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چکیده
در سامانههای ناوبری اینرسی ،تعیین زوایای توجیه سطوح دَوار با انتگرالگیری از مشاهدات ژیروسکوپها انجاا مایگیارد.
ژیروسکوپهای مکانیکی که به شکل سنتی برای این منظور مورداستفاده قرار میگیرناد ،قیما ،،ابعااد و وزن بسایار زیاادی
دارند که این موضوع ،استفاده از آنها را محادود مایکناد .باا یادایش حساگرهای میکروالکترومکاانیکی ( ،)MEMSایان
محدودی،ها به شکل قابلتوجهی کاهش یافته اس ،،امروزه این حسگرها در اغلا تلفنهاای هماراه هوشامند وجاود دارد.
بااینحال ،این حسگرها دق ،بسیار کمتری از انواع مکانیکی دارناد .بهخصاو

ژیروساکوپهای  MEMSخطاای تجمعای

بزرگی دارند که باعث میشود ،خطای زوایای توجیه به شکل جمعشونده در طول زمان افزایش یابد و س از مدتی غیرقابال
استفاده شود .برای حل این مشکل ،از مشاهدات شتابسنجها برای محاسبة زوایاای تاراز (رول و ای)) و از مغناطیسسانجها
برای محاسبة زاویة آزیموت (یاو) استفاده میشود .اما در این روش ،دق ،سیستم تح،تأثیر شتابهای خارجی و اغتشاشاات
مغناطیسی دچار اختالل میشود .در این ژوهش ،به معرفی یک فیلتر مکمل رداخته خواهد شد که با تلفیق دو روش مزباور،
یک جواب بهینه با دقا ،کوتاهمادت و بلندمادت مناسا فاراهم میکناد .نتاایج آزمایشهاای میادانی انجا شاده باهوسایلة
حسگرهای  MEMSیک تلفن همراه هوشمند نشان میدهند که حتی در حرکاتی با تغییرات دینامیکی بسایار باا و طاو نی،
دق ،زوایای تراز حدود  2درجه ،و زاویة آزیموت حدود  4درجه خواهد بود که نسب ،به روشهاای قادیمی ،بسایار بهتار و
ایدارتر اس.،
واژههای كلیدی :حسگرهای اینرسی ،سیستمهای میکروالکترومکانیکی ،سامانههاای نااوبری اینرسای ،سیساتمهای تعیاین
توجیه ،فیلتر مکمل
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 .1مقدمه
سیستمهای تعیین توجیه (وضاعی )،یاا باه اختصاار

ساایگنال  ،GPSسیسااتم توانساا ،بااا اسااتفاده از مشاااهدات
،AHRS1

ژیروسکوپ ،در طاول  2دقیقاه خطاای توجیاه را در مقاادیر

برای تعیین زوایای تراز (رول 2و ی) )3و آزیموت (یااو )4باه

کمتر از  6درجه نگه دارد.

کار میروند که با توجه به طراحی ،میتوانناد از حساگرهای

در کنار چینش سه آنتن  GPSبارای بارازش یاک صافحه باه

شتابسنج ،ژیروساکوپ ،مغناطیسسانج ،آناتن ساامانههاای

آنها ،روشهای دیگری بهمنظور کمک گرفتن از مشاهدات

تعیاین موقعیاا ،مااهوارهای ( 5)GNSSیااا فنّاوریهاای دیگاار

ماهوارهای بارای کماک باه سیساتمهای  AHRSاباداع شاد.

تشکیل شده باشند .امروزه از سیستمهای  AHRSبرای تعیاین

بهعنواننموناه ،هیاوارد و همکااران در ساال  1999ساامانهای

زوایای توجیه یک ساط یاا ساکو در حوزههاای متناوعی از

طراحی کردند که در آن ،زوایاای تاراز باا تلفیاق مشااهدات

قبیل کاربردهای هاوایی [ ،]5-1دریاایی و زیردریاایی [،]7،6

شتابسنجها و شتاب ناشی از مشتقگیری عددی از خروجای

رباتیاااک [ ،]9،8هوا یماهاااای بااادون سرنشاااین،]11،11[ 6

 GPSمحاسبه میشد [ .]4در تحقیاق یادشاده ،بارای محاسابة

سیستمهای وشایدنی بارای رهگیاری و شبیهساازی حرکاات

زاویة یاو ،تنها از یک خط مبنا بین دو آنتن در راستای محور

بدن ]14-12[ 7و کشاورزی [ ]15استفاده میشود.

اول هوا یما کمک گرفتاه شاد .باهعنوان یاک نموناه دیگار،

نخسااتین سااامانههای  AHRSماادرن باار اساااه حسااگرهای

میتوان به ژوهش لی و همکاران در سال  2118اشااره کارد

اینرسی 8که شامل شتابسنج و ژیروسکوپ هساتند ،طراحای

که در آن ،از مقادیر سارع ،بهدسا،آمده از  GPSو ساامانة

شاادهاند [ .]16ولاای اسااتفاده از حسااگرهای اینرساای دقیااق

ناااوبری اینرساای ( ،11)INSبااهعنوان مشاااهدات کمکاای در

گرانقیم ،و سنگینوزن ،گسترۀ استفاده از چنین سامانههایی

 AHRSاستفاده شده اس.]18[ ،

را محدود میکند.

با یشرف ،فنّاوری میکروالکترومکاانیکی در ساالهای اخیار،

از اواسط دهة  1991میالدی ،با فراگیر شدن سامانههای تعیین

توجاااه ویاااژه ژوهشاااگران باااه اساااتفاده از حساااگرهای

موقعیاا ،ماااهوارهای همچااون  ،GPS9تحقیقاااتی در مااورد

میکروالکترومکااااانیکی ( 11)MEMSدر الگااااوریتم AHRS

استفاده از این سیستمها در فرایناد تعیاین توجیاه شاروع شاد.

جلاا

شااده اساا .]21،19[ ،ایاان سااامانهها عااالوه باار سااه

کااوهن و همکاااران در سااال  1994در تحقیقاای بااه مقایسااة

ژیروسکوپ ،شامل سه شتابسنج و مغناطیسسنج نیز هستند.

