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Gyroskooppi on anturi, joka mittaa pyörivän liikkeen suuruutta mittaamalla kulmanopeutta.
Usein gyroskooppi on osana laajempaa anturikokonaisuutta kuten IMU:ssa (Inertial measurement unit). Sen sovelluskohteita ovat muun muassa puhelimet ja peliohjaimet sekä navigointijärjestelmät ja sodankäynninsovellukset. Usein kuitenkin kulmanopeuden lisäksi halutaan myös tietää pyörivän liikkeen kulman muutos ja tästä syystä kulmanopeussignaalia
täytyy integroida. Valitettavasti integrointi aiheuttaa kuitenkin haitallista pienen virheen kertymistä lopulliseen kulmasignaaliin eli signaali ajautuu. Ajautuminen siis tarkoittaa, että mittasignaali muuttuu suhteessa aikaan, vaikkei todellista liikkeen muutosta tapahdu. Tässä
kandidaatintyössä tehdään kirjallisuusselvitys, siitä miten ajautuma syntyy ja miten se voidaan poistaa. Lisäksi ajautuman kompensoinnista tehdään MATLAB-simulaatio, jossa hyödynnetään työssä käsiteltyjä menetelmiä.
Gyroskoopit voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: MEMS- (Microelectromechanical system),
laser- ja kuituoptisiingyroskooppeihin. Kaikki mainitut gyroskooppityypit kärsivät ajautumasta, joten usein ajautuman kompensointi on välttämätöntä.
Ajautuman kompensointiin esitetään algoritmi, jossa hyödynnetään toista anturia, suodatusta, estimaattoria ja takaisinkytkentää. Lopullisessa mallissa käytetään kiihtyvyysanturia,
komplementaarista ja Kalman-suodinta. Tämän mallin toiminta verifioitiin MATLAB-simulaatiolla, jossa gyroskoopin kulmakiihtyvyyssignaalista oli mahdollista saada kiihtyvyysanturinsignaalin avulla luotettava kulmasignaali, jossa ei ollut havaittavissa ajautumaa.

ABSTRACT

Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT
School of Energy Systems
Electrical Engineering

Tuomas Kähkönen
Drift correction of a gyroscope

2021
Bachelor’s Thesis.
33 pages, 12 pictures ja 1 table
Examiner: D.Sc Niko Nevaranta
Gyroscope is a sensor that is used to measure angular velocity. Often gyroscopes are included in a larger system like IMU (Inertial measurement unit), where they are one of many
sensors that measure different quantities. Its usual applications vary from mobile phones and
gaming controllers to navigation systems and warfare applications. Often, in addition to the
angular velocity the change in the angle of the angular motion should be known and thus the
angular velocity signal is typically integrated. Unfortunately, the integration causes the accumulation of small errors in the final angle signal so the signal drifts. Drift means that the
measurement signal changes in relation to time even though there is no actual change in the
angular motion. In this thesis a literature review is made on the questions of formation of
drift and how it can be compensated. Furthermore, a simulation of drift compensation is
arranged in MATLAB, where methods discussed in this thesis are capitalized.
Gyroscopes are divided in to three types: MEMS (Microelectromechanical system), laser
and fiber optic gyroscopes. All the aforementioned gyroscope types are subject to drift so its
compensation is of the uttermost importance.
A control method and model for the compensation of the drift is proposed where another
sensor, filtering, an estimator and a feedback loop are used. In the final version of the compensation an accelerometer, a complementary and a Kalman filter are used. The functionality
of this model was verified with a MATLAB simulation, where the angular velocity signal of
the gyroscope and signal of the accelerometer were used to derive an angle signal that had
no observable drift.
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1. JOHDANTO
Tämä kandidaatintutkielma keskittyy gyroskoopin toimintaan. Mittaustekniikassa käytetään
termiä anturi (eng. sensor) mittausjärjestelmän osalle, johon vaikuttaa suoraan mitattava ilmiö, kappale tai aine ja joka antaa tietoa mittasuureesta (SFS 2010). Tämän kandidaatintyön
puitteissa anturilla tarkoitetaan mittalaitekokonaisuutta, joka reagoi ärsykkeeseen sähköisellä signaalilla. Gyroskooppianturi eli gyroskooppi on mittalaite, joka tunnistaa pyörivän
liikkeen akselin tai akselien ympäri, mittaamalla kulmanopeutta ω. Gyroskoopin pääsääntöisiä käyttötarkoituksia ovat asennon säilyttäminen ja korjaaminen, asennon tilan tunnistaminen sekä pyörityn kulman laskeminen. Arkisia käyttökohteita gyroskoopille ovat puhelimet ja peliohjaimet, joissa sitä käytetään asennon muutoksen havaitsemiseen ja mittaamiseen.

Usein gyroskooppi on kuitenkin osana suurempaa anturikokokonaisuutta, kuten IMU:ssa
(Inertial Measurement Unit) sitä käytetään yhdessä muiden gyroskooppi- ja kiihtyvyysanturien kanssa asennon ja liikkeen mittaamiseen ajan ja paikan suhteen. IMU:a käytetään muun
muassa lentokoneissa, laivoissa ja satelliiteissa navigoinnissa ja vakautuksessa. Gyroskooppia usein käytetäänkin systeemien ja prosessien säätämiseen automaatio- ja säätötekniikan
sovelluksissa. Tällaisia systeemejä ovat robotit tai kulkuneuvot, joiden liikkumista säädetään
gyroskoopin mittaaman takaisinkytkentätiedon avulla. Käytännönläheisiä esimerkkejä tällaisista ovat Segway-kulkuneuvo ja Lego Mindstorms EV3-robotti (EV3Lessons). Edellisten esimerkkien laitteissa gyroskoopin avulla pystytään pitämään laite tasapainossa.

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan ja esitellään tapoja korjata gyroskoopin signaalin haitallinen ryöminnän aiheuttama virhe eli ajautuma. Ajautuma tulee vastaan gyroskooppia käyttäessä ja sen signaalinkäsittelyssä, vaikka kyseessä olisikin tarkka ja laadukas anturi. Ajautuman poistaminen mitta-arvosta on siis merkittävimpiä tapoja parantaa mittaustarkkuutta
gyroskooppia käytettäessä. Pienelektroniikkateollisuudessa voidaan myös tehdä säästöjä,
kun edullisen gyroskoopin ajautuma voidaan kompensoida esimerkiksi kiihtyvyysanturin
avulla. Ajautumalla voi olla myös vakavia seurauksia esimerkiksi lentokoneen tai laivan navigointijärjestelmässä. Työn tavoitteena on selittää mitkä tekijät vaikuttavat ajautuman syntyyn ja miten sen aiheuttamaa virhettä voidaan kompensoida.
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2. GYROSKOOPPI MITTAUSLAITTEENA
Kuten johdannossa jo mainittiin, anturi reagoi ärsykkeeseen sähköisellä signaalilla. Signaali
voi olla joko analogisessa tai digitaalisessa muodossa. Kuvassa 2.1 on esitetty tyypillinen
mittausanturi toimintaympäristössään, joka koostuu tuntoelimestä, mittamuuntimesta (eng.
transducer) ja mittalähettimestä (eng. transmitter). Tuntoelin on anturin osa johon mittasuure vaikuttaa suoraan. Tuntoelimestä itsestään voidaan joskus käyttää nimeä anturi. Mittamuunnin puolestaan muuttaa tuntoelimeltä saadun mitta-arvon haluttuun muotoon, kuten
jännitteeksi tai virraksi. Edelleen mittalähetin muuntaa mitta-arvon haluttuun signaalimuotoon. Usein tämä on standardisignaali, kuten 0 … 5 V tai ±10 V tasajännite tai 0 … 20 mA
tai 4 … 20 mA virta (Aumala 2000). Signaalin tehtävä on siirtää mittaustietoa mahdollisimman muuttumattomana häiriöistä huolimatta. Signaalia pitää myös olla mahdollista käsitellä
eri tavoin, kuten suodattaa tai näytteistää (Aumala 1995). Signaalin antamasta mitta-arvosta,
jota kutsutaan mittaustekniikassa näyttämäksi, saadaan edelleen käsittelemällä mittaustulos.
Tämä saavutetaan, kun esimerkiksi poistetaan mahdolliset häiriöt signaalista ja otetaan huomioon mahdollinen mittausjärjestelyistä ja mittauslaitteistosta johtuva mittausepävarmuus,
joka ilmoitetaan mittaustuloksen yhteydessä. Mittaustulos on mittaustapahtumasta saatu lopullinen hyödynnettävä arvo.

Kuva 2.1.

Anturi koostuu tuntoelimestä, mittamuuntimesta ja -lähettimestä. Tuntoelin reagoi mitattavaan suureeseen, mittamuunnin muuntaa mitta-arvon haluttuun muotoon ja mittalähetin
muuntaa sen halutuksi signaaliksi. Häiriösuureet kuitenkin vaikuttavat laitteen toimintaan,
joka näkyy mahdollisena virheenä laitteen mitta-arvossa.
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2.1

Gyroskooppityypit

Perinteisen gyroskoopin toimintaperiaate perustuu pyörimismäärän säilymiseen; pyörivä
kiekko, joka on kiinnitetty rengassysteemin ei muuta asentoaan, vaikka renkaiden asento
muuttuisi. Edellä mainittua gyroskooppityyppiä käytetään edelleenkin muun muassa avaruusasemien navigointijärjestelmissä. Tässä työssä käsiteltävä gyroskooppi on kuitenkin
moderni anturi, joka mittaa asennon muutosta kulmanopeusmuodossa ja antaa mitta-arvon
sähköisenä signaalina. Yleensä yksi gyroskooppi havaitsee liikettä vain yhden akselin ympäri. Niinpä gyroskooppianturi usein koostuu useista eri akselien liikettä havaitsevista gyroskoopeista. (Passaro 2017) Modernit gyroskoopit voidaan yleensä jakaa kolmeen ryhmään
toimintaperiaatteensa mukaan: laser-, kuituoptisiin- ja MEMS-gyroskooppeihin. (Passaro
2017)

Lasergyroskoopin (eng. RLG, ring laser gyroscope) toiminta perustuu Sagnac-ilmiöön. Sagnac-ilmiö voidaan havaita, kun suljetun kehän sisällä kaksi keskenään erisuuntaista valonsädettä lähetetään kulkemaan myötä- ja vastapäivään peilien kautta havainnoimispisteeseen.
Kun kehää pyöritetään, toinen laser liikkuu pyörimisliikkeen suuntaan ja saapuu havainnoimispisteeseen myöhemmin kuin laser, joka liikkuu sitä vastaan. Kohtaavat laserit synnyttävät tällöin havaittavan interferenssin. Interferenssiä mittaamalla voidaan laskea pyörimisliikkeen suunta ja suuruus. Kuva 2.2 esittää tällaisen anturin rakennetta ja toimintaa.
(Passaro 2017)

Kuva 2.2.

Lasergyroskoopin toimintaperiaate esitettynä kolmion mallisessa anturissa. (Britannica)
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Kuituoptinen gyroskooppi (FOG, fiber optic gyroscope) toimii samalla tavalla kuin lasergyroskooppi, mutta peilien sijasta laser kulkee kuidussa. Lisäksi yhden kierron sijasta laser
kulkee monta kiertoa. (Passaro 2017)

MEMS-gyroskoopin (MEMS, microelectromechanical system) toiminta perustuu Coriolisilmiöön. Kun tällaiseen anturiin kohdistuu kulmanopeus, anturin sisällä värähtelevä massa
liikkuu ja anturin osien välinen kapasitanssi muuttuu. Kapasitanssin muutos mitataan ja
muutetaan kulmanopeudeksi (Fraden 2010). MEMS-gyroskooppeja käytetään laajasti niiden
edullisen hinnan takia, mutta massatuotettuna näiden antureiden laatu ei ole ollut vastaavanlainen kuin kuituoptisilla- tai lasergyroskoopeilla. Uuden sukupolven MEMS-anturit ovat
kuitenkin kehittyneet MEMS-teknologian mukana ja ovat lisääntyneen tarkkuutensa ja edullisen hintansa takia entistä kilpailukykyisempiä. (Passaro 2017)
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3. AJAUTUMA ILMIÖNÄ
Anturista saatavaa arvoa, näyttämää, täytyy käsitellä, jotta mahdolliset virheet saadaan poistettua lopullisesta mittaustuloksesta. Mahdollisia virheen aiheuttajia ovat anturin kunto, kalibrointi, resoluutio sekä mittauslämpötila, kytkentöjen kunto, mittaajan ammattitaito sekä
mahdolliset ulkoiset häiriöt, joita kutsutaan häiriösuureiksi. Muutamia tavanomaisia häiriösuureen lähteitä ovat solenoidit, releet, muuntajat ja sähkömoottorit. Koska anturista saatu
signaali on useimmiten pienitehoinen sähköinen signaali, häiriösuureet voivat aiheuttaa mittavia virheitä anturin signaaliin (Aumala 2000). Kalibroinnilla tarkoitetaan toimenpidettä,
jossa määrätyissä olosuhteissa määritetään yhteys anturin näyttämien sekä niiden mittausepävarmuuksien ja mittanormaalin antamien suureiden ja niiden mittausepävarmuuksien
välillä (SFS 2010) (MIKES). Mittanormaali on suureen määrittelevä mittareferenssi, jonka
mukaan määräytyy suureen arvo ja sen mittausepävarmuus (SFS 2010). Resoluutio kuvaa
anturin kykyä havaita ärsykkeen eli mittasuureen muutoksia (Fraden 2010).

Yksi mahdollisista virhetyypeistä, jonka anturin näyttämä voi sisältää, on systemaattinen
virhe. Se on virheen osa, joka on vakio tai on ennustettavissa. Kuvassa 3.1 a) voidaan nähdä
kyseinen virhe. Tämän virheen estimaattia kutsutaan harhaksi (eng. bias). Erittäin tarkoilla
antureillakin voidaan yleensä havaita systemaattinen virhe. Kun näyttämä muuttuu ajan kuluessa mittanormaalin antaman suureen pysyessä vakiona, on kyse ajautumasta (eng. drift).
Ajautuma voidaan nähdä kuvassa 3.1 b). Usein ajautumaa voi esiintyä anturin käyttöönoton
jälkeen, kun esimerkiksi anturin lämpötila nousee. Tällöin harha muuttuu ja asettuu tiettyyn
pisteeseen. Tässä työssä keskitytään erityisesti ajautumaan, joka syntyy, kun harhan sisältävää signaalia integroidaan. Tällöin virhettä kertyy integroituun signaaliin ja näin muodostetussa signaalissa voidaan havaita ajautumaa. Gyroskoopin tapauksessa näyttämää usein integroidaan, koska halutaan saada selville pyörivän liikkeen kulman muutos. Kuvassa 3.1 c)
signaali sisältää harhan, ajautuman sekä kohinaa. Kohinaa on tyypillisesti mukana mittasignaaleissa. Kohina voi johtua ulkoisesti häiriösuureista tai anturin ominaisuuksista. Laser- ja
kuituoptisengyroskoopin tapauksessa aktiiviset komponentit kuten ledit voivat aiheuttaa kohinaa näyttämään (Passaro 2017).
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Kuva 3.1.

Todellinen mittanormaalin antama arvo ja virheen sisältävät näyttämät kuvattuna ajan suhteen. Kuvassa a) näyttämä sisältää harhan, kuvassa b) näyttämä sisältää harhan ja ajautuman
ja kuvassa c) näyttämä sisältää harhan, ajautuman ja kohinaa.

3.1

Gyroskoopin ajautuman synty

Gyroskoopin antama mitta-arvo on lähes poikkeuksetta kulmanopeus. Kuitenkin kuten
edellä mainittiin, gyroskoopin avulla usein halutaan kulmanopeuden lisäksi tai sijasta tietää
asennon muutos eli kulma. Tällöin anturin signaalia on integroitava, jotta saadaan kulma
määritettyä kulmanopeussignaalista. Jos harha on osa mittasignaalia, virhe kuitenkin kertaantuu mitä suurempi integroimisaika on ja täten signaali ajautuu. Lisäksi jos ulkoisten häiriöiden vaikutus mittasignaalissa on huomattava, aiheuttaa se myös ajautumaa integroitaessa. Tällaisen signaalin rakennetta kuvataan yhtälössä (3.1), jossa ωn on gyroskoopin näyttämä eli, kulmanopeus, ωt on kulmanopeuden todellinen arvo, εh on anturin harha ja εd ulkoisten häiriöiden vaikutus mittasignaaliin
𝜔𝑛 = 𝜔𝑡 + 𝜀ℎ + 𝜀𝑑 .

(3.1)

Kun signaali (3.1) integroidaan, aiheuttavat virhesignaalit εh ja εd ajautumaa saatuun kulman
arvoon θ. Kuvassa 3.2 on havainnollistettu, kuinka kyseinen mittasignaali syntyy, ja kuinka
häiriöt sisältyvät integroituun signaaliin.
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Kuva 3.2.

Mittauksen signaalikomponentit ja kulman integrointi. θn on kulmanopeudesta ωn integroimalla saatu kulma. Integroimalla saatu kulmasignaali sisältää ajautumaa virhesignaaleista εh
ja εd johtuen.

3.2

Gyroskoopin ajautuman kriittisyys sovelluskohteittain

Taulukossa 3.1 on listattuna eri sovellusten harhan vakaus ja käytetty gyroskooppityyppi.
Harhan vakaus kuvaa kuinka anturin mitta-arvo keskimäärin eroaa sen keskimääräisestä
mitta-arvosta aikayksikössä (Passaro 2017). Toisin sanoen, se kuvaa kuinka paljon signaali
keskimäärin ajautuu. Taulukosta huomataan, että mitä kriittisempi sovelluskohde on kyseessä, pienenee sallitun ajautuman määrä, eli vaadittu tarkkuus kasvaa. Tällöin pelkkään
onnistuneeseen kalibrointiin ei voida täysin luottaa. Anturin mittaustekniset ominaisuudet
muuttuvat ajan kuluessa ja joskus jopa mittauksen aikana, esimerkiksi anturin lämpötilan
muuttuessa. Tällaisia sovelluskohteita ovat esimerkiksi navigointi- ja sodankäyntisovellukset. Vastaavasti kuluttajatason sovelluksissa, kuten jo johdannossa mainituissa matkapuhelimissa ja peliohjaimissa, sallitaan paljon suurempaa vaihtelua signaalissa. Lisäksi on huomattavissa selvä trendi suurta tarkkuutta vaativien sovellusten käytetyissä gyroskooppityypeissä. Laser- ja kuituoptisetgyroskoopit tarjoavat erittäin hyvän harhan vakauden ja niillä
voidaan päästä jopa 0,0001°/tunnissa harhan vakauteen. Vaikkakin korkeatasoiset optiset
gyroskoopit ovat erityisen tarkkoja on ajautuman käsittely relevanttia; tarvittava tarkkuus on
säilytettävä tilanteesta riippumatta. Kuluttajatason ja sitä hieman vaativimmissa sovelluksissa taas matalatasoinen optinen gyroskooppi voidaan hyvällä ajautuman käsittelyllä korvata edullisemmalla MEMS-anturilla. Ajautuman käsittelyn motiivit ovat siis tekniset, että
taloudelliset.
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Taulukko 3.1

Eri suorituskykytasojen harhan vakaus, sovelluskohteet ja käytetty gyroskooppityyppi listattuna. (Passaro 2017)

Suorituskykytaso

Harhan vakaus

Sovellukset

Gyroskooppi

Kuluttaja

30–1000°/tunti

Liikkeen tunnistus

MEMS

Teollisuus & matalan tason taktinen

1–30°/ tunti

Ammukset & raketin ohjaus

MEMS

Taktinen

0,1–30°/ tunti

Alustan tasapainottaminen

FOG/RLG

Korkean tason taktinen

0,1–1°/ tunti

Ohjuksen navigointi

RLG/FOG

Navigointi

0,01–0,1°/ tunti

Ilmailu navigointi

RLG/FOG

Strateginen

0,0001–0,01°/ tunti

Vedenalainen navigointi

RLG/FOG
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4. AJAUTUMAN KOMPENSOINTI
Yksinkertaisimmillaan gyroskoopin ajautuma, joka syntyy anturin lämpenemisestä sen käyttöönoton jälkeen, voidaan poistaa antamalla anturin lämmetä sen tasapainotilaan ja sen jälkeen kalibroimalla anturi tai poistamalla näyttämästä vakioharha. Vaikka tätä voidaan pitää
hyvänä käytäntönä, ei anturin jatkuva kalibrointi aina ole mahdollista tai kovin käytännöllistä. Lisäksi kalibrointi tai vakioharhan poistaminen ei aina ratkaise ongelmaa, koska anturin lämpötila voi muuttua sen käyttöaikana ja näin ollen myös sen näyttämän harha. Juuri
gyroskoopin signaalin integrointi aiheuttaa harhan kertymisen, jolloin integroitu signaali
ajautuu. Tämän takia ajautuman kompensointia tai poistamista on paras lähestyä säätötekniikan kautta. Tärkeäksi tavoitteeksi muodostuu, kuinka ajautuman suuruus voidaan estimoida ja poistaa tehokkaasti anturin näyttämästä.

Ajautuman tehokkaaseen estimointiin ja sen poistamiseen on lukuisia eri menetelmiä, mutta
usein niiden rakenne seuraa jotakuinkin kuvan 4.1 kaltaista mallia. Tässä mallissa gyroskoopin näyttämä suodatetaan ja harha tai ajautuma estimoidaan käyttäen toista anturia ja estimaattoria. Suodatuksen avulla näyttämästä poistetaan häiriösuureita kuten kohinaa. Tarvittaessa rajapinnoissa kompensointianturin suuretta ja kulmanopeuden estimaattia käsitellään
esimerkiksi muuttamalla ne samaksi suureeksi. Näin erosuure voidaan laskea ja syöttää estimaattorille, jossa lasketaan harhan tai ajautuman uusi estimaatti. Lopuksi harhan estimaatti
erotetaan suodatetusta kulmanopeuden arvosta. On myös mahdollista, että suodatettu kulmanopeuden arvo integroidaan, jotta saadaan kulman arvo. Tällöin estimaattori voi harhan
sijasta laskea ajautuman estimaatin. Tässä kappaleessa käsitellään ensin lyhyesti, kuinka
ajautuma voidaan poistaa lineaarisen regression keinoin, jonka jälkeen käsitellään kuvan 4.1
esittämän menetelmän eