOA
estimates are particularly useful for locating sources emitting narrowband signals, while
TDOAmeasurements offer the increased capability of localizing sources emitting broadband
signals. However, the methods of both categories impose twomajor requirements that render
them inappropriate to be used in wireless sensor networks: (a) the analog signals at the
outputs of the spatially distributed sensors should be sampled in a synchronized fashion, and
(b) the sampling rate used should be high enough so as to capture the features of interest.
These requirements, in turn, imply that accurate distributed synchronization methods should
be implemented so as to keep the remote sensor nodes synchronized and that high frequency
electronics as well as increased bandwidth are needed to transmit the acquired measure-
ments. Due to the aforementioned limitations, source localization methods that rely upon
received signal strength (RSS) measurements - originally explored for locating electroma-
gnetic sources - have recently received revived attention.

In this Thesis, we begin our study by considering the localization of an isotropic acoustic
source using energy measurements from distributed sensors, in the case where the energy
decays according to an inverse square law with respect to the distance. While most acoustic
source localization algorithms require that distance estimates between the sensors and the
source of interest are available, we propose a linear least squares criterion that does not
make such an assumption. The new criterion can yield the location of the source and its
transmit power in closed form. A weighted least squares cost function is also considered,
and distributed implementation of the proposed estimators is studied. Numerical results
indicate significant performance improvement as compared to a linear least squares based
approach that utilizes energy ratios, and comparable performance to other estimators of
higher computational complexity.

In the sequel, we turn our attention to the case where the energy decay model is not
known. For solving the localization problem in this case, we first make the assumption that
the locations of the nodes near the source can be well described by a uniform distribution.
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Using this assumption, we derive distance estimates that are independent of both the energy
decay model and the transmit power of the source. Numerical results show that these e-
stimates lead to improved localization accuracy as compared to other model-independent
approaches. In the sequel, we consider the more general case where the assumption about the
uniform deployment of the sensors is not required. For this case, an optimization problem
that does not require knowledge of the underlying energy decay model is proposed, and
a condition under which the optimal solution can be computed is given. This condition
employs a new geometric construct, called the sorted order-K Voronoi diagram. We give
centralized and distributed algorithms for source localization in this setting. Finally, analy-
tical results and simulations are used to verify the performance of the developed algorithms.

The next problem we consider is the estimation of the locations of multiple acoustic
sources by a network of distributed energy measuring sensors. The maximum likelihood
(ML) solution to this problem is related to the optimization of a non-convex function of,
usually, many variables. Thus, search-based methods of high complexity are required in
order to yield an accurate solution. In order to reduce the computational complexity of the
multiple source localization problem, we propose two methods. The first method proposes
a sequential estimation algorithm, in which each source is localized, its contribution is
cancelled, and the next source is considered. The second method makes use of an alternating
projection (AP) algorithm that decomposes the original problem into a number of simpler,
yet also non-convex, optimization steps. The particular form of the derived cost functions of
each such optimization step indicates that, in some cases, an approximate form of these cost
functions can be used. These approximate cost functions can be evaluated using considerably
lower computational complexity. Thus, a low-complexity version of the AP algorithm is
proposed. Extensive simulation results demonstrate that the proposed algorithm offers a
performance close to that of the exact AP implementation, and in some cases, similar per-
formance to that of the ML estimator.



Κεφάλαιο1

Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο αυτό δίνουμε μια σύντομη εισαγωγή στο πρόβλημα το οποίο εξετάζουμε
στα πλαίσια της Διατριβής. Επίσης, περιγράφουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα τα οποία
προέκυψαν από τη μελέτη του προβλήματος αυτού και παρουσιάζουμε τη δομή την οποία
ακολουθούμε στα επόμενα Κεφάλαια της Διατριβής όπου τα αποτελέσματά μας αναπτύσ-
σονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

1.1 Εντοπισμός θέσης από ένα δίκτυο αισθητήρων

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις ασύρματες επικοινωνίες και στα ηλεκτρονικά κυκλώματα
έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη υπολογιστικών διατάξεων χαμηλού κόστους και χαμηλής
κατανάλωσης ισχύος, οι οποίες ενσωματώνουν δυνατότητες μέτρησης, επεξεργασίας και
ασύρματης επικοινωνίας. Οι διατάξεις αυτές, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα μικρό μέγεθος, κα-
λούνται κόμβοι αισθητήρες [AMC07]. Ένα ασύρματο δίκτυο κόμβων αισθητήρων αποτε-
λείται από ένα πλήθος κόμβων οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε κάποια περιοχή ενδιαφέροντος
προκειμένου να μετρούν κάποια μεταβλητή του περιβάλλοντος. Ανάμεσα σε πολλές εφαρ-
μογές, ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των θέσεων πηγών οι οποίες εκπέμπουν κάποιο
σήμα (π.χ. ακουστικό, ηλεκτρομαγνητικό, σεισμικό) αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το
οποίο μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση για τη μελέτη άλλων προβλημάτων
τα οποία εμφανίζονται στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων [ZG04].

Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες τεχνικές εντοπισμού θέσης μιας πηγής από μια
συστοιχία αισθητήρων μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο κατηγορίες: (α) Τις τεχνικές οι
οποίες χρησιμοποιούν μετρήσεις διεύθυνσης άφιξης (Direction of Arrival, DOA) και (β)
τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν μετρήσεις διαφοράς χρόνων άφιξης (Time Difference
of Arrival, TDOA). Οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν μετρήσεις διεύθυνσης άφιξης εί-
ναι ιδιαίτερα χρήσιμες στον εντοπισμό πηγών στενού φάσματος [Hay85], ενώ οι μετρήσεις
διαφοράς χρόνων άφιξης προσφέρουν τη δυνατότητα εντοπισμού και πηγών ευρέως φά-
σματος [OS81], [BAS97]. Ωστόσο, οι τεχνικές και των δύο αυτών κατηγοριών απαιτούν
υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας και ακριβή συγχρονισμό των κόμβων, προκειμένου να υπο-
λογίσουν τις παραμέτρους που χρησιμοποιούν. Οι απαιτήσεις αυτές δε συνάδουν με τις πε-
ριορισμένες ικανότητες των κόμβων αισθητήρων. Για τους λόγους αυτούς, το ενδιαφέρον
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έχει στραφεί σε μια τρίτη κατηγορία τεχνικών οι οποίες χρησιμοποιούν μετρήσεις ισχύος
(Received Signal Strength, RSS). Οι μετρήσεις ισχύος, οι οποίες είχαν αρχικά προταθεί για
τον εντοπισμό θέσης ηλεκτρομαγνητικών πηγών [FST69], [Hat80], μειώνουν τις απαιτήσεις
για ακριβή συγχρονισμό και υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας. Το πρόβλημα του εντοπισμού
θέσης χρησιμοποιώντας μετρήσεις ισχύος είναι ένα πρόβλημα εκτίμησης, όπου οι μετρήσεις
συνδέονται με τις προς εκτίμηση παραμέτρους με μη-γραμμικό τρόπο.

1.2 Διατύπωση του προβλήματος

Ας θεωρήσουμε πως N κόμβοι αισθητήρες βρίσκονται τοποθετημένοι στις θέσεις r1,
r2, . . ., rN , όπου κάθε διάνυσμα rn περιέχει τις συντεταγμένες του κόμβου n στο χώρο των
δύο ή τριών διαστάσεων (rn ∈ Rp, p ∈ {2, 3}). Θεωρούμε ακόμα πως στην ίδια περιοχή
υπάρχουν K πηγές, όπου κάθε μια εκπέμπει κάποιο σήμα (π.χ. ακουστικό, ηλεκτρομαγνη-
τικό, σεισμικό). Κάθε κόμβος αισθητήρας είναι εξοπλισμένος με μια διάταξη μέτρησης της
ισχύος του αθροίσματος των σημάτων τα οποία φθάνουν στη θέση στην οποία βρίσκεται.
Υποθέτουμε πως η μέτρηση ισχύος yn που λαμβάνει ο αισθητήρας στη θέση rn δίνεται από
μια σχέση της μορφής

yn = gn ·
K∑

k=1

αk · g(||rn − xk||) + wn, n = 1, 2, . . . , N , (1.1)

όπου τα διανύσματα xk αποτελούν τις άγνωστες θέσεις των πηγών και οι σταθερές αk εκ-
φράζουν την ισχύ κάθε πηγής, όπως αυτή μετράται σε κάποια προσυμφωνημένη απόσταση
από την πηγή. Στη συνέχεια, θα αναφερόμαστε στις σταθερές αk ως τις παραμέτρους ισχύος
κάθε πηγής. Ακόμα, η συνάρτηση g(·) εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο η ισχύς κάθε πηγής
αποσβένει καθώς απομακρυνόμαστε από αυτήν, και την ονομάζουμε συνάρτηση απόσβεσης
της ισχύος . Ο τελεστής || · || εκφράζει την Ευκλείδια απόσταση. Οι σταθερές gn εκφράζουν
τα κέρδη (gains) σε κάθε αισθητήρα n, τα οποία στη γενική περίπτωση μπορεί να είναι δια-
φορετικά για διαφορετικούς αισθητήρες. Επίσης, στη μέτρηση του κόμβου n υπεισέρχεται
θόρυβος wn, ο οποίος έχει μηδενική μέση τιμή και είναι ασυσχέτιστος με το θόρυβο σε
οποιοδήποτε άλλο κόμβο.

Συνήθως, μόνο ένα υποσύνολο ενεργών κόμβων έχουν ικανοποιητικό λόγο σήματος
προς θόρυβο, και επομένως μόνο οι μετρήσεις αυτών των κόμβων περιέχουν αξιοποιήσιμη
πληροφορία σχετικά με τις θέσεις και τις παραμέτρους ισχύος των πηγών. Οι κόμβοι αυ-
τοί επιλέγονται συνήθως ως οι κόμβοι των οποίων η μέτρηση είναι μεγαλύτερη από κάποιο
κατάλληλα επιλεγμένο κατώφλι ισχύος T :

A = {n : yn > T} . (1.2)

Με βάση τα παραπάνω, το πρόβλημα το οποίο μελετάμε είναι η εκτίμηση των διανυ-
σμάτων θέσης xk, καθώς συνήθως και των παραμέτρων ισχύος αk, για κάθε πηγή. Για την
εκτίμηση αυτή, οι πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούμε είναι οι ακόλουθες:

(α) Οι μετρήσεις ισχύος yn των ενεργών κόμβων αισθητήρων n ∈ A. Συνήθως, το πρό-
βλημα εκτίμησης των θέσεων των πηγών χρησιμοποιεί μόνο μια μέτρηση ισχύος από
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κάθε ενεργό κόμβο. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου υπάρχει σχετική κίνηση της πη-
γής και των κόμβων, το σύνολο των ενεργών κόμβων γίνεται χρονικά μεταβαλλόμενο,
και επίσης ενδέχεται να χρησιμοποιούνται περισσότερες μετρήσεις από κάθε κόμβο.

(β) Οι γνωστές θέσεις rn των κόμβων αισθητήρων. Οι θέσεις αυτές υποθέτουμε πως
έχουν εκτιμηθεί κατά τη διάρκεια κάποιας φάσης αρχικοποίησης χρησιμοποιώντας
κάποιο κατάλληλο αλγόριθμο. Οι περισσότεροι από τους αλγορίθμους που εκτιμούν
τις θέσεις των κόμβων χρησιμοποιούν τη βασική υπόθεση πως υπάρχει κάποιο υποσύ-
νολο κόμβων με γνωστές θέσεις [CPH05], για παράδειγμα μέσω δεκτών GPS (Global
Positioning System). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως, όπως θα γίνει πε-
ρισσότερο σαφές στο Κεφάλαιο 4, σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσιμη πληροφορία
για τις θέσεις των πηγών περιέχεται και στις θέσεις των μη-ενεργών κόμβων.

(γ) Οποιαδήποτε γνώση σχετικά με τη μορφή της συνάρτησης απόσβεσης g(·), την οποία
ενδεχομένως έχουμε στη διάθεσή μας. Όπως θα δούμε, στο Κεφάλαιο 3 χρησιμο-
ποιούμε τη γνώση πως η συνάρτηση απόσβεσης δίνεται από μια συνάρτηση η οποία
φθίνει με βάση το αντίστροφο του τετραγώνου της απόστασης. Αντίθετα, στο Κεφά-
λαιο 4 η μόνη μας γνώση είναι πως η g(·) είναι φθίνουσα. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 στο
οποίο ασχολούμαστε με την περίπτωση εντοπισμού πολλαπλών πηγών, υποθέτουμε
μια συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος με βάση μια γνωστή αντίστροφη δύναμη της
απόστασης.

Εκτός από το πρόβλημα της εκτίμησης των θέσεων των κόμβων, η εκτίμηση των θέ-
σεων των πηγών απαιτεί την επίλυση και του προβλήματος της σχετικής βαθμονόμησης
(calibration) των αισθητήρων ισχύος. Το πρόβλημα αυτό συνίσταται στην εκτίμηση των
παραμέτρων gn οι οποίες εμφανίζονται στο μοντέλο της Σχέσης (1.1). Σε όλη τη Διατριβή,
έχουμε υποθέσει πως οι σταθερές gn έχουν εκτιμηθεί ικανοποιητικά και επομένως μπορούν
να αντικατασταθούν με την τιμή 1. Αλγόριθμοι οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν το πρό-
βλημα της σχετικής βαθμονόμησης, στην περίπτωση που εξετάζουμε, μπορούν να βρεθούν
στις εργασίες [KKK07] και [CKK08].

Στην επόμενη Παράγραφο δίνουμε περιληπτικά τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν
στα πλαίσια της Διδακτορικής Διατριβής, και τα οποία αφορούν σε τρεις ειδικές περιπτώσεις
του παραπάνω γενικού προβλήματος εκτίμησης το οποίο ορίσαμε. Οι τρεις περιπτώσεις
αυτές, αναπτύσσονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα Κεφάλαια 3, 4 και 5 αντίστοιχα της
Διδακτορικής Διατριβής.

1.3 Συνεισφορά και οργάνωση της Διατριβής

1.3.1 Εκτίμηση μοναδικής πηγής με γνωστό μοντέλο

Στα πλαίσια της Διδακτορικής Διατριβής ασχολούμαστε αρχικά με την περίπτωση όπου
επιθυμούμε να εκτιμήσουμε τη θέση και την ισχύ μιας πηγής χρησιμοποιώντας μετρήσεις
ισχύος οι οποίες φθίνουν με βάση το αντίστροφο του τετραγώνου της απόστασης ανάμεσα
στην πηγή και το σημείο μέτρησης (εργασία [AB08b]). Έτσι, στην περίπτωση αυτή έχουμε
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K = 1, καθώς και g(x) = 1/x2. Συνεπώς, αν αντικαταστήσουμε στο γενικό μοντέλο της
Σχέσης (1.1) θα έχουμε πως η μέτρηση ισχύος στον κόμβο n θα δίνεται από την έκφραση

yn =
α

||rn − x||2
+ wn, n = 1, 2, . . . , N , (1.3)

και αντικείμενό μας είναι η εκτίμηση της θέσης x και της παραμέτρου ισχύος α της μονα-
δικής πηγής. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα εκτίμησης, στην Παράγραφο 3.2
υποθέτουμε αρχικά πως γνωρίζουμε τις αποστάσεις ανάμεσα στις θέσεις των κόμβων και
τη θέση x της πηγής. Έτσι, κάθε κόμβος n γνωρίζει πως η πηγή βρίσκεται πάνω σε ένα
κύκλο, ο οποίος έχει κέντρο τη θέση rn του κόμβου και ακτίνα ίση με ρn = ||x− rn||. Στη
συνέχεια, θεωρούμε τους δύο κύκλους οι οποίοι ορίζονται από ένα ζεύγος κόμβων, καθώς
και την ευθεία η οποία διέρχεται από τα δύο σημεία τομής των κύκλων αυτών. Αν οι απο-
στάσεις ρn είναι σωστές, τότε κάθε ευθεία η οποία ορίζεται από το ένα ζεύγος κόμβων θα
διέρχεται από το σημείο στο οποίο βρίσκεται η πηγή. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε όλες
τις ευθείες οι οποίες προκύπτουν για όλα τα ζεύγη ενεργών κόμβων. Στη συνέχεια, αντι-
καθιστούμε τις αποστάσεις ρn οι οποίες εμφανίζονται στις εξισώσεις, χρησιμοποιώντας τις
“μετρήσεις” ισχύος zn, τις οποίες ορίζουμε ως τις μετρήσεις ισχύος οι οποίες θα προέκυ-
πταν χωρίς την παρουσία θορύβου μέτρησης. Με μια προσεκτική ματιά στις εξισώσεις που
προκύπτουν, δείχνουμε πως μπορούμε να ορίσουμε ένα γραμμικό πρόβλημα ελαχίστων τε-
τραγώνων, όπου όμως ο θόρυβος ο οποίος υπεισέρχεται στις γραμμικές εξισώσεις αποκτά
μια διαφορετική μορφή. Από την έκφραση του θορύβου ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί πως η
ιδιότητα της μηδενικής μέσης τιμής διατηρείται. Έτσι, προτείνουμε έναν εκτιμητή ο οποίος
δίνει τις παραμέτρους της πηγής ως λύση ενός γραμμικού προβλήματος ελαχίστων τετρα-
γώνων.

Στη συνέχεια στην Παράγραφο 3.3, χρησιμοποιώντας την έκφραση του θορύβου που
διαταράσσει τις γραμμικές εξισώσεις, υπολογίζουμε κατάλληλα βάρη και προτείνουμε έναν
εκτιμητή ο οποίος δίνει τις παραμέτρους της πηγής ως λύση ενός προβλήματος ελαχίστων
τετραγώνων με βάρη. Ακόμα, στην Παράγραφο 3.4 τροποποιούμε κατάλληλα τον τελευταίο
εκτιμητή έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατανεμημένη υλοποίησή του μέσω των προσαρμο-
στικών αλγορίθμων Least Mean Square (LMS) και Recursive Least Squares (RLS). Στον
κατανεμημένο αυτό αλγόριθμο, κάθε κόμβος αισθητήρας εκτελεί ένα βήμα ανανέωσης της
τρέχουσας εκτίμησης με βάση τον προσαρμοστικό αλγόριθμο, και στη συνέχεια μεταδίδει
την ανανεωμένη εκτίμηση σε κάποιο γειτονικό κόμβο.

1.3.2 Εκτίμηση μοναδικής πηγής με άγνωστο μοντέλο

Το επόμενο πρόβλημα με το οποίο ασχοληθήκαμε στα πλαίσια της Διδακτορικής Δια-
τριβής, είναι η εκτίμηση της θέσης μιας πηγής στην περίπτωση όπου δεν έχουμε καμιά
πληροφορία σχετικά με το μοντέλο εξασθένισης της ισχύος. Έτσι, υποθέτουμε πως αυτό
περιγράφεται από μια άγνωστη γνησίως φθίνουσα συνάρτηση της απόστασης.

Στην Παράγραφο 4.2 (εργασία [AB08a]), κάνουμε την επιπλέον υπόθεση πως οι θέ-
σεις των κόμβων αισθητήρων στο επίπεδο μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά από μια
ομοιόμορφη κατανομή. Στηριζόμενοι στην υπόθεση αυτή, θεωρούμε τις τυχαίες μεταβλητές
οι οποίες περιγράφουν την απόσταση ενός σημείου (θέση της πηγής) από τον πλησιέστερο
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κόμβο αισθητήρα, το δεύτερο πλησιέστερο κόμβο αισθητήρα κ.ο.κ. Στη συνέχεια, υπολογί-
ζουμε τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας αυτών των τυχαίων μεταβλητών.

Αν κάθε ενεργός κόμβος αισθητήρας n ∈ A γνώριζε την απόστασή του από την πηγή
ενδιαφέροντος, τότε το πρόβλημα της εκτίμησης της θέσης της πηγής θα μπορούσε να λυ-
θεί χρησιμοποιώντας μια γεωμετρική τεχνική. Πιο συγκεκριμένα, η θέση της πηγής είναι
ένα σημείο του επιπέδου το οποίο ανήκει στην τομή των δίσκων με κέντρα τις θέσεις rn

και ακτίνες ίσες με τις αποστάσεις ρn = ||rn − x|| ανάμεσα στη θέση του κόμβου n και
στη θέση x της πηγής [BH06]. Ωστόσο, η εκτίμηση των αποστάσεων ρn απαιτεί συνήθως
πολύ καλή γνώση της συνάρτησης απόσβεσης της ισχύος και της παραμέτρου ισχύος της
πηγής. Στην Παράγραφο 4.2.3 προτείνουμε μια μέθοδο αντιμετώπισης αυτού του προβλή-
ματος: Αρχικά, ταξινομούμε τις μετρήσεις ισχύος των ενεργών κόμβων αισθητήρων σε φθί-
νουσα διάταξη και στη συνέχεια αντιστοιχούμε κάθε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
σε ένα κόμβο, με βάση τη διάταξη αυτή. Έτσι, εκτιμήσεις για τις αποστάσεις ρn μπορούν να
προκύψουν από τις μέσες τιμές των αντίστοιχων τυχαίων μεταβλητών. Η χρήση των εκτιμή-
σεων αυτών από έναν αλγόριθμο προβολών σε κυρτά σύνολα (Projection Onto Convex Sets,
POCS), οδηγεί σε έναν αλγόριθμο εκτίμησης της θέσης της πηγής ο οποίος δίνει ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα εκτίμησης. Επιπρόσθετα, ο αλγόριθμος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί με
κατανεμημένο τρόπο.

Στη συνέχεια της Διδακτορικής Διατριβής (εργασία [ABb]), αναιρούμε την προηγού-
μενη υπόθεση περί ομοιόμορφης κατανομής των κόμβων αισθητήρων στο επίπεδο. Στην
Παράγραφο 4.3, μελετάμε τη γεωμετρική δομή που είναι γνωστή ως διάγραμμα Voronoi
καθώς και ορισμένες γενικεύσεις του. Για τις ανάγκες του προβλήματος που εξετάζουμε,
προτείνουμε μια νέα γενίκευση του διαγράμματος αυτού, το ταξινομημένο τάξης-K διά-
γραμμα Voronoi. Στην Παράγραφο 4.4, προτείνουμε μια κατάλληλη συνάρτηση κόστους
για το πρόβλημά μας και δείχνουμε την ύπαρξη μιας συνθήκης υπό την οποία η βέλτιστη
λύση μπορεί να υπολογιστεί. Η λύση αυτή είναι εσωτερικό σημείο ενός κυρτού πολυγώνου,
το οποίο ονομάζουμε ταξινομημένο τάξης-K κελί Voronoi.

Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα αυτό, στηνΠαράγραφο 4.5 δίνουμε αλγορίθμους υπο-
λογισμού των πολυγώνων που μας ενδιαφέρουν. Επίσης, εκφράζουμε τα πολύγωνα αυτά
ως τομές ήμι-επιπέδων και δίνουμε έτσι έναν κατανεμημένο αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται
στην τεχνική των προβολών σε κυρτά σύνολα (POCS) για να υπολογίσει κάποιο σημείο
στην τομή των ημι-επιπέδων.

Προκειμένου να μελετήσουμε την αναμενόμενη απόδοση της τεχνικής εκτίμησης, στην
Παράγραφο 4.6 εξετάζουμε την περίπτωση όπου οι θέσεις των κόμβων αισθητήρων περι-
γράφονται από μια διεργασία Poisson στο επίπεδο. Για την περίπτωση αυτή, υπολογίζουμε
κάποια φράγματα για το αναμενόμενο εμβαδόν των κελιών Voronoi που μας ενδιαφέρουν.

1.3.3 Εκτίμηση πολλαπλών πηγών με γνωστό μοντέλο

Στο Κεφάλαιο 5 της Διατριβής, στρέφουμε την προσοχή μας στην περίπτωση όπου εν-
διαφερόμαστε να εκτιμήσουμε τις θέσεις πολλαπλών πηγών με γνωστή συνάρτηση από-
σβεσης της ισχύος. Έτσι, στην περίπτωση αυτή έχουμε K > 1 και g(x) = 1/xβ , με β
μια γνωστή σταθερά. Αντικαθιστώντας στο γενικό μοντέλο της Σχέσης (1.1), έχουμε πως οι
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μετρήσεις ισχύος θα δίνονται από την έκφραση

yn =
K∑

k=1

αk

||rn − xk||β
+ wn, n = 1, 2, . . . , N , (1.4)

και αντικείμενό μας είναι η εκτίμηση των θέσεων xk και των παραμέτρων ισχύος αk, για
κάθε μια από τις K πηγές.

Για το πρόβλημα αυτό, στην Παράγραφο 5.2 (εργασία [AB07]), προτείνουμε έναν αλ-
γόριθμο διαδοχικής εκτίμησης και ακύρωσης της συνεισφοράς κάθε πηγής. Ο αλγόριθμος
αυτός αποτελείται από δύο φάσεις: Κατά την πρώτη φάση του αλγορίθμου, εκτελούνται K
βήματα όπου σε κάθε βήμα ο αλγόριθμος υπολογίζει εκτιμήσεις για τη θέση και την πα-
ράμετρο ισχύος μιας πηγής. Μετά το τέλος κάθε βήματος, η συνεισφορά της πηγής που
εκτιμήθηκε ακυρώνεται από τις μετρήσεις ισχύος. Έτσι, το επόμενο βήμα της πρώτης φά-
σης χρησιμοποιεί ένα σύνολο μετρήσεων, τις οποίες καλούμε ουσιαστικές μετρήσεις , όπου
η συνεισφορά των πηγών που έχουν ήδη εκτιμηθεί έχει ακυρωθεί. Το σύνολο αυτών των
μετρήσεων χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η θέση και η παράμετρος ισχύος της
επόμενης πηγής. Έτσι, ο αλγόριθμος μεταβαίνει στη δεύτερη φάση του, όπου εκτελεί ένα
πλήθος απόM κύκλους ανανέωσης των εκτιμήσεων, χρησιμοποιώντας κάθε φορά τις αντί-
στοιχες ουσιαστικές μετρήσεις.

Κάθε βήμα της πρώτης φάσης του αλγορίθμου διαδοχικής ακύρωσης παρεμβολής βασί-
ζεται σε τρεις μεθόδους και πιο συγκεκριμένα σε μια διαδικασία αρχικοποίησης των εκτιμή-
σεων (Παράγραφος 5.2.1), σε μια διαδικασία επιλογής ενός υποσυνόλου κόμβων οι οποίοι
δέχονται μικρής έντασης παρεμβολή (Παράγραφος 5.2.2), καθώς και σε μια διαδικασία ανα-
νέωσης των εκτιμήσεων (Παράγραφος 5.2.3). Κατά τη δεύτερη φάση του αλγορίθμου, μόνο
η διαδικασία ανανέωσης των εκτιμήσεων χρησιμοποιείται.

Τέλος, στην Παράγραφο 5.3 (εργασία [ABa]) δίνουμε ένα δεύτερο αλγόριθμο εκτίμη-
σης των θέσεων και των παραμέτρων ισχύος των πηγών. Ο αλγόριθμος αυτός αποτελεί μια
επαναληπτική μέθοδο ελαχιστοποίησης της συνάρτησης κόστους του βέλτιστου εκτιμητή
μέγιστης πιθανοφάνειας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο βελτιστοποίησης των εναλλασσόμε-
νων προβολών (Alternating Projections). Σύμφωνα με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων προ-
βολών, η βελτιστοποίηση μιας συνάρτησης πολλών μεταβλητών διασπάται σε ένα πλήθος
από βελτιστοποιήσεις της συνάρτησης, όπου κάθε μια από αυτές γίνεται ως προς μια μόνο
από τις μεταβλητές. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για λόγους μείωσης της πολυπλοκό-
τητας του αρχικού προβλήματος, ωστόσο ενδέχεται να παγιδευτεί σε κάποιο τοπικό ελά-
χιστο της συνάρτησης. Ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης ο οποίος προκύπτει από τη χρήση
της τεχνικής αυτής στο πρόβλημά μας, περιγράφεται στην Παράγραφο 5.3.2. Επιπρόσθετα,
χρησιμοποιώντας κάποια επιχειρήματα τα οποία συνδέουν τη μέθοδο των εναλλασσόμενων
προβολών με τη μέθοδο διαδοχικής ακύρωσης παρεμβολής, στην Παράγραφο 5.3.3 δίνουμε
ένα προσεγγιστικό αλγόριθμο βελτιστοποίησης ο οποίος έχει ακόμα χαμηλότερη υπολογι-
στική πολυπλοκότητα.



Κεφάλαιο2

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και
Εντοπισμός Θέσης

Στο Κεφάλαιο αυτό, δίνουμε μια πιο λεπτομερή εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα αισθη-
τήρων. Αναφέρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών, τους κυρίαρχους πα-
ράγοντες με βάση τους οποίους γίνεται συνήθως ο σχεδιασμός τους, καθώς και ορισμένες
εφαρμογές. Επίσης, αναφέρουμε ορισμένες περιοχές στις οποίες έχει στραφεί η ερεύνα που
αφορά στα δίκτυα αισθητήρων τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, στρέφουμε την προσοχή
μας στο πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί στη Διατριβή. Παρουσιάζουμε συνοπτικά τις κυ-
ριότερες εργασίες της βιβλιογραφίας οι οποίες σχετίζονται με το πρόβλημα το οποίο μελε-
τάμε. Ακόμα, συζητάμε ορισμένους περιορισμούς που εισάγει το μοντέλο το οποίο έχουμε
χρησιμοποιήσει, και δίνουμε μερικούς βασικούς ορισμούς τους οποίους χρησιμοποιούμε
στα επόμενα Κεφάλαια.

2.1 Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

2.1.1 Κόμβος αισθητήρας

Οι εξελίξεις της τεχνολογίας στους τομείς των ασύρματων επικοινωνιών, των ολοκλη-
ρωμένων κυκλωμάτων και των επεξεργαστών ειδικού σκοπού, οδήγησαν στη δημιουργία
μιας νέας γενιάς από ιδιαίτερα μικρού μεγέθους συσκευές, τις οποίες καλούμε κόμβους
αισθητήρες. Επίσης, η δυνατότητα για μαζική παραγωγή των εν λόγω διατάξεων έχει οδη-
γήσει στην ιδέα της τοποθέτησης ενός μεγάλου πλήθους από κόμβους αισθητήρες σε μια
περιοχή ενδιαφέροντος, οι οποίοι ορίζουν έτσι ένα ασύρματο δίκτυο κόμβων αισθητήρων.
Στο Σχήμα 2.1 δίνουμε ένα γενικό διάγραμμα βαθμίδων των κόμβων αυτών, το οποίο περι-
λαμβάνει:

• Έναν ή περισσότερους αισθητήρες, οι οποίοι είναι κατάλληλες ηλεκτρομηχανικές
διατάξεις ικανές να μετατρέπουν την τιμή κάποιας από τις μεταβλητές του περιβάλ-
λοντος (π.χ. πίεση, θερμοκρασία, ένταση φωτός, επιτάχυνση, ένταση μαγνητικού πε-
δίου) σε ένα μετρήσιμο ηλεκτρικό σήμα.

7
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Αισθητήρας 1

Αισθητήρας 2

...

Αισθητήρας k

Μετατροπέας

Αναλογικού

σε

Ψηφιακό

Επεξεργαστής

Ασύρματος

Ελεγκτής

Συσσωρευτής

Σχήμα 2.1: Γενικό διάγραμμα βαθμίδων ενός κόμβου αισθητήρα.

• Έναν μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη
προκειμένου τα σήματα τα οποία δημιουργούνται από τους αισθητήρες του κόμβου
να μετατραπούν σε ψηφιακή μορφή, ώστε να είναι ευκολότερη και περισσότερο αξιό-
πιστη η επεξεργασία τους.

• Έναν επεξεργαστή ειδικού σκοπού, συχνά με χαμηλές δυνατότητες επεξεργασίας και
μικρή ποσότητα μνήμης.

• Έναν ασύρματο ελεγκτή, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας του
κόμβου με κάποιον γειτονικό κόμβο.

• Μια συστοιχία μπαταριών, η οποία παρέχει ενέργεια στα κυκλώματα του κόμβου.

Επίσης, πέρα από τους κόμβους αισθητήρες, ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων μπο-
ρεί να συμπεριλαμβάνει και ένα πλήθος από κόμβους επενεργητές (actuators). Οι διατάξεις
αυτές είναι κόμβοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε κάποια ενέργεια, ως συνέ-
πεια μιας απόφασης η οποία μπορεί να έχει ληφθεί με συνεργατικό τρόπο από τους κόμβους
του δικτύου. Για παράδειγμα, ένα δίκτυο αισθητήρων το οποίο παρακολουθεί την ένταση
του φωτός σε κάποιο εσωτερικό χώρο με σκοπό αυτή να παραμένει σταθερή κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας, θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιους κόμβους επενεργητές οι οποίοι θα
είναι εξοπλισμένοι με κατάλληλους ροοστάτες οι οποίοι και θα μεταβάλλουν την ένταση
του ηλεκτρικού ρεύματος των λαμπτήρων, ανάλογα με της απαιτήσεις.

2.1.2 Βασικά χαρακτηριστικά

Σκοπός ενός δικτύου αισθητήρων είναι να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση και για όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι, η δυνατότητα του δικτύου για αυτό-οργάνωση
καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν δύο πολύ βασικούς παράγοντες οι οποίοι
λαμβάνονται υπόψιν κατά το σχεδιασμό ενός δικτύου αισθητήρων. Οι απαιτήσεις αυτές, επι-
βάλουν τη συνεργασία πολλών και διαφορετικών περιοχών έρευνας προκειμένου να ανα-
πτυχθούν κατάλληλοι αλγόριθμοι. Έτσι, οι περιοχές της επεξεργασίας σημάτων, των δι-
κτύων, των κατανεμημένων αλγορίθμων, των λειτουργικών συστημάτων και άλλες, θα πρέ-
πει να συνεργαστούν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ασύρματου δικτύου αισθη-
τήρων.



2.1. ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 9

Ωστόσο, τα δίκτυα αυτά παρέχουν πολύ βασικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, η ανά-
πτυξη ενός πυκνού δικτύου αισθητήρων παρέχει βελτίωση του λόγου σήματος προς θόρυβο
κατά την παρακολούθηση ενός φαινομένου του περιβάλλοντος, μέσω της συνεργασίας των
κόμβων οι οποίοι ανιχνεύουν το φαινόμενο αυτό. Επίσης, η ασύρματη αποστολή δεδομέ-
νων η οποία χρησιμοποιεί ένα μεγάλο πλήθος από ενδιάμεσα κανάλια επικοινωνίας έχει
σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με την απευθείας
μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα ωστόσο, είναι η δυνατό-
τητα για επέκταση των δικτύων, μέσω της ανάπτυξης νέων κόμβων, καθώς και η δυνατότητα
των δικτύων να λειτουργούν σε δυναμικές συνθήκες όπου ένα ασύρματο κανάλι ενδέχεται
να διακοπεί ή ορισμένοι κόμβοι του δικτύου να καταστραφούν.

Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, τα ο-
ποία τα διαφοροποιούν σε σχέση με άλλα ασύρματα δίκτυα, είναι τα ακόλουθα:

• Ως συνέπεια του χαμηλού κόστους των κόμβων αισθητήρων, τα ασύρματα δίκτυα
αισθητήρων αποτελούνται από ένα μεγάλο πλήθος κόμβων. Έτσι, ένα τυπικό δίκτυο
αισθητήρων αποτελείται από αρκετές εκατοντάδες κόμβους. Ασφαλώς, καθώς η πρό-
οδος της τεχνολογίας θα επιτρέπει ταυτόχρονη μείωση του κόστους και μεγαλύτερα
επίπεδα ολοκλήρωσης, αναμένεται να αναπτυχθούν δίκτυα αισθητήρων με ακόμη με-
γαλύτερα πλήθη κόμβων.

• Σε ένα τυπικό δίκτυο υπολογιστών, ένας κόμβος ενδέχεται να χρησιμοποιείται στη
δρομολόγηση δεδομένων ενός άλλου κόμβου. Στην περίπτωση αυτή, ο κόμβος δια-
βάζει την επικεφαλίδα του μηνύματος το οποίο προωθεί ώστε να λάβει μια απόφαση
σχετικά με τη διαδρομή του πακέτου δεδομένων. Αντίθετα, σε ένα δίκτυο αισθητή-
ρων ο κόμβος ενδέχεται να διαβάσει και τα δεδομένα τα οποία περιέχει το πακέτο,
και να λάβει μια απόφαση σχετικά με αυτά. Για παράδειγμα, σε ένα δίκτυο αισθητή-
ρων όπου ενδιαφερόμαστε να καταγράψουμε τη μέγιστη θερμοκρασία μιας περιοχής,
κάθε κόμβος δεν θα δρομολογήσει ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει μια μικρότερη
τιμή θερμοκρασίας από κάποια που είχε λάβει κατά το παρελθόν. Έτσι, μιας μορφής
επεξεργασία εκτελείται από το ίδιο το δίκτυο (In-network processing).

• Η ανάπτυξη των δικτύων αισθητήρων γίνεται με κάποιο μαζικό τρόπο, για παράδειγμα
πετώντας τους κόμβους από κάποιο εναέριο μέσο. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε
ένα δίκτυο αισθητήρων να παρακολουθεί ένα φαινόμενο ενδιαφέροντος, λαμβάνο-
ντας μετρήσεις πολύ κοντά στο φαινόμενο αυτό.

• Συνήθως, οι κόμβοι οι οποίοι αποτελούν το δίκτυο αισθητήρων δεν έχουν τη δυνατό-
τητα απευθείας επικοινωνίας με τον κόμβο ο οποίος συλλέγει και επεξεργάζεται τις
μετρήσεις του δικτύου. Αντίθετα, η συλλογή των μετρήσεων γίνεται μέσω της ενδιά-
μεσης αποστολής των μετρήσεων από κόμβο σε κόμβο, ώσπου αυτές να προωθηθούν
στον τελικό τους προορισμό.

• Το πρόβλημα το οποίο καλείται να λύσει ένα δίκτυο αισθητήρων απαιτεί τη συνερ-
γασία των κόμβων. Η συνεργασία αυτή αναλύεται σε ένα πλήθος επιπέδων, από τη
συγχώνευση τοπικών αποφάσεων προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία ανίχνευσης
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ενός φαινομένου έως τη συνεργατική αποστολή των μετρήσεων των κόμβων στον
τελικό τους προορισμό.

2.1.3 Σχεδιαστικές απαιτήσεις

Οι βασικότεροι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψιν κατά το σχεδιασμό ενός δι-
κτύου αισθητήρων είναι στενά συνδεδεμένοι με την εφαρμογή την οποία καλείται να φέρει
σε πέρας το δίκτυο. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι αποφάσεις κατά τη διαδικασία του
σχεδιασμού λαμβάνονται εξετάζοντας τους ακόλουθους παράγοντες:

• Ικανότητα ανοχής σε σφάλματα: Σε πολλές περιπτώσεις, ένα δίκτυο αισθητήρων κα-
λείται να παρακολουθήσει ένα φαινόμενο στο οποίο η φυσική παρουσία ενός ανθρώ-
που είναι δύσκολη ή αδύνατη, λόγω ακραίων συνθηκών. Έτσι, η πιθανότητα βλάβης
ενός υποσυνόλου των κόμβων παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα. Σε τέτοιου τύπου
εφαρμογές, η ικανότητα του δικτύου να εξακολουθεί να λειτουργεί παρά την απώλεια
ορισμένων κόμβων είναι εξαιρετικά σημαντική.

• Επεκτασιμότητα: Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει η ανάγκη για επέκταση ενός
δικτύου αισθητήρων μέσω της ανάπτυξης ενός πλήθους επιπλέον κόμβων. Για παρά-
δειγμα, επιπλέον κόμβοι ενδέχεται να απαιτούνται όταν ένα υποσύνολο κόμβων έχουν
καταστραφεί ή έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα ενέργειάς τους είτε όταν θέλουμε να
επεκτείνουμε την περιοχή κάλυψης ενός δικτύου αισθητήρων. Οι νέοι κόμβοι θα πρέ-
πει να έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με την υπάρχουσα υποδομή.

• Κόστος: Το κόστος των κόμβων αισθητήρων αποτελεί επίσης έναν βασικό σχεδια-
στικό παράγοντα. Μεγαλύτερο κόστος σημαίνει πως το δίκτυο θα πρέπει να αποτε-
λείται από λιγότερους κόμβους με αποτέλεσμα να καλύπτει μικρότερη περιοχή.

• Κατανάλωση ισχύος: Σε ορισμένες εφαρμογές, κυρίαρχο σχεδιαστικό ρόλο έχει η με-
γιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας ενός δικτύου. Έτσι, οι κόμβοι αισθητήρες θα
πρέπει να ελαχιστοποιούν την κατανάλωσή της ισχύος τους. Συνήθως αυτό επιτυγχά-
νεται μέσω της αδρανοποίησης ορισμένων κόμβων για ορισμένα χρονικά διαστήματα,
όταν για παράδειγμα η κατάσταση του περιβάλλοντός τους δεν έχει αλλάξει.

• Τοπολογία: Σημαντικό σχεδιαστικό παράγοντα αποτελεί και η τοπολογία του δικτύου
αισθητήρων, η οποία συνήθως υπαγορεύεται από την εφαρμογή. Για παράδειγμα, ένα
δίκτυο αισθητήρων το οποίο έχει αναπτυχθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
θα έχει χρονικά μεταβαλλόμενη τοπολογία αφού οι θέσεις των κόμβων συνεχώς θα
μεταβάλλονται. Επίσης, σημαντικός παράγοντας ο οποίος εξαρτά την τοπολογία εί-
ναι και η πυκνότητα του δικτύου αισθητήρων, δηλαδή το μέσο πλήθος κόμβων ανά
μονάδα επιφάνειας ή όγκου.

• Διαδικασία συλλογής των μετρήσεων: Τα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να διαφορο-
ποιούνται ως προς τος τρόπο με τον οποίο γίνεται η συλλογή των μετρήσεων. Για
παράδειγμα, μια πρακτική αποτελεί η περιοδική επίσκεψη του χώρου του δικτύου με
σκοπό να συλλεχθούν κάποια δεδομένα. Αντίθετα, ο κόμβος συλλογής των δεδομένων
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θα μπορούσε να είναι μόνιμα τοποθετημένος σε κάποιο σημείο του χώρου ανάπτυξης
του δικτύου.

Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραπάνω, μια βασική απαίτηση ενός δικτύου αισθητή-
ρων είναι η ικανότητά του για αυτό-οργάνωση. Με τον όρο αυτό, εννοούμε πως ένα δίκτυο
ομότιμων αρχικά κόμβων, χωρίς κάποια αρχική πληροφορία σχετικά με την τοπολογία ή το
χώρο εξάπλωσης, θα πρέπει να δημιουργήσει τους μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι απαιτού-
νται για τη δρομολόγηση των δεδομένων εντός του δικτύου, την οργάνωση των κόμβων σε
ομάδες (clusters), και ένα πλήθος άλλων λειτουργιών τις οποίες συναντάμε σε ένα δίκτυο
σταθερής υποδομής.

2.1.4 Εφαρμογές

Το μοντέλο των ασύρματων δικτύων αισθητήρων το οποίο περιγράψαμε είναι αρκετά
αφηρημένο ώστε να περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Στην Παράγραφο αυτή
αναφέρουμε ορισμένες ενδεικτικές κατηγορίες εφαρμογών.

• Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών: Μια κρίσιμης σημασίας εφαρμογή των δι-
κτύων αισθητήρων είναι η βοήθεια που μπορούν να παράσχουν στην περίπτωση μιας
φυσικής καταστροφής, όπως ενός σεισμού ή μιας πλημμύρας, η οποία έχει πιθανώς
καταστρέψει τη σταθερή δικτυακή υποδομή μιας περιοχής. Σε μια τέτοια περίπτωση,
η ανάπτυξη ενός δικτύου αισθητήρων μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες στις
ομάδες διάσωσης καθώς επίσης και να αποκαταστήσει ένα επικοινωνιακό δίκτυο συ-
ντονισμού των επιχειρήσεων.

• Περιβαλλοντολογικές εφαρμογές: Στον τομέα του περιβάλλοντος, ένα ασύρματο δί-
κτυο αισθητήρων μπορεί να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την μόλυνση
της ατμόσφαιρας. Επίσης, η ανάπτυξη ενός δικτύου με αισθητήρες θερμοκρασίας σε
ένα δάσος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην έγκαιρη ενημέρωση σε μια περί-
πτωση πυρκαγιάς. Ακόμα, στον τομέα της γεωργίας, ένα ασύρματο δίκτυο αισθητή-
ρων μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το πότε μια καλλιέργεια
χρειάζεται πότισμα/λίπασμα/φυτοφάρμακα, με προφανή πλεονεκτήματα στην οικο-
νομία των φυσικών πόρων και στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

• Εφαρμογές στον τομέα της υγείας: Μια από τις μελλοντικές εφαρμογές των δικτύων
αισθητήρων, η οποία θα επωφεληθεί από τη μείωση του μεγέθους των κόμβων, είναι
η παρακολούθηση διάφορων ζωτικών δεικτών και οργάνων του ανθρωπίνου σώματος
μέσω ενός δικτύου το οποίο θα αναπτύσσεται εντός του οργανισμού. Η πρόοδος αυτή
θα επιτρέψει την ακριβή καταγραφή των ασθενειών και θα βοηθήσει να αναπτυχθούν
περισσότερο ακριβείς μέθοδοι θεραπείας.

• Εφαρμογές στις κατασκευές: Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή των δικτύων αισθητήρων
είναι η παρακολούθηση των μεγάλης κλίμακας κατασκευών. Ένα τέτοιο δίκτυο αι-
σθητήρων θα μπορεί να παρακολουθεί τις ταλαντώσεις ενός κτηρίου η μιας γέφυρας,
δίνοντας χρήσιμα δεδομένα σε συστήματα ανάδρασης τα οποία θα προσπαθούν να
αποτρέψουν την αύξηση του πλάτους των ταλαντώσεων αυτών.
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• Εφαρμογές εκτίμησης θέσης: Η ανάπτυξη ενός δικτύου αισθητήρων με την ικανότητα
για εντοπισμό και παρακολούθηση πηγών, μπορεί να βρει ένα αρκετά ευρύ φάσμα
εφαρμογών. Στην περίπτωση εσωτερικών χώρων, η εφαρμογή θα μπορούσε να είναι ο
εντοπισμός της θέσης ενός συνομιλητή σε μια αίθουσα συσκέψεων, με σκοπό την αυ-
τόματη στρέψη μιας κάμερας στη θέση αυτή. Σε εξωτερικούς χώρους, ένα ασύρματο
δίκτυο αισθητήρων με την ικανότητα ανίχνευσης πηγών και εκτίμησης των θέσεων
τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της περιμέτρου διαφόρων
ευαίσθητων εγκαταστάσεων, όπως αεροδρομίων, εργοστασίων, στρατοπέδων κ.λ.π.
Επίσης, μια συστοιχία υδροφώνων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό
πηγών κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, για παράδειγμα για την παρακολού-
θηση πληθυσμών θαλάσσιων θηλαστικών.

2.2 Προκλήσεις και περιοχές έρευνας

Η περιοχή των ασύρματων δικτύων αισθητήρων έχει λάβει ιδιαίτερης προσοχής από
την ερευνητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Παρόμοια με την επιστήμη των υπολογι-
στών, το εύρος των προβλημάτων τα οποία συναντώνται στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
είναι μεγάλο. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες των δικτύων αισθητήρων έχουν μετασχηματίσει
ένα μεγάλο πλήθος από κλασσικά προβλήματα της επιστήμης των υπολογιστών σε νέες
μορφές. Έτσι, τα προβλήματα αυτά αναζητούν νέες λύσεις, αφού στις περισσότερες περι-
πτώσεις οι υπάρχουσες λύσεις χρησιμοποιούν υποθέσεις οι οποίες δεν ικανοποιούνται από
τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Στην παράγραφο αυτή επιχειρούμε μια κατηγοριοποίηση
των περιοχών έρευνας των δικτύων αισθητήρων.

