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چكیده
در این مقاله طراحی و پیادهسازی یک حسگر موجنگار الکترونیکی بر اساس زیرحسگرهای شتابسنج ،ژیروسکوپ و قطبنما با فنآوری
 MEMSو با استفاده از روش تکرار موازی حسگرها برای ارتقاء عملکرد مورد بررسی واقع شده است .كالیبراسیون حسگرهای شتابسنج و
ژیروسکوپ برای رفع عوامل خطای زیرحسگرها ضروری میباشد  .به همین منظور یک مجموعه آزمون و كالیبراسیون آزمایشگاهی طراحی
و پیادهسازی شده است كه با آن ،عالوه بر كالیبراسیون زیرحسگرها ،صحت حسگر موجنگار نیز ارزیابی گردیده است .نتایج عملکرد میدانی
حسگر موجنگار طراحیشده در دریا با برخی تجزیه و تحلیلهای حوزه فركانس و همچنین با مقایسه با یک حسگر موجنگار مرجع مورد
بررسی و تأیید قرار گرفته است .تخمین ارتفاع مؤثر موج ،انطباق زیادی به میزان اختالف كمتر از  % 2نسبت به مقادیر متناظر حسگر
مرجع نشان داده است.
واژگان کلیدي  :تكرار موازي حسگرها ،حسگر موجنگار الكترونیكي ،کالیبراسیون حسگرها.
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شماره 2
حالت پیادهسازی تمام مکانیکی بسوی پیادهسازی
میکروالکترونیکی است كه ابعاد ،وزن و هزینه پایینی دارند و
در واقع ،فنآوری روز میباشد [.]13-5
3
حسگر موجنگاری باید سه كمیت حركت عمودی بویه بر
حسب زمان ) z(tو شیبهای موج نسبت به محورهای افقی
 x, yیعنی  z/x, z/yرا به عنوان سریهای زمانی اولیه
برای پردازشهای موجنگاری فراهم كند [ .]14به لحاظ
موارد زیر ،یک سیستم پردازش سیگنال و فیلتر برای
خروجی حسگرهای موجنگاری مورد نیاز است تا سریهای
زمانی یاد شده برای پردازشهای اصلی موجنگاری بصورت
معتبر ارائه گردد:
 در عمل حسگرهایی كه كمیتهای یاد شده را مستقیماًاندازهگیری كنند ،در دسترس نمیباشند .معموالً از
حسگرهایی مانند شتابسنج و ژیروسکوپ برای اندازهگیری
كمیتهای مرتبط با كمیتهای یاد شده كه عبارتند از
شتاب و سرعت چرخش زاویهای ،استفاده میشود.
 كمیتهای اندازهگیریشده توسط حسگرها در دستگاهمختصات متحرك منطبق بر بدنه اندازهگیری میشوند .در
حالیكه سری های زمانی مورد نظر باید در یک دستگاه
مختصات ثابت و مرجع فراهم گردند.
 حسگرها در اندازهگیری كمیت خود نیز پارامترهایخطایی مانند «افزایش مقدار ثابت» 7و نویز اندازهگیری دارند
كه باید در نظر گرفته شوند .جهت كاهش نویز كوانتیزاسیون
و نویز خارج باند ،خروجی حسگرها با نرخی فراتر از نرخ
مورد نیاز ( 1هرتز) نمونهبرداری میشود تا با متوسطگیری
یا فیلتر كردن ،نویزهای یاد شده تقلیل یابد .لذا پردازش

دریا فنون

 -1مقدمه
حسگرهای موجنگار كاربرد وسیعی در اندازهگیری
مشخصههای امواج دریا دارند .این حسگرها عمدتاً در
بویههای هواشناسی و اقیانوسشناسی نصب گردیده و در
ثبت اطالعات سری زمانی امواج و طیف حاصل كاربرد دارند.
از جمله اولین حسگرهای موجنگار موفق میتوان به بویه
رول -پیچ ]1[ 1اشاره كرد .این حسگر در بویه دیسکی به
قطر 1/71متر قرار گرفته و از حسگرهای شتابسنج و
ژیروسکوپ تشکیل شده است و شیبهای موج و شتاب در
جهت عمودی (قابل تبدیل به جابجایی عمودی) را اندازه
میگیرد .استفاده از حسگرهای موجنگار رول-پیچ تا امروزه
تداوم یافتهاند .نمونههای اولیه از حسگرهای مکانیکی با ابعاد
بزرگ و وزن باال مانند حسگر آنالوگ هیپی 2با وزن 33
كیلوگرم [ ]2تشکیل شدهاند .نمونههای نوین حسگرهای
موجنگار از حسگرهای مکانیکی -الکترونیکی استفاده
میكنند كه ابعاد و وزن به مراتب كوچکتری دارند؛ مانند
حسگر بویه موجنگار شركت اشنور ]3[ 3و حسگر بویه
موجنگار تریاكسیس .]4[ 4این حسگرها مجهز به بوردهای
پردازش سیگنال برای محاسبات موجنگاری میباشند.
ساخت حسگرهای فوق در حال حاضر توسط چند شركت
خارجی صورت میپذیرد و مسائل آزمون و كالیبراسیون
آنها نیز بایستی در همان شركتها و با صرف زمان نسبتاً
طوالنی انجام شود .با توجه به گسترش اندازهگیریهای
میدانی در داخل كشور ،ضرورت دستیابی به دانش فنی
طراحی ،ساخت و كالیبراسیون حسگرهای فوق در داخل
كشور ضروری به نظر میرسد .تاكنون تجربه طراحی و
ساخت حسگر های فوق در داخل كشور وجود نداشته و كار
حاضر در جهت ساخت و بکار گیری یک نمونه حسگر
موجنگار بر مبنای فنآوری روز  MEMS5در آزمایشگاه
هیدروآیرودینامیک پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا از
سال  1332تا سال  1321انجام شده است .این فنآوری در
ادامه سیر تحول حسگرهای شتابسنج و ژیروسکوپ از

