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 های لیفتینگمبتنی بر گام 4حذف نویز حسگرهای اینرسی با استفاده از تبدیل موجک داوبیچیز

 

 

 2*ید محمدرضا موسوی میرکالئیو س 1هومان عالئیان

 ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایراندکتریدانشجوی  -1

 ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایراناستاد -2

 

 چکیده 

 شود در بلند مدتباشند که باعث میارزان قیمت با توجه به ساختاری که دارند، شامل نویزهای مختلفی می 1حسگرهای اینرسی

ارائه شده  2یک الگوریتم حذف نویز با استفاده از تبدیل موجک مبتنی بر طرح لیفتینگ ،مقالهدقت آن کاهش پیدا کند. در این 

باشد و همچنین استفاده از باعث بهتر شدن نتایج نسبت به حالت تک سطحی می 3است. استفاده از لیفتینگ چند سطحی

اعمال  5پویا هایروی دادهدهد. در پایان این مقاله، روش پیشنهادی بر حذف نویز را به ما می 4بودن امکان بالدرنگ ،لیفتینگ

و برای ژیروسکوپ تا  %57سنج تا بهبود نتایج نسبت به حالت نویزی برای شتابشده و نتایج بدست آمده، حذف نویز و بهبود 

 .دهدنشان می را 80%

 اینرسی، تبدیل موجک، طرح لیفتینگسامانه ناوبری حذف نویز، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه  .1

در مختصات  8یابی و اطالعات حالتارکان اصلی برای موقعیت (GPS) 7و سامانه موقعیتی جهانی (INS) 6سامانه ناوبری اینرسی

دقت بلند مدت خوبی  GPSدارای دقت خوبی در کوتاه مدت است، در مقابل سامانه ناوبری اینرسی . [1] باشندجغرافیایی می

                                                 
* Email Corresponding Author: M_Mosavi@iust.ac.ir 
1 Inertial Sensors 
2 Lifting Scheme 

3 Multi Resolution Lifting 
4 Online 

5 Dynamic 
6 Inertial Navgation System 

7 Global Positioning System 
8 Attitude 
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 [4تشکیل شده است (IMU) 1گیری اینرسیبلوک مکانیزاسیون و واحد اندازه بخشاز دو  ،(1مطابق شکل ) INS. 3]و [2دارد

واحد محاسبه حالت، واحد محاسبه  :بخشترین حالت به سه واحد مکانیزاسیون صرف نظر از ارتباط بین واحدها در ساده. 5]و

گیری اینرسی به دلیل خطاهای بزرگی که در واحد اندازه، با این حال .[6] شودسرعت و واحد محاسبه موقعیت تقسیم می

(IMU) دهد، دقت رخ میINS [7-10] یابدبا گذشت زمان کاهش می. 

 

 .ناوبری اینرسیاجزای یک بلوک سامانه  (1) شکل

. اگرچه، [1] های نویزی مختلفی را دارندباشد که مشخصهمی 3سنجو شتاب 2گیری اینرسی، خود شامل ژیروسکوپواحد اندازه

در عدم دقت حسگرهای اینرسی ، خطای ژیروسکوپ نقش بسیار مهمی استسنج دارای خطایی جزئی در عملکرد سامانه شتاب

4های مبتنی بر . ژیروسکوپ[11] دارد
MEMS ی آن، مصرف انرژی کم و موارد قیمت بودن، کوچک بودن اندازهبه دلیل ارزان

های ای بهبود عملکرد حسگرهای حذف نویز آن بربر روی روش اند. بنابراین، مطالعهدیگر، در چند سال اخیر گسترش زیادی یافته

. مقاالت متعددی در خصوص این امر با نتایج خوب چاپ شده است. استفاده از تبدیل [12] مهم است MEMSاینرسی مبتنی بر 

لیل تجزیه تبدیل موجک به د .14]و [13باشدهای مرسوم برای حذف نویز سیگنال یا تصویر مییکی از روش 5موجک گسسته

های بسیاری سازی تبدیل موجک چالش. با این حال، پیاده[15] تواند ارائه دهدو تحلیل زمان و فرکانس حذف نویز خوبی را می

جدید از  ها، رویکردیاز تبدیل موجک مبتنی بر لیفتینگ استفاده شده است. لیفتینگ ،مقالهتواند تحمیل کند. در این را می