2.2.1 Κωδικοποίηση πηγής και καναλιού

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, το οποίο απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση
στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, είναι αυτό του υπολογισμού φραγμάτων στην απόδοση
μεταφοράς πληροφορίας από τους κόμβους του δικτύου σε έναν κεντρικό κόμβο. Η περιοχή
αυτή αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επέκταση τεχνικών της Θεωρίας Πληροφορίας (Informa-
tion Theory), και εξετάζει θεμελιώδη φράγματα στους ρυθμούς κωδικοποίησης, θεωρώντας
πως ο κυρίαρχος παράγοντας κατανάλωσης ισχύος σε ένα δίκτυο αισθητήρων είναι η ασύρ-
ματη επικοινωνία και όχι ο υπολογισμός [SZH07]. Οι εργασίες της περιοχής εξετάζουν ένα
αρκετά γενικό μοντέλο δικτύων αισθητήρων, το οποίο ονομάζεται Κανονικό δίκτυο αισθη-
τήρων (Gaussian sensor network) [GRV03], [BS09], [GV02], [Gas04], [GV05]. Σύμφωνα
με το μοντέλο αυτό, ένα πλήθος από αισθητήρες παρακολουθούν ένα φαινόμενο και λαμβά-
νουν μετρήσεις οι οποίες περιέχουν λευκό Κανονικό θόρυβο. Συνήθως, το μοντέλο προβλέ-
πει πως οι λεγόμενοι βαθμοί ελευθερίας του φαινομένου είναι μικρότεροι από το πλήθος των
αισθητήρων που το παρακολουθούν, με αποτέλεσμα οι μετρήσεις να είναι συσχετισμένες.
Κάθε ένας από τους αισθητήρες του δικτύου, μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιο κεντρικό
κόμβο - αποδέκτη, μέσω ενός επίπεδου καναλιού λευκού προσθετικού θορύβου Κανονι-
κής κατανομής. Επίσης, το μοντέλο προβλέπει πως οι κόμβοι αισθητήρες έχουν συνήθως
περιορισμένη συνεργασία.
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Η συσχέτιση των μετρήσεων των κόμβων μπορεί να ληφθεί υπόψιν, ώστε οι μετρήσεις
αυτές να κωδικοποιηθούν με αποδοτικό τρόπο, χωρίς απαραίτητα τη συνεργασία των κόμ-
βων οι οποίοι λαμβάνουν τις μετρήσεις αυτές. Το αποτέλεσμα αυτό αναφέρεται συνήθως
ως το θεώρημα κατανεμημένης κωδικοποίησης πηγής (Distributed Source Coding, DSC) ή
ως θεώρημα Slepian - Wolf [SW73]. Ωστόσο, το θεώρημα αυτό είναι ένα θεώρημα ύπαρξης
ενός κώδικα το οποίο δεν δίνει έναν πρακτικό αλγόριθμο κωδικοποίησης και αποκωδικο-
ποίησης. Πρακτικές λύσεις προς το παρόν αναφέρονται μόνο για ζεύγη κόμβων [RG07],
αφήνοντας τη γενική περίπτωση ως ένα ανοικτό πρόβλημα. Επίσης, αντίθετα με την περί-
πτωση επικοινωνίας ενός μοναδικού πομπού με ένα μοναδικό δέκτη όπου στην περίπτωση
αυτή ισχύει το θεώρημα διαχωρισμού της κωδικοποίησης της πηγής και του καναλιού, στο
παράδειγμα επικοινωνίας των δικτύων αισθητήρων δεν έχει βρεθεί κάποιο αντίστοιχο θεώ-
ρημα διαχωρισμού. Μάλιστα, η υιοθέτηση ενός ανεξάρτητου τρόπου κωδικοποίησης πηγής
και καναλιού στο παράδειγμα των δικτύων αισθητήρων μπορεί να οδηγήσει σε ένα σχήμα με
μεγάλη διαφορά απόδοσης σε σχέση με το βέλτιστο σχήμα κωδικοποίησης, με τη διαφορά
να αυξάνεται εκθετικά ως προς το πλήθος των κόμβων του δικτύου [SZH07].

2.2.2 Κατανεμημένος υπολογισμός συναρτήσεων

Όπως έχουμε αναφέρει, ο σχεδιασμός ενός δικτύου αισθητήρων εξαρτάται κυρίως από
την εφαρμογή για την οποία το δίκτυο αναπτύσσεται. Πολλές από τις εφαρμογές των δι-
κτύων αισθητήρων μπορούν να περιγραφούν από ένα μοντέλο στο οποίο οι κόμβοι του
δικτύου λαμβάνουν διαφορετικές πληροφορίες από το περιβάλλον τους, και ανταλλάσσουν
μηνύματα προκειμένου να υπολογίσουν την τιμή μιας συνάρτησης των από κοινού δεδομέ-
νων τους. Έτσι, το πρόβλημα του σχεδιασμού ενός δικτύου αισθητήρων σχετίζεται με την
εύρεση ενός αποδοτικού τρόπου υπολογισμού της συνάρτησης που ορίζει την εφαρμογή του
δικτύου. Προφανώς, η μορφή την οποία παρουσιάζει η συνάρτηση ενδιαφέροντος επηρεάζει
την απόδοση της διαδικασίας υπολογισμού της [SZH07]. Για παράδειγμα, ο υπολογισμός
της μέγιστης τιμής των μετρήσεων των κόμβων ενός δικτύου είναι πολύ ευκολότερος από
τον υπολογισμό του μέσου όρου των μετρήσεων. Εκτός όμως από τη μορφή της συνάρτη-
σης, το μοντέλο το οποίο υιοθετείται για το δίκτυο αισθητήρων είναι αρκετά σημαντικό.

Στην εργασία [GK05], προτείνεται ένα υπολογιστικό μοντέλο για ασύρματα δίκτυα αι-
σθητήρων το οποίο παρουσιάζει ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Ένα από τα χα-
ρακτηριστικά αυτά είναι η χωρική επαναχρησιμοποίηση (spatial reusability) των δικτύων
αισθητήρων. Με τον όρο αυτό, εννοούμε πως απομακρυσμένοι μεταξύ τους κόμβοι αισθη-
τήρες μπορούν να κάνουν χρήση του ίδιου μέρους του φάσματος, χωρίς να προκύπτει πα-
ρεμβολή μεταξύ τους [GK00]. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του μοντέλου της εργασίας
[GK05], είναι η θεώρηση πως το δίκτυο αισθητήρων ασχολείται με τον περιοδικό υπολο-
γισμό μιας συνάρτησης ενδιαφέροντος, για παράδειγμα στη βάση κάθε μέρας λειτουργίας
του. Έτσι, η εργασία εξετάζει την πιθανότητα βελτίωσης της απόδοσης του δικτύου αισθη-
τήρων όταν αυτό καλείται να υπολογίσει ένα διάνυσμα αποτελεσμάτων και όχι μια τιμή.
Το κέρδος το οποίο προκύπτει, είναι αντίστοιχο του κέρδους που έχουμε όταν η επικοινω-
νία ανάμεσα σε δυο τερματικά εξετάζει ομάδες συμβόλων και όχι μεμονωμένα σύμβολα.
Ένα τρίτο χαρακτηριστικό του μοντέλου της εργασίας [GK05], είναι ο ορισμός ενός γε-
ωγραφικού τρόπου συνεκτικότητας του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, οι κόμβοι επιλέγουν
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μια ακτίνα επικοινωνίας η οποία εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα του δικτύου και μπορούν
να επικοινωνήσουν απευθείας μόνο με τους κόμβους οι οποίοι ανήκουν στον κύκλο αυτό.
Τέλος, η εργασία ασχολείται με μια ειδική κατηγορία συναρτήσεων, τις οποίες ονομάζει
συμμετρικές συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις αυτές ορίζονται ως εκείνες των οποίων η τιμή δε
μεταβάλλεται αν αναδιατάξουμε τις μετρήσεις στους κόμβους του δικτύου.

2.2.3 Χωρητικότητα μέτρησης

Ένα ενδιαφέρον πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων εί-
ναι ο υπολογισμός του ελάχιστου πλήθους μετρήσεων οι οποίες απαιτούνται προκειμένου
να περιγραφεί ένα φαινόμενο, με μια δεδομένη ακρίβεια. Οι εργασίες που ασχολούνται με
το πρόβλημα αυτό χρησιμοποιούν ένα μοντέλο στο οποίο το φυσικό φαινόμενο το οποίο πα-
ρατηρείται από τους κόμβους του δικτύου περιγράφεται από ένα διάνυσμα παραμέτρων v.
Οι μετρήσεις των κόμβων, οι οποίες αποτελούν ένα διάνυσμα x, αποτελούν μια περιγραφή
της κατάστασης του φαινομένου. Έτσι, το διάνυσμα x αντιμετωπίζεται ως μια κωδικοποι-
ημένη εκδοχή της πληροφορίας του διανύσματος v, κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον κατά
τον οποίο ένα διάνυσμα συμβόλων αντιστοιχίζεται σε μια κωδική λέξη από έναν κωδικο-
ποιητή καναλιού. Έτσι, ο σκοπός του δικτύου αισθητήρων είναι η ανίχνευση διαφορετικών
διανυσμάτων v, όπου με τον όρο διαφορετικά εννοούμε πως έχει χρησιμοποιηθεί κάποιος
τελεστής απόστασης για τα διανύσματα v, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα διανύσματα x.
Η διαδικασία αυτή είναι έτσι αντίστοιχη με εκείνην του αποκωδικοποιητή καναλιού. Η δια-
κριτοποίηση αυτή του προβλήματος, μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία από τη
θεωρία πληροφορίας ώστε να υπολογίσουμε το ελάχιστο πλήθος μετρήσεων το οποίο δια-
χωρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό διανύσματα x τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικές κα-
ταστάσεις v του φαινομένου το οποίο παρατηρείται. Λόγω της συνάφειας του προβλήματος
με εκείνο του ορισμού της χωρητικότητας ενός ενθόρυβου καναλιού, η αντίστοιχη χωρητι-
κότητα η οποία προκύπτει στην περίπτωση που εξετάζουμε καλείται χωρητικότητα μέτρησης
(sensing capacity). Στην εργασία [RNK04] οι συγγραφείς όρισαν μια χωρητικότητα μέτρη-
σης για το πρόβλημα της ανίχνευσης πηγών από ένα δίκτυο αισθητήρων, η οποία επιτρέπει
την ανίχνευση πολλαπλών πηγών με δοσμένο ελάχιστο σφάλμα.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε πως αν και ο ορισμός της χωρητικότητας μέτρη-
σης έχει πολλές ομοιότητες με τη χωρητικότητα ενός ενθόρυβου καναλιού, παρουσιάζει και
ορισμένες διαφορές. Η πλέον σημαντική διαφορά είναι πως στην περίπτωση της κωδικο-
ποίησης καναλιού, μπορούμε να επιτρέψουμε την κωδικοποίηση παρόμοιων διανυσμάτων
συμβόλων σε πολύ διαφορετικές κωδικές λέξεις, προκειμένου να εγγυηθούμε τη σωστή
αποκωδικοποίησή τους. Αντίθετα, στο μοντέλο των δικτύων αισθητήρων το οποίο περιγρά-
ψαμε αυτό δε συμβαίνει. Παρόμοια διανύσματα κατάστασης v θα δώσουν και παρόμοια
κωδικοποιημένα διανύσματα x, γεγονός το οποίο επιτάσσει την προσεκτική εφαρμογή των
εργαλείων της θεωρίας πληροφορίας στην περίπτωση την οποία εξετάζουμε.

2.2.4 Μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής

Όπως έχουμε αναφέρει, ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από ένα πλήθος
από κόμβους αισθητήρες οι οποίοι λειτουργούν καταναλώνοντας την ενέργεια η οποία βρί-
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σκεται αποθηκευμένη στις μπαταρίες τους. Συνήθως, οι κόμβοι αυτοί δε συλλέγονται ώστε
να αντικατασταθούν οι μπαταρίες τους. Επομένως, το δίκτυο έχει ένα πεπερασμένο από-
θεμα ενέργειας και έτσι πεπερασμένο χρόνο ζωής. Η μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής ενός
δικτύου αισθητήρων αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα της περιοχής.

Ο ορισμός του χρόνου ζωής ενός δικτύου αισθητήρων διαφέρει από τον αντίστοιχο ορι-
σμό για ένα τυπικό δίκτυο. Σε ένα τυπικό δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί ένα πλήθος χρηστών,
ο χρόνος ζωής του δικτύου ερμηνεύεται από τους χρήστες του: Κάποιος χρήστης ενδέχεται
να έχει χάσει τη συνδεσιμότητά του και επομένως να θεωρεί πως το δίκτυο έχει σταματήσει
να λειτουργεί, ενώ την ίδια χρονική στιγμή κάποιος άλλος χρήστης μπορεί να εξυπηρετείται
κανονικά. Αντίθετα, ένα δίκτυο αισθητήρων δεν εξαπλώνεται ώστε να προσφέρει υπηρεσίες
στους κόμβους που το αποτελούν αλλά για να επιτελεί μια συγκεκριμένη εργασία. Έτσι, ο
χρόνος ζωής ενός δικτύου αισθητήρων έχει ένα σαφή ορισμό: είναι το χρονικό διάστημα το
οποίο μεσολαβεί από την ανάπτυξη του δικτύου μέχρι το δίκτυο να σταματήσει να προσφέ-
ρει την υπηρεσία για την οποία αναπτύχθηκε.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, μια μελέτη για τη μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής ενός
δικτύου αισθητήρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της πολλές παραμέτρους του δικτύου,
και φυσικά την εφαρμογή την οποία το δίκτυο προσφέρει. Ωστόσο, στην εργασία [CZ05]
παρουσιάστηκε μια ενδιαφέρουσα μελέτη για το πρόβλημα της μεγιστοποίησης του χρόνου
ζωής ενός δικτύου αισθητήρων, η οποία περιγράφει το χρόνο ζωής του δικτύου ανεξάρτητα
από την εφαρμογή την οποία το δίκτυο προσφέρει. Πιο συγκεκριμένα, ο αναμενόμενος χρό-
νος ζωής E[L] ενός δικτύου αισθητήρων δίνεται από την έκφραση

E[L] =
E0 − E[Ew]
Pc + λE[Er]

, (2.1)

όπου η παράμετρος E0 αποτελεί τη συνολική ενέργεια των κόμβων του δικτύου κατά τη
χρονική στιγμή της εξάπλωσης, η έκφραση E[Ew] συμβολίζει την αναμενόμενη τιμή της
συνολικής ενέργειας των κόμβων κατά τη χρονική στιγμή όπου το δίκτυο παύει να λειτουρ-
γεί, η παράμετροςPc εκφράζει τη σταθερή κατανάλωση ισχύος από όλους τους κόμβους του
δικτύου ανεξάρτητα της λειτουργίας που επιτελούν, και τέλος με λ συμβολίζεται ο ρυθμός
με τον οποίο οι κόμβοι λαμβάνουν νέες μετρήσεις και E[Er] είναι η αναμενόμενη ενέργεια
που δαπανάται για τη συλλογή του (τυχαίου) συνόλου των μετρήσεων από τους κόμβους
που έλαβαν κάποια μέτρηση σε μια χρονική στιγμή.

Όπως μπορούμε να δούμε, το μοντέλο της Σχέσης (2.1) καταφέρνει να αποκρύψει πολ-
λές από τις ειδικές λεπτομέρειες των δικτύων αισθητήρων, όπως την αρχιτεκτονική του και
το μοντέλο των ασύρματων καναλιών. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτές εξαρτούν τις βασικές
παραμέτρους της Σχέσης (2.1), οι οποίες είναι η αναμενόμενη ενέργεια E[Ew] που παρα-
μένει στο δίκτυο μετά το τέλος της λειτουργίας του καθώς και η αναμενόμενη ενέργεια
συλλογής των μετρήσεων E[Er]. Έτσι, μπορούμε να διατυπώσουμε δυο βασικούς κανόνες
σχετικά με την ανάπτυξη ενός ενεργειακά αποδοτικού πρωτοκόλλου συλλογής των μετρή-
σεων:

(α) Προκειμένου να μειώσουμε την τιμή της παραμέτρου E[Er], οι κόμβοι του δικτύου
οι οποίοι έχουν “καλύτερο” κανάλι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για μεταφορά δεδομένων. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει κάποιος
μηχανισμός εκτίμησης της ποιότητας των καναλιών των κόμβων.
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(β) Προκειμένου να μειώσουμε την τιμή της παραμέτρου E[Ew], οι κόμβοι του δικτύου
οι οποίοι έχουν μεγαλύτερα αποθέματα ενέργειας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συχνότερα. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει κάποιος
μηχανισμός εκτίμησης των αποθεμάτων ενέργειας σε κάθε κόμβο.

2.2.5 Κατανεμημένη επεξεργασία σημάτων

Όπως έχουμε αναφέρει, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα τα ασύρ-
ματα δίκτυα αισθητήρων έχουν μετασχηματίσει ένα πλήθος προβλημάτων σε νέες, περισσό-
τερο κατανεμημένες, μορφές. Ανάμεσα στα προβλήματα αυτά ανήκουν και ορισμένα προ-
βλήματα που έχουν να κάνουν με επεξεργασία σημάτων. Οι κεντρικές περιοχές και εργασίες
της περιοχής αυτής είναι οι ακόλουθες:

Κατανεμημένη ανίχνευση: Η ενασχόληση των ερευνητών με το πρόβλημα της κατανε-
μημένης ανίχνευσης μπορούμε να πούμε πως ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν την εξέλιξη των
δικτύων αισθητήρων στη σημερινή τους μορφή. Η εφαρμογή η οποία αποτέλεσε το έναυσμα
για το πρόβλημα της κατανεμημένης ανίχνευσης ήταν η χρήση μιας συστοιχίας από ραντάρ
[TS81]. Πιο συγκεκριμένα, ένα πλήθος από ραντάρ τοποθετημένα σε διαφορετικές περιοχές,
παρακολουθούν το ίδιο γεγονός, ενώ οι τοπικές τους αποφάσεις πρέπει να συλλεχθούν σε
κάποιο κεντρικό σημείο ώστε να ληφθεί μια απόφαση η οποία να λαμβάνει υπόψιν της όλα
τα δεδομένα. Ωστόσο, η μεταφορά όλων των δεδομένων τα οποία παράγονται από όλους
τους δέκτες σε έναν κεντρικό σταθμό, δεν είναι εφικτή. Ως αποτέλεσμα, κάθε σταθμός ρα-
ντάρ πρέπει να εκτελέσει μια διαδικασία συμπίεσης των δεδομένων του, χρησιμοποιώντας
κάποιο πεπερασμένο αλφάβητο συμβόλων. Έτσι, το πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλυ-
θεί, είναι να βρεθεί ο βέλτιστος αλγόριθμος ανίχνευσης για ένα δοσμένο πλήθος συμβόλων
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιμέρους κόμβοι για να αποστείλουν τα δεδομένα
τους [JN93], [VV97].

Η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων αισθητήρων επέκτεινε το παραπάνω παράδειγμα
κατανεμημένης ανίχνευσης. Στην περίπτωση των δικτύων αυτών, η συμπίεση των δεδομέ-
νων χρησιμοποιώντας ένα αλφάβητο πεπερασμένων συμβόλων συνήθως δεν επαρκεί για
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία εισάγουν τα ασύρματα κανάλια επικοινωνίας,
και οι απαιτήσεις για χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Έτσι, το πρόβλημα της κατανεμημένης
ανίχνευσης μελετάται σε συνδυασμό με τους παράγοντες αυτούς [SZH07].

Κατανεμημένη εκτίμηση: Σε ένα πρόβλημα εκτίμησης, αντικείμενό μας είναι ο υπολο-
γισμός ενός διανύσματος παραμέτρων s, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από N διανύσματα
παρατηρήσεων {xn}N

n=1. Η πληροφορία την οποία περιέχουν τα διανύσματα {xn}N
n=1 σχε-

τικά με τις παραμέτρους s περιγράφεται από την από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανό-
τητας f(xn, s), στην περίπτωση όπου το s είναι τυχαίο, ή από την παραμετρική συνάρτηση
πυκνότητας πιθανότητας f(xn; s), στην περίπτωση όπου το s είναι ντετερμινιστικό. Ο βέλ-
τιστος εκτιμητής για το διάνυσμα s εξαρτάται από την αντίστοιχη συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας, από το βαθμό στον οποίο γνωρίζουμε αυτή τη συνάρτηση καθώς και από την
ύπαρξη άλλων παραμέτρων της συνάρτησης αυτής [KSH99].
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Στην περίπτωση των δικτύων αισθητήρων, κάθε ένα από τα διανύσματα xn μετράται σε
έναν από τους κόμβους του δικτύου. Έτσι, η αξιόπιστη και επακριβής αποστολή των διανυ-
σμάτων αυτών σε ένα κεντρικό κόμβο συναντά το εμπόδιο της περιορισμένης ισχύος που
πρέπει να καταναλώνει το δίκτυο. Επομένως, τα διανύσματα αυτά θα πρέπει να αποσταλούν
σε κάποια συμπιεσμένη μορφή. Το θέμα αυτό, αποτελεί αντικείμενο της κατανεμημένης
εκτίμησης παραμέτρων η οποία διασπά το πρόβλημα της εκτίμησης στις ακόλουθες τρεις
φάσεις [RG06a], [RG06b], [JMAD07]:

(α) Ξεκινώντας από το γεγονός πως τα στοιχεία των διανυσμάτων xn ενδέχεται να εί-
ναι συσχετισμένα μεταξύ τους, κάθε κόμβος θα πρέπει να συλλέξει πληροφορίες από
γειτονικούς κόμβους προκειμένου να επιφέρει μια μείωση της διάστασης του διανύ-
σματος αυτού, χρησιμοποιώντας κάποιο κατάλληλο μετασχηματισμό.

(β) Τα διανύσματα μειωμένης διάστασης του προηγούμενου βήματος θα πρέπει να κβα-
ντιστούν, προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή τους προς τον κεντρικό κόμβο με
χαμηλό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων.

(γ) Ο κεντρικός κόμβος, θα πρέπει να υπολογίσει μια εκτίμηση για το διάνυσμα s, χρη-
σιμοποιώντας τα συμπιεσμένα διανύσματα παρατηρήσεων.

Κατανεμημένη μάθηση: Σε πολλές εφαρμογές, όπως η αναγνώριση προτύπων, αντικεί-
μενό μας είναι η εύρεση ενός μοντέλου το οποίο μπορεί να περιγράψει μια γενική συνάρ-
τηση. Για τον υπολογισμό της δομής και των παραμέτρων ενός τέτοιου μοντέλου, χρησι-
μοποιούμε συνήθως ένα σύνολο από ζεύγη εισόδου - εξόδου της συνάρτησης που προσπα-
θούμε να περιγράψουμε, ενώ η διαδικασία υπολογισμού του μοντέλου αναφέρεται ως εκ-
παίδευση (training). Πρόσφατα, τα προβλήματα αυτής της μορφής επεκτάθηκαν στις αντί-
στοιχες κατανεμημένες εκδοχές τους [PKP06].

Γραφικά μοντέλα συγχώνευσης πληροφορίας: Σε πολλές εφαρμογές της επεξεργασίας
σημάτων, εμπλέκονται αλγόριθμοι οι οποίοι πρέπει να χειριστούν πολύπλοκες συναρτήσεις
πολλών μεταβλητών. Ως αποτέλεσμα, οι αλγόριθμοι αυτοί παρουσιάζουν εξαιρετικά αργή
σύγκλιση. Ένα εργαλείο το οποίο έχει πρόσφατα προταθεί για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων αυτών, είναι τα γραφήματα παραγόντων (factor graphs) [KFL01]. Ένα γράφημα
παραγόντων, είναι ένα διμερές γράφημα το οποίο περιγράφει μια διάσπαση της αρχικής
συνάρτησης ως ένα γινόμενο όρων, όπου κάθε όρος εξαρτάται από ένα υποσύνολο μετα-
βλητών. Το πλεονέκτημα της διάσπασης αυτής είναι η ύπαρξη ενός αλγορίθμου, ο οποίος
ονομάζεται αλγόριθμος αθροίσματος - γινομένου (sum - product), ο οποίος μπορεί να υπο-
λογίσει με αποδοτικό τρόπο διάφορες χρήσιμες παραμέτρους. Μάλιστα, ορισμένοι αλγό-
ριθμοι οι οποίοι έχουν εμφανισθεί στις περιοχές της τεχνητής νοημοσύνης, των ψηφιακών
τηλεπικοινωνιών και της επεξεργασίας σημάτων (όπως ο αλγόριθμος Viterbi, ο αλγόριθμος
forward/backward, οι επαναληπτικές τεχνικές turbo, το φίλτρο Kalman κ.α.) μπορούν να
ειδωθούν ως εξειδικεύσεις του αλγορίθμου αυτού.

Κεντρικό ρόλο στον αλγόριθμο αθροίσματος - γινομένου, έχει η λογική της ανταλλαγής
μηνυμάτων ανάμεσα στους κόμβους του γραφήματος το οποίο περιγράφει τη διάσπαση που
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αναφέραμε. Έτσι, αν για κάποιο πρόβλημα των δικτύων αισθητήρων η αντίστοιχη διάσπαση
γίνεται χρησιμοποιώντας ένα γράφημα του οποίου οι κόμβοι αντιστοιχούν στους κόμβους
αισθητήρες, ο αλγόριθμος αθροίσματος γινομένου προσφέρει έναν αποδοτικό κατανεμη-
μένο τρόπο επίλυσης [IFIW05], [IFMW05].

2.2.6 Τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές περιοχές έρευνας

Συνεργατικές επικοινωνίες: Μια από τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των
ασύρματων τηλεπικοινωνιών, η οποία βελτιώνει σημαντικά τις απαιτήσεις ισχύος της ασύρ-
ματης μετάδοσης, είναι οι συνεργατικές επικοινωνίες (cooperative communications). Κε-
ντρική ιδέα στις τεχνικές της περιοχής είναι πως η μετάδοση δεδομένων από ένα κόμβο
αφετηρία σε ένα κόμβο προορισμό, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον τρίτο κόμβο ο οποίος
λειτουργεί ως αναμεταδότης των δεδομένων του κόμβου αφετηρία. Ο κόμβος ο οποίος λει-
τουργεί ως αναμεταδότης μπορεί είτε να αποκωδικοποιεί τα πακέτα δεδομένων τα οποία
λαμβάνει και στη συνέχεια να τα κωδικοποιεί εκ νέου πριν τα αναμεταδώσει (σχήμα decode
and forward) ή απλά να ενισχύει το σήμα το οποίο λαμβάνει (σχήμα amplify and forward).
Επίσης στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφορα πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούν
την ιδέα αυτή [AES05], [NBK04].

Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτελούν ίσως το κυριότερο παράδειγμα εφαρμο-
γής στο οποίο η χρήση συνεργατικών τεχνικών μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Το
γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στο ότι τα δίκτυα αισθητήρων είναι συνήθως αρκετά πυκνά,
αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα ύπαρξης ενός κόμβου αναμεταδότη με καλά χαρακτηρι-
στικά, όσο και στο ότι η μείωση της κατανάλωσης ισχύος αποτελεί πρωταρχικής σημασίας
στόχο για τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Έτσι, ένα μεγάλο τμήμα της έρευνας για τα
δίκτυα αισθητήρων έχει στραφεί στην περιοχή των συνεργατικών επικοινωνιών [SMS07],
[SMSM06], [SMS07].

Δρομολόγηση δεδομένων: Το πρόβλημα της δρομολόγησης δεδομένων έχει απασχολή-
σει πολλούς ερευνητές. Στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, οι τεχνικές οι οποίες έχουν
προταθεί μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες: (α) Τις τεχνικές οι οποίες χρησιμο-
ποιούν κάποια μετρική αξιολόγησης των πιθανών διαδρομών με βάση την απαιτούμενη
ισχύ [LH01], [SR02], και οι οποίες βρίσκονται εγγύτερα σε αντίστοιχες τεχνικές για δίκτυα
σταθερής υποδομής, και (β) τις τεχνικές οι οποίες λαμβάνουν υπόψιν τις απαιτήσεις δρομο-
λόγησης της εφαρμογής την οποία παρέχει το δίκτυο αισθητήρων [SMTE07]. Οι τεχνικές
της δεύτερης κατηγορίας παρουσιάζουν γενικά καλύτερα χαρακτηριστικά από τις τεχνικές
της πρώτης κατηγορίας, ενισχύοντας την άποψη πως τα δίκτυα αισθητήρων απαιτούν δια-
στωματικές (cross-layer) λύσεις.

Πρωτόκολλα πολλαπλής προσπέλασης: Όπως σε κάθε δίκτυο με κοινό τηλεπικοινω-
νιακό μέσο, η υιοθέτηση ενός αποδοτικού σχήματος πολλαπλής προσπέλασης (medium
access control, MAC) είναι κρίσιμη για τη λειτουργία του δικτύου. Στα ασύρματα δίκτυα
αισθητήρων, η ερεύνα έχει στραφεί σε δυο κατηγορίες πρωτοκόλλων [HHCK07]: (α) Τα
πρωτόκολλα εκείνα τα οποία λαμβάνουν υπόψιν τη συσχέτιση των μετρήσεων τις οποίες
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λαμβάνουν οι κόμβοι αισθητήρες [VA06], [HS08], και (β) τα πρωτόκολλα τα οποία χρησι-
μοποιούν και ιδέες από τις συνεργατικές επικοινωνίες [LTP05].

2.3 Εντοπισμός θέσης από μετρήσεις ισχύος

Έχοντας δώσει μια γενική εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, στην Παρά-
γραφο αυτή επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαστε
στα πλαίσια της διατριβής. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε ορισμένες αδυναμίες του
μοντέλου που μελετάμε, δίνουμε μια περιγραφή των κυριότερων εργασιών της περιοχής,
και τέλος αναφέρουμε κάποιους βασικούς ορισμούς τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε
στα επόμενα Κεφάλαια της διατριβής.

2.3.1 Μοντέλα απόσβεσης της ισχύος και περιορισμοί

Όπως έχουμε παρουσιάσει, οι αλγόριθμοι εκτίμησης θέσης οι οποίοι χρησιμοποιούν με-
τρήσεις ισχύος υποθέτουν πως οι μετρήσεις αυτές δίνονται από ένα μοντέλο της μορφής της
Σχέσης (1.1). Το μοντέλο της σχέσης αυτής περιγράφει με ικανοποιητικό τρόπο διάφορα σε-
νάρια. Για παράδειγμα, η χρήση της συνάρτησης απόσβεσης της ισχύος g(x) = 1/x2 έχει
βρεθεί πειραματικά πως περιγράφει αρκετά καλά ακουστικές πηγές οι οποίες εκπέμπουν σε
κάποιο εξωτερικό χώρο χωρίς εμπόδια ανάμεσα στη θέση της πηγής και τις θέσεις των αι-
σθητήρων. Η συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος g(x) = 1/x3, περιγράφει αρκετές ηλεκτρο-
μαγνητικές πηγές. Γενικότερα, οι συναρτήσεις της μορφής g(x) = 1/xβ , όπου ο εκθέτης
απόσβεσης β λαμβάνει τιμές στο διάστημα [2, 4], περιγράφουν ένα αρκετά μεγάλο εύρος
περιπτώσεων.

Ωστόσο, το μοντέλο της Σχέσης (1.1) δεν καταφέρνει να περιγράψει ένα πλήθος από
φαινόμενα τα οποία συναντώνται στην πράξη. Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου ο
χώρος εξάπλωσης του δικτύου αισθητήρων έχει διάφορα φυσικά εμπόδια, τα οποία αλλη-
λεπιδρούν με το σήμα της πηγής (π.χ. μέσω αντανάκλασης, διασκορπισμού), το μοντέλο
της Σχέσης (1.1) δεν μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά τις μετρήσεις ισχύος. Επίσης, το
μοντέλο που χρησιμοποιούμε αδυνατεί να περιγράψει πηγές οι οποίες ακτινοβολούν μη-
ισότροπα, δηλαδή πηγές οι οποίες εμφανίζουν διαφορετική ισχύ εκπομπής ως προς τις διά-
φορες γωνίες γύρω τους. Ακόμα και στην περίπτωση όπου οι πηγές ακτινοβολούν ισότροπα
ωστόσο, το μέσο διάδοσης του σήματος της πηγής ενδέχεται να εισάγει κάποιας μορφής
παραμόρφωση η οποία να οδηγεί σε μη-ισότροπη ακτινοβολία. Επίσης, ορισμένα ηλεκτρο-
μαγνητικά κανάλια τα οποία αντιστοιχούν σε περιπτώσεις όπου ο πομπός και ο δέκτης δεν
επικοινωνούν με κάποιο απευθείας (line-of-sight) μονοπάτι, δεν μπορούν να περιγραφούν
ικανοποιητικά από το μοντέλο της Σχέσης (1.1). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα
διάφορα μοντέλα απόσβεσης της ισχύος, μπορούν να αναζητηθούν στις εργασίες [LH03]
και [MMN08].

Στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέραμε πως δεν μπορεί να γίνει χρήση κάποιου μοντέ-
λου το οποίο να δίνεται από τη Σχέση (1.1), χρησιμοποιούνται συνήθως μέθοδοι εκτίμησης
αποτυπώματος θέσης (location fingerprinting, [KK04]). Οι τεχνικές αυτές αντιμετωπίζουν
το πρόβλημα της εκτίμησης θέσης ως ένα πρόβλημα αναγνώρισης προτύπων, όπου κατά τη
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διάρκεια μιας φάσης εκπαίδευσης του συστήματος κάποια πηγή τοποθετείται σε ένα πλήθος
διακριτών θέσεων, και οι μετρήσεις τις οποίες λαμβάνουν οι αισθητήρες καταγράφονται.
Έτσι, κατά τη φάση εκτίμησης θέσης το πρόβλημα συνίσταται στην επιλογή εκείνης της θέ-
σης εκπαίδευσης του συστήματος η οποία έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τις μετρήσεις
τις οποίες λαμβάνουν οι αισθητήρες στη δεδομένη χρονική στιγμή.

2.3.2 Επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου

Όπως έχουμε αναφέρει στην Παράγραφο 1.1, οι περισσότερες από τις τεχνικές εντοπι-
σμού των θέσεων πηγών από μια συστοιχία αισθητήρων μπορούν να ταξινομηθούν σε εκεί-
νες που χρησιμοποιούν μετρήσεις διεύθυνσης άφιξης και σε εκείνες που χρησιμοποιούν
μετρήσεις διαφοράς χρόνων άφιξης. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες των δικτύων αισθητήρων
δεν επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των τεχνικών αυτών. Έτσι, οι μέθοδοι εκτίμησης των
θέσεων πηγών από ασύρματα δίκτυα αισθητήρων χρησιμοποιούν συνήθως μια τρίτη κα-
τηγορία τεχνικών, οι οποίες αξιοποιούν μετρήσεις ισχύος. Οι τεχνικές της κατηγορίας αυ-
τής, οι οποίες είχαν αρχικά χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ηλεκτρομαγνητικών πηγών
[FST69], [Hat80], έχουν έτσι λάβει αυξημένης προσοχής τα τελευταία χρόνια. Ως αποτέ-
λεσμα του ενδιαφέροντος για τις τεχνικές αυτές, ένα πλήθος από αλγορίθμους εντοπισμού
θέσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν μετρήσεις ισχύος αναφέρεται στη βιβλιογραφία της περιο-
χής. Στα επόμενα, αναφέρουμε τις κυριότερες από αυτές τις προσεγγίσεις τις οποίες κατη-
γοριοποιούμε ως εξής:

(α) Αλγόριθμοι εντοπισμού μοναδικής πηγής, οι οποίοι διαχωρίζονται περαιτέρω σε:

(I) αλγορίθμους οι οποίοι έχουν γνώση του μοντέλου απόσβεσης της ισχύος, και
(II) αλγορίθμους οι οποίοι υποθέτουν κάποια άγνωστη, γνησίως φθίνουσα, συνάρ-

τηση απόσβεσης της ισχύος.

(β) Αλγόριθμοι εντοπισμού πολλαπλών πηγών.

Εκτίμηση μοναδικής πηγής με γνωστό μοντέλο: Στην εργασία [LH03], προτάθηκε το
μοντέλο εξασθένισης της ισχύος σύμφωνα με το αντίστροφο του τετραγώνου της απόστα-
σης από μια ακουστική πηγή. Επίσης, πειραματικά δεδομένα έδειξαν πως το μοντέλο αυτό
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην πραγματικότητα, στην περίπτωση όπου μια ακουστική
πηγή εκπέμπει σε ένα χώρο χωρίς εμπόδια. Προχωρώντας σε μια μέθοδο εντοπισμού θέ-
σης, στην ίδια εργασία, αποδείχθηκε πως ο γεωμετρικός τόπος των σημείων (θέσεων για
την ακουστική πηγή) ώστε να έχουμε σταθερό λόγο μετρήσεων σε δύο σταθερά σημεία του
επιπέδου (θέσεις κόμβων), είναι ένας κύκλος του οποίου η ακτίνα και το κέντρο εξαρτώ-
νται από τις θέσεις μέτρησης και την τιμή του λόγου των μετρήσεων αυτών. Έτσι, θεω-
ρώντας όλα τα ζεύγη κόμβων και υπολογίζοντας τους αντίστοιχους λόγους των μετρήσεών
τους, καταλήγουμε σε ένα πλήθος κύκλων. Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις των κύκλων, οι
συγγραφείς της εργασίας [LH03] πρότειναν μια συνάρτηση κόστους για το πρόβλημα της
εκτίμησης θέσης η οποία δίνεται από το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων ενός
σημείου από τους κύκλους αυτούς. Επίσης, προκειμένου να απλοποιηθεί το πρόβλημα εκτί-
μησης, κάθε ζεύγος εξισώσεων κύκλου αντικαταστάθηκε από την εξίσωση της γραμμής η
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οποία διέρχεται από τα σημεία τομής των δύο κύκλων. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα γραμμικό
πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων, το οποίο δίνει μια εκτίμηση για τη θέση της πηγής μέσω
ενός κλειστού τύπου.

Στην εργασία [RN04], οι συγγραφείς πρότειναν τη χρήση ενός αλγορίθμου σταδιακής
ανανέωσης της εκτίμησης για τη θέση μιας πηγής, με βάση την κατεύθυνση της παραγώ-
γου της συνάρτησης κόστους (gradient descend). Επίσης, ως συνάρτηση κόστους χρησι-
μοποίησαν εκείνη που αντιστοιχεί στην εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας. Ακόμα, προτά-
θηκε η μέθοδος της αυξητικής βελτιστοποίησης βάσει παραγώγου (incremental subgradient
optimization), για να εξαχθεί ένας προσεγγιστικός κατανεμημένος αλγόριθμος εκτίμησης
της θέσης της πηγής.

Στην εργασία [LH04], οι συγγραφείς προτείνουν διάφορες τεχνικές ελαχίστων τετρα-
γώνων για το πρόβλημα της εκτίμησης θέσης. Στην εργασία [PP05] προτείνεται μια τε-
χνική ελαχίστων τετραγώνων, η οποία αποτελεί μια επέκταση του αλγορίθμου της εργασίας
[Fri87], και εξετάζεται η κατανεμημένη υλοποίησή της. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς
εκφράζουν τον εκτιμητή ως μια συνάρτηση ορισμένων μέσων όρων οι οποίοι υπολογίζονται
πάνω στο σύνολο των κόμβων του δικτύου αισθητήρων, και χρησιμοποιούν μεθόδους από
την εργασία [SP05] για να υπολογίσουν τους μέσους όρους με κατανεμημένο τρόπο.

Στην εργασία [BH06], το πρόβλημα της εκτίμησης θέσης μοναδικής πηγής διατυπώνε-
ται ως ένα κυρτό πρόβλημα εφικτότητας . Έτσι, η μέθοδος των προβολών σε κυρτά σύνολα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξαχθεί ένας κατανεμημένος αλγόριθμος εκτί-
μησης με ιδιότητες γρήγορης σύγκλισης. Επίσης, για να αντιμετωπιστεί η περίπτωση της
άγνωστης παραμέτρου ισχύος της πηγής, η μη-γραμμική συνάρτηση κόστους της εργασίας
[LH03] χρησιμοποιείται για να οριστεί ένα δεύτερο πρόβλημα εφικτότητας, και να εξαχθεί
έτσι ένας αλγόριθμος εκτίμησης θέσης και για την περίπτωση αυτή.

Στην εργασία [DL07], οι αλγόριθμοι ελαχίστων τετραγώνων της εργασίας [LH03] επε-
κτείνονται σε αλγορίθμους ελαχίστων τετραγώνων με βάρη. Οι συγγραφείς της εργασίας
[FDA07] ορίζουν ένα πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων, στο οποίο υποθέτουν γνωστές
αποστάσεις ανάμεσα στην πηγή και τους κόμβους του δικτύου, και εντοπίζουν συνθήκες
κάτω από τις οποίες η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης, χρησιμοποιώντας τεχνικές ανανέ-
ωσης με βάση την παράγωγο, συγκλίνει στο ολικό ελάχιστο της συνάρτησης κόστους. Πιο
πρόσφατα, οι συγγραφείς της εργασίας [SH08] προτείνουν έναν αλγόριθμο κανονικοποι-
ημένης αυξητικής βελτιστοποίησης βάσει παραγώγου (normalized incremental subgradient
optimization). Ο αλγόριθμος αυτός εκτιμά τη θέση της πηγής καθώς και ορισμένες παρα-
μέτρους της συνάρτησης απόσβεσης της ισχύος.

Στην εργασία [MMN08], οι συγγραφείς μελετούν διάφορες συναρτήσεις κόστους ελα-
χίστων τετραγώνων με βάρη, αποδεικνύουν ισοδυναμία μεταξύ διαφορετικών αλγορίθμων,
και προτείνουν ένα νέο αλγόριθμο εκτίμησης. Επίσης, επεκτείνουν τον νέο εκτιμητή χρη-
σιμοποιώντας μια μέθοδο διόρθωσης των εκτιμήσεων τις οποίες δίνει ο αλγόριθμος αυτός.

Τέλος, στην κατηγορία των αλγορίθμων που περιγράφουμε ανήκουν και οι τεχνικές που
προτείνουμε στην εργασία [AB08b], και τις οποίες εξετάζουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια
στο Κεφάλαιο 3.
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Εκτίμηση μοναδικής πηγής με άγνωστο μοντέλο: Σε αντίθεση με την πληθώρα των
εργασιών τις οποίες παρουσιάσαμε στην προηγούμενη παράγραφο, η βιβλιογραφία για το
πρόβλημα εκτίμησης θέσης στην περίπτωση όπου δεν είναι γνωστή η συνάρτηση απόσβε-
σης της ισχύος είναι αρκετά περιορισμένη. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία [LH03] προ-
τείνεται ο εκτιμητής εγγύτερου σημείου (Closest Point of Approach, CPA). Αυτός ο απλός
εκτιμητής θέτει την εκτίμηση για τη θέση της πηγής ίση με τη θέση του κόμβου αισθητήρα
ο οποίος λαμβάνει τη μεγαλύτερη μέτρηση ισχύος, υποθέτοντας πως αυτός ο κόμβος είναι ο
εγγύτερος στην πηγή ενδιαφέροντος. Επομένως, καμιά πληροφορία σχετικά με το μοντέλο
εξασθένισης της ισχύος δεν απαιτείται.

Στην εργασία [RNB05] οι συγγραφείς προτείνουν έναν εκτιμητή για τη θέση της πη-
γής ο οποίος δίνεται από το μέσο όρο των θέσεων των ενεργών κόμβων αισθητήρων. Στην
ίδια εργασία, παρουσιάζεται μέσω εξομοιώσεων πως ο εκτιμητής αυτός είναι αρκετά εύ-
ρωστος (robust) σε διαταραχές των μετρήσεων ισχύος. Επίσης, στην περίπτωση όπου η
συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος είναι γνωστή, κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης των με-
τρήσεων ισχύος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιώσουν την ακρίβεια εκτίμησης
της μεθόδου.

Τέλος, στην κατηγορία αυτή των αλγορίθμων ανήκουν και οι μέθοδοι εκτίμησης θέ-
σης τις οποίες προτείνουμε στις εργασίες [AB08a] και [ABb], τις οποίες παρουσιάζουμε με
μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 4.

Εκτίμηση πολλαπλών πηγών με γνωστό μοντέλο: Παρόμοια με την προηγούμενη κα-
τηγορία αλγορίθμων εκτίμησης, η βιβλιογραφία που αφορά στους αλγορίθμους εκτίμησης
πολλαπλών πηγών από μετρήσεις ισχύος είναι αρκετά περιορισμένη. Πιο συγκεκριμένα,
στην εργασία [SH05] εξετάζεται ο αλγόριθμος μέγιστης πιθανοφάνειας και υπολογίζεται το
φράγμα στη διασπορά του βέλτιστου αμερόληπτου εκτιμητή (Cramer-Rao Bound, CRB).
Επίσης, στην εργασία αυτή γίνεται η διαπίστωση πως η συνάρτηση κόστους η οποία αντι-
στοιχεί στον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας δεν είναι κυρτή, και επομένως η ελαχιστο-
ποίησή της θα πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας κάποια μέθοδο εξαντλητικής αναζήτησης.
Στην εργασία [SH04] οι συγγραφείς προτείνουν ένα φίλτρο σωματιδίων (particle filter) για
το πρόβλημα της εκτίμησης των θέσεων πολλαπλών πηγών. Η καλούμενη συνάρτηση αξιο-
λόγησης (importance function) του εν λόγω φίλτρου σωματιδίων, ορίζεται χρησιμοποιώντας
αποτελέσματα της εργασίας [SH05]. Επίσης, στην εργασία [SHR05], προτείνονται δύο μέ-
θοδοι κατανεμημένης υλοποίησης του φίλτρου σωματιδίων της εργασίας [SH04].

Τέλος, στις εργασίες [AB07] και [ABa], προτείνουμε δύο αλγορίθμους οι οποίοι αντι-
μετωπίζουν το πρόβλημα της εκτίμησης θέσεων πολλαπλών πηγών, τους οποίους περιγρά-
φουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 5.

2.3.3 Βασικοί ορισμοί

Στην παράγραφο αυτή δίνουμε κάποιους βασικούς ορισμούς τους οποίους χρησιμο-
ποιούμε στα επόμενα κεφάλαια της Διατριβής, και οι οποίοι σχετίζονται με το πρόβλημα
της εκτίμησης θέσης.
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Πυκνότητα δικτύου αισθητήρων: Η πυκνότητα d ενός δικτύου αισθητήρων ορίζεται ως
το μέσο πλήθος κόμβων αισθητήρων ανά μονάδα επιφάνειας (p = 2) ή ανά μονάδα όγκου
(p = 3). Συνήθως, η ανάπτυξη ενός δικτύου αισθητήρων γίνεται με αυθαίρετο τρόπο, για
παράδειγμα πετώντας τις συσκευές από κάποιο εναέριο μέσο. Έτσι, ένα σύνηθες μοντέλο
για τις θέσεις των κόμβων είναι εκείνο το οποίο περιγράφει τις θέσεις αυτές χρησιμοποιώ-
ντας μια ομοιόμορφη κατανομή. Στην περίπτωση αυτή, η πυκνότητα του δικτύου περιγράφει
την ένταση της διεργασίας Poisson η οποία ορίζεται με αυτόν τον τρόπο.

Λόγος σήματος προς θόρυβο: Ως λόγο σήματος προς θόρυβο σε ένα αισθητήρα n, ορί-
ζουμε το λόγο της μέτρησής του προς τη διασπορά του θορύβου η οποία διαταράσσει τη
μέτρηση ισχύος yn/σ2.

Ενεργός κόμβος: Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένας κόμβος αισθητήρας είναι ενεργός όταν
ανιχνεύει την ύπαρξη κάποιας πηγής στο χώρο. Η συνθήκη αυτή συνήθως ελέγχεται μέσω
της σύγκρισης της μέτρησης ισχύος του κόμβου και ενός κατάλληλα επιλεγμένου κατω-
φλίου T . Ωστόσο, μια πιο ακριβής συνθήκη θα ήταν στη σύγκριση να συμμετέχει ο λόγος
σήματος προς θόρυβο του αισθητήρα και όχι απλά η μέτρησή του. Έτσι, ο ορισμός των ενερ-
γών κόμβων αισθητήρων με βάση τις μετρήσεις ισχύος, κάνει την υπόθεση πως όλοι οι κόμ-
βοι αισθητήρες έχουν την ίδια διασπορά θορύβου μέτρησης. Επίσης, στη μέθοδο αυτή κάθε
αισθητήρας αποφασίζει μόνος του σχετικά με την κατάστασή του. Προκειμένου να βελτιω-
θεί η μέθοδος αυτή, στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί τεχνικές ανίχνευσης των ενεργών
κόμβων μέσω συνεργασίας γειτονικών κόμβων αισθητήρων [DH04].