سیسااتمهای مبتناای باار  GPSبااا انااواع حسااگرهای اینرساای

ازآنجاکه ژیروسکوپهای میکروالکترومکانیکی خیلی سریع

رداختند که در آن ،حداکثر اختالف دو سیستم کمتر از 1٫1

دچار خطای تجمعی میشوند ،با یاک روش کمکای کاه در

درجه و انحراف معیاری در حدود  1٫15درجه به دس ،آماد

این ژوهش هم به آن اشاره خواهاد شاد ،زوایاای توجیاه باا

[.]17

استفاده از میدان گرانش و مغناطیسی زمین هم برآورد شده و

با توجه به امکان قطع شدن موق ،دید مساتقیم باه مااهواره و

با جواب ژیروسکوپها ادغا میشود .ایان روش کمکای باا
دو چالش اصلی درزمینة محاسبة زوایای توجیه باا اساتفاده از

ساااایر محااادودی،های سیساااتم مااااهوارهای ،ژوهشهاااایی

مشاهدات شتابسنجها و مغناطیسسنجها مواجه اس.،

گسترده برای تلفیق دو سیستم مبتنی بر  GNSSو حساگرهای
اینرسی انجا گرف .،بهعنواننموناه ،هیاوارد و همکااران در

نخساااااتین مشاااااکل در سیساااااتمهای تعیاااااین توجیاااااه

سال های  1997و  ،1998با استفاده از سه آنتن  GPSبا فاصلة

میکروالکترومکانیکی ،ناشی از خطای زاویة یاو در اثر وجود

(خاااط مبناااای) کوتااااه و تلفیاااق آن باااا ژیروساااکوپهای

اغتشاشات مغناطیسای ناشای از اجساا فلازی و فرومغنااطیس

ارزانقیم ،به نتایج قابلتوجهی رسیدند [ .]3،2در این روش،

اس .،ژوهشها در این زمینه ،بر رهگیری و حافف اثار ایان

سامانه تلفیقی در حضور  ،GPSبه دقتی در حدود  1٫2درجاه

اغتشاشات متمرکز اسا .،باهعنواننموناه ،یااداو و بلکلای در

باارای زوایااای توجیااه رسااید .ب اه عااالوه ،در صااورت نبااودن

مغناطیساای12

سااال  2114روشاای باارای باارآورد زاویااه شاای
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بهمنظور تشخیص وجود اغتشاشات محیطی موق ،در اطراف

تصاحی اثاار مشاااهدات شتابسانجها انجااا شاادهاند و تمااا

سامانه و حفف اثر آنها ارائه دادند [ .]21مشکل اساسی دو

حوزههااایی کااه از حسااگرهای میکروالکترومکااانیکی باارای
تعیین زوایای توجیه در حال ،کینماتیک استفاده میکنناد باا

کااه بااهعنوان اصاالیترین چااالش درزمینااة تعیااین توجیااه

چالشاای در براباار تکانهااا و شااتابهای شاادید سااطوح دوار

سامانههای متحرک شاناخته میشاود و در ایان اژوهش نیاز

مواجه هستند .تمرکز این ژوهش ،بار اساتفاده از یاک فیلتار

موردتوجه قرار دارد ،وجود شتابهای غیرگرانشای ناشای از
حرک ،سط دَوار اس .،تحقیقات در این زمینه اغل

مکماال ترکیباای بااه منظااور تلفیااق زوایااای بااهدساا ،آمااده از

دربارۀ

ژیروسااکوپها ،بااا زوایااای بااهدساا ،آمااده از مشاااهدات

شناسااایی شااتابهای خااارجی و عااد اسااتفاده از مشاااهده

شتابسنجها و مغناطیسسنجها اس .،در ایان فیلتار ترکیبای،

شتابساانج در ایاان مواقااع [ ]22یااا کاااهش وزن تااأثیر آن بااا

نتاااایج ژیروساااکوپها از یاااک فیلتااار با گااافر ،و نتاااایج

افزایش واریانس در ماتریس واریانس-کواریانس انجا شده

شتابسنجها و مغناطیسسنجها از یک فیلتر ایینگافر عباور

اس .]23[ ،مشکل چنین روشهایی این اس ،که در صاورت

داده میشوند .سپس به طراحی و اجرای چند آزمایش میدانی

تشخیص وجود شتابهای غیرگرانشی ،تعیین توجیه را بیشاتر

رداخته خواهد شد که نتایج آن نشان میدهد جاواب نهاایی

با استفاده از مشاهدات ژیروسکوپها انجا میدهناد کاه در

فیلتر مکمل ،هر دو دق ،بلند مدت و کوتاه مدت را به شکل

درازمدت دچار خطای تجمعی غیرقابل کنترلی خواهد شد.

همزمان مهیا مینماید.

در رویکااردی متفااوت ،بااهجای حاافف مشاااهده در حضااور

در ایاان آزمااایشهااا ،مشاااهدات خااا حسااگرهای اینرساای و

شتابهای غیرگرانشی ،مالیناک و همکااران در ساال ،2118

مغناطیسسنجهای یک تلفن همراه هوشمند ،ثب ،و در قالا

مقاادار شااتابهای خااارجی را بااا یااک ماادل آماااری گاااوه

یک فایل متنی استخراج میشوند و به عنوان ورودی به برنامه

مارکوف مرتبهی اول 13به هماراه ساایر مجهاو ت در باردار
حال14،

متل

فیلتار کاالمن بارآورد و اثار آن را تصاحی کردناد

15

معرفی شده و زوایای توجیاه باا الگاوریتم یشانهادی

محاسبه میگردد .سپس ،به منظور برآورد دقا ،،مقادار ایان

[.]24

زوایای محاسبه شده ،باا مقاادیر واقعای کاه در هنگاا انجاا

تمرکز این ژوهش بر طراحی و اجارای یاک روش محاسابة

آزمایش و اعمال مانورها تعیین شدهاند ،مقایسه میشوند.

