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چكیده
تاريخچه واحد اندازهگیري اينرسي ( )IMUبه سال  6331میالدي برميگردد .در آن زمان اين فناوري به دلیل محدوديتهاي جدي
در اندازه ،هزينه و مصرف انرژي ،قابل بکارگیري در دستگاههاي کوچک و استفاده عموم نبوده است .پیشرفتهاي اخیر سنجندههاي واحد
اندازهگیري اينرسي از نوع میکروالکترومکانیکي ( )MEMSکه بسیار سبکتر ،کوچکتر و ارزانتر از ديگر انواع سیستمهاي اينرسي مي-
باشند .اما با اين وجود اين سیستمها نسبت به سیستمهاي اينرسي ديگر دقت پايینتري دارند .بنابراين براي بهبود در عملکرد و دقت
مشاهدات ،سیستمهاي اينرسي نیاز به کالیبراسیون دارند .در اين مقاله در ابتدا به معرفي انواع سیستمهاي اينرسیايي و تمرکز بیشتر بر
روي سیستم هاي مبتني بر میکروالکترومکانیکي پرداخته شده است و مدل رياضي مورد استفاده که در آن خطاهاي باياس ،فاکتور مقیاس
و عدم تعامد محورها قرارگرفته است .در ادامه راهکارهاي براي کالیبره سازي سیستم هاي اينرسیايي بصورت استاتیک ارائه شده است .که
اين روشها به ترتیب شش موقعیت استاتیک ( ،)SPSچند موقعیتي ( )MPو کمترين مربعات بازگشتي ( )RLSميباشند که منجر به
تعیین پارامترهاي خطاي واحد اندازه گیري اينرسیايي ميشوند .در اين پژوهش از نرم افزار  OARSاستفاده شده است ،يک سیستم
جمعآوري داده توسعه يافته بر روي سیستم عامل آندرويد ميباشد .نتايج روشهاي پیشنهادي نشان دادند که اوال در مدل رياضي با 61
پارامتر وابستگي باالي بین پارامترها نسبت به مدل رياضي با  3پارامتر وجود دارد .ثانیا اگر از مشاهدات خام با يک وضعیت خاص ابتدا
میانگین گرفته شود و اين مقادير وارد معادالت گردد نتايج بهتري دارد نسبت به وارد کردن مشاهدات خام يا مشاهداتي که به روش تبديل
موجک گسسته نويزشان حذف شده است .مقادير خطا واحد اندازهگیري در روش چند موقعیتي در اين سه حالت به ترتیب بدست
 141236.1 ،141213.1و  𝑚⁄s 2 14121311آمده است .ثالثا نتايج مقدار خطا واحد اندازهگیري در سه روش پیشنهادي به ترتیب
 14616111 ،146.11.1و  𝑚⁄s 2 141213.1و علت عدم نیاز به جمعآوري داده در حالت خاص (تراز دقیق سیستم اينرسي) براي تعیین
پارامترهاي کالیبراسیون نشان ميدهد که روش چند موقعیتي از دو روش ديگر بهتر عمل کرده است.
واژگان کلیدی :کالیبراسیون ،سیستم ناوبري اينرشیال ،شتاب سنج ،ژيروسکوپ ،میکروالکترومکانیکي ،موجک ،آندرويد

* نويسنده رابط
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ارزیابی روشهای  RLS ،SPSو  MPدر کالیبراسیون MEMS_IMU

ارزيابي روشهاي  RLS ،SPSو  MPدر کالیبراسیون MEMS_IMU

 -1مقدمه
تاريخچه واحد اندازهگیري اينرسي 6به سال 6331
میالدي برميگردد که در ناوبري سیستمهاي بزرگ مورد
استفاده قرار ميگرفت .در آن زمان اين فناوري به دلیل
محدوديتهاي جدي آن در اندازه و هزينه قابل بکارگیري
در دستگاههاي کوچک و استفاده عموم نبوده است.
پیشرفتهاي اخیر در بهبود عملکرد سیستمهاي اينرسي
مبتني بر سیستم میکروالکترومکانیکي 1که بسیار سبکتر،
کوچکتر و ارزانتر از قبل شدهاند ،باعث شده است که
امروزه بکارگیري آنها در انواع دستگاههاي کوچک مانند
تلفنهاي همراه هوشمند 3مورد توجه قرار گیرد] .[.در
اين رابطه ،براي دسترسي به دادههاي دقیقتر در تعیین
موقعیت و وضعیت توسط سنجندههاي واحد اندازهگیري
اينرسي به خصوص براي مقاصد ناوبري اينرسي بايد آنها
را کالیبره نمود .از اينرو اين مقاله با هدف ارائه و مقايسه
سه روش شش موقعیت استاتیک ،.کمترين مربعات
بازگشتي 1و چند موقعیتي 1براي کالیبراسیون سیستم
اينرسي در حالت استاتیک نوشته شده است و بطور عمده
تمرکز بر سنجندههاي واحد اندازهگیري اينرسي از نوع
 strap downمبتني بر سیستم میکروالکترومکانیکي دارد.

صورت ميگیرد ،قاب جهاني گفته مي شود .البته از طرفي
ديگر مي توان سیستم هاي اينرسي را به دو دسته تقسیم کرد:
شش محوره و نه/ده محوره .سیستمهاي اينرسي سکوي پايدار
حسگرهاي اينرسي بر روي يک سکو که از هر حرکت دوراني
خارجي جدا شده است نصب شدهاند .به عبارت ديگر سکو در
هماهنگي با قاب جهاني قرار مي گیرد .همانطور که در شکل
) (6مي بینید .در سیستم هاي  strap downحسگرهاي
اينرسي بر روي دستگاه نصب شده است و بنابراين مقادير
خروجي در قاب بدنه به جاي قابهاي جهاني اندازهگیري مي-
شود] .[6،.براي جهتيابي از سیگنالهاي دريافتي ژيروسکوپ
با يکبار انتگرالگیري محاسبه ميشود و براي رديابي موقعیت،
سه سیگنال شتابسنج از طريق جهتيابي ژيروسکوپ ،به
مختصات جهاني انتقال يافته و با دو بار انتگرالگیري محاسبه
ميگردد .سکو پايدار و سیستم هاي  strap downهر دو در
اصول اساسي يکسان هستند .با اين تفاوت که سیستم هاي
 strap downپیچیدگي مکانیکي را کاهش داده و پايداري
فیزيکي کمتري از سیستم سکو پايدار دارند].[6،.
موتورهاي
گشتاور
ژيروسکوپ ها