Κόμβος συγχώνευσης πληροφορίας: Σε ορισμένες εφαρμογές, οι μετρήσεις οι οποίες
λαμβάνονται από τους κόμβους του δικτύου πρέπει να υποστούν κάποια επεξεργασία η
οποία δεν μπορεί να εκτελεστεί στους κόμβους αισθητήρες, λόγω της περιορισμένης επε-
ξεργαστικής τους ισχύος και της μικρής τους μνήμης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μετρήσεις
των κόμβων πρέπει να μεταφερθούν σε κάποιο κεντρικό κόμβο, ο οποίος δεν έχει τους πε-
ριορισμούς αυτούς και μπορεί έτσι να εκτελέσει περισσότερο επιτηδευμένες λειτουργίες.
Τον κόμβο αυτό, τον καλούμε κόμβο συγχώνευσης πληροφορίας (Fusion Center).

Κεντρικοποιημένος αλγόριθμος: Ένας αλγόριθμος επεξεργασίας των μετρήσεων των
κόμβων αισθητήρων, ο οποίος εκτελείται σε ένα κόμβο συγχώνευσης πληροφορίας.

Κατανεμημένος αλγόριθμος: Ένας αλγόριθμος επεξεργασίας των μετρήσεων των κόμ-
βων αισθητήρων, ο οποίος δεν απαιτεί την ύπαρξη ενός κόμβου συγχώνευσης πληροφορίας.
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Κεφάλαιο3

Εκτίμηση Θέσης Ελαχίστων
Τετραγώνων

Στο κεφάλαιο αυτό, αναπτύσσουμε μια μέθοδο εκτίμησης της θέσης και της ισχύος μιας
πηγής χρησιμοποιώντας τεχνικές ελαχίστων τετραγώνων. Οι μέθοδοι εκτίμησης οι οποίες
βασίζονται σε συναρτήσεις κόστους οι οποίες είναι τετραγωνικές ως προς τις άγνωστες πα-
ραμέτρους, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η ελαχιστοποίησή τους μπορεί να γί-
νει με υπολογιστικά αποδοτικούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, η ελαχιστοποίηση μιας τε-
τραγωνικής συνάρτησης κόστους ταυτίζεται συνήθως με την επίλυση ενός υπέρ-ορισμένου
συστήματος γραμμικών εξισώσεων. Ακόμα, για την επίλυση τέτοιου τύπου προβλημάτων
έχουν αναπτυχθεί πολλοί προσαρμοστικοί αλγόριθμοι οι οποίοι παρουσιάζουν, κάθε ένας
σε διαφορετικό βαθμό, την ικανότητα παρακολούθησης της λύσης σε ένα περιβάλλον στο
οποίο αυτή μεταβάλλεται ως προς το χρόνο.

Ωστόσο, είναι γνωστό πως η εν λόγω τεχνική εκτίμησης είναι βέλτιστη σε ένα μάλλον
περιορισμένο πλήθος εφαρμογών όπου οι λαμβανόμενες μετρήσεις συνδέονται με γραμμικό
τρόπο ως προς τις προς εκτίμηση παραμέτρους και ο θόρυβος ο οποίος υπάρχει έχει κανο-
νική κατανομή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως και στο πρόβλημα το οποίο εξετάζουμε στο
Κεφάλαιο αυτό, η τεχνική χάνει την ιδιότητα να παρέχει τη βέλτιστη λύση του προβλήμα-
τος. Συγκρινόμενη όμως ως προς την υπολογιστική πολυπλοκότητα με τη βέλτιστη τεχνική,
τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας, η προτεινόμενη μέθοδος παρουσιάζεται αρκετά πιο
αποδοτική, χωρίς μάλιστα να υπολείπεται σημαντικά στην ακρίβεια της εκτίμησης που πα-
ρέχει.

3.1 Εξειδίκευση του προβλήματος

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στα προηγούμενα, στο κεφάλαιο αυτό επιθυμούμε να εκτι-
μήσουμε τη θέση και την ισχύ μιας πηγής χρησιμοποιώντας μετρήσεις ισχύος οι οποίες
φθίνουν με βάση το αντίστροφο του τετραγώνου της απόστασης ανάμεσα στην πηγή και το
σημείο μέτρησης (εργασία [AB08b]). Έτσι, στην περίπτωση αυτή έχουμε K = 1, καθώς

25
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και g(x) = 1/x2. Συνεπώς, η μέτρηση ισχύος στον κόμβο n θα δίνεται από τη σχέση

yn =
α

||rn − x||2
+ wn, n = 1, 2, . . . , N , (3.1)

και αντικείμενό μας είναι η εκτίμηση της θέσης x και της ισχύος α της μοναδικής πηγής.
Η συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος σύμφωνα με το αντίστροφο του τετραγώνου της

απόστασης από την πηγή ενδιαφέροντος, έχει βρεθεί πειραματικά [LH03] πως ανταποκρί-
νεται αρκετά καλά στην περίπτωση μιας ακουστικής πηγής η οποία βρίσκεται σε κάποιο
εξωτερικό χώρο, στον οποίο δεν υπάρχουν ισχυρές ανακλάσεις του ακουστικού σήματος.
Κατά συνέπεια, οι τεχνικές εκτίμησης θέσης με τις οποίες θα ασχοληθούμε στο Κεφάλαιο
αυτό, αναφέρονται στην περίπτωση αυτή.

3.2 Συνάρτηση κόστους και εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων

Προκειμένου να αναπτύξουμε τον εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων, θεωρούμε αρχικά
ένα ζεύγος ενεργών κόμβων-αισθητήρων, έστω τους κόμβους i και j, με i, j ∈ A. Θεωρούμε
προς στιγμήν πως έχουμε στη διάθεσή μας τις αποστάσεις ανάμεσα σε κάθε ένα από αυτούς
τους κόμβους και την πηγή ενδιαφέροντος, τις οποίες συμβολίζουμε με ρi και ρj αντίστοιχα.
Η εξίσωση της ευθείας (στην περίπτωση όπου p = 2, όταν p = 3 έχουμε εξίσωση επιπέδου)
η οποία περνάει από τα σημεία τομής των κύκλων (σφαιρών), με κέντρα τα σημεία ri και
rj και ακτίνες ρi και ρj αντίστοιχα, είναι η

2(rj − ri)T x = ||rj ||2 − ||ri||2 + ρ2
i − ρ2

j . (3.2)

Υποθέτουμε στη συνέχεια πως έχουμε στη διάθεσή μας τις “μετρήσεις” ισχύος οι οποίες
δεν περιλαμβάνουν την επίδραση του θορύβου. Οι “μετρήσεις” αυτές θα δίνονται από την
έκφραση

zn =
α

||rn − x||2
=

α

ρ2
n

, n = 1, 2, . . . , N . (3.3)

Χρησιμοποιώντας την έκφραση αυτή, υπολογίζουμε πως

ρ2
n =

α

zn
, n = 1, 2, . . . , N . (3.4)

Αντικαθιστώντας τώρα τις εκφράσεις για τις παραμέτρους ρ2
i και ρ2

j στην αρχική Σχέση
(3.2), έχουμε

2(rT
j − rT

i )x = ||rj ||2 − ||ri||2 +
α

zi
− α

zj
. (3.5)

Στη συνέχεια, προσθέτουμε και στα δύο μέλη της τελευταίας εξίσωσης την παράσταση
α

yj
− α

yi
, (3.6)

και καταλήγουμε στην εξίσωση

2(rT
j − rT

i )x +
(

1
yj

− 1
yi

)
α = ||rj ||2 − ||ri||2 + ei,j , (3.7)
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όπου
ei,j = α

(
wi

yizi

)
− α

(
wj

yjzj

)
. (3.8)

Από την Σχέση (3.7) παρατηρούμε πως οι άγνωστες παράμετροι x και α συνδέονται με
γραμμικό τρόπο ως προς τις γνωστές παραμέτρους 2(rT

j − rT
i ) και

(
1
yj

− 1
yi

)
αντίστοιχα.

Επίσης, παρατηρούμε πως όταν οι τυχαίες μεταβλητές που περιγράφουν τις μετρήσεις yi

και yj λαμβάνουν τιμές αρκετά μεγαλύτερες από το μηδέν, δηλαδή στην περίπτωση ισχυ-
ρού λόγου σήματος προς θόρυβο, ο όρος ei,j θα συμπεριφέρεται ως μια παράμετρος θορύ-
βου. Επιπρόσθετα, επειδή οι αριθμητές των όρων που συμμετέχουν στην έκφραση του ei,j

έχουν μηδενική μέση τιμή, τότε για υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο και ο όρος ei,j , θα
παρουσιάζει μηδενική μέση τιμή.

Θεωρώντας τώρα όλα τα L =
(|A|

2

)
ζεύγη ενεργών κόμβων {i, j} με i, j ∈ A και i ̸= j,

μπορούμε να δημιουργήσουμε ισάριθμες εξισώσεις παρόμοια με τη Σχέση (3.7) και να τις
γράψουμε υπό τη μορφή πινάκων, ως

Pθ = b + e , (3.9)

όπου ο πίνακας P είναι διαστάσεων L × (p + 1) και δίνεται από την έκφραση

P =


2(rT

j1
− rT

i1
)
(

1
yj1

− 1
yi1

)
...

...
2(rT

jL
− rT

iL
)
(

1
yjL

− 1
yiL

)
 , (3.10)

τα διανύσματα b και e είναι διαστάσεων L × 1 και δίνονται από τις εκφράσεις

b =

 ||rj1 ||2 − ||ri1 ||2
...

||rjL ||2 − ||riL ||2

 και e =

 ei1,j1
...

eiL,jL

 , (3.11)

ενώ τέλος το διάνυσμα θ, διαστάσεων (p + 1)× 1, περιέχει τις άγνωστες παραμέτρους της
πηγής και δίνεται από την έκφραση

θ =
[

x
α

]
. (3.12)

Αναγνωρίζοντας τώρα πως η παράμετρος e στη Σχέση (3.9) αναπαριστά ένα διάνυσμα θο-
ρύβου, μπορούμε να επιλέξουμε το διάνυσμα θ ως εκείνο το διάνυσμα για το οποίο έχουμε
ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους

C(θ) = ||Pθ − b||2 . (3.13)

Η λύση στο ανωτέρω πρόβλημα ελαχιστοποίησης μπορεί να αποδειχθεί πως δίνεται από την
έκφραση [KSH99]

θ̂ = argmin
θ

(
||Pθ − b||2

)
= (PTP)−1PT b . (3.14)

Ο εκτιμητής της Σχέσης (3.14) δίνει τις συντεταγμένες και την ισχύ της πηγής σε κλει-
στή μορφή. Στη συνέχεια, θα αναφερόμαστε στον εκτιμητή αυτό ως τον γραμμικό εκτιμητή
ελαχίστων τετραγώνων ή εκτιμητή LLS (Linear Least Squares).
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3.3 Μελέτη του θορύβου και υπολογισμός βαρών

Στην προηγούμενη παράγραφο, ορίσαμε ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης στο οποίο όλοι
οι όροι του θορύβου ei,j για κάθε ζεύγος ενεργών κόμβων είχαν την ίδια συνεισφορά στην
εκτίμηση της Σχέσης (3.14). Ωστόσο, η θεώρηση αυτή δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη
δυνατή. Για παράδειγμα, ένα ζεύγος από αισθητήρες όπου και οι δύο έχουν υψηλό λόγο
σήματος προς θόρυβο θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συνεισφορά στην τελική εκτίμηση
σε σχέση με κάποιο άλλο ζεύγος αισθητήρων με χαμηλότερο λόγο σήματος προς θόρυβο.
Έτσι, στην παράγραφο αυτή λαμβάνουμε υπόψιν μας το γεγονός αυτό και ορίζουμε ένα
πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων με βάρη.

Η τροποποιημένη συνάρτηση κόστους για το πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων, θα έχει
τη μορφή

Cw(θ) = ||WPθ −Wb||2 , (3.15)

όπου ο πίνακας βαρώνW είναι διαστάσεων L × L και τα στοιχεία του θα πρέπει να υπο-
λογιστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιφέρουν κάποιου είδους σχετική “αξιολόγηση” των
γραμμικών εξισώσεων που εμφανίζονται στη Σχέση (3.9). Ορίζοντας τώρα τονL×L πίνακα
C = WTW, μπορούμε να δούμε με βάση τα προηγούμενα πως η τροποποιημένη συνάρτηση
κόστους ελαχιστοποιείται στο σημείο

θ̂w = argmin
θ

(
||WPθ −Wb||2

)
= (PTCP)−1PTCb . (3.16)

Απομένει έτσι ο προσδιορισμός του πίνακα C. Μπορεί να αποδειχθεί [KSH99], πως η βέλ-
τιστη επιλογή για τον πίνακα C δίνεται συναρτήσει των στατιστικών ιδιοτήτων του διανύ-
σματος του θορύβου, και πιο συγκεκριμένα από την έκφραση

C = E[eeT ]−1 . (3.17)

Για να υπολογίσουμε τα στοιχεία του πίνακα E[eeT ], θεωρούμε μια αυθαίρετη διάταξη
των L ζευγών κόμβων με βάση την οποία έχουν τοποθετηθεί τα στοιχεία του διανύσματος
e = [e1 e2 · · · eL]T . Θεωρούμε τώρα δυο ζεύγη αισθητήρων, το ζεύγος l1 το οποίο αντι-
στοιχεί στο {i1, j1} και το ζεύγος l2 που αντιστοιχεί στο {i2, j2}. Για τον υπολογισμό του
στοιχείου το οποίο βρίσκεται στην l1 γραμμή και l2 στήλη του πίνακαE[eeT ], διακρίνουμε
τις ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις:

(α) Όταν l1 = l2, αναφερόμαστε σε κάποιο διαγώνιο στοιχείο του πίνακα E[eeT ]. Στην
περίπτωση αυτή, θα έχουμε

(
E[eeT ]

)
l1,l1

= E[e2
l1 ] = α2E

[(
wi1

yi1zi1

)2
]

+ α2E

[(
wj1

yj1zj1

)2
]

− 2α2E

[
wi1

yi1zi1

]
E

[
wj1

yj1zj1

]
. (3.18)

Από τους τρεις όρους στο δεξί μέλος της τελευταίας εξίσωσης, μόνο οι δύο πρώ-
τοι είναι μη-μηδενικοί, αφού έχουμε υποστηρίξει πως οι παραστάσεις της μορφής
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wn/(ynzn) έχουν μηδενική μέση τιμή. Επίσης, οι παράμετροι zn δεν είναι τυχαίες,
αφού δεν περιέχουν συνεισφορά θορύβου. Έτσι, η παραπάνω έκφραση γίνεται

(
E[eeT ]

)
l1,l1

=
α2

z2
i1

E

[(
wi1

yi1

)2
]

+
α2

z2
j1

E

[(
wj1

yj1

)2
]

=
α2

z2
i1

V

[(
wi1

yi1

)]
+

α2

z2
j1

V

[(
wj1

yj1

)]
(3.19)

όπου έχουμε χρησιμοποιήσει το συμβολισμό V [·] για τη διασπορά μιας τυχαίας με-
ταβλητής. Στο σημείο αυτό, για να υπολογίσουμε τη διασπορά ενός λόγου τυχαίων
μεταβλητών, χρησιμοποιούμε την πρώτης τάξης προσέγγισή της, η οποία για το λόγο
R1/R2 δίνεται από την έκφραση [KS79]

V

[
R1

R2

]
≈ V [R2]

E2[R1]
E4[R2]

+
V [R1]
E2[R2]

− 2Cov[R1, R2]
E[R1]
E[R2]

. (3.20)

Στην περίπτωσή μας, όπου η τυχαία μεταβλητή στον αριθμητή έχει μηδενική μέση
τιμή ενώ η τυχαία μεταβλητή στον παρονομαστή έχει θετική μέση τιμή, μόνο ο δεύ-
τερος από τους τρεις όρους θα είναι μη-μηδενικός, δίνοντας έτσι

V

[(
wn

yn

)]
≈ σ2

z2
n

(3.21)

και αντικαθιστώντας την τελευταία σχέση για n = i1 και n = j1 στην (3.19), θα
έχουμε τελικά (

E[eeT ]
)
l1,l1

≈ α2

z4
i1

σ2 +
α2

z4
j1

σ2 (3.22)

(β) Όταν i1 = i2 και j1 ̸= j2, δηλαδή όταν τα ζεύγη l1 και l2 έχουν κοινό κόμβο αφετηρία,
χρησιμοποιώντας παρόμοια με πριν επιχειρήματα, καταλήγουμε στην προσέγγιση

(
E[eeT ]

)
l1,l2

≈ α2

z4
i1

σ2 . (3.23)

Παρόμοια, όταν i1 ̸= i2 και j1 = j2, δηλαδή όταν τα ζεύγη l1 και l2 έχουν κοινό
κόμβο τερματισμού, θα έχουμε

(
E[eeT ]

)
l1,l2

≈ α2

z4
j1

σ2 . (3.24)

(γ) Όταν j1 = i2 και j2 ̸= i1, δηλαδή όταν ο κόμβος αφετηρία για το ζεύγος l2 ταυτίζεται
με τον κόμβο τερματισμού του ζεύγους l1, έχουμε

(
E[eeT ]

)
l1,l2

≈ −α2

z4
j1

σ2 . (3.25)
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Παρόμοια, όταν j2 = i1 και j1 ̸= i2, δηλαδή όταν ο κόμβος αφετηρία για το ζεύγος
l1 ταυτίζεται με τον κόμβο τερματισμού του ζεύγους l2, έχουμε(

E[eeT ]
)
l1,l2

≈ −α2

z4
j2

σ2 . (3.26)

(δ) Τέλος, όταν οι τέσσερις κόμβοι που αποτελούν τα δυο ζεύγη είναι όλοι διακριτοί
μεταξύ τους, είναι εύκολο να δούμε πως(

E[eeT ]
)
l1,l2

≈ 0 (3.27)

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω σχέσεις, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε μια προσέγγιση
για τον πίνακαE[eeT ] ο οποίος απαιτείται για τον υπολογισμό του πίνακαC, και στη συνέ-
χεια να υπολογίσουμε τον εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων με βάρη από τη Σχέση (3.16).
Το γεγονός πως οι εκφράσεις που δίνουν τα στοιχεία του πίνακαE[eeT ] εξαρτώνται από τις
άγνωστες παραμέτρους α και σ2 δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού οι παράμετροι αυτές πολ-
λαπλασιάζουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα στοιχεία του πίνακα E[eeT ], και επομένως μπο-
ρούν να θεωρηθούν ίσες με τη μονάδα χωρίς να επηρεάσουν τη σχετική συνεισφορά κάθε
συνιστώσας του σφάλματος. Επίσης, οι μεταβλητές zn οι οποίες εμπλέκονται στον υπολο-
γισμό των στοιχείων του πίνακα E[eeT ], και οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες, μπορούν να
αντικατασταθούν από τις μετρήσεις yn. Παρατηρούμε πως οι μετρήσεις yn αποτελούν βέλ-
τιστες εκτιμήσεις για τις παραμέτρους zn, αφού έχουμε μόνο μια μέτρηση για κάθε μια από
τις μεταβλητές αυτές. Στη συνέχεια, θα αναφερόμαστε στον εκτιμητή της Σχέσης (3.16) ο
οποίος χρησιμοποιεί τις εκτιμήσεις των στοιχείων του πίνακαE[eeT ] που περιγράψαμε, ως
τον γραμμικό εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων με βάρη ή εκτιμητή WLLS (Weighted Linear
Least Squares).

Η υπολογιστική πολυπλοκότητα του γραμμικού εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων με
βάρη οφείλεται κυρίως στην αντιστροφή του L × L πίνακα E[eeT ], η οποία απαιτείται
προκειμένου να υπολογιστεί ο πίνακας C. Καθώς η διάσταση L του πίνακα αυτού αυξάνει
σύμφωνα με το τετράγωνο του πλήθους |A| των ενεργών κόμβων, η πολυπλοκότητα του
εκτιμητή θα αυξάνει με βάση την έκτη δύναμη του πλήθους των ενεργών κόμβων. Επιπρό-
σθετα, η αντιστροφή του πίνακα απαιτεί την αποστολή όλων των μετρήσεων yn σε κάποιον
κεντρικό κόμβο. Για να αποφύγουμε τα μειονεκτήματα αυτά, εξετάζουμε στη συνέχεια μια
προσεγγιστική εκδοχή του εκτιμητή με βάρη. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε τα διαγώνια
στοιχεία του πίνακα E[eeT ](

E[eeT ]
)
l1,l1

= E[e2
l1 ] ∝ dl1 =

1
y4

i1

+
1

y4
j1

, (3.28)

και με βάση τις παραμέτρους dl1 ορίζουμε τον προσεγγιστικό πίνακα

Ĉ = diag{[1/d1 1/d2 · · · 1/dL]} . (3.29)

Ο πίνακας αυτός αντιστοιχεί σε έναν προσεγγιστικό πίνακα βαρών ο οποίος θα δίνεται από
τη σχέση

Ŵ = diag{
[

1√
d1

1√
d2

· · · 1√
dL

]
} . (3.30)
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Είσοδος από τον κόμβο i1: θ̂t−1, Rt−1, ri1 , yi1

Ορισμός της σταθεράς λήθης λ

pt =
[
2(rT

j1
− rT

i1
)

(
1

yj1
− 1

yi1

)]T
bt = ||rj1 ||2 − ||ri1 ||2

wt =
{

1 Για τον εκτιμητή LLS
1/
√

dl1 Για τον εκτιμητή DWLLS
vt = wtRt−1pt

kt = 1
λ+wtpT

t vt
vt

ξt = wtbt − wtθ̂
T

t−1pt

θ̂t = θ̂t−1 + ktξt

Rt = λ−1Rt−1 − λ−1wtktp
T
t Rt−1

Επίλεξε τον επόμενο κόμβο j2

Έξοδος προς τον κόμβο j2: θ̂t, Rt, rj1 , yj1

Πίνακας 3.1: Κατανεμημένος αλγόριθμος εκτίμησης και παρακολούθησης θέσης ο οποίος
χρησιμοποιεί τον προσαρμοστικό αλγόριθμο RLS και εκτελείται στον κόμβο j1. Ο κόμβος
j1 λαμβάνει δεδομένα από τον κόμβο i1 (ζεύγος l1) κατά τη χρονική στιγμή t, εκτελεί ένα
βήμα ανανέωσης του διανύσματος εκτιμήσεων και στη συνέχεια στέλνει δεδομένα στον
κόμβο j2, ο οποίος θα εκτελέσει το επόμενο βήμα ανανέωσης κ.ο.κ.

Η χρήση του πίνακα Ĉ στη Σχέση (3.16) δίνει έτσι έναν νέο εκτιμητή, τον οποίο στη συνέ-
χεια θα αναφέρουμε ως διαγώνια βεβαρημένο γραμμικό εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων ή
εκτιμητή DWLLS (Diagonally Weighted Linear Least Squares). Όπως μπορούμε να δούμε,
η υπολογιστική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου αυτού είναι αρκετά χαμηλότερη από εκείνη
του προηγούμενου εκτιμητή. Επιπρόσθετα, στην επόμενη παράγραφο θα δούμε πως ο τε-
λευταίος εκτιμητής - παρόμοια με τον εκτιμητή της Σχέσης (3.14) - μπορεί να υλοποιηθεί με
κατανεμημένο τρόπο, χωρίς την απαίτηση να αποσταλούν όλες οι μετρήσεις των κόμβων-
αισθητήρων σε κάποιο κεντρικό κόμβο.

3.4 Κατανεμημένη υλοποίηση

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα από τα πλεονεκτήματα των προβλημάτων ελαχίστων
τετραγώνων όπου η συνάρτηση κόστους είναι τετραγωνική ως προς τις άγνωστες παραμέ-
τρους, είναι η ύπαρξη πλήθους προσαρμοστικών αλγορίθμων [Hay01] οι οποίοι μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να υπολογίσουν το σημείο στο οποίο η συνάρτηση κόστους γίνεται
ελάχιστη. Επιπλέον, οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν τη λύση,
σε ένα περιβάλλον στο οποίο αυτή μεταβάλλεται ως προς το χρόνο. Έτσι, δεδομένου πως
οι συναρτήσεις κόστους των Σχέσεων (3.13) και (3.15) εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, η
ελαχιστοποίησή τους μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας κάποιον από τους προσαρμοστικούς
αλγορίθμους οι οποίοι υπάρχουν στη βιβλιογραφία.

Εξετάζοντας προσεκτικά τη μορφή των γραμμικών εξισώσεων της Σχέσης (3.9), κά-
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Είσοδος από τον κόμβο i1: θ̂t−1, ri1 , yi1

Ορισμός του βήματος ανανέωσης µ

pt =
[
2(rT

j1
− rT

i1
)

(
1

yj1
− 1

yi1

)]T
bt = ||rj1 ||2 − ||ri1 ||2

wt =
{

1 Για τον εκτιμητή LLS
1/
√

dl1 Για τον εκτιμητή DWLLS
θ̂t = θ̂t−1 + µwt(bt − pT

t θ̂t−1)
Επίλεξε τον επόμενο κόμβο j2

Έξοδος προς τον κόμβο j2: θt, rj1 , yj1

Πίνακας 3.2: Κατανεμημένος αλγόριθμος εκτίμησης και παρακολούθησης θέσης ο οποίος
χρησιμοποιεί τον προσαρμοστικό αλγόριθμο LMS και εκτελείται στον κόμβο j1. Ο κόμβος
j1 λαμβάνει δεδομένα από τον κόμβο i1 (ζεύγος l1) κατά τη χρονική στιγμή t, εκτελεί ένα
βήμα ανανέωσης του διανύσματος εκτιμήσεων και στη συνέχεια στέλνει δεδομένα στον
κόμβο j2, ο οποίος θα εκτελέσει το επόμενο βήμα ανανέωσης κ.ο.κ.

νουμε την επιπλέον διαπίστωση πως κάθε μια από τις L γραμμικές εξισώσεις, έστω l1,
εξαρτάται μόνο από δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα σε ένα ζεύγος κόμβων {i1, j1}.
Η ιδιότητα αυτή ισχύει και για τις γραμμικές εξισώσεις του εκτιμητή DWLLS, αλλά όχι για
τις εξισώσεις του εκτιμητή WLLS όπου η ύπαρξη του μη-διαγώνιου πίνακαW δημιουργεί
εξαρτήσεις ανάμεσα σε διαφορετικές εξισώσεις. Στις περιπτώσεις όπου η ιδιότητα ισχύει,
δηλαδή για τους εκτιμητές LLS και DWLLS, διαπιστώνουμε πως είναι δυνατό να εκτελούμε
κάθε βήμα του προσαρμοστικού αλγορίθμου τοπικά, μέσω της συνεργασίας των κόμβων του
ζεύγους που αντιστοιχεί στη γραμμική εξίσωση την οποία εξετάζουμε στο βήμα αυτό.

Ως ένα παράδειγμα, ας θεωρήσουμε πως οι ενεργοί κόμβοι του δικτύου αισθητήρων
έχουν οργανωθεί σε έναν κύκλο, και πως ο κόμβος i1 διαθέτει κάποια εκτίμηση θ̂t−1 του
διανύσματος θ̂ τη χρονική στιγμή t− 1. Ο κόμβος i1 στέλνει την εκτίμηση αυτή σε κάποιο
γειτονικό κόμβο j1. Ο Πίνακας 3.1 περιγράφει τα βήματα τα οποία θα πρέπει να εκτελέσει
ο κόμβος j1 τη χρονική στιγμή t προκειμένου να ανανεώσει την εκτίμηση αυτή, χρησιμο-
ποιώντας τον προσαρμοστικό αλγόριθμο RLS. Όμοια, ο Πίνακας 3.2 περιγράφει τα βήματα
τα οποία θα πρέπει να εκτελέσει ο κόμβος j1 τη χρονική στιγμή t, χρησιμοποιώντας τον
προσαρμοστικό αλγόριθμο LMS.

Το κόστος του αλγορίθμου που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1, όσον αφορά στα μηνύ-
ματα που ανταλλάσσονται από τους κόμβους του δικτύου, συνίσταται στην αποστολή του
διανύσματος εκτιμήσεων θ̂t, του αντίστροφου πίνακα αυτοσυσχέτισης Rt, καθώς και ενός
διανύσματος θέσης rj και μιας μέτρησης yj για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Στην
περίπτωση όπου οι θέσεις των κόμβων αισθητήρων δεν μεταβάλλονται ως προς το χρόνο,
τα διανύσματα θέσης των κόμβων χρειάζεται να αποσταλούν μόνο μια φορά. Παρόμοια, οι
μετρήσεις ισχύος των κόμβων χρειάζεται να αποσταλούν μόνο όταν αλλάζουν, για παρά-
δειγμα όταν η πηγή κινείται ή όταν κάποιος κόμβος λαμβάνει μια νέα μέτρηση. Έτσι, για
την περίπτωση που εκτελούνται M επαναλήψεις του αλγορίθμου, το συνολικό τηλεπικοι-
νωνιακό κόστος θα είναι |A| · p + |A| + M · ((p + 1) + (p + 1)2) πραγματικοί αριθμοί.
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Η χρήση του αλγορίθμου LMS, ο οποίος παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2, μας απαλλάσσει
από το κόστος μετάδοσης των πινάκων Rt, και μειώνει έτσι το τηλεπικοινωνιακό κόστος σε
|A| · p + |A| + M · (p + 1) πραγματικούς αριθμούς. Ωστόσο, η ταχύτητα σύγκλισης του
αλγορίθμου θα μειωθεί σημαντικά.

Η οργάνωση των ενεργών κόμβων του δικτύου αισθητήρων σε ένα κύκλο, αποτελεί ένα
επιπλέον πρόβλημα το οποίο χρειάζεται να επιλυθεί. Επίσης, το γεγονός ότι κάθε ζεύγος
κόμβων δεν διαθέτει το ίδιο αξιόπιστη πληροφορία σχετικά με τη θέση και την ισχύ της
πηγής ενδιαφέροντος, καθιστά την επιλογή του κύκλου κρίσιμη για την ακρίβεια του αλ-
γορίθμου εκτίμησης. Έτσι, για την επίλυση του προβλήματος αυτού θα έπρεπε να οριστεί
μια κατάλληλη συνάρτηση κόστους και να αναπτυχθεί κάποιος κατανεμημένος αλγόριθμος
ο οποίος να οργανώνει τους κόμβους του δικτύου σε ένα κύκλο με βέλτιστο, ως προς τη
συνάρτηση κόστους που επιλέξαμε, τρόπο. Προκειμένου να αποφύγουμε την πλεονάζουσα
πολυπλοκότητα και το κόστος σε μηνύματα τα οποία απαιτούνται ώστε να γίνει κάτι τέτοιο,
προτείνουμε την εκδοχή στην οποία κάθε ενεργός κόμβος αισθητήρας του δικτύου επιλέγει
σε κάθε επανάληψη τυχαία κάποιον γειτονικό κόμβο για να προωθήσει την εκτίμησή του.
Η επιλογή αυτή, θα μπορούσε να γίνεται ομοιόμορφα ανάμεσα στους γειτονικούς κόμβους
του δικτύου καθιστώντας έτσι την επιλογή του επόμενου κόμβου έναν τυχαίο περίπατο. Η
εκδοχή αυτή του αλγορίθμου, θεωρώντας πως κάθε ενεργός κόμβος του δικτύου είναι γει-
τονικός με όλους του άλλους ενεργούς κόμβους, έχει το πλεονέκτημα πως θα εξετάσει όλα
τα L ζεύγη κόμβων, και όχι μόνο |A| από αυτά, όπως η εκδοχή του αλγορίθμου που απαιτεί
οργάνωση των κόμβων σε κάποιο κύκλο. Στην εργασία [Zuc91], μελετάται ο απαιτούμε-
νος χρόνος στον οποίο ένας τυχαίος περίπατος επισκέπτεται όλες τις ακμές ενός πλήρους
γραφήματος.

3.5 Πειραματικά αποτελέσματα

Για να αξιολογήσουμε την ταχύτητα σύγκλισης των αλγορίθμων που προτείναμε στην
προηγούμενη παράγραφο, εξομοιώσαμε ένα δίκτυο αισθητήρων στο οποίο 1500 κόμβοι το-
ποθετήθηκαν με ομοιόμορφο τρόπο σε μια περιοχή 100 × 100 τετραγωνικών μέτρων. Μια
πηγή με παράμετρο ισχύος α = 100 τοποθετήθηκε στο σημείο x = [50 50]T , δηλαδή
στο κέντρο της περιοχής εξάπλωσης των κόμβων αισθητήρων. Κάθε κόμβος λαμβάνει μια
μέτρηση σύμφωνα με το μοντέλο της Σχέσης (3.1), ενώ η διασπορά του θορύβου τέθηκε
ίση με την τιμή σ2 = 1. Για τη διάταξη αυτή των κόμβων, |A| = 11 ενεργοί κόμβοι επι-
λέχθηκαν με κριτήριο την απόστασή τους από την πηγή, ενώ εξομοιώθηκαν 1000 διαφο-
ρετικά στιγμιότυπα για τη στοχαστική διεργασία του θορύβου. Για κάθε στιγμιότυπο του
προβλήματος, εκτελέστηκαν 50|A| = 550 επαναλήψεις των προσαρμοστικών αλγορίθμων
που εξετάζουμε. Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζουμε την τετραγωνική ρίζα του μέσου τετρα-
γωνικού σφάλματος (Root Mean Square Error) ως προς το πλήθος των επαναλήψεων των
προσαρμοστικών/κατανεμημένων αλγορίθμων. Οι αλγόριθμοι τους οποίους εξετάζουμε εί-
ναι οι προσαρμοστικές εκδοχές των εκτιμητών LLS και DWLLS που κάνουν χρήση του
αλγορίθμου RLS, ενώ συγκρίνουμε τις περιπτώσεις όπου (α) κάθε κόμβος επιλέγει τον επό-
μενο ομοιόμορφα και τυχαία και (β) οι κόμβοι του δικτύου έχουν οργανωθεί σε ένα κύκλο,
με σειρά από τον κόμβο με την ισχυρότερη μέτρηση προς τον κόμβο με τη χαμηλότερη
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Σχήμα 3.1: Τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος εκτίμησης ως προς το
πλήθος των επαναλήψεων/μεταβάσεων για διάφορους προσαρμοστικούς/κατανεμημένους
αλγορίθμους.

μέτρηση ισχύος. Για λόγους σύγκρισης, στο Σχήμα 3.1 δίνουμε και την τετραγωνική ρίζα
του κάτω φράγματος στη διασπορά όλων των αμερόληπτων εκτιμητών (Cramer-Rao Lower
Bound), το οποίο έχει υπολογιστεί στην εργασία [SH05]. Όλοι οι αλγόριθμοι ξεκινούν από
την αρχική εκτίμηση θ0 = [100 100 0]T , για τις συντεταγμένες και την παράμετρο ισχύος
της πηγής. Επίσης, η αρχική τιμή του πίνακαR τέθηκε ίση με 100I ενώ η παράμετρος λήθης
τέθηκε ίση με τη μονάδα.

Από το Σχήμα 3.1, παρατηρούμε πως η οργάνωση των κόμβων σε ένα κύκλο από εκεί-
νον με την υψηλότερη μέτρηση προς εκείνον με τη χαμηλότερη, οδηγεί σε πολύ γρήγορη
σύγκλιση των προσαρμοστικών αλγορίθμων. Μάλιστα, ένας κύκλος 11 μεταβάσεων από
κόμβο σε κόμβο αρκεί για τη σύγκλιση των αλγορίθμων αυτών. Στην πράξη ωστόσο, θα
έπρεπε να λάβουμε υπόψιν μας και το χρόνο ο οποίος απαιτείται ώστε να γίνει αυτή η οργά-
νωση των κόμβων σε ένα κύκλο. Όσον αφορά στους αλγορίθμους που επιλέγουν τον επό-
μενο κόμβο τυχαία και ομοιόμορφα, παρατηρούμε πως η σύγκλιση είναι αρκετά πιο αργή.
Η μέθοδος αυτή ωστόσο δεν απαιτεί καμιά οργάνωση των κόμβων. Επίσης, είναι ενδιαφέ-
ρον να παρατηρήσουμε πως το σφάλμα που δίνει ο εκτιμητής DWLLS είναι, για αυτό το
πείραμα, πολύ κοντά στο βέλτιστο σφάλμα όπως αυτό εκφράζεται από το φράγμα Cramer-
Rao.

Στη συνέχεια, προκειμένου να συγκρίνουμε την απόδοση των εκτιμητών που παρουσιά-
στηκαν στο κεφάλαιο αυτό με την απόδοση άλλων εκτιμητών από τη βιβλιογραφία, εκτε-
λέστηκαν κάποια νέα πειράματα. Έτσι, για διάφορες πυκνότητες του δικτύου αισθητήρων,
εκτελούμε τους εκτιμητές ER-LS, ER-NLS καθώς και τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφά-
νειας (Maximum Likelihood, ML) οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί στην εργασία [SH05]. Στα
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Σχήμα 3.2: Σφάλματα εκτίμησης θέσης ως προς το μέσο πλήθος των ενεργών κόμβων αι-
σθητήρων.

πειράματα αυτά, εξετάστηκαν διάφορες πυκνότητες του δικτύου αισθητήρων ξεκινώντας
από 300 κόμβους σε μια περιοχή 100 × 100 τετραγωνικών μέτρων, και καταλήγοντας σε
μια πυκνότητα 3100 κόμβων για το ίδιο μέγεθος περιοχής, όπου στα ενδιάμεσα βήματα το
πλήθος των κόμβων αυξανόταν κατά 200. Για κάθε μια από τις πυκνότητες αυτές, δημιουρ-
γήσαμε 50000 στιγμιότυπα του προβλήματος, όπου σε κάθε ένα από αυτά χρησιμοποιήθηκε
μια διαφορετική εξάπλωση των κόμβων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Σε κάθε στιγμιότυπο
του προβλήματος, οι ενεργοί κόμβοι επιλέχθηκαν ως εκείνοι των οποίων η μέτρηση ήταν
μεγαλύτερη από μια τιμή T = 5, δηλαδή όσοι κόμβοι είχαν είχαν SNR yn/σ2 μεγαλύτερο
από 7dB.

Για τον αλγόριθμο μέγιστης πιθανοφάνειας, χρησιμοποιήσαμε 2 επαναλήψεις αναζήτη-
σης της βέλτιστης λύσης, όπου η πρώτη εκτεινόταν σε μια περιοχή 10 × 10 τετραγωνικών
μέτρων με κέντρο τη σωστή θέση της πηγής, ενώ η δεύτερη σε μια περιοχή 5 × 5 μέτρων
γύρω από το βέλτιστο σημείο της πρώτης επανάληψης. Επίσης, σε κάθε μια από τις δύο
περιοχές αυτές χρησιμοποιήθηκε ένα πλέγμα 81×81 σημείων αναζήτησης, όπου τα σημεία
ήταν πυκνότερα κοντά στο κέντρο κάθε περιοχής (λογαριθμικά). Για τον αλγόριθμο ER-
NLS, ο οποίος βασίζεται στην επίλυση ενός μη-γραμμικού προβλήματος ελαχίστων τετρα-
γώνων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος η οποία προτείνεται στην εργασία [BH06] προκειμένου
να υπολογιστεί το σημείο ελαχιστοποίησης της συνάρτησης κόστους του.

Στα Σχήματα 3.2 και 3.3 δίνουμε τα σφάλματα εκτίμησης των διαφόρων αλγορίθμων
που εξετάστηκαν, και που αφορούν την εκτίμηση της θέσης και της ισχύος της πηγής αντί-
στοιχα. Τα σφάλματα αυτά παρουσιάζονται συναρτήσει του μέσου πλήθους ενεργών κόμ-
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Σχήμα 3.3: Σφάλματα εκτίμησης ισχύος ως προς το μέσο πλήθος των ενεργών κόμβων αι-
σθητήρων.

βων αισθητήρων, όπως υπολογίστηκαν για κάθε μια από τις πυκνότητες που εξετάσαμε.
Επίσης, για να αποτρέψουμε τις περιπτώσεις όπου το πρόβλημα που εξετάζουμε δεν έχει
λύση ή δεν είναι καλά ορισμένο, όσα στιγμιότυπα του προβλήματος είχαν λιγότερους από
5 ενεργούς κόμβους δεν συμπεριλήφθηκαν στις μετρήσεις. Επίσης, στα σχήματα αυτά δί-
νουμε τη ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RootMean Square Error, RMSE) καθώς
και τη ρίζα του μεσαίου τετραγωνικού σφάλματος (Root Median Square Error).

Από το Σχήμα 3.2 παρατηρούμε πως ο εκτιμητή ER-LS έχει το μεγαλύτερο σφάλμα
εκτίμησης, ενώ οι εκτιμητές που αναπτύχθηκαν παρουσιάζουν συγκρίσιμη απόδοση με το
μη-γραμμικό εκτιμητή ER-NLS. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμητές DWLLS και WLLS πε-
τυχαίνουν λίγο χειρότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα, όμως πολύ μικρότερο μεσαίο τετρα-
γωνικό σφάλμα σε σχέση με τον ER-NLS. Ακόμα, από το Σχήμα αυτό παρατηρούμε την
αποτελεσματικότητα της χρήσης βαρών, αφού οι εκτιμητές που κάνουν χρήση της συνάρ-
τησης κόστους με βάρη πετυχαίνουν καλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τον εκτιμητή LLS.
Επίσης, παρατηρούμε πως ο εκτιμητής DWLLS έχει λίγο χειρότερη απόδοση σε σχέση με
τον εκτιμητή WLLS, γεγονός που δικαιολογεί την απόφασή μας να αναπτυχθεί ένας εκτι-
μητής χαμηλής πολυπλοκότητας.

Παρόμοια αποτελέσματα μπορούμε να παρατηρήσουμε και για το σφάλμα στην εκτί-
μηση της ισχύος της πηγής, από το Σχήμα 3.3. Ο εκτιμητής με βάρη WLLS πετυχαίνει την
καλύτερη ακρίβεια ανάμεσα στους εκτιμητές που προτείνουμε, η οποία όμως δεν διαφέρει
πάρα πολύ από την ακρίβεια του προσεγγιστικού εκτιμητή DWLLS. Επίσης, από το σχήμα
αυτό παρατηρούμε πως καθώς αυξάνει το μέσο πλήθος των κόμβων που συμμετέχουν στην
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εκτίμηση, τόσο μειώνεται η απόσταση στην απόδοση ανάμεσα στους εκτιμητές που προ-
τάθηκαν στο κεφάλαιο αυτό και στο βέλτιστο εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας. Τέλος, θα
πρέπει να αναφέρουμε πως οι εκτιμητές ER-LS και ER-NLS της εργασίας [SH05], δεν εμ-
φανίζονται στο Σχήμα 3.3, καθώς δεν παρέχουν κάποια εκτίμηση για την ισχύ της πηγής.
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Κεφάλαιο4

Εκτίμηση Θέσης με Γεωμετρικές
Τεχνικές

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνουμε κάποιες νέες μεθόδους εκτίμησης της θέσης μιας πηγής
από ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων. Ωστόσο, σε αντίθεση με την τεχνική η οποία παρου-
σιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η τεχνική την οποία περιγράφουμε εδώ δεν απαιτεί
καμιά γνώση σχετικά με το μοντέλο εξασθένισης της ισχύος της πηγής. Αντίθετα, η μόνη
υπόθεση η οποία γίνεται σχετικά με το μοντέλο εξασθένισης είναι πως αυτό περιγράφεται
από μια γνησίως φθίνουσα συνάρτηση, οποιασδήποτε μορφής.

Στην Παράγραφο 4.2 κάνουμε την επιπλέον υπόθεση πως οι θέσεις των κόμβων αι-
σθητήρων περιγράφονται ικανοποιητικά από μια ομοιόμορφη κατανομή στο επίπεδο. Έτσι,
υπολογίζουμε τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των αποστάσεων από τους κόμβους
του δικτύου ως την πηγή. Οι εκτιμήσεις αυτές, μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν
από κάποιο κατάλληλο αλγόριθμο εκτίμησης θέσης.

Στη συνέχεια, αίρουμε την προηγούμενη υπόθεση περί ομοιόμορφης ανάπτυξης των
κόμβων αισθητήρων και ασχολούμαστε μόνο με την περίπτωση μιας άγνωστης γνησίως
φθίνουσας συνάρτησης απόσβεσης της ισχύος. Με βάση την υπόθεση αυτή, προτείνουμε
μια κατάλληλη συνάρτηση κόστους και δίνουμε μια συνθήκη υπό την οποία η βέλτιστη
λύση του προβλήματος μπορεί να υπολογιστεί. Η συνθήκη αυτή, ορίζεται με τη βοήθεια
μιας νέας γεωμετρικής κατασκευής την οποία προτείνουμε, και την οποία ονομάζουμε ταξι-
νομημένο τάξης-K διάγραμμα Voronoi. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε κεντρικοποιημένους
και κατανεμημένους αλγορίθμους εκτίμησης της θέσης της πηγής για την περίπτωση αυτή.
Επίσης, παρουσιάζουμε μια ανάλυση της απόδοσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκτί-
μησης. Τέλος, δίνουμε πειραματικά αποτελέσματα για όλες τις τεχνικές εκτίμησης που πα-
ρουσιάζονται στο Κεφάλαιο αυτό.

4.1 Εξειδίκευση του προβλήματος

Ας θεωρήσουμε πως N κόμβοι αισθητήρες έχουν αναπτυχθεί, σε τυχαίες θέσεις, σε μια
περιοχή ενδιαφέροντος. Ας θεωρήσουμε ακόμα πως στην ίδια περιοχή βρίσκεται μια πηγή η

39



40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

οποία εκπέμπει κάποιο σήμα (π.χ. ακουστικό, σεισμικό, ηλεκτρομαγνητικό) του οποίου την
ισχύ μετρούν οι κόμβοι αισθητήρες, αφού πρώτα η ισχύς αυτή έχει εξασθενίσει λόγω της
διάδοσης του σήματος της πηγής σε κάποια απόσταση. Ορίζουμε τη θέση του n-οστού κόμ-
βου αισθητήρα ως το 2×1 διάνυσμα συντεταγμένων rn και τη θέση της πηγής η οποία μας
ενδιαφέρει ως το διάνυσμα άγνωστων συντεταγμένων x. Υποθέτουμε τώρα πως η μέτρηση
ισχύος yn την οποία λαμβάνει ο n-οστός κόμβος αισθητήρας δίνεται από τη σχέση:

yn = α g(||rn − x||) + wn n = 1, 2, . . . , N (4.1)

όπου η παράμετρος α > 0 δηλώνει την ισχύ του εκπεμπόμενου σήματος της πηγής όπως
αυτή μετράται σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση από το x, η συνάρτηση g : R+ →
R+ είναι κάποια γνησίως φθίνουσα συνάρτηση και το wn δηλώνει την παρουσία θορύβου
ο οποίος υπεισέρχεται στη μέτρηση, τον οποίο μοντελοποιούμε ως χωρικά ασυσχέτιστο
(λευκό) θόρυβο. Το σύνολο των κόμβων αισθητήρων οι οποίοι ανιχνεύουν την παρουσία
της πηγής αποτελείται από τους κόμβους εκείνους οι οποίοι μετρούν μια ισχύ μεγαλύτερη
από ένα κατάλληλα επιλεγμένο κατώφλι T , όπως ορίζει η σχέση:

A = {l1, l2, . . . , lL} = {n : yn ≥ T} . (4.2)

Κάθε κόμβος του οποίου ο δείκτηςn ανήκει στο σύνολοA θα καλείται ενεργός κόμβος. Έτσι,
το πρόβλημα εύρεσης της θέσης της πηγής η οποία μας ενδιαφέρει είναι ένα πρόβλημα εκτί-
μησης παραμέτρων, το οποίο μπορεί να εκφρασθεί ως: Δοθέντων των μετρήσεων ισχύος yl

όλων των ενεργών κόμβων l ∈ A, καθώς και των θέσεων όλων των κόμβων αισθητήρων rn,
να υπολογιστεί μια εκτίμηση x̂ της θέσεως της πηγής, λαμβάνοντας υπόψιν οποιαδήποτε
γνωστή πληροφορία σχετικά με το μοντέλο εξασθένησης της ισχύος της πηγής. Στο κεφά-
λαιο αυτό, η μόνη γνωστή πληροφορία σχετικά με το μοντέλο εξασθένισης την οποία θα
χρησιμοποιήσουμε συνοψίζεται στο ότι οι μετρήσεις yn ακολουθούν τη Σχέση (4.1), όπου
η συνάρτηση g(·) είναι μια άγνωστη γνησίως φθίνουσα συνάρτηση.