زوایای توجیه تنها با استفاده از حساگرهای ژیروساکوپ ،در
کنار شتابسنجها و مغناطیسسنجهاسا .،اساتفاده نکاردن از

 .0تئوری و محاسبات

مشاهدات  GNSSمنجر به ایان میشاود کاه ساامانه طراحای

 .1-0محاسبة زوایای توجیه با شتابسنجها و
مغناطیسسنجها

شده هی) نیازی به وجود دید مستقیم به ماهواره نداشته باشد،
بنابراین در محیطهای بسته همچون داخل سااختمان ،معادن،

سیستمهای  AHRSمیکروالکترومکانیکی غالباً متشکل از سه

مناطق شهری متراکم ،جنگلها و غیاره هام کاارایی خاود را

حسگر مغناطیسسنج ،شتابسانج و ژیروساکوپ هساتند .در

حفظ نماید .از طرفی ،تما این حسگرها از نوع ارزان قیما،

این نوشتار ،مشاهدات خا این حسگرها با عالئام ارائاه شاده

میکروالکترومکانیکی خواهند بود .در نتیجه یشنهاداتی برای

در رابطة ( )1نمایش داده میشوند:

کاهش ،کنترل و تصحی خطای این حسگرها ارائه و ارزیابی





T

a3s

a2s



T

; a s  a1s

b3s

b 2s


 

b s  b1s

خواهد شد.

()1

 .2مواد و روشها

در روابط با  b s ،بردار مشاهداتی مغناطیسسنجهاس ،کاه

ژوهشها در زمینة خطای ناشی از شتابهای غیرگرانشی در

مؤلفااههای میاادان مغناطیساای را نمااایش میدهااد  a sبااردار

حول حافف ،کااهش یاا

مشاهداتی شتابسنجهاس ،که مؤلفههای شتاب اعماال شاده

سامانههای  AHRSمتحرک ،اغل
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به سامانه را نمایش میدهد و درنهای  s ،بردار مشااهداتی

اس .،به عبارت دیگر ،در حال ،ایستا ،شتابسنجها شابیه باه

ژیروسکوپهاس ،که نمایشاگر سارع،های زاویاهای حاول

یک ثقلسنج ،تنها واکنش به شتاب ثقل را انادازه میگیرناد.

سااه محااور مختصااات اساا .،درضاامن ،در هاار سااه بااردار،

ازآنجاکه این راستا منطبق بار محاور ساو سیساتم مختصاات

با نویس  sبه ایان موضاوع اشااره دارد کاه ایان بردارهاا در

محلی شمال-غرب-با اس ،،بنابراین میتوان مقاادیر تیلا،

سیستم مختصات دستگاهی مؤلفهدهی شدهاند.

(زوایای تراز) را با توجاه باه هندساة شاکل  ،1باا مشااهدات
شتابسنجها طبق با رابطة  4محاسبه کرد:

با توجه به شکل  ،1توجیه یک سط دوار نسب ،به یک فریم

s

محلی همچون شمال-غارب-باا  16را میتاوان باا ساه زاویاة
اویلااری رول ( ) ،اای) ( ) و یاااو ( ،)بااهترتیاا

()4

حااول

منطبق بر افق اس .،راستای محور اول این سیساتم مختصاات

استفاده نمود:
()2
در رابطة (،)2
محور  iاُ به اندازۀ

در شکل  1با  Xنشان داده شده ،و آزیموتی به اندازۀ زاویاة

n

Cs

یاو دارد (رابطة :)5
()5

اس( ،رابطة :)3
0
sin

,

()3

t

 Riنشانگر ماتریس دوران راستگرد حاول

,

0

1
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0
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0
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0

1

0

0

sin
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0

sin

0
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1

0

R2

در راستای شمال مغناطیسی اس ،،با توجه به شکل  ،1مقادار

) ( R
1

زاویهی یاو با بردار جدید قابل محاسبه اس:،
) ( R

()6

2

cos
sin

bs

R1

Cst b s

bt

ازآنجاکه تصویر بردار میدان مغناطیسی زمین بار صافحة افاق

0

sin

a3

سیستم مختصات محلی تراز منتقل نمود که صفحة اصالیاش

سیستم مختصات محلی ،میتوان از ماتریس انتقال رابطاة ()2
R1

s

مغناطیسسنجها را از سیساتم مختصاات دساتگاهی ،باه یاک

انتقال مؤلفههای یک بردار از سیستم مختصات دساتگاهی باه

R2

| |a
s

1

sin

,

a2

1

tan

در مرحلة بعد ،با معلو بودن زوایای تراز ،میتوان مشااهدات

محورهای اول ،دو و سو بیاان کارد ،باه شاکلی کاه بارای

R3

a1

s

b2t

1

tan

b1t

m

باید توجه داش ،که زاویه یاو محاسبه شده در رابطة ( )6برابر

) ( R
3

با آزیموت نسب ،باه شامال مغناطیسای اسا .،اگار باه دنباال

0

محاسبة آزیموت نسب ،به شمال جغرافیایی باشیم ،باید زاویاة
میل مغناطیسی 17کاه برابار باا زاویاة باین شامال مغناطیسای و
جغرافیااایی اساا ،را لحاااک کناایم .باارای محاساابة ایاان زاویااه
میتوان از رابطة ( )7استفاده نمود:
()7

bW

1

bN

tan

D

در رابطاة بااا  bN ،و  ، bWمؤلفااههای اول و دو بااردار میاادان

شکل  .1توجیه سط دوار نسب ،به فریم محلی NWU

مغناطیسی در سیستم محلی هستند که با مدل جهانی مغناطیس

با فرض صفر یا کوچک بودن شاتابهای خاارجی ،میتاوان

قابل استخراج هستند [ .]25بنابراین آزیموت نسب ،باه شامال

زوایای تاراز رول و ای) را باا مشااهدات خاا شتابسانجها

جغرافیایی برابر اس ،با:

محاسبه کارد .طباق ایان فارض ،باردار مشااهده شاده توساط

()8

شتابسنجها ،موازی ولی در خالف جه ،بردار شاتاب ثقال

D

m

همان طور که در ابتدای این بخش اشاره شد ،روش با برای
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محاساابة زوایااای توجیااه ،مبتناای باار صاافر یااا کوچااک بااودن

ژیروسکوپها (رابطه  )11دق ،کوتااه مادت مناسابی دارد و

شتابهای خارجی اعمال شده بار سیساتم اسا .،بناابراین در

میتواند فرکانسهای دورانی باا را هام باهخاوبی ردگیاری

حرکات با دینامیک با  ،برآورد سیستم از زوایای رول و ی)

کند [ .]4باوجوداین ،به دلیل ماهی ،معادلاههاای دیفرانسایل،

دچار خطاای موقا ،ناشای از شاتابهای لحظاهای میشاود.