 -1-1پیكربندی سیستمهای اینرسیایی
واحد اندازهگیري اينرسي به طور معمول از دو سنجنده
شتابسنج 7و ژيروسکوپ 2تشکیل ميشود .البته گاهي
سنجنده کمکي ديگر مانند مغناطیسسنج و بارومتر نیز به
سیستمهاي اينرسي اضافه ميشود که هدف آنها بهبود در
دادههاي سیستم ميباشد .تقريبا تمام سنجندههاي اينرسي در
يکي از دو دسته مشخص شده زير قرار ميگیرند :سکوي
پايدار 3و  ،strap downتفاوت بین اين دو دسته به چارچوب
مرجعي که در آن ژيروسکوپ و شتاب سنج عمل ميکنند
برميگردد .در سراسر اين پژوهش به قاب سیستم ناوبري
مرجع به عنوان قاب بدنه و به چارچوب مرجع که در آن ناوبري
1 Inertial Measurement Unit
2 Micro Electro Mechanical
3 Smart Mobile
4 Six Position Static
5 Recursive Least Square
6 Multi Position
7 Accelerometer
8 Gyroscope
9 Stabilized
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سکو
پايدار

شتاب سنج ها

نگهدارنده
)(gimbal

شکل IMU -6با سکوي پايدار

 -2-1ژیروسكوپ
ساختمان ژيروسکوپ به سه حالت اپتیکي ،مکانیکي و
میکروالکترومکانیکي ميباشد .در اين بخش به شرح
ژيروسکوپهاي میکروالکترومکانیکي پرداخته ميشود.
براي بررسي بیشتر در زمینه انواع ژيروسکوپها و جزئیات
آنها ميتوان به منبع ] ،[1مراجعه نمود .با وجود سالها
توسعه در ژيروسکوپهاي مکانیکي و نوري ،هنوز هم
بواسطه تعداد باالي قطعات حساس و گرانقیمت اين
سیستمها ،بکارگیري اين سیستمها در بسیاري از کاربردها

اس

()6

)𝑣 × 𝜔(𝑚𝐹𝑐 = −2

در جدول ( )6منابع خطاي ژيروسکوپهاي میکرو-
الکترومکانیکي توضیح داده شده است.

جدول -6منابع خطا ژيروسکوپ و شتابسنج میکروالکترومکانیکي
نوع خطا

توضیح خطا

باياس

باياس ثابت ()ε

نويز سفید

نويز سفید با انحراف معیار σ

اثرات دما

دما وابسته به باياس باقیمانده

کالیبراسیون

خطاي قطعي شامل فاکتور مقیاس ،خطي سازي ژيروسکوپ و عدم تعامد

 -3-1شتاب سنج
ساختمان شتابسنجها معموال به سه صورت دستگاه
مکانیکي ،دستگاه حالت جامد 6و يا میکروالکترومکانیکي
است .در اين بخش بر روي سیستمهاي میکروالکترومکانیکي
تمرکز ميشود .براي بررسي بیشتر در زمینه انواع
شتابسنجها و جزئیات آنها ميتوان به منبع ] ،[1مراجعه
نمود .شتابسنج میکروالکترومکانیکي با استفاده از فناوري
میکرو ماشینکاري سیلیکوني 1ساخته شده است .مزاياي
استفاده از دستگاه هاي میکروالکترومکانیکي در بخش قبل
ذکر شده است .که شامل کوچک ،سبک ،مصرف توان کم و
راهاندازي سريع ميباشد .نقطه ضعف اصلي آنها اين است که
در حال حاضر دقت آن کمتر از شتابسنجهاي مکانیکي و
حالت جامد است اما اين نقیصه به سرعت در حال بهبود
است .در جدول ( )6منابع خطاي شتابسنجهاي
میکروالکترومکانیکي به اختصار توضیح داده شده است ].[1،3

بنابراين در بخش بعد در ابتدا از مدل رياضي براي
کالیبراسیون سیستم اينرسي و بعد از آن روشهاي مختلف
برآورد پارامترهاي کالیبراسیون بیان ميگردد ].[1

 -2روشهای پیشنهادی
در اين بخش از مقاله در ابتدا مدل رياضي مورد
استفاده و بعد از آن روشهاي مختلف براي بهبود دقت در
تعیین پارامترهاي وضعیت ،سرعت و دوران (پارامترهاي
ناوبري) توسط سیستمهاي اينرسیايي ارزان قیمت مورد
بحث قرار ميگیرد.

 -4-1کالیبراسیون واحد اندازهگیری اینرسی
همانطور که مي دانیم واحد اندازهگیري اينرسي مبتني
بر سیستمهاي میکروالکترومکانیکي داراي دقت پايین مي-
باشند .بنابراين براي بهبود عملکرد سیستمهاي اينرسیايي
براي تعیین پارامترهاي ناوبري نیاز به کالیبراسیون اين
سیستمها ميباشد .اولین گام در يک فرآيند کالیبراسیون،
مدل سازي رابطه بین اندازهگیري و اطالعات مرجع است.
1 Solid State
2 Micro Machined Silicon
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غیر عملي و غیر اقتصادي است .در مقابل ،ژيروسکوپهاي
میکروالکترومکانیکي بسیار کوچک بوده و تولید آنها ارزان
تمام ميشود .ژيروسکوپهاي میکروالکترومکانیکي با
استفاده از اثر کوريولیس عمل ميکنند ،که در يک
چارچوب يا فريم مرجع چرخش يک جرم با سرعت

