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 FIRمبتنی بر فیلترهای  GPSهای گیرنده سازی یک روش هموارسازی دادهطراحی و پیاده

 

 2,*ید محمدرضا موسوی میرکالئیو س 1هومان عالئیان

 

 صنعت ایراندانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و  -1

 استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران -2

 

 

 

طول، عرض و ارتفاع جغرافیایی را در هر نقطه دلخواه  باشدمیکه قادر است ای یاب ماهوارهسیستم موقعیت GPS -چکیده

های ای از خطاهای طبیعی و عمدی وجود دارند که سبب ایجاد ناهمواری در دادهگیری نماید. در این سامانه مجموعهاندازه

آزاد آن با  است که پارامترهای  FIRی یک روش هموارساز مبتنی بر فیلترارائه ،شوند. هدف از این تحقیقدریافتی می

افزار مناسب روش پیشنهادی در بستر یک سخت ،شوند. در پایانآوری شده، بهینه میهای واقعی جمعاستفاده از داده

 سازی خواهد شد.پیاده

 

 .سازیپیاده ،سازی، شبیهFIRها، فیلتر هموارسازی داده، GPS های کلیدی:واژه

 

 مقدمه  .1

وناگون گ یهانهیبشر بوده است. این امر در زم یاساس یهاازیاز ن یکیتعیین موقعیت و مکان جغرافیایی و زمان دقیق، همواره 

 یهامنظور تاکنون روش نیای داشته است. بدهواپیمایی اهمیت قابل مالحظه ،اخیر یهااز جمله کشتیرانی و در دهه

 GPSد. سیستم باشمی GPS† ای یجهان یابیتیدر این زمینه، سیستم موقع فناوریگوناگونی ارائه شده که آخرین دستاورد 

های دریافتی دچار خطاهایی همانند خطاهای از سه بخش ماهواره، کنترل و کاربر تشکیل شده است که در بخش کاربر، داده

 باشدو خطای چندمسیری می ماهواره، خطای ساعت ماهواره، خطای ساعت گیرنده، خطای تروپسفر، خطای یونسفر مدار

و  FIR سعی در کم کردن خطا به کمک الگوریتم هموارسازی با استفاده از فیلترهای ،هدف نهایی ،. در این مقاله[2,1]

 باشد.میدیگر های هموارسازی با سایر الگوریتمنتایج حاصله مقایسه 
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  FIR. فیلترهای 2

تلورانس  ، 𝛿𝑝 تلورانس باند عبور ، 𝜔𝑠 فرکانس باند قطع ،𝜔𝑝 در فیلتر های دیجیتال چهار پارامتر اصلی، فرکانس باند عبور 

 های صورتهای دیجیتال با توجه به خواستهوجود دارد. طراحی فیلتر ،کنندهای فیلتر را بیان میکه ویژگی𝛿𝑠 باند قطع 

 ند.گردسازی میپارامتر اصلی تعریف و پیادههار چمسئله با این 

شوند. بندی می)پاسخ ضربه محدود( تقسیم FIR)پاسخ ضربه نامحدود( و  IIRفیلترهای دیجیتال در حالت کلی به دو نوع 

 ی گسسته زمان به پیوسته زمانهای این فیلترها از حوزهبردن ویژگی آنان، اساس طراحی این IIRفیلترهای دیجیتال در 

روابط  ،های مفید طراحی پیوسته در زمانپیوسته در زمان بسیار پیشرفته تر بوده و بسیاری از روش IIRباشد. فیلتر های می

ها آن نامی طراحی این نوع از فیلترها با توجه به ایده، FIRدیجیتال  ای دارند. در مقابل در فیلترهایطراحی بسته و ساده

رابطه کلی  و هستندذاتا پایدار و سببی  ،ها به دلیل نداشتن قطباین نوع فیلتر باشد.ها مینی آدر محدود کردن پاسخ ضربه

 د.نباش( می1آن به صورت رابطه )

𝑦(𝑛) = ∑ 𝑏𝑚. 𝑥(𝑛 − 𝑚)