خطااای ناشاای از ژیروسااکوپها در طااول زمااان (در فراینااد

بعالوه ،دق ،زاویة یااو نیاز باهشادت تحا،تاأثیر اغتشاشاات

انتگرالگیری) ،ذاتی جمعشونده (افزایشی) دارد .س خطای

مغناطیسی قرار دارد .در ادامه ،راهحلی برای این دو مشکل باا

ناشی از این روش ،دق ،بلند مدت مناسبی نخواهد داشا ،و

تلفیق با مشاهدات ژیروسکوپها ارائه خواهد شد.

س از مدتی ،غیر قابل استفاده میشود.

 .2-0فیلتر پایینگذر برای مشاهدات خام حسگرها

از طرف دیگر ،همانطور که یش از این اشاره شاد ،زوایاای

با توجه به نویز زیاد حسگرهای میکروالکترومکانیکی ،ایش

به دس ،آمده از شتابسنجها و مغناطیسسنجها ،تحا،تاأثیر

از استفاده از آنها در هر فرایندی ،توصیه میشود ابتدا با یک

شااتابهای خااارجی لحظااهای و اغتشاشااات مغناطیساای ،بااه

فیلتر ایینگفر ،تأثیر نویز تاا حاد امکاان کااهش داده شاود.

سرع ،دچار خطا میشوند و با توجه به شرایط ،ممکن اسا،

برای این کار ،در این ژوهش از فیلتر ایینگافر ساادۀ ارائاه

دق ،کوتاه مدت مناسبی نداشته باشند .باوجوداین ،بارخالف

شده در رابطة ( )9که در واقع یک میانگین متحارک وزندار

ژیروساااکوپها ،در ایااان روش از انتگرالگیاااری اساااتفاده

اس ،استفاده میشود:

نمیشود ،و در طول زماان خطاای تجمعای نخواهاد داشا.،
; xk 1

1

()9
در رابطة ( x k ،)9و

1

xk

1

درنتیجه ،ایداری و دق ،بلندمدت روش مزبور بسیار بهتار از

xk

ژیروسکوپهاس.،

 ، xkمشاهدات حسگرها در لحظاة  kو

با توجه به نکات با (که در بخش آزمایشهای میدانی هام

از مقادار 1٫7

 k-1هستند .در ایان اژوهش بارای ضاری

نشان داده خواهد شد) ،بهترین راه برای تلفیق این دو دسته از

استفاده شده اس.،

برآورد زوایای توجیه ،استفاده از یک فیلتر مکمل 18اس ،که

 .0-0تلفیق با مشاهدات ژیروسکوپها با فیلتر مکمل

در آن ،نتایج حاصل از ژیروسکوپها از یک فیلتر با گافر،

به شکل سنتی ،در سیستمهای ناوبری اینرسی ،زوایای توجیاه

و نتایج حاصل از شتابسنجها و مغناطیسسنجها از یک فیلتر

از انتگرالگیری از مشاهدات ژیروسکوپها محاسبه میشود.

ایینگفر عبور میکند (شاکل  .)2در ژوهشهاای ایش از

بااارای ایااان منظاااور میتاااوان از یاااک معادلاااه دیفرانسااایل

این یشنهاداتی برای استفاده از چنین فیلترهاای تلفیقای ارائاه

کواترنیونی ،یا معادلة دیفرانسایل زاویاهای هامارز آن باه ناا

شده اس ،هر چند اغلا

معادله کینماتیک اویلر استفاده کرد [:]26
tan

()10

s

cos

sec

cos

ساده هستند .در این ژوهش ،اساتفاده از یاک فیلتار تکمیلای

tan

sin

sin

cos
sec

آنهاا شاامل اساتفاده از فیلترهاای

sin

1

یشرفتهتر یشنهاد میگردد .برای ایان منظاور ،از رابطاة ()11

0

که کالینسن توسعه داده اس ،،استفاده میشود [:]27

0

2

()11

با حل معادله دیفرانسیل ( ،)10میتوان باه بارآوردی مجازا از

0
Gyro

2
0

0

زوایای توجیه رسید که در صورت تلفیق هوشمندانه با مقادیر

در رابط اة (،)11

محاسبه شاده از شتابسانجها و مغناطیسسانجها ،باه جاوابی

Acc

،

2

Gyro

2

Acc

2 /

2
0

0

2

2

ˆ

0
2

 ،و ˆ  ،بااه ترتی ا  ،زوایااای بااه

دس ،آماده از شتابسانجها و مغناطیسسانجها ،زوایاای باه

بهینه از زوایای تراز (رول ،ی)) وآزیموت (یاو) میانجامد.

دس ،آمده از ژیروسکوپها ،و زوایای تلفیقی محاسبه شاده

به منظور تلفیق این دو دسته از زوایا ،تحلیل خصوصایات هار

با فیلتر مکمل هستند .عملگر دیفرانسیل اسا ،،اارامتر

یااک از آنهااا ،ضااروری اساا .،زوایااای بااهدساا ،آمااده از

مرتبط با فرکاانس طبیعای سیساتم اسا ،کاه بارای حرکاات
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معمااول ،مقااادیر کااوچکی همچااون  1٫25باارای آن کفایاا،

قرار دارد و هی) شتاب خارجی جز واکنش به شتاب ثقال باه

میکند و در نهای ،،ارامتر  نسب ،میرایای فیلتار ناا دارد

آن وارد نمیشود و از طارف دیگار میاانگینگیری طاو نی

که در این تحقیق برابر با  3فرض شده اس .،این ارامترها بار

ماادت ،تااأثیر نویزهااای دسااتگاهی را بااه حااداقل مایرساااند،

اساه ژوهشهای یشین روی وساایل نقلیاة زمینای انتخااب

میتوان ادعا کرد ،ایان زوایاای توجیاه ،دقا ،بسایار زیاادی

شدهاند [ ]28با ایانحاال در ژوهشای جداگاناه میتاوان باه

دارند.