Προσφάτως, έχει καταστεί σαφές πως η επίλυση του προβλήματος εκτίμησης της θέσης
της πηγής μπορεί να υπολογιστεί με πολύ αποδοτικό τρόπο, αρκεί οι αποστάσεις ανάμεσα
στην πηγή και τους κόμβους αισθητήρες να είναι διαθέσιμες με κάποια μέθοδο. Πιο συγκε-
κριμένα, οι εργασίες [BH06] και [FDA07] προτείνουν αλγορίθμους με εγγυημένη σύγκλιση
σε μια καλή εκτίμηση της θέσεως της πηγής στην περίπτωση αυτή.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί πως οι εργασίες [BH06] και [FDA07] υποθέτουν πως οι
απαιτούμενες αποστάσεις ||rn−x|| ανάμεσα στην πηγή και τους κόμβους του δικτύου έχουν
προηγουμένως εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας κάποια κατάλληλη τεχνική εκτίμησης. Συχνά, η
εκτίμηση των αποστάσεων αυτών μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας κάποια υπόθεση σχε-
τικά με τη μορφή της συνάρτησης εξασθένισης της ισχύος της πηγής g(·). Σε πολλές εφαρ-
μογές, η συνάρτηση g(·) λαμβάνει τη μορφή

g(x) =
1
xβ

, (4.3)

όπου η παράμετρος β ονομάζεται εκθέτης απόσβεσης, με τυπικές τιμές στο διάστημα [2, 4].
Έτσι, στην περίπτωση όπου οι παράμετροι α και β είναι γνωστές, κάθε κόμβος μπορεί να
υπολογίσει μια εκτίμηση της απόστασής του από την πηγή χρησιμοποιώντας τη σχέση:

||rn − x|| ≈ (α/yn)1/β . (4.4)
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Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι παράμετροι αυτές ενδέχεται να μην είναι γνωστές. Επί-
σης, η συνάρτηση g(·) μπορεί να μη λαμβάνει καν τη μορφή η οποία περιγράφεται από τη
Σχέση (4.3). Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, θα δούμε κάποιους αλγορίθμους οι οποίοι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

4.2 Η υπόθεση περί ομοιόμορφης ανάπτυξης των κόμβων

Ξεκινάμε την περιγραφή της τεχνικής εκτίμησης θέσης κάνοντας μια χρήσιμη παρατή-
ρηση. Ας θεωρήσουμε μια συγκεκριμένη ανάπτυξη των κόμβων αισθητήρων, η οποία περι-
γράφεται από τα διανύσματα θέσης τους r1, r2, . . ., rN . Ας θεωρήσουμε επίσης δυο διαφο-
ρετικές συναρτήσεις απόσβεσης της ισχύος, την g1(·) και την g2(·), οι οποίες είναι γνησίως
φθίνουσες. Επίσης, ας αγνοήσουμε προς το παρόν την επίδραση του θορύβου. Αφού ενδια-
φερόμαστε να αναπτύξουμε μια μέθοδο εκτίμησης θέσης η οποία δεν πρέπει να εξαρτάται
από το μοντέλο εξασθένισης της ισχύος, η μέθοδος αυτή θα πρέπει να δίνει την ίδια εκτί-
μηση για τη θέση της πηγής τόσο αν οι μετρήσεις ισχύος είχαν προέλθει από τη χρήση του
μοντέλου της g1(·) όσο και αν είχαν προέλθει από το μοντέλο της g2(·). Θεωρώντας τώρα
τα δύο σύνολα μετρήσεων ισχύος, για τις δύο συναρτήσεις απόσβεσης, διαπιστώνουμε πως
η μόνη κοινή πληροφορία την οποία εμπεριέχουν βρίσκεται στη διάταξη των μετρήσεων,
και όχι στις ακριβείς τιμές τους. Αυτό το γεγονός μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως, για
την περίπτωση της εκτίμησης χωρίς γνώση του μοντέλου, η διάταξη των μετρήσεων ισχύος
αποτελεί μια επαρκή στατιστική για την εκτίμηση της θέσης της πηγής.

4.2.1 Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των αποστάσεων

Ας θεωρήσουμε μια περιοχή E στην οποία N κόμβοι έχουν τοποθετηθεί ομοιόμορφα.
Η πυκνότητα του δικτύου αυτού θα δίνεται έτσι από την παράμετρο d = N/E. Ας θε-
ωρήσουμε ακόμα πως κάποια πηγή υπάρχει εντός της περιοχής E, και ας ορίσουμε ως R
μια κυκλική περιοχή ακτίνας ρ με κέντρο την θέση της πηγής αυτής. Ας ορίσουμε έτσι τις
τυχαίες μεταβλητές Pk οι οποίες περιγράφουν την απόσταση ανάμεσα στην πηγή και τον
k-οστό πλησιέστερο κόμβο αισθητήρα ως προς την πηγή. Η πιθανότητα η τυχαία μεταβλητή
Pk να λάβει μια τιμή μικρότερη από ρ, θα δίνεται από την έκφραση

Pr{Pk ≤ ρ} = Pr{πλήθος κόμβων εντός της περιοχής R ≥ k}
= 1 − Pr{πλήθος κόμβων εντός της περιοχής R < k}

= 1 −
k−1∑
i=0

Pr{πλήθος κόμβων εντός της περιοχής R = i} . (4.5)

Ορίζουμε στη συνέχεια τις πιθανότητες

qi = Pr{πλήθος κόμβων εντός της περιοχής R = i} , (4.6)

οι οποίες μπορούν να υπολογιστούν θεωρώντας πως κάθε ένας από τουςN κόμβους ανεξάρ-
τητα αποφασίζει αν θα βρίσκεται εντός ή εκτός της περιοχής R, με πιθανότητες ανάλογες
του εμβαδού κάθε περιοχής και ίσες με R/E και (E − R)/E αντίστοιχα, καθώς και ότι
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υπάρχουν
(
N
i

)
περιπτώσεις στις οποίες i κόμβοι βρίσκονται εντός της περιοχής R. Έτσι, θα

έχουμε πως

qi =

[(
πρ2

E

)i(
1 − πρ2

E

)N−i(
N

i

)]

=

[(
πdρ2

N

)i(
1 − πdρ2

N

)N−i(
N

i

)]
. (4.7)

Ασυμπτωτικά, καθώς το N και το E = N/d τείνουν στο άπειρο, δηλαδή το δίκτυο αισθη-
τήρων καλύπτει όλο το επίπεδο αλλά με σταθερό πλήθος κόμβων ανά μονάδα επιφάνειας,
θα έχουμε πως

lim
N→+∞

[qi] =
(πdρ2)i

i!
·

· lim
N→+∞

[
N(N − 1) · · · (N − i + 1)

(N − πdρ2)i

]
·

· lim
N→+∞

[(
1 − πdρ2

N

)N
]

=
(πdρ2)i

i!
e−πdρ2

. (4.8)

Έτσι, η συνάρτηση κατανομής (Cumulative Density Function, CDF) της τυχαίας μεταβλη-
τήςPk η οποία περιγράφει την απόσταση ανάμεσα στον k-οστό πλησιέστερο προς την πηγή
αισθητήρα και την πηγή αυτή, θα δίνεται από την έκφραση

FPk
(ρ) = 1 −

k−1∑
i=0

(πdρ2)i

i!
e−πdρ2

. (4.9)

Συνεπώς, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής Pk θα δίνεται ως
η παράγωγος της παραπάνω έκφρασης, δηλαδή από τη σχέση

fPk
(ρ) = F ′

Pk
(ρ)

= 0 −
k−1∑
i=0

1
i!
{(πd)i2iρ2i−1e−πdρ2

+ (πdρ2)ie−πdρ2
(−2πdρ)}

=
k−1∑
i=0

{
2πi+1di+1ρ2i+1

i!
e−πdρ2 − 2iπidiρ2i−1

i!
e−πdρ2

}
. (4.10)

Ορίζοντας τώρα την ακολουθία

ai =
2πi+1di+1ρ2i+1

i!
e−πdρ2

, (4.11)

θα έχουμε πως για k = 1
fP1(ρ) = a0 = 2πdρe−πdρ2

, (4.12)
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ενώ για k > 1 πως

fPk
(ρ) = a0 +

k−1∑
i=1

ai − ai−1 = ak−1 . (4.13)

Έτσι, τελικά, έχουμε πως για κάθε k η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της απόστασης
θα δίνεται από την έκφραση

fPk
(ρ) = ak−1 =

2πkdk

(k − 1)!
ρ2k−1e−πdρ2

, (4.14)

η οποία ολοκληρώνει την απόδειξή μας.

4.2.2 Εκτίμηση των αποστάσεων

Χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας οι οποίες υπολογίστηκαν
στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούμε να εκτιμήσουμε τις αποστάσεις ανάμεσα στην
πηγή και τον k-οστό πλησιέστερο αισθητήρα ως τις αναμενόμενες τιμές των αντίστοιχων
τυχαίων μεταβλητών. Από τη Σχέση (4.14) για τις συναρτήσεις fPk

(ρ) και το Ολοκλήρωμα
Euler (Παράγραφος 6.1.1, [ab70]), μπορεί να δειχθεί πως

E[Pk] =
∫ +∞

0
ρfPk

(ρ)dρ =
1√
πd

Γ(k + 1/2)
Γ(k)

, (4.15)

όπου ο όρος που περιλαμβάνει τις συναρτήσεις Γάμμα θα μπορούσε να βρίσκεται προ-
υπολογισμένος σε κάθε κόμβο. Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο θα αύξανε τις απαιτήσεις μνήμης
των κόμβων, ο υπολογισμός των αποστάσεων θα μπορούσε να γίνεται χρησιμοποιώντας τις
τετραγωνικές ρίζες των αναμενόμενων τιμών των τετραγώνων των τυχαίων μεταβλητών
Pk, ο οποίος είναι υπολογιστικά ευκολότερος√

E[P2
k ] =

(∫ +∞

0
ρ2fPk

(ρ)dρ

)1/2

=

√
k

πd
. (4.16)

Στην Παράγραφο 4.7.1, διαπιστώνουμε πειραματικά πως η χρήση των εκτιμήσεων απόστα-
σης της Σχέσης (4.16) δίνει ελάχιστα χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με την περίπτωση
όπου γίνεται χρήση της Σχέσης (4.15).

4.2.3 Κατανεμημένος αλγόριθμος εκτίμησης θέσης

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο βέλτιστος εκτιμητής θέσης μοναδικής πηγής βασίζεται
στην επίλυση ενός μη-γραμμικού προβλήματος βελτιστοποίησης. Επιπρόσθετα, το πρό-
βλημα αυτό δεν είναι κυρτό (convex). Στην εργασία [BH06], προκειμένου να αντιμετωπι-
στεί το πρόβλημα αυτό, προτείνεται μια εναλλακτική μη-βέλτιστη διατύπωση του προβλή-
ματος εκτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, η διατύπωση αυτή ορίζει το πρόβλημα της εκτίμησης
θέσης ως ένα κυρτό πρόβλημα εφικτότητας (convex feasibility problem). Σε ένα πρόβλημα
εφικτότητας, αναζητούμε κάποιο διάνυσμα x το οποίο ικανοποιεί ένα πλήθος περιορισμών.
Αν συμβολίσουμε ως Dn το σύνολο των σημείων x τα οποία ικανοποιούν τον περιορισμό
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n, τότε το πρόβλημα εφικτότητας συνίσταται στην εύρεση ενός σημείου x το οποίο ανήκει
στην τομή των συνόλων Dn. Ακόμα, αν όλα τα σύνολα Dn είναι κυρτά, το πρόβλημα ονο-
μάζεται κυρτό, και η λύση του μπορεί να υπολογιστεί αρκετά αποδοτικά, αρκεί η τομή των
Dn να μην ταυτίζεται με το κενό σύνολο. Στην εργασία [BH06], το πρόβλημα της εκτίμησης
θέσης μοναδικής πηγής διατυπώθηκε ως

x̂ ∈ D =
∩

n∈A
Dn , (4.17)

όπου το πλήθος των περιορισμών ταυτίζεται με το πλήθος των ενεργών κόμβων |A|. Επίσης
κάθε σύνολο Dn είναι ένας δίσκος με κέντρο τη θέση του αισθητήρα n, και ακτίνα ίση με
την απόσταση ανάμεσα στην πηγή και τον αισθητήραn, έτσι το πρόβλημα της Σχέσης (4.17)
είναι κυρτό. Διαπιστώνουμε ωστόσο πως η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
στην περίπτωση όπου οι αποστάσεις ανάμεσα στην πηγή και τους ενεργούς κόμβους είναι
διαθέσιμες, ή έχουν εκτιμηθεί με κάποιο τρόπο.

Μια αποδοτική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων της μορφής της Σχέσης (4.17), είναι ο
αλγόριθμος προβολών σε κυρτά σύνολα (Projections Onto Convex Sets, POCS) . Η μέθοδος
αυτή δημιουργεί μια ακολουθία από εκτιμήσεις θt, η οποία συγκλίνει σε κάποιο σημείο το
οποίο ανήκει στην τομήD των συνόλωνDn, όταν το σύνολο αυτό δεν ταυτίζεται με το κενό
σύνολο. Στην περίπτωση όπου το σύνολο D είναι κενό, και το πρόβλημα δεν έχει λύση, η
ακολουθία θt συγκλίνει σε μια περιοδική ακολουθία “κοντά” [GPR67], [Pin00] στο σημείο
το οποίο ελαχιστοποιεί το άθροισμα των αποστάσεων από τα σύνολα Dn. Ο αλγόριθμος
ξεκινά από κάποιο αυθαίρετο διάνυσμα θ0, και υπολογίζει την εκτίμηση θt+1 βάσει της
προηγούμενης εκτίμησης θt χρησιμοποιώντας τη σχέση

θt+1 = θt + λt(BDn(θt) − θt) , (4.18)

όπου η συνάρτηση BDn(·) επιστρέφει το σημείο προβολής του ορίσματός της στο σύνολο
Dn, δηλαδή το εγγύτερο σημείο στο διάνυσμα-όρισμα το οποίο ανήκει στο σύνολο Dn.
Επίσης, οι σταθερές λt ορίζουν μια ακολουθία παραμέτρων χαλάρωσης η οποία θα πρέπει
να οριστεί κατάλληλα [BH06]. Στην περίπτωσή μας, ένα από τα πλεονεκτήματα της τεχνικής
αυτής είναι το γεγονός πως οι συναρτήσεις BDn(·) μπορούν να υπολογιστούν σε κλειστή
μορφή.

Στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει, όπου οι αποστάσεις ανάμεσα στην πηγή ενδια-
φέροντος και τους ενεργούς κόμβους δεν είναι διαθέσιμες και επίσης δεν έχουμε κάποια
πληροφορία για το μοντέλο απόσβεσης της ισχύος, εκτιμήσεις για τις αποστάσεις αυτές πα-
ρέχουν οι εκφράσεις (4.15) και (4.16). Επομένως, ο αλγόριθμος των προβολών σε κυρτά
σύνολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις αυτές. Μια κατανεμη-
μένη εκδοχή του αλγορίθμου συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα:

1. Κάθε κόμβος του δικτύου λαμβάνει μια μέτρηση ισχύος yn, και ελέγχει αν είναι ενερ-
γός εξετάζοντας τη σχέση yn ≥ T , με T ένα κατάλληλα επιλεγμένο κατώφλι. Έτσι,
ορίζεται το σύνολο A = {l1, l2, . . . , l|A|}.

2. Οι κόμβοι του συνόλου A εκτελούν κάποιον κατανεμημένο αλγόριθμο ταξινόμησης
των μετρήσεων τους. Αλγόριθμοι αυτού του είδους έχουν αναφερθεί στη βιβλιογρα-
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Είσοδος από τον κόμβο l1: θt

Αν ||rl2 − θt|| > ρ̂l2 ,
ϕ = tan−1(θt(2) − rl2(2),θt(1) − rl2(1))
bt+1 = rl2 + ρ̂l2 [cos(ϕ) sin(ϕ)]T

θt+1 = θt + λt [bt+1 − θt]
Διαφορετικά

θt+1 = θt

Έξοδος προς τον κόμβο l3: θt+1

Πίνακας 4.1: Κατανεμημένος αλγόριθμος εκτίμησης θέσης ο οποίος χρησιμοποιεί τον αλ-
γόριθμο προβολών σε κυρτά σύνολα (POCS). Παρουσιάζεται η εκτέλεση του αλγορίθμου
σε ένα κόμβο l2. Ο κόμβος l2 λαμβάνει μια εκτίμηση από τον κόμβο l1, ανανεώνει την
εκτίμηση αυτή και την προωθεί στον επόμενο κόμβο l3.

φία, για παράδειγμα στις εργασίες [SP03] και [BNS]. Αντικείμενο του βήματος αυτού
είναι κάθε κόμβος li να υπολογίσει την τάξη της μέτρησής του kli .

3. Κάθε κόμβος του συνόλου A υπολογίζει μια εκτίμηση της απόστασής ρ̂li ανάμεσα
στη θέση του και την πηγή, χρησιμοποιώντας την τάξη του kni και τη Σχέση (4.15) ή
τη Σχέση (4.16).

4. Οι ενεργοί κόμβοι οργανώνονται σε ένα κύκλο. Ένας από αυτούς, εκλέγεται αρχηγός
και αρχικοποιεί την εκτίμηση θ0 σε κάποιο αυθαίρετο 2 × 1 διάνυσμα.

5. Κάθε κόμβος, ξεκινώντας από τον κόμβο αρχηγό, στέλνει την εκτίμησή του στον επό-
μενο, κατά τη σειρά του κύκλου, κόμβο. Όταν κάποιος κόμβος λάβει την εκτίμηση
θt, εκτελεί τα βήματα του Πίνακα 4.1.

4.3 Άρση της υπόθεσης περί ομοιόμορφης ανάπτυξης

Στα προηγούμενα, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εκτίμησης θέσης μιας πη-
γής στην περίπτωση όπου η συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος δεν είναι γνωστή, κάναμε την
επιπλέον υπόθεση πως οι θέσεις των κόμβων αποτελούν σημεία ομοιόμορφα κατανεμημένα
στο επίπεδο. Η υπόθεση αυτή μας βοήθησε να υπολογίσουμε τις συναρτήσεις πυκνότητας
πιθανότητας των αποστάσεων ανάμεσα στην πηγή και τον πλησιέστερο, δεύτερο πλησιέ-
στερο κ.ο.κ. κόμβο. Έτσι, ταξινομώντας τις μετρήσεις ισχύος που λαμβάνουν οι ενεργοί
κόμβοι, αντιστοιχίσαμε κάθε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας με κάποιο κόμβο, και
εκτιμήσαμε έτσι τις αποστάσεις ανάμεσα στους κόμβους και την πηγή. Στα επόμενα αναι-
ρούμε την υπόθεση αυτή, ωστόσο, για το χειρισμό της περίπτωσης αυτής θα χρειαστούμε
τις ιδιότητες μιας γεωμετρικής δομής η οποία ονομάζεται διάγραμμα Voronoi.
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V (p1j�)V (p3j�)
V (p2j�)

V (p4j�)
V (p5j�) p1p3

p2
p5
p4

V (fp1;p5gj�)V (fp3;p5gj�)V (fp2;p5gj�)
V (fp4;p5gj�)

V (fp1;p2gj�)V (fp2;p3gj�)

V (fp3;p4gj�) V (fp1;p4gj�)
p1p3

p2
p5
p4

V ([p5 p1]j�)V ([p5 p3]j�)V ([p5 p2]j�)
V ([p5 p4]j�)

V ([p3 p5]j�) V ([p1 p5]j�)
V ([p2 p5]j�)

V ([p4 p5]j�)

V ([p 1 p 2]j�)V ([p3 p2 ]j�)

V ([p 3 p 4]j�) V ([p1 p4 ]j�)

V ([p 2 p 1]j�)V ([p2 p3 ]j�)

V ([p 4 p 3]j�) V ([p4 p1 ]j�)
p1p3

p2
p5
p4

(α) (β) (γ)

Σχήμα 4.1: (α) Διάγραμμα Voronoi για πέντε σημεία στο σύνολο Φ, (β) Διάγραμμα Voronoi
τάξης 2 για τα ίδια σημεία του συνόλου Φ, (γ) Ταξινομημένο τάξης 2 διάγραμμα Voronoi
για τα ίδια σημεία του συνόλου Φ.

4.3.1 Διαγράμματα Voronoi

Τα διαγράμματα Voronoi αποτελούν ένα σημαντικό μαθηματικό εργαλείο το οποίο βρί-
σκει εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης, τόσο εντός όσο και εκτός της επιστήμης
των υπολογιστών [Aur91]. Θεωρώντας ένα σύνολο από σημεία

Φ = {p1, p2, . . . , pN}, pi ∈ R2 , (4.19)

τα οποία ονομάζονται και σωματίδια (particles), το κελί Voronoi ενός σωματιδίου pi ∈ Φ
είναι ένα κυρτό σύνολο σημείων του επιπέδου το οποίο ορίζεται ως ο γεωμετρικός τόπος
των σημείων τα οποία είναι πλησιέστερα στο σημείο pi παρά σε κάποιο άλλο σωματίδιο
από το σύνολο Φ. Χρησιμοποιώντας το σύμβολο || · || για την Ευκλείδια απόσταση και
ορίζοντας ως Φi = Φ\{pi}, το κελί Voronoi του σωματιδίου pi ορίζεται ως

V (pi|Φ) = {p ∈ R2 : ||pi − p|| ≤ ||pj − p||,∀pj ∈ Φi} . (4.20)

Έτσι, τα κελιά αυτά ορίζουν μια διαμέριση του επιπέδου την οποία ονομάζουμε διαμέριση
Voronoi ή διαμέριση Dirichlet. Επίσης, το σύνολο με στοιχεία τα κελιά Voronoi για όλα τα
σωματίδια του συνόλου Φ, ονομάζεται διάγραμμα Voronoi και το συμβολίζουμε ως V (Φ).
Ακόμα, το σωματίδιο pi καλείται και πυρήνας του κελιού V (pi|Φ).

4.3.2 Γενικεύσεις των διαγραμμάτων Voronoi

Με βάση τον ορισμό του διαγράμματος Voronoi, τον οποίο παρουσιάσαμε στην προη-
γούμενη παράγραφο, στη βιβλιογραφία έχουν εμφανιστεί πολλές γενικεύσεις των διαγραμ-
μάτων αυτών οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικές μετρικές απόστασης στη θέση της Ευ-
κλείδιας απόστασης, ή ορίζονται σε χώρους μεγαλύτερης διάστασης. Στην παράγραφο αυτή,
εισάγουμε μια νέα γενίκευση των διαγραμμάτων Voronoi η οποία παρουσιάζεται εξαιρετικά
χρήσιμη στη μελέτη του προβλήματος το οποίο μας απασχολεί. Ξεκινούμε τη μελέτη στην
παράγραφο αυτή αναφέροντας πρώτα μια γνωστή γενίκευση των διαγραμμάτων Voronoi,
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τα διαγράμματα Voronoi τάξης-K, η οποία θα μας βοηθήσει στην περιγραφή των νέων δια-
γραμμάτων Voronoi, τα ταξινομημένα τάξης-K διαγράμματα Voronoi.

Μια από τις υπάρχουσες γενικεύσεις των διαγραμμάτων Voronoi, τα διαγράμματα Voro-
noi τάξης-K, μπορεί να οριστεί θεωρώντας ένα σύνολο πυρήνων για κάθε κελί παρά ένα μο-
ναδικό σημείο πυρήνα. Τα διαγράμματα αυτά έχουν μελετηθεί σε αρκετές εργασίες [SH75],
[Lee82], [SS00], οι οποίες ασχολούνται με τις ιδιότητές τους και δίνουν αποδοτικούς αλγό-
ριθμους για την κατασκευή τους. Κάθε κελί του διαγράμματος Voronoi τάξης-K ορίζεται
ως ο γεωμετρικός τόπος των σημείων τα οποία έχουν κοινούς K πλησιέστερους γείτονες -
σωματίδια του συνόλουΦ. Πιο συγκεκριμένα, αν με βάση τα σωματίδια pi και pj ορίσουμε
το ήμι-επίπεδο

h(pi, pj) = {p ∈ R2 : ||pi − p|| ≤ ||pj − p||} , (4.21)

δηλαδή τα σημεία του επιπέδου τα οποία είναι πλησιέστερα στο σωματίδιο pi παρά στο
σωματίδιο pj , τότε, για κάθε σύνολο σωματιδίων H ⊆ Φ με |H| = K, το κελί Voronoi
τάξης-K το οποίο σχετίζεται με το σύνολο αυτό μπορεί να οριστεί ως

V (H|Φ) =
∩

pi∈H,pj∈Φ\H

h(pi, pj) . (4.22)

Επίσης, παρόμοια με το διάγραμμα Voronoi το οποίο ορίσαμε στα προηγούμενα, το διά-
γραμμα Voronoi τάξης-K ορίζεται ως το σύνολο με στοιχεία όλα τα μη-κενά κελιά Voronoi
τάξης-K.

Για τους σκοπούς του προβλήματος που εξετάζουμε, εισάγουμε μια νέα γεωμετρική
δομή την οποία ονομάζουμε ταξινομημένο τάξης-K διάγραμμα Voronoi.

Ορισμός 1. Θεωρούμε ένα σύνολο σημείων Φ = {p1, p2, . . . ,pN} του επιπέδου R2, καθώς
και ένα διάνυσμα μεK διακριτά σημεία από το σύνολοΦ, v = [pk1

pk2
· · ·pkK

], με pki
∈ Φ,

και ki ̸= kj ,∀i ̸= j. Το ταξινομημένο τάξης-K κελί Voronoi για το διάνυσμα σημείων v,
το οποίο το συμβολίζουμε ως V (v|Φ), ορίζεται ως ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του
επιπέδου R2 για τα οποία το σημείο pk1

είναι το πλησιέστερο σωματίδιο, και το σημείο pk2

είναι το δεύτερο πλησιέστερο σωματίδιο, κ.ο.κ ως το σημείο pkK
να είναι το K-οστό πλησιέ-

στερο σωματίδιο. Αν ορίσουμε τα σύνολα σημείων Ψki
= Φ\{pk1

, pk2
, . . . ,pki

} (δηλαδή το
σύνολο Ψki

αποτελείται από όλα τα σωματίδια του Φ εκτός από εκείνα τα οποία βρίσκονται
πριν από το pki+1

στο διάνυσμα v), τότε:

V (v|Φ) = {p ∈ R2 : ||pk1
− p|| ≤ ||pj − p||,∀pj ∈ Ψk1 ,

||pk2
− p|| ≤ ||pj − p||,∀pj ∈ Ψk2 ,

...
||pkK

− p|| ≤ ||pj − p||,∀pj ∈ ΨkK
} . (4.23)

Έχοντας ορίσει τα ταξινομημένα τάξης-K κελιά Voronoi, είναι αρκετά εύκολο να δούμε
πως κάθε τέτοιο κελί μπορεί να εκφρασθεί και ως η τομήK απλών κελιών Voronoi τα οποία
ορίζονται με βάση τα σύνολα σημείων Ψki

ως

V (v|Φ) = V (pk1
|Ψk1) ∩ V (pk2

|Ψk2) ∩ · · · ∩ V (pkK
|ΨkK

) . (4.24)
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Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η παραπάνω ιδιότητα είναι εξαιρετικά χρήσιμη προκειμένου
να αναπτύξουμε έναν αποδοτικό αλγόριθμο κατασκευής των κελιών αυτών, χρησιμοποιώ-
ντας ως δομικό στοιχείο κάποιον αλγόριθμο ο οποίος κατασκευάζει απλά κελιά Voronoi.

Καθώς το διάνυσμα v το οποίο χρησιμοποιήσαμε στον ορισμό ενός ταξινομημένου
τάξης-K κελιού Voronoi μπορεί να είναι οποιοδήποτε διάνυσμα από ένα πλήθος

(
N
K

)
K!

πιθανών διανυσμάτων με στοιχεία από το σύνολο Φ και μήκος K, το κελί V (v|Φ) είναι
πιθανό να μην υπάρχει, με την έννοια πως ταυτίζεται με το κενό σύνολο. Έτσι, είναι αρ-
κετά χρήσιμο να διαχωρίσουμε τα διανύσματα v τα οποία αντιστοιχούν σε μη-κενά σύνολα
V (v|Φ) από εκείνα τα διανύσματα για τα οποία το αντίστοιχο κελί V (v|Φ) δεν υπάρχει.

Ορισμός 2. Έστω ένα διάνυσμα v με στοιχεία K διακριτά σωματίδια από το σύνολο Φ.
Στην περίπτωση όπου το κελί που αντιστοιχεί στο διάνυσμα αυτό δεν είναι κενό, δηλαδή
V (v|Φ) ̸= ∅, τότε το διάνυσμα v θα ονομάζεται εφικτή ταξινόμηση σημείων. Επίσης, στην
αντίθετη περίπτωση όπου V (v|Φ) = ∅, το διάνυσμα v θα ονομάζεται μη-εφικτή ταξινόμηση
σημείων.

Παρόμοια με τον ορισμό του απλού διαγράμματος Voronoi καθώς και του διαγράμματος
Voronoi τάξης-K, ορίζουμε το ταξινομημένο τάξης-K διάγραμμα Voronoi ως το σύνολο με
στοιχεία όλα τα μη-κενά κελιά V (v|Φ), τα οποία αντιστοιχούν σε όλα τα διανύσματα v
με K στοιχεία από το σύνολο Φ τα οποία αποτελούν εφικτές ταξινομήσεις σημείων. Το
διάγραμμα αυτό το συμβολίζουμε ως

VK(Φ) = {V (v|Φ) : v = [pk1
pk2

· · ·pkK
], pki

∈ Φ, ki ̸= kj} . (4.25)

Γίνεται σαφές από τα προηγούμενα πως το διάγραμμα V1(Φ) ταυτίζεται με το απλό διά-
γραμμα Voronoi. Στο Σχήμα 4.1 δίνουμε ένα παράδειγμα των διαγραμμάτων τα οποία ορί-
σαμε στην παράγραφο αυτή τα οποία αντιστοιχούν σε ένα σύνολο Φ το οποίο αποτελείται
από πέντε σημεία του επιπέδου R2.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως το ταξινομημένο τάξης-K κελί Voronoi
V (v|Φ) για το διάνυσμα v, διαφέρει από το τάξης-K κελί Voronoi V (H|Φ), ακόμα και
στην περίπτωση όπου το σύνολο H αποτελείται από τα ίδια σωματίδια τα οποία είναι και
στοιχεία του διανύσματος v. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι τα
κελιά V (v|Φ) ορίζονται με βάση κάποιο διάνυσμα σωματιδίων, όπου η σειρά των στοιχείων
πρέπει να ληφθεί υπόψιν, σε αντίθεση με τα κελιά V (H|Φ) τα οποία ορίζονται με βάση
ένα σύνολο σωματιδίων H , όπου δεν υπάρχει κάποια διάταξη για τα στοιχεία του. Στην
επόμενη παράγραφο δίνουμε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιότητες των διαγραμμάτων V (v|Φ)
που ορίσαμε στη Σχέση (4.23).

4.3.3 Ιδιότητες των ταξινομημένων τάξης-K διαγραμμάτων Voronoi

Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, ορισμένα διανύσματα σωματιδίων v ενδέ-
χεται να αποτελούν μη-εφικτές ταξινομήσεις σημείων. Το γεγονός αυτό εκφράζει ακριβώς
το γεωμετρικό περιορισμό ο οποίος απορρέει από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση των σω-
ματιδίων στο επίπεδο. Όπως παρουσιάζεται στα επόμενα, είναι δυνατόν να υπολογίσουμε
ένα κάτω φράγμα στο πλήθος των εφικτών διανυσμάτων v το οποίο δεν εξαρτάται από τη
συγκεκριμένη τοποθέτηση των σωματιδίων στο επίπεδο.
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Λήμμα 1. Για κάθε διάνυσμα σημείων H (|H| = K), για το οποίο το τάξης-K κελί Voronoi
V (H|Φ) δεν ταυτίζεται με το κενό σύνολο, υπάρχει τουλάχιστον μια εφικτή ταξινόμηση ση-
μείων v όπου μάλιστα V (v|Φ) ⊆ V (H|Φ).

Απόδειξη. Αφού το κελί V (H|Φ) δεν ταυτίζεται με το κενό σύνολο, υπάρχει τουλάχιστον
ένα σημείο p0 ∈ V (H|Φ). Θεωρούμε τώρα τις Ευκλείδιες αποστάσεις ανάμεσα στο σημείο
p0 και το k-οστό σωματίδιο-στοιχείο του H τις οποίες συμβολίζουμε ως ρk = ||p0 − hk||,
όπου hk είναι το k-οστό στοιχείο του συνόλου H . Αν τώρα ταξινομήσουμε τις αποστάσεις
αυτές σε αύξουσα διάταξη όπως δείχνει η έκφραση ρk1 ≤ ρk2 ≤ . . . ≤ ρkK

και θεωρήσουμε
το διάνυσμα σωματιδίων v0 = [hk1hk2 · · ·hkK

], τότε εξ ορισμού είναι, p0 ∈ V (v0|Φ).
Άρα το κελί V (v0|Φ) δεν ταυτίζεται με το κενό σύνολο και επίσης το διάνυσμα v0 αποτελεί
εφικτή ταξινόμηση σημείων. Επιπρόσθετα, όλα τα σημεία του κελιού V (v0|Φ) έχουν τους
ίδιους K πλησιέστερους γείτονες, τα σημεία του συνόλου H . Επομένως, το κελί V (v0|Φ)
είναι υποσύνολο του V (H|Φ).

Λήμμα 2. Για οποιοδήποτε σύνολοΦ μεN στοιχεία-σωματίδια, όπου δεν υπάρχουν περισσό-
τερα από 3 συγκυκλικά σωματίδια, το συνολικό πλήθοςNK των διανυσμάτων v μεK στοιχεία
τα οποία αποτελούν εφικτές ταξινομήσεις σημείων ικανοποιεί τη σχέση

NK ≥ (2K − 1)N − (K2 − 1) −
K∑

k=1

Sk−1 , (4.26)

για κάθε N ≥ K ≥ 1, όπου Sk είναι το πλήθος των μη-φραγμένων κελιών στο τάξης-k
διάγραμμα Voronoi για τα σωματίδια του συνόλου Φ, και S0 = 0.

Απόδειξη. Η απόδειξη είναι άμεση συνέπεια του Λήμματος 1 που είδαμε και του Θεωρή-
ματος 2 της εργασίας [Lee82] (Μια περισσότερο γενική εκδοχή του Θεωρήματος 2 της
εργασίας [Lee82] παρουσιάζεται στο Θεώρημα 4 της εργασίας [SS00]). Πιο συγκεκριμένα,
από το Λήμμα 1 έχουμε πως για κάθε μη-κενό κελί V (H|Φ) υπάρχει τουλάχιστον ένα μη-
κενό κελί V (v|Φ) το οποίο είναι υποσύνολο του V (H|Φ). Έτσι, το πλήθος των κελιών
V (v|Φ) θα είναι τουλάχιστον ίσο με το πλήθος των κελιών V (H|Φ). Το πλήθος των κελιών
V (H|Φ) δίνεται όμως σύμφωνα με το Θεώρημα 2 της εργασίας [Lee82] από την έκφραση
(2K − 1)N − (K2 − 1) −

∑K
k=1 Sk−1.

4.4 Συνάρτηση κόστους και βέλτιστη λύση

4.4.1 Διαγράμματα Voronoi και εκτίμηση θέσης

Στα προηγούμενα, ορίσαμε μια γεωμετρική δομή την οποία ονομάσαμε ταξινομημένο
τάξης-K διάγραμμα Voronoi και εξετάσαμε κάποιες ιδιότητές της. Στην παράγραφο αυτή,
δίνουμε τη σχέση που συνδέει τα διαγράμματα αυτά με το πρόβλημα εκτίμησης θέσης το
οποίο εξετάζουμε. Η σχέση αυτή περιγράφεται από το λήμμα που ακολουθεί.

Λήμμα 3. Θεωρούμε ένα διάνυσμα με στοιχεία τα διανύσματα θέσηςK κόμβων-αισθητήρων
v = [rk1rk2 · · · rkK

], και μια πηγή η οποία έχει διάνυσμα θέσης x. Τότε, το ενδεχόμενο ο
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κόμβος k1 να είναι ο πλησιέστερος κόμβος στην πηγή, και ο κόμβος k2 να είναι ο δεύτερος
πλησιέστερος κόμβος στην πηγή κ.ο.κ, ως τον κόμβο kK να είναι ο K-οστός πλησιέστερος
στην πηγή κόμβος, μπορεί να συμβεί μόνο αν το κελί V (v|Φ) δεν είναι κενό, δηλαδή αν το
διάνυσμα v αποτελεί μια εφικτή ταξινόμηση σημείων, όπου στην περίπτωση αυτή είναι Φ =
{r1, r2, . . . , rN}. Επίσης, το σημείο x θα πρέπει να ανήκει στο κελί V (v|Φ). Τέλος, στην
περίπτωση αυτή κάθε φθίνουσα συνάρτηση g(·) θα ικανοποιεί τη σχέση

g(||x − rk1 ||) ≥ g(||x − rk2 ||) ≥ · · · ≥ g(||x − rkK
||) (4.27)

καθώς και g(||x − rkK
||) ≥ g(||x − rm||) για όλα τα m για τα οποία το rm δεν αποτελεί

στοιχείο του διανύσματος v.

Απόδειξη. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό των κελιών V (v|Φ) έχουμε πως τα σημεία που
ανήκουν στο κελί αυτό x ∈ V (v|Φ) είναι τα μόνα που ικανοποιούν τη σχέση

||x − rk1 || ≤ ||x − rk2 || ≤ · · · ≤ ||x − rkK
|| (4.28)

καθώς και ||x−rkK
|| ≤ ||x−rm|| για όλα τα m για τα οποία το rm δεν αποτελεί στοιχείο

του διανύσματος v. Επίσης, θεωρώντας οποιαδήποτε συνάρτηση g(·) με την ιδιότητα να
είναι φθίνουσα και εισάγοντάς την στις προηγούμενες ανισότητες, έχουμε πως τα σημεία
x ∈ V (v|Φ) είναι τα μόνα σημεία του επιπέδου τα οποία ικανοποιούν τη δοσμένη ιδιότητα.

Το Λήμμα 3, εκφράζει επί της ουσίας έναν γεωμετρικό περιορισμό ο οποίος συνδέει τη
θέση x της πηγής με τη διάταξη των αποστάσεων ανάμεσα στην πηγή και τους κόμβους που
αποτελούν το δίκτυο αισθητήρων. Έτσι, αν γνωρίζαμε τη σωστή διάταξη των αποστάσεων
αυτών, έστω vo, τότε θα ήμασταν σε θέση να περιορίσουμε το χώρο στον οποίο μπορεί να
βρίσκεται η πηγή, και μάλιστα ο χώρος αυτός θα ήταν το κελί V (vo|Φ).

4.4.2 Διατύπωση της συνάρτησης κόστους

Όπως μπορεί να δειχθεί [SH05], στην περίπτωση όπου η συνάρτηση απόσβεσης της
ισχύος είναι γνωστή και με την υπόθεση πως ο θόρυβος wn ο οποίος υπεισέρχεται στις
μετρήσεις ισχύος είναι λευκός προσθετικός και ακολουθεί την Κανονική κατανομή με την
ίδια διασπορά σε κάθε κόμβο, τότε η εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας για τη θέση και την
ισχύ της πηγής υπολογίζεται ελαχιστοποιώντας τη συνάρτηση κόστους

C(x, α) =
lL∑

l=l1

(yl − αg(||x − rl||))2 , (4.29)

η οποία ορίζεται χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις και τα διανύσματα θέσης των ενεργών κόμ-
βων αισθητήρων τα οποία ανήκουν στο σύνολο A = {l1, l2, . . . , lL}. Στην περίπτωση την
οποία εξετάζουμε εδώ, όπου η συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος g(·) δεν είναι γνωστή, η
ανωτέρω συνάρτηση κόστους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αντίθετα, θα έπρεπε να χρη-
σιμοποιηθεί κάποια συνάρτηση κόστους ικανή να εκτιμήσει τόσο τη θέση της πηγής όσο
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και κάποια κατάλληλη συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος. Θεωρούμε έτσι τη συνάρτηση
κόστους

J(x, h(·)) =
lL∑

l=l1

(yl − h(||x − rl||))2 , (4.30)

η οποία ορίζεται για x οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου, και για h(·) οποιαδήποτε φθί-
νουσα συνάρτηση της απόστασης. Ας θεωρήσουμε τώρα πως, με κάποιο τρόπο, έχουμε
υπολογίσει κάποιο σημείο x0 καθώς και μια συνάρτηση hx0(·) για τα οποία η συνάρτηση
κόστους λαμβάνει την ελάχιστη τιμή της J(x0, hx0(·)). Τότε, μπορούμε να πούμε πως το
σημείο x0 αποτελεί μια βέλτιστη λύση για το πρόβλημα της εκτίμησης θέσης της πηγής,
με την έννοια πως υπάρχει κάποια φθίνουσα συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος hx0(·) η
οποία περιγράφει τις μετρήσεις των κόμβων κατά βέλτιστο τρόπο. Επίσης, αν υπάρχει κά-
ποιο άλλο ζεύγος {x1, hx1(·)} με J(x1, hx1(·)) ίσο με J(x0, hx0(·)), τότε και το σημείο
x1 αποτελεί βέλτιστη λύση για το πρόβλημα που εξετάζουμε. Έτσι, στη γενική περίπτωση,
η συνάρτηση κόστους της Σχέσης (4.30) ενδέχεται να ελαχιστοποιείται για x ∈ L, όπου ως
L ορίζουμε το γεωμετρικό τόπο των σημείων για τα οποία υπάρχει κάποια φθίνουσα συνάρ-
τηση η οποία ελαχιστοποιεί την (4.30). Αν και η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους
της Σχέσης (4.30) φαίνεται να είναι δύσκολο να υπολογιστεί, υπάρχει μια συνθήκη για την
οποία το βέλτιστο σύνολο L μπορεί να υπολογιστεί. Το αποτέλεσμα αυτό δίνεται από το
ακόλουθο θεώρημα.

Θεώρημα 1. Θεωρούμε τη διάταξη των διανυσμάτων θέσης των ενεργών κόμβων αισθη-
τήρων η οποία περιγράφεται από το διάνυσμα vA = [rk1rk2 · · · rkL

] και η οποία ορίζεται
από την ταξινόμηση των αντίστοιχων μετρήσεων των κόμβων yk1 > yk2 > · · · > ykL

, υπο-
θέτοντας πως δεν υπάρχουν μετρήσεις με ίση ακριβώς τιμή. Τότε, αν το κελί V (vA|Φ) έχει
θετικό εμβαδόν, όπου Φ = {r1, r2, . . . , rN}, οι βέλτιστες λύσεις της συνάρτησης κόστους
της Σχέσης (4.30) είναι εσωτερικά σημεία του κελιού V (vA|Φ) και αντίστροφα.

Απόδειξη. Ας θεωρήσουμε οποιοδήποτε συγκεκριμένο σημείο x το οποίο είναι εσωτερικό
σημείο του κελιούV (vA|Φ). Χρησιμοποιώντας τον ορισμό των κελιώνV (vA|Φ), θα έχουμε
πως

||x − rk1 || < ||x − rk2 || < · · · < ||x − rkL
|| (4.31)

καθώς και ότι ||x − rkL
|| < ||x − rm|| για όλα τα m για τα οποία το rm δεν αποτελεί

στοιχείο του διανύσματος vA. Έτσι, ανάμεσα στις συναρτήσεις απόσβεσης που περιγράφει
το Λήμμα 3, θα υπάρχει μια γνησίως φθίνουσα συνάρτηση hr(·) για την οποία θα έχουμε
hx(||x − rk1 ||) = yk1 , hx(||x − rk2 ||) = yk2 , . . . και hx(||x − rkL

||) = ykL
. Αντι-

καθιστώντας τις τιμές αυτές στη συνάρτηση κόστους της Σχέσης (4.30), λαμβάνουμε πως
J(x, hx(·)) = 0. Ας θεωρήσουμε τώρα μια οποιαδήποτε διάταξη των διανυσμάτων θέ-
σης των ενεργών κόμβων διαφορετική από την vA. Αυτή η διάταξη θα αντιστοιχεί σε μια
διάταξη των μετρήσεων y η οποία δεν θα είναι φθίνουσα. Αφού η ταξινόμηση αυτή των με-
τρήσεων δεν είναι φθίνουσα, είναι αδύνατο να βρούμε μια φθίνουσα συνάρτηση η οποία να
την περιγράφει και να δίνει τετραγωνικό σφάλμα ίσο με μηδέν, έτσι η συνάρτηση κόστους
της Σχέσης (4.30) λαμβάνει την ελάχιστη τιμή της για όλα τα εσωτερικά σημεία του κελιού
V (vA|Φ).
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Είσοδος: A, Φ, και yl για l ∈ A
Έξοδος: Ένα κυρτό πολύγωνο P στο οποίο εκτιμάται η θέση της πηγής
1. Ταξινόμησε τις μετρήσεις ως yk1 > yk2 > · · · > ykL

2. P = V (rk1 |Φ\{rk1})
3. FOR l=2 TO L

Pl = V (rkl
|Φ\{rk1 , rk2 , . . . , rkl

})
IF P ∩ Pl = ∅
Τερμάτισε με έξοδο το P

ELSE
Ανανέωσε P = P ∩ Pl

END IF
END FOR

Πίνακας 4.2: Κεντρικοποιημένος αλγόριθμος εκτίμησης θέσης A1, ο οποίος δεν απαιτεί
γνώση της συνάρτησης απόσβεσης της ισχύος.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε πως είναι δυνατόν να γενικεύσουμε το προη-
γούμενο θεώρημα ώστε να περιλαμβάνει και την περίπτωση όπου υπάρχουν μετρήσεις με
ίση ακριβώς τιμή. Πιο συγκεκριμένα, αν έχουμε ένα σύνολο από ζεύγη κόμβων με την ίδια
τιμή μετρήσεων, τότε ο γεωμετρικός τόπος L των σημείων που μηδενίζουν τη συνάρτηση
κόστους της Σχέσης (4.30) θα είναι μη-κενός, αν οι μεσοκάθετοι των ευθυγράμμων τμημά-
των τα οποία ενώνουν τις θέσεις κάθε ζεύγους κόμβων τέμνονται στο ίδιο σημείο. Ωστόσο,
θεωρούμε πως η περίπτωση ίσων ακριβώς μετρήσεων είναι αρκετά σπάνια και επικεντρω-
νόμαστε έτσι στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το προηγούμενο θεώρημα.

4.5 Αλγόριθμοι εκτίμησης θέσης

4.5.1 Κεντρικοποιημένοι αλγόριθμοι

Στην παράγραφο αυτή, προτείνουμε δύο κεντρικοποιημένους αλγορίθμους οι οποίοι
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το Θεώρημα 1 προκειμένου να εκτιμήσουν τη θέση της
πηγής που μας ενδιαφέρει. Τους αλγορίθμους τους καλούμε κεντρικοποιημένους, με την
έννοια πως όλες οι μετρήσεις οι οποίες λαμβάνονται από τους κόμβους του δικτύου θα
πρέπει να μεταφερθούν σε κάποιο κεντρικό κόμβο, τον οποίο καλούμε κόμβο συγχώνευ-
σης πληροφορίας. Ο κόμβος αυτός, ο οποίος έχει μεγαλύτερες δυνατότητες επεξεργασίας
και αποθήκευσης σε σχέση με τους κόμβους αισθητήρες, μπορεί να εκτελέσει κάποιον πε-
ρισσότερο εξεζητημένο αλγόριθμο εκτίμησης. Η περίπτωση κατανεμημένων αλγορίθμων
εκτίμησης θα εξεταστεί στην επόμενη παράγραφο.

Σύμφωνα με την απόδειξη του Θεωρήματος 1, ένας αλγόριθμος εκτίμησης θέσης θα
πρέπει να κατασκευάσει ένα ταξινομημένο τάξης-K κελί Voronoi, έστω P , έτσι ώστε για
όλα τα σημεία x ∈ P η συνάρτηση κόστους της Σχέσης (4.30) να είναι ίση με μηδέν. Στην
περίπτωση όπου αυτό είναι δυνατό, τότε η τάξη K του κελιού θα είναι ίση με L, το πλήθος
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Είσοδος: A, Φ, και yl για l ∈ A
Έξοδος: Ένα κυρτό πολύγωνο P στο οποίο εκτιμάται η θέση της πηγής
1. Ταξινόμησε τις μετρήσεις ως yk1 > yk2 > · · · > ykL

2. P = V (rk1 |Φ\{rk1})
3. O = {k2, k3, . . . , kL}
4. I = {k1}
4. WHILE F = {k ∈ O:P ∩ V (rk|Φ\{rn : n ∈ I}) ̸= ∅} μη-κενό σύνολο

Επίλεξε το k με μέγιστο yk ανάμεσα στα k ∈ F
Ανανέωσε P = P ∩ V (rk|Φ\{rn : n ∈ I})
Ανανέωσε O = O\{k}
Ανανέωσε I = I ∪ {k}

END WHILE

Πίνακας 4.3: Κεντρικοποιημένος αλγόριθμος εκτίμησης θέσης A2, ο οποίος δεν απαιτεί
γνώση της συνάρτησης απόσβεσης της ισχύος.

