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چکیده
ﭘیشرﻓت ﭼشمگیر علﻢ اﻟﮑترونیﮏ در بیست سال اخیر سﺒﺐ ﭘدﯾد آمدن ﮔوشی های همراه شده است که در ﻗرن امروزه جﺰ
ﻻﯾنﻔﮏ زندﮔی روزمره مردم ،اعﻢ از هر ﻗشر جامعه ﮔشته است .بﺨﺼوص با ﻓراﮔیر شدن خدمات اﯾنترنت ،ﮔوشی های هوشمند
که ﻗابلیت اتﺼال به اﯾنترنت و سامانه جی ﭘی اس را دارند امﮑانات ﻓراوانی را برای کاربران خود بوجود آورده اند .رﻗابت ﭘی در
ﭘی شرکت های سازنده در راستای سرعت و خدمات بهتر منجر به جای ﮔرﻓتﻦ اﯾﻦ ﮔوشی ها در ﻓرهنﮓ و ﻓعاﻟیت های روزانه
بشر شده است ﻃوری که ﮔاهی انجام ﻓعاﻟیت های انسان بدون اﯾﻦ وسیله بسیار سﺨت و ﺣتی در برخی اوﺿاع ﻏیر ممﮑﻦ
است .از ﻃرﻓی با ﭘیشرﻓت روز اﻓﺰون علﻢ هواﻓضا و صناﯾﻊ هواﯾی همواره بشر در راه تسرﯾﻊ بﺨشی ،ﺣمﻞ و نﻘﻞ و می توان
ﮔﻔت که در  GPSبلتﺒﻊ آن امﮑان هداﯾت و ناوبری هر ﭼه بهتر را داراست .امروزه با داشتﻦ سیستﻢ اﯾﻦ کره خاکی هیﭻ نﻘﻄه
کوری برای موﻗعیت ﯾابی بشر دﯾگر وجود نداشته و کره زمیﻦ در دستان مﻄلﻖ بشر ﻗرار ﮔرﻓته است .در اﻏلﺐ ﻓعاﻟیت های
انسان ها ﭼه به ﮔونه تﺨﺼﺼی در راستای صنعت ،علمی -ﭘﮋوهشی ،تجارت ،ﺣمﻞ و نﻘﻞ  .... ،و ﭼه به صورت تﻔرﯾﺤی نﻈیر
کوهنوردی  ،ﻗاﯾﻖ سواری  ،مساﻓرت  ،کوﯾر ﭘیماﯾی و  ...نیاز مﺒرم به هداﯾت و مسیر ﯾابی دارد .همان ﻃور با ساختﻦ وساﯾلی
اتوماتیﮏ برای مسیر ﭘیماﯾی نیاز ﻓراوانی به کنترل وسیله می باشد تا بتوان با ﭘاﯾداری و کنترل از مﺒدا به مﻘﺼد بدون هرﮔونه
صدمه ای انتﻘال ﯾاﻓت .ﯾﮑی از ساده ترﯾﻦ کارهای ممﮑﻦ استﻔاده از ﮔوشی های هوشمند با ﺣسگر ها موجود در آن و تﺤلیﻞ
مسیر است .برای اﯾﻦ کار علوم و تﮑنوﻟوژی کامپیوتر ،اﻟﮑترونیﮏ و هواﻓضا دست در دست هﻢ داده و برنامه ای کاربردی را برای
استﻔاده کاربر ﭘدﯾد می آورد.
واژههای کلیدی :جی ﭘی اس ،سامانه موﻗعیت ﯾاب جهانی ،ﮔوشی هوشمند ،ﺣسگر ،علﻢ هواﻓضا
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مقدمه
از زمان ماﻗﺒﻞ تارﯾﺦ مردم سعی می کردند ﯾﮏ راه ﻗابﻞ اﻃمینان ﭘیدا کنند که به آنها بگوﯾد کجا هستند و ﺣتی آنها را به
جاﯾیﮑه می روند راهنماﯾی کرده و سپﺲ به خانه بازﮔرداند مردمان ﻏارنشیﻦ وﻗتی که برای تهیه ﻏﺬا به شﮑار می رﻓتند،
اﺣتماﻻ از سنﮓها و شاخه های کوﭼﮏ برای عﻼمتﮔﺬاری مسیر خود استﻔاده می کردند .ملوانان نیﺰ ابتدا سواﺣﻞ را به دﻗت
دنﺒال می کردند تا از ﮔﻢ شدنشان جلوﮔیری کنند .وﻗتی درﯾا نوردان اوﻟیه در درﯾاهای باز(اﻗیانوس ها) کشتیرانی کردند،
درﯾاﻓتند که میتوانند مسیر خود را با دنﺒال کردن ستاره ها ترسیﻢ کنند .هداﯾت و ناوبری ﯾﮑی از شاخه های مهﻢ علوم بشری
بوده که از دﯾر باز تا به کنون بشر در راستای بهﺒود و ﭘیشرﻓت آن ﻗدم برداشته است .همواره دانشمندان و مﺤﻘﻘان برای کنترل
ﯾﮏ وسیله به خﺼوص از راه دور در ﺣال تﺤﻘیﻖ و ﭘﮋوهﺶ هستند ناوبری دانﺶ هداﯾت و راهیابی وساﯾﻂ نﻘلیه بیﻦ دو نﻘﻄه
است .به ﻃور خاص اﯾﻦ هداﯾت بیشتر در مورد هواﭘیما و کشتی بیﻦ دو نﻘﻄه بر روی کره زمیﻦ است هرﭼند ﻓضاﭘیماها نیﺰ از
سامانههای مشابهی استﻔاده می کنند