«فیلتر و كاهش نرخ» مورد نیاز میباشد.
در این مقاله پس از مقدمه ،سیستم پردازش سیگنال و فیلتر
در بخشهای  2و  3تشریح شده است .كالیبراسیون
حسگرهای شتاب سنج و ژیروسکوپ به منظور رفع عوامل
خطای زیرحسگرها در بخش  4آورده شده است .یک
مجموعه آزمون و كالیبراسیون آزمایشگاهی بصورت آونگ به
این منظور طراحی و پیادهسازی شده است كه با آن ،عالوه
بر كالیبراسیون زیرحسگرها ،صحت كلی حسگر موجنگار نیز
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توجه به شکل ( ،)1پارامترهای آونگ و خروجی حسگرها در
نرخ  F1شبیهسازی میشوند .خروجیهای نهایی سیستم كه
سریهای زمانی  z/x, z/yو  Zمیباشند ،در نرخ كاهش
یافته  F2= 1 Hzتولید میشوند .خروجی حسگرها
(شتابسنج و ژیروسکوپ) در دستگاه مختصات دورانیافته
منطبق بر بدنه تولید میگردند .رابطه بردار شتاب در دستگاه
ثابت  a  ax ay az  Tو بردار شتاب در دستگاه بدنه

شماره 2
ارزیابی گردیده است .همچنین در این بخش الگوریتمهای
كالیبراسیون و نحوه اجرای كالیبراسیون با مجموعه آزمون
آونگ بیان گردیده است .در بخش  5پیادهسازی سخت
افزاری و در بخش  3نتایج آزمون میدانی حسگر موجنگار
پیادهسازی بیان شده است.

 -2پردازش سیگنال در حسگر موجنگاري

T

شکل ( )1ساختار پردازش سیگنال را برای دو حسگر
شتابسنج و ژیروسکوپ نشان میدهد .در مورد شتابسنج،
هدف این است كه پردازش سیگنال بصورت مطلوبی روی
خروجیهای شتابسنج انجام شود تا مختصات  x, y, zمورد
انتظار (با توجه به موقعیت لحظهای آونگ) ارائه شود .در
مورد ژیروسکوپ نیز هدف این است كه پردازش سیگنال
بصورت مطلوبی روی خروجیهای آن انجام شود تا زاویههای
رول-پیچ و  z/x, z/yلحظهای مورد انتظار ارائه گردد .با
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 a  axعبارت است از  a=Táیا T .á=T-1a


ماتریس تبدیل از دستگاه مختصات بدنه به دستگاه ثابت
است .اگر دستگاه ثابت  xyzابتدا تحت دوران "رول" حول
محور  (y→z) xبه میزان زاویه  ،سپس تحت دوران "پیچ"
حول محور  (z→x) yبه میزان زاویه  ،و سپس تحت دوران
"یاو" حول محور  (x→y) zبه میزان زاویه  به دستگاه
مختصات بدنه ' x'y'zتبدیل شود ،ماتریس  Tمطابق با رابطه
( )1خواهد بود [.]15
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شكل ( )1ساختار پردازش سیگنال و شبیهسازي براي شتابسنج و ژیروسكوپ.
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شماره 2

دریا فنون
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 cos  sin  
cos  cos  

()1

 sin  cos 
 sin  sin  sin   cos  cos 
sin  sin  cos   cos  sin 

شتابسنج ،شتاب در دستگاه بدنه را با تأثیرگرفتن از
نیروی گرانش زمین ،ارائه میكند .یعنی بردار شتاب اعالم
شده توسط حسگر شتابسنج عبارت است از a s =a +g
كه در آن )g=9.8 m/s2 ، g = [0 0 g]T ( g=T -1g

 -3طراحي فیلترها
1

 -1-3فیلتر کاهش نرخ
طبقه اول مجموعه فیلترها ،فیلتر پایینگذر كاهش نرخ
است كه روی دادههای حسگرهای شتابسنج ،ژیروسکوپ،
و قطبنما كه در نرخ  F1نمونهبرداری شدهاند ،انجام
میشود .نوع فیلتر ،بصورت  FIR2متقارن فاز خطی انتخاب
میشود تا هم در سیگنالهای فیلترشده ،اعوجاج فاز رخ
ندهد و هم بتوان در عمل این پردازش را با پردازش
كاهش نرخ  F1→F2توأم نموده و بار محاسباتی فیلتركردن
را به میزان  M=F1/F2كاهش داد .پاسخ فركانسی فیلتر
كاهش نرخ در شکل ( )2برای شرایط F1=100Hz
و F2=1 Hz, K=6رسم شده است.