مطالعة نحوۀ تعیین دقیقتر آنها با توجه به دینامیک حرک،،
رداخ.،

شکل  .3شیوۀ استقرار تلفن همراه برای ایجاد بن)مارک

در ادامااه ،در هاار سااه آزمااایش ااس از حاادود هاار  31ثانی اه
حرک ،،دستگاه برای لحظاتی به همان حال ،مبنا برگردانده،
و سپس حرک ،ادامه داده شد .برای ساختن بن)مارک در هر
آزماااایش ،کاااافی اسااا ،زوایاااای توجیاااه باااا مشااااهدات

شکل  .2دیاگرا تلفیق حسگرها در فیلتر مکمل

ژیروسکوپها (رابطه  )11محاسبه شده ،و با هر بار بازگش،
 .۰یافتهها

به حال ،مبنا ،تفاوت مقادیر مبناا و مقاادیر محاسابه شاده ،باه

باارای ارزیااابی عملکاارد روش تلفیقاای ارائااه شااده در ایاان

عنوان خطا در مقاطع زمانی گفشته سرشکن شود .در نتیجاه،

ژوهش ،یک آزمایش میدانی ،طراحی و اجرا شد .برای ایان

جواب حاصل از این روش عالوه بر داشتن دق ،کوتاهمادت

کار ،مشاهدات خا حسگرهای اینرسی و مغناطیسسانجهای

قابل قبول ژیروسکوپها ،باه دلیال فرایناد سرشاکنی ،دچاار

یک دستگاه تلفن همراه هوشمند ثب ،،و در نار افازار متلا

خطای بلندمدت هم نمیشاود و معیاار خاوبی بارای بارآورد

ردازش گردید .بدین منظور سه آزماایش اصالی انجاا شاد

دق ،الگوریتمهای مختلا مورد آزماایش فاراهم مینمایاد.

که در ادامه به تشری شارایط ،روشهاا و نتاایج هار یاک از

جدول  ،1خالصهای از روشهای مورد مقایسه در آزمایشها

آنها رداخته خواهد شد.

را نمایش میدهد.

برای انجا هر یک از آزمایشها ،مشاهدات خا حساگرهای

جدول  .1روشهای مورد مقایسه در آزمایشات میدانی

اینرسی و مغناطیسسنجها ،در مانورهاا و زوایاای مختلاا باا

نام روش

توضیحات

Benchmark

معیار برآورد دق ،سایر روشها

استخراج گردید .ازآنجاکه برای برآورد و مقایسة دق ،نتایج

CF
)(Complementary Filter

تلفیق از طریق فیلتر مکمل

اس ،،در هر سه آزمایش یک حالا ،مبناا مانناد شاکل  3در

Gyro

نرخ مشاهداتی  111هرتز ثب ،شده و در قال

یک فایل متنی

روشهای مختلا ،نیاز به ایجااد یاک معیاار یاا

بن)ماارک19

نظر گرفته شده اس.،با قرار دادن تلفن همراه در این حال ،به

Acc

مدت یک دقیقه ،یک میانگین از زوایای توجیه توسط روابط
( )4و ( )8محاسبه میشود .ازآنجاکه دستگاه در حال ،سکون

Acc_MA
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 .1-۰آزمایش اول

 ،Accناشی از شتابهای افقی اعمال شده به دستگاه در طول

برای انجاا آزماایش اول ،نحاوۀ قرارگیاری تلفان هماراه باه

حرک ،هستند .برای روشنتر شادن موضاوع ،مقاادیر زاویاة

گونهای تعیین شد که کامالً روی یک سط مساط و ثابا،

رول در بازۀ  11تا  21ثانیه در شکل  6نمایش داده شده اس.،

قرار بگیرد .برای این کار از یاک میاز مساط کاه از قبال در
یک مختصات معلو تثبی ،شده بود ،استفاده شد .تلفن همراه
در یکی از گوشههای میز با مختصات معلو (که هماان نقطاة
مبنای بن)مارک در شکل  3اس ،)،قرار گرفته و به مدت 11
ثانیه در همان نقطة ثاب ،و باه حالا ،ساکون ،دادههاای ز
باارای فراینااد آمادهسااازی را ثباا ،کاارد .ااس از برداشاا،
اطالعات برای توجیه اولیاه سیساتم ،دساتگاه بادون اینکاه از
سط میز جدا شود ،و طوری که تنها در راستای محاور ساو
دارای دوران باشد ،تح ،حرکات مختلا بر سط میاز قارار
گرف( ،شکل  .)4همچنین برای بررسای عملکارد سیساتم در
فرکانسهای متفااوت ،در حاین حرکا ،دادن تلفان هماراه،

شکل  .5آزمایش اول :مقایسة الگوریتم  CFو Acc

شتابهای افقی متفاوتی به آن اعمال شاد .در انتهاا نیاز تلفان

برای زوایای اویلری (رول ،ی) و یاو)

همراه به نقطه ثاب ،اولیاه انتقاال داده شاد .ازآنجاکاه در ایان
آزمایش ،دستگاه از روی میز بلند نشده اس ،،انتظار مایرود
مقادیر رول و ی) تغییرات قابل توجهی نشان ندهند.

شکل  .6آزمایش اول :مقادیر زاویة رول
با الگوریتمهای  CFو  Accدر بازۀ  11تا  21ثانیه

همانطور کاه در شاکل  6واضا اسا ،باا شاروع حرکا،،
شکل  .4مسیر تقریبی دستگاه در آزمایش اول

شتابهای افقی وارد شده به دستگاه ،به بیاعتبار شدن فارض

شکل  ،5نتایج روشهاای  CFو  Accرا بارای هار ساه زاویاة

صفر باودن شاتابها در الگاوریتم  Accمنجار مایشاوند .در

رول ،ی) و یاو مقایسه میکند.

طاارف مقاباال ،الگااوریتم  CFبااه دلیاال ماهیاا ،فیلتریناا
هوشمند ،نسب ،به این شاتابهای لحظاهای حساسای ،بسایار

همانطور که یشازاین اشاره شد ،ازآنجاکه دستگاه بر روی

کمتااری نشااان ماایدهااد و تفاااوت چشاامگیری بااا مقااادیر

یک سط مسط حرک ،کرده ،انتظار میرود زوایای رول و

بن)مارک ندارد.

ی) در طول بازه ،مقادیر تقریباً ثاب ،و نزدیک به صفر داشاته
باشند .نتایج  ،CFایان انتظاار را بارآورده کارده اسا ،ولای

روش دیگری که ممکن اسا ،در نگااه اول جافاب باه نظار

روش  Accدارای مقادیری تاا حتای  51درجاه مایباشاد کاه

برسد ،این اس ،که به جای استفاده از فیلتر مکمال در رابطاة

بهوضوح ،غیر قابل اساتفاده اسا .،ایان خطاهاای بازرر در

( ،)11از ی اک می اانگین متحاارک ساااده باارای حاافف تااأثیر
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شااتابهای لحظااهای در روش  Accاسااتفاده شااود .در ایاان

و ی) نیس .،هرچند واضا اسا ،کاه روش  Accعاالوه بار

آزماایش ،طااول باازۀ میاانگینگیری برابار بااا  7ثانیاه در نظاار

نویز بیشتر ،در بعضی شرایط ،تواناایی ردگیاری کمتاری هام

گرفته شد و نتایج آن با  Acc_MAنماایش داده شاده اسا.،

نسب ،باه  CFدارد (باه عناوان نموناه ،باازۀ  15تاا  17ثانیاه را

شکل  7این روش را با روش  CFبرای زاویة رول در بازۀ 11

ببینید).