جی پی اس:
استﻔاده از ﻓناوری های جدﯾد درﮔوشی های هوشمند اندروﯾدی و آﯾﻔون ها اﯾﻦ ابﺰار را به جﺰو ﻻﯾنﻔﮏ زندﮔی امروز تﺒدﯾﻞ
کرده و ﻗابلیت های آنها تا ﺣد زﯾادی نیازهای مﺨتلﻒ اﻓراد را برﻃرف ساخته اند.انواع سنسورهای بﮑار رﻓته در ﮔوشی های
تلﻔﻦ همراه مواردی از ﻗﺒیﻞ شتاب سنﺞ ،ژﯾروسﮑوپ ،ﻓشارسنﺞ،ﮔرما سنﺞ ،مﻐناﻃیﺲسنﺞ ،سنسور تشﺨیﺺ ﻓواصﻞ
نﺰدﯾﮏ،ﺣسگرهای مجاورتی اﻟﻘاﯾی،ﺣسگرهای مجاورتی خازنی ،ﺣسگرهای مجاورتی ماﻓوق صوت ،سنسور روشناﯾی ،ﮔامشمار،
سنسور تشﺨیﺺ ﺿربان ﻗلﺐ،سنسور تشﺨیﺺ اﺛر انگشت،سنسور تشﺨیﺺ امواج مضر برای بدن می باشند.
سامانه ی موﻗعیت ﯾابی جهانی ﯾا جیﭘیاس ،منﻈومه ای تشﮑیﻞ شده از  22ماهواره است که زمیﻦ را دور می زند و در هر
مدار  6ماهواره ﻗرار دارد .راکت های کوﭼﮑی نیﺰ ماهواره ها را در مسیر صﺤیﺢ نگاه می دارد .به اﯾﻦ ماهوار هها نوستار
( )NAVSTARنیﺰ ﮔﻔته میشود .سیستﻢ موﻗعیتﯾاب جهانی در دو باند 15.5722 (L1مگا هرتﺰ) و 122.721( L2مگاهرتﺰ)
سیگنال های خود را ارسال می کند.باند  L1با هر دو کد  C/Aو  PAترکیﺐ می شود وﻟی باند  L5ﻓﻘﻂ با کد  PAترکیﺐ می
شود.کد  C/Aبرای عموم ﻗابﻞ استﻔاده است وﻟی کد  PAﻓﻘﻂ برای صناﯾﻊ نﻈامی آمرﯾﮑا ﻗابﻞ استﻔاده است .ماهوار ههای اﯾﻦ
سیستﻢ ،در مدارهای دﻗیﻖ هر روز  5بار به دور زمیﻦ میﮔردند و اﻃﻼعاتی را به زمیﻦ مﺨابره میکنند .ﮔیرند ههای جی ﭘیاس
اﯾﻦ اﻃﻼعات را درﯾاﻓت کرده و با انجام مﺤاسﺒات هندسی ،مﺤﻞ دﻗیﻖ ﮔیرنده را نسﺒت به زمیﻦ مﺤاسﺒه می کنند .در واﻗﻊ
ﮔیرنده زمان ارسال سیگنال از ماهواره را با زمان درﯾاﻓت آن مﻘاﯾسه میکند .از اختﻼف اﯾﻦ دو زمان ،ﻓاصله ﮔیرنده از ماهواره
تعییﻦ میﮔردد .اﯾﻦ عمﻞ را با داد ههای درﯾاﻓتی از ﭼند ماهواره دﯾگر تﮑرار میکند و بدﯾﻦ ترتیﺐ مﺤﻞ دﻗیﻖ ﮔیرنده را با
تﻘرﯾﺐ ناﭼیﺰ معیﻦ میکند .اﮔرﻓاصله ما از ماهواره  1در ﺣدود  11کیلومتر باشد ،بنابراﯾﻦ مﮑان ما درﻓضا برمﺤیﻂ کره ای به
مرکﺰﯾت ماهواره 1وشعاع 11کیلومتر منﻄﺒﻖ می باشد .ﺣال ﻓرض می کنیﻢ ﻓاصله ما از ماهواره  51در ﺣدود  11کیلومتر
باشد در اﯾﻦ ﺣاﻟت نیﺰ مﮑان ما در ﻓضا بر روی مﺤیﻂ کره ای به مرکﺰ ماهواره  5و شعاع  11کیلومتر و اﻗﻊ است .ﻓﺼﻞ
مشترك اﯾﻦ دو کره می تواند ﯾﮏ داﯾره باشدکه مﮑان ما بﻄورﻗﻄﻊ برر وی مﺤیﻂ اﯾﻦ داﯾره ﻗراردارد .بنابراﯾﻦ مﮑان ما درﻓضا
برمﺤیﻂ کره ای به مرکﺰﯾت ماهواره 1وشعاع 11کیلومتر منﻄﺒﻖ می باشد ﺣال ﻓرض می کنیﻢ ﻓاصله ما از ماهواره  51در
ﺣدود  11کیلومتر باشد در اﯾﻦ ﺣاﻟت نیﺰ مﮑان ما درﻓضا برروی مﺤیﻂ کره ای به مرکﺰ ماهواره  5و شعاع  11کیلومتر و اﻗﻊ
است ﻓﺼﻞ مشترك اﯾﻦ دوکره می تواند ﯾﮏ داﯾره باشد که مﮑان ما بﻄورﻗﻄﻊ برروی مﺤیﻂ اﯾﻦ داﯾره ﻗراردارد.
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اﯾده اصلی اﯾﻦ موﺿوع براساس همان معادﻟه سرعت نوردرمدت زمان تاخیر استوار است .سیستﻢ  GPSبدﯾﻦ صورت کار
میکند که ﮔیرنده کاربر مدت زمانی را که ﻃول میﮑشد تا امواج رادﯾوﯾی ازماهواره به او برسد را اندازه ﮔیری می کند .امواج
رادﯾوﯾی با سرعت نورﺣرکت می کند وبدﯾﻦ ترتیﺐ با ﺣاصلضرب اندازه ﮔیری شده درسرعت نور مساﻓت خود را تا ماهواره
بدست میآورد و اﯾﻦ کارﺣداﻗﻞ باﯾستی برای  4ماهواره مشﺨﺺ،صورت ﮔیرد بنابراﯾﻦ برای اندزه ﮔیری زمان رسیدن به
سیگنال باﯾد ازساعتهای خیلی کوتاه باشند زﯾرا امواج با داشتﻦ سرعت نورخیلی سرﯾﻊ ﺣرکت می کنند [1].
سیگنا ل مساﻓت ﯾابی جی ﭘی اس ،به منﻈور اندازه ﮔیری ﻓاصله تا ماهواره مورد استﻔاده ﻗرار می ﮔرﻓت و داد ههای نجومی
برای مﺤاسﺒه موﻗعیت ماهواره در مدار استﻔاده می شد .سیگنال های جی ﭘیاس همﭽنیﻦ اﻃﻼعاتی در خﺼوص زمان و
وﺿعیت منﻈومه ماهوارها را در بر می ﮔیرد[2].
ﻃرح اصلی جیﭘیاس ،شامﻞ دو کد مساﻓت ﯾابی می باشد.کد عادی اکتسابی ﯾا  C/Aکه بدون هیﭻ ﮔونه مﺤدودﯾتی برای عموم
آزاد است و کد کنترل شده دﻗت ﯾا کد  Pکه معموﻻً برای کاربردهای نﻈامی رزرو میشود.
ﭘیام جهت ﯾابیعﻼوه بر کدهای مساﻓت ﯾابی ، PRNﯾﮏ ﮔیرنده نیاز دارد تا اﻃﻼعات جﺰﯾی در خﺼوص موﻗعیت و شﺒﮑه هر
ماهواره را بداند .در ﻃرح جیﭘیاس ﭼنیﻦ اﻃﻼعاتی بر روی هر دوی کدهای مساﻓت ﯾابی C/Aو ( P(Yدر  21بیت در ﺛانیه،
تنﻈیﻢ شد ه است که ﭘیام جهت ﯾابی نامیده میشود .برایکدهای مساﻓت ﯾابی و ﭘیام جهت ﯾابی تا از ماهواره به ﮔیرنده برسند،
آنها باﯾد در ﯾﮏ بسامد ﺣامﻞ تعدﯾﻞ شوند .در مورد ﻃرح  GPSاصلی ،دو بسامد مورد استﻔاده ﻗرار می ﮔیرند؛ ﯾﮑی در
 1252/65مگاهرتﺰ،که  L1نامیده می شود ،و دومی در  122./21مگاهرتﺰ که  L2نامگﺬاری شده است.کد C/Aبر روی ﻓرکانﺲ
 L1به عنوانﯾﮏسیگنال 1/123مگاهرتﺰی منتﻘﻞ میشود که ﯾﮏ شیوه مدوﻻسیون کلید انتﻘال ﻓاز بی ( )BPSKرا استﻔاده می
کند .کد ) P(Yبر روی هر دوی ﻓرکانﺲ های L1و L5منتﻘﻞ می شود که به عنوان ﯾﮏ سیگنال  11/23مگاهرتﺰی از
مدوﻻسیون BPSKی مشابهی استﻔاده می کند ،هرﭼند که ﺣامﻞ کد ) ، P(Yﯾﮏ ﭼهارم ﺣامل  C/Aاست ،و معنی آن اﯾﻦ
است که  01درجه خارج از ﻓاز ﻗرار دارد.
همﭽنیﻦ اﺛرات(خﻄای)اتمسﻔرﯾﮏ،ﭼند مسیری شدن،آﻓست و تﻐییرات مرکﺰ ﻓاز آنتﻦ ،خﻄای ساعت ﮔیرنده و خﻄای مدار از موارد منابﻊ