بردار جاذبه زمین در دستگاه بدنه به صورت زیر است
[:]15

()2

  cos  sin  cos   sin  sin  
g'  g sin  sin  cos   cos  sin  
cos  cos 


هنگام استفاده از دادههای شتابسنج ،مؤلفه  g كه
وابسته به زاویههای یاو ،پیچ و رول است ،باید از بردار
خروجی حسگر حذف شود .زاویه "یاو"  توسط قطبنما
در حالت عملی در میدان اندازهگیری میشود .ژیروسکوپ
سرعت زاویهای رول ،یاو و پیچ را نسبت به دستگاه بدنه
اندازهگیری میكند كه آن را به ترتیب x, y, z
مینامیم .رابطه  x, yبا رول و پیچ در دستگاه ثابت
عبارت است از [:]15

 -2-3انتگرالگیري
پردازش بعدی ،دو بار انتگرالگیری برای بردار شتاب
تخمین زده شده در دستگاه ثابت  [aˆx , aˆ y , aˆz ]Tو یک بار
انتگرالگیری برای سرعت زاویهای پیچ ،رول ( d/dt,
 )d/dtاست تا تخمین موقعیت ̂ x̂, ŷ, zو تخمین پیچ ،
رول در دستگاه بدنه ˆ ˆ, حاصل شود.

d
dt
d
y   sin  cos 
dt
d d
z  sin  

dt dt
x  cos cos 

()3

در نتیجه:
()4

cos  cos 


T   cos  sin  sin   sin  cos 
  cos  sin  cos   sin  sin 

الف) پردازش دو بار انتگرالگیری
پردازش ایدهآل ،دو بار انتگرالگیری زمان پیوسته است كه
تابع انتقال آن به ازاء فركانس زاویهای )  (rad/sعبارت
است از . HI2 (jΩ)=-1/Ω2

d
 cos   y  sin   x
dt
d
 cos   x  sin   y  / cos
dt

با انتگرالگیری از مشتقهای زمانی ،زاویههای پیچ ،رول
بدست آمده طبق رابطه ( ،)4تخمین این زاویهها حاص
میشود .در نهایت ،شیبهای موج نسبت به محورهای
افقی از روابط  z   tg  , z  tg قابل محاسبه
y

cos 

شكل ( )2پاسخ فرکانسي فیلتر کاهش نرخ براي F1=100 Hz,

x

.F2=1 Hz, K=6

است [.]15

Decimation
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شماره 2

نسبت
به
خطا
) | H I ( jF2 ) / H I (e j ) | 21 sin (ω / 2در مقایسه با
حالت ایدهآل انتگرالگیری دارد.
در اینجا نیز مشابه جبرانسازی برای پردازش دو بار
انتگرالگیری ،با استفاده از دستور ،Matlab remez
فیلتری طراحی شده كه اعوجاج دامنه انتگرالگیری زمان
گسسته و فیلتر كاهش نرخ را بصورت توأم جبران نماید.

به نحو مشخص ،تقریب دو بار انتگرالگیری ذوزنقهای كه
در حوزه زمان گسسته بصورت فیلتر  IIR1جمع كننده با
2
تابع انتقال  H I 2 (e j )  F22 (1  e  j ) 2صورت میگیرد
میزانی از خطا در مقایسه با حالت ایدهآل انتگرالگیری
دارد .به ویژه اینكه برای صرفهجویی در نرخ نمونهبرداری
دادهها چه از نظر مصرف انرژی الکتریکی برای ارسال و چه
از نظر حجم ذخیرهسازی ،برای نمونهبرداری برای امواج
دریا كه تا حدود  2/3هرتز پهنای باند دارند ،به نرخ F2=1

 Hzاكتفا میشود .در این حالت خطای انتگرالگیری زمان
گسسته در مقایسه با انتگرالگیری ایدهآل بیشتر است.
این خطا در شکل ( )3با رسم منحنی نسبت
) | H I 2 ( jF2 ) / H I 2 (e j ) | 42 sin 2 ( / 2در حوزه
فركانس نشان داده شده است .برای جبران اعوجاج دامنه،
یک فیلتر  FIRمتقارن فاز خطی در محیط Matlab
طراحی شده كه نسبت | )  | H I 2 ( jF2 ) / H I 2 (e jرا
جبران كند .در طراحی این فیلتر ،جبران اعوجاج فیلتر
كاهش نرخ با جبران سازی اعوجاج انتگرالگیری زمان
گسسته ادغام گردیده است .یعنی سعی شده فیلتر
صورت
به
دامنهای
پاسخ
جبرانساز،
) H I 2 ( jF2
) H I 2 (e j )H Decim(e j / M