𝑙

𝑚=0

                                                                                                             (1) 

 . [3-5]استی فیلتر همان ضرایب پاسخ ضربه 𝑏ضرایب  ،(1که در رابطه )
 

 پیشنهادی . الگوریتم هموارسازی3

 

 ،برخی از موارددر دارای نویز بوده و یا است دلیل عواملی که قبال بیان شده است ممکن  به GPSی گیرنده دریافت یهاداده

در  .رودمی ها به کارها به منظور کاهش نوسان موجود در آنهموار کردن داده شته باشد کهها وجود داناسازگاری بین داده

کل یک سیگنال سینوسی دارای نویز همانند ش نماییدفرض  کنیم.پیشنهادی را با ذکر یک مثال تشریح میابتدا الگوریتم 

 ( داریم.1)

 
 ( سیگنال سینوسی نامنظم1شکل )

 کنیم.( رسم می2آن را همانند شکل )فرکانسی برای هموارسازی این سینوسی نامنظم ابتدا طیف فرکانسی  
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 (1شکل ) ( طیف فرکانسی سینوسی نامنظم2شکل )

 FIRباشد که با عبور دادن این سیگنال از یک فیلتر نال و نویز سیگنال میگطیف فرکانسی دارای دو بخش از اطالعات سی

ینوسی کرده و سیگنال س توان این سیگنال را هموارمی ،مناسب که باند قطع آن بین اندازه نویز و اندازه اطالعات سیگنال باشد

 . دنمو( دریافت 3منظم را همانند شکل )

 

 
 (1مربوط به شکل ) سیگنال سینوسی هموارشده (3شکل )

جمع آوری ی داده 1200روند کلی کار بدین صورت است که  ، FIRبه کمک فیلترهای  GPSهای برای هموارسازی داده

,𝑥)در سه بعد عملی  شده 𝑦, 𝑧)  ها را همانند به روزرسانی شدن به صورت یک ثانیه یک سازی، این دادهداریم. جهت شبیه

  انگینمیاز ها تفریق دادهبا را و مقدار خطای هر داده  نمودهبار به درون الگوریتم برده و میانگین را به صورت بالدرنگ حساب 

های خروجی هموار شده گذر عبور داده و دادهفیلتر پایین . سپس این خطاهای دریافتی را ازنماییممی محاسبهدر سه بعد 

 شود.دریافت می

 مراحل گام به گام به صورت زیر می باشد:

 های خطامرحله اول( آماده سازی داده

 

 هحساب شده و مقدار خطا با توجه به رابط (2ده در سه بعد با توجه به رابطه )های دریافت شدادهمیانگین  ،در هر مرحله

 .آیدها با مقدار میانگین بدست می، از تفاضل داده(3)
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�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑖=1200
1=1

1200
                                                                                                                                  (2) 

 

 باشد.میانگین دادها می �̅�که 

 

𝑑𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 − �̅�   ,     𝑖 ∈ [1,1200]                                                                                                     (3) 

داده  1200ها برای . نمودار خطای دادهاستای نسبت به میانگین لحظه 𝑖ام ی خطای داده 𝑑𝑥𝑖و   𝑖امی اولیه داده 𝑥𝑖 که 

,𝑥)د برای سه بع 𝑦, 𝑧) ( رسم شده است.4در شکل ) 

 

 
 های اولیه در سه بعد دادهدر  ها( خطا4شکل )

,𝑥)های خطا برای سه بعد های خطا، طیف فرکانسی دادهپس از بدست آوردن داده 𝑦, 𝑧) ( رسم شده است. 5در شکل ) 

 

 
 (4مربوط به شکل ) های اولیه در سه بعدخطای داده ( طیف فرکانسی5شکل )
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هر چند که برای هموارسازی باید  ،باشدهای فرکانس پائین میشود خطاها دارای مولفهمشاهده می( 5) شکلهمانطور که از 

 ،کنیممی فیلتری که برای این کار طراحیدر لذا  .های باال حذف گردندعبور کرده و فرکانسسیگنال های پایین فرکانس