تا  31ثانیه مقایسه میکند.

همچنین اکنون میتوان به بیان ایراد مهم روش  Acc_MAکه
یش از این به آن اشاره شد رداخ .،ازآنجاکه این روش بار
مبنای میانگینگیری متحرکی کار میکند که ذاتاً یاک فیلتار
ایینگاافر ساااده اساا ،،توانااایی ردگیااری دورانهااایی بااا
فرکانس با را که در این آزمایش حاول محاور ساو انجاا
شده اس ،،ندارد .ایان موضاوع از شاکل  8باه وضاوح قابال
استنتاج اس .،در طرف مقابال ،روش  CFقارار دارد کاه باه
دلیاال تلفیااق روش ( Accفیلتاار ایینگاافر) بااا مشاااهدات

شکل  .7آزمایش اول :مقادیر زاویة رول با الگوریتمهای Acc_MA

ژیروسکوپها (فیلتر با گافر) ،فرکاانسهاای باا را هام از

و  CFدر بازۀ  11تا  31ثانیه

وا ض

دسا ،نمایدهااد .باا توجاه بااه ایان مشاکل باازرر در روش

اس ،که این روش هرچند خطایی قابل قبولتر از Acc

 ،Acc_MAدر آزمایشهای دو و ساو از آن چشام وشای

دارد (حداکثر  5درجه) ،ولی همچنان ضعیاتر از  CFعمال

میشود.

میکند .البته این نوع میانگینگیری ساده ،ایراد مهمتاری هام

بهعالوه ،واض اس ،که دق ،زاویة یااو در هماة روشهاای

دارد که با بررسی وضعی ،زاویة یاو روشن خواهد شد .شکل

تعیین توجیه (از جمله  )CFکمتر از دق ،زوایای رول و ای)

 8بازۀ  11تا  21ثانیه از زاویة یااو را در روشهاای مختلاا،

اسااا .،ایااان موضاااوع ناشااای از ناااویز مغناطیسسااانجهای

نشان میدهد.

میکروالکترومکانیکی ،و مهمتر از آن ،اغتشاشات مغناطیسای
خارجی و داخلی موجود اس.،
تما نتایج فوق را میتوان باا مشااهدۀ جادول  2نیاز اساتنتاج
کرد که مقادیر خطای جافر میاانگین مربعاات ( 21)RMSEو
بیشترین خطای مطلق ( 21)MaxAEهر یک از روشهای باا
را (با مقایسه با جواب بن)مارک) نمایش میدهد.

شکل  .8آزمایش اول :مقادیر زاویة یاو با الگوریتمهای متفاوت

جدول  .2مقایسه مقادیر  RMSEو  MaxAEالگوریتمها در آزمایش اول

در بازۀ  11تا  21ثانیه

Yaw
Pitch
Roll
MaxAE RMSE MaxAE RMSE MaxAE RMSE

کامالً مشخص اس ،که برای زاویة یاو نیز روش  CFبهتارین

CF

9٫1839 3٫6189 1٫9774 1٫2649 1٫1121 0٫2417

و قابل اتکاترین جوابها را بهدس ،آورده اس .،بایاد توجاه

Acc

44٫3194 5٫6379 28٫5369 4٫5131 32٫5164 4٫5711

44٫9745 9٫4114 1٫9731 1٫3157 2٫3942 1٫9217 Acc_MA

داش ،که برخالف زوایای رول و ی) که مستقیماً تح،تأثیر
شتابهای افقی هستند (رابطاة  ،)4زاویاة یااو تنهاا باه شاکل

 .2-۰آزمایش دوم

غیرمستقیم متأثر از این شتابهای خارجی اس( ،رابطة  .)5به

آزماایش اول ،توانااایی روش  CFدر کاااهش اثاار شااتابهای

همین دلیل تفاوت دو روش  Accو  CFبه اندازۀ زوایای رول

افقی اعمال شده به دستگاه را باه خاوبی نشاان داد .در طارف
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مقابل ،روش  Accقرار داش ،که جواب آن در حضاور ایان
شتابها ،کامالً نامعتبر میشود .همچنین مشخص شد که ،CF
به دلیل ماهی ،هوشمند خاود در تلفیاق مشااهدات ،بیشاترین
توانایی را در ردگیری تغییارات آزیماوت (زاویاة یااو) دارد،
هرچند عامل بسیار مهم در این زاویاه ،اغتشاشاات مغناطیسای
دستگاهی و محیطی ،و البته خطای مغناطیسسنجها اس.،
اکنون سؤال اساسی این اسا ،کاه در حرکاات معماولی کاه
دستگاه ،دوران حول هر سه محور (ناه فقاط محاور ساو ) را

شکل  .11مقایسه الگوریتم  Gyroو بن)مارک برای زاویه رول

تجربه میکند ،آیا روش یشنهادی این ژوهش ( )CFقادر به

هماااان طاااور کاااه در شاااکل  11مشاااخص اسااا ،،هرچناااد

ردگیری سریع و صاحی تغییارات رول و ای) نیاز هسا ،یاا

ژیروساااااکوپها (روش  )Gyroتوانساااااتهاند باااااهخاااااوبی

دچار مشکل میشود .برای این منظور ،آزماایش دو ترتیا

فرکانسهای با ی دوران را ردگیاری کنناد ،ولای باه مارور

داده شد.

دچار یک خطاای افزایشای شادهاند ،باه شاکلی کاه اس از

در این آزمایش ،بار خاالف آزماایش اول کاه دساتگاه روی

حدود یک دقیقاه ،خطاای آنهاا باه حادود  6درجاه رسایده

یک سط ثاب( ،سط میاز) بااقی میماناد ،بار یاک ساه ایة

اس .،برای زوایای ی) و یاو هم دقیقاً هماین اتفااق میافتاد.