 -3-3حذف بایاس
در هر یک از خروجیهای حسگرهای شتابسنج و
ژیروسکوپ ،مقدار تقریباً ثابتی كه وابسته به دما بوده و با
زمان به كندی تغییر میكند (متفاوت برای هر مؤلفه)
تحت عنوان بایاس اضافه میشود .بایاس معلول ساختار
درونی این حسگرها میباشد .برآورد دقیق این مقدار بر
حسب دمای حسگر یا دیگر مشخصات فیزیکی و شرایط
محیطی ،بسیار مشکل است .عالوه بر ضرورت حذف بایاس
نیاز است كه مؤلفههای نویز نزدیک  DCنیز حذف گردند.
به علت مشخصه  –1انتگرالگیری ،نویز فركانس پایین
نزدیک  DCحسگرها به شدت توسط انتگرالگیر تقویت
میشود .برای حذف این مؤلفههای ناخواسته از فیلتر
حذف بایاس بصورت یک فیلتر باال گذر  FIRفاز خطی
استفاده می شود .پاسخ فركانسی این فیلتر برای F2=1 Hz
در شکل ( )4رسم شده است .در مورد شتابسنج نیز الزم
به ذكر است كه با وجود فیلتر حذف بایاس یاد شده،
«تخمین و حذف اولیه بایاس» در اولین طبقه پردازش
همچنان ضروری است.

داشته باشد و بنابراین پاسخ

دامنه فیلتر كاهش نرخ در نرخ  | H Decim(e j / M ) | F2است.
) H I 2 ( jF2
در شکل ( )3منحنیهای
) H I 2 (e j )H Decim(e j / M

و

| )  | H Decim(e j / Mو پاسخ دامنه فیلتر جبرانساز عملی
یعنی | )  | Hcompens,2 (e jرسم شدهاند .برای طراحی این
فیلتر ،از دستور  Matlab remezكه بر اساس الگوریتم
طراحی بهینه  Parks-McClellanعمل میكند ،استفاده
شده است.

Compensation Filter Response
1

| ) | H Decim (e j / M
0.9

| ) | H compens , 2 (e j
0.8

ب) پردازش یک بار انتگرالگیری
پردازش ایدهآل ،انتگرالگیری زمان پیوسته است كه تابع
انتقال آن به ازاء فركانس زاویهای )  (rad/sعبارت است
از  . H I ( j)  ( j) 1مانند بحث دو بار انتگرالگیری،
تقریب انتگرالگیری ذوزنقهای كه در حوزه زمان گسسته
بصورت فیلتر  IIRجمع كننده با تابع انتقال

) H I 2 ( jF2
) H I 2 (e j )H Decim (e j / M

0.6

| ) | H I 2 ( jF2 ) / H I 2 (e j

0.5

0.5

 H I (e j )  F21 (1  e  j ) 1صورت میگیرد ،میزانی از
Infinite Impulse Response

0.7

0.45

0.4

0.25
0.3
0.35
)Freq (Hz)  F2 /( 2

0.2

0.15

0.1

0.05

شكل ( )3پاسخ فرکانسي فیلتر مرتبه  6جبرانساز دو بار
انتگرالگیري و کاهش نرخ براي .F1=100 Hz, F2=1 Hz

1

 j 2عدد موهومی و )  (radفركانس نرمالیزه زاویهای است.
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 ضریب مقیاس :3نسبت ضریب تبدیل مقیاس (نسبتكمیت مورد اندازهگیری به ولتاژ یا عدد دیجیتال
خروجی) واقعی به ضریب تبدیل مقیاس نامی مطرح
شده برای حسگر.
 اثرات غیرخطی :وابستگی غیرخطی خروجی حسگر بهكمیت مورد اندازهگیری در بُعد مورد نظر.
در فركانسهای پایین در حد امواج دریا ( 2/24تا 2/3
ه رتز) مقادیر عوامل خطای فوق (به غیر از اثرات
غیرخطی) با مقادیر مطلوب قابل مقایسه است .عوامل
خطای یاد شده مواردی غیر از نویز اندازهگیری حسگر
است كه یک فرآیند تصادفی غیرقابل تخمین بوده و تنها
با فیلتر كردن در فركانسهای خارج باند مقادیر مطلوب،
قابل كاهش است .پردازش «مدل كردن عوامل مختلف
خطا»« ،تخمین پارامترهای این مدل» و «اصالح مقادیر
حسگرها با توجه به مدل و پارامترهای تخمینزدهشده
آن» كالیبراسیون حسگر نام دارد كه در این بخش به آن
پرداخته شده است.
تخمین پارامترها در كالیبراسیون حسگر نیاز به حسگرهای
مرجع اضافهای دارد تا با استفاده از معادالتی ،مجهولهای
مورد نظر قابل محاسبه باشند .برای این منظور یک
مجموعه آزمون و كالیبراسیون بصورت آونگ طراحی و
پیادهسازی شده است (مطابق شکل ( .))5این مجموعه
مجهز به دو حسگر اندازهگیری زاویه نوسان آونگ  و
زاویه دوران حول شافت آونگ  میباشد .شکل ()3
دستگاههای مختصات و مدل دینامیک آونگ به طول  Lرا
نشان میدهد.
در این شکل محورهای  x,y,zدستگاه مختصات ثابت و
مرجع و محورهای ' x',y',zدستگاه مختصات بدنه را
تشکیل میدهند .محورهای  x,yدر صفحه افقی و محور z
عمود بر صفحه افقی است .با توجه به شکل ( )3دستگاه
مختصات ثابت ابتدا حول محور  yبه اندازه زاویه  و
سپس حول محور ( zجدید) به اندازه زاویه  دوران
میكند .با تطابق این دوران با تعریف زاویههای "یاو" ،
"پیچ" و "رول" مطرح در بخش  2نتیجه میشود:

شكل ( )4پاسخ دامنه فیلتر حذف بایاس.

زیرا در تبدیل دستگاه مختصات با ماتریس  Tكه شامل
عناصر متغیر با زمان بوده و نقش  mixerرا دارد ،مقدار
ثابت بایاس به مقادیر متغیر «داخل باند فركانسی» تبدیل
میشود كه دیگر با فیلتر كردن قابل تفکیک و حذف از
مقادیر مطلوب نیست .تخمین بایاس از یک سری زمانی ai
N

.1

به طول  Nنمونه عبارت است از  a
N
i

i 1

 -4کالیبراسیون حسگرها
در مورد حسگرهایی مانند شتابسنج و ژیروسکوپ كه
خروجی آنها متناظر با  3بُعد متعامد  x,y,zاست ،موارد
زیر را به عنوان عوامل خطا میتوان برشمرد كه موجب
فاصله گرفتن مقادیر خروجی نهایی حسگر موجنگار از
مقادیر واقعی میشوند:
 بردار مقدار ثابت خروجی ،بایاس این بردار هم باتغییرات دما و هم با گذشت زمان بصورت تصادفی
تغییر می كند .تغییرات آن با گذشت زمان ،آرام بوده
و ثابت زمانی در حدود  5تا  12دقیقه میتوان برای
آن در نظر گرفت.
 حساسیت متقابل :1حس كردن كمیت مورد اندازهگیریكه در ابعاد متعامد غیر از بُعد مورد نظر وجود دارد .به
عنوان مثال شتابسنج ،مؤلفه  xیا  yشتاب را در بُعد z

خود حس كند.
 حساسیت متقابل ناشی از دو عامل «ساختار درونیحسگر» و «عدم تطابق »2محورهای مختصات حسگر
با محورهای مختصات بدنه میباشد.

Cross Axis Sensitivity
Misalignment

1
2

Scale Factor

51

3

دریا فنون

شماره 2
yaw :   
pitch :   0

()5



roll :



الزم به ذكر است كه به دلیل حضور مقادیر زیاد فلز آهن
در محیط اطراف در هنگام آزمون آونگ ،امکان تأمین
زاویه یاو از طریق حسگر قطبنما وجود نداشته و نیاز به
حسگر دیگری است كه همان حسگر زاویه  میباشد.
در بحث كالیبراسیون ،در نظر گرفتن عوامل غیرایدهآل
آونگ برای حصول دقت مورد نیاز ،ضروری است .از این رو
برای زاویههای پیچ ،رول مقادیر بایاس به ترتیب x, x
لحاظ میشود x .حاصل از تركیب انحراف زاویهای شافت
آونگ از حالت قائم و عدم تراز بودن جعبه نصب حسگر
موجنگار است x .نیز حاصل از عدم تراز بودن جعبه نصب
حسگر موجنگار است .بدین صورت رابطه ( )5بصورت
رابطه ( )3تصحیح میشود.

'y

'x

L – L cos 
y

رابطه مؤلفههای شتاب مورد انتظار در دستگاه مختصات
ثابت عبارت است از:
d2x
0
dt 2
d2y
ay  2
dt
ax 

d 2
 d 
cos(   x )  L 
)  sin(   x
2
dt
 dt 
d2z
az  2
dt
2

()3

roll :

بدین صورت ماتریس تبدیل  در شبیهسازی بر حسب 

L

d 2
 d 
 L 2 sin(   x )  L 
)  cos(   x
dt
 dt 
2

و  معین است (مطابق رابطه ( .))1رابطه موقعیت مورد
انتظار آونگ  x, y, zبر حسب پارامترهای آونگ L
عبارت است از:

 tمتغیر زمان پیوسته میباشد .روابط فوق در شبیهسازی
موقعیت و شتاب سیستم در دستگاه ثابت بکار میرود .با
ضرب  T–1در بردار شتاب در دستگاه ثابت و بردار جاذبه
زمین  ، g  [0 0 g ]Tبردار شتاب در دستگاه بدنه به
عنوان خروجی مورد انتظار حسگر شتابسنج (بدون نویز و
بایاس) بر حسب  و  شبیهسازی میشود:

x   L sin  x

()7

x

شكل ( )6دستگاههاي مختصات و مدل دینامیك آونگ.