زاويهاي  ωو وزن  mدر حال حرکت با سرعت  vشتاب آن
با معادله ( )6محاسبه مي گردد].[1،3

اس

 -1-2مدل ریاضی مورد استفاده
با توجه به نحوه اندازهگیري مشاهدات در سیستمهاي
ناوبري اينرشیال ميتوان خطاها را به سه نوع اصلي
باياس ،6فاکتور مقیاس 1و عدم تعامد 3بین محورها تقسیم
کرد].[1،7،2،3،61،66
باياس براي شتابسنج و ژيروسکوپ بهترتیب ،خطا در
اندازهگیري ،بدون در نظر گرفتن نیروها و يا نرخ وارد برروي
سنجنده ميباشد .خطاي فاکتور مقیاس رابطه بین خروجي
يک سنجنده با نیرو يا نرخ وارده بر سنجنده را بیان مي کند.
بهعبارت ديگر اين خطا تفاوت شیب بین مشاهده ايدهآل و
خروجي سنجنده را نشان ميدهد و در سیستمهاي ناوبري
اينرشیال شیب خطي در مشاهدات تولید ميشود .عدم تعامد
بین محورها خطاي ناشي از نقص در ساخت و ساز و عدم هم
ترازي سه محور اندازهگیري در شتاب سنج و يا ژيروسکوپ
ميباشد] .[61،66،61همانطور که در شکل ( )3ميبینید
عدم تعامد بین محور  zو دو محور  xو  yسبب خطا در مقدار
مشاهده در محور  zمي شود .با توجه به مباحث باال مدل
رياضي براي کالیبراسیون واحد اندازهگیري اينرسي بهصورت
معادله ( )1يا ( )3در ميآيد.
()1

Mxz
ax
Bx
] Myz ] × [ay ] + [By
az
Bz
SZ

Mxy
𝑌S
Mzy

Sx
lax
[lay ] = [Myx
Mzx
laz

M

()3

0
ax
Bx
] 0 ] × [a y ] + [ B y
az
SZ
Bz

0
𝑌S
Mzy

⏞Sx
lax
[lay ] = [Myx
Mzx
laz

().

0 −1
lax
Bx
}] 0 ] × {[lay ] − [By
SZ
Bz
laz

0
𝑌S
Mzy

Sx
ax
[ay ] = [Myx
az
Mzx

1 Bias
2 Scale Factor
3 Misalignment and Non-orthogonality
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 -2-2مشاهدات ورودی
در اين بخش به نحوه اعمال اطالعات به معادالت
کالیبراسیون سیستم اينرسي بررسي خواهد شد .که در اين
مقاله سه حالت مشاهدات خام ،مشاهدات میانگینگرفته شده
و مشاهدات بدون نويز که نويز آنها به روش موجک حذف
گرديده است .مشاهدات خام که همان مشاهدات برداشت
شده توسط سیستم اينرسي ميباشد .مشاهدات میانگین
گرفته شده با اين فرض بیان ميشود که وقتي سنجنده اي
در حالت ساکن مشاهده جمعآوري ميکند .از يک مشاهده
به صورت تکراري اطالعات جمعآوري ميکند .پس ميتوان از
مشاهدات میانگین گرفت و با توجه به فرض ماتريس واريانس
کوواريانس مشاهده سیستم اينرسي در هر حالت خاص نیز
محاسبه کرد .که در اين حالت ديگر احتیاج نميشود که
ماتريس وزن در روشهاي کالیبراسیون را يکه فرض کرد
بلکه ميتوان از معکوس ماتريس واريانس کوواريانس آن به
عنوان ماتريس وزن هر مشاهده استفاده کرد .در آخر
مشاهداتي که به روش تبديل موجک گسسته 1نويز آنها
حذف شده است .در روش تبديل موجک گسسته مانند
تبديل فوريه 1ميباشد با اين تفاوت که سرعت باالتر دارد و

4 Correlation Coefficient
5 Discrete Wavelet Transform
6 Fourier Transform
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شکل( -3الف) خطاي باياس( ،ب) خطاي ايجاد شده در خروجي سنجنده
توسط فاکتور مقیاس( ،ج)نمايش عدم تعامد بین محور  zو صفحه xy

در معادالت باال  lو  aبه ترتیب مشاهدات خروجي از
سنجنده واحد اندازهگیري اينرسي و مقادير واقعي آن مي
باشد و به ترتیب پارامتر هاي باياس ،فاکتور مقیاس در سه
محور اندازهگیري سنجنده در معادالت ()1و( )3با  Bو S
نشان داده شده است و در آخر  Mپارامتر هاي عدم تعامد
بین سه محور سیستم اينرسیايي مي باشند .البته بین 1
پارامتر مربوط به عدم تعامد محورها وابستگي وجود دارد،
اين وابستگي سبب عدم صحت پارامترهاي کالیبراسیون
ميشود .میزان وابستگي بین اين پارامترها را با ضريب
همبستگي .نمايش مي دهند .بنابراين اين  1پارامتر تبديل
به  3پارامتر ميشود .بنابراين معادله ( )1تبديل به معادله
( )3ميشود .به همین علت در روش لي و همکاران در سال
 1166و همچنین در روش ويتولد ايالويچ و الکساندر نوالچ
در سال  1163از مدل  61پارامتر استفاده شده است .که
ميتوان از معايب اين نوع از روشها بیان کرد.
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نیاز به تابع سینک 6ندارد ] . [63،61تبديل موجک گسسته از
دو بخش تشکیل ميشود که در بخش اول با توجه به تعداد
سطوح مورد نظر ابتدا سیگنال ورودي به وسیله دو فیلتر
باالگذر 1و پايینگذر 3به دو سیگنال تبديل ميشود .بعد از آن
در هر مرحله سیگنال تولید شده از فیلتر پايینگذر مرحله
قبل بعد از يک نمونهبرداري کاهشي .با دو فیلتر باالگذر و
پايینگذر دوباره به دو سیگنال تبديل ميشود .که اين روش
به تقريب چند مقیاسي (MSA) 1معروف است .بخش دوم
همان بازسازي سیگنال است .که از سیگنال هاي تولید شده
توسط فیلترهاي باالگذر و سیگنال تولیدي از فیلتر پايینگذر
سطح آخر به صورت شکل ( ).بازسازي ميشود ].[63،6.،61