حرفهای عکاسی با قابلی ،دوران حول هر سه محور قرار داده

این خطا ،ناشی از ذات انتگرالگیری روش ( Gyroرابطه )11

شد (شکل  .)9البته در این حال ،هام شابیه باه قبال ،دساتگاه

اس ،که به جمع شدن خطاها در طول زماان منجار مایشاود.

ابتدا برای چند ثانیه در حال ،سکون (مبنا) قارار داده شاد تاا

هرچااه زمااان بیشااتری از شااروع حرکاا ،بگاافرد ،ایاان خطااا

مقادیر اولیه به درستی محاسبه شوند .ساپس شاروع باه دوران

بزررتر شاده و اس از چناد دقیقاه کاامالً غیار قابال قباول

دستگاه در جه،های مختلاا شاد تاا هار ساه زاویاة توجیاه

میشود .دقیقاً به همین دلیل نیاز به یک فیلتر مکمال میباشاد

تح ،تغییر قرار گیرند.

تا این خطاای جمعشاونده را باا تزریاق مشااهدات خاارجی،
کنتارل نمایااد .ایاان مشاااهدات خااارجی ،همااانطور کااه قاابالً
توضی داده شد ،توسط شتابسنجها و مغناطیسسنجها مهیاا
میشااود کااه باارخالف ژیروسااکوپها ،خطااای جمعشااونده
ندارند (هرچند از طرف دیگر ،قابلی ،ردگیری فرکانسهاای
با در آنها ضعیاتر از ژیروسکوپها اس.)،
اکنااون کااه نیاااز بااه اسااتفاده از مشاااهدات شتابساانجها و

شکل . 9آزمایش دو  :نحوۀ استقرار و حرک ،تلفن همراه

مغناطیسسنجها مشخص شد ،دق ،روشهای  CFو  Accدر

یش از اینکه به بررسی عملکرد روشهای  CFو  Accدر این

آزمایش دو بررسی میشاود .ابتادا ،نتاایج روشهاای  CFو

آزمایش رداخته شود ،ابتدا نشان داده میشاود کاه در وهلاة

 Accدر مقایسه با بن)مارک برای هر سه زاویة رول ،ای) و

اول ،چرا جواب روش  Gyroبه تنهایی برای ردگیری زوایای

یاو در شکل  11نمایش داده شده اس.،

توجیه در طو نی مدت کافی نیس .،برای این کار ،ابتدا یک
برداش ،مشاهداتی مجزا انجا شد و در آن ،جواب  Gyroباا
مقادیر بن)مارک مقایسه شاد .باه عناوان نموناه ،نتیجاه بارای
زاویة رول در شکل  11ترسیم شده اس.،
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 .0-۰آزمایش سوم
در آخااارین آزماااایش ،عملکااارد روشهاااای  CFو  Accدر
حرکات با دینامیک با (شامل دورانها و شتابهای شادید)
ارزیابی میشود .بارای ایان کاار ،مشاابه آزماایش اول ،ابتادا
دستگاه به مدت چند ثانیه در کنج یک میز مسط (به عنوان
نقطة مبنا) قرار گرف ،تا مقادیر اولیه باا دقا ،خاوبی بارآورد
شوند .ولی این بار س از مرحلة آماده سازی اولیه ،دستگاه از
سط میز بلند شد و تا حد امکان تح ،دورانهای با فرکانس
بااا  ،و تکانهااا و شااتابهای شاادید قاارار داده شااد .البتااه

شکل  .11آزمایش دو  :مقایسة الگوریتم  CFو Acc

همانطور که یش از این توضی داده شد ،به منظور سااختن

برای زوایای اویلری (رول ،ی) ویاو)

مقادیر بن)مارک ،هر  21تا  31ثانیه ،دستگاه برای چناد ثانیاه

ازآنجاکه در آزماایش دو  ،شادت شاتابهای افقای اعماال

در نقطااة مبنااا قاارار گرفاا ،تااا خطااای تجمعاای ناشاای از

شده ،کمتر از آزمایش اول بود و حرک ،دستگاه بیشتر شامل

ژیروسکوپها تصحی شود .شکل  13نتایج روش بن)مارک

دوران با فرکانسهای اایین باود ،نتاایج روش  Accمقاداری

را برای هر سه زاویه نمایش میدهد.

بهبود را نسب ،به قبل نشان میدهند .بااوجوداین ،جاواب CF

همچنان نویز و خطای کمتری دارد .در ضامن هار زماان کاه
دستگاه تح،تأثیر شتاب افقی قرار گرفتاه ،جاواب  Accغیار
قابل قبول شده اس .،به عناوان نموناه ،مقاادیر زاویاة رول در
بازۀ  35تا  45ثانیه را در شکل  12با هم مقایسه کنید.

شکل  .13آزمایش سو  :مقادیر بن)مارک به تفکیک زوایای اویلری
(رول ،ی) و یاو)
شکل  .12آزمایش دو  :مقایسه الگوریتمهای  CFو  Accبرای مقادیر

باارای جلااوگیری از شاالوغی باایش از حااد اَشااکال در ایاان

زاویة رول در بازۀ  35تا  45ثانیه

آزمایش ،به عنوان نموناه ،مقاادیر زاویاة رول در هار یاک از

مقادیر  RMSEو  MaxAEجاواب روشهاای  CFو  Accدر

روشهای  CFو  Accدر بازۀ  11تا  31ثانیه به شکل جداگانه

جدول  3قابل مشاهده اس .،واض اس ،کاه مطاابق انتظاار،

با مقادیر بن)مارک مقایسه شده اسا .،بارای شاروع ،مقاادیر

روش  CFکمترین مقادیر خطا را داشته اس.،

روش  Accرا در شکل  14مالحظه نماییاد .باا توجاه باه ایان
شاکل ،واضا اساا ،کاه شااتابهای شادید اعمااال شاده بااه