pitch :    x
    x

'z
z

yaw :   

()3

L

) y  L sin(   x
) z  L  L cos(   x

()2

)a s =T -1 (a+g

با توجه به رابطه ( ،)3مقادیر مورد انتظار خروجیهای
ژیروسکوپ عبارت است از:
d
dt
d
y   sin  cos x 
dt
d d
z  sin  x  
dt dt
x  cos cos x 

()12

شكل ( )5تصویر نماي عمومي مجموعه آزمون

در فرآیند كالیبراسیون ،برای حسگرهای شتابسنج و
ژیروسکوپ مدلی در نظر گرفته شده كه مقدار واقعی

و کالیبراسیون آونگ.
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مربعات بوده و عبارت است از حداقل كردن خطای E

شتاب و چرخش زاویهای حس شده را به خروجی حسگر
ربط دهد .مقادیر واقعی شتاب و چرخش زاویهای با مقادیر
مورد انتظار خروجیهای شتابسنج و ژیروسکوپ ،یعنی
روابط ( )2و ( )12كه از حسگرهای آونگ حاصل میشوند،
برابر قرار داده شده است .بدین ترتیب معادالتی بدست
آمده كه با حل آنها مجهولهای مدل كالیبراسیون
شتابسنج و ژیروسکوپ تخمین زده شدهاند .مطابق با

تعریف شده بصورت زیر:
E

()13

0

n 1

 x, y, z

دارند .در حالیكه مجهولهای  xو  xكه در  v,nمستتر
هستند ،رابطه پیچیده تر و شامل توابع مثلثاتی با E
هستند .لذا صفر قرار دادن مشتق پارهای  Eنسبت به همه
مجهولها برای حل معادله ،راه حل بستهای نتیجه
نمیدهد .روشی كه برای حل خطای  Eانتخاب شد ،به این
صورت است كه مقادیر مختلف برای مجهولهای  x, xدر
یک جستجوی فراگیر قرار داده شده است .برای هر مقدار،
مقادیر  v,nمحاسبه شده و سپس معادله حداقل مربعات
برای  Eبرای مجهولهای  kiبصورت حل بسته تخمین
زده شده و در نهایت مجموعه  x, x, kiكه مقدار  Eرا
حداقل میكند ،به عنوان تخمین پارامترهای كالیبراسیون
مورد نظر قرار گرفته است.
در روش جستجوی فراگیر برای  ،x, xبا توجه به كوچک
بودن این زاویهها ،محدوده جستجوی  ±7oبرای آنها در
نظر گرفته شد .قرار دادن مقادیر مختلف برای این دو
مجهول در سه حلقه تو در تو در نرم افزار انجام شده است.
برای كاهش بار محاسباتی ،جستجوی فراگیر در دو مرحله
انجام گردیده است .در مرحله اول ،جستجو برای هر یک از
سه زاویه مجهول در محدوده  ±R1= ±7oبا تعداد نقاط

a , n  g , n  v , n 
k 0  k 1asx , n  k 2 asy , n  k 3 asz , n
,ζ=x,y,z, n=1,…,N

()12

N

در عبارت خطای فوق ،مجهولهای  kiرابطه درجه  2با E

روابط ( )11و ( )12در مدل حاضر برای حسگرهای
شتابسنج و ژیروسکوپ مقدار بایاس ،ضریب مقیاس و
حساسیت متقابل در نظر گرفته میشود.

()11

2

 k 1asx , n  k 2 asy , n  k 3 asz , n  v , n 

   k


 , n  h 0  h 1sx , n  h 2sy , n
 h 3sz , n , ζ=x,y,z, n=1,…,N

در روابط فوق n ،اندیس زمان گسسته N ،تعداد نمونه
T
 asy
دادههای جمع آوری شده asz  ،
a s   asx
T

 a  ax ay az شتاب
خروجی شتابسنج،
بدنه،
مختصات
دستگاه
در
دینامیکی
 g   g x g y g z Tشتاب جاذبه زمین در دستگاه
مختصات بدنه }kx0, ky0, kz0{ ،مقادیر بایاس برای هر بعد
خروجی شتابسنج }kx1, ky2, kz3{ ،مقادیر ضریب مقیاس
برای هر بعد خروجی شتابسنجkx2, kx3, ky1, ky3, kz1,{ ،
 }kz2ضرایب حساسیت متقابل شتابسنج s,n ،خروجی
حسگر ژیروسکوپ ,n ،مقدار مورد انتظار خروجی حسگر
ژیروسکوپ h0 ،مقادیر بایاس ثابت برای هر محور
ژیروسکوپ }hx1, hy2, hz3{ ،مقادیر ضریب مقیاس برای
هر محور ژیروسکوپ و {}hx2, hx3, hy1, hy3, hz1, hz2
مقادیر ضرایب حساسیت متقابل ژیروسکوپ میباشند.
مقادیر  v  ,nدر رابطه ( )11مؤلفههای بردار  a sدر رابطه