خﻄا در اندازه ﮔیری جی ﭘی اس می باشند.بعﻼوه وﺿعیت آب و هوا در زمان درﯾاﻓت سیگنال ،نوعﮔیرنده (تﮏ ﻓرکانسه ﯾا
ﭼندﻓرکانسه)  ،روش تعییﻦ موﻗعیت (استاتیﮏ ﯾا کینماتیﮏ و ، )...نﺤوه ﭘردازش های بعدی معیار های دﻗت تعییﻦ موﻗعیت
 GPSمیﺒاشند[3].
سامانه موﻗعیتﯾاب جهانی تﻔاﺿلی ( )Differential Global Positioning Systemکه به اختﺼار دی جی ﭘی اس ()DGPS
نامیده میشود،نوع بهﺒود ﯾاﻓته سامانه موﻗعیت ﯾاب جهانی است که ﻗادر به تعییﻦ موﻗعیت دﻗیﻖتر نسﺒت به جیﭘیاس ،از دﻗت
اسمی  15متری جیﭘیاس به ﺣدود  11سانتیمتر در بهترﯾﻦ ﺣاﻟت ﭘیاده سازی است[2].
دستگاه های مﺨتﺼات مورد استﻔاده در هداﯾت و ناوبری به شرح زﯾر می باشند:
اﻟﻒ) دستگاه مﺨتﺼات سﻄﺢ کره ای (ﭘوسته ای)
ب) دستگاه مﺨتﺼات ﺛابت  -متﺼﻞ به مرکﺰ زمیﻦ ()ECEF
ج) دستگاه مﺨتﺼات مﺤلی شمال– شرق-ﭘاﯾیﻦ ()NED
د) دستگاه مﺨتﺼات NEDﺣمﻞ شده توسﻂ وسیله ﭘرنده
ر) دستگاه مﺨتﺼات بدنه
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تبدیالت و روابط حاکم بین ان ها
رابﻄه ﭼرخﺶ اوﯾلر:
)(1

در مﺤاسﺒات راﺣت ترﯾﻢ که  Rرا را به صورت زﯾر نشان دهیﻢ.

جهت ﯾابی ﯾﮏ دستگاه مﺨتﺼات کارتﺰﯾﻦ به ترتیﺐ با سه ﮔردش اوﯾلر ﻗابﻞ توﺿیﺢ است .برای کاربرد در علوم هواﻓضا ﮔردش
اوﯾلر ﺣول هر سه مﺤور اعمال می ﮔردد که از ﻗانون دست راست ﭘیروی می کند.
زاوﯾه اوﯾلر متشﮑﻞ از سه زاوﯾه است که توسﻂ اوﯾلر برای جهت ﮔیری جسﻢ صلﺐ در ﻓضا معرﻓی ﮔردﯾده است.اﮔرﭼه
ﭼرخﺶ بیﻦ هر دستگاه مﺨتﺼات کارتﺰﯾﻦ توسﻂ زواﯾای اوﯾلر ﻗابﻞ توصیﻒ است اما در اﯾﻦ بﺤﺚ ما صرﻓا به انتﻘال بیﻦ دستگاه
مﺨتﺼات ﺣمﻞ شده ( NEDﯾا مﺤلی) و دستگاه مﺨتﺼات بدنه می ﭘردازﯾﻢ .به صورت تﺨﺼﺼی تر زواﯾای اوﯾلر ﭼهر ﭼوب
مرجﻊ را به ﭼهار ﭼوب ارجاع داده شده ﺣول سه مﺤور Y ،Xو Zمنتﻘﻞ می کند.اﯾﻦ سه زاوﯾه اوﯾلر به عنوان زواﯾای مﺤور roll
و  yaw ،pitchشناخته می شود.
سرعت زاوﯾه ای :سرعت زاوﯾه ای (ﯾا نرخ زاوﯾه ای) رابﻄه ﺣرکتی دو دستگاه مﺨتﺼات را به هﻢ مربوط می سازد.

رابﻄه تﺒدﯾﻞ دستگاه مﺨتﺼات  ECEFو سﻄﺢ کره ای:
=

)(5

رابﻄه تﺒدﯾﻞ دستگاه مﺨتﺼات  ECEFو دستگاه مﺨتﺼات مﺤلی

: NED

)(4

که در آن

و

است.