و  6ی انتقالها الزاما بر پایه. این نوع موجک[16] شودهای نسل دوم گفته میها موجکباشند که به اصطالح به آنها میموجک

تر و اجرای سریع آن است، زیرا تبدیل سازی راحتهای طرح لیفتینگ پیادهترین مزیتمباشند. یکی از مهنمی 7گذاریمقیاس

شود که ما که هر گام دارای جمع و ضرب اسکالر یا عمل شیفت است و این اجرای سریع موجب آن می استهایی آن شامل گام

 . برای یک حذف نویز خوب از لیفتینگ چند سطحی استفاده[17] بتوانیم یک روش حذف نویز بالدرنگ خوبی را ارائه دهیم

برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی از انحراف از معیار آلن به عنوان یک معیار مرجع، که یک تحلیل در حوزه زمان  .است شده

 .19]و [18اده شده استهای حسگر اینرسی بدست آورد، استفتواند پارامترهای نویزی را از دادهباشد و میمی

                                                 
1 Inertial Measurement Unit 

2 Gyroscope 
3 Accelerometer 

4 Micro-Electro-Mechanical System 
5 Discrete Wavelet Transform 

6 Translation 
7 Scaling 
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سپس در بخش سوم تبدیل موجک  ،لن را به عنوان یک معیار برای روش پیشنهادی بیان کردهآدر بخش دوم انحراف از معیار  

شود. در بخش چهارم روش حذف نویز توضیح داده می 4های لیفتینگ مربوط به خانواده داوبیچیزمبتنی بر لیفتینگ و گام

 .دنباشمی گیرینتایج و نتیجههای بالدرنگ مطرح شده و در ادامه آن نیز بخش

 انحراف از معیار آلن .2

طراحی  1یک روش تجزیه و تحلیل در حوزه زمان است که در ابتدا برای پایداری فرکانسی نوسانگرها، (AV)انحراف از معیار آلن 

ها داده.  این روش در ابتدا [18] سازی حسگرهای اینرسی استفاده شده استآمیزی برای مدلاخیرا این مورد به طور موفقیتو 

  گیرند.باشد، در نظر میمی 𝑛𝜏0، که برابر با 𝜏برای هر خوشه یک زمان کند. بندی می( خوشه2را مطابق شکل )

 

 .ها در روش انحراف از معیار آلن( ساختار داده2) شکل

 آوریم. باشد، بدست می 𝛺(𝑡)ای حسگر اینرسی ( میانگین آن را با فرض اینکه خروجی لحظه1برای هر خوشه مطابق رابطه )

�̅�𝑘(𝜏) =
1

𝜏
∫ 𝛺(𝑡)

𝑡𝑘+𝜏

𝑡𝑘

𝑑𝑡                                                                                                                                      (1) 

شود و ام شروع می𝑘دهد که از نقطه داده ای از نرخ خروجی برای یک خوشه را نشان میمیانگین خوشه �̅�k(𝜏)که در آن، 

 شود.( تعریف می2، به صورت رابطه )𝜏در نتیجه، انحراف از معیار آلن به طول باشد. درپی میی پی، نقاط داده𝑛شامل 

𝜎2(𝑇) =
1

2𝑇2(𝑁 − 2𝑛)
∑ (�̅�𝑘+𝜏(𝜏) − �̅�𝑘(𝜏))2 

𝑁−2𝑛

𝑘=1

                                                                                        (2) 

 ( بیان شود.3های خروجی زاویه یا سرعت به صورت رابطه )تواند به صورت مولفهچنین میانحراف از معیار آلن هم

𝜎2(𝑇) =
1

2𝑇2(𝑁 − 2𝑛)
∑ (𝜃𝑘+2𝑛 − 2𝜃𝑘+𝑛 + 𝜃𝑘)2 

𝑁−2𝑛

𝑘=1

                                                                                 (3) 

گیری شرایط مختلف ، ابزاری برای شناسایی و اندازه𝜏، نسبت به 𝜎(𝜏) یک نمودار لگاریتمی، از ریشه مربع انحراف از معیار آلن

به  های مربوطفرآیندهای حسگر است که برای رسیدن به نمودار لگاریتمی، ابتدا باید نویزهای ممکنه را با نویز موجود در داده