های پائین تضعیف رخ دهد. جهت کاهش خطا در فرکانس ،شوددیده می( 5) شکلسعی کردیم که با توجه به آن چه در 

 .باشدی فیلتر میالبته باید به این نکته توجه کرد که در این تحقیق یکی از اهداف اصلی ما پائین بودن مرتبه

 

 مرحله دوم( طراحی فیلتر

ی یک فیلتر را بدست آورده و آن را در روند ترین مرتبهبهترین ضرائب و پائین ،توجه به روش سعی و خطادر این مرحله، با 

 .بریمانجام الگوریتم به کار می

 باشد:آوریم به شرح زیر میهای فیلتری که بدست میویژگی

 πدر مقیاس  0.1فرکانس باند عبور:  .1

 πدر مقیاس  0.4فرکانس باند قطع:  .2

 0.01و  0.8باند عبور و باند قطع: تلورانس  .3

 ( رسم شده است.6نمودار پاسخ فرکانسی فیلتر با این خصوصیات در شکل )

 

 
 پیشنهادی ( طیف فرکانسی فیلتر6شکل )

 باشد.می( 7) شکلبه صورت مربوطه ی فیلتر نمودار پاسخ ضربه

 

 
 پیشنهادی ضربه فیلتر ( پاسخ7شکل )

این فیلتر یک فیلتر . باشدی سه بوده و با طول چهار که دارای تقارن زوج میشود فیلتر از مرتبههمانطور که مالحظه می

FIR  دهد.های باال را نمیی عبور از فرکانساجازه است وهای باال دارای یک صفر ذاتی در فرکانس بوده واز نوع سه 
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 های خطا از فیلترعبور دادن دادهمرحله ی سوم( 

 .آوریمهای هموار شده را بدست مییک به یک عبور داده و داده ،های خطا را از فیلترپس از بدست آوردن ضرائب فیلتر، داده
 .( رسم شده است8) شکلهای هموار شده در نمودار داده

 

 
 های هموارشده( نمودار داده8شکل )

 ها هموارتر شده است.تر شده و تغییرات دادهکم ،ها با توجه به شکلشود تغییرات شدید در دادههمانطور که مشاهده می

 باشد.می (9) شکلهای هموار شده به صورت نمودار پاسخ فرکانسی داده

 

 
 های هموار شده( طیف فرکانسی داده9شکل )

 مقایسه می شود. (10) شکلهای خطا اولیه برای سه بعد در های هموار شده با دادهو در نهایت داده 
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 شده های هموارهای اولیه با داده( مقایسه داده10شکل )

های هموار شده نمودار داده مبین های اولیه و نمودار به رنگ نارنجینمودار داده نمودار به رنگ آبی مبین ،(10) شکلدر 

ی اصلی را به ما مقدار هموار شده ،(4با توجه به رابطه ) ها جمع شده وهای خطا با مقادیر میانگیندر نهایت داده .است

 .دهدتحویل می

𝑑𝑥�̂� + �̅� = 𝑥�̂�                                                                                                                                       (4) 

 

 های بدست آورده شدهمرحله ی چهارم( ارزیابی داده

ها برای هر بعد دقت داده .[7,6] شوداده میاستفبرای معرفی دقت الگوریتم پیشنهادی  RMS معیاربرای ارزیابی نتایج از 

 داریم: شود.می محاسبهها نیز حساب شده و در مجموع دقت نهایی برای کل داده

𝑟𝑚𝑠𝑥 = √
1

1200
. ∑ (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑥)2

1200

𝑖=0

  , 𝑟𝑚𝑠𝑦 = √
1

1200
. ∑ (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑦)

2
1200

𝑖=0

   , 𝑟𝑚𝑠𝑧 = √
1

1200
. ∑ (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑧)2

1200

𝑖=0

 (5) 

 باشد.می( 6رابطه )نهایی به صورت   RMSدر نتیجه

𝑟𝑚𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝑟𝑚𝑠𝑥
2 + 𝑟𝑚𝑠𝑦

2 + 𝑟𝑚𝑠𝑧
2                                                                                       (6) 