جدول  .3مقایسه مقادیر  RMSEو  MaxAEالگوریتمها در آزمایش دو
Roll
RMSE

MaxAE

Pitch
RMSE

MaxAE

دستگاه ،عملکرد الگوریتم  Accرا کامالً مختل کرده اس.،

Yaw
RMSE

MaxAE

CF

8٫5216 3٫9181 7٫6263 2٫1848 4٫1197 1٫3491

Acc

17٫1169 3٫4114 24٫6859 2٫9234 16٫9521 2٫4396
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 .۰-۰مقایسه با فیلتر كالمن
یااک روش متااداول دیگاار باارای محاساابة زوایااای توجیااه در
سیستمهای  ،AHRSاستفاده از فیلتر کالمن اس .]31،29[ ،در
این روش ،مشاهدات ژیروسکوپها ،مدل دینامیک مسائله را
تشکیل میدهند .در طرف مقابال ،مشااهدات شتابسانجها و
مغناطیسساانجها ،بااهعنااوان بهروزرسااانی مشاااهداتی اسااتفاده
میشوند تا خطای تجمعی ژیروسکوپها کنترل شود.
شکل  .14آزمایش سو  :مقایسه الگوریتم Acc

بااینحال ،فیلتر کاالمن ،چالشهاای جدیادی باه مسائله وارد

و بن)مارک برای زاویهی رول در بازۀ  11تا  31ثانیه

میکند که مهمترین آنها ،افزایش حجم محاسبات اس ،که
ناشی از فرایند معکوهگیری در روابط اس .،به عنوان

در طرف مقابل ،الگوریتم  CFقرار دارد که همانطور کاه در

اغل

شکل  15مشاخص اسا ،،باهخاوبی موفاق باه کااهش تاأثیر

نمونه ،در آزمایشی مشابه با آزمایش سو  ،ولی در بازۀ زمانی

شتابهای اعمال شده ،و ردگیری دورانهاای دساتگاه شاده

طو نی  2سااع ،،فیلتار کاالمن اساتاندارد ،تنهاا حادود 1٫2

اس.،

و 1٫5درجه بهبود در دق ،زوایای تیل ،و آزیماوت را نشاان
داد درحالیکه مدتزمان انجا محاسبات در حدود  4برابار
شد .این موضوع در ژوهشهای یشین نیاز موردتوجاه قارار
گرفته اسا .]31[ ،ازآنجاکاه سیساتمهاای  AHRSاغلا

بار

روی میکروکنترلرها یادهسازی میشوند ،معمو ً فیلتر مکمل
به دلیل سبکتر بودن محاسابات ،و یچیادگی کمتار رواباط
بهمنظور یادهسازی ،به فیلتر کالمن ترجی داده میشود ،مگر
آنکه به بیشترین دق ،ممکن در هر شرایطی نیاز مبار وجاود
داشته باشد [.]31

شکل  .15آزمایش سو  :مقایسه الگوریتم  CFو بن)مارک
برای زاویة رول در بازۀ  11تا  31ثانیه

 .۵نتیجهگیری

در این ژوهش ،دو روش اصلی برای برآورد زوایای توجیاه

همانطور که واض اس ،،در دینامیکهای حرکتای شادید،

یک سط دوار معرفی شد .در روش اول ،مشابه باا آنچاه در

تنها روش فیلتر مکمل ( )CFموفق به ارائة عملکرد قابل قباول

سیستمهای ناوبری اینرسی گرانقیم ،انجا میشود ،میتوان

شااده اساا .،ایاان موضااوع را میتااوان از مقااادیر  RMSEو

با انتگرالگیاری از مشااهدات ژیروساکوپها ،توجیاه ساط

 MaxAEجوابها که در جدول  4آماده اسا ،هام اساتنتاج

دوار را در طول زمان محاسبه کرد .این روش ،هرچند توانایی

نمود.

زیادی در ردیابی دورانهای سریع در کوتاهمدت دارد ،ولای

جدول  .4مقایسه مقادیر  RMSEو  MaxAEالگوریتمها در آزمایش سو

بااه دلیاال ذات تجمعاای خطاهااا ،در بلندماادت دچااار خطااای

MaxAE

بزرر و غیرقابلقبولی میشود .این مشکل هنگا اساتفاده از

Roll
RMSE

MaxAE

Pitch
RMSE

MaxAE

Yaw
RMSE

CF

11٫9128 4٫3118 8٫1824 1٫8562 9٫4319 1٫2831

Acc

44٫9733 16٫3416 69٫6934 16٫1595 16٫9521 26٫5381

ژیروسااکوپهای میکروالکترومکااانیکی بساایار شاادیدتر نیااز
خواهد بود .در نقطة مقابل ،روش ثانویه قرار دارد که زوایای
توجیاااه را باااا مشااااهدات شتابسااانجها و مغناطیسسااانجها
محاساابه میکنااد .باارخالف ژیروسااکوپها ،در ایاان روش
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مشااکل خطااای تجمعاای وجااود ناادارد ،هرچنااد شااتابهای

سپاسگزاری

خارجی و اغتشاشاات مغناطیسای باه ایجااد خطاهاای موقا،

نویسندگان از جناب آقای ساروش ساساانی بارای در اختیاار

منجر میشوند .بهعبارتدیگر ،دقیقاً برخالف ژیروسکوپها،

قرار دادن نر افزار تح ،اندروید  Sensorangeبهمنظور ثب،

زوایای بهدس،آمده از شتابسنجها و مغناطیسسنجها ،دق،

و استخراج مشاهدات خاا تلفان هماراه هوشامند کاه روناد

و کوتاهمدت ضعیفی دارند.

انج اا آزمایشااات را بساایار تسااهیل نمااود ،کمااال سااپاه و

بلندمدت مناس

قدردانی را دارند [.]33

درنتیجاااه ،اساااتفاده از روشااای باااهمنظور تلفیاااق مشااااهدات
ژیروساااکوپها ،شتابسااانجها و مغناطیسسااانجها هماااواره
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پینوشتها
1. Attitude and Heading Reference System (AHRS)
2. Roll
3. Pitch
4. Yaw
5. Global Navigation Satellite System (GNSS)
6. Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
7. Wearable Motion Capture System
8. Inertial Measurement Unit (IMU)
9. Global Positioning System (GPS)
10. Inertial Navigation System (INS)
11. Micro Electro Mechanical System (MEMS)
12. Magnetic Dip Angle (also known as Magnetic
Inclination)
13. First-Order Gauss-Markov Process (GM1)
14. State Vector
15. MATLAB
16. North-West-Up (NWU)
17. Magnetic Declination
18. Complementary Filter
19. Benchmark
20. Root Mean Square Error (RMSE)
21. Max Absolute Error (MaxAE)
22. Least-Squares Variance Component Estimation
(LS-VCE)
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