των ενεργών κόμβων αισθητήρων. Ωστόσο, παρουσία θορύβου, κάτι τέτοιο ενδέχεται να
μην είναι δυνατό, αφού η ταξινόμηση των μετρήσεων ισχύος σε φθίνουσα διάταξη δεν εί-
ναι απαραίτητο πως θα αντιστοιχεί στη σωστή ταξινόμηση των αποστάσεων από την πηγή,
σε αύξουσα διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθμος εκτίμησης θέσης θα πρέπει του-
λάχιστον να μεγιστοποιεί την τάξηK του κελιού P , για την οποία ικανοποιείται η συνθήκη
του Θεωρήματος 1.

Ας θεωρήσουμε τον αλγόριθμο A1 ο οποίος παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.2. Ο αλ-
γόριθμος ξεκινά ταξινομώντας τις μετρήσεις των ενεργών κόμβων σε φθίνουσα διάταξη,
και αρχικοποιεί το πολύγωνο P στο κελί Voronoi του κόμβου με τη μεγαλύτερη μέτρηση
ισχύος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη Σχέση (4.24) η οποία παρέχει μια “αυξητική”
μέθοδο κατασκευής των ταξινομημένων τάξης-K κελιών, ο αλγόριθμος προσπαθεί να αυ-
ξήσει την τάξη του κελιού P , εξετάζοντας τους επόμενους κόμβους, με βάση τη σειρά της
φθίνουσας διάταξης ισχύος που έχει υπολογιστεί. Στην περίπτωση όπου η αύξηση της τά-
ξης του κελιού είναι δυνατή, ο αλγόριθμος υπολογίζει το νέο κελί και ανανεώνει το P . Στην
αντίθετη περίπτωση ο αλγόριθμος τερματίζει.

Ας υποθέσουμε πως ο αλγόριθμοςA1 τερματίζει δίνοντας στην έξοδο ένα ταξινομημένο
τάξης-K κελί Voronoi P = V ([rk1rk2 · · · rkK

]|Φ), μεK < L. Σε μια τέτοια περίπτωση εί-
ναι εύκολο να δούμε πως ο αλγόριθμος έχει υπολογίσει τη βέλτιστη λύση του προβλήματος,
αλλά για μια συνάρτηση κόστους η οποία αποτελεί μια “αποκομμένη” εκδοχή της Σχέσης
(4.30) και δίνεται από την έκφραση

J ′(x, h(·)) =
kK∑

l=k1

(yl − h(||x − rl||))2 , (4.32)

αποτελείται δηλαδή μόνο από K από τους L όρους της Σχέσης (4.30). Η λύση αυτή, θα
είναι η συνολικά βέλτιστη λύση του προβλήματος στην περίπτωση όπου το σύνολο των
ενεργών κόμβων είχε οριστεί σύμφωνα με κάποιο κατώφλι το οποίο ικανοποιεί τη συνθήκη



54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ykK+1
< T ≤ ykK

.
Όπως είδαμε στα προηγούμενα, ο αλγόριθμοςA1 απαιτεί το μηδενισμό της συνάρτησης

κόστους και στην περίπτωση όπου κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό για όλους τους L όρους της
Σχέσης (4.30), επιλέγει ένα υποσύνολο από K < L όρους τους οποίους μηδενίζει. Μπο-
ρούμε να “χαλαρώσουμε” την απαίτηση αυτή επιτρέποντας διατάξεις κόμβων στις οποίες
κόμβοι με μικρότερη μέτρηση μπορούν να εμφανίζονται πριν από κόμβους μεγαλύτερης
μέτρησης. Ωστόσο, όμοια με πριν, εξετάζουμε μόνο εκείνες τις διατάξεις κόμβων οι οποίες
είναι σύμφωνες με τους γεωμετρικούς περιορισμούς οι οποίοι απορρέουν από την τοποθέ-
τηση των κόμβων στο επίπεδο, και οι οποίοι εκφράζονται από τη συνθήκη πως η διάταξη
των κόμβων θα πρέπει να αποτελεί μια εφικτή ταξινόμηση σημείων. Ας θεωρήσουμε έτσι
τον αλγόριθμο A2 ο οποίος παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.3. Ο αλγόριθμος αυτός εκτελεί
ένα πλήθος βημάτων, όπου σε κάθε βήμα προσπαθεί να αυξήσει την τάξη του κελιού P .
Προκειμένου να επιτύχει αυτή την αύξηση τάξης, διατηρεί το σύνολο O με τους δείκτες
των κόμβων τους οποίους δεν έχει ακόμα χρησιμοποιήσει, καθώς και το συμπληρωματικό
σύνολο I με τους δείκτες των κόμβων οι οποίοι έχουν ληφθεί υπόψιν. Αύξηση της τάξης
του κελιού P εκτελείται σε κάθε βήμα στο οποίο υπάρχει κάποιος κόμβος από το σύνολοO,
του οποίου η χρησιμοποίηση οδηγεί σε μια εφικτή ταξινόμηση σημείων. Στην περίπτωση
όπου υπάρχουν περισσότεροι από έναν κόμβοι, οι οποίοι ικανοποιούν τη συνθήκη αυτή,
προτιμάται εκείνος με τη μεγαλύτερη μέτρηση ισχύος. Έτσι, είναι εύκολο να δούμε πως ο
αλγόριθμος A2 εξετάζει πάντα ένα πλήθος κόμβων μεγαλύτερο είτε ίσο από το πλήθος των
κόμβων που εξετάζει ο αλγόριθμος A1.

Στο σημείο αυτό, δίνουμε μια λίστα από ενδιαφέρουσες ιδιότητες τις οποίες παρουσιά-
ζουν οι αλγόριθμοι που εξετάζουμε:

1. Όπως είδαμε, τόσο ο αλγόριθμος A1, όσο και ο A2 υπολογίζουν ένα κυρτό σύνολο
σημείων στο οποίο εκτιμούν τη θέση της πηγής. Ωστόσο, σε κάποιες εφαρμογές, εν-
δέχεται να μας ενδιαφέρει η εκτίμηση της θέσης της πηγής να δίνεται στη μορφή ενός
σημείου στο επίπεδο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αλγόριθμοι εκτίμησης θα πρέπει να
περιλαμβάνουν ένα τελευταίο βήμα, κατά το οποίο θα εκτελείται ο υπολογισμός ενός
τέτοιου σημείου, με είσοδο το κυρτό πολύγωνο το οποίο έχει υπολογιστεί κατά τα
προηγούμενα βήματα του αλγορίθμου. Μια καλή επιλογή για το σημείο αυτό, είναι
το κέντρο βάρους του πολυγώνου P , το οποίο ονομάζεται και κέντρο Fermat-Weber.
Το κέντρο Fermat-Weber ενός πολυγώνου P στο επίπεδο, είναι ένα σημείο του επι-
πέδου με την ιδιότητα να ελαχιστοποιείται η μέση απόσταση ανάμεσα στο σημείο
αυτό και όλα τα σημεία του P . Στην εργασία [CHPK05], δίνεται ένας προσεγγιστι-
κός αλγόριθμος υπολογισμού του κέντρου Fermat-Weber για ένα κυρτό πολύγωνο ο
οποίος απαιτεί γραμμικό χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη του κέντρου
Fermat-Weber, είναι το πολύγωνο P να είναι φραγμένο.

2. Με μια προσεκτική ματιά στους αλγορίθμουςA1 καιA2, διαπιστώνουμε πως δεν είναι
απαραίτητο να αποσταλούν οι ακριβείς τιμές των μετρήσεων ισχύος στο κέντρο συγ-
χώνευσης πληροφορίας. Αντίθετα, αν το κέντρο συγχώνευσης πληροφορίας γνωρίζει
μόνο τη διάταξη των μετρήσεων ισχύος, τότε μπορεί να εκτελέσει τόσο τον αλγό-
ριθμοA1 όσο και τονA2 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν γνώριζε τις ακριβείς
τιμές των μετρήσεων. Η ιδιότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός πως οι αλγόριθμοι που
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εξετάζουμε εκτελούν μόνο συγκρίσεις των μετρήσεων ισχύος. Έτσι, διαπιστώνουμε
πως είναι δυνατό να επιτύχουμε κάποιο κέρδος στην κατανάλωση ενέργειας η οποία
απαιτείται προκειμένου να μεταφερθούν οι μετρήσεις από τους κόμβους αισθητήρες
στο κέντρο συγχώνευσης πληροφορίας, αν οι κόμβοι αισθητήρες εκτελέσουν κάποιον
κατανεμημένο αλγόριθμο ταξινόμησης των μετρήσεών τους και στη συνέχεια κάθε
κόμβος στείλει τον ακέραιο αριθμό που δηλώνει τη θέση της μέτρησής του. Στην
εργασία [SP03] αναφέρονται διάφοροι κατανεμημένοι αλγόριθμοι ταξινόμησης.

3. Μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα η οποία είναι εύκολο να διαπιστωθεί, είναι πως στην
περίπτωση όπου δεν υπάρχει υποβάθμιση των μετρήσεων εξαιτίας θορύβου, οι αλ-
γόριθμοι A1 και A2 ταυτίζονται, και επιπρόσθετα δίνουν τη βέλτιστη λύση η οποία
ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση κόστους της Σχέσης (4.30). Η απόδειξη της ιδιότητας
αυτής βασίζεται στο γεγονός ότι απουσία θορύβου μέτρησης, η ταξινόμηση των με-
τρήσεων σε φθίνουσα διάταξη δίνει τη σωστή ταξινόμηση των αποστάσεων ανάμεσα
στους κόμβους και την πηγή, σε αύξουσα διάταξη.

4. Τέλος, μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα των αλγορίθμων που εξετάζουμε έχει να κάνει με
την ανοχή τους στο θόρυβο. Πιο συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε πως ο αλγόριθμος που
εξετάζουμε (είτε ο A1 ή ο A2) έχει καταφέρει να υπολογίσει τη σωστή διάταξη των
πρώτων K1 κόμβων, ενώ έχει λάβει υπόψιν του ακόμα K −K1 κόμβους των οποίων
η διάταξη δεν είναι σωστή. Το σενάριο αυτό παρουσιάζεται αρκετά πιθανό, αν λά-
βουμε υπόψιν μας το γεγονός ότι οι κόμβοι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην πηγή
συνήθως έχουν μεγαλύτερο λόγο σήματος προς θόρυβο, και συνεπώς μπορούν να τα-
ξινομηθούν σωστά με μεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση με τους κόμβους οι οποίοι
βρίσκονται μακριά από την πηγή. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο αλγόριθμος θα έχει υπο-
λογίσει το βέλτιστο πολύγωνο P κατά το K1 βήμα του. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος
θα εκτελεί κάποια εσφαλμένα βήματα ανανέωσης. Ωστόσο, αφού όλα τα επόμενα
πολύγωνα τα οποία υπολογίζονται είναι υποσύνολα του βέλτιστου πολυγώνου P του
βήματοςK1, συμπεραίνουμε πως το μέγιστο σφάλμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διά-
μετρο του κυρτού πολυγώνου P , ακόμα και αν επιλέξουμε την τελική μας εκτίμηση
σε οποιοδήποτε σημείο εντός του τελικού πολυγώνου. Η διάμετρος ενός κυρτού πο-
λυγώνου ορίζεται ως η μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε όλα τα ζεύγη σημείων εντός
του πολυγώνου.

Σχετικά με την υπολογιστική πολυπλοκότητα των αλγορίθμων που εξετάζουμε, διαπι-
στώνουμε πως η αρχική διαμοίραση του επιπέδου με βάση το διάγραμμα Voronoi απαιτεί
O(N logN) πράξεις [Lee82]. Ο υπολογισμός ενός κελιού μεγαλύτερης τάξης απαιτεί μόνο
τοπική εξέταση των γειτονικών κόμβων, αφού η αφαίρεση κάποιου συγκεκριμένου σημείου
p από το σύνολο Φ, επηρεάζει μόνο εκείνα τα κελιά Voronoi τα οποία έχουν το σημείο p
ως γείτονα Voronoi, και επομένως μόνο αυτά τα κελιά θα πρέπει να τροποποιηθούν. Επίσης,
ο υπολογισμός της τομής δύο κυρτών πολυγώνων στο επίπεδο μπορεί να υπολογιστεί σε
γραμμικό χρόνο, σύμφωνα με τον αλγόριθμο της εργασίας [OCON82].
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4.5.2 Κατανεμημένος αλγόριθμος

Στην παράγραφο αυτή, ασχολούμαστε με έναν απλό κατανεμημένο αλγόριθμο εκτίμη-
σης της θέσης μιας πηγής, ο οποίος δεν απαιτεί γνώση της συνάρτησης απόσβεσης της
ισχύος. Ο αλγόριθμος καλείται κατανεμημένος, με την έννοια πως δεν απαιτεί την αποστολή
των μετρήσεων ισχύος σε κάποιο κέντρο συγχώνευσης πληροφορίας. Αντίθετα, οι κόμβοι
του δικτύου αισθητήρων ανταλλάσσουν τοπικά μηνύματα και ανανεώνουν την εκτίμηση
για τη θέση της πηγής. Ο αλγόριθμος βασίζεται στην ιδιότητα η οποία παρουσιάστηκε στη
Σχέση (4.24), την οποία γράφουμε εδώ συναρτήσει των ενεργών κόμβων αισθητήρων του
δικτύου

V (v|Φ) = V (rk1 |Ψk1) ∩ V (rk2 |Ψk2) ∩ · · · ∩ V (rkL
|ΨkL

) , (4.33)

όπου Φ = {r1, r2, . . . , rN}, Ψki
= Φ\{rk1 , rk2 , . . . , rki

} και v = [rk1rk2 · · · rkL
].

Ας υποθέσουμε τώρα πως κάθε κόμβος ki έχει υπολογίσει το κελί V (rki
|Ψki

) το οποίο
αντιστοιχεί σε αυτόν. Σε μια τέτοια περίπτωση, η μέθοδος των προβολών σε κυρτά σύνολα
[BH06] θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υπολογιστεί ένα σημείο στην τομή
των κελιών αυτών, στην περίπτωση όπου η τομή αυτή δεν ταυτίζεται με το κενό σύνολο.
Ένας τέτοιος αλγόριθμος θα ήταν παρόμοιος με τον αλγόριθμο της εργασίας [BH06], με
τη μόνη διαφορά πως το σχήμα των κυρτών συνόλων διαφέρει. Πιο συγκεκριμένα, ενώ ο
αλγόριθμος της εργασίας [BH06] χρησιμοποιεί δίσκους με κέντρα τις θέσεις των ενεργών
κόμβων και ακτίνες ίσες με κάποιες εκτιμήσεις για τις αντίστοιχες αποστάσεις από την πηγή,
στην περίπτωση όπου η συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος είναι άγνωστη τα κυρτά σύνολα
είναι τα κελιά V (rki

|Ψki
).

Φυσικά, ο ακριβής υπολογισμός του ταξινομημένου τάξης-K κελιού V (v|Φ) θα απαι-
τούσε την εξέταση ενός μεγάλου πλήθους από κόμβους, αφού τα σύνολα Ψki

περιέχουν
όλους σχεδόν τους κόμβους του δικτύου αισθητήρων, δηλαδή το σύνολο Φ. Ωστόσο, αν
κάθε ενεργός κόμβος ki χρησιμοποιούσε τον αλγόριθμο της εργασίας [BD07] προκειμέ-
νου να υπολογίσει το κελί V (rki

|Ψki
), τότε η μέθοδος των προβολών σε κυρτά σύνολα θα

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό ενός σημείου στο σύνολο V (v|Φ).
Αν και ο αλγόριθμος τον οποίο περιγράψαμε δίνει μια πλήρως κατανεμημένη μέθοδο

εκτίμησης, στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με έναν αρκετά πιο απλό αλγόριθμο. Πιο συγκε-
κριμένα, μια προσέγγιση του κελιού V (r|Φ) μπορεί να εξαχθεί θεωρώντας το κελί V (r|Φ′),
όπουΦ′ ⊆ Φ. Στην πραγματικότητα, αν το σύνολοΦ′ το οποίο είναι υποσύνολο τουΦ περι-
λαμβάνει όλους τους γείτονες Voronoi του σημείου r, τότε σύμφωνα με την εργασία [BD07]
έχουμε V (r|Φ′) = V (r|Φ). Ας θεωρήσουμε τώρα τα σύνολα με στοιχεία θέσεις κόμβων,
τα οποία δίνονται από την έκφραση

Ψ′
ki

(ρ) = {rl ∈ Φ : 0 < ||rki
− rl|| ≤ ρ, yki

> yl} , (4.34)

και τα οποία αποτελούν υποσύνολα των αντίστοιχων συνόλων Ψk. Πιο συγκεκριμένα, το
σύνολο Ψ′

ki
(ρ) περιέχει τις θέσεις των κόμβων οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον κόμβο ki

(σε απόσταση μικρότερη είτε ίση με ρ), και επιπλέον αντιστοιχούν σε κόμβους με μικρότερη
μέτρηση ισχύος. Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, μια προσέγγιση για το κελί V (v|Φ) θα
δίνεται από την έκφραση

V̂ (v|Φ) = V (rk1 |Ψ′
k1

) ∩ V (rk2 |Ψ′
k2

) ∩ · · · ∩ V (rkL
|Ψ′

kL
) , (4.35)
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όπου έχουμε παραλείψει το δείκτη ρ από τα σύνολα Ψ′
ki

(ρ) για να απλοποιήσουμε το συμ-
βολισμό.

Έτσι, αν κάθε ενεργός κόμβος αισθητήρας ki μπορούσε να υπολογίσει το κυρτό σύνολο
V (rki

|Ψ′
ki

), τότε η μέθοδος των προβολών σε κυρτά σύνολα θα μπορούσε να χρησιμοποι-
ηθεί για να δώσει μια προσεγγιστική εκτίμηση για τη θέση της πηγής που μας ενδιαφέρει.
Επιπρόσθετα, παρατηρούμε πως οι κόμβοι του δικτύου δεν χρειάζεται να υπολογίσουν κά-
ποια διαμοίρασηVoronoi του επιπέδου, αφού τα κελιάV (rki

|Ψ′
ki

) μπορούν να διασπαστούν
περαιτέρω και να εκφραστούν ως τομές ημι-επιπέδων ως

V (rki
|Ψ′

ki
) =

∩
k∈Ψ′

ki

h(rki
, rk) . (4.36)

Έτσι, χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση, κάθε κόμβος μπορεί να υπολογίσει μια προ-
βολή ενός σημείου θ πάνω στο κελί V (rki

|Ψ′
ki

), υπολογίζοντας διαδοχικά προβολές πάνω
στα ημι-επίπεδα που ορίζουν το κελί V (rki

|Ψ′
ki

), ξεκινώντας από το σημείο θ, και ακολου-
θώντας ανανεώσεις όπως ορίζει η μέθοδος των προβολών σε κυρτά σύνολα.

Είναι εύκολο να δείξουμε πως η συνθήκη θ ∈ h(ri, rj) είναι ισοδύναμη με τη συνθήκη

2(ri − rj)T θ − ||ri||2 + ||rj ||2 ≥ 0 , (4.37)

καθώς και ότι στην περίπτωση όπου θ /∈ h(ri, rj), τότε η προβολή του σημείου θ στο
ημι-επίπεδο h(ri, rj) είναι το σημείο

θ⊥ = θ − 2(ri − rj)T θ − ||ri||2 + ||rj ||2

2||(ri − rj)||2
(ri − rj) . (4.38)

Έτσι, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω εκφράσεις, η μέθοδος των προβολών σε κυρτά σύ-
νολα μπορεί να δώσει ένα σημείο εντός του κελιού V̂ (v|Φ), στην περίπτωση όπου το σύνολο
αυτό δεν ταυτίζεται με το κενό σύνολο. Ο κατανεμημένος αλγόριθμος ο οποίος συνοψίζει
τη διαδικασία εκτίμησης παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.4.

4.6 Θεωρητική μελέτη της απόδοσης

Προκειμένου να δώσουμε μια ανάλυση της απόδοσης για τις τεχνικές εκτίμησης θέσης
τις οποίες παρουσιάσαμε στα προηγούμενα, υιοθετούμε και πάλι την υπόθεση περί ομοιό-
μορφης ανάπτυξης των κόμβων αισθητήρων στο επίπεδο R2. Έτσι, οι θέσεις των κόμβων
αισθητήρων ορίζουν μια ομοιόμορφη στοχαστική διεργασία Poisson στο επίπεδο, και το
αντίστοιχο διάγραμμα Voronoi αποτελεί την ευρέως γνωστή Poisson-Voronoi διαμοίραση
του επιπέδου R2 [Mil64], [HQ02]. Η ένταση λ της διεργασίας Poisson αποτελεί στην περί-
πτωση αυτή ένα μέτρο της πυκνότητας του δικτύου αισθητήρων και εκφράζει το αναμενό-
μενο πλήθος κόμβων ανά μονάδα επιφάνειας. Παρόμοια με τον ορισμό της Poisson-Voronoi
διαμοίρασης του επιπέδου, μπορούμε να ορίσουμε και την τάξης-K Poisson-Voronoi δια-
μοίραση καθώς και την ταξινομημένη τάξης-K Poisson-Voronoi διαμοίραση του επιπέδου
R2, ως τις αντίστοιχες τυχαίες διαμοιράσεις στην περίπτωση όπου το σύνολο σημείων Φ
αποτελείται από άπειρα σημεία ομοιόμορφα κατανεμημένα στο επίπεδο, με ένταση λ.
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Παράμετροι: Κατώφλι T , ακτίνα ρ

1. Λήψη της μέτρησης yk

2. IF yk ≥ T
Υπολόγισε το σύνολο Ψ′

k(ρ) χρησιμοποιώντας τοπικά μηνύματα
REPEAT (για ένα πλήθος επαναλήψεων)
Αναμονή για ένα μήνυμα θ, από κάποιο γειτονικό κόμβο
FOR κάθε στοιχείο r ∈ Ψ′

k(ρ)
IF 2(rk − r)T θ − ||rk||2 + ||r||2 < 0
Ανανέωσε το θ στην τιμή θ − 2(rk−r)T θ−||rk||2+||r||2

2||(rk−r)||2 (rk − r)
END IF

END FOR
Στείλε το θ στον επόμενο ενεργό κόμβο

END REPEAT
ELSE
Μη συμμετέχεις στη διαδικασία εκτίμησης

END IF

Πίνακας 4.4: Κατανεμημένος αλγόριθμος εκτίμησης θέσης A3 στον κόμβο k, ο οποίος δεν
απαιτεί γνώση της συνάρτησης απόσβεσης της ισχύος.

Καθώς οι αλγόριθμοιA1 καιA2 υπολογίζουν κάποιο κυρτό πολύγωνο εντός του οποίου
εκτιμάται η θέση της πηγής, είναι λογικό να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στο εμβαδόν αυ-
τών των κυρτών πολυγώνων, ως ένα μέτρο της ακρίβειας της εν λόγω μεθοδολογίας εκτίμη-
σης θέσης. Επίσης, δεν θα λάβουμε υπόψιν μας τις ειδικές λεπτομέρειες των αλγορίθμωνA1

ή A2, αντίθετα θα επικεντρωθούμε στην γενικότερη περίπτωση όπου κάποιος από αυτούς
τους αλγορίθμους έχει ανιχνεύσει σωστά τη διάταξη K κόμβων, και θα προσπαθήσουμε
έτσι να χαρακτηρίσουμε την αναμενόμενη απόδοση των αλγορίθμων χρησιμοποιώντας τις
παραμέτρους K και λ. Έτσι, ας ορίσουμε τις τυχαίες μεταβλητές XK , K = 1, 2, . . ., όπου
η XK περιγράφει το εμβαδόν του ταξινομημένου τάξης-K κελιού Voronoi σε μια ταξινο-
μημένη τάξης-K Poisson-Voronoi διαμοίραση του επιπέδου η οποία δημιουργείται από μια
διεργασία σημείων στο επίπεδο με ένταση λ.

Λήμμα 4. Οι πρώτες δύο ροπές των τυχαίων μεταβλητών XK , ικανοποιούν τα ακόλουθα:

E[X1] =
1
λ

, E[X 2
1 ] ≈ 1.280176

λ2
, (4.39)

καθώς επίσης για οποιοδήποτε πεπερασμένο K

0 < E[XK ] ≤ E[X1] , (4.40)

0 < E[X 2
K ] ≤ E[X 2

1 ] . (4.41)

Απόδειξη. Αρχικά, οι εξισώσεις της Σχέσης (4.39) έχουν αποδειχθεί στην εργασία [HQ02],
θεωρώντας μια απλή Poisson-Voronoi διαμοίραση του επιπέδου, και ισχύουν στην περί-
πτωσή μας αφού όπως είδαμε στα προηγούμενα, η ταξινομημένη τάξης-K διαμοίραση του
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επιπέδου για K = 1 ταυτίζεται με την απλή διαμοίραση Voronoi. Σχετικά με τις ανισό-
τητες των Σχέσεων (4.40) και (4.41), παρατηρούμε αρχικά πως οι τυχαίες μεταβλητές XK

δεν μπορούν να λάβουν αρνητικές τιμές, ενώ μπορούμε πάντα να βρούμε κάποιο στιγμιό-
τυπό τους με θετική τιμή, επομένως έχουμε πως 0 < E[XK ] και 0 < E[X 2

K ]. Θεωρούμε
τώρα ένα στιγμιότυπο του συνόλου Φ, και ορίζουμε N1 στιγμιότυπα της τυχαίας μεταβλη-
τήςX1 ωςX1,1, X1,2, . . . , X1,N1 . Κάθε ένα από τα στιγμιότυπα αυτά, αντιστοιχεί σε κάποιο
πολύγωνο της διαμοίρασης Voronoi για το Φ, το οποίο θα διασπαστεί περαιτέρω σε ένα
πλήθος από πολύγωνα στην ταξινομημένη τάξης-K διαμοίραση για το Φ. Ας θεωρήσουμε
τώρα τα εμβαδά των πολυγώνων αυτών, για την ταξινομημένη τάξης-K διαμοίραση, ως
XK,1, XK,2, . . . , XK,NK

. Προφανώς, τα εμβαδά αυτά αποτελούν στιγμιότυπα της τυχαίας
μεταβλητής XK . Επιπρόσθετα, θα έχουμε πως τα δύο αθροίσματα των συνόλων από στιγ-
μιότυπα θα είναι ίσα μεταξύ τους, αφού στην ουσία καλύπτουν το ίδιο συνολικό εμβαδόν,
καθώς επίσης και πως NK ≥ N1. Έτσι,

E[XK ] = lim
NK→∞

(
1

NK

NK∑
nK=1

XK,nK

)

= lim
NK ,N1→∞

(
N1

NK

1
N1

N1∑
n1=1

X1,n1

)

= lim
NK ,N1→∞

(
N1

NK

)
E[X1] , (4.42)

καθώς το όριο

lim
NK ,N1→∞

(
N1

NK

)
≤ 1 (4.43)

υπάρχει, αφού NK ≥ N1. Συνδυάζοντας τώρα τις Σχέσεις (4.42) και (4.43), έχουμε πως
E[XK ] ≤ E[X1]. Η απόδειξη για τη δεύτερη ροπή είναι παρόμοια.

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω λήμμα, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την απόδοση των
αλγορίθμων εκτίμησης θέσης τους οποίους αναφέραμε στα προηγούμενα. Το αποτέλεσμα
αυτό δίνεται από το ακόλουθο θεώρημα.

Θεώρημα 2. Θεωρούμε μια ταξινομημένη τάξης-K Poisson-Voronoi διαμοίραση του επιπέ-
δου με ένταση λ, καθώς και ένα σημείο x ομοιόμορφα κατανεμημένο στο επίπεδο. Το αναμε-
νόμενο εμβαδόν του ταξινομημένου τάξης-K Poisson-Voronoi κελιού της διεργασίας αυτής
το οποίο περιέχει το σημείο x, δίνεται από την έκφραση

EK =
E[X 2

K ]
E[XK ]

(4.44)

Απόδειξη. Θεωρούμε ένα οποιοδήποτε στιγμιότυπο του συνόλου Φ, καθώς και ένα πλήθος
από NK στιγμιότυπα ταξινομημένων τάξης-K κελιών Voronoi στην αντίστοιχη διαμέριση
του επιπέδου. Ορίζουμε τα εμβαδά αυτών των κελιών ως XK,1, XK,2, . . . , XK,NK

. Το ανα-
μενόμενο εμβαδόν του κελιού το οποίο περιέχει το σημείο x, δεδομένου πως το x ανήκει
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σε κάποιο από τα NK κελιά, θα δίνεται από την έκφραση

EK,NK
=

NK∑
nK=1

pnK XK,nK
, (4.45)

όπου pnK είναι η πιθανότητα το σημείο x να ανήκει nK-οστό κελί με εμβαδόν XK,nK
.

Τώρα, αφού το σημείο x έχει ομοιόμορφη κατανομή στο επίπεδο, η πιθανότητα pnK θα
είναι ανάλογη του εμβαδού XK,nK

, έτσι

pnK =
XK,nK∑NK

nK=1 XK,nK

. (4.46)

Αντικαθιστώντας την έκφραση αυτή στην παραπάνω σχέση, και θεωρώντας όλα τα κελιά
της διαμοίρασης που εξετάζουμε (δηλαδή, για NK να τείνει στο άπειρο), έχουμε πως

EK = lim
NK→∞

NK∑
nK=1

X2
K,nK∑NK

nK=1 XK,nK

=
limNK→∞

∑NK
nK=1 X2

K,nK
/NK

limNK→∞
∑NK

nK=1 XK,nK
/NK

=
E[X 2

K ]
E[XK ]

, (4.47)

όπου διαιρέσαμε τόσο τον αριθμητή όσο και τον παρονομαστή με το πλήθοςNK των κελιών,
και διασπάσαμε το αρχικό όριο στα όρια αριθμητή και παρονομαστή αφού τα όρια αυτά
υπάρχουν, σύμφωνα με το Λήμμα 4.

Χρησιμοποιώντας το Λήμμα 4 και το τελευταίο θεώρημα, έχουμε έτσι πως

E1 ≈ 1.280176
λ

. (4.48)

Ωστόσο, ο υπολογισμός των παραμέτρων EK για K > 1 αποδεικνύεται εξαιρετικά δύ-
σκολος. Για το λόγο αυτό, στρέφουμε την προσοχή μας στις ιδιότητες του αναμενόμενου
εμβαδού E[XK ].

Θεώρημα 3. Το αναμενόμενο εμβαδόν των ταξινομημένων τάξης-K Poisson-Voronoi κε-
λιών, τα οποία δημιουργούνται από μια διεργασία με ένταση λ, φράσσεται από την έκφραση

E[XK ] ≤ 1
(2K − 1)λ

, (4.49)

για οποιοδήποτε πεπερασμένο K.

Απόδειξη. Θεωρούμε τις Εξισώσεις (4.42) και (4.43) από την απόδειξη του Λήμματος 4.
Χρησιμοποιώντας το Λήμμα 2, θα έχουμε πως

N1

NK
≤ N1

(2K − 1)N1 − (K2 − 1) −
∑K

k=1 Sk−1

. (4.50)
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Διαιρώντας τώρα τον αριθμητή και τον παρονομαστή στο δεξί μέλος της τελευταίας ανισό-
τητας με τον αριθμό N1, θα έχουμε

lim
NK ,N1→∞

(
N1

NK

)
≤ 1

2K − 1
, (4.51)

αφού η παράσταση (K2 − 1)/N1 θα συγκλίνει στο μηδέν, και

lim
NK ,N1→∞

∑K
k=1 Sk−1

N1
= 0 . (4.52)

Η τελευταία σχέση μπορεί να αποδειχθεί θεωρώντας κάθε έναν από τους όρους που συμμε-
τέχουν στην άθροιση ως

Sk

N1
=

Sk

Nk

Nk

N1
, (4.53)

όπου αναγνωρίζουμε πως η παράσταση Sk/Nk, καθώς τείνουμε στο άπειρο, εκφράζει την
πιθανότητα να εμφανιστεί ένα μη-φραγμένο κελί Voronoi τάξης-k. Αφού τώρα, κάθε κελί
Voronoi τάξης-k είναι υποσύνολο της ένωσης των k απλών κελιών Voronoi για τα k σωμα-
τίδια τα οποία ορίζουν το τάξης-k κελί, και γνωρίζουμε πως τα απλά Poisson-Voronoi κελιά
είναι φραγμένα με πιθανότητα μονάδα, τότε θα έχουμε πως

lim
NK ,N1→∞

Sk

Nk
= 0 , (4.54)

για κάθε πεπερασμένο k. Επίσης, από το Λήμμα 4, έχουμε πως το όριο της παράστασης
N1/Nk δεν μπορεί να είναι ίσο με το μηδέν, αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα είχαμε
E[Xk] = 0, το οποίο δεν μπορεί να ισχύει. Επομένως, το όριο της παράστασης Nk/N1

θα είναι ένας πεπερασμένος αριθμός, ο οποίος καθώς πολλαπλασιάζεται με το όριο της
Σχέσης (4.54), θα δώσει την τιμή μηδέν. Συνδυάζοντας τις Σχέσεις (4.39), (4.42) και (4.51),
λαμβάνουμε τελικώς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για να αποκτήσουμε μια πρακτική διαίσθηση για το φράγμα της Σχέσης (4.49), ας θε-
ωρήσουμε ένα δίκτυο αισθητήρων με πυκνότητα ενός κόμβου ανά τετραγωνικό μέτρο. Για
το δίκτυο αυτό, αν ο αλγόριθμος εκτίμησης καταφέρει να ταξινομήσει σωστά τις μετρήσεις
τριών κόμβων (δηλαδή, K = 3), θα έχουμε πως το αναμενόμενο εμβαδόν του κελιού που
θα υπολογιστεί θα είναι μικρότερο από 1/5 τετραγωνικά μέτρα. Στο σημείο αυτό, αξίζει να
αναφέρουμε πως το φράγμα της Σχέσης (4.49) θα πρέπει να είναι αρκετά “χαλαρό”, ιδιαί-
τερα για μεγάλες τιμές του K, καθώς για την απόδειξή του χρησιμοποιήσαμε ιδιότητες των
τάξης-K κελιών, και όχι ιδιότητες των ταξινομημένων τάξης-K κελιών. Χρησιμοποιώντας
αριθμητικές προσομοιώσεις, παρατηρήσαμε πως

E[XK ] ≈ 1
(K3 − K2 + K)λ

, (4.55)

ωστόσο, δεν καταφέραμε να αποδείξουμε τη σχέση αυτή για K > 2. ΓιαK = 1, προκύπτει
το γνωστό αποτέλεσμα E[X1] = 1/λ. Για K = 2, χρησιμοποιώντας τη Σχέση (4.42), και
το γεγονός ότι το τυπικό Voronoi κελί έχει 6 πλευρές [HQ02], έχουμε πως

lim
N1,N2→∞

N1

N2
=

1
6

, (4.56)
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το οποίο συμφωνεί με την παρατήρηση της Σχέσης (4.55).

4.7 Πειραματικά αποτελέσματα

Για να αξιολογήσουμε την απόδοση των τεχνικών εκτίμησης θέσης τις οποίες παρουσιά-
σαμε στο Κεφάλαιο αυτό, εκτελέσαμε ένα πλήθος από αριθμητικές προσομοιώσεις. Στην
παράγραφο αυτή αναφέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία λάβαμε, διαχωρίζοντάς τα σε
εκείνα που αντιστοιχούν στις τεχνικές οι οποίες υποθέτουν ομοιόμορφη ανάπτυξη των κόμ-
βων (Παράγραφος 4.2) και σε εκείνα τα αποτελέσματα τα οποία αντιστοιχούν στις τεχνικές
οι οποίες δεν απαιτούν την υπόθεση αυτή (Παράγραφοι 4.3 έως 4.6).

4.7.1 Αλγόριθμοι βασισμένοι στην υπόθεση της ομοιόμορφης ανάπτυξης

Οι τεχνικές εκτίμησης θέσης της Παραγράφου 4.2, αξιολογήθηκαν για διάφορες πυκνό-
τητες του δικτύου αισθητήρων. Πιο συγκεκριμένα, N σημεία τα οποία αντιστοιχούν στους
κόμβους του δικτύου αισθητήρων αναπτύχθηκαν ομοιόμορφα σε μια τετραγωνική περιοχή
του επιπέδου μεγέθους 100m × 100m, με το N να λαμβάνει τιμές από 300 έως 3100, με
βήμα αύξησης 200 κόμβους. Στο κέντρο της τετραγωνικής αυτής περιοχής, τοποθετήθηκε
μια πηγή σήματος με α = 100. Οι μετρήσεις ισχύος τις οποίες λαμβάνουν οι κόμβοι του
δικτύου θεωρήθηκε πως έχουν υποβαθμιστεί από προσθετικό λευκό θόρυβο Κανονικής κα-
τανομής με μέση τιμή μηδέν και διασπορά σ2 = 1. Για την ανίχνευση των ενεργών κόμβων,
χρησιμοποιήσαμε ένα κατώφλι T = 5, έτσι ώστε στη διαδικασία εκτίμησης να συμμετέχουν
μόνο οι κόμβοι των οποίων ο λόγος σήματος προς θόρυβο (yn/σ2) να είναι μεγαλύτερος από
7dB. Για τις παραπάνω παραμέτρους, εξομοιώσαμε διαφορετικές συναρτήσεις απόσβεσης
της ισχύος, και πιο συγκεκριμένα αυτές που προκύπτουν από τη Σχέση (4.3) για β = 2 και
β = 3, καθώς και τις

g(x) = e−x (4.57)

και
g(x) = e−x/2 . (4.58)

Για κάθε μια από τις παραπάνω συναρτήσεις απόσβεσης της ισχύος, εκτελέσαμε 5 διαφο-
ρετικούς αλγορίθμους εκτίμησης θέσης. Οι αλγόριθμοι αυτοί περιλαμβάνουν εκείνους οι
οποίοι βασίζονται στην τεχνική των προβολών σε κυρτά σύνολα χρησιμοποιώντας τις εκτι-
μήσεις αποστάσεων των Σχέσεων (4.15) και (4.16), τον εκτιμητή που δίνει τη θέση της
πηγής ως το μέσο όρο των θέσεων των ενεργών κόμβων ο οποίος έχει προταθεί στην ερ-
γασία [RNB05], και τον εκτιμητή του εγγύτερου σημείου ο οποίος αναφέρεται στην εργα-
σία [LH03]. Τέλος, για λόγους σύγκρισης, συμπεριλαμβάνουμε και έναν εκτιμητή ο οποίος
βασίζεται στην τεχνική των προβολών σε κυρτά σύνολα και έχει πλήρη γνώση για τη συ-
νάρτηση απόσβεσης της ισχύος και την ισχύ της πηγής. Για όλους τους αλγορίθμους οι
οποίοι βασίζονται στην τεχνική των προβολών σε κυρτά σύνολα, χρησιμοποιούμε μια στα-
θερή ακολουθία από παραμέτρους “χαλάρωσης” η οποία είναι ίση με μονάδα λt = 1, ενώ
η τελική εκτίμηση λαμβάνεται ως ο μέσος όρος των εκτιμήσεων κατά τον τελευταίο κύκλο,
παρόμοια με την εργασία [BH06]. Επίσης, εκτελούμε συνολικά 10 κύκλους ανανέωσης της
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Σχήμα 4.2: Ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος ως προς το μέσο πλήθος ενεργών κόμβων,
εξέταση των αλγορίθμων οι οποίοι κάνουν την υπόθεση περί ομοιόμορφης ανάπτυξης των
κόμβων, συνάρτηση απόσβεσης g(x) = 1/x2.

εκτίμησης. Επισημαίνουμε ακόμα πως για τον εκτιμητή της εργασίας [RNB05] δεν χρησιμο-
ποιήσαμε κάποια βελτιστοποιημένη συνάρτηση πυρήνα, αφού υποθέτουμε πως δεν έχουμε
γνώση του μοντέλου απόσβεσης της ισχύος.

Τα Σχήματα 4.2, 4.3, 4.4 και 4.5 παρουσιάζουν την τετραγωνική ρίζα του μέσου τε-
τραγωνικού σφάλματος ως προς το μέσο πλήθος των ενεργών κόμβων, για τις συναρτήσεις
απόσβεσης ισχύος g(x) = 1/x2, g(x) = 1/x3, g(x) = e−x και g(x) = e−x/2 αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μέσους όρους οι οποίοι υπολογίστηκαν από 50.000 δια-
φορετικά πειράματα. Αξίζει να σημειώσουμε πως η χρήση της ίδιας τιμής για το κατώφλι
για όλα τα μοντέλα απόσβεσης, οδηγεί σε μέσα πλήθη ενεργών κόμβων τα οποία διαφέρουν
σημαντικά μεταξύ τους. Επίσης, για τον αλγόριθμο ο οποίος έχει πλήρη γνώση της συνάρ-
τησης απόσβεσης της ισχύος και της παραμέτρου α της πηγής, η εκτίμηση των αποστάσεων
για τα δύο πρώτα μοντέλα έγινε χρησιμοποιώντας τον τύπο της Σχέσης (4.4) για β = 2 και
β = 3 αντίστοιχα, ενώ για τα επόμενα δύο μοντέλα χρησιμοποιήσαμε τις εξισώσεις

||rn − r|| ≈ − ln(yn/α) (4.59)

και
||rn − r|| ≈ −2 ln(yn/α) (4.60)

αντίστοιχα.
Τα βασικότερα συμπεράσματα τα οποία εξάγουμε από τα Σχήματα 4.2, 4.3, 4.4 και 4.5,

μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα τρία σημεία:

1. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην Παράγραφο 4.2.2, η υποβάθμιση της ακρίβειας εκτί-
μησης η οποία προκύπτει από τη χρήση της Σχέσης (4.16) στη θέση της Σχέσης (4.15),
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Σχήμα 4.3: Ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος ως προς το μέσο πλήθος ενεργών κόμβων,
εξέταση των αλγορίθμων οι οποίοι κάνουν την υπόθεση περί ομοιόμορφης ανάπτυξης των
κόμβων, συνάρτηση απόσβεσης g(x) = 1/x3.
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Σχήμα 4.4: Ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος ως προς το μέσο πλήθος ενεργών κόμβων,
εξέταση των αλγορίθμων οι οποίοι κάνουν την υπόθεση περί ομοιόμορφης ανάπτυξης των
κόμβων, συνάρτηση απόσβεσης g(x) = e−x.
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Σχήμα 4.5: Ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος ως προς το μέσο πλήθος ενεργών κόμβων,
εξέταση των αλγορίθμων οι οποίοι κάνουν την υπόθεση περί ομοιόμορφης ανάπτυξης των
κόμβων, συνάρτηση απόσβεσης g(x) = e−x/2.

είναι αμελητέα. Άρα, συμπεραίνουμε πως οι περιορισμένων δυνατοτήτων κόμβοι του
δικτύου δεν είναι απαραίτητο να μπορούν να υπολογίζουν τιμές για τη συνάρτηση
Γάμμα.

2. Για όλες τις συναρτήσεις απόσβεσης της ισχύος, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι εκτί-
μησης θέσης επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ακρίβεια εκτίμησης σε σχέση με τους συγκρι-
νόμενους αλγορίθμους, όταν το μέσο πλήθος ενεργών κόμβων είναι μεγαλύτερο από
την τιμή 5.

3. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι εκτίμησης θέσης προσεγγίζουν την απόδοση του αλ-
γορίθμου ο οποίος έχει πλήρη γνώση του μοντέλου απόσβεσης της ισχύος και της
παραμέτρου α της πηγής, καθώς το μέσο πλήθος ενεργών κόμβων αυξάνεται, δηλαδή
για υψηλές πυκνότητες του δικτύου αισθητήρων.

4.7.2 Αλγόριθμοι για αυθαίρετη ανάπτυξη κόμβων

Επαλήθευση των αναλυτικών αποτελεσμάτων: Ξεκινάμε την πειραματική αξιολόγηση
των αλγορίθμων οι οποίοι δεν κάνουν χρήση της υπόθεσης περί ομοιόμορφης ανάπτυξης
των κόμβων, από την αριθμητική επαλήθευση των αναλυτικών αποτελεσμάτων της Πα-
ραγράφου 4.6. Για το σκοπό αυτό, εκτελέσαμε τα ακόλουθα δύο σύνολα πειραμάτων: (Α)
Εξομοιώσαμε 50.000 στιγμιότυπα μιας διεργασίας Poisson, με 100 σημεία ομοιόμορφα κα-
τανεμημένα σε μια τετραγωνική περιοχή ακτίνας 1. Έτσι, η διεργασία αυτή έχει ένταση
λ = 100, στην περιοχή αυτή. Για κάθε στιγμιότυπο της διεργασίας αυτής, μια σημειακή
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Σχήμα 4.6: Αριθμητική επαλήθευση των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

πηγή τοποθετήθηκε στο κέντρο της τετραγωνικής περιοχής x, ώστε να εξασφαλίσουμε πως
με μεγάλη πιθανότητα το κελί Voronoi στο οποίο βρίσκεται η πηγή θα είναι φραγμένο. Για
κάθε τέτοιο στιγμιότυπο, υπολογίσαμε το ταξινομημένο τάξης-K κελί Voronoi το οποίο
περιέχει το σημείο x για K = 1, 2, . . . , 20 και κρατήσαμε τα εμβαδά όλων αυτών των
κελιών. (B) Για το δεύτερο σύνολο πειραμάτων, δημιουργήσαμε 50.000 στιγμιότυπα μιας
διεργασίας Poisson όμοια με πριν, αλλά χωρίς την τοποθέτηση κάποιας σημειακής πηγής
στο επίπεδο. Αντίθετα, για κάθε στιγμιότυπο, επιλέξαμε τυχαία ένα φραγμένο ταξινομημένο
τάξης-K κελί Voronoi και κρατήσαμε το εμβαδόν του.

Το Σχήμα 4.6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών. Πιο συγκεκριμένα,
τα αποτελέσματα από το πείραμα (Α) παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.6 ως η καμπύλη με τί-
τλο “μέσο εμβαδόν κελιού πηγής”, η οποία απεικονίζει το μέσο εμβαδόν των κελιών που
περιέχουν το σημείο x συναρτήσει της τάξηςK των κελιών αυτών. Χρησιμοποιώντας απο-
τελέσματα από το πείραμα (Β), στο Σχήμα 4.6 δίνουμε τις ακόλουθες τρεις καμπύλες: Το
μέσο εμβαδόν των τυχαία επιλεγμένων κελιών με τίτλο “μέσος όροςXK”, το μέσο όρο των
τετραγώνων των εμβαδών των τυχαία επιλεγμένων κελιών με τίτλο “μέσος όρος X2

K”, κα-
θώς και το λόγο των δύο αυτών παραμέτρων. Τέλος, στο Σχήμα 4.6 δίνουμε και το φράγμα
της Σχέσης (4.49), το οποίο φράσσει το μέσο εμβαδόν των τυχαία επιλεγμένων κελιών. Από
τα αποτελέσματα αυτά επισημαίνουμε τα ακόλουθα δύο σημεία:

1. Το φράγμα της Σχέσης (4.49) όντως φράσσει το μέσο εμβαδόν των τυχαία επιλεγ-
μένων κελιών, ωστόσο, για τους λόγους που ήδη έχουμε αναφέρει, το φράγμα αυτό
είναι αρκετά “χαλαρό”.

2. Η ακρίβεια εκτίμησης της τεχνικής που εξετάζουμε, η οποία προσεγγίζεται από το
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πείραμα (Α), είναι πολύ κοντά στο λόγο του μέσου όρου των τετραγώνων των εμβα-
δώνXK προς το μέσο όρο των εμβαδώνXK τον οποίο προσεγγίσαμε από το πείραμα
(Β), γεγονός που είναι σύμφωνο με το Θεώρημα 2.