 Npoint=20و قدرت تفکیک =2R1/(Npoint –1)=0.7368o

انجام شده است.
 xو  xكه در این جستجو خطای  Eرا حداقل میكنند،
به عنوان نقطه مركزی جستجو در مرحله دوم انتخاب شده
و جستجو حول نقطه مركزی با تعداد نقاط  Npoint=20در
محدوده  ±R2= ±1/2برابر  ±0.3684oو قدرت تفکیک
) 2=2R2/(Npoint –1برابر  0.0388oبرای هر یک از دو
زاویه مجهول انجام گردیده است .در هر مرحله جستجو به
ازاء  xو  xقرار داده شده ،تخمین پارامترهای {ki,
} =x,y,z, i=0,1,2,3از حل حداقل مربعات معادله
 A k ξ =b ξبدست آمده كه در آن:

( )2قرار داده میشوند .مقادیر   , nدر رابطه ( )12نیز از
رابطه ( )12بدست میآیند .الگوریتم كالیبراسیون
شتابسنج ،مجهولهای }x, x, {ki, =x,y,z, i=0,1,2,3
را تخمین میزند .معیار تخمین مجهولها ،روش حداقل
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از حذف اثر جاذبه زمین) ،و صفر بودن متوسط چرخش
زاویهای (خروجی ژیروسکوپ) قابل تخمین است.

 1 a sx,1 a sy,1 a sz,1 
 1 a
a sy,2 a sz,2 
sx,2
A= 
M M
M
M 


 1 a sx,N a sy,N a sz,N 
 k ξ0 
 v ξ,1 
k 
v 
ξ1 
ξ,2 

= kξ
, bξ = 
 k ξ2 
M
 


 k ξ3 
 v ξ,N 

()1-14

()2-14

 -5پیادهسازي سخت افزاري
برای پیادهسازی سختافزاری حسگر موجنگار ،رویکرد
استفاده از حسگرهای  MEMSكوچک و كم هزینه
شتابسنج  ADXL345و ژیروسکوپ  L3G4200Dانتخاب شده
است .برای كاهش نویز (خطای اندازهگیری) حسگرها،
تعدادی شتابسنج و ژیروسکوپ بصورت موازی عمل كرده
و خروجی آنها با هم برآیندگیری شدهاند ،بصورتی كه
بخش پردازش ،یک حسگر برآیند شده شتابسنج و یک
حسگر برآیند شده ژیروسکوپ حس مینماید .این رویکرد
در واقع همان روش معروف به دایورسیتی میباشد .حسگر
قطبنما نیز از نوع  HMC4385 MEMSانتخاب شده است.
شکل ( )7بورد سخت افزاری حسگر موجنگار را نشان
میدهد كه در آن  13عدد شتابسنج و  3عدد ژیروسکوپ
بکار رفته است .نرمافزار پردازش سیگنال در نسخه اولیه
روی یک مادر بورد صنعتی و در نسخه نهایی روی
پردازشگر  ARM7اجرا گردیده است.

با تخمین زاویههای  xو  xالگوریتم كالیبراسیون
ژیروسکوپ ،مجهولهای } {hi, =x,y,z, i=0,1,2,3را
تخمین میزند .معیار تخمین مجهولها ،حداقل مربعات
بوده و عبارت است از حداقل كردن خطای  Eتعریف شده
بصورت زیر:
2

()15

 h 0  h 1sx , n  h 2sy , n 



n 1   h 3sz , n   , n

N



E

  x, y, z

تخمین مجهولهای  hiبا حل حداقل مربعات معادله
 A h ξ =b ξانجام شده كه در آن:

()1-13

()2-13

ωsz,1 
ωsz,2 
M 

ωsz,N 

ωsy,1
ωsy,2
M
ωsy,N

 1 ωsx,1
1 ω
sx,2
A= 
M M

 1 ωsx,N

 -6آزمونهاي میداني
آزمون میدانی حسگر موجنگار طراحی شده در زمستان
سال  1321در منطقه آبهای بندر انزلی انجام شد .برای
ارزیابی عملکرد حسگر موجنگار طراحی شده در حالت
میدانی در دریا از آنالیز حوزه فركانس تابع طیفی موسوم
به  Check Ratioاستفاده شده است.
نسبت  Check Ratioكه یک معیار مهم صحت سریهای
زمانی "هیو" و شیبهای موج است ،بصورت تابع ) R(fبر
حسب فركانس ) f (Hzطبق رابطه ( )17محاسبه شده
است [ .]13مقدار این نسبت در حالت ایدهآل باید در هر
فركانس برابر با مقدار ثابت  1باشد.