ها و انواع دستگاه هایی که وابسته بهبه طور کلی هر یک از اجزا نویز تصادفی ممکن است در داده .خودشان شناسایی کنیم

آیند، موجود باشند. اگر منابع نویز مستقل باشند، انحراف از معیار آلن مجموع مربعات هر خطا ها بدست میمحیطی که داده

که یک نویز به صورت  بوده 2شامل نویز کوانتیزاسیون ،شودتواند شناسایی که توسط انحراف از معیار آلن مینویزهایی  .است

                                                 
1 Oscillators 
2 Quantization Noise 
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تصادفی  که گام بوده 1ای )سرعت(تصادفی زاویه گام ،نویز بعدیه و به دلیل ماهیت گسسته خروجی حسگر است. ذاتی در سامان

نی ی نویزی فرکانس باال که همبستگی زمامولفه سنج است.ای مربوط به ژیروسکوپ و گام تصادفی سرعت مربوط به شتابزاویه

. این سنج( شودای ژیروسکوپ )یا سرعت شتابتواند شامل گام تصادفی زاویهمیتری نسبت به زمان نمونه دارد، بسیار کوتاه

اپایداری ن شوند. نویز سوم،سنج( مشخص میی طیف نویز سفید روی خروجی نرخ ژیروسکوپ )یا شتابهای نویزی به وسیلهمولفه

به صورت نویز  است که 2بایاس
1

𝑓
نوع نویز یک نوسانات بایاس فرکانسی کم در باشند. این یا نویز لرزش نیز شناخته شده می 

فی گام تصاد ،چهارمنویز  باشند.گیری شده است. منشا این نویز الکترونیک یا سایر اجزای حساس به لرزش میهای اندازهداده

ا زمان یی باحتماال یک مورد محدود از یک نویز همبسته نما باشد کهمیاین یک فرآیند تصادفی از منشا نامعلوم  .است 3سرعت

باشد. تمام این فرآیندها و همبسته نمایی می و نویز 4شامل نویزهای شیب سرعت رانش ، حسگرهمبستگی باال است. در نهایت

 .[18] ( برای آن بدست آورد5توان یک انحراف از معیار کلی مطابق رابطه )( خالصه شود و می3در شکل ) تواندمینویزها 

 

 .[18] تجزیه و تحلیل انحراف از معیار آلن ( نتیجه3) شکل

σ2(τ) = σ𝐴𝑅𝑊
2 (τ) + σ𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡

2 (τ) + σ𝐵𝑖𝑎𝑠𝐼𝑛𝑠𝑡
2 (τ) + ⋯                                                                                     (5) 

 شود.( محاسبه می6انحراف از معیار آلن دارای یک دامنه مثبت و منفی از خطا است که مطابق رابطه ) محاسبه

𝜎(𝛿) =
1

√2(
𝑁
𝑛 − 1)

                                                                                                                                               (6) 

، در تخمین 𝜎(𝑇)، تعداد نقاط داده شده 𝑛باشد و آوری شده از حسگرها میهای جمعنقاط داده مجموعهمبین  𝑁 ،در آنه ک

 است.

  

                                                 
1 Angle (Velocity) Random Walk 
2 Bias Instability 

3 Rate Random Walk 
4 Rate Ramp 



 

 I4C.IUST.AC.IR         158 

 

 های لیفتینگ تبدیل موجک مبتنی بر گام .3

های موجک"یک رویکرد کارآمد برای ساخت به اصطالح  (LWT) 2یا تبدیل موجک گسسته مبنی بر لیفتینگ 1طرح لیفتینگ

های معمول به موجکباشند. گذاری( نمیها الزاما توابع انتقال و اتساع )مقیاس. به طور کلی این موجک[16] است "نسل دوم

شوند. طرح لیفتینگ در مقایسه با ناخته میهای کالسیک شهای نسل اول یا موجکتحت عنوان موجککار رفته در مقاالت 

. در [17] کندتر تبدیل موجک را فراهم میهای کالسیک دارای برخی مزایای اضافی است. طرح لیفتینگ اجرای سریعموجک

 شوند، در حالی که طرحبرداری میتقسیم شده و زیرنمونه 4و باالگذر 3گذرهای پائیناصلی به سیگنال تبدیل کالسیک، سیگنال

به بیشتر محاس سرعت شده والگذر و پائین گذر استفاده های میان فیلترهای باگیری شباهتشود تا از بهرهلیفتینگ باعث می

کند، فراهم می تبدیل موجک را داخلیطرح لیفتینگ امکان محاسبه  .یابدافزایش می 2گاهی اوقات سرعت با ضریب  .شود

اگر ساختاری در سیگنال وجود داشته باشد، پس از گرفتن دو نمونه مجاور، اختالف  بنابراین هیچ حافظه کمکی الزم نیست.

برای نمونه دوم است. با این حال،  5بینیتوان گفت که نمونه اول پیشها به احتمال زیاد اندک خواهد بود. به عبارت دیگر، میآن

ها است. محاسبه میانگین آن ،شودانجام میترین عملیاتی که با دو نمونه های دیگری استفاده کرد. سادهبینیشتوان از پیمی

این  ،چنینها هستند. همشود که مقادیر میانگین جفت، شامل ساختار کلی سیگنال با تنها نیمی از تعداد نمونهمشاهده می

ن ک محاسبه میانگیتر از یروزرسانی را بیشتوان عملیات بهبینی، مییات پیشگویند. مشابه عملمی 6روزرسانیعملیات را به

  جفت تعمیم داد.

 .های لیفتینگ( گام1جدول )

  های لیفتینگگام

 کندتقسیم می (𝑜𝑑𝑑𝑗−1) و فرد (𝑒𝑣𝑒𝑛𝑗−1)سیگنال ورودی را به دو بخش زوج  :7دوبخش کردن

𝐝𝑗−1 بینی:پیش = 𝑜𝑑𝑑𝑗−1 − 𝑃(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑗−1) 

𝐬𝑗−1 روزرسانی:به = 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑗−1 − 𝑃(𝑑𝑗−1) 

 

و  𝑠𝑗−1تقسیم کرده که با  2𝑗−1، در ابتدا سیگنال را به دو دنباله که هر کدام طولی برابر شودشروع  2𝑗با طول  𝑠𝑗سیگنال  اگر

𝑑𝑗−1 برای سطح دوم نیز  .[20] کنیمتوصیف می (1در جدول )( را با سه گام الف-4شوند. روند عملیات شکل )نشان داده می

 باشد.( میب-4برای دو سطح از تجزیه لیفتینگ به صورت شکل ) شوند.تقسیم می 𝑑𝑗−2و  𝑠𝑗−2های به سیگنال 𝑠𝑗−1سیگنال 

 های لیفتینگ را تشکیل دهند. شوند تا گامروزرسانی مبتنی بر نوع موجک انتخابی تعیین میبینی و بهتوابع پیش

                                                 
1 Lifting Scheme 

2 Lifting Based Discrete Wavelet Transform 
3 Lowpass 

4 Highpass 
5 Prediction 

6 Update 
7 Split 
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 )ب( )الف(

 .ه)ب( لیفتینگ با دو سطح تجزی و ( )الف( لیفتینگ با تک سطح تجزیه4) شکل

 .[20] باشد( می2به صورت جدول ) 4داوبیچیزمعکوس برای موجک  های لیفتینگ مستقیم وگام

 .4های لیفتینگ مستقیم و معکوس برای موجک داوبیچیز( گام2جدول )

 های لیفتینگ معکوسگام های لیفتینگ مستقیم گام

𝒅𝒍
(𝟏)

= 𝒙𝟐𝒍+𝟏 − √𝟑𝒙𝟐𝒍 

𝒔𝒍
(𝟏)

= 𝒙𝟐𝒍 +
√𝟑

𝟒
𝒅𝒍

(𝟏)
+

(√𝟑 − 𝟐)

𝟒
𝒅𝒍+𝟏

(𝟏)
 

𝒅𝒍
(𝟐)

= 𝒅𝒍
(𝟏)

+ 𝒔𝒍−𝟏
(𝟏)

 

𝒔𝒍 =
√𝟑 + 𝟏

√𝟐
𝒔𝒍

(𝟏) 

𝒅𝒍 =
√𝟑 − 𝟏

√𝟐
𝒅𝒍

(𝟐)
  

𝑑𝑙
(2)

=
√3 + 1

√2
𝑑𝑙 

𝑠𝑙
(1)

=
√3 − 1

√2
𝑠𝑙 

𝑑𝑙
(1)

= 𝑑𝑙
(2)

− 𝑠𝑙−1
(1)  

𝑥2𝑙 = 𝑠𝑙
(1)

−
√3

4
𝑑𝑙

(1)
−

(√3 − 2)

4
𝑑𝑙+1

(1)
 

𝑥2𝑙+1 = 𝑑𝑙
(1)

+ √3𝑥2𝑙 
 

 . حذف نویز 4

جاکه تبدیل موجک گسسته دارای های لیفتینگ تجزیه شود. از آنتواند به صورت گاممی FIRمعلوم است که هر موجک 

آوردن روابط بازگشتی در مورد تبدیل موجک و حذف نویز موجک، دشوار است. در نتیجه،  مختلف است، بدستهای ویژگی

ز در حذف نویز سیگنال، ازش بالدرنگ گذارد. برای تحقق بخشیدن به پردابرروی کاربرد بالدرنگ حذف نویز موجک تاثیر می

ترین ها این است که هربار جدیدداده استفاده شده است. مفهوم اساسی انتقال پنجره [21]ها از مرجع روش انتقال پنجره داده

هایی که در داده را در زمان واقعی بدست آورده و سپس با استفاده از روش حذف نویز موجک برای پردازش آن داده به روش

 دهیم. کنیم، عمل حذف نویز را انجام میادامه بیان می

𝑘به طوری که  2𝑘ها برابر طول دادهفرض شود که  ∈ 𝑍, 𝑘 > امین نمونه بالدرنگ سیگنال باشد. در مرحله اول 𝑖نیز  𝑥𝑖باشد.  1

ها به همان صورت داده ،(2𝑘تر از تبدیل موجک به اندازه کافی طوالنی نیستند )کوچک یها براحذف نویز بالدرنگ، وقتی داده

( اولین پنجره شروع شده و حذف نویز بالدرنگ آغاز 2𝑘شوند. به محض رسیدن به حداقل طول مورد نظر )در خروجی ظاهر می

 باشد.های زیر میکند که به صورت خالصه شامل گامبه گام، با طول ثابت حرکت می شود. متعاقبا، پنجره گاممی

 که زمانی𝑖 < 2𝑘یل اینکه طول توالی داده ، به دل(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑖) کندکوتاه است، نیاز حداقل طول را برآورده نمی. 

 شوند. ها به صورت مستقیم در خروجی ظاهر میشود و دادهروش حذف نویز موجک به کار گرفته نمی ،بنابراین

 که زمانی𝑖 = 2𝑘 طول توالی داده ،(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥2𝑘) گیرد. به حدنصاب خود رسیده است، اولین حذف نویز صورت می

,�̂�1)های حذف نویز شده به صورت داده �̂�2, … , �̂�2𝑘) نهایت  باشد و درمی�̂�2𝑘  به عنوان خروجی حذف نویز سیگنال

𝑥2𝑘 است.  
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 که زمانی𝑖 = 2𝑘 + ,𝑥2)، طول توالی داده به صورت 1 𝑥3, … , 𝑥2𝑘+1) ذف نویز به صورت ها بعد از حاست. توالی داده

(�̂�2, �̂�3, … , �̂�2𝑘+1) که  باشدمی�̂�2𝑘+1  نتیجه حذف نویز داده𝑥2𝑘+1 .به عنوان خروجی است 

 های نمونه پردازش که تمام دادهشوند تا زمانیکند و مراحل باال تکرار میگام رو به جلو حرکت میبهپنجره داده گام

 شوند. 

شود که طول سیگنال نامحدود است، اما در کاربردهای عملی سیگنال دارای طول میالگوریتم تبدیل موجک از این فرض گرفته 

برای جلوگیری از اعوجاج مرزی باید نقطه مرزی در استفاده از تبدیل موجک پردازش شود. یکی از  ،بنابراین .باشدمحدود می

توان به سیگنال با است. به طور معمول، میهای ممکن برای از بین بردن اعوجاج مرزی، گسترش سیگنال به خارج از مرز راه

طول محدود صفر اضافه شود، اما این گسترش در بسیاری از کاربردها نامطلوب است. در حال حاضر، گسترش متقارن یک روش 

 محبوب برای مدیریت گسترش مرز سیگنال با طول محدود است. 