Σύγκριση με τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας: Στη συνέχεια, ενδιαφερόμαστε να
συγκρίνουμε τους εκτιμητές που αναπτύξαμε με άλλους εκτιμητές οι οποίοι έχουν προταθεί
στη βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένου και του εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας της ερ-
γασίας [SH05], ο οποίος είναι και ο βέλτιστος εκτιμητής στην περίπτωση όπου γνωρίζουμε
επακριβώς τη συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος. Για το σκοπό αυτό, εκτελέσαμε κάποια
αριθμητικά πειράματα στα οποία N σημεία τοποθετήθηκαν με ομοιόμορφο τρόπο σε μια
τετραγωνική περιοχή διαστάσεων 100m × 100m, με το N να λαμβάνει τιμές από 300 έως
3100 με βήμα αύξησης 200 σημείων. Επίσης, μια πηγή με α = 100 τοποθετήθηκε στο ση-
μείο x = [50 50]T το οποίο αποτελεί και το κέντρο της περιοχής εξάπλωσης των κόμβων.
Οι κόμβοι του δικτύου λαμβάνουν μετρήσεις ισχύος οι οποίες περιέχουν λευκό προσθετικό
θόρυβο Κανονικής κατανομής με διασπορά σ2 = 4/5. Ακόμα, χρησιμοποιήσαμε ένα κα-
τώφλι T = 5 για να ανιχνεύσουμε τους κόμβους οι οποίοι αντιλαμβάνονται την παρουσία
της πηγής, δηλαδή μόνο οι κόμβοι με λόγο σήματος προς θόρυβο (yn/σ2) μεγαλύτερο από
8 dB είναι ενεργοί. Το Σχήμα 4.7(α) απεικονίζει τη ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλ-
ματος εκτίμησης για διάφορους αλγορίθμους, το οποίο προέκυψε από την εξέταση 10.000
πειραμάτων, συναρτήσει του μέσου πλήθους ενεργών κόμβων. Η συνάρτηση απόσβεσης
της ισχύος για τα πειράματα αυτά ήταν η g(x) = 1/x2. Ακόμα, προκειμένου να συμπε-
ριλάβουμε το σφάλμα του εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας της εργασίας [SH05], εξετά-
σαμε μόνο πειράματα τα οποία κατέληξαν σε περισσότερους από τρεις ενεργούς κόμβους,
για όλους τους αλγορίθμους που συγκρίναμε. Ακόμα, στο Σχήμα 4.7(β) παρουσιάζουμε τα
μέσα πλήθη κόμβων τους οποίους χρησιμοποίησαν οι αλγόριθμοι A1 και A2, τα οποία πα-
ρουσιάζονται μικρότερα από το μέσο πλήθος ενεργών κόμβων (διακεκομμένη γραμμή).

Για όλους τους αλγορίθμους εκτίμησης οι οποίοι βασίζονται στην τεχνική των προβο-
λών σε κυρτά σύνολα (POCS), εκτελέσαμε 10 κύκλους πάνω στο σύνολο των ενεργών κόμ-
βων, χρησιμοποιώντας μια σταθερή ακολουθία χαλάρωσης ίση με μονάδα. Επίσης, η τελική
εκτίμηση των αλγορίθμων υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των εκτιμήσεων του τελευταίου
κύκλου, όπως αναφέρεται και στην εργασία [BH06]. Για τους αλγορίθμους A1 και A2, οι
οποίοι υπολογίζουν ένα κυρτό πολύγωνο στο οποίο εκτιμούν πως βρίσκεται η πηγή, η τε-
λική τους εκτίμηση υπολογίστηκε ως ο μέσος όρων των κορυφών που ορίζουν το πολύγωνο
αυτό. Αν για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούσαμε το βαρύκεντρο του κυρτού πολυγώνου
(κέντρο Fermat-Weber), τότε θα μπορούσαμε να λάβουμε καλύτερες εκτιμήσεις. Τέλος, για
τον αλγόριθμο μέγιστης πιθανοφάνειας, χρησιμοποιήσαμε μια διακριτή αναζήτηση της βέλ-
τιστης λύσης, υπολογίζοντας τη συνάρτηση κόστους σε ένα πλέγμα 101 × 101 σημείων το
οποίο εκτείνεται σε μια τετραγωνική περιοχή κοντά στην πραγματική θέση της πηγής (στο
τετράγωνο (48,48)-(52,52), με την πηγή στο σημείο (50,50)).

Από το Σχήμα 4.7, μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Ο κατανεμημένος αλγόριθμοςA3, τον οποίο αναπτύξαμε στην Παράγραφο 4.5.2, επι-
τυγχάνει καλύτερη απόδοση από άλλους κατανεμημένους αλγορίθμους εκτίμησης οι
οποίοι δεν έχουν γνώση του μοντέλου, όπως οι εκτιμητές εγγύτερου σημείου και μέ-
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Σχήμα 4.7: (α) Ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος ως προς το μέσο πλήθος ενεργών
κόμβων, τουλάχιστον τρεις ενεργοί κόμβοι, g(x) = 1/x2. (β) Μέσο πλήθος κόμβων που
χρησιμοποίησε ο A1 (αριστερές ράβδοι) και ο A2 (δεξιές ράβδοι), το γραμμοσκιασμένο
τμήμα των ράβδων δηλώνει τα μέσα πλήθη σωστά ταξινομημένων κόμβων.
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σου όρου. Παρατηρούμε πως η χρήση της τιμής ρ = 10m για την ακτίνα του κύ-
κλου εντός του οποίου οι κόμβοι ανταλλάσσουν τοπικά μηνύματα, δίνει ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα για τις πυκνότητες των δικτύων που εξετάσαμε, καθώς η αύξηση
της ακτίνας αυτής σε μεγαλύτερες τιμές δεν επιφέρει σημαντική βελτίωση της ακρί-
βειας εκτίμησης.

2. Ένα γεγονός το οποίο προκαλεί εντύπωση, είναι πως οι αλγόριθμοι A1 και A2 δί-
νουν καλύτερη μέση εκτίμηση σε σχέση με τον αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται στην
τεχνική POCS της εργασίας [BH06], και ο οποίος έχει πλήρη γνώση τόσο της συνάρ-
τησης απόσβεσης της ισχύος όσο και της παραμέτρου α της πηγής. Επίσης, παρατη-
ρούμε πως ο αλγόριθμος A2 δίνει ελάχιστα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τον
απλούστερο αλγόριθμο A1.

3. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, ο κατανεμημένος αλγόριθμος A3 δεν συγκλίνει
στην απόδοση των κεντρικοποιημένων αλγορίθμων A1 και A2, ακόμα και στην περί-
πτωση όπου χρησιμοποιούμε αρκετά μεγάλες τιμές για την παράμετρο ρ. Το γεγονός
αυτό, οφείλεται κυρίως στο ότι ο κατανεμημένος αλγόριθμος δεν λαμβάνει υπόψιν
του τους γεωμετρικούς περιορισμούς που έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση των
κόμβων στο επίπεδο, οι οποίοι αξιοποιούνται από τους κεντρικοποιημένους αλγορίθ-
μους.

4. Από το Σχήμα 4.7(β), παρατηρούμε πως οι αλγόριθμοιA1 καιA2 χρησιμοποιούν μόνο
ένα υποσύνολο από ενεργούς κόμβους. Όπως αναμέναμε, ο αλγόριθμος A2 χρησιμο-
ποιεί περισσότερους κόμβους σε σχέση με τον αλγόριθμο A1. Επίσης, ο αλγόριθμος
A2 παρουσιάζεται να έχει τη δυνατότητα να αυξάνει το μέσο πλήθος κόμβων οι οποίοι
ταξινομούνται σωστά, όπως φαίνεται από τα γραμμοσκιασμένα τμήματα των ράβδων,
ωστόσο, η δυνατότητα αυτή έχει μικρή επίδραση στην βελτίωση της ακρίβειας εκτί-
μησης σε σχέση με τον A1, όπως διακρίνουμε από το Σχήμα 4.7(α).

Μη ακριβής γνώση του εκθέτη απόσβεσης: Όπως είδαμε στα προηγούμενα, ο εκτιμη-
τής μέγιστης πιθανοφάνειας προσφέρει καλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τους αλγορίθμους
που προτείνουμε. Ωστόσο, η σύγκριση των αλγορίθμων αυτών δεν είναι τόσο δίκαια, αφού
ο αλγόριθμος μέγιστης πιθανοφάνειας απαιτεί πλήρη γνώση του μοντέλου απόσβεσης της
ισχύος. Στην παράγραφο αυτή, εκτελούμε και πάλι μια σύγκριση ανάμεσα στην προτεινό-
μενη μέθοδο εκτίμησης και τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας, όπου όμως ο τελευταίος
υποθέτει κάποιον εκθέτη απόσβεσης β ο οποίος δεν είναι ακριβής. Στο Σχήμα 4.8 παρουσιά-
ζουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την περίπτωση αυτή, όπου η σωστή συνάρτηση
απόσβεσης της ισχύος δίνεται από την g(x) = 1/x2, ενώ εξετάζουμε τη συμπεριφορά του
αλγορίθμου μέγιστης πιθανοφάνειας (ML) για διάφορες τιμές της παραμέτρου β από 2 έως
3, με βήμα αύξησης 0.2. Από το Σχήμα αυτό, διαπιστώνουμε πως η ακρίβεια του εκτιμητή
μέγιστης πιθανοφάνειας μειώνεται, καθώς η τιμή της παραμέτρου β την οποία υποθέτει απο-
μακρύνεται από τη σωστή τιμή της. Επίσης, διαπιστώνουμε πως σε αρκετές περιπτώσεις, ο
προτεινόμενος αλγόριθμος A2 προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια εκτίμησης.
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Σχήμα 4.8: Ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος εκτίμησης ως προς το μέσο πλήθος
ενεργών κόμβων, τουλάχιστον τρεις ενεργοί κόμβοι, g(x) = 1/x2. Σύγκριση ανάμεσα στον
αλγόριθμο A2 και τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας ο οποίος υποθέτει διάφορες τιμές
για τον εκθέτη απόσβεσης β.

Σύγκριση της απόδοσης για διάφορα μοντέλα: Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζουμε
μια σύγκριση των αλγορίθμων εκτίμησης θέσης όπου δεν συμπεριλαμβάνουμε τον αλγό-
ριθμο μέγιστης πιθανοφάνειας. Έτσι, μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα τα πειράματα τα
οποία καταλήγουν σε τουλάχιστον έναν ενεργό κόμβο. Οι υπόλοιπες παράμετροι που χρη-
σιμοποιήθηκαν για τις εξομοιώσεις που παρουσιάζουμε εδώ, είναι ίδιες με αυτές που πε-
ριγράψαμε στα προηγούμενα. Το Σχήμα 4.9 παρουσιάζει τη ρίζα του μέσου τετραγωνι-
κού σφάλματος ως προς το μέσο πλήθος ενεργών κόμβων στην περίπτωση αυτή, όπου στο
4.9(α) έχουμε χρησιμοποιήσει το μοντέλο g(x) = 1/x2 και στο Σχήμα 4.9(β) το μοντέλο
g(x) = 1/x3. Τα αποτελέσματα και για τα δύο αυτά μοντέλα είναι παρόμοια, και μπορούν
να συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία:

1. Οι προτεινόμενοι κεντρικοποιημένοι αλγόριθμοιA1 καιA2 προσφέρουν μεγαλύτερη
ακρίβεια εκτίμησης σε σχέση με τους εκτιμητές εγγύτερου σημείου και μέσου όρου,
όταν περισσότεροι από 2 κόμβοι είναι κατά μέσο όρο ενεργοί.

2. Οι αλγόριθμοιA1 καιA2 παρουσιάζουν σχεδόν την ίδια ακρίβεια εκτίμησης, η οποία
μάλιστα είναι μεγαλύτερη από την ακρίβεια του αλγορίθμου POCS της εργασίας
[BH06], αν και ο τελευταίος εκτιμητής υποθέτει πλήρη γνώση τόσο του μοντέλου
απόσβεσης της ισχύος όσο και της παραμέτρου α της πηγής. Επίσης, ο αλγόριθμος
POCS συγκλίνει κοντά στην απόδοση τωνA1 καιA2 καθώς το μέσο πλήθος ενεργών
κόμβων υπερβαίνει την τιμή 10.

3. Ο κατανεμημένος αλγόριθμοςA3 προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια εκτίμησης σε σχέ-
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Σχήμα 4.9: Ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος εκτίμησης ως προς το μέσο πλήθος
ενεργών κόμβων, τουλάχιστον ένας ενεργός κόμβος, (α) g(x) = 1/x2, (β) g(x) = 1/x3.
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ση με τους εκτιμητές του εγγύτερου σημείου και του μέσου όρου, καθώς το μέσο
πλήθος ενεργών κόμβων γίνεται μεγαλύτερο από την τιμή 5.



Κεφάλαιο5

Εκτίμηση Θέσεων Πολλαπλών Πηγών

Στο κεφάλαιο αυτό, στρέφουμε την προσοχή μας στην εκδοχή του προβλήματος εκτίμη-
σης στην οποία το πλήθος των πηγών οι οποίες υπάρχουν στο χώρο ανάπτυξης του δικτύου
αισθητήρων είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα. Όπως φανερώνει και η πολυπλοκότητα του
αλγορίθμου μέγιστης πιθανοφάνειας για την περίπτωση αυτή, το πρόβλημα της εκτίμησης
των θέσεων πολλαπλών πηγών είναι αρκετά δυσκολότερο από την περίπτωση της μοναδικής
πηγής. Με αφορμή αυτή την παρατήρηση, στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε δύο τεχνικές
εκτίμησης των θέσεων πολλαπλών πηγών οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλότερη υπολογι-
στική πολυπλοκότητα. Η πρώτη τεχνική παρουσιάζει μια μέθοδο διαδοχικής εκτίμησης και
ακύρωσης της συνεισφοράς κάθε πηγής, ενώ η δεύτερη μέθοδος βασίζεται στη μέθοδο βελ-
τιστοποίησης εναλλασσόμενων προβολών.

5.1 Εξειδίκευση του προβλήματος

Θεωρούμε πως N κόμβοι αισθητήρες έχουν αναπτυχθεί σε μια p-διάστατη περιοχή εν-
διαφέροντος, όπου p ∈ {2, 3}. Ορίζουμε τα διανύσματα rn ∈ Rp×1, n = 1, 2, . . . , N
τα οποία περιγράφουν τις θέσεις των κόμβων. Θεωρούμε ακόμα πως στην ίδια περιοχή,
υπάρχουν K ισότροπες πηγές, ίδιας φύσης (π.χ. όλες ακουστικές), και ορίζουμε ως xk ∈
Rp×1, k = 1, 2, . . . , K τα αντίστοιχα διανύσματα τα οποία περιγράφουν τις θέσεις των πη-
γών. Επίσης, ορίζουμε τις παραμέτρους ισχύος κάθε πηγής αk, k = 1, 2, . . . , K οι οποίες
περιγράφουν τη μέτρηση που προκύπτει σε κάποια προσυμφωνημένη απόσταση από την
αντίστοιχη πηγή, όταν δεν υπάρχει κάποια άλλη πηγή στον ίδιο χώρο. Στο κεφάλαιο αυτό
χρησιμοποιούμε την υπόθεση πως η συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος δίνεται από την έκ-
φραση g(x) = 1/xβ , όπου ο εκθέτης απόσβεσης β αποτελεί μια γνωστή σταθερά. Σύμφωνα
με τα παραπάνω, η μέτρηση ισχύος yn την οποία λαμβάνει ο αισθητήρας n θα δίνεται από
την έκφραση

yn =
K∑

k=1

αk

||rn − xk||β
+ wn, n = 1, 2, . . . , N, (5.1)

όπου έχουμε χρησιμοποιήσει το συμβολισμό || · || για την Ευκλείδια απόσταση και με wn

συμβολίζουμε το λευκό προσθετικό θόρυβο Κανονικής κατανομής, με μηδενική μέση τιμή
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και διασπορά σ2, ο οποίος διαταράσσει τη μέτρηση ισχύος yn. Αντικείμενο του προβλήμα-
τος το οποίο εξετάζουμε εδώ, είναι η εκτίμηση των διανυσμάτων θέσηςxk, k = 1, 2, . . . , K
καθώς και των παραμέτρων ισχύος αk, k = 1, 2, . . . , K, χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις
ισχύος και τις θέσεις των κόμβων, τις οποίες θεωρούμε γνωστές.

5.2 Εκτίμηση θέσεων μέσω διαδοχικής ακύρωσης παρεμβολής

Στην παράγραφο αυτή, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της εκτίμησης των θέσεων πολ-
λαπλών πηγών ως ένα αντίστοιχο πλήθος από προβλήματα εκτίμησης μιας μοναδικής πηγής
παρουσία παρεμβολής. Πιο συγκεκριμένα, για το πρόβλημα εκτίμησης της θέσης της πηγής
k, το σήμα παρεμβολής το οποίο εισέρχεται στη μέτρηση ισχύος του αισθητήρα n είναι το
άθροισμα της συνεισφοράς των υπολοίπων K − 1 πηγών, και δίνεται από τη σχέση

I(k)
n =

K∑
i=1,i̸=k

αi

||rn − xi||β
, n = 1, 2, . . . , N . (5.2)

Στην περίπτωση όπου έχουμε K = 1, δηλαδή στην περίπτωση ύπαρξης μιας μόνο πηγής,
το σήμα παρεμβολής θα είναι ίσο με μηδέν σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Σε κάθε
άλλη περίπτωση ωστόσο, το σήμα παρεμβολής θα είναι αρκετά ισχυρό ώστε να οδηγήσει σε
εσφαλμένες εκτιμήσεις για τις θέσεις των πηγών, αν δεν ληφθεί με κάποιο τρόπο υπόψιν.
Επίσης, το σήμα παρεμβολής της Σχέσης (5.2) δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί επακρι-
βώς, αφού εξαρτάται από τις άγνωστες παραμέτρους των πηγών τις οποίες επιθυμούμε να
εκτιμήσουμε. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες εκτιμήσεις
x̂k και α̂k για τις θέσεις και τις παραμέτρους ισχύος των πηγών, μπορούμε να εκτιμήσουμε
την παρεμβολή χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις αυτές στη Σχέση (5.2). Ορίζουμε έτσι το
σήμα

Î(k)
n =

K∑
i=1,i̸=k

α̂i

||rn − x̂i||β
, n = 1, 2, . . . , N , (5.3)

το οποίο αποτελεί μια εκτίμηση του σήματος παρεμβολής η οποία θα πρέπει να απομακρυν-
θεί κατά τη διαδικασία εκτίμησης της πηγής k. Ισοδύναμα, η εκτίμηση των παραμέτρων της
πηγής k αποτελεί ένα πρόβλημα εκτίμησης της θέσης και της ισχύος μιας μοναδικής πηγής,
χρησιμοποιώντας τις ουσιαστικές μετρήσεις (effective measurements) οι οποίες δίνονται από
την έκφραση

y
(e)
n,k = yn − Î(k)

n , n = 1, 2, . . . , N . (5.4)

Έτσι, αν υποθέσουμε πως έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες αρχικές εκτιμήσεις για τα διανύ-
σματα θέσης των πηγών τα οποία συμβολίζουμε ως x̂

(0)
1 , x̂(0)

2 , . . . , x̂(0)
K , καθώς και κάποιες

αρχικές εκτιμήσεις για τις παραμέτρους ισχύος τις οποίες συμβολίζουμε με α̂
(0)
1 , α̂

(0)
2 , . . . ,

α̂
(0)
K , τότε, χρησιμοποιώντας κάποιον αλγόριθμο εκτίμησης θέσης μιας μοναδικής πηγής θα

μπορούσαμε να ανανεώσουμε τις εκτιμήσεις των παραμέτρων της πηγής k, υπολογίζοντας
σε πρώτη φάση τις ουσιαστικές μετρήσεις από τη Σχέση (5.4) και εκτελώντας στη συνέχεια
τον αλγόριθμο αυτό με είσοδο τις ουσιαστικές μετρήσεις που υπολογίσαμε. Γενικότερα, η
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Είσοδος: Πλήθος πηγών K, μετρήσεις yn, θέσεις κόμβων rn, πλήθος κύκλων M .
Έξοδος: Εκτιμήσεις θέσεων x̂

(M)
k , εκτιμήσεις παραμέτρων ισχύος α̂

(M)
k .

Αρχικοποίηση των παραμέτρων ισχύος α̂
(−1)
k = 0, (k = 1, 2, . . . , K)

FOR m = 0 TO M
FOR k = 1 TO K

y
(e)
n,k = yn − Î

(k)
n , n = 1, 2, . . . , N

IF (m = 0)
cpak = argmaxn

(
y

(e)
n,k

)
x̂

(−1)
k = rcpak

(Αλγόριθμος P1)
Υπολόγισε το σύνολο κόμβων Sk (Αλγόριθμος P2)

END
Ανανέωσε x̂

(m−1)
k → x̂

(m)
k και α̂(m−1)

k → α̂
(m)
k ,

{χρησιμοποιώντας τα y
(e)
n,k και rn, για n ∈ Sk) (Αλγόριθμος P3)}

END
END

Πίνακας 5.1: Αλγόριθμος εκτίμησης θέσεων πολλαπλών πηγών ο οποίος χρησιμοποιεί την
τεχνική διαδοχικής ακύρωσης παρεμβολής. Ο αλγόριθμος περιγράφεται συναρτήσει των
αλγορίθμων P1, P2, και P3.

μέθοδος αυτή θα μπορούσε να εκτελεστεί για όλες τις K πηγές και για M κύκλους ανα-
νέωσης των εκτιμήσεων. Φυσικά, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την πρώτη
επανάληψη ενός τέτοιου αλγορίθμου, όπου δεν έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες αρχικές
εκτιμήσεις για τις θέσεις και τις παραμέτρους ισχύος των πηγών. Στον Πίνακα 5.1 δίνουμε
μια περιγραφή του αλγορίθμου αυτού , όπου το πρόβλημα των αρχικών εκτιμήσεων αντι-
μετωπίζεται. Ο αλγόριθμος περιγράφεται συναρτήσει κάποιων επιμέρους αλγορίθμων, τους
οποίους καλούμε P1, P2, και P3, και τους οποίους περιγράφουμε με μεγαλύτερη λεπτομέ-
ρεια στις παραγράφους που ακολουθούν.

5.2.1 Επιλογή των αρχικών εκτιμήσεων

Στην παράγραφο αυτή, ασχολούμαστε με το πρόβλημα ορισμού των αρχικών εκτιμή-
σεων. Τη μέθοδο που θα περιγράψουμε, την αναφέρουμε ως αλγόριθμο P1. Όπως αναφέ-
ραμε και στα προηγούμενα, η μέθοδος αρχικοποίησης των εκτιμήσεων αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους παράγοντες προκειμένου ο αλγόριθμος εκτίμησης να συγκλίνει σε
μια ικανοποιητική λύση. Στην πραγματικότητα, ο αλγόριθμος επιλογής μιας αρχικής εκτί-
μησης για τη θέση μιας πηγής είναι ένας αλγόριθμος εκτίμησης θέσης μοναδικής πηγής.
Επιπρόσθετα όμως, ο αλγόριθμος αυτός θα πρέπει να είναι ανεκτικός στην παρεμβολή η
οποία δημιουργείται λόγω της ύπαρξης των πηγών οι οποίες δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί, ή
έχουν εκτιμηθεί με κάποιο σφάλμα. Ως ένα τέτοιο αλγόριθμο, επιλέγουμε τον εκτιμητή του
εγγύτερου σημείου, με τη μόνη διαφορά πως ως εγγύτερο σημείο θεωρούμε τη θέση του
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κόμβου με τη μεγαλύτερη ουσιαστική μέτρηση. Τον κόμβο αυτό, ο οποίος αντιστοιχεί στην
πηγή k, τον συμβολίζουμε ως cpak και ο υπολογισμός του γίνεται από την έκφραση

cpak = argmax
n

(
y

(e)
n,k

)
= argmax

n

(
yn − Î(k)

n

)
. (5.5)

Έτσι, η αρχική εκτίμηση θέσης για την πηγή k θα δίνεται από τη θέση του κόμβου cpak,
όπως περιγράφει η σχέση x̂

(−1)
k = rcpak

.

Κατανεμημένη υλοποίηση: Η επιλογή του κόμβου με τη μεγαλύτερη ουσιαστική μέ-
τρηση, αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το πρόβλημα
της εκλογής αρχηγού [GM82]. Ωστόσο, στην περίπτωση την οποία εξετάζουμε εδώ, οι κόμ-
βοι του δικτύου δεν είναι όλοι ισότιμοι αλλά διαφοροποιούνται μεταξύ τους ακριβώς επειδή
έχουν διαφορετικές τιμές μέτρησης. Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζουμε έναν κατανεμη-
μένο αλγόριθμο ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξει τον κόμβο με τη
μεγαλύτερη μέτρηση. Ο αλγόριθμος βασίζεται στη θεωρία των πιθανοτικών αλγορίθμων
[MR95], και συνίσταται σε μια μέθοδο κατά την οποία οι κόμβοι του δικτύου αισθητήρων
ανταγωνίζονται να εκλεγούν αρχηγοί.

Η ιδέα του αλγορίθμου είναι πως σε κάθε ενεργό κόμβο n αντιστοιχούμε μια πιθανότητα
μετάδοσης pn, και στη συνέχεια κάθε κόμβος προσπαθεί να μεταδώσει ένα μήνυμα το οποίο
περιέχει τη μέτρησή του, σε ένα πρωτόκολλο με χρονικές σχισμές. Έτσι, σε κάθε χρονική
σχισμή, κάθε ενεργός κόμβος προσπαθεί να μεταδώσει σύμφωνα με την πιθανότητα η οποία
του έχει δοθεί. Φυσικά, σε ένα τέτοιο σύστημα θα έχουμε συγκρούσεις μηνυμάτων, καθώς
επίσης θα υπάρχει και μια πιθανότητα ύπαρξης χρονικών σχισμών κατά τις οποίες κανένας
κόμβος δεν προσπαθεί να μεταδώσει το μήνυμά του. Επιτυχημένη μετάδοση έχουμε στις
περιπτώσεις όπου ακριβώς ένας κόμβος επιχειρεί να μεταδώσει. Σε κάθε τέτοια μετάδοση,
οι υπόλοιποι κόμβοι λαμβάνουν το μήνυμα το οποίο περιέχει τη μέτρηση του κόμβου ο
οποίος κατάφερε να μεταδώσει, συγκρίνουν τη μέτρηση αυτή με τη δική τους μέτρηση, και
αν η μέτρησή τους είναι η μικρότερη από τις δύο σταματούν να συμμετέχουν στη διαδικασία
επιλογής. Έτσι, ο αλγόριθμος θα τερματίσει όταν καταφέρει να μεταδώσει το μήνυμά του ο
κόμβος ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη μέτρηση.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η επιλογή των πιθανοτήτων pn για τους ενεργούς κόμβους έχει
σημαντική επιρροή στο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Επίσης, οι κόμβοι με μεγα-
λύτερη ουσιαστική μέτρηση θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από εκείνους με
μικρότερη μέτρηση. Ας θεωρήσουμε τη διάταξη των κόμβων n1, n2, . . ., n|A| η οποία προ-
κύπτει από τη διάταξη των ουσιαστικών μετρήσεών τους y

(e)
n1,k > y

(e)
n2,k > · · · > y

(e)
n|A|,k

.
Έτσι, μπορούμε να εκφράσουμε την πιθανότητα ο κόμβος n1, ο οποίος έχει και τη μεγαλύ-
τερη μέτρηση, να είναι ο μόνος ο οποίος θα αποφασίσει να στείλει το μήνυμά του κατά την
πρώτη χρονική σχισμή ως

ω1 = pn1

n|A|∏
n=n2

(1 − pn) . (5.6)

Για τις επόμενες χρονικές στιγμές, θα έχουμε ωt ≥ ω1, καθώς ενδέχεται κάποιοι κόμβοι του
δικτύου να σταματήσουν να ανταγωνίζονται για την εκλογή τους, μετά τη λήψη κάποιου
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επιτυχημένου μηνύματος. Έτσι, είναι δυνατόν να εκφράσουμε την πιθανότητα ο αλγόριθμος
να τερματίσει κατά τις πρώτες t χρονικές στιγμές ως

Ωt ≥ 1 − (1 − ω1)t , (5.7)

καθώς η έκφραση (1 − ω1)t αποτελεί ένα πάνω φράγμα στην πιθανότητα ο κόμβος n1 να
μην καταφέρει να μεταδώσει το μήνυμά του σε καμιά από τις πρώτες t χρονικές σχισμές.

Η βέλτιστη επιλογή των πιθανοτήτων pn είναι εκείνη η οποία μεγιστοποιεί την πιθανό-
τητα ω1, και στην περίπτωσή μας ισοδυναμεί με το να θέσουμε την πιθανότητα του κόμβου
n1 ίση με μονάδα και τις υπόλοιπες πιθανότητες ίσες με μηδέν. Κάτι τέτοιο όμως, ισοδυ-
ναμεί με την επίλυση του προβλήματος το οποίο καλούμαστε να λύσουμε, και επομένως η
λύση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μια πιο πρακτική προσέγγιση είναι να θέσουμε την
πιθανότητα του κόμβου pn ίση με την πιθανότητα ο κόμβος n να είναι ο εγγύτερος στην
πηγή. Ωστόσο, και αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση μιας
μοναδικής πηγής με γνωστή παράμετρο ισχύος α. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή
θα έχουμε

pn = e−πdρ2
n , (5.8)

όπου οι αποστάσεις ρn μπορούν να εκτιμηθούν από την έκφραση ρn ≈ (α/yn)1/β , ενώ
έχουμε υποθέσει πως οι θέσεις των κόμβων είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στο επίπεδο,
με πυκνότητα d. Η μέθοδος αυτή θα μπορούσε ωστόσο να τροποποιηθεί ώστε να είναι δυ-
νατό να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση όπου δεν γνωρίζουμε την παράμετρο α της
πηγής, ή στην περίπτωση πολλαπλών πηγών. Στις περιπτώσεις αυτές, θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε μια χρονικά μεταβαλλόμενη παράμετρο ϵt, στη θέση της παραμέτρου
α, την οποία να ανανεώνουμε σε κάθε βήμα με βάση τον κανόνα

ϵt =


ϵt−1 επιτυχής μετάδοση στη σχισμή t − 1
ϵt−1/c καμιά μετάδοση στη σχισμή t − 1
c · ϵt−1 σύγκρουση μεταδόσεων στη σχισμή t − 1

, (5.9)

επιλέγοντας την αρχική τιμή ϵ1 αυθαίρετα, και χρησιμοποιώντας μια σταθερά c > 1.

5.2.2 Επιλογή υποσυνόλου κόμβων

Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, οι αρχικές εκτιμήσεις για τις θέσεις των
πηγών ορίστηκαν να είναι ίσες με τις θέσεις των κόμβων οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες
ουσιαστικές μετρήσεις. Η επιλογή μας αυτή, δικαιολογείται από το γεγονός πως σε ένα αρ-
κετά πυκνό δίκτυο αισθητήρων, κάθε κόμβος ο οποίος είναι ο εγγύτερος σε κάποια από τις
πηγές θα έχει αρκετά υψηλό λόγο σήματος προς παρεμβολή, αφού η μέτρησή του θα οφεί-
λεται κυρίως στην κοντινότερη πηγή. Ωστόσο, η εκτίμηση η οποία προκύπτει με τον τρόπο
αυτό δεν θα είναι απαραίτητα αρκετά ακριβής ώστε να επιτευχθεί σωστή ακύρωση του σή-
ματος παρεμβολής, η οποία απαιτείται προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία εκτίμησης
της επόμενης πηγής. Για το λόγο αυτό, η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να βελτιωθεί. Επομένως,
ένας αλγόριθμος εκτίμησης θέσης μοναδικής πηγής ικανός να δώσει εκτιμήσεις μεγαλύτε-
ρης ακρίβειας σε σχέση με τον εκτιμητή εγγύτερου σημείου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Ο αλγόριθμος αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις μετρήσεις των κόμβων αισθητήρων
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οι οποίες, όπως έχουμε δει, περιέχουν μια συνιστώσα παρεμβολής. Για να αποφύγουμε το
πρόβλημα αυτό, στην παράγραφο αυτή εξετάζουμε μια μέθοδο επιλογής ενός υποσυνόλου
από κόμβους, με κριτήριο τόσο την ελαχιστοποίηση της παρεμβολής όσο και την απόσταση
από τον κόμβο cpak, ο οποίος έχει εκτιμηθεί πως είναι ο εγγύτερος στην πηγή η οποία μας
ενδιαφέρει. Τη μέθοδο αυτή την καλούμε αλγόριθμο P2.

Προκειμένου να επιλέξουμε ένα υποσύνολο κόμβων S ⊆ A, με |S| = n0, ας ορίσουμε
το λόγο σήματος προς παρεμβολή ο οποίος σχετίζεται με την επιλογή μας για το σύνολο S
και την πηγή k ως

Λk(S) =

∑
n∈S

(
αk

||rn−xk||β

)
∑

n∈S

(∑K
i=1,i ̸=k

αi

||rn−xi||β

) . (5.10)

Μια απλή προσέγγιση του προβλήματος επιλογής κόμβων θα ήταν να επιλέξουμε τους n0

πλησιέστερους κόμβους ως προς τον κόμβο cpak. Θεωρώντας πως οι αποστάσεις ||rn−xk||
μπορούν να προσεγγιστούν από τις αποστάσεις ||rn − rcpak

||, η μέθοδος αυτή επιχειρεί να
αυξήσει τον αριθμητή στην έκφραση για το λόγο σήματος προς παρεμβολή, αδιαφορώντας
για τις τιμές τις οποίες λαμβάνει ο παρονομαστής. Πράγματι, όταν όλες οι άλλες πηγές είναι
αρκετά μακριά από τις θέσεις αυτών των n0 κόμβων, η επιλογή αυτή θα ήταν η καλύτερη
δυνατή, αφού η τιμή του παρονομαστή θα ήταν σχεδόν σταθερή και ίση με κάποια μικρή
τιμή, για όλες τις επιλογές συνόλων S στη γειτονιά του κόμβου cpak. Ωστόσο, ενδιαφε-
ρόμαστε περισσότερο για τις “δυσκολότερες” περιπτώσεις, όπου οι πηγές που θέλουμε να
εκτιμήσουμε είναι κοντά μεταξύ τους.

Για την επιλογή ενός καταλληλότερου υποσυνόλου κόμβων, θα εξετάσουμε ένα πλήθος
απόL διαφορετικά σύνολα. Κάθε ένα από τα σύνολα αυτά, θα αποτελείται από τους κόμβους
εκείνους οι οποίοι βρίσκονται εντός ενός κύκλου με κέντρο το σημείο

p
(k)
l = rcpak

+ γ

[
cos(2π · l/L)
sin(2π · l/L)

]
l = 0, . . . , L − 1 , (5.11)

και ακτίνα επίσης ίση με γ. Ορίζουμε τα σύνολα αυτά ως

S(k)
l =

{
n ∈ A : ||rn − p

(k)
l || ≤ γ

}
. (5.12)

Για να επιλέξουμε κάποιο από τα σύνολα αυτά, ιδανικά, θα έπρεπε να υπολογίσουμε τις
αντίστοιχες τιμές του λόγου σήματος προς παρεμβολή από τη Σχέση (5.10). Ωστόσο, η
προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να υιοθετηθεί, αφού η έκφραση της Σχέσης (5.10) εξαρτάται
από τις άγνωστες παραμέτρους των πηγών. Από την άλλη πλευρά, κάνοντας την υπόθεση
πως η θέση του κόμβου cpak είναι κοντά στη θέση της πηγής k, μπορούμε να κάνουμε τις
ακόλουθες δύο παρατηρήσεις:

1. Λόγω του ότι τα σύνολα κόμβων S(k)
l περιέχουν κόμβους σε θέσεις συμμετρικά το-

ποθετημένες γύρω από το σημείο rcpak
, το οποίο έχουμε υποθέσει πως είναι αρκετά

κοντά στο σημείο xk, η αναμενόμενη τιμή του αθροίσματος των μετρήσεων των κόμ-
βων οι οποίες οφείλονται στο σήμα το οποίο προέρχεται από την πηγή k, θα είναι ίση
για όλα τα σύνολα S(k)

l . Επομένως, η αναμενόμενη τιμή του αριθμητή της Σχέσης
(5.10) θα είναι ίση για όλα τα σύνολα S(k)

l .
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2. Χρησιμοποιώντας μια παρόμοια λογική, μπορούμε να δούμε πως η αναμενόμενες
τιμές για τα αθροίσματα των μετρήσεων των κόμβων οι οποίες οφείλονται στις υπό-
λοιπες K − 1 πηγές, θα είναι μικρότερες για εκείνα τα σύνολα κόμβων S(k)

l τα οποία
δέχονται τη μικρότερη παρεμβολή από τις πηγές αυτές. Επομένως, η αναμενόμενες
τιμές των παρονομαστών οι οποίοι προκύπτουν από τη Σχέση (5.10) για τα σύνολα
S(k)

l , θα είναι μικρότερες για τα σύνολα εκείνα τα οποία δέχονται τη μικρότερη πα-
ρεμβολή.

Ας θεωρήσουμε τώρα τη συνάρτηση

F (S) =
1
|S|
∑
n∈S

yn , (5.13)

η οποία δίνει τη μέση τιμή των μετρήσεων των κόμβων οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα σύνολο
S. Βασιζόμενοι στις προηγούμενες δύο παρατηρήσεις, έχουμε πως το σύνολο S(k)

l με τη
μικρότερη τιμή F (S(k)

l ) θα δέχεται, κατά μέσο όρο, τη μικρότερη παρεμβολή. Επομένως,
η συνάρτηση F (·) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσουμε τα σύνολα S(k)

l .
Ωστόσο, για να πετύχουμε με καλύτερο τρόπο την υπόθεση περί συμμετρίας γύρω από το
σημείο xk, χωρίζουμε κάθε σύνολο S

(k)
l σε δύο ξένα υποσύνολα, σύμφωνα με τις σχέσεις

S(k,A)
l = {n ∈ S(k)

l : ||rn − rcpak
|| ≥ γ} , (5.14)

και
S(k,B)

l = {n ∈ S(k)
l : ||rn − rcpak

|| < γ} . (5.15)

Έτσι, αξιολογούμε το σύνολο κόμβων S(k)
l , με βάση την τιμή F (S(k,A)

l ). Τελικά, το υπο-
σύνολο των κόμβων το οποίο επιλέγουμε θα δίνεται από την έκφραση

Sk = argmin
S(k)

l

(
F (S(k,A)

l )
)

. (5.16)

Στο Σχήμα 5.1, παρουσιάζουμε μια γραφική απεικόνιση του χώρου στον οποίο ανήκουν οι
κόμβοι του συνόλου S(k,A)

l σε σχέση με τη θέση rcpak
.

5.2.3 Αλγόριθμος εκτίμησης θέσης

Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα, οι αρχικές εκτιμήσεις x̂
(−1)
k ενδέχεται να μην

είναι αρκετά ακριβείς προκειμένου να γίνει σωστή ακύρωση της παρεμβολής, η οποία είναι
απαραίτητη για να προχωρήσουμε στην εκτίμηση της επόμενης πηγής. Επίσης, ακόμα και
στην περίπτωση όπου η ακύρωση της παρεμβολής έχει επιτευχθεί σε αρκετά καλό βαθμό,
επιθυμούμε να έχουμε στη διάθεσή μας μια μέθοδο η οποία να βελτιώνει τις τρέχουσες
εκτιμήσεις μας, και έτσι να προχωράμε σε μια ακόμα καλύτερη ακύρωση της παρεμβολής.
Για τους δύο λόγους αυτούς, στην παράγραφο αυτή περιγράφουμε έναν αλγόριθμο εκτίμη-
σης θέσης μοναδικής πηγής, ο οποίος βασίζεται στη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας. Την
τεχνική αυτή, την καλούμε αλγόριθμο P3.
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γ

p
(k)
0

p
(k)
1

p
(k)
2

p
(k)
3

p
(k)
4

p
(k)
5

p
(k)
6

p
(k)
7

γ

rcpak

Σχήμα 5.1: Θέση rcpak
του κόμβου cpak, σημεία p

(k)
l για l = 0, 1, . . . , 7 (L = 8) ομοιό-

μορφα τοποθετημένα γύρω από το rcpak
, η γραμμοσκιασμένη περιοχή αντιστοιχεί στο χώρο

στον οποίο ανήκουν οι κόμβοι του συνόλου S(k,A)
0 .

Η συνάρτηση κόστους η οποία αντιστοιχεί στην εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας για
τη θέση και την παράμετρο ισχύος μιας μοναδικής πηγής, χρησιμοποιώντας τις ουσιαστικές
μετρήσεις ισχύος y

(e)
n,k από τους κόμβους του συνόλου Sk, θα δίνεται από τη σχέση

Jk(xk, αk) =
∑
n∈Sk

(
y

(e)
n,k − αk

||xk − rn||β

)2

. (5.17)

Χρησιμοποιώντας τώρα το γεγονός πως η παράμετρος αk εξαρτάται γραμμικά στην παρα-
πάνω σχέση ως προς τις μετρήσεις y

(e)
n,k, μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με την εκτί-

μηση ελαχίστων τετραγώνων για την παράμετρο αυτή, για δοσμένο xk, η οποία δίνεται από
την έκφραση

α̂k =

∑
n∈Sk

y
(e)
n,k

||xk−rn||β∑
n∈Sk

1
||xk−rn||2β

, (5.18)

και να λάβουμε έτσι την τροποποιημένη συνάρτηση κόστους

Jk(xk) =
∑
n∈Sk

(
y

(e)
n,k − α̂k

||xk − rn||β

)2

, (5.19)

η οποία είναι ισοδύναμη με τη Σχέση (5.17), με την έννοια ότι και οι δύο συναρτήσεις
κόστους έχουν το ίδιο ολικό ελάχιστο. Έτσι, η συνάρτηση κόστους της Σχέσης (5.19) θα
πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση όπου ενδιαφερόμαστε να ανανεώσουμε την
εκτίμηση θέσης για την πηγή k, από μια τιμή x

(m−1)
k σε μια τιμή x

(m)
k . Για κάθε ελαχιστο-

ποίηση της συνάρτησης αυτής, επιλέγουμε μια μέθοδο κλιμακωτής διακριτοποίησης (multi
resolution),Q βημάτων, όπου σε κάθε βήμα q υπολογίζουμε την τιμή της συνάρτησης σε ένα
πλήθος από L′ σημεία, γύρω από την τρέχουσα εκτίμηση την οποία διατηρεί ο αλγόριθμος.
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rcpak

×

θ
(0,k,1)
0 , θ

(0,k,1)
1 ,θ

(0,k,1)
2 , θ

(0,k,1)
3

θ
(0,k,2)
0 , θ

(0,k,2)
1 ,θ

(0,k,2)
2 , θ

(0,k,2)
3

θ
(0,k,3)
0 , θ

(0,k,3)
1 ,θ

(0,k,3)
2 , θ

(0,k,3)
3

µ0,1

µ0,2

µ0,3

Σχήμα 5.2: Γραφική απεικόνιση τριών βημάτων του αλγορίθμουP3. Κάθε κύκλος αντιστοι-
χεί σε L′ = 4 σημεία αναζήτησης, οι ακτίνες των κύκλων ελαττώνονται σε κάθε βήμα, η
ακολουθία επιλογών του αλγορίθμου παρουσιάζεται με βέλη.

Τα σημεία αυτά δίνονται από την έκφραση

θ
(m,k,q)
l′ = x̂

(m,k,q)
k + µm,q

[
cos(2π · l′/L′)
sin(2π · l′/L′)

]
, l′ = 0, . . . , L′ − 1 , (5.20)

όπου η αρχική (q = 0) εκτίμηση για την πηγή k στον κύκλο ανανέωσης m, τίθεται στην
τιμή x̂

(m,k,0)
k = x̂

(m−1)
k , και στη συνέχεια ανανεώνεται με βάση την έκφραση

x̂
(m,k,q)
k = arg min

xk∈{θ
(m,k,q)
0 , ... ,θ

(m,k,q

L′−1
,x̂

(m,k,q−1)
k }

(Jk(xk)) . (5.21)

Επίσης, η παράμετρος µm,q ρυθμίζει το διάστημα κίνησης των εκτιμήσεων στον κύκλο m
και το βήμα q, και δίνεται από την έκφραση

µm,q =
µ

(m + 1) · q
, (5.22)

όπου µ = 1
2
√

d
είναι η αναμενόμενη απόσταση ανάμεσα στην πηγή και τον πλησιέστερο

σε αυτήν κόμβο αισθητήρα, και δίνεται από τη Σχέση (4.15), όταν θεωρούμε τον πλησιέ-
στερο κόμβο. Στο Σχήμα 5.2 δίνουμε μια γραφική απεικόνιση τριών βημάτων (Q = 3) του
αλγορίθμου που περιγράψαμε, κατά τον κύκλο εκτίμησης m = 0, όπου κάθε βήμα του
αλγορίθμου εξετάζει L′ = 4 σημεία.

5.3 Εκτίμηση θέσεων μέσω εναλλασσόμενων προβολών

Η μέθοδος εκτίμησης των θέσεων πολλαπλών πηγών την οποία παρουσιάσαμε στα
προηγούμενα, συνίσταται στην ουσία σε μια τεχνική βελτιστοποίησης κατά την οποία εκτε-
λούμε ένα πλήθος από απλούστερα προβλήματα βελτιστοποίησης, ώστε να δώσουμε μια
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προσεγγιστική λύση στο αρχικό μας πρόβλημα, με χαμηλότερη υπολογιστική πολυπλοκό-
τητα. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε πως η τεχνική την οποία παρουσιάσαμε αποτελεί
μια εκδοχή της μεθόδου εναλλασσομένων προβολών. Η μέθοδος αυτή, διασπά ένα πρό-
βλημα βελτιστοποίησης πολλών μεταβλητών, σε ένα αντίστοιχο πλήθος από προβλήματα
βελτιστοποίησης μιας μεταβλητής. Η διαπίστωση αυτή, αποτέλεσε το κίνητρο για την ενα-
σχόληση με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων προβολών, με την οποία ασχολούμαστε στη
συνέχεια.

5.3.1 Εκτίμηση θέσεων μέγιστης πιθανοφάνειας

Στην παράγραφο αυτή, δίνουμε μια σύντομη περιγραφή του εκτιμητή μέγιστης πιθα-
νοφάνειας, ο οποίος έχει παρουσιαστεί στην εργασία [SH05]. Η ανάπτυξη αυτή είναι απα-
ραίτητη, προκειμένου στη συνέχεια να περιγραφεί η μέθοδος των εναλλασσόμενων προβο-
λών. Η συνάρτηση κόστους η οποία πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ώστε να υπολογίσουμε την
εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας, μπορεί να γραφεί συναρτήσει των μετρήσεων των |A|
ενεργών κόμβων, στη μορφή

l(θ) = ||y −Ha||2 , (5.23)

όπου y = [y1 y2 · · · y|A|]T είναι ένα διάνυσμα με τις μετρήσεις των ενεργών κόμβων. Ο
πίνακας H και το διάνυσμα a εξαρτώνται από τα στοιχεία του διανύσματος των άγνωστων
παραμέτρων θ = [xT

1 . . . xT
K α1 . . . αK ]T , μέσω των σχέσεων

a = [α1 α2 · · ·αK ]T και H = [h(x1) h(x2) · · ·h(xK)] , (5.24)

όπου

h(x) =
[

1
||r1 − x||2

1
||r2 − x||2

· · · 1
||rNa − x||2

]T

. (5.25)

Παρατηρώντας τώρα πως το διάνυσμα a συμμετέχει στη Σχέση (5.23) με γραμμικό τρόπο,
μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με την εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων για το a, για
δοσμένο πίνακα H, η οποία δίνεται από την έκφραση

ao = (HTH)−1HT y . (5.26)

Έτσι, λαμβάνουμε την τροποποιημένη συνάρτηση κόστους

l′(x1, x2, . . .xK) = ||y −H(HTH)−1HT y||2 , (5.27)

η οποία είναι ισοδύναμη με την (5.23), όσον αφορά στο σημείο στο οποίο και οι δύο συναρ-
τήσεις παρουσιάζουν το ολικό τους ελάχιστο. Τώρα, το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης της
συνάρτησης (5.27) μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα ισοδύναμο πρόβλημα μεγιστοποίη-
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σης, όπως φαίνεται από τις σχέσεις

Ho = argmin
H

||y −H(HTH)−1HT y||2

= argmin
H

||(I−H(HTH)−1HT )y||2

= argmax
H

||H(HTH)−1HT y||2

= argmax
H

||PHy||2

= argmax
H

yTPHyT , (5.28)

όπου ο πίνακας PH = H(HTH)−1HT αποτελεί έναν πίνακα προβολής , ο οποίος όταν πολ-
λαπλασιάζει κάποιο διάνυσμα στην ουσία υπολογίζει την προβολή του διανύσματος αυτού
στο χώρο στηλών του πίνακα H. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε πως το πρόβλημα
μεγιστοποίησης της Σχέσης (5.28) υπόκειται στον περιορισμό της Σχέσης (5.25).

Όπως έχει παρατηρηθεί στις εργασίες [SH05] και [BH06], η συνάρτηση της Σχέσης
(5.28) δεν είναι κυρτή. Κατά συνέπεια, η μεγιστοποίησή της απαιτεί κάποιον αλγόριθμο
εξαντλητικής αναζήτησης ο οποίος θα πρέπει να εξετάσει έναν πολυδιάστατο χώρο πιθα-
νών σημείων μεγιστοποίησης. Για παράδειγμα, ο χώρος των πιθανών θέσεων των πηγών
Rp (p ∈ {2, 3}) θα πρέπει να διακριτοποιηθεί θεωρώντας qp σημεία τα οποία ορίζουν ένα
τετραγωνικό (ή κυβικό, όταν p = 3) πλέγμα με q σημεία σε κάθε διάσταση. Στη συνέ-
χεια, ο αλγόριθμος θα πρέπει να αντιστοιχίσει σε κάθε μια από τις K πηγές ένα σημείο του
πλέγματος αυτού, εξετάζοντας όλες τις qpK πιθανές αντιστοιχίσεις, όπου για κάθε τέτοια
αντιστοίχιση θα πρέπει να υπολογίσει την αριθμητική τιμή της Σχέσης (5.28). Με την τε-
χνική αυτή, η αντιστοίχιση για την οποία λαμβάνουμε τη μέγιστη τιμή της Σχέσης (5.28),
αποτελεί και μια προσέγγιση του σημείου μεγιστοποίησής της. Στην περίπτωση όπου δύο η
περισσότερες πηγές αντιστοιχίζονται στην ίδια θέση του πλέγματος, το πλήθος των στηλών
του πίνακαH θα πρέπει να μειωθεί αντίστοιχα, ώστε να ταυτίζεται με το πλήθος των πηγών
που έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικά σημεία του πλέγματος. Έτσι, μπορούμε να εξασφαλί-
σουμε πως ο πίνακαςHTH θα είναι αντιστρέψιμος. Στην εργασια [SH05], εξετάστηκαν και
αρκετές άλλες μέθοδοι βελτιστοποίησης της συνάρτησης (5.28), όπως η τεχνική κλιμακωτής
διακριτοποίησης (multi-resolution, MR) καθώς και ο αλγόριθμος εκτίμησης-μεγιστοποίησης
(expectation-maximization, EM).

5.3.2 Η μέθοδος των εναλλασσόμενων προβολών

Η μέθοδος των εναλλασσόμενων προβολών αποτελεί μια απλή τεχνική βελτιστοποίη-
σης μιας συνάρτησης πολλών μεταβλητών. Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία
στο παρελθόν, στην εκτίμηση πολλαπλών πηγών χρησιμοποιώντας μετρήσεις διεύθυνσης
άφιξης (Direction of Arival, DoA) [ZW], καθώς και στην εκτίμηση πολλαπλών πηγών κοντι-
νού πεδίου, ευρέως φάσματος χρησιμοποιώντας μετρήσεις διαφοράς χρόνων άφιξης (Time
Difference of Arrival, TDoA) [CHY02]. Στην παράγραφο αυτή, υιοθετούμε την τεχνική
εναλλασσόμενων προβολών στο πρόβλημα εκτίμησης πολλαπλών πηγών χρησιμοποιώντας
μετρήσεις ισχύος.



84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΗΓΩΝ

Η τεχνική είναι επαναληπτική, σε κάθε επανάληψη εκτελούμε μια διαδικασία μεγιστο-
ποίησης της συνάρτησης ως προς μία από τις μεταβλητές της, ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές
θεωρούνται σταθερές. Ειδικότερα στην περίπτωση της εκτίμησης θέσεων πολλαπλών πη-
γών, σε κάθε επανάληψη της τεχνικής η μεταβλητή ως προς την οποία εκτελούμε τη διαδι-
κασία μεγιστοποίησης είναι το διάνυσμα θέσης μιας εκ των πηγών, ενώ οι θέσεις των υπό-
λοιπων πηγών θεωρούνται σταθερές. Έτσι, αν υποθέσουμε πως για την επίλυση κάθε προ-
βλήματος μεγιστοποίησης ως προς τη θέση μιας πηγής εκτελούμε αναζήτηση στο πλέγμα
που περιγράψαμε στα προηγούμενα, το πλήθος των υπολογισμών της συνάρτησης η οποία
βελτιστοποιείται θα είναι Kqp, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο από τους
qpK υπολογισμούς της τιμής της συνάρτησης οι οποίοι απαιτούνται από τον εκτιμητή μέγι-
στης πιθανοφάνειας. Συχνά ωστόσο, ένας κύκλος K επαναλήψεων δεν είναι αρκετός ώστε
η μέθοδος να συγκλίνει σε κάποιο τοπικό ακρότατο. Έτσι, στη γενική περίπτωση μπορούμε
να εκτελέσουμε ένα πλήθος απόM κύκλους, όπου σε κάθε κύκλο εκτελούμε εκ νέου την μέ-
θοδο των εναλλασσόμενων προβολών. Στην περίπτωση αυτή, το πλήθος των υπολογισμών
της τιμής της συνάρτησης είναι ίσο μεMKqp. Φυσικά, για το πρόβλημα της βελτιστοποίη-
σης ως προς τη θέση μιας πηγής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια τεχνική διαφορε-
τική από την διακριτοποίηση του χώρου η οποία ακολουθείται από αναζήτηση. Επίσης, όπως
θα δούμε στη συνέχεια, η χρήση μιας ιδιότητας η οποία μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε
έναν πίνακα προβολής χρησιμοποιώντας μια ακολουθία βημάτων ανανέωσης (projection-
matrix update formula, [ZW]), μειώνει σημαντικά την υπολογιστική πολυπλοκότητα της
μεθόδου.

Ας θεωρήσουμε πως μετά από κάποια διαδικασία αρχικοποίησης των θέσεων των πη-
γών, έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες αρχικές εκτιμήσεις για τα διανύσματα θέσης των
πηγών τα οποία συμβολίζουμε ως x̂

(0)
1 , x̂(0)

2 , . . . , x̂(0)
K . Αντικείμενό μας είναι η ανανέωση

του διανύσματος θέσης της πρώτης πηγής, από την τιμή x̂
(0)
1 σε μια νέα εκτίμηση x̂

(1)
1 .

Όπως αναφέραμε, η μέθοδος των εναλλασσόμενων προβολών εκτελεί τη διαδικασία αυτή
μεγιστοποιώντας τη συνάρτηση της Σχέσης (5.28) ως προς τη μεταβλητή x1, και διατηρώ-
ντας όλες τις άλλες μεταβλητές της συνάρτησης σταθερές και ίσες με τις εκτιμήσεις που
έχουμε στη διάθεσή μας. Παρατηρούμε πως η μεταβλητή x1 εξαρτά μόνο την πρώτη στήλη
του πίνακα H, ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του πίνακα PH. Ας
ορίσουμε τον πίνακαH ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη διαδικασία μεγιστοποίησης
ως

H(1)
1 =

[
h(x1) h(x̂(0)

2 ) · · ·h(x̂(0)
K )
]

. (5.29)

Επίσης, ο πίνακας προβολής ο οποίος αντιστοιχεί στον H(1)
1 θα δίνεται από την έκφραση

P(1)
1 = H(1)

1 (H(1)T
1 H(1)

1 )−1H(1)T
1 . (5.30)

Στο σημείο αυτό, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ιδιότητα των πινάκων προβολής την
οποία προαναφέραμε, η οποία μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε τον πίνακα προβολής χρη-
σιμοποιώντας μια ακολουθία βημάτων ανανέωσης. Σύμφωνα με την ιδιότητα αυτή, ανB και
C είναι δυο αυθαίρετοι πίνακες με το ίδιο πλήθος γραμμών, και ορίσουμε τον πίνακα προ-
βολής ο οποίος αντιστοιχεί στον επαυξημένο πίνακα [B|C] ως P[B|C], τότε ο πίνακας αυτός
μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα του πίνακα προβολής PC για τον πίνακα C, και ενός
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πίνακα προβολής PBC , όπου ο πίνακας BC έχει ως στήλες του, τα υπόλοιπα των στηλών του
πίνακα B όταν προβάλλονται στο χώρο στηλών του C:

P[B|C] = PC + PBC . (5.31)

Επίσης, ο πίνακας BC δίνεται από την έκφραση

BC = (I− PC)B . (5.32)

Έτσι, είναι δυνατόν να κατασκευάσουμε τον πίνακα P(1)
1 μέσω μιας ακολουθίας K βημά-

των, όπου σε κάθε ένα βήμα θα ανανεώνουμε έναν πίνακα προβολής, επαυξάνοντας τον
πίνακα στον οποίο αντιστοιχεί με μιά από τις K στήλες του πίνακα H(1)

1 . Σε κάθε τέτοιο
βήμα, θα χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις (5.31) και (5.32), όπου ο πίνακας C θα αποτελείται
από τις στήλες του πίνακα H(1)

1 τις οποίες έχουμε ήδη λάβει υπόψιν μας, ενώ ο πίνακας B
θα αποτελείται από μόνο μια στήλη, η οποία δεν έχει ακόμα εξεταστεί. Πιο συγκεκριμένα,
ο πίνακας P(1)

1 υπολογίζεται μέσω μιας ακολουθίας K + 1 πινάκων, ξεκινώντας από τον
πίνακα P(1,0)

1 = 0, ο οποίος είναι μεγέθους |A| × |A| με μηδενικά στοιχεία, ενώ στη συ-
νέχεια εξετάζοντας κάθε στήλη του H(1)

1 θα λαμβάνουμε τους πίνακες P(1,1)
1 , . . . , P(1,K)

1 ,
όπου για τον τελευταίο πίνακα θα έχουμε P(1,K)

1 = P(1)
1 . Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις

(5.31) και (5.32), καθώς και τον ορισμό ενός πίνακα προβολής, είναι εύκολο να δούμε πως
η αναδρομική σχέση ανανέωσης των πινάκων είναι η

P(1,k+1)
1 = P(1,k)

1 +
(I− P(1,k)

1 )hkh
T
k (I− P(1,k)

1 )

hT
k (I− P(1,k)

1 )hk

, (5.33)

όπου το διάνυσμα hk συμβολίζει μια στήλη του πίνακα H
(1)
1 την οποία δεν έχουμε ακόμα

λάβει υπόψιν μας, και η σειρά με την οποία εξετάζουμε τις στήλες δεν αλλάζει τον τελικό
πίνακα P(1,K)

1 . Έτσι, θεωρώντας πως η τελευταία εφαρμογή της Σχέσης (5.33) εξετάζει την
πρώτη στήλη του πίνακα H(1)

1 , η τελευταία αυτή εξίσωση ανανέωσης θα είναι η

P(1)
1 = P(1,K−1)

1 +
(I− P(1,K−1)

1 )h(x1)h(x1)T (I− P(1,K−1)
1 )

h(x1)T (I− P(1,K−1)
1 )h(x1)

. (5.34)

Αντικαθιστώντας την έκφραση για τον πίνακα P(1)
1 από την Σχέση (5.34) στη Σχέση (5.28),

λαμβάνουμε δύο όρους. Από αυτούς, ο πρώτος όρος είναι ο yTP(1,K−1)
1 y, ο οποίος δεν

εξαρτάται από τη μεταβλητή x1. Άρα, το πρόβλημα της μεγιστοποίησης της συνάρτησης
της Σχέσης (5.28) ως προςx1, διατηρώντας τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές, ισοδυναμεί
με τη μεγιστοποίηση του δεύτερου μόνο όρου και το πρόβλημα εκφράζεται έτσι στη μορφή

x̂
(1)
1 = argmax

x1

(
yT (I− P(1,K−1)

1 )h(x1)h(x1)T (I− P(1,K−1)
1 )y

h(x1)T (I− P(1,K−1)
1 )h(x1)

)
. (5.35)

Με όμοιο τρόπο, στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των εναλλασσόμε-
νων προβολών για να ανανεώσουμε το διάνυσμα θέσης της k πηγής, κατά τον κύκλο εκτί-
μησης m (m = 1, 2, . . . , M ), η συνάρτηση η οποία πρέπει να μεγιστοποιηθεί δίνεται από
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Σχήμα 5.3: (α) Γραφική παράσταση της συνάρτησης (5.36), για 25 ενεργούς κόμβους και 4
πηγές. Οι πρώτες τρεις πηγές βρίσκονται στις θέσεις (20,0), (0,20), (-20,0) και έχουν εκτι-
μηθεί σωστά, ενώ η γραφική παράσταση απεικονίζει τη συνάρτηση η οποία πρέπει να με-
γιστοποιηθεί προκειμένου να εκτιμηθεί η θέση της τέταρτης πηγής, η οποία βρίσκεται στη
θέση (0,-20). (β) Γραφική παράσταση της Σχέσης (5.41) για την ίδια περίπτωση.

την έκφραση

J(xk) =

(
h(xk)T (I− P(m,K−1)

k )yyT (I− P(m,K−1)
k )h(xk)

h(xk)T (I− P(m,K−1)
k )h(xk)

)
, (5.36)

όπου ο πίνακας P(m,K−1)
k είναι ο πίνακας προβολής στο χώρο στηλών του πίνακα

H(m,K−1)
k =

[
h(x̂(m)

1 ) . . . h(x̂(m)
k−1) h(x̂(m−1)

k+1 ) . . . h(x̂(m−1)
K )

]
, (5.37)

με K − 1 στήλες, οι οποίες είναι τα διανύσματα h(·) για τις τρέχουσες εκτιμήσεις θέσης
των υπολοίπων K − 1 πηγών.

Υπολογιστική πολυπλοκότητα της μεθόδου εναλλασσόμενων προβολών: Όπως πα-
ρουσιάσαμε στα προηγούμενα, κάθε βήμα ανανέωσης της εκτίμησης της θέσης μιας πη-
γής από την τιμή x̂

(m−1)
k στην τιμή x̂

(m)
k , απαιτεί την κατασκευή του πίνακα προβολής

P(m,K−1)
k καθώς και τη μεγιστοποίηση της συνάρτησης της Σχέσης (5.36). Η κατασκευή

του πίνακα P(m,K−1)
k , μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την αναδρομική τεχνική που περι-

γράψαμε η οποία εκτελεί K − 1 βήματα, όπου σε κάθε βήμα η πιο απαιτητική λειτουργία
είναι ο πολλαπλασιασμός ενός διανύσματος με έναν πίνακα, επομένως, η πολυπλοκότητα
αυτή θα είναιO((K −1)|A|2). Στη συνέχεια, η μεγιστοποίηση της συνάρτησης της Σχέσης
(5.36) θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας κάποια τεχνική αναζήτησης. Αυτό απαιτείται
γιατί, όπως παρουσιάζουμε και στο Σχήμα 5.3, η συνάρτηση αυτή δεν είναι κυρτή. Επομέ-
νως, η μέθοδος αναζήτησης θα πρέπει να υπολογίσει κάποιες τιμές της συνάρτησης αυτής,
σε κάποιο κατάλληλα ορισμένο χώρο, και να επιλέξει το σημείο στο οποίο συνάντησε τη μέ-
γιστη τιμή ως μια προσέγγιση του σημείου μεγιστοποίησης. Κάθε υπολογισμός της (5.36),
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απαιτεί O(|A|2) πράξεις, για τον πολλαπλασιασμό (INa − P(m,K−1)
k )h(xk). Αν ο χώρος

ο οποίος επιλέγουμε αποτελείται από qp σημεία, η υπολογιστική πολυπλοκότητα της μεγι-
στοποίησης θα είναιO(qp · |A|2). Επομένως, συνολικά, η εκτέλεσηM κύκλων γιαK πηγές
και χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις ένα πλέγμα qp σημείων, η πολυπλοκότητα της
μεθόδου θα είναι O(M · K((K − 1) + qp)|A|2). Όπως γίνεται φανερό, ο κυρίαρχος όρος
στην πολυπλοκότητα αυτή οφείλεται στη διαδικασία μεγιστοποίησης, αφού τυπικά ο όρος
qp είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον όρο K − 1.

5.3.3 Υλοποίηση χαμηλής πολυπλοκότητας

Κίνητρο: Στα προηγούμενα, είδαμε πως η μέθοδος των εναλλασσόμενων προβολών απαι-
τεί τη μεγιστοποίηση συναρτήσεων της μορφής της Σχέσης (5.36). Επίσης, διαπιστώσαμε
πως ο υπολογισμός μιας τιμής της συνάρτησης αυτής απαιτεί O(|A|2) πράξεις, όπου |A|
είναι το πλήθος των ενεργών κόμβων αισθητήρων. Όπως περιγράψαμε, κάθε βήμα μεγιστο-
ποίησης της Σχέσης (5.36) χρησιμοποιείται προκειμένου να ανανεώσουμε την εκτίμηση για
μια μόνο από τις πηγές. Ας εξετάσουμε στο σημείο αυτό, για λόγους σύγκρισης, τη συνάρ-
τηση η οποία πρέπει να μεγιστοποιηθεί στην περίπτωση της βέλτιστης εκτίμησης (μέγιστης
πιθανοφάνειας), όταν υπάρχει μια μόνο πηγή στο χώρο του δικτύου αισθητήρων. Η συ-
νάρτηση αυτή, θα δίνεται από τη Σχέση (5.28) αν θεωρήσουμε πως ο πίνακας προβολής
PH αντιστοιχεί σε έναν πίνακα H ο οποίος έχει μια μόνο στήλη, η ο οποία αντιστοιχεί στη
μοναδική πηγή που θέλουμε να εκτιμήσουμε. Έτσι, θα έχουμε πως

JML(x) =
h(x)T yyT h(x)

h(x)T h(x)
, (5.38)

όπου το διάνυσμα h(x) είναι η μοναδική στήλη του πίνακα H. Όπως μπορούμε εύκολα
να δούμε, η συνάρτηση της Σχέσης (5.38) μπορεί να υπολογιστεί σε ένα σημείο x χρησι-
μοποιώντας μόνο O(|A|) πράξεις, αφού εμπλέκει μόνο πολλαπλασιασμό διανύσματος με
διάνυσμα. Το γεγονός αυτό, μας δημιουργεί το κίνητρο για αναζήτηση κάποιας συνάρτησης
η οποία να έχει παρόμοια μορφή με τη Σχέση (5.38), ωστόσο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ανανέωση των εκτιμήσεων κάθε πηγής στη μέθοδο των εναλλασσόμενων προβολών.
Αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια συνάρτηση, η πολυπλοκότητα της μεθόδου
εναλλασσόμενων προβολών θα μειωνόταν σημαντικά, από O(M · K((K − 1) + qp)|A|2)
σεO(M ·K((K − 1)|A|2 + qp · |A|)). Ως ένα παράδειγμα, για την περίπτωση όπου έχουμε
M = 6,K = 3 και |A| = 10, η πολυπλοκότητα θα μειωνόταν από 1800 · qp σε 180 · qp.

Μια απλοποίηση της συνάρτησης κόστους: Αν συγκρίνουμε τη συνάρτηση της Σχέσης
(5.38) με τη συνάρτηση (5.36), παρατηρούμε πως αυτές παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες.
Πιο συγκεκριμένα,

1. Ο αριθμητής της (5.36) μπορεί να γραφεί σε μια παρόμοια μορφή με τον αριθμητή
της Σχέσης (5.38), αν ορίσουμε το διάνυσμα y

(m,k)
C = (I−P(m,K−1)

k )y. Επίσης, είναι
αρκετά εύκολο να δούμε πως το διάνυσμα αυτό αποτελεί στην πραγματικότητα ένα
διάνυσμα μετρήσεων, από το οποίο έχει ακυρωθεί η συνεισφορά των πηγών οι οποίες
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έχουν ήδη εκτιμηθεί. Η ερμηνεία αυτή, φαίνεται από τις σχέσεις

y
(m,k)
C = (I− P(m,K−1)

k )y

= y − P(m,K−1)
k y

= y −H(m,K−1)
k

(
H(m,K−1)T

k H(m,K−1)
k

)−1
H(m,K−1)T

k y

= y −H(m,K−1)
k α̂(m,k) , (5.39)

όπου το διάνυσμα

α̂(m,k) =
(
H(m,K−1)T

k H(m,K−1)
k

)−1
H(m,K−1)T

k y , (5.40)

αποτελεί την εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων για τις παραμέτρους ισχύος των υπο-
λοίπων K − 1 πηγών, όπως μπορούμε να δούμε συγκρίνοντάς το με τη Σχέση (5.26).
Έτσι, το γινόμενοH(m,K−1)

k α̂(m,k) αποτελεί μια εκτίμηση για τις μετρήσεις τις οποίες
θα είχαμε, αν υπήρχαν μόνο K − 1 πηγές στις θέσεις που έχουν εκτιμηθεί, και άρα
το διάνυσμα y

(m,k)
C εκφράζει τις μετρήσεις μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς των

υπόλοιπων K − 1 πηγών.

2. Ο παρονομαστής της Σχέσης (5.36) διαφέρει από τον παρονομαστή της (5.38) μόνοως
προς τον όρο h(xk)TP(m,K−1)

k h(xk). Έχοντας ερμηνεύσει το διάνυσμα y
(m,k)
C στα

προηγούμενα, διαπιστώνουμε πως όρος ο οποίος διαφοροποιεί τους παρονομαστές
αποτελεί μια διόρθωση λόγω της παρουσίας τωνK−1 πηγών, η οποία δεν μπορεί να
εκφραστεί από τις μετρήσεις μετά την ακύρωση της συνεισφοράς των K − 1 πηγών.
Ωστόσο, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως ο όρος h(xk)TP(m,K−1)

k h(xk) είναι πά-
ντα μικρότερος είτε ίσος από τον όροh(xk)T h(xk). Στην περίπτωση όπου η διαφορά
των όρων αυτών είναι μεγάλη, τότε ο πρώτος όρος θα μπορούσε να παραληφθεί χωρίς
να επηρεάσει σημαντικά τη μορφή της συνάρτησης.

Βασιζόμενοι στα προηγούμενα σημεία, ορίζουμε τη συνάρτηση

I(xk) =

(
h(xk)T (I− P(m,K−1)

k )yyT (I− P(m,K−1)
k )h(xk)

h(xk)T h(xk)

)
, (5.41)

η οποία αποτελεί μια προσέγγιση της συνάρτησης (5.36), στην περίπτωση όπου ο όρος
h(xk)T h(xk) έχει αρκετά μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με τον όρο h(xk)TP(m,K−1)

k h(xk).
Επίσης, μπορούμε να εισάγουμε έναν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουμε αν η Σχέση
(5.41) αποτελεί καλή εκτίμηση για την (5.36), χρησιμοποιώντας ένα κατώφλι λ, και εξετά-
ζοντας αν

h(x̂(m−1)
k )TP(m,K−1)

k h(x̂(m−1)
k )

h(x̂(m−1)
k )T h(x̂(m−1)

k )
< λ . (5.42)

Η συνθήκη αυτή, εξετάζει αν η συνάρτηση I(xk) αποτελεί καλή προσέγγιση της συνάρτη-
σης J(xk), στην περιοχή στην οποία βρίσκεται η προηγούμενη εκτίμησή μας για την πηγή
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Είσοδος: Εκτιμήσεις x̂
(0)
1 , x̂

(0)
2 , . . . , x̂

(0)
K , μετρήσεις yn, θέσεις κόμβων rn, κατώφλι λ

Έξοδος: Εκτιμήσεις μετά από M κύκλους: x̂(M)
1 , x̂

(M)
2 , . . . , x̂

(M)
K

FOR m = 1 TO M
FOR k = 1 TO K

P(m,0)
k = 0Na

FOR i = 1 TO k − 1

P(m,i)
k = P(m,i−1)

k + (INa−P
(m,i−1)
k )h(x̂

(m)
i )h(x̂

(m)
i )T (INa−P

(m,i−1)
k )

h(x̂
(m)
i )T (INa−P

(m,i−1)
k )h(x̂

(m)
i )

END
FOR i = k + 1 TO K

P(m,i−1)
k = P(m,i−2)

k + (INa−P
(m,i−2)
k )h(x̂

(m−1)
i )h(x̂

(m−1)
i )T (INa−P

(m,i−2)
k )

h(x̂
(m−1)
i )T (INa−P

(m,i−2)
k )h(x̂

(m−1)
i )

END

IF h(x̂
(m−1)
k )T P(m,K−1)

k h(x̂
(m−1)
k )

h(x̂
(m−1)
k )T h(x̂

(m−1)
k )

< λ ,

x̂
(m)
k = argmaxxk

(
h(xk)T (INa−P

(m,K−1)
k )yyT (INa−P

(m,K−1)
k )h(xk)

h(xk)T h(xk)

)
ELSE

x̂
(m)
k = argmaxxk

(
h(xk)T (INa−P

(m,K−1)
k )yyT (INa−P

(m,K−1)
k )h(xk)

h(xk)T (INa−P
(m,K−1)
k )h(xk)

)
END

END
END

Πίνακας 5.2: Αλγόριθμος εκτίμησης θέσεων πολλαπλών πηγών ο οποίος βασίζεται στην
τεχνική εναλλασσόμενων προβολών.

k, δηλαδή στο σημείο x̂
(m−1)
k . Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνάρτηση I(xk) θα μπορούσε

να χρησιμοποιηθεί αντί της J(xk) στη διαδικασία μεγιστοποίησης.
Το Σχήμα 5.3 παρουσιάζει πως και η τροποποιημένη συνάρτηση δεν είναι κυρτή, επο-

μένως η μεγιστοποίησή της θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας κάποια τεχνική αναζήτη-
σης. Θεωρώντας έτσι πως για τη διαδικασία μεγιστοποίησης πρέπει να υπολογίσουμε τη
συνάρτηση (5.41) σε qp σημεία, μπορούμε αρχικά να υπολογίσουμε το διάνυσμα y

(m,k)
C

εκτελώνταςO(|A|2) πράξεις, και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε το διάνυσμα αυτό για
τον υπολογισμό της (5.41) εκτελώντας O(|A| · qp) πράξεις. Ωστόσο, η συνολική πολυπλο-
κότητα της τεχνικής εκτίμησης θέσεων θα εξαρτάται και από το αποτέλεσμα του ελέγχου
της Σχέσης (5.42). Το κατώφλι λ το οποίο λαμβάνει τιμές στο διάστημα [0, 1], μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μια παράμετρος με την οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε το λόγο της πο-
λυπλοκότητας προς την ακρίβεια της τεχνικής εκτίμησης, όπως επιθυμούμε. Ο αλγόριθμος
τον οποίο περιγράψαμε συνοψίζεται στον Πίνακα 5.2.

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ακρίβεια των
εκτιμήσεων του αλγορίθμου που περιγράψαμε, είναι η διαδικασία αρχικοποίησης των εκτι-
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Είσοδος: Μετρήσεις yn, θέσεις κόμβων rn

Έξοδος: Αρχικές εκτιμήσεις θέσεων x̂
(0)
1 , x̂

(0)
2 , . . . , x̂

(0)
K

P(0)
1 = 0|A|

FOR k = 1 TO K − 1

x̂
(0)
k = argmaxxk

(
h(xk)T (I−P(0)

k )yyT (I−P(0)
k )h(xk)

h(xk)T (I−P(0)
k )h(xk)

)
P(0)

k+1 = P(0)
k + (I−P(0)

k )h(x̂
(0)
k )h(x̂

(0)
k )T (I−P(0)

k )

h(x̂
(0)
k )T (I−P(0)

k )h(x̂
(0)
k )

END

x̂
(0)
K = argmaxxK

(
h(xK)T (I−P(0)

K )yyT (I−P(0)
K )h(xK)

h(xK)T (I−P(0)
K )h(xK)

)
Πίνακας 5.3: Αλγόριθμος υπολογισμού αρχικών εκτιμήσεων για τις θέσεις των πηγών.

μήσεων. Αν οι αρχικές εκτιμήσεις είναι αρκετά κοντά στις σωστές θέσεις των πηγών, τότε
η ακολουθία ανανέωσης των εκτιμήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τις εκτιμήσεις στις σω-
στές τιμές τους. Για το λόγο αυτό, στα επόμενα παρουσιάζουμε μια διαδικασία αρχικοποί-
ησης των εκτιμήσεων η οποία, όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιώντας εξομοιώσεις, κατα-
φέρνει σε μεγάλο βαθμό να δώσει αρκετά ακριβείς αρχικές εκτιμήσεις για τις θέσεις των
πηγών.

Η προτεινόμενη μέθοδος αρχικοποίησης: Όπως είδαμε στα προηγούμενα, τόσο ο αλγό-
ριθμος των εναλλασσόμενων προβολών όσο και η χαμηλής πολυπλοκότητας εκδοχή του,
στηρίζονται στην ύπαρξη κάποιων αρχικών εκτιμήσεων για τις θέσεις των πηγών τις οποίες
προσπαθούν να βελτιώσουν. Αντικείμενο της Παραγράφου αυτής είναι η διαδικασία υπο-
λογισμού αυτών των αρχικών εκτιμήσεων x̂

(0)
1 , x̂

(0)
2 , . . . , x̂

(0)
K για τις θέσεις των πηγών.

Αν για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο παρόμοια με αυτήν η οποία προ-
τείνεται στην εργασία [ZW], ο αλγόριθμος αρχικοποίησης που προκύπτει παρουσιάζεται
στον Πίνακα 5.3. Όπως μπορούμε να δούμε, ο αλγόριθμος αυτός στηρίζεται σε ένα πλήθος
από K διαδικασίες μεγιστοποίησης. Αντικείμενό μας είναι να προτείνουμε έναν αποδοτικό
τρόπο για την εκτέλεση αυτών των βημάτων.

Έχοντας υπόψιν μας την ανάπτυξη μιας διαδικασίας μεγιστοποίησης συναρτήσεων η
οποία θα πρέπει να παρουσιάζει χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα, υιοθετούμε μια μέ-
θοδο κλιμακωτής διακριτοποίησης προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν κατάλληλο χώρο
από σημεία στα οποία θα εκτελεστεί η αναζήτηση του σημείου μεγιστοποίησης της συνάρ-
τησης. Το πρώτο βήμα της διακριτοποίησης αυτής, εξετάζει ένα πλήθος |A| σημείων τα
οποία ταυτίζονται με τις θέσεις των ενεργών κόμβων αισθητήρων. Η επιλογή αυτή, οδηγεί
στην ακόλουθη σχέση για τα διανύσματα h(·) τα οποία σχετίζονται με τα σημεία αναζήτη-
σης

h(ri)
||h(ri)||

= ei = [ 0 0 · · · 0︸ ︷︷ ︸
i − 1 μηδενικά

1 0 0 · · · 0︸ ︷︷ ︸
|A| − i μηδενικά

]T . (5.43)

Έτσι, η διαδικασία μεγιστοποίησης της συνάρτησης στο χώρο των σημείων αυτών απλο-



5.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 91

ποιείται σημαντικά, αφού τα διανύσματα h(·) τα οποία πρέπει να εξετάσουμε ταυτίζονται
με τα “κανονικά” διανύσματα βάσης για το χώρο των |A| διαστάσεων. Πιο συγκεκριμένα,
το πρώτο βήμα της μεγιστοποίησης περιγράφεται από την έκφραση

x̂
(−1)
k = arg max

xk, h(xk)∈{e1,...,eNa}

(
h(xk)T (I− P(0)

k )yyT (I− P(0)
k )h(xk)

h(xk)T (I− P(0)
k )h(xk)

)
, (5.44)

και η επίλυσή της περιλαμβάνει τον υπολογισμό του διανύσματος (I−P(0)
k )y, τον υπολογι-

σμό του τετραγώνου κάθε στοιχείου του, τη διαίρεση του αποτελέσματος με το αντίστοιχο
διαγώνιο στοιχείο του πίνακα I − P(0)

k , και τελικά, την επιλογή της μέγιστης από τις τιμές
οι οποίες θα προκύψουν. Έτσι, η πολυπλοκότητα του πρώτου βήματος αναζήτησης, για μια
πηγή, θα είναι ίση με O(|A|2) πράξεις.

Για το δεύτερο βήμα της τεχνικής κλιμακωτής διακριτοποίησης, ένα πιο λεπτομερές
πλέγμα σημείων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, με κέντρο το σημείο το οποίο επιλέχθηκε
κατά το πρώτο βήμα. Επομένως, εφόσον το κέντρο του πλέγματος έχει καθοριστεί, θα πρέ-
πει να διερευνήσουμε το μέγεθος της περιοχής στην οποία θα εκτείνεται το πλέγμα των
σημείων του δεύτερου βήματος. Για το σκοπό αυτό, αρχικά ερμηνεύουμε την εκτίμηση την
οποία λάβαμε από το πρώτο βήμα της μεθόδου, ως την εκτίμηση εγγύτερου σημείου (Closest
Point of Approach, CPA) για την k πηγή. Η ερμηνεία αυτή, θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε
ένα κατάλληλο μέγεθος για την περιοχή την οποία θα πρέπει να καλύψει το πλέγμα σημείων
του δεύτερου βήματος αναζήτησης. Επιπρόσθετα, στο σημείο αυτό επιλέγουμε ένα στοχα-
στικό μοντέλο ανάπτυξης των κόμβων του δικτύου, και πιο συγκεκριμένα, υποθέτουμε πως
οι θέσεις των κόμβων στην περιοχή που μας ενδιαφέρει αποτελούν σημεία ομοιόμορφα κα-
τανεμημένα.

Στα επόμενα, υπολογίζουμε την αναμενόμενη απόσταση ανάμεσα σε μια πηγή και τον
εγγύτερο σε αυτήν κόμβο αισθητήρα, τόσο για την περίπτωση όπου p = 2 όσο και για την
περίπτωση όπου p = 3. Θα ξεκινήσουμε με την περίπτωση των δύο διαστάσεων. Ας θε-
ωρήσουμε πως n κόμβοι έχουν αναπτυχθεί με ομοιόμορφο τρόπο σε μια περιοχή εμβαδού
E. Έτσι, η πυκνότητα του δικτύου αισθητήρων στην περιοχή αυτή θα δίνεται από την έκ-
φραση d = n/E. Ας θεωρήσουμε επίσης πως στην ίδια περιοχή βρίσκεται κάποια πηγή,
και ας ορίσουμε μια κυκλική περιοχή R ακτίνας ρ, με κέντρο τη θέση της πηγής. Ορίζουμε
την τυχαία μεταβλητή Y2D, η οποία περιγράφει την απόσταση ανάμεσα στην πηγή και τον
πλησιέστερο σε αυτήν κόμβο. Η πιθανότητα ο εγγύτερος αυτός κόμβος να βρίσκεται εντός
της περιοχής R, θα δίνεται από την έκφραση

Pr{Y2D < ρ} = Pr{(πλήθος κόμβων εντός της R) ≥ 1}
= 1 − Pr{(πλήθος κόμβων εντός της R) = 0}

= 1 −
(

1 − πdρ2 1
n

)n

. (5.45)

Έτσι, καθώς το n και το E = n/d τείνουν στο άπειρο, θα έχουμε

Pr{Y2D < ρ} = 1 − e−πdρ2
. (5.46)
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Υπολογίζοντας τώρα την παράγωγο της παραπάνω συνάρτησης κατανομής ως προς ρ, θα
έχουμε πως η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής Y2D θα δίνεται
από την έκφραση

fY2D
(ρ) = 2πdρe−πdρ2

. (5.47)

Επίσης, η αναμενόμενη τιμή της Y2D, η οποία θα εκφράζει την αναμενόμενη απόσταση
ανάμεσα στην πηγή και τον πλησιέστερο σε αυτήν κόμβο αισθητήρα, θα δίνεται από τη
σχέση

µ2D = E[Y2D] =
∫ +∞

0
ρ · fY2D

(ρ)dρ =
1

2
√

d
. (5.48)

Χρησιμοποιώντας παρόμοια επιχειρήματα, μπορούμε να εξετάσουμε και την περίπτωση
p = 3. Έτσι, αν ορίσουμε την τυχαία μεταβλητή Y3D για την απόσταση ανάμεσα στην πηγή
και τον πλησιέστερο σε αυτήν κόμβο για την περίπτωση των τριών διαστάσεων, θα έχουμε
πως

Pr{Y3D < ρ} = 1 −
(

1 − 4
3
πdρ3 1

n

)n

, (5.49)

και η αντίστοιχη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας θα δίνεται από την έκφραση

fY3D
(ρ) = 4πdρ2e−

4
3
πdρ3

. (5.50)

Τελικά, η αναμενόμενη απόσταση ανάμεσα στην πηγή και τον πλησιέστερο σε αυτήν κόμβο
αισθητήρα, για την περίπτωση των τριών διαστάσεων, θα είναι

µ3D = E[Y3D] =
∫ +∞

0
ρ · fY3D

(ρ)dρ =
Γ(1/3)
3
√

36πd
. (5.51)

Έτσι, χρησιμοποιώντας την ερμηνεία των εκτιμήσεων x̂
(−1)
k του πρώτου βήματος ως

τις εκτιμήσεις εγγύτερου σημείου, το μέγεθος της περιοχής αναζήτησης για το δεύτερο ση-
μείο θα μπορούσε να οριστεί χρησιμοποιώντας τις τιμές µ2D και µ3D. Για παράδειγμα, για
την περίπτωση των δύο διαστάσεων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πλέγμα q × q
σημείων σε μια περιοχή μεγέθους 4µ2D × 4µ2D. Παρόμοια, για την περίπτωση των τριών
διαστάσεων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πλέγμα q×q×q σημείων σε μια περιοχή
μεγέθους 4µ3D ×4µ3D ×4µ3D. Σε κάθε περίπτωση, το κέντρο της περιοχής θα είναι το ση-
μείο x̂

(−1)
k . Κάνοντας τώρα την υπόθεση πως το σημείο x̂

(−1)
k αποτελεί το σωστό εγγύτερο

σημείο, μπορούμε να υπολογίσουμε τις πιθανότητες η πηγή να βρίσκεται εντός του χώρου
εξάπλωσης του πλέγματος του δεύτερου βήματος. Οι πιθανότητες αυτές είναι ανεξάρτητες
της πυκνότητας d του δικτύου αισθητήρων, και βρέθηκαν μεγαλύτερες από 0.95 για την
περίπτωση των δύο διαστάσεων, και 0.99 για την περίπτωση των τριών διαστάσεων. Στο
σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε πως στην περίπτωση όπου δεν γνωρίζουμε την τιμή της
πυκνότητας του δικτύου αισθητήρων, μια εκτίμηση της πυκνότητας μπορεί να εξαχθεί θεω-
ρώντας ένα πλήθος κόμβων στην γειτονιά του σημείου x̂

(−1)
k , καθώς και το εμβαδόν (ή τον

όγκο) τον οποίο καταλαμβάνουν, και να υπολογίσουμε το λόγο των παραμέτρων αυτών.
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5.3.4 Κατανεμημένη εκδοχή του αλγορίθμου

Η μέθοδος εκτίμησης των θέσεων πολλαπλών πηγών, την οποία παρουσιάσαμε στα
προηγούμενα, μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί με κεντρικοποιημένο τρόπο. Πιο συγκεκρι-
μένα, τα δεδομένα τα οποία πρέπει να διαβιβαστούν στο κέντρο συγχώνευσης πληροφορίας,
περιλαμβάνουν τις θέσεις και τις μετρήσεις των ενεργών κόμβων αισθητήρων. Η πληροφο-
ρία αυτή περιέχεται σε (p + 1) · |A| πραγματικούς αριθμούς. Στην περίπτωση όπου κάθε
κόμβος αισθητήρας μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με το κέντρο συγχώνευσης πληρο-
φορίας, το πλήθος αυτό εκφράζει και τον αριθμό των μηνυμάτων τα οποία θα πρέπει να
αποσταλούν. Ωστόσο, σε μια κατανεμημένη εκδοχή του αλγορίθμου, τα ακόλουθα σημεία
θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν:

1. Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι πίνακες προβολής οι οποίοι χρησιμο-
ποιούνται στη διαδικασία εκτίμησης εξαρτώνται από τις θέσεις των ενεργών κόμβων
αισθητήρων και από τις τρέχουσες εκτιμήσεις για τις θέσεις των πηγών. Οι θέσεις των
ενεργών κόμβων, θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες σε κάθε έναν από αυτούς μέσω
κάποιας διαδικασίας αρχικοποίησης. Ωστόσο, οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τις θέσεις
των πηγών θα πρέπει να αποστέλλονται στους κόμβους κάθε φορά που αλλάζουν, δη-
λαδή μετά το τέλος κάθε βήματος ανανέωσης μιας εκτίμησης. Έτσι, η αποστολή των
θέσεων αυτών θα απαιτούσε τη μετάδοση (M + 1) · K · p · (|A| − 1) πραγματικών
αριθμών.

2. Η πλέον απαιτητική φάση του αλγορίθμου έχει να κάνει με τον υπολογισμό τιμών
για τη συνάρτηση κόστους. Για τη διαδικασία αυτή, αρχικά μπορούμε να κάνουμε
την παρατήρηση πως αν όλοι οι ενεργοί κόμβοι γνωρίζουν τις τρέχουσες θέσεις των
εκτιμήσεων, τότε, κάθε ένας μπορεί να υπολογίσει το πλέγμα σημείων στο οποίο θα
εκτελεστεί η διαδικασία αναζήτησης σύμφωνα με κάποιο κανόνα ο οποίος θα είναι
κοινός για όλους τους κόμβους. Επίσης, κάθε κόμβος μπορεί αυτόνομα να υπολογίσει
το διάνυσμα h(x) για κάποιο σημείο x του πλέγματος, αφού υποθέσαμε πως γνωρί-
ζει τις θέσεις των υπολοίπων ενεργών κόμβων αισθητήρων. Στη συνέχεια, οι ενεργοί
κόμβοι θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να υπολογίσουν τιμές της μορφής
yT (I−P)h(x). Για το σκοπό αυτό, κάθε ενεργός κόμβος i θα πρέπει να υπολογίσει το
αντίστοιχο στοιχείο vi του διανύσματος v = (I− P)h(x), και στη συνέχεια να εκτε-
λέσει τον πολλαπλασιασμό του στοιχείου αυτού με τη μέτρησή του, για να λάβει το
vi·yi. Έτσι, οι τιμές αυτές από όλους τους ενεργούς κόμβους θα πρέπει να αθροιστούν.
Για το σκοπό αυτό, κάθε τέτοια τιμή θα πρέπει να μεταφερθεί σε κάποιο κόμβο αρχηγό
, ο οποίος θα συντονίζει την τρέχουσα φάση, και ο οποίος θα αναλάβει να υπολογίσει
το άθροισμα των όρων αυτών. Επίσης, ο κόμβος αυτός θα υπολογίσει το τετράγωνο
του αθροίσματος και θα το διαιρέσει με την τιμή hT (x)(I − P)h(x), για την περί-
πτωση όπου γίνεται χρήση της σωστής συνάρτησης, ή με την τιμή hT (x)h(x) για
την περίπτωση όπου γίνεται χρήση της προσεγγιστικής συνάρτησης. Συνολικά, κάθε
υπολογισμός μιας τιμής για τη συνάρτηση που πρέπει να μεγιστοποιηθεί απαιτεί την
αποστολή (M + 1) · K · qp · (|A − 1) πραγματικών αριθμών.

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω σημεία, η κατανεμημένη εκδοχή που εξετάσαμε
έχει κατά πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις επικοινωνίας σε σχέση με μια κεντρικοποιημένη
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εκδοχή του αλγορίθμου εκτίμησης. Επομένως, εξάγουμε το συμπέρασμα πως η κεντρικο-
ποιημένη υλοποίηση του αλγορίθμου είναι προτιμότερη.

5.4 Πειραματικά αποτελέσματα

Προκειμένου να αξιολογήσουμε την απόδοση των τεχνικών εκτίμησης θέσεων τις οποίες
παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο αυτό, εκτελέσαμε κάποιες πειραματικές εξομοιώσεις. Έτσι,
στην Παράγραφο 5.4.2 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα τα οποία λάβαμε για την τεχνική
διαδοχικής ακύρωσης της παρεμβολής, ενώ στην Παράγραφο 5.4.3 παρουσιάζουμε τα απο-
τελέσματα για τη μέθοδο εναλλασσόμενων προβολών. Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε στην
παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών, κάνουμε μια αναφορά στο πρόβλημα της αντιστοί-
χισης των εκτιμήσεων που δίνει ένας αλγόριθμος εκτίμησης θέσεων πολλαπλών πηγών με
τις πραγματικές θέσεις των πηγών που υπάρχουν στο χώρο εξάπλωσης του δικτύου αισθη-
τήρων.

5.4.1 Το πρόβλημα της αντιστοίχισης

Ας υποθέσουμε πως ένας αλγόριθμος εκτίμησης θέσεων πολλαπλών πηγών δίνει τις
εκτιμήσεις x̂1, x̂2, . . ., x̂K . Ας θεωρήσουμε επίσης πως οι σωστές θέσεις των πηγών περι-
γράφονται από τα διανύσματα x1, x2, . . ., xK . Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εκτίμηση δεν
αντιστοιχεί απαραίτητα στο σωστό διάνυσμα με τον ίδιο δείκτη, για παράδειγμα η εκτίμηση
x̂1 δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στο διάνυσμα x1. Έτσι, για τη σωστή αξιολόγηση ενός αλ-
γορίθμου εκτίμησης πολλαπλών θέσεων, θα πρέπει επιπλέον να επιλυθεί το πρόβλημα της
αντιστοίχισης των εκτιμήσεων με τις σωστές θέσεις των πηγών. Το πρόβλημα αυτό, αποτε-
λεί μια ειδική περίπτωση του προβλήματος αντιστοίχισης δεδομένων (data assosiation) το
οποίο συναντάται και σε πολλές άλλες εφαρμογές των δικτύων αισθητήρων [ZG04]. Στην
περίπτωση την οποία εξετάζουμε, διαπιστώνουμε πως υπάρχουν K! τρόποι για να εκτελέ-
σουμε την αντιστοίχιση των εκτιμήσεων με τις σωστές τιμές των παραμέτρων. Από αυτές
τις αντιστοιχίσεις, επιλέγουμε ως σωστή εκείνη για την οποία ελαχιστοποιείται το άθροισμα
των τετραγώνων των σφαλμάτων εκτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, ορίζουμε ένα διάνυσμα
αντιστοίχισης ζ μήκους K, όπου κάθε στοιχείο του ζk ανήκει στο σύνολο {1, 2, . . . ,K},
με ζi ̸= ζj ,∀i ̸= j, και έτσι η βέλτιστη αντιστοίχιση ορίζεται ως

ζ(o) = argmin
ζ

K∑
k=1

(||xk − x̂ζk
||)2 . (5.52)

Έτσι, η θέσηxk της πηγής k αντιστοιχίζεται στην εκτίμηση x̂
ζ
(o)
k

. Ωστόσο, στο σημείο αυτό
αξίζει να αναφέρουμε πως το πρόβλημα της αντιστοίχισης μας ενδιαφέρει μόνο στην περί-
πτωση όπου εξετάζουμε την ακρίβεια εκτίμησης ενός αλγορίθμου, όταν δηλαδή γνωρίζουμε
επακριβώς τις σωστές θέσεις των πηγών. Στην πράξη, όπως γίνεται κατανοητό, οι σωστές
θέσεις των πηγών δεν είναι γνωστές και δεν ορίζεται το πρόβλημα της αντιστοίχισης.

Πέρα από το πρόβλημα της αντιστοίχισης, στα επόμενα χρησιμοποιούμε επίσης την
ταξινόμηση των πηγών με βάση την ακρίβεια με την οποία εκτιμήθηκαν. Έτσι, ως πρώτη
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πηγή αναφέρεται εκείνη η οποία εκτιμήθηκε με την καλύτερη ακρίβεια, δηλαδή με το μικρό-
τερο σφάλμα εκτίμησης κ.ο.κ. Η ταξινόμηση αυτή μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα
την απόδοση ενός αλγορίθμου εκτίμησης θέσεων πολλαπλών πηγών, αφού στην περίπτωση
όπου δεν γίνεται, τα μέσα σφάλματα για τις διάφορες πηγές θα ταυτίζονται μεταξύ τους, και
έτσι θα παρουσιάζεται μόνο μια μέση ακρίβεια εκτίμησης η οποία θα αναφέρεται σε όλες τις
πηγές. Αντίθετα, η χρήση της ταξινόμησης αυτής μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε
την ακρίβεια της καλύτερα εκτιμώμενης πηγής, της δεύτερης καλύτερης, κ.ο.κ, γεγονός το
οποίο μας οδηγεί σε μια λεπτομερέστερη αξιολόγηση της ακρίβειας ενός αλγορίθμου.