ﻃول و عرض جﻐراﻓیاﯾی مرتﺒﻂ با
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رابﻄه تﺒدﯾﻞ دستگاه مﺨتﺼات سﻄﺢ کره ای و دستگاه مﺨتﺼات  NEDﺣمﻞ شده توسﻂ وسیله ﭘرنده :

باﯾد توجه نمود که دو رابﻄه اول بر اساس ﻗاعده مثلثات کروی استﺨراج ﮔردﯾده است اما رابﻄه آخری بر اساس تعرﯾﻒ بیﻦ
راﺣتی می توان بدست آورد .مشتﻖ سرعت در دستگاه مﺨتﺼاتNEDﺣمﻞ شده توسﻂ وسیله به ترتیﺐ به صورت زﯾر
hو
است.
+

)(2

)(4

)(5

شتاب اندازه ﮔیری شده مربوط به ﭼهارﭼﺐ بدنه بر رویNEDﺣمﻞ شده توسﻂ وسیله است نسﺒت
که در آن
ﭘیﺶ اﻓﮑندﮔی دارد .در رابﻄه ﻓوق ما ترم مربوط به ﭼرخﺶ آزاد زمیﻦ را ﺣﺬف کرده اﯾﻢ .زﯾرا برای وسیله ای ﭘرنده
به
همانندUAVﻗابﻞ ﭼشﻢ ﭘوشی است.

رابﻄه تﺒدﯾﻞ دستگاه مﺨتﺼات  NEDﺣمﻞ شده توسﻂ وسیله و بدنه:

که در آن

ماترﯾﺲ تﺒدﯾﻞ از دستگاه  NEDﺣمﻞ شده توسﻂ وسیله ﭘرنده به دستگاه مﺨتﺼات بدنه می باشد که به

صورت زﯾر تعرﯾﻒ می ﮔردد.
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که در آن برای ﭼرخﺶ ﺣرکتی بر روی بردار سرعت

متمرکﺰ می شوﯾﻢ که بیانگر ﭼرخﺶ دستگاه NEDﺣمﻞ شده

توسﻂ وسیله نسﺒت به بدنه است .به دنﺒال تعرﯾﻒ و تابعیت زاوﯾه اوﯾلر به صورت زﯾر دارﯾﻢ:

=S

Sمجموع ماترﯾﺲ انتﻘال است که به صورت

رابﻄه

+

=

تعرﯾﻒ می ﮔردد.

 Sبه عنوان معادﻟه جنﺒشی اوﯾلر شناخته می شود که

موجﺐ ﯾﮑتاﯾی در

ماترﯾﺲS

می شود.

رابﻄه تﺒدﯾﻞ دستگاه مﺨتﺼات NEDﺣمﻞ شده توسﻂ وسیله و  NEDمﺤلی:

بر اساس ﻓرﺿیات در نﻈر ﮔرﻓته شده تﻔاوت جهتی بیﻦ اﯾﻦ دو دستگاه نیست ﭘﺲ دارﯾﻢ

تحلیل داده ها و نتیجه گیری:
داده های ورودی کلی ما برای تﺤلیﻞ متشﮑﻞ از داده های ﺣﺲ شده توسﻂ تﮏ تﮏ سنسور های موجود در ﮔوشی و اﻃﻼعات
خوانده شده از سیستﻢ  GPSدر ادامه به ترتیﺐ بررسی خواهد شد .در شﮑﻞ زﯾر داده های خوانده شده از سنسور ﮔوشی نشان
داده شده است.
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شﮑﻞ( )1داده های خام ﺣسگرهای ﮔوشی
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مﻄابﻖ شﮑﻞ زﯾر ردﯾﻒ باﻻ نشانگر داده های ﮔرﻓته شده توسﻂ  GPSاست .اوﻟیﻦ نمودار در ردﯾﻒ باﻻ سمت ﭼﭗ نشانگرمیﺰان
اﻃﻼعات خوانده شده بر ﺣسﺐ ﺛانیه می باشد.همان ﻃور که از اﯾﻦ نمودار آشﮑار است شیﺐ نمودار در جاهای مﺨتلﻒ تﻐییر
کرده است اﯾﻦ بدان معناست که در جاهاﯾی میﺰان درﯾاﻓتی اﻃﻼعات زﯾاد و ﯾا کﻢ شده است .سه نمودار دﯾگر در ردﯾﻒ باﻻبه
ترتیﺐ بیانگر عرض جﻐراﻓیاﯾی ،ﻃول جﻐراﻓیاﯾی و ارتﻔاع است که در دستگاه مﺨتﺼات سﻄﺢ کره ای در ﻗاﻟﺐ مﺨتﺼات کروی
بر ﺣسﺐ زمان بدست آمده است .ردﯾﻒ دوم اوﻟیﻦ نمودار از سمت ﭼﺐ نشاﮔر ﻓشار ﺣﺲ شده بر ﺣسﺐ زمان توسﻂ ﻓشار سنﺞ
ﮔوشی بوده و سه نمودار بعدی در ردﯾﻒ دوم شتاب ﺣﺲ شده توسﻂ سنسورشتاب سنﺞ ﮔوشی است که به ترتیﺐ شتاب را در
جهت های  z ،xو  yبر ﺣسﺐ زمان نشان می دهد .ردﯾﻒ ﭘاﯾیﻦ نیﺰ دمای ﺣﺲشده توسﻂ سسنسور ﮔوشی و داده های
سنسور ژﯾروسﮑوبی ﮔوشی می باشد .اوﻟیﻦ نمودار در ﭘاﯾیﻦ سمت ﭼﺐ مربوط به دما بر ﺣسﺐ زمان است که ﭼون ﮔوشی ما
مجهﺰ به سنسور دما نیست مﻘدار اﯾﻦ داده ﺛابت و برابر صﻔر نشان داده شده است .سه نمودار بعدی جهتگیری ﮔوشی به عنوان
ﯾﮏ جسﻢ صلﺐ در ﻓضا بر ﺣسﺐ درجه با ﮔﺬر زمان را توسﻄژﯾروسﮑوب ﮔوشی را نشان می دهد که همان ﭼرخﺶ ﮔوشی
ﺣول مﺤور های  z ، xو  yدر صﻔﺤه دستگاه مﺨتﺼات بدنه است که ژﯾروسﮑوب ﻗرار دارد.با درﯾاﻓت اﻃﻼعات از  GPSو
تﺒدﯾﻞ آن به مﺨتﺼات ECEFدر دستگاه مﺨتﺼات کارتﺰﯾﻦ می توان موﻗعیت مﮑانی جسﻢ متﺤرك را بر ﺣسب x,yو zبیان
نمود.