بین خروجي دستگاه با اطالعات مرجع شناخته مي باشد.
براي برآورد پارامترهاي خطا ،در اين مقاله از سه روش
شش موقعیت استاتیک ،چند موقعیتي و کمترين مربعات
بازگشتي استفاده ميشود.
-1-3-2

روش شش موقعیت استاتیک )(SPS

در اين روش دستگاه بايد برروي يک سطح مسطح و در
يک قاب تراز قرار گیرد و هر سه محور سیستم اينرسي به
تناوب در جهت باال و پايین قرار گیرد ] .[1،2،61براي يک
سنجنده واحد اندازهگیري اينرسي اين کار بايد براي هر سه
محور صورت گیرد ،که در مجموعه شش حالت اندازهگیري
خواهد شد .در اين روش باياس ،فاکتور مقیاس و عدم تعامد
بین سه محور را از تبديل معادله ( )3به معادله ( )1ميتوان
بدستآورد .ميتوان بیان کرد که دقت در اين روش وابستگي
زيادي به تراز بین محورهاي سنجنده و قاب محلي دارد.
𝐴2

0
]0
ay

()1
شکل -.نمايش سیستم موجک با سه سطح الف) تقريب چند مقیاسي
ب) بازسازي سیگنال ][63

در شکل ( ).يک سیستم موجک گسسته با سه سطح
نمايش داده شده است .در تصوير ( ).فیلتر باالگذر ) H(zو
فیلتر پايین گذر ) L(zهر کدام تشکیل دهنده نصف
سیگنال اصلي مي باشند )↓ 2( .نمايش نمونهبرداري
کاهشي و ( )↑ 2نمايش نمونهبرداري افزايشي  1ميباشند.
) c(kنمايشدهنده سیگنال تولیدي از نمونهبرداري کاهشي
سیگنال فیلترهاي باالگذر و پايین گذر ميباشد x(k) .و
) y(kبه ترتیب سیگنال اولیه و سیگنال بدون نويز ميباشند.

 -3-2انواع روشهای کالیبراسیون
کالیبراسیون ابزار اينرسي براي کاهش خطا در
محاسبه اندازهگیري پارامترهاي ناوبري مورد نیاز است.
کالیبراسیون به عبارتي ديگر مقايسه و تعیین پارامترهاي
1 Sinc Function
2 High Pass Filter
3 Low Pass Filter
4 Downsampling
5 Approximation Multiscale
6 Upsampling

0
0
ax

𝑋1

⏞0
⏞
0
Sx
0 ] × [S𝑌 ] + [ax
0
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𝑋3

𝐴1

0
ay
0

𝑋2

⏞Myx
⏞
Bx
] × [Mzx ] + [By
Mzy
Bz
𝐿

𝑋

()1

()7

⏞a
lx
x
[ly ] = [ 0
0
lz

⏞
𝑋1
] 𝐼3×3 ] × [𝑋2
𝑋3

𝐴

𝐴2

⏞
lx
[𝐴1
⏞ = ] [ly
lz

ax
𝑔 ax
0
0 ax
… [ay ] = [0 ] , [ay ] = [𝑔] , [ay ] = [ 0 ] ,
az 1
𝑔
0 az 2
0 az 3
ax
ax
−𝑔 ax
0
0
] [ay ] = [ 0 ] , [ay ] = [−𝑔] , [ay ] = [ 0
az 4
az 5
az 6
𝑔−
0
0

در معادالت ( )7شش حالت متفاوت براي شتابسنج
نمايش داده شده است .براي محاسبه درايه هاي ماتريس
پارامترهاي خطا با توجه به اينکه معادله ( )1از فرم 𝑋𝐴 = 𝑙
تبعیت مي کند .پس ميتوان با استفاده از کمترين معادالت
پارامتريک خطي پارامترهاي خطا را محاسبه کرد.
()2

𝐿 × 𝑃 × 𝑡𝐴 × 𝑋 = (𝐴𝑡 × 𝑃 × 𝐴)−1

در معادله ( L )2ماتريس مشاهدات و  Pماتريس وزن
مشاهدات ميباشد .بايد در اين روش به اين نکته اشاره داشت
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 -2-3-2روش کالیبراسیون چند موقعیتی )(MP

اين روش کالیبراسیون از اين واقعیت استفاده ميکند،
که صرف نظر از جهت واحد اندازهگیري اينرسي ،برآيند
مقادير مشاهده شده توسط شتابسنج و ژيروسکوپ در
حالت ساکن به ترتیب برابر با گرانش و سرعت چرخش
زمین ميباشد .بنابراين معادالت ( )67و ( )62در صورت
نبود هیچ خطاي برابر با مقدار صفر خواهند بود ].[2،66
()67