𝑡ه در آن به طوری ک ،باشد 𝑥(𝑡)فرض شود که دنباله سیگنال به صورت  = 1,2, … , 𝑛 ؛𝑎(𝑖)  نیز گسترش متقارن از𝑥(𝑡)  است؛

𝑡که زمانی ≥ 𝐿  :باشد 

𝑎(𝑖) = {
𝑥(𝑡 − 𝐿 + 𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝐿                  
𝑥(𝑡 + 𝐿 − 𝑖),         𝑖 = 𝐿 + 1, 𝐿 + 2, … ,2𝐿

                                                                                         (7) 

است و در نهایت نتیجه حذف نویز نهایی  𝑎(𝑖)نتیجه حذف نویز موجک برای  �̂�(𝑖)باشد. ها میعرض پنجره داده 𝐿که در آن، 

�̂�(𝑡)  در زمان𝑡 ( می8به صورت رابطه )[21] باشد . 

𝑥(𝑡) =
�̂�(𝐿) + �̂�(𝐿 + 1)

2
                                                                                                                                      (8) 

های لیفتینگ و بر طرف کردن مشکالت پردازش مرزی با توجه به آنچه بیان شد، باید عمل حذف نویز را پس استفاده از گام

دلیل استفاده از ب جزئیات انجام دهیم. در این مقاله از حداکثر سطح تجزیه برای حذف نویز استفاده شده است. برای ضرای

دهد. برای حذف نویز در ابتدا باید عمل ی مورد هدف، حذف نویز در آن رخ میحداکثر طبقات این است که در نهایت داده

اگر  .را تخمین بزنیم σستانه در هر دو روش مذکور، نیاز داریم سطح نویز برای انتخاب سطح آتخمین سطح نویز را انجام دهیم. 

 د.باششامل انرژی سیگنال نیز می ،برای تخمین سطح نویز از پارامتر انحراف از معیار در سیگنال آمیخته به نویز استفاده کنیم

یک تخمین پایدار از انحراف معیار نویز در  1994دهد. دونوهو و جانستون در سال تخمین مناسبی از سطح نویز به ما نمی ،لذا

ستفاده از ضرایب موجک و ریزترین مقیاس )بخش باالگذر( که اتبدیل موجک سیگنال آمیخته به نویز پیشنهاد دادند که با 

 .[16] شود( محاسبه می9به صورت رابطه ) ،کندال در آن تمرکز پیدا میترین توان نویز نسبت به سیگنمعموال بیش

�̂�𝑁 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 {|𝑤𝑘 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑤𝑘)|}𝑘=1,2,3,…

0.6745
                                                                                               (9) 

 ضرایب موجک سیگنال آمیخته به نویز در ریزترین مقیاس هستند. 𝑤𝑘که در آن، 

با  شود وکه خود شامل چندین روش میاست پس از محاسبه نمودن تخمین سطح نویز نوبت به محاسبه آستانه تقطیع شده 

مطابق  1از روش تنظیم آستانه سراسری ،باشند. در این مقالههای مورد نظر خود را دارا میتوجه به کاربردهای مورد نظر روش

 .[16] استفاده شده است (10رابطه )

𝜆𝑢 = �̂�𝑁√2 log 𝑁                                                                                                                                                 (10) 

 های ضرایب موجک در ریزترین مقیاس است.تعداد نمونه 𝑁که در آن، 

                                                 
1 Universa 
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( توانستیم آستانه مناسب برای یک دسته از ضرایب موجک در یک زیرباند مشخص پیدا کنیم. در گام 10با استفاده از رابطه )

.)𝐷𝜆بعدی نیاز به یک تابع غیرخطی  موجک تخمین زده شده )بدون نویز( باشد که بتوان ضرایب ( می11به صورت رابطه ) (

 یا صفر شده )حذف شده کامل( جایگزین ضرایب آمیخته به نویز کرد.

�̂� = 𝐷𝜆(𝑤)                                                                                                                                                            (11) 

د ها نخواهنگذاری محدود به این روشهای آستانهالبته این روش .برای این کار چندین نوع مختلف از توابع غیرخطی وجود دارد

 است،گذاری سخت دارای پاسخ بهتری به اینکه آستانه وجهتبا  شود.های مختلفی نیز وجود دارد یا کماکان ابداع میبود و روش

 . خواهیم پرداختگذاری سخت و نتایج مربوط به آن بیان آستانه در این مقاله، صرفا به

 .[16] باشد( می12گذاری سخت مطابق رابطه )رابطه مربوط به آستانه

𝐷𝐻
𝜆(𝑤) = {

𝑤                       |𝑤| > 𝜆
0                               𝑜. 𝑤

                                                                                                                  (12) 