شﮑﻞ( )2مسیر ﻃی شده توسﻂ وسیله ﭘرنده

شﮑﻞ ﻓوق مسیر ﻃی شده بیﻦ دو شهرستان استهﺒان و نی رﯾﺰ را نشان می دهد .ما در اﯾنجا اﻃﻼعات  GPSدر دستگاه
مﺨتﺼات کروی را به دستگاه مﺨتﺼات کارتﺰﯾﻦ تﺒدﯾﻞ کردﯾﻢ و xو  yرا در نموداری رسﻢ نمودﯾﻢ که در اﯾﻦ نمودار مﺤور
اﻓﻘی نشانگر  yو مﺤور عمودی نشانگر xمی باشد .سپﺲ با کمﮏ برنامه  google earthنﻘشه جﻐراﻓیاﯾی بیﻦ دو مسیر را
انتﺨاب کردﯾﻢ .با منﻄﺒﻖ نمودن نمودار بر روی نﻘشه متوجه شدﯾﻢ که نمودار ﮔراﻓیﮑی بدست آمده همان مسیر راه
موجود در نﻘشه است .اﯾﻦ کار صﺤت و دﻗت تﺒدﯾﻞ مﺨتﺼات را از سﻄﺢ کره ای به  ECEFرا نشان می دهد .ﻓاصله بیﻦ
دو نﻘﻄه مﺒدا و مﻘﺼد در اندازه ﮔیری جﻐراﻓیاﯾی به دو صورت ﻗابﻞ بیان است .در تعرﯾﻔی ﻓاصله بیﻦ دو نﻘﻄه را خﻄی مستﻘیﻢ
است که اندازه اﯾﻦ خﻂ ﻓاصله اﯾﻦ دو نﻘﻄه را نشان می دهد اما در تعرﯾﻔی دﯾگر به عنوان مثال وﻗتی ﮔﻔته می شود که ﻓاصله
بیﻦ دو شهر مﻔروض  211 kmاست ﻓاصله جاده بیﻦ دو شهر که دارای ﭘیﭻ های مﺨتلﻒ بوده و به صورت منﺤنی می باشد
را در نﻈر ﮔرﻓته می شود.
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شﮑﻞ()3مساﻓت ﻃی شده بر ﺣسﺐ زمان

نمودار ﻓوق ﻓاصله ﻃی شده خودرو( )kmبر ﺣسﺐ زمان () hrداده شده است .خﻄوط نﻘﻄه ﭼیﻦ ( )dﭘاﯾیﻦ تر هستند ﻓاصله
مستﻘیﻢ را نشان می دهد و خﻂ مشﮑی رنﮓ مسیر ﻃی شده توسﻂ خودرو را در جاده نشان می دهد .از شیﺐ اﯾﻦ نمودار به
ﻃور میانگیﻦ می توان سرعت خودرو را بدست آورد که تﻘرﯾﺒا برابر با 01کیلومتر بر ساعت می باشد .همﭽنیﻦ با کمﮏ نمودار
میتوان دما،ﻓشار،شتاب و سرعت را مﺤاسﺒه نموده و آنها را تﺤلیﻞ نمود.

شﮑﻞ( )5نموداردما بر ﺣسﺐ زمان

با داشتﻦ دما سنﺞ ﯾا ترمومتر می توان دما را در هر شراﯾﻂ ممﮑﻦ اندازه ﮔیری نمود .همان ﻃور که ﻗﺒﻼ ذکر شد ﮔوشی همراه
ما مجهﺰ به اﯾﻦ سنسور نیست به همیﻦ دﻟیﻞ ما از ﻃرﯾﻖ رابﻄه بیﻦ ﻓشار و دماکه ﻗﺒﻼ ﻗید ﮔردﯾد مﻘدار دمارا اندازه ﮔیری
نمودﯾﻢ.
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در نمودار ﻓوق خﻂ ﻗرمﺰ رنﮓ نشان دهنده ی میﺰان دمای ﺣﺲ شده توسﻂ دماسنﺞ ما می باشد که در اﯾنجا خﻄی ﺛابت و
صﻔر است زﯾرا ﺣسگر ندارﯾﻢ .خﻂ آبی رنﮓ نشان دهنده ی دمای مﺤاسﺒه شده بر ﺣسﺐ زمان بر اساس روابﻂ ﺣاکﻢ بیﻦ
ﭘارامترهای ترمودﯾنامیﮑی است .در مسیر ﻃی شده ﭼون اختﻼف ﻓشار ناشی از تﻐییرات ارتﻔاع بسیار زﯾاد نیست تﻐییرات ﭼشﻢ
ﮔیری در دما دﯾده نمی شود ﻻزم به تاکید است که در صورت وجود ﺣسگر دما میﺰان دﻗت باﻻ تر می رود زﯾرا ﺣساسیت
عملﮑرد ﯾﮏ ﺣسگر بسیار باﻻتر از میﺰان دﻗت ﻓرمول های تجربی است.

شﮑﻞ( )5نمودار ﻓشار بر ﺣسﺐ زمان

نمودار آبی مﺤاسﺒه ﻓشار بر اساس روابﻂ ﺣاکﻢ و از ﻃرﯾﻖ ﻓرمول تجربی است .در اﯾنجا ﻓشار بر اساس تﻐییرات ارتﻔاع مﺤاسﺒه
ﮔشته است و ﭼون در مسیر ﻃی شده خودرو تﻐییرات ارتﻔاع همانند ﯾﮏ وسیله ﭘرنده زﯾاد نیست میﺰان تﻐییر ﻓشار نیﺰ
تﻐییرات زﯾادی ندارد.

شﮑﻞ( )2شتاب های مﺤوری

11

مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال اول  ،شماره ،1دی 1317

شتاب سنﺞ های ﮔوشی در سه جهتy، xو zبا وارد شدن هر ﮔونه شتاب ،میﺰان ﺣرکت را ﺣﺲ می کنند .اما مشﮑلی که اﯾنجا
هائﺰ اهمیت است اﯾﻦ است که شتاب ﮔرانﺶ در راستای مﺤور  zرو به ﭘاﯾیﻦ به ﮔوشی وارد می شود و در هر ﺣرکت اﯾﻦ شتاب
توسﻂ سنسور ﺣﺲ می ﮔردد .ﺣال زمانی که ﮔوشی ما از ﺣاﻟت تﺨت)  (flatخارج شود ﯾعنی نسﺒت به هر مﺤوری زاوﯾه اس
ﭘیدا کند ،شتاب ﮔرانﺶ در راستای هر مﺤورموﻟﻔه ﭘیدا کرده و در اﯾﻦ شراﯾﻂ میﺰان دﻗت کار ما کاهﺶ ﭘیدا می کند زﯾرا در
اﯾﻦ موﻗعیت میﺰان شتاب ﺣﺲ شده نشان دهنده ی مﻘدار شتاب خاﻟﺺ در راستایy، xو zنیست.

شﮑﻞ( ).شتاب های زاوﯾه ای و مﺤوری

برای رﻓﻊ اﯾﻦ مشﮑﻞ ما در برنامه نوﯾسی نرم اﻓﺰار خود سعی کردﯾﻢ میﺰان شتاب ﮔرانﺶ را از مﺤاسﺒات خود ﺣﺬف کرده و
شتاب سنﺞ را در ﺣاﻟتی کاﻟیﺒره کنیﻢ که هیﭻ ﮔونه شتابی را اعﻢ از شتاب سنﺞ در ﻟﺤﻈه شروع ﺣﺲ نﮑند برای اﯾﻦ کار داده
هارا از دستگاه مﺨتﺼات بدنه به دستگاه مﺨتﺼات NEDﺣمﻞ شده توسﻂ وسیله برده در اﯾنجا مﻘدار شتاب ﮔرانﺶ را از شتاب
ﺣﺬف نموده و دوباره داده ها را به دستگاه مﺨتﺼات بدنه برﮔرداندﯾﻢ .در شﮑﻞ ﻓوق نمودار آبی رنﮓ میﺰان شتاب ﺣﺲ شده
توسﻂ شتاب سنﺞ در ﺣاﻟت عادی بوده و نمودار ﻗرمﺰ رنﮓ میﺰان شتاب اصﻼح شده را نشان می دهد .بعد از اصﻼح همان ﻃور
که از شﮑﻞ مشﺨﺺ است درراستای zمیﺰان شتاب از مﻘدار تﻘرﯾﺒی 5.9به صﻔر کاهﺶ ﯾاﻓته است اما در جهت XوYمیﺰان
تاﺛیر اﯾﻦ اصﻼح کمتر است.
شﮑﻞ ﻓوق داده های خام ﺣﺲ شده توسﻂ دو سنسور شتاب سنﺞ و ژﯾروسﮑوب را نشان می دهد .همان ﻃور که از شﮑﻞ
با  pitchشﺒیه به هﻢ هستند .اﯾﻦ بدان معناست که زمانی که جسﻢ در ﻓضاشروع
به  rollو نمودار
آشﮑار است نمودار
به ﭼرخﺶ می کند ما نمی توانیﻢ تشﺨیﺺ دهیﻢ که آﯾا شتاب وارده بدﻟیﻞ دوران بوده است ﯾا اﯾنﮑه به خاﻃر شتاب خﻄی
ﺣرکت است .اﯾﻦ کار موجﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗت داده های خروجی به هنگام جهت ﮔیری جسﻢ موجود در ﻓضا می باشد و دﯾگر
اختﻼل شتاب وجود نﺨواهد داشت .در صورت عدم انجام اﯾﻦ کار هنگامی که ﮔوشی در ﺣاﻟت ﭼرخیده شتاب می ﮔیرد ما ﻗادر
به تشﺨیﺺ نیستیﻢ که آﯾا اﯾﻦ شتاب به خاﻃر وجود موﻟﻔه ﮔرانﺶ است ﯾا به خاﻃر خود شتاب.
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مقایسه شتاب اندازه گیری شده با شتاب

سنج و GPS

روشی دﯾگر برای اندازه ﮔیری مﻘدار شتاب ،استﻔاده از GPSاست .با مشتﻖ ﮔیری از میﺰان جا به جاﯾی ﻗادر به اندازه ﮔیری
شتاب میانگیﻦ وسیله متﺤرك است در شﮑﻞ ﻓوق نﻘاط ﻗرمﺰ رنﮓ شتاب کلی اﺣساس شده توسﻂ شتاب سنﺞ و نﻘاط آبی
رنﮓ شتاب مﺤاسﺒه شده توسﻂ GPSاست.
میﺰان شتاب کلی مﺤاسﺒه شده توسﻂ ﺣسگر و  GPSبرابر است با:

ﻃﺒﻖ شﮑﻞ ﻓوق همان ﻃور که مشﺨﺺ است در بعضی نﻘاط اختﻼف شتاب بیﻦ شتاب سنﺞ و  GPSبسیار در زﯾاد است دﻟیﻞ
اﯾﻦ خﻄا آن است که شتاب سنﺞ به صورت ﭘیوسته شتاب را ﺣﺲ می کند اما در GPSهر ﭼند میلی ﺛانیه ممﮑﻦ است بیﻦ 6
تا  12متر خﻄای جابه جاﯾی داشته باشد .در اﯾﻦ ﺣاﻟت GPSشتابی بسیار بﺰرگ را مﺤاسﺒه می کند ﭼون به نﻈر می آﯾد که
وسیله متﺤرك در ﻃی ﭼند میلی ﺛانیه ممﮑﻦ است مساﻓت زﯾادی را ﻃی کرده باشد ﭘﺲ شتابی خیلی زﯾاد را مﺤاسﺒه می
کند.

محاسبه سرعت
شﮑﻞ ﻓوق میﺰان سرعت کلی و سرعت در راستای مﺤور ها را نشان می دهد که به ترتیﺐ نﻘاط آبی رنﮓ سرعت کلی  ،نﻘاط
ﻗرمﺰ سرعت در راستای مﺤور , xنﻘاط سﺒﺰ رنﮓ سرعت در راستای مﺤور yو نﻘاط مشﮑی رنﮓ سرعت را در راستای مﺤورz
نشان می دهد.
سرعت کلی از رابﻄه

بدست می آﯾد .وسیله ما ﭼون ﯾﮏ خودرواست و در جاده ﺣرکت

می کند میﺰان تﻐیرات در ارتﻔاع در جاده زﯾاد نیست به همیﻦ دﻟیﻞ مﻘدار سرعت درراستای Zتﻘرﯾﺒا ﺛابت است.

شﮑﻞ( )8سرعت کﻞ و سرعت های مﺤوری
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نﻘاط ﻗرمﺰ رنﮓ با آبی رنﮓ تشابه زﯾادی دارند .اﯾﻦ بدان معنا است که هنگامی که خودرو به صورت مستﻘیﻢ ﺣرکت کرده
است است .میﺰان سرعت کﻞ با سرعت در راستای مﺤور. xتﻘرﯾﺒا برابراست و در زمانی که خودرو شروع به خیدن می کند در
راستای مﺤور yهﻢ سرعت موﻟﻔه ﭘیدا کرده به همیﻦ دﻟیﻞ نﻘاط آبی رنﮓ ﻓاصله می ﮔیرند.
باﯾد توجه نمود که از شتاب سنﺞ برای مﺤاسﺒه موﻗعیت مﮑانی نمی توان استﻔاده نمود زﯾرا از شتاب به مﮑان رسیدن مستلﺰم
انتگرال دوﮔانه می باشد .ﺣال اﮔر میﺰان شتاب اﺣساس شده خﻄا داشته باشد با انتگرال ﮔیری اﯾﻦ خﻄا بسیار بﺰرﮔتر شده و
دﻗت کار ﭘاﯾیﻦ می آﯾد.
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