𝑔 𝑓𝑔 = √𝑔𝑥2 + 𝑔𝑦2 + 𝑔𝑧2 −

()62

𝑒𝑖𝜔 𝑓𝜔 = √𝜔𝑥2 + 𝜔𝑦2 + 𝜔𝑧2 −
شکل -1فلوچارت سرشکني با روش ترکیبي

در معادالت ( )67و ( )62مقادير  gو 𝑒𝑖𝜔 مقادير
واقعي جاذبه محلي زمین و سرعت زاويهاي دوران زمین
ميباشند .که مقدار جاذبه محلي زمین با استفاده از عرض
جغرافیايي و ارتفاع از سطح مبنا ،محل اندازهگیري
مشاهدات بدستميآيد .حال با توجه به وجود خطاهاي
باياس ،فاکتور مقیاس و عدم تعامد بین محورها و يا به
عبارت ديگر مدل رياضي بین مقادير واقعي مشاهدات و
مقدار مشاهده شده ،ميتوان مقادير هر يک از محورهاي
شتابسنج و ژيروسکوپ در معادالت ( )67و ( )62را با
استفاده از معادله ( )3بر پايه مقادير مشاهده شده توسط
سیستم اينرسي نوشت.
حال با مشخص شدن مدل رياضي و بهدلیل اينکه
مدل رياضي از مدل  𝑓(𝑥, 𝑙) = 0تابعیت ميکند.که در
اين معادله  xنشاندهنده مجهوالت (پارامترهاي
کالیبراسیون) و  lمشاهدات خروجي سنجنده ميباشد.
ميتوان بااستفاده از سرشکني ترکیبي و خطي سازي
معادله بر پايه مجهوالت و مشاهدات پارامترهاي
کالیبراسیون را بدستآورد .در شکل ( )1فلوچارت کمترين
مربعات به روش ترکیبي را ميتوان ديد .در تصوير ()1
ماتريس  Aنمايشدهنده مشتق از معادالت نسبت به
مجهوالت ،ماتريس  Bنمايشدهنده مشتق از معادالت
نسبت به مشاهدات ميباشد و بردار  Wمقدار برآورد شده
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 -3-3-2روش کمترین مربعات بازگشتی )(RLS

حداقل مربعات بازگشتي يک فیلتر انطباقي 6که به
صورت بازگشتي مجهوالتي که تابع هزينه (مجموع مربعات
باقیماندهها) مربوط به سیگنال هاي ورودي را به حداقل مي
رساند پیدا ميکند .که شامل الگوريتم هاي ديگري مانند
کمترين مربعات مي شود .در حداقل مربعات بازگشتي،
سیگنالهاي ورودي قطعي در نظر گرفته ميشوند ،در حالي
که براي کمترين مربعات و الگوريتم شبیه آنها سیگنالهاي
ورودي تصادفي در نظر گرفته ميشود .در مقايسه با بسیاري
از رقباي خود ،همگرايي حداقل مربعات بازگشتي بسیار سريع
ميباشد ] .[7در اين روش نیز مانند روش شش موقعیت
استاتیک در  1وضعیت مشخص که مقدار واقعي يا مرجع آن-
ها نیز معلوم مي باشد ،استفاده مي گردد .روش حداقل
مربعات بازگشتي به شرح زير مدل ميشود .حال با تبديل
شکل معادله ( ).به معادله ( )3ميتوان با استفاده از معادالت (،)6.

( )61و ( )61پارامترهاي ماتريس  Φرا محاسبه کرد.
()3

𝛷𝐻 = 𝑍

که در معادله( )3ماتريس  Hبه عنوان ماتريس
مشاهدات ارجاع داده ميشود Φ ،ماتريس مجهوالت و
1 Adaptive filter

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هفتم ،شماره  ،3بهمن ماه 6331

که براي جمعآوري داده ژيروسکوپ در اين روش به دستگاهي
با دقت باال نیاز است ،که سرعت زاويهاي ثابتي بر واحد اندازه-
گیري اينرسیايي وارد کند .بنابراين در اين مقاله اين روش
فقط برروي سنجنده شتابسنج آزمايش شده است.

معادالت با استفاده از مقدار برآورد شده مشاهدات و
مجهوالت در هر اپک ميباشد.
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جمعآوري داده با ويژگي يکسان نیاز ميباشد و در روش سوم
نیز به جمعآوري داده در چند وضعیت مختلف نیاز است.
در روش شش موقعیت استاتیک و کمترين مربعات
بازگشتي نیاز به مشاهداتي ميباشد ،که مقدار واقعي آنها
نیز مشخص باشد .براي شتابسنج وضعیتها با مقدار واقعي
مشاهدات در جدول ( )1آمده است ] .[7،2همانطور که
توضیح داده شد ،به علت نبود دستگاهي با دقت باال براي
اعمال سرعت زاويهاي ثابت به سیستم اينرسیايي داده براي
ژيروسکوپ در اين آزمايش جمعآوري نشده است.
در روش چند موقعیتي ،اگرچه در سیستمهاي
اينرسیايي محور در قاب محلي قرار دارند .ولي براي
جلوگیري از سینگوالريتي در محاسبه معکوس ماتريس
نرمال به حداقل  3وضعیت مختلف براي سیستم اينرسیايي
در زمان اندازهگیري نیاز است .با توجه به اينکه واحد اندازه-
گیري اينرسي داراي  1وجهه 61،يال و  2راس ميباشد.
بنابراين ميتوان گفت  11وضعیت مختلف براي سیستم
اينرسیايي وجود دارد ] .[61در شکل ( 62 )1وضعیت
مختلف از واحد اندازهگیريي اينرسي را ميتوان ديد.

ماتريس  Zبه عنوان ماتريس مشاهدات ،مستقل از متغیرها
ميباشد .معادله تعیین پارامترهاي خطا ( ).مي توان به
صورت معادله ( )66و ( )61بیان کرد.
′
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همانطور که در روش باال بیان شد ،اين روش نیز فقط
برروي سنجنده شتابسنج آزمايش ميتوان کرد .مگر آنکه
بتوان سرعت زاويهاي ثابتي بر واحد اندازهگیري اينرسیايي
وارد کرد ،که نیاز به دستگاهي با سرعت زاويه اي ثابت است.
()6.