 h ξ0 
 ωξ,1 
h 
ω 
ξ1
ξ,2 
h ξ =   , bξ = 
 h ξ2 
M 
 


 h ξ3 
ωξ,N 

{ki, =x,y,z,

ضرایب } {hi, =x,y,z, i=1,2,3و
} i=1,2,3كه بیانگر ضریب مقیاس و حساسیت متقابل
هستند ،برای تصحیح خروجی حسگرها در حالت عملکرد
میدانی در دریا ذخیره و استفاده شدهاند .ضرایب  h0و h0
كه بیان گر بایاس هستند ،قابل بکارگیری در حالت میدانی
نیستند .زیرا بایاس با تغییرات دما و با گذشت زمان
بصورت تصادفی تغییر میكند .در حالت عملکرد میدانی
مقدار بایاس به طریق ایجاد معادله صفر بودن متوسط
شتاب دینامیکی در دستگاه بدنه (خروجی شتابسنج پس

()17

00

1
) C22 (f )  C33 (f
) K(2f
) C11 (f

R (f ) 
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شكل ( )7نمونه ساخته شده بورد حسگرهاي شتابسنج و

شكل ( )8شش نمونه منحني  Check Ratioمربوط به

ژیروسكوپ.

آزمون میداني انجام شده در آبهاي بندر انزلي.

در رابطه فوق ) C33(f) ،C22(f) ،C11(fبه ترتیب طیف
سری زمانی "هیو" و شیبهای موج  z/xو z/y

ميباشد.

در شکلهای یاد شده ،دادههای بویه اشنور نیز رسم
شدهاند كه انطباق خوبی با دادههای حسگر طراحی شده
دارد.
الزم بهه ذكههر اسههت كهه جهههت متوسههط مهوج بهها شههرایط
جغرافیایی منطقه كه محدوده مورد انتظار زاویه ورود مهوج
را مشخص میكند ،همخوانی دارد (مطابق شکل (.))11

تابع عدد موج بر حسب فركانس زاویهای
میباشد كه از حل عددی معادله

) 2  Kg tanh(Kh

بدست میآید .در این رابطه g=9.8

 m/s2شتاب جاذبه زمین و ) h(mعمق دریا میباشد [.]14
شکل ( )3منحنی  Check Ratioرا برای  3مورد داده
برداری میدانی نشان میدهد .با توجه به عوامل مختلف
خطا ،منحنیهای بدست آمده از مقدار  1انحراف دارد .این
میزان انحراف قابل قبول بوده و صحت كلی حسگر
موجنگاری طراحی شده را اثبات مینماید.
صحت سنجی مجموعه پردازشهای شبیهسازی امواج
دریا و حسگر موجنگار با پیادهسازی و آزمون فیزیکی
موجنگار انجام شده است .براساس ساختار پردازشی
مجموعه پردازشهای شبیهسازی امواج دریا و حسگر
موجنگار تشریح شده در این مقاله ،یک حسگر موجنگار
نصب بر بویه طراحی و ساخته و با مجموعه آزمون آونگ
بصورت فیزیکی كالیبره گردید .سپس این حسگر در
آبهای بندر انزلی در نزدیکی (حدود 522متر) یک بویه
موجنگار دیگر (بویه اشنور) به عنوان حسگر مرجع ،آزمون
شد .نتایج تخمین حداكثر ارتفاع موج ،جهت متوسط موج
در فركانس پیک طیف در شکلهای ( )2و ( )12آورده
شده است .ارتفاع مؤثر موج یک پارامتراستاندارد مشتق از
سری زمانی هیو بوده و عبارت از متوسط یک سوم
بزرگترین ارتفاع موج ضبط شده است.

شكل ( )9حداکثر ارتفاع موج اندازهگیري شده از روي سري
زماني هیو توسط حسگر موجنگار طراحي شده ) (IUTو بویه
اشنور.

شكل ( )11جهت متوسط موج در فرکانس پیك طیف توسط
حسگر موجنگار طراحي شده) (IUTو بویه اشنور.
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) محدوده مورد انتظار زاویه ورود موج با توجه به11( شكل
.موقعیت جغرافیایي منطقه استقرار بویه موجنگاري

 جمعبندي و نتیجهگیري-7
حسگر موجنگار الکترونیکی بر اساس زیر حسگرهای
MEMS  ژیروسکوپ و قطبنما با فنآوری،شتابسنج
 با قطبنما زاویه "یاو" و با جریان.پیادهسازی شده است
داده ژیروسکوپ زاویههای پیچ و رول و با جریان داده
 جابجایی عمودی "هیو" تخمین زده شده،شتابسنج
 برای كاهش نویز زیرحسگرها تعدادی از آنها با.است
.یکدیگر موازی شده و برآیند آنها استفاده گردیده است
،برای كالیبراسیون زیرحسگرهای شتابسنج و ژیروسکوپ
یک م جموعه آزمون ساده و كم هزینه بصورت آونگ
 آزمونهای میدانی صحت.طراحی و پیادهسازی شده است
كلی عملکرد حسگر موجنگار طراحی شده را نشان داده
 در بررسی صحت عملکرد میدانی حسگر ساخته.است
 استفاده شده و بیشینه اختالفcheck ratio شده از معیار
 درصد مشاهده2 نتایج طراحی و دادههای میدانی كمتر از
.گردیده است

 "تبدیل زاویههای پیچ – رول اندازهگیری شده،] نوربخش15[
،"از دستگاه مختصات بدنه به دستگاه مختصات ثابت
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