از آن تر شود و اگر کوچکهمان مقدار جایگزین میباشد، تر از مقدار حد آستانه بزرگ 𝑤𝑖اگر مقدار  ،(12با توجه به رابطه )

 ( خواهد بود.5نمودار آن مطابق شکل ) خواهد بود کهباشد، برابر صفر 

 

 .[16] گذاری سخت( نمودار برای آستانه5) شکل

 

 نتایج .5

ان سنج را بینتایج حذف نویز برای حسگرهای اینرسی ژیروسکوپ و شتاب ،با توجه به توضیحات بیان شده در این قسمت

توان ها را برای عمل حذف نویز با حداکثر سطوح تجزیه، میتعداد نقاط دادهبا توجه به توضیحات بیان شده،  ،کنیم. در ابتدامی

( نتایج اولیه برای برای حسگرهای 4( و )3های )ادامه داد. در جدولو ...  64، 32، 16، 8، 4، 2 ، به صورت2از روی مضارب 

  لحاظ شده است.سنج، به ترتیب برای ژیروسکوپ و شتاباینرسی 
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 .ایپو یهاسه محور داده یبرا روسکوپیژ یزینو یپارامترها جینتا( 3جدول )

 نویز              

 محور

 گام تصادفی 
𝑫𝒆𝒈

𝒔
𝟏
𝟐

⁄  

 شیب سرعت رانش

𝑫𝒆𝒈 𝒔𝟐⁄  

 نویز کوانتیزاسیون
𝑫𝒆𝒈 

 گام تصادفی سرعت
𝑫𝒆𝒈

𝒔
𝟑
𝟐

⁄  

 ناپایداری بایاس

𝑫𝒆𝒈
𝒔⁄  

X 0.1287 ±2.3423 - - - 0.2566 ±4.6703 

Y - - - - 0.0423 ±0.7707 

Z 0.0682 ±1.2419 - - - 0.0623 ±1.1344 

5.5427𝛔  واریانس کل
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

= 

 

 .ایپو یهاسه محور داده یسنج براشتاب یزینو یپارامترها جینتا( 4جدول )

              

 نویز

 محور

 گام تصادفی 
𝒎/𝒔

𝒔
𝟏
𝟐

⁄  

 شیب سرعت رانش

𝒎/𝒔 𝒔𝟐⁄  

 نویز کوانتیزاسیون

𝒎/𝒔 

 گام تصادفی سرعت
𝒎/𝒔

𝒔
𝟑
𝟐

⁄  

 ناپایداری بایاس

𝒎/𝒔
𝒔⁄  

X - - - - 0.0042 ±0.0766 

Y 0.0041 ±0.0753 - - - 0.0019 ±0.0348 

Z - - - - 0.0296 ±0.5385 

0.55𝛔  واریانس کل
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

= 

 

سنج های بسیار بزرگتری نسبت به شتابرود ژیروسکوپ دارای پارامترهای نویزی با اندازهشود و انتظار میهمانطور که مشاهده می

میزان عدم دقت انحراف از معیار آلن  ،(6انحراف از معیار کلی برای هر سیگنال و با توجه به رابطه ) ،(5است. با توجه به رابطه )

ی هر برای حداکثر تجزیه انحراف از معیار کلتعداد نقاط انتخابی و  ،(6در جدول )( بیان شده است. 4( و )3های )در جدول

 سنج نشان داده شده است. های مربوط به شتابصورت برای دادههای ژیروسکوپ و به همین تعداد نقطه، مربوط به داده

 .ی مختلف( نتایج انحراف از معیار کل برای تعداد نقاط داده5جدول )

 تعداد نقاط

 نوع داده

 𝑁=2  𝑁=4  𝑁=8  𝑁=16 𝑁=32 𝑁=64  نتایج اولیه

انحراف از معیار 

 کل ژیروسکوپ

5.5427 4.6931 4.2812 3.8350 2.9395 2.1826 1.1007 

 80.14 60.61 46.96 30.81 22.76 15.32 - بهبود )%(

انحراف از معیار 

 سنجکل شتاب

0.55 0.4349 0.4253 0.3861 0.3419 0.2861 0.2361 

 57.06 47.97 37.83 29.80 22.67 20.92 - بهبود )%(
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نشان داده  باشد،سنج میرتیب برای ژیروسکوپ و شتابت( که به 7( و )6های )جدولتایی به صورت 64نتایج برای تعداد نقاط 