̂n = Φ
̂ n−1 + K n (zn − Hn Φ
) ̂ n−1
Φ

()61

−1 T
−1 T
K n = Pn−1
Hn (Hn Pn−1
Hn + I3×3 )−1

()61

−1
𝑃𝑛 = (I12×12 − K n Hn )Pn−1

 -4-2تست کالیبراسیون

شکل -1نمايش  62وضعیت مختلف از يک واحد اندازهگیري
اينرسیايي ][63

در اين مقاله سه روش براي برآورد پارامترهاي
کالیبراسیون بیان شده است .که در روش اول و دوم به
جدول -1پیکربندي وضعیت  IMUبراي تست شتاب سنج
مقدار شتاب سنج در هر جهت ( 𝟐𝒔)𝒎⁄

] [7
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شکل -7از چپ به راست به ترتیب نمايي از نرمافزار  ،OARSو نمايي
از تلفن همراه هوشمند در حال جمعآوري اطالعات به روش MP

همانطور که در بخش قبل بیان شده است .آزمايش به
سه صورت انجام گرفتهاست .يکي براي روش شش موقعیت
ساکن و کمترين مربعات بازگشتي و دومي براي روش چند
1 Orientational Awareness And Reaction Systems
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براي پیادهسازي روشهاي بیان شده از نرم افزار
 6OARSاستفاده شده است ،که يک سیستم جمعآوري
داده توسعه يافته بر روي سیستم عامل آندرويد ميباشد.
اين سیستم توانايي جمعآوري اطالعات با نرخ  611هرتز را
دارد و همچنین دادههاي سیستم موقعیت جهاني مانند
طول جغرافیايي ،عرض جغرافیاي ،ارتفاع و  ...را نیز با نرخ
 6هرتز ذخیره ميسازد .تمام دادهها در ساختار پايگاه داده
 SQLiteدر دستگاه ذخیره خواهدشد .اشکاالت شناخته
شدهاي در اين نرمافزار وجود دارد که بايد بر اين نکات
دقت داشت .هنگاميکه اطالعات ثبت ميگردد نرمافزار
دادهاي با فرمت  CSVبا توجه به داده با فرمت SQLite
ايجاد ميکند .که در اين داده اطالعات بدون در نظر
گرفتن اينکه نرخ هر کدام از حسگرها متفاوت است در
کنار هم قرار ميگیرند .بنابراين بهتر است از داده با فرمت
 SQLiteاستفاده گردد که نرخ زمان هر کدام از حسگرها
بطور جداگانه در آن قرار گرفته است .دومین مشکل در
زمان قفل شدن صفحه گوشيهاي هوشمند دادههاي
اشتباه و نويزهاي زياد ممکن است ضبط شود که علت آن
فرآيندهاي ديگر در حال اجرا در گوشي فرض ميشود .در
نتیجه بهتر است گوشي در زمان اجرا برنامه همواره روشن
باشد يا به عبارتي صفحه آن قفل نگردد.

 -1-3مقایسه دو مدل ریاضی
همانطور که در مقاله بیان شده است .در مدل 61
پارامتري بین پارامترهاي عدم تعامد محورهاي واحد اندازه-
گیري اينرسي وابستگي وجود دارد .اين همبستگي بین
پارامترها را ميتوان با استفاده از ضريب همبستگي که از
معادله ( )63بدست ميآيد بیان کرد .در اين بخش در تصوير
( )2نتايج بدستآمده از دو مدل به روش چند موقعیتي نشان
ميدهد که در مدل  61پارامتري بین پارامترهاي عدم تعامد
محورهاي  XZ ،XYو  YZبه ترتیب با پارامترهاي عدم
تعامد محورها  ZX ،YXو  ZYوجود دارد .که ضريب
همبستگي آنها نسبت به هم به ترتیب  %33433 ،%33431و
 %33432ميباشد .اين همبستگي باعث عدم صحت پارامتر-
هاي کالیبراسیون بدست آمده از اين مدل ميشود .بنابراين
با حذف سه پارامتر عدم تعامد  XZ ،XYو  YZهمبستگي
بین پارامترهاي کالیبراسیون از بین ميرود.
()63

COVXY
δX × δY

= correlation coefficient

2 Root Mean Square Error
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 -3پیادهسازی

موقعیتي که بايد در چند وضعیت مختلف از سیستم
اينرسیايي برداشت شده باشد و در آخر اطالعاتي به عنوان
داده چک براي ارزيابي پارامترهاي کالیبراسیون بدستآمده.
براي روشهاي اول و دوم بر اساس جدول ( )1در  1حالت
مشخص مشاهدات را جمعآوري کرده و براي روش چند
موقعیتي در اين آزمايش در  13وضعیت مختلف اطالعات
جمعآوري شده است.در پژوهش روشهاي کالیبراسیون با
استفاده از خطا واحد اندازهگیري 1به صورت کمي مقايسه
ميشوند .همانطور که گفته شده است آزمايش مربوط به
دو روش شش موقعیت ساکن و کمترين مربعات بازگشتي
فقط براي کالیبراسیون شتابسنج انجام گرفته است .اين دو
روش در اين آزمايش براي کالیبراسیون ژيروسکوپ به علت
اينکه مقدار نويز دستگاه از مقدار سرعت دوراني زمین
بیشتر است ،قابل اجرا نميباشد .مگر اينکه با استفاده از
دستگاه دقیقي ،سرعت دوراني ثابت (بیشتر از میزان نويز
دستگاه) به سیستم اينرسي اعمال شود.

ارزيابي روشهاي  RLS ،SPSو  MPدر کالیبراسیون MEMS_IMU

 -2-3مقایسه سه مشاهده ورودی
عدم تعامد ZY

عدم تعامد ZX

عدم تعامد YZ

عدم تعامد YX

عدم تعامد XZ

عدم تعامد XY
1

1.5

0

0.5

عدم تعامد YZ

عدم تعامد ZX

عدم تعامد ZY

عدم تعامد XY

عدم تعامد XZ

عدم تعامد YX

شکل -2نمايش ضريب همبستگي بین پارامترهاي عدم تعامد محورها
در مدل  61پارامتري

در اين بخش نتايج کالیبراسیون شتابسنج با توجه به
اينکه مشاهدات ورودي به سه صورت مشاهدات خام
) ،(RDمشاهدات بدون نويز (حذف نويز به روش موجک)
) (DDو میانگینگرفته شده ) (MDوارد محاسبات شده-
اند براي هر سه روش به نمايش در ميآيد .در جدول ()3
پارامترهاي کالیبراسیون و انحراف معیار روش چند
موقعیتي را با سه مشاهدات ورودي مختلف نمايش داده
شده است .همانطور که ديده ميشود خطا واحد اندازه-
گیري در مشاهدات ورودي میانگین گرفته شده برابر
 𝑚⁄s 2 141213.1با و کمتر از مشاهدات خام و مشاهدات
بدون نويز ميباشد .که مقادير خطا واحد اندازهگیري آنها
به ترتیب برابر  141236.1و  𝑚⁄s 2 14121311است.
البته اين نتیجه براي هر سه روش به يک صورت بوده
است .در نتیجه در بخش بعد براي کالیبراسیون شتابسنج
فقط با مشاهدات ورودي میانگین گرفته شده سه روش
پیشنهادي بررسي خواهد شد.