5.4.2 Απόδοση της μεθόδου διαδοχικής ακύρωσης παρεμβολής

Για να αξιολογήσουμε τη μέθοδο εκτίμησης θέσης η οποία βασίζεται στην τεχνική δια-
δοχικής ακύρωσης παρεμβολής, εξετάζουμε τρεις διαφορετικές πυκνότητες του δικτύου αι-
σθητήρων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε τις περιπτώσεις όπου ένα πλήθος N = 50, 100
και 150 κόμβων τοποθετούνται τυχαία και ομοιόμορφα εντός μιας τετραγωνικής περιοχής
η οποία έχει μέγεθος 100 × 100 τετραγωνικά μέτρα. Στην ίδια τετραγωνική περιοχή, τοπο-
θετούμε επίσης δύο πηγές σε απόσταση δ μεταξύ τους. Οι παράμετροι ισχύος των πηγών
είναι α1 = α2 = 10000. Στις μετρήσεις των κόμβων εισέρχεται θόρυβος με μηδενική μέση
τιμή και διασπορά σ2 = 0.08. Επίσης, εκτελούμε M = 5 κύκλους εκτίμησης. Κατά τον
πρώτο κύκλο (m = 0), ο αλγόριθμος P2 εξετάζει ένα πλήθος από L = 10 σύνολα αισθητή-
ρων προκειμένου να επιλέξει εκείνο το οποίο εκτιμά πως δέχεται τη μικρότερη παρεμβολή.
Επίσης, η ακτίνα γ στον αλγόριθμο P2 επιλέχθηκε έτσι ώστε το αναμενόμενο πλήθος αι-
σθητήρων κάθε συνόλου να είναι ίσο με την τιμή 20. Ο αλγόριθμος P3, ο οποίος ανανεώνει
τις εκτιμήσεις για τις θέσεις των πηγών, εκτελείQ = 10 βήματα αναζήτησης, όπου σε κάθε
βήμα εξετάζει L′ = 4 νέα σημεία.

Στο Σχήμα 5.4(α) δίνουμε τη ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος, ως συνάρτηση
της απόστασης δ ανάμεσα στις δύο πηγές. Από το Σχήμα αυτό, μπορούμε να παρατηρή-
σουμε πως η ακρίβεια εκτίμησης για την πρώτη πηγή παραμένει σχεδόν σταθερή ανεξάρ-
τητα από την απόσταση δ ανάμεσα στις δύο πηγές. Επίσης, η ακρίβεια για την πρώτη πηγή
βελτιώνεται καθώς αυξάνεται η πυκνότητα του δικτύου αισθητήρων. Από την άλλη πλευρά,
η ακρίβεια εκτίμησης για τη δεύτερη πηγή δεν είναι το ίδιο ικανοποιητική, ειδικά στις πε-
ριπτώσεις χαμηλής πυκνότητας και για μικρές τιμές της απόστασης δ. Ωστόσο, καθώς η
απόσταση ανάμεσα στις δύο πηγές αυξάνεται, η ακρίβεια εκτίμησης της θέσης της δεύτερης
πηγής βελτιώνεται σημαντικά. Μάλιστα, στην περίπτωση όπου N = 150 και για αποστά-
σεις δ > 17.5 μέτρα, η ακρίβεια των εκτιμήσεων της πρώτης και της δεύτερης πηγής είναι
σχεδόν ίδια. Στο Σχήμα 5.4(β) παρουσιάζουμε τις εκτιμήσεις για τις παραμέτρους ισχύος
των πηγών. Από το Σχήμα αυτό, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως η εκτίμηση για την πα-
ράμετρο ισχύος της πρώτης πηγής τείνει να είναι μεγαλύτερη από τη σωστή τιμή της, ενώ
το αντίθετο συμβαίνει για την εκτίμηση της παραμέτρου ισχύος για τη δεύτερη πηγή. Επί-
σης, από το Σχήμα μπορούμε να δούμε πως καθώς η πυκνότητα του δικτύου αυξάνεται, οι
εκτιμήσεις βελτιώνονται. Το ίδιο επίσης συμβαίνει καθώς οι πηγές απομακρύνονται μεταξύ
τους.
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Σχήμα 5.4: (α) Ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος για τον αλγόριθμο διαδοχικής ακύ-
ρωσης παρεμβολής, ως προς την απόσταση δ ανάμεσα στις δύο πηγές. (β) Εκτιμήσεις για
τις παραμέτρους ισχύος των δύο πηγών.
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5.4.3 Απόδοση της μεθόδου εναλλασσόμενων προβολών

Εντοπισμός δύο πηγών : Για να αξιολογήσουμε τον αλγόριθμο εναλλασσόμενων προ-
βολών, δημιουργήσαμε ένα πλήθος από στιγμιότυπα του προβλήματος εντοπισμού θέσεων.
Σε κάθε τέτοιο στιγμιότυπο, N = 500 κόμβοι αναπτύχθηκαν με ομοιόμορφο τρόπο σε μια
τετραγωνική περιοχή μεγέθους 100 × 100 τετραγωνικών μέτρων. Στην ίδια περιοχή, τοπο-
θετήθηκαν δύο πηγές με ίσες παραμέτρους ισχύος α1 = α2 = 100. Για να αποφύγουμε
στιγμιότυπα του προβλήματος εκτίμησης τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πυκνότητα
του δικτύου που εξετάζουμε, τα οποία προκύπτουν όταν κάποια πηγή βρίσκεται κοντά στα
άκρα της τετραγωνικής περιοχής, τοποθετούμε την πρώτη πηγή σε κάποιο τυχαίο σημείοx1

ομοιόμορφα εντός της κεντρικής υποπεριοχής μεγέθους 50 × 50, και τη δεύτερη πηγή στο
σημείοx2 = x1−δx1/||x1||, έτσι ώστε και οι δύο πηγές να βρίσκονται εντός της κεντρικής
50 × 50 περιοχής, όταν η απόστασή τους δ είναι μικρότερη από 25 μέτρα, χρησιμοποιώ-
ντας ένα σύστημα συντεταγμένων με το σημείο (0, 0) στο κοινό κέντρο των τετραγωνικών
περιοχών. Οι μετρήσεις ισχύος τις οποίες λαμβάνουν οι κόμβοι δημιουργήθηκαν χρησιμο-
ποιώντας το μοντέλο της Σχέσης (5.1) με β = 2, η διασπορά του θορύβου τέθηκε ίση με
σ2 = 1 ενώ χρησιμοποιήσαμε το κατώφλι T = 5 για την ανίχνευση των ενεργών κόμβων.
Επίσης, για να λάβουμε υπόψιν μας μόνο καλά ορισμένα στιγμιότυπα του προβλήματος
εκτίμησης, συμπεριλάβαμε μόνο όσα έδωσαν πλήθος ενεργών κόμβων |A| μεγαλύτερο από
την τιμή 9. Για να αξιολογήσουμε την απόδοση εκτίμησης του αλγορίθμου για την περί-
πτωση 2 πηγών, εξετάσαμε διάφορες τιμές της μεταξύ τους απόστασης δ ξεκινώντας από
2.5 μέτρα έως 25 μέτρα, με βήμα 2.5 μέτρων. Για κάθε τιμή απόστασης, δημιουργήσαμε
2000 στιγμιότυπα του προβλήματος εκτίμησης, εκτελέσαμε τους αλγορίθμους εκτίμησης
θέσεων, και υπολογίσαμε έτσι τα αντίστοιχα μέσα σφάλματα εκτίμησης.

Για τους αλγορίθμους οι οποίοι βασίζονται στην τεχνική των εναλλασσόμενων προβο-
λών, εκτελέσαμε επτά επαναλήψεις (M = 6), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αρχικοποίησης
των εκτιμήσεων που περιγράψαμε. Η αναζήτηση για το βέλτιστο σημείο κατά τη φάση της
αρχικοποίησης των εκτιμήσεων, έγινε σε ένα τετραγωνικό πλέγμα 31 × 31 σημείων, το
οποίο καλύπτει μια περιοχή μεγέθους 4/(2

√
d) × 4/(2

√
d) τετραγωνικών μέτρων, όπου η

πυκνότητα του δικτύου δίνεται από την έκφραση d = 500/(100×100). Για την αναζήτηση
του βέλτιστου σημείου στις επόμενες επαναλήψεις (m > 0), χρησιμοποιήσαμε και πάλι ένα
τετραγωνικό πλέγμα 31 × 31 σημείων όμως η περιοχή την οποία καλύπτει δίνεται από την
έκφραση 1/(2m−1

√
d) × 1/(2m−1

√
d). Τα κεντρικά σημεία αυτών των πλεγμάτων είναι

ίσα με τις εκτιμήσεις της προηγούμενης επανάληψης.
Για τον αλγόριθμο μέγιστης πιθανοφάνειας, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο βελτιστοποίη-

σης της κλιμακωτής διακριτοποίησης, με τα ίδια πλέγματα σημείων όσον αφορά το πλήθος
των σημείων και το μέγεθος των περιοχών που καλύπτουν, όπως αυτά που χρησιμοποιή-
θηκαν για τους αλγορίθμους εναλλασσόμενων προβολών, έτσι εκτελέσαμε 7 βήματα δια-
κριτοποίησης. Ωστόσο, για να μειώσουμε το χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου, τα κεντρικά
σημεία των πλεγμάτων κατά το πρώτο βήμα τέθηκαν ίσα με τις θέσεις των σωστών εγγύτε-
ρων στις πηγές κόμβων.

Στο Σχήμα 5.5(α) παρουσιάζουμε την τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλ-
ματος, ως προς την απόσταση δ ανάμεσα στις 2 πηγές, για τους αλγορίθμους μέγιστης πι-
θανοφάνειας, εναλλασσόμενων προβολών καθώς και τον αλγόριθμο του Πίνακα 5.2 για
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Σχήμα 5.5: (α) Ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος ως προς την απόσταση δ ανάμεσα
στις δύο πηγές. (β) Ρίζα του μεσαίου τετραγωνικού σφάλματος ως προς την απόσταση ανά-
μεσα στις πηγές.
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λ = 0.05. Επίσης, στο Σχήμα 5.5(β) δίνουμε την τετραγωνική ρίζα του μεσαίου (median)
τετραγωνικού σφάλματος για τους ίδιους αλγορίθμους. Από στα Σχήματα αυτά, παρατη-
ρούμε πως ο αλγόριθμος του Πίνακα 5.2 με λ = 0.05 πετυχαίνει ακρίβεια εκτιμήσεων
σχεδόν ίδια με εκείνη της τεχνικής εναλλασσόμενων προβολών η οποία χρησιμοποιεί πά-
ντα τις σωστές συναρτήσεις κόστους, η οποία περιγράφεται επίσης από τον Πίνακα 5.2 με
λ = 0. Ως προς τη ρίζα του μεσαίου τετραγωνικού σφάλματος, η προσεγγιστική υλοποίηση
φαίνεται να παρουσιάζει λίγο χειρότερα αποτελέσματα από εκείνη για λ = 0, στο διάστημα
αποστάσεων από 5 έως 12.5 μέτρα. Επίσης, από τα Σχήματα αυτά μπορούμε να δούμε πως
οι αλγόριθμοι εναλλασσόμενων προβολών έχουν μεγαλύτερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα
από τον αλγόριθμο μέγιστης πιθανοφάνειας, ωστόσο έχουν συγκρίσιμο μεσαίο τετραγω-
νικό σφάλμα με εκείνο του εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας. Το γεγονός αυτό, μας οδηγεί
στο συμπέρασμα πως υπάρχουν κάποια στιγμιότυπα του προβλήματος εκτίμησης θέσεων,
για τα οποία οι αλγόριθμοι εναλλασσόμενων προβολών δεν καταφέρνουν να προσεγγίσουν
τη βέλτιστη λύση.

Ανταλλαγή μεταξύ ακρίβειας εκτίμησης και πολυπλοκότητας: Στην παράγραφο αυτή,
μελετάμε τη σχέση ακρίβειας/πολυπλοκότητας για τον αλγόριθμο εναλλασσόμενων προ-
βολών, ως προς την τιμή της παραμέτρου λ. Έτσι, στο Σχήμα 5.6(α) δίνουμε τη ρίζα του
μεσαίου τετραγωνικού σφάλματος ως προς την απόσταση ανάμεσα στις δύο εκτιμώμενες
πηγές, για διάφορες τιμές της παραμέτρου λ, και στο Σχήμα 5.6(β) δίνουμε τα αντίστοιχα
ποσοστά όπου ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί την υπολογιστικά αποδοτικότερη συνάρτηση στις
διαδικασίες μεγιστοποίησης τις οποίες εκτελεί. Από τα Σχήματα αυτά, διαπιστώνουμε πως
η σχέση ακρίβειας/πολυπλοκότητας μεταβάλλεται καθώς αλλάζει η απόσταση ανάμεσα τις
δύο πηγές, η οποία καθορίζει και τη δυσκολία του προβλήματος εκτίμησης. Πιο συγκεκρι-
μένα, για το διάστημα αποστάσεων από 2.5 έως 12.5 μέτρα, διαπιστώνουμε πως η τιμή της
παραμέτρου λ διαφοροποιεί σημαντικά την απόδοση του αλγορίθμου, με την πιο δραμα-
τική επίδραση να συμβαίνει στην περιοχή αποστάσεων γύρω από την τιμή των 7.5 μέτρων.
Ωστόσο, όταν η απόσταση ανάμεσα στις πηγές είναι μεγαλύτερη από 12.5 μέτρα, η τιμή της
παραμέτρουλ δεν μεταβάλλει την ακρίβεια των εκτιμήσεων, αλλά μόνο την πολυπλοκότητα
του αλγορίθμου.

Εξέλιξη της ακρίβειας ως προς τον κύκλο εκτίμησης: Στην παράγραφο αυτή, μελετάμε
τον τρόπο εξέλιξης της ακρίβειας των εκτιμήσεων του αλγορίθμου εναλλασσόμενων προ-
βολών ως προς τον κύκλο εκτίμησης m. Επικεντρώνουμε τη μελέτη μας στις περιπτώσεις
όπου δύο πηγές βρίσκονται σε απόσταση 5 και 10 μέτρων, και για τις περιπτώσεις αυτές
εξετάζουμε τη συμπεριφορά του αλγορίθμου για δύο τιμές της πυκνότητας του δικτύου αι-
σθητήρων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε τις περιπτώσεις όπου = 500 και = 1000 κόμβοι
βρίσκονται τοποθετημένοι σε μια τετραγωνική περιοχή 100 × 100 τετραγωνικών μέτρων,
δίνοντας έτσι τις τιμές 0.05 και 0.1 για την πυκνότητα του δικτύου. Στο Σχήμα 5.7 εξετά-
ζουμε την πυκνότητα 0.05 και στο Σχήμα 5.8 την πυκνότητα 0.1. Από στα Σχήματα αυτά,
μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

(α) Μεγάλες τιμές για την παράμετρο λ μπορούν να οδηγήσουν τον προσεγγιστικό αλγό-
ριθμο ο οποίος βασίζεται στην τεχνική των εναλλασσόμενων προβολών να παγιδευτεί
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Σχήμα 5.6: (α) Ρίζα του μεσαίου τετραγωνικού σφάλματος ως προς την απόσταση ανάμεσα
στις πηγές για τον αλγόριθμο εναλλασσόμενων προβολών και λ = 0, λ = 0.01, λ =
0.05 και λ = 0.95. (β) Αντίστοιχα ποσοστά χρήσης της προσεγγιστικής συνάρτησης στις
διαδικασίες μεγιστοποίησης.
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N = 500 Κόμβοι N = 1000 Κόμβοι
δ = 5 μέτρα δ = 10 μέτρα δ = 5 μέτρα δ = 10 μέτρα

λ = 0.01 10.87 % 43.96 % 16.36 % 58.03 %
λ = 0.1 53.05 % 88.37 % 64.96 % 94.36 %
λ = 0.2 69.07 % 93.36 % 79.12 % 96.40 %
λ = 0.3 77.45 % 95.19 % 86.48 % 96.56 %

Πίνακας 5.4: Ποσοστά χρησιμοποίησης των προσεγγιστικών συναρτήσεων, για τις περι-
πτώσεις που εξετάστηκαν στα Σχήματα 5.7 και 5.8.

σε κάποιο τοπικό μέγιστο, αφού παρατηρούμε πως σε αρκετές περιπτώσεις οι εκτι-
μήσεις συγκλίνουν σε αρκετά μικρότερη ακρίβεια, σε σχέση με την περίπτωση όπου
λ = 0.

(β) Καθώς αυξάνεται η απόσταση δ ανάμεσα στις δύο πηγές ή χρησιμοποιούμε ένα δί-
κτυο με μεγαλύτερη πυκνότητα κόμβων, η διαφορά της ακρίβειας ανάμεσα στους
αλγορίθμους εναλλασσόμενων προβολών και τον αλγόριθμο μέγιστης πιθανοφάνειας
μειώνεται.

(γ) Για μεγάλες τιμές της απόστασης δ ανάμεσα στις δύο πηγές, η χρήση ακόμα και αρ-
κετά μεγάλων τιμών για την παράμετρο λ δεν υποβαθμίζει σημαντικά την ακρίβεια
εκτίμησης της προσεγγιστικής μεθόδου εκτίμησης, σε σχέση με τον αλγόριθμο εναλ-
λασσόμενων προβολών ο οποίος χρησιμοποιεί πάντα τις ακριβείς συναρτήσεις.

Τα ποσοστά χρησιμοποίησης των προσεγγιστικών συναρτήσεων, τα οποία αντιστοιχούν
στις περιπτώσεις των Σχημάτων 5.7 και 5.8, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4.

Εντοπισμός τριών πηγών: Στην παράγραφο αυτή, εξετάζουμε την ακρίβεια εκτίμησης
του αλγορίθμου εναλλασσόμενων προβολών στον εντοπισμό των θέσεων τριών πηγών. Πιο
συγκεκριμένα, N = 1000 κόμβοι τοποθετούνται τυχαία και ομοιόμορφα σε μια περιοχή
100 × 100 τετραγωνικών μέτρων. Στην ίδια περιοχή, υπάρχουν τρεις πηγές με ίσες παρα-
μέτρους ισχύος α1 = α2 = α3 = 100, οι οποίες βρίσκονται στις κορυφές ενός ισόπλευρου
τριγώνου πλευράς δ, με το βαρύκεντρο του τριγώνου να ταυτίζεται με το σημείο (0,0), το
οποίο θεωρούμε πως είναι και το κέντρο της τετραγωνικής περιοχής εξάπλωσης του δικτύου.
Όλες οι άλλες παράμετροι εξομοίωσης είναι ίδιες με τις τιμές που χρησιμοποιούσαμε και
στα προηγούμενα πειράματα.

Για να μελετήσουμε την ακρίβεια των εκτιμήσεων του αλγορίθμου, εξετάσαμε διάφο-
ρες τιμές για την πλευρά του ισόπλευρου τριγώνου ξεκινώντας από την τιμή δ = 2.5 μέτρα
έως 25 μέτρα, με βήμα 2.5 μέτρων. Για κάθε τιμή δ, δημιουργούμε ένα πλήθος από 2000
στιγμιότυπα του προβλήματος εκτίμησης θέσης και υπολογίζουμε τα σφάλματα εκτίμησης.
Προκειμένου να εξετάσουμε μόνο καλά ορισμένα στιγμιότυπα του προβλήματος εκτίμησης,
συμπεριλάβαμε μόνο στιγμιότυπα του προβλήματος στα οποία υπάρχουν περισσότεροι από
14 ενεργοί κόμβοι. Στο Σχήμα 5.9 παρουσιάζουμε τη ρίζα του μέσου και του μεσαίου τε-
τραγωνικού σφάλματος εκτίμησης ως προς την τιμή του μήκους πλευράς του ισόπλευρου
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Σχήμα 5.7: Ρίζα του μεσαίου τετραγωνικού σφάλματος ως προς τον κύκλο εκτίμησης m
για τον αλγόριθμο εναλλασσόμενων προβολών και διάφορες τιμές της παραμέτρου λ, (α)
για δύο πηγές σε απόσταση δ = 5 μέτρα και πυκνότητα d = 0.05, (β) για δύο πηγές σε
απόσταση δ = 10 μέτρα και πυκνότητα d = 0.05.
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Σχήμα 5.8: Ρίζα του μεσαίου τετραγωνικού σφάλματος ως προς τον κύκλο εκτίμησηςm για
τον αλγόριθμο εναλλασσόμενων προβολών και διάφορες τιμές της παραμέτρου λ, (α) για
δύο πηγές σε απόσταση δ = 5 μέτρα και πυκνότητα d = 0.1, (β) για δύο πηγές σε απόσταση
δ = 10 μέτρα και πυκνότητα d = 0.1.
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τριγώνου. Εξετάζουμε τον αλγόριθμο εναλλασσόμενων προβολών με λ = 0.1 καθώς και
την ακριβή εκδοχή του η οποία προκύπτει για λ = 0. Επίσης, στο Σχήμα 5.10 παρου-
σιάζουμε το ποσοστό χρησιμοποίησης των προσεγγιστικών συναρτήσεων κατά τα βήματα
μεγιστοποίησης τα οποία εκτελεί ο αλγόριθμος εναλλασσόμενων προβολών. Από τα Σχή-
ματα αυτά, παρατηρούμε πως η προσεγγιστική εκδοχή του αλγορίθμου πετυχαίνει σχεδόν
την ίδια ακρίβεια με την μη-προσεγγιστική εκδοχή, χρησιμοποιώντας χαμηλότερη υπολο-
γιστική πολυπλοκότητα.

Συμπεριφορά της ακρίβειας εκτίμησης παρουσία διαταραχών: Στην παράγραφο αυτή,
μελετάμε την υποβάθμιση στην ακρίβεια εκτίμησης του αλγορίθμου εναλλασσόμενων προ-
βολών, στις περιπτώσεις όπου ορισμένες από τις παραμέτρους του μοντέλου δεν είναι γνω-
στές επακριβώς. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με τις περιπτώσεις όπου:

(α) Οι θέσεις των κόμβων αισθητήρων δεν είναι γνωστές με μεγάλη ακρίβεια, αλλά περιέ-
χουν θόρυβο ο οποίος διαταράσσει κάθε συντεταγμένη τους και ο οποίος έχει ομοιό-
μορφη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας στο διάστημα (-0.5,+0.5) μέτρων. Η υπο-
βάθμιση εξαιτίας αυτής της διαταραχής, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.11(α).

(β) Οι κόμβοι αισθητήρες δεν έχουν βαθμονομηθεί σωστά, αλλά η μέτρηση κάθε κόμβου
έχει πολλαπλασιαστεί με ένα διαφορετικό κέρδος gi. Οι σταθερές αυτές θεωρούμε
πως λαμβάνουν τυχαίες τιμές, ομοιόμορφα στο διάστημα (0.8,1.2). Η υποβάθμιση
εξαιτίας αυτής της διαταραχής, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.11(β).



5.4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 105

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Distance Between Sources

R
oo

t M
ea

n 
S

qu
ar

e 
E

rr
or

 

 
Low Complexity AP−Based, λ = 0.1 (Third Source)
Exact AP (Third Source)
Low Complexity AP−Based, λ = 0.1 (Second Source)
Exact AP (Second Source)
Low Complexity AP−Based, λ = 0.1 (First Source)
Exact AP (First Source)

(α)

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Distance Between Sources

R
oo

t M
ed

ia
n 

S
qu

ar
e 

E
rr

or

 

 
Low Complexity AP−Based, λ = 0.1 (Third Source)
Exact AP (Third Source)
Low Complexity AP−Based, λ = 0.1 (Second Source)
Exact AP (Second Source)
Low Complexity AP−Based, λ = 0.1 (First Source)
Exact AP (First Source)

(β)

Σχήμα 5.9: (α) Ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος ως προς την απόσταση δ ανάμεσα
στις τρεις πηγές. (β) Ρίζα του μεσαίου τετραγωνικού σφάλματος ως προς την απόσταση
ανάμεσα στις πηγές.
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Σχήμα 5.10: Ποσοστό χρησιμοποίησης των προσεγγιστικών συναρτήσεων για λ = 0.1 στην
περίπτωση εκτίμησης τριών πηγών, ως προς την απόσταση ανάμεσα στις πηγές.
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(β)

Σχήμα 5.11: (α) Ρίζα του μεσαίου τετραγωνικού σφάλματος ως προς την απόσταση ανάμεσα
στις πηγές, για την περίπτωση όπου οι θέσεις των κόμβων δεν είναι ακριβώς γνωστές. (β)
Ρίζα του μεσαίου τετραγωνικού σφάλματος ως προς την απόσταση ανάμεσα στις πηγές, για
την περίπτωση όπου οι μετρήσεις των κόμβων δεν είναι σωστά κανονικοποιημένες.
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Κεφάλαιο6

Συμπεράσματα και μελλοντικές
κατευθύνσεις

Στο Κεφάλαιο αυτό, παραθέτουμε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τη
μελέτη του προβλήματος εκτίμησης των θέσεων πηγών από μετρήσεις ισχύος, σε ασύρματα
δίκτυα αισθητήρων. Επίσης, αναφέρουμε μερικές πιθανές επεκτάσεις οι οποίες θα μπορού-
σαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης.

6.1 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Όπως περιγράψαμε αναλυτικά στηνΠαράγραφο 2.3.2 της Διατριβής, οι τεχνικές εκτίμη-
σης θέσης πηγών που χρησιμοποιούν μετρήσεις ισχύος μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις
κατηγορίες: Τις τεχνικές εκτίμησης μοναδικής πηγής με γνωστή συνάρτηση απόσβεσης της
ισχύος, τις μεθόδους εκτίμησης μοναδικής πηγής με άγνωστο μοντέλο, και τέλος, τους αλ-
γορίθμους εκτίμησης πολλαπλών πηγών με γνωστό μοντέλο απόσβεσης της ισχύος. Στα
πλαίσια της Διδακτορικής Διατριβής ασχοληθήκαμε και με τις τρεις αυτές κατηγορίες τε-
χνικών και δώσαμε νέους αλγορίθμους εκτίμησης οι οποίοι παρουσιάστηκαν στα Κεφάλαια
3, 4 και 5 αντίστοιχα.

Στο Κεφάλαιο 3 διατυπώσαμε το πρόβλημα της εκτίμησης θέσης μοναδικής πηγής ως
ένα γραμμικό πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων. Έτσι, μπορέσαμε να δώσουμε μια εκτί-
μηση για τη θέση και την παράμετρο ισχύος της πηγής με κλειστό τύπο. Στη συνέχεια, υπο-
λογίσαμε κατάλληλα βάρη για κάθε γραμμική εξίσωση και δημιουργήσαμε τον αντίστοιχο
εκτιμητή. Τέλος, προτείναμε μια κατανεμημένη υλοποίηση του αρχικού εκτιμητή καθώς και
μιας τροποποίησης του εκτιμητή με βάρη, η οποία βασίζεται στη χρήση κάποιου προσαρμο-
στικού αλγορίθμου. Πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν πως οι νέοι εκτιμητές προσφέρουν
βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με άλλους, αντίστοιχης πολυπλοκότητας, εκτιμητές.

Στο Κεφάλαιο 4 της Διατριβής, ασχοληθήκαμε με την περίπτωση εκτίμησης της θέσης
μοναδικής πηγής χωρίς γνώση της συνάρτησης απόσβεσης της ισχύος. Για το πρόβλημα
αυτό, ακολουθήσαμε δυο προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση, χρησιμοποιεί την υπόθεση
πως οι θέσεις των κόμβων αισθητήρων είναι ομοιόμορφα τοποθετημένες στο επίπεδο. Χρη-
σιμοποιώντας την υπόθεση αυτή, κάναμε μια εκτίμηση των αποστάσεων ανάμεσα στην
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πηγή και τους κόμβους του δικτύου, και προτείναμε έναν αλγόριθμο εκτίμησης θέσης ο
οποίος βασίζεται στην τεχνική των προβολών σε κυρτά σύνολα. Πειραματικά αποτελέσματα
έδειξαν πως ο αλγόριθμος αυτός πετυχαίνει καλύτερη ακρίβεια εκτιμήσεων, σε σχέση με
άλλους εκτιμητές οι οποίοι χρησιμοποιούν τις ίδιες υποθέσεις, όπως ο εκτιμητής εγγύτερου
σημείου και ο εκτιμητής μέσου όρου. Η δεύτερη προσέγγιση που ακολουθήσαμε στο Κε-
φάλαιο 4, εξετάζει τη γενικότερη περίπτωση όπου οι θέσεις των κόμβων δεν ακολουθούν
κάποιο στοχαστικό μοντέλο. Για την περίπτωση αυτή, ορίσαμε μια κατάλληλη συνάρτηση
κόστους και διατυπώσαμε μια συνθήκη η οποία μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το χώρο των
βέλτιστων λύσεων της συνάρτησης κόστους. Ο χώρος αυτός, περιγράφεται χρησιμοποιώ-
ντας μια νέα γεωμετρική δομή, την οποία ονομάσαμε ταξινομημένο τάξης-K διάγραμμα
Voronoi. Επίσης, αναπτύξαμε δυο κεντρικοποιημένους και έναν κατανεμημένο αλγόριθμο
εκτίμησης για την περίπτωση αυτή. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου 4 μελετήσαμε θεωρητικά
την απόδοση της μεθοδολογίας εκτίμησης θέσης την οποία προτείναμε, και καταφέραμε να
υπολογίσουμε ένα φράγμα στο αναμενόμενο εμβαδόν του χώρου στον οποίο ανήκει η λύση
αυτή. Πειραματικά αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για να δείξουν πως οι προτεινόμενοι
αλγόριθμοι πετυχαίνουν καλύτερη ακρίβεια εκτίμησης σε σχέση με άλλες τεχνικές.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 της Διατριβής ασχοληθήκαμε με την περίπτωση εκτίμησης των
θέσεων και των παραμέτρων ισχύος πολλαπλών πηγών. Για το πρόβλημα αυτό, εξετάσαμε
δύο τεχνικές. Η πρώτη τεχνική αποτελεί έναν αλγόριθμο διαδοχικής ακύρωσης παρεμβολής,
στον οποίο κάθε μια από τις πηγές οι οποίες υπάρχουν στο χώρο εξάπλωσης του δικτύου
αισθητήρων εκτιμάται αυτόνομα, στη συνέχεια η συνεισφορά της ακυρώνεται, και έτσι ο
αλγόριθμος προχωρά στην εκτίμηση της επόμενης πηγής. Η δεύτερη τεχνική με την οποία
ασχοληθήκαμε αποτελεί στην πραγματικότητα μια γενίκευση της προηγούμενης. Πιο συ-
γκεκριμένα, ξεκινώντας από τη συνάρτηση κόστους του εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας,
η οποία είναι μια συνάρτηση με μεταβλητές τις θέσεις όλων των πηγών, ακολουθήσαμε
τη μέθοδο βελτιστοποίησης των εναλλασσόμενων προβολών προκειμένου να εξάγουμε μια
χαμηλής πολυπλοκότητας μέθοδο ελαχιστοποίησης. Η τεχνική που ακολουθήσαμε, προτεί-
νει τη σταδιακή βελτιστοποίηση της συνάρτησης κόστους μέσω μιας διαδικασίας πολλών
βημάτων, όπου σε κάθε βήμα η συνάρτηση ελαχιστοποιείται ως προς μια από τις θέσεις
των πηγών. Επίσης, στη συνέχεια του Κεφαλαίου 4 ασχοληθήκαμε με μια προσεγγιστική
εκδοχή του αλγορίθμου, η οποία παρουσιάζει αρκετά χαμηλότερη υπολογιστική πολυπλο-
κότητα. Πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν πως οι αλγόριθμοι τους οποίους αναπτύξαμε
πετυχαίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα με τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας, απαιτώ-
ντας ωστόσο αρκετά χαμηλότερη υπολογιστική δύναμη.

6.2 Δίκτυα αισθητήρων - μια διεπιστημονική περιοχή

Ένα από τα πλέον βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν στα πλαίσια της Διδα-
κτορικής Διατριβής, είναι το γεγονός πως η ανάπτυξη αλγορίθμων για ασύρματα δίκτυα
αισθητήρων απαιτεί τη συνεργασία πολλών διαφορετικών περιοχών. Το γεγονός αυτό απο-
τελεί κοινή πεποίθηση πολλών ερευνητών [Jur07]. Στο πρόβλημα το οποίο εξετάσαμε στα
πλαίσια της Διατριβής, υπήρξαν ορισμένα σημεία στα οποία αυτό έγινε ιδιαίτερα αντιληπτό.
Για παράδειγμα, στο Κεφάλαιο 3 της Διατριβής είδαμε πως οι κατανεμημένοι αλγόριθμοι
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εκτίμησης οι οποίοι βασίζονται σε προσαρμοστικούς αλγορίθμους, συγκλίνουν πολύ γρηγο-
ρότερα όταν οι κόμβοι έχουν οργανωθεί σε ένα κύκλο, με βάση τη διάταξη η οποία ορίζεται
από τις μετρήσεις τους. Όμοια, στο Κεφάλαιο 4 της Διατριβής είδαμε και πάλι να εμφανί-
ζεται η διάταξη των κόμβων με βάση τις τιμές των μετρήσεών τους. Έτσι, για την επίλυση
ενός προβλήματος εκτίμησης, το οποίο ανήκει στην περιοχή της ψηφιακής επεξεργασίας
σημάτων, απαιτείται η επίλυση του προβλήματος της κατανεμημένης ταξινόμησης των με-
τρήσεων των ενεργών κόμβων αισθητήρων, ένα πρόβλημα το οποίο ανήκει στην περιοχή
της επιστήμης των υπολογιστών.

Επίσης, στο Κεφάλαιο 4 της Διατριβής χρησιμοποιήσαμε μια επέκταση των διαγραμ-
μάτων Voronoi, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στις περιοχές της υπολογιστικής γεω-
μετρίας, των δομών δεδομένων και των γραφικών, για να προσεγγίσουμε ένα πρόβλημα
εκτίμησης παραμέτρων. Ακόμα, στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάσαμε ένα πρόβλημα επιλογής
ορισμένων κόμβων του δικτύου, το οποίο έχει ορισμένες ομοιότητες με το πρόβλημα της
εκλογής αρχηγού. Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν πως τα ασύρματα δίκτυα αισθη-
τήρων αποτελούν μια ερευνητική περιοχή στην οποία απαιτείται η συνέργεια πολλών και
διαφορετικών περιοχών.

6.3 Μοναδική πηγή Vs πολλαπλές πηγές

Ακόμα ένα σημαντικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από τη μελέτη του προβλήμα-
τος εκτίμησης με το οποίο ασχοληθήκαμε, έχει να κάνει με τη δυσκολία του προβλήμα-
τος εκτίμησης των θέσεων πολλαπλών πηγών. Πράγματι, ενώ για το πρόβλημα εκτίμησης
θέσης μιας μοναδικής πηγής η βιβλιογραφία αναφέρει ένα πλήθος από αλγορίθμους, το
αντίστοιχο πλήθος αλγορίθμων οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν την περίπτωση πολ-
λαπλών πηγών είναι μάλλον περιορισμένο. Είναι αρκετά ενδεικτικό να αναφέρουμε πως
στην περίπτωση όπου οι μετρήσεις ισχύος των κόμβων αισθητήρων δεν περιέχουν θόρυβο,
ένα μεγάλο πλήθος αλγορίθμων δίνουν επακριβώς τη θέση της μοναδικής πηγής με κλειστό
τύπο. Αντίθετα ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση απουσίας θορύβου, δεν υπάρχει κάποιος
αλγόριθμος ο οποίος να δίνει τις θέσεις πολλαπλών πηγών με κάποιο κλειστό τύπο. Έτσι,
θα μπορούσαμε να πούμε πως ένα από τα συμπεράσματα τα οποία αναδείχθηκαν στα πλαί-
σια της Διατριβής, είναι πως το πρόβλημα της εκτίμησης των θέσεων πολλαπλών πηγών
χρησιμοποιώντας μετρήσεις ισχύος, είναι αρκετά δυσκολότερο από το πρόβλημα εκτίμη-
σης μοναδικής πηγής. Επίσης, πολύ λίγες εργασίες έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα της
καταμέτρησης των πηγών [FZG02].

6.4 Μελλοντικές κατευθύνσεις

Η ενασχόλησή μας με το πρόβλημα της εκτίμησης θέσεων πολλαπλών πηγών, οδήγησε
στον προσδιορισμό ορισμένων θεμάτων τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τα οποία
δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τη βιβλιογραφία της περιοχής. Στην Παράγραφο αυτή ανα-
φέρουμε μερικά από τα προβλήματα αυτά.
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6.4.1 Εντοπισμός και καταμέτρηση πολλαπλών πηγών με άγνωστο μοντέλο

Όπως γίνεται αντιληπτό από την κατηγοριοποίηση των αλγορίθμων την οποία παρου-
σιάσαμε στην Παράγραφο 2.3.2, υπάρχει μια κατηγορία αλγορίθμων την οποία δεν εξετά-
σαμε γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια τεχνική εκτίμησης η οποία να ανήκει στην
κατηγορία αυτή. Πρόκειται για τους αλγορίθμους εκτίμησης θέσεων πολλαπλών πηγών με
άγνωστη συνάρτηση απόσβεσης της ισχύος. Για το πρόβλημα αυτό, η τεχνική την οποία
παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 4 δεν μπορεί να επεκταθεί άμεσα.

Ωστόσο, αν ξεκινήσουμε από τη βασική υπόθεση πως οι ενεργοί κόμβοι αισθητήρες
ανήκουν σε μια περιοχή η οποία περιγράφεται ως η ένωση ενός πλήθους κύκλων, με κέ-
ντρα τις θέσεις των πηγών και ακτίνες οι οποίες είναι μεγαλύτερες για εκείνες τις πηγές οι
οποίες είναι περισσότερο ισχυρές, τότε το πρόβλημα παρουσιάζεται περισσότερο αντιμετω-
πίσιμο. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας στη διάθεσή μας τις θέσεις των ενεργών και μη-ενεργών
κόμβων, το πρόβλημα της καταμέτρησης των πηγών μετασχηματίζεται στο να μπορέσουμε
να περιγράψουμε την περιοχή στην οποία βρίσκονται οι ενεργοί κόμβοι του δικτύου, χω-
ρίς να συμπεριλάβουμε στην περιοχή αυτή κάποιο μη-ενεργό κόμβο, χρησιμοποιώντας ένα
πλήθος από κύκλους. Έτσι, το ελάχιστο πλήθος κύκλων το οποίο δίνει μια περιγραφή του
χώρου αυτού, θα δίνει μια εκτίμηση για το πλήθος των πηγών, σύμφωνα με την αρχή του
ελάχιστου μήκους περιγραφής (Minimum Description Length, MDL). Επίσης, εκτιμήσεις
για τις θέσεις των πηγών θα δίνονται από τα κελιά Voronoi, τάξης ίσης με το πλήθος των
κόμβων εντός κάθε κύκλου. Έτσι, ένας αλγόριθμος καταμέτρησης και εντοπισμού για την
περίπτωση αυτή θα μπορούσε να είναι: (α) Υπολογισμός του δυναμοσυνόλου για το σύνολο
των ενεργών κόμβων αισθητήρων. (β) Υπολογισμός όλων των μη-κενών κελιών Voronoi,
όπου κάθε κελί ορίζεται από ένα στοιχείο του δυναμοσυνόλου που περιγράψαμε. (γ) Επι-
λογή ενός ελάχιστου πλήθους στοιχείων του δυναμοσυνόλου, με τις ιδιότητες αυτά να αντι-
στοιχούν σε μη-κενά κελιά και επίσης τα στοιχεία τα οποία θα επιλεγούν, τα οποία είναι
σύνολα, να έχουν ένωση η οποία να ταυτίζεται με το σύνολο των ενεργών κόμβων.

6.4.2 Προσδιορισμός του κατωφλίου

Όπως είδαμε σε όλη τη Διδακτορική Διατριβή, η ανίχνευση των ενεργών κόμβων αι-
σθητήρων πραγματοποιείται μέσω της σύγκρισης της μέτρησής τους με κάποιο κατώφλι T .
Ωστόσο, δεν ασχοληθήκαμε με την επιλογή της τιμής του κατωφλίου. Για το πρόβλημα της
επιλογής της τιμής του T , στη βιβλιογραφία αναφέρεται μόνο μια μέθοδος η οποία βασίζε-
ται στην μέθοδο της σταθερής πιθανότητας εσφαλμένου συναγερμού (Constant False Alarm
Rate, CFAR, [SH03]). Ωστόσο, η επιλογή μιας τιμής για το κατώφλι συνδέεται με τον αλ-
γόριθμο ο οποίος χρησιμοποιείται στη συνέχεια για να λύσει το πρόβλημα εκτίμησης. Για
παράδειγμα, αν ο αλγόριθμος εκτίμησης είναι ο αλγόριθμος μέγιστης πιθανοφάνειας, τότε η
τιμή του κατωφλίου θα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, έτσι ώστε στη διαδικα-
σία εκτίμησης να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι κόμβοι. Ο βέλτιστος εκτιμητής
μπορεί να απομονώσει τους κόμβους οι οποίοι δεν περιέχουν χρήσιμη πληροφορία, και έτσι
καθώς το σύνολο των ενεργών κόμβων επεκτείνεται, μόνο καλύτερη η ίση ακρίβεια μπορεί
να επιτευχθεί.

Αντίθετα ωστόσο, ένας μη-βέλτιστος αλγόριθμος ενδέχεται να είναι περισσότερο ευαί-
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σθητος στην τιμή του κατωφλίου. Για παράδειγμα, οι εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων οι
οποίοι χρησιμοποιούν γραμμικές εξισώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν ένα πλήθος από
ευθείες οι οποίες δεν διέρχονται από κάποιο σημείο κοντά στην πηγή ενδιαφέροντος, στην
περίπτωση όπου οι μετρήσεις των κόμβων που ορίζουν τις ευθείες αυτές έχουν χαμηλό λόγο
σήματος προς θόρυβο. Επομένως, για τους αλγορίθμους αυτούς θα έπρεπε να χρησιμοποι-
ηθεί μια μεγαλύτερη τιμή για το κατώφλι T .

Χρησιμοποιώντας ιδέες από την τεχνική εκτίμησης θέσης που περιγράψαμε στο Κε-
φάλαιο 4, είναι δυνατόν να ορίσουμε ένα νέο τρόπο επιλογής της τιμής του κατωφλίου, ο
οποίος να σχετίζεται με τον αλγόριθμο εκτίμησης που χρησιμοποιείται στη συνέχεια. Πιο
συγκεκριμένα, έστω πως ενδιαφερόμαστε να υπολογίσουμε μια τιμή για το κατώφλι για
έναν αλγόριθμο εκτίμησης θέσης A. Ξεκινώντας από εκείνη την τιμή κατωφλίου, για την
οποία πετυχαίνουμε το ελάχιστο πλήθος ενεργών κόμβων ώστε να ορίζεται ο εκτιμητής A,
μειώνουμε προοδευτικά το κατώφλι αυτό επεκτείνοντας κάθε φορά το σύνολο των ενερ-
γών κόμβων με κάποιο νέο κόμβο. Για κάθε ένα από αυτά τα σύνολα ενεργών κόμβων που
δημιουργούμε, εκτελούμε τον A και δημιουργούμε έτσι μια ακολουθία εκτιμήσεων x̂1, x̂2

κ.ο.κ. Για κάθε μια από τις εκτιμήσεις αυτές, μπορούμε να υπολογίσουμε τις Ευκλείδιες
αποστάσεις ανάμεσα στην εκτίμηση και τους κόμβους του δικτύου, και να ορίσουμε τη
διάταξή τους. Επίσης, μπορούμε να ορίσουμε έτσι μια διάταξη των ενεργών κόμβων που
χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Θεωρώντας τώρα τους γεωμετρικούς περιορισμούς,
που εξετάσαμε και στο Κεφάλαιο 4, η ταξινόμηση αυτή των κόμβων θα πρέπει να αντιστοι-
χεί σε ένα μη-κενό ταξινομημένο τάξης-K κελί Voronoi. Ωστόσο, η παρουσία του θορύβου
μέτρησης θα οδηγήσει σε κάποιο σημείο σε ένα κενό κελί. Όταν κάτι τέτοιο συμβεί, δια-
πιστώνουμε πως ο αλγόριθμος A έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί κόμβους με χαμηλό λόγο
σήματος προς θόρυβο, και επομένως το κατώφλι δεν θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω.

6.4.3 Ταχύτητα σύγκλισης κατανεμημένων - προσαρμοστικών αλγορίθμων

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 3, στην περίπτωση όπου ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων
χρειάζεται να λύσει ένα γραμμικό πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων με την ιδιότητα πως
κάθε μια από τις γραμμικές εξισώσεις εξαρτώνται μόνο από δεδομένα τα οποία είναι διαθέ-
σιμα τοπικά, δηλαδή σε ένα κόμβο ή σε ένα ζεύγος κόμβων, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει
έναν προσαρμοστικό αλγόριθμο στον οποίο κάθε κόμβος εκτελεί ένα βήμα ανανέωσης της
λύσης. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να υπολογίσουμε με κατανεμημένο τρόπο τη λύση
του αρχικού προβλήματος.

Η ταχύτητα σύγκλισης αρκετών προσαρμοστικών αλγορίθμων έχει μελετηθεί εκτετα-
μένα [Say03], στην περίπτωση όπου οι αλγόριθμοι εκτελούνται σε κάποιο κεντρικό κόμβο.
Όπως είδαμε και στο Κεφάλαιο 3, για να μπορέσει ένα δίκτυο αισθητήρων να μιμηθεί τη
συμπεριφορά του αντίστοιχου κεντρικοποιημένου αλγορίθμου, θα πρέπει οι κόμβοι του δι-
κτύου να οργανωθούν με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα σε ένα κύκλο. Ωστόσο, μπορούμε
να παρακάμψουμε τη φάση οργάνωσης των κόμβων αν κάθε κόμβος επιλέγει με τυχαίο
τρόπο κάποιο γειτονικό κόμβο για να προωθήσει την εκτίμησή του. Έτσι, η εκτίμηση ακο-
λουθεί ένα τυχαίο περίπατο στο δίκτυο. Αν και η μέθοδος αυτή αποφεύγει την αρχική ορ-
γάνωση των κόμβων, όπως είδαμε και στο Κεφάλαιο 3, οδηγεί σε σημαντική μείωση της
ταχύτητας σύγκλισης του αλγορίθμου. Επομένως, οδηγούμαστε στο ενδιαφέρον πρόβλημα
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της μελέτης της ταχύτητας των προσαρμοστικών αλγορίθμων, σε μια τέτοια περίπτωση.



Άγγλο-Ελληνικό Γλωσσάρι Όρων

Αγγλικός όρος Ελληνική απόδοση
Active node Ενεργός κόμβος αισθητήρας
Actuator Κόμβος επενεργητής
Alternating projections Εναλλασσόμενες προβολές
Calibration (problem) Πρόβλημα σχετικής βαθμονόμησης
Closest point of approach, CPA Εκτιμητής εγγύτερου σημείου
Cluster (of nodes) Ομάδα κόμβων
Data assosiation (problem) Πρόβλημα αντιστοίχισης
Effective measurements Ουσιαστικές μετρήσεις
Εxpectation-Μaximization, EM Αλγόριθμος εκτίμησης-μεγιστοποίησης
Feasibility (problem) Πρόβλημα εφικτότητας
Fusion center Κόμβος συγχώνευσης πληροφορίας
Gain (of a sensor) Κέρδος αισθητήρα
Gaussian Κανονικός
Importance function Συνάρτηση αξιολόγησης
Incremental subgradient
optimization

Αυξητική βελτιστοποίηση βάσει παραγώγου

Location fingerprinting (methods) Μέθοδοι εκτίμησης αποτυπώματος θέσης
Μulti resolution (search) Αναζήτηση κλιμακωτής διακριτοποίησης
Normalized
incremental subgradient
optimization

Κανονικοποιημένη αυξητική βελτιστοποίηση
βάσει παραγώγου

Particle filter Φίλτρο σωματιδίων
Relaxation sequence Ακολουθία παραμέτρων χαλάρωσης
Received signal strength
(measurements)

Μετρήσεις ισχύος

Robust Εύρωστος
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