 ان داده شده است. ( نش2( و )1های )های هموار شده به ترتیب در جدولهای اولیه و دادهها برای دادهارزیابی
 های اولیهارزیابی داده (1جدول )

 Zت موقعیمولفه  Yت موقعیمولفه  Xت مولفه موقعی پارامترها
 4.2365 3.3761 5.5951 حداکثر

 4.8468- 5.3592- 5.1508- حداقل

 0.1232- 0.6280- 0.1297 متوسط

 1.6921 1.7502 1.5818 موثر

𝑟𝑚𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2.9031𝑚 
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 های هموارشدهارزیابی داده (2جدول )

 Zت مولفه موقعی Yت مولفه موقعی Xت مولفه موقعی پارامترها
 0.1916 0.1463 0.2211 حداکثر

 0.2181- 0.2308- 0.2049- حداقل

 0.0058- 0.0287- 0.0061 متوسط

 0.0762 0.0787 0.0703 موثر

𝑟𝑚𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ𝑒𝑑 = 0.1302𝑚 
 

متر سانتی 13متر به  2.9خطا از  RMS مقدار کهداده شد نشان  ،(2) و ( 1های )جدولبا توجه به نتایج بدست آمده در 

 کند.کاهش یافته و بهبود عملکرد این الگوریتم را توجیه می

 ، الگوریتم هموارساز میانگین مجموع[8]رسازی حداقل مربعات خطا نتایج حاصله از اعمال روش پیشنهادی با الگوریتم هموا

 ( مقایسه شد.3داده، مطابق جدول ) 1000برای هموارسازی  [10]و الگوریتم هموارساز پاسخ ضربه  [9]

 
 مقایسه دقت چهار روش هموارسازی( 3جدول )

 برحسب متر RMSدقت  نام الگوریتم

 3.7337 میانگین مجموعالگوریتم هموارساز 

 4.1742 حداقل مربعات خطاالگوریتم هموارساز 

 0.3081 پاسخ ضربهالگوریتم هموارساز 

 0.1291 الگوریتم هموار سازی به کمک فیلتر پائین گذر

 

 .باشدها میسایر الگوریتمگذر نسبت به الگوریتم هموارسازی به کمک فیلتر پائینمبین کارآیی بیشتر  (3نتایج جدول )

عدد از  10و برای  سازیپیاده( 11شکل ) Arduino افزار، در سختFIRالگوریتم هموارسازی با استفاده از فیلترهای 

تقیم سازی شده از نوع مسی فیلتر، ساختار فیلتر پیادهبه دلیل پایین بودن مرتبه خروجی گرفته شده است. GPSهای داده

 باشد.می

 

 
 سازی روش پیشنهادیبرای پیاده Arduinoافزار سخت( 11) شکل
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 های هموارشدههای اولیه با داده( مقایسه داده12شکل )

های ارزیابی دادهنتایج  .باشندهای واقعی به رنگ آبی میسازی شده به رنگ نارنجی و دادههای پیاده( داده12) شکل در

 ( بیان شده است.4درجدول ) ،سخت افزار پیشنهادی رویسازی روش در پیادهبدست آورده شده 

 
 سازی شدههای پیاده( ارزیابی داده4جدول )

 عنوان ی اولیهداده سازی شدهی هموارشده شبیهداده سازی شدهی هموارشده پیادهداده
0.310m 0.273m 0.8291m RMS 

 

که هر دو در حدود سه کم  RMS به پی ،سازی شدهسازی شده و پیادهی شبیهداده 10نهایی برای  RMSبا توجه به 

 .بریممی ،متر خواهد بودسانتی

 

 گیری. نتیجه4
در نهایت نتایج ارائه شد.  GPSهای برای پردازش داده FIRهموارسازی به کمک فیلترهای دقیق روش یک در این مقاله 

با سه الگوریتم هموارسازی دیگر، بهبود این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتم ها را نشان داد. همچنین بدست آمده و مقایسه 

 .باشدسازی میی پائینی بوده و قابل پیادهفیلتر استفاده شده دارای مرتبه
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