جدول -3پارامترهاي کالیبراسیون شتابسنج به روش  MPبراي مشاهدات

وردودي  DD ،RDو MD

مشاهدات ورودي

محور

𝐷𝑀STD

MD

𝐷𝐷STD

DD

𝐷𝑅STD

RD

1416113

1413.26

1417711

1413.16

1417711

14112..

X

1411726

1433772

1411211

1433133

1411211

1412671

Y

14111.3

1417261

141.127

141721.

141.121

14611.2

Z

14116.1

1432613

1411211

1432613

1411211

1432321

X

1411131

14137311

1411231

1437316

1411231

14372.1

Y

1411171

1433613

1411117

14133676

1411111

1433311

Z

1411123

14116.6

1411122

1411616

1411122

1416636

YX

1411133

1416.37

1416311

1416163

1416311

1413127

ZX

1411361

-141133.

1411113

-1411331

1411111

-1411161

ZY

141213.1

14121311

 -3-3نتایج شتابسنج
در جدول( ).مقادير بدستآمده باياس ،فاکتور مقیاس
و عدم تعامد بین محورها براي سنجنده شتابسنج توسط
سه روش شش موقعیت استاتیک ،کمترين مربعات
بازگشتي و چند موقعیتي براي مشاهدات ورودي میانگین

141236.1

پارامترهاي خطا

𝑚

باياس () 2
𝑠

فاکتور مقیاس
(بدون واحد)
عدم تعامد محور-
ها ( 𝑑𝑎𝑟)
𝑚

خطا واحد اندازهگیري () 2
𝑠

گرفته شده نمايش داده شده است .اين مقادير با توجه به
جاذبه محلي که با توجه به عرض جغرافیايي نقطه جمع-
آوري اطالعات برابر  𝑚⁄s 2 342117بدستآمده است
محاسبه شده است .شکل ( )3نمايشدهنده هیستوگرام
باقیماندهها در سه روش باال ميباشد.
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روشهاي کالیبراسیون
𝑆𝐿𝑅STD

RLS
1411773

𝑃𝑀STD
1416113

MP
1413.26

---

محور

پارامترهاي خطا

𝑆𝑃𝑆STD
1411732

14111131

X

1411726

1433772

---

1412112

1411111

14112163

Y

14111.3

1417261

---

14611.1

1411127

1461677

Z

14116.1

1432613

---

143317.

1411661

1433113

X

فاکتور مقیاس

1411131

1437311

---

14321..

1411137

14372.3

Y

(بدون واحد)

1411171

1433613

---

1433177

1411632

1433336

Z

فاکتور مقیاس

1411123

14116.6

---

1416111

1411612

1416616

YX

1411133

1416.37

---

1413667

1411633

14136.2

ZX

1411361

-141133.

---

-1413111

1411137

-1411111

ZY

14616111

141213.1

همانطور که در جدول ( ).ديده شد .مقادير خطا واحد
اندازهگیري در روشهاي شش موقعیت استاتیک ،کمترين
مربعات بازگشتي و چند موقعیتي به ترتیب برابر ،146.11.1
 14616111و  𝑚⁄s 2 141213.1شده است .اين مقادير
نشاندهنده اين است روش چند موقعیتي بهتر از دو روش
ديگر و روش شش موقعیت استاتیک نیز بهتر از روش
کمترين مربعات بازگشتي عمل کردهاند .علت اين نتايج را

SPS

𝑚

باياس () 2
𝑠

عدم تعامد محور-
ها ( 𝑑𝑎𝑟)
𝑚

146.11.1.

خطا واحد اندازهگیري () 2
𝑠

ميتوان استفاده از کمترين مربعات ترکیبي و حالت تکراري
آن است و اينکه در دقت دو روش شش موقعیت استاتیک و
کمترين مربعات بازگشتي به تراز دقیق سیستم اينرسي در
قاب محلي بر مي گردد ،ولي در روش چند موقعیتي احتیاج
به قرارگیري سیستم اينرسي در وضعیتي خاص نیست .فقط
بايد در آن حالت ساکن باشد .شکل ( )61تا ( )61پارامترهاي
کالیبراسیون براي سه روش باال را نمايش ميدهد.

شکل -3نمايش فراواني تجمعي (هیستوگرام) باقیماندهها الف) روش ، MPب) روش  RLSو ج) روش
(متر بر مجذور ثانیه)

SPS

(بدون واحد)
0.995

0.8
0.7

0.99

0.6
0.5

0.985

0.4
0.98

0.3
0.2

0.975

0.1
0
بایاس Z

بایاس Y
SPS

RLS

بایاس X
SPS

شکل -61پارامترهاي باياس در سه محور شتابسنج

26

0.97
فاکتور مقیاس Z

فاکتور مقیاس Y
SPS

RLS

فاکتور مقیاس X

SPS

شکل -66پارامترهاي فاکتور مقیاس در سه محور شتابسنج
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جدول -.پارامترهاي کالیبراسیون شتابسنج براي سه روش

 RLS ،SPSو MP

ارزيابي روشهاي  RLS ،SPSو  MPدر کالیبراسیون MEMS_IMU

(رادیان)

0.04
0.02
0
-0.02

SPS

مشاهدات

-0.04

عدم تعامد  ZYعدم تعامد  ZXعدم تعامد YX
RLS

تعداد

SPS

شکل -61پارامترهاي عدم تعامد بین محورهاي شتابسنج
باقیمانده ها

 -4-3نتایج ژیروسكوپ

)(rad/s

در جدول( )1مقادير بدستآمده پارامترهاي کالیبراسیون
و انحراف معیار پارامترهاي کالیبراسیون ژيروسکوپ نمايش
داده شده است .اين مقادير براي سه محور محور ژيروسکوپ
توسط روش چند موقعیتي بدست آمده است .همانطور که
در جدول ( )1ديده مي شود انحراف معیار براي پارامترهاي
فاکتور مقیاس و عدم تعامد محورها مقادير زيادي ميباشند
که نشاندهنده عدم صحت اين مقادير است .ميتوان علت
مقدار باالي انحراف معیار در پارامترهاي فاکتور مقیاس و عدم
تعامد را همان مقدار نويز باال در سیستمهاي اينرسي
میکروالکترومکانیکي نسبت به مقدار سرعت دوران زمین
دانست .بنابراين بهتر است که در اين روش فقط از پارامتر-
هاي باياس در کالیبره کردن ژيروسکوپ استفاده گردد .شکل
( )63نمايشدهنده هیستوگرام باقیماندهها بروي داده چک
ميباشد و خطا واح اندازهگیري براي داده چک در اين روش
برابر با  𝑟𝑎𝑑⁄𝑠 14111116شده است.
جدول -1پارامترهاي خطا ژيروسکوپ

براي روشMP

𝑃𝑀STD

MP

محور

14161.3

141116111

X

1411713

-14111633

Y

1411217

1411111.31

Z

621436162

247663112

X

فاکتور

734.13711

743113111

Y

مقیاس

7314.3111

1416.3371

Z

(بدون واحد)

631431716

-.4111.11.

YX

عدم تعامد

111437277

64.2612712

ZX

محورها

11141.637

-141172713

ZY

( 𝑑𝑎𝑟)

141111161

پارامترهاي خطا

باياس (

𝑑𝑎𝑟
𝑠

)

خطا واحد اندازهگیري
(

𝑑𝑎𝑟
𝑠

)

شکل -63نمايش باقیماندهها روي دادههاي چک ژيروسکوپ

 -4نتیجهگیری و پیشنهادات
در اين مقاله به بیان ساختار واحد اندازهگیري
اينرسیايي میکرو الکترومکانیکي و همچنین کالیبراسیون
اين سنجنده ها براي بهبود عملکرد و دقت در تعیین
پارامترهاي ناوبري (وضعیت ،سرعت و موقعیت) به روش-
هاي شش موقعیت ساکن ،کمترين مربعات بازگشتي و چند
موقعیتي با برآورد پارامترهاي کالیبراسون (باياس ،فاکتور
مقیاس و عدم تعامد محورها) براي سنجندههاي شتابسنج
و ژيروسکوپ تشکیلدهنده واحد اندازهگیري اينرسي
پرداخته شده است .با پیادهسازي روشهاي پیشنهادي با
استفاده از نرمافزار  OARSبر روي گوشي با سیستم عامل
آندرويد و جمعآوري دادههاي آزمايشي به دو صورت و
همچنین داده چک به نتايج زير در اين مقاله دستيافته
شدهاست .در مقايسه ضريب همبستگي در مدل رياضي 61
پارامتر به اين نتیجه رسیده شد که پارامترهاي عدم تعامد
محورهاي  XZ ،XYو  YZبه ترتیب با پارامتر-هاي عدم
تعامد محورها  ZX ،YXو  ZYوجود دارد .که ضريب
همبستگي آنها نسبت به هم به ترتیب  %33433 ،%33431و
 %33432ميباشد .بنابراين از مدل  3پارامتر در اين مقاله
استفاده شده است .در مقايسه بعدي به نحوه ورود
مشاهدات در معادالت پرداخته شده بود .که روش میانگین-
گیري به علت برآورد ماتريس کواريانس در اين روش نتايج
بهتري دست يافته شد نسبت به ورود مشاهدات خام و
مشاهدات بدون نويز (حذف نويز به روش موجک) که
مقادير خطا واحد اندازهگیري در اين روشها برابر با
 141236.1 ،141213.1و  𝑚⁄s 2 14121311شده است.
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نويز تولیدي در سیستمهاي اينرسیايي میکروالکترومکانیکي
مفدار بیشتري نسبت به سرعت دوران زمین دارند و خطا
واحد اندازهگیري فقط با اعمال باياس بر مشاهدات برابر با
 براي تحقیقات آتي نیز.𝑑𝑎𝑟 شده است⁄𝑠 14111116
پیشنهاد داده ميشود براي حل مشکل محاسبه پارامترهاي
ضريب مقیاس و عدم تعامد محورها در ژيروسکوپ براي
روش چند موقعیتي دستگاهي با دقت باال براي اعمال
سرعتزاويهاي مشخص به واحد اندازهگیري اينرسیايي
.تعبیه گردد

در آزمون بعدي نتايج کالیبراسیون در سه روش پیشنهادي
با دادههاي میانگین گرفته شده که با توجه به مقادير خطا
،146.11.1 واحد اندازهگیري در اين سه روش که برابر با
𝑚 ميتوان نتیجه گرفت که⁄s 2 141213.1  و14616111
روش چند موقعیتي به علت استفاده از روش کمترين
مربعات ترکیبي و حالت تکراري آن روش بهتري نسبت به
 البته مزيت ديگر اين روش به هیچگونه.دو روش ديگر است
ابزاري براي همسطحسازي واحد اندازهگیري اينرسیايي
ندارد و در آخرين آزمون دلیل عدم محاسبه ضريب مقیاس
و عدم تعامد محورها در ژيروسکوپ به اين علت است که
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