است.  57سنج تقریبا برابر درصد و برای شتاب 80شود، میزان بهبود ژیروسکوپ تقریبا برابر شده است. همانطور که مشاهده می

تا جای ممکن ناپایداری بایاس نیز طور کامل و مقادیر  تایی به64(، گام تصادفی برای تعداد نقاط 6( و )3های )با توجه به جدول

های پیشین است، نویز گام تصادفی سرعت نیز حذف شده است. از طرف دیگر، در این حالت که بهترین پاسخ نسبت به حالت

ندازه نویز ا سنج ازشتاب ،تر بیان شدکه پیشهمان طور سنج نیز حذف نویز صورت گرفته است. برای شتابشناسایی شده است. 

 گذارد. تری برخوردار است و برروی سامانه تاثیر کمی میکم

 

 .ایپو یهاداده یبرا هیو هفت سطح تجز 4زیچیداوب یشده برا زیحذف نو روسکوپیژ یآلن برا انسیوار( 6جدول )

 نویز              

 محور

 گام تصادفی 
𝑫𝒆𝒈

𝒔
𝟏
𝟐

⁄  

 شیب سرعت رانش

𝑫𝒆𝒈 𝒔𝟐⁄  

 نویز کوانتیزاسیون

𝑫𝒆𝒈 

 گام تصادفی سرعت
𝑫𝒆𝒈

𝒔
𝟑
𝟐

⁄  

 ناپایداری بایاس

𝑫𝒆𝒈
𝒔⁄  

X - - - - 0.0135 ±0.2461 

Y - - - - 0.0318 ±0.5786 

Z - - - 0.0397 ±0.7234 0.0297 ±0.5412 

1.1007𝛔(     %80.1433) واریانس کل
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

= 

 

 .ایپو یهاداده یبرا هیو هفت سطح تجز 4زیچیداوب یشده برا زیسنج حذف نوشتاب یآلن برا انسیوار( 7جدول )

 نویز              

 محور

 گام تصادفی 
𝒎/𝒔

𝒔
𝟏
𝟐

⁄  

 شیب سرعت رانش

𝒎/𝒔 𝒔𝟐⁄  

 نویز کوانتیزاسیون
𝒎/𝒔 

 گام تصادفی سرعت
𝒎/𝒔

𝒔
𝟑
𝟐

⁄  

 ناپایداری بایاس

𝒎/𝒔
𝒔⁄  

X - - - - 0.0013 ±0.0235 

Y 0.0012 ±0.0211 - - - 0.0011 ±0.0192 

Z - - - - 0.0128 ±0.2332 

0.2361𝛔(    %57.06)  واریانس کل
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

= 
 

( نشان 7سنج در شکل )( و برای سه محور شتاب6نمودار سیگنال نویزی و حذف نویز شده برای سه محور ژیروسکوپ در شکل )

 داده شده است. 

 گیرینتیجه .6

سنج در حسگرهای اینرسی، در این مقاله روشی قابل با در نظر گرفتن نویزهای تصادفی و عدم قطعیت ژیروسکوپ و شتاب

سازی برای حذف نویز این حسگرها ارائه شده است. حذف نویز با استفاده از تبدیل موجک یک روش مرسوم در حذف نویز پیاده

بودن  سازی با سرعت باال و امکان بالدرنگستفاده از تبدیل موجک مبتنی بر لیفتینگ اجرا و پیادهسیگنال است. از سوی دیگر، ا

دهنده بهبود انحراف از معیار نویز نشان ،دهد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل انحراف از معیار آلنالگوریتم حذف نویز را می
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استفاده شده  4های لیفتینگ داوبیچیزباشد. در این مقاله از گامسنج میشتاببرای  %57برای ژیروسکوپ و همچنین  %80تا 

  .است

 

 .های پویا سه محور ژیروسکوپهای نویزی و حذف نویز شده برای داده( نمودار سیگنال6) شکل

 

 .سنجشتابسه محور  ایپو یهاداده یشده برا زیو حذف نو یزینو یهاگنالینمودار س( 7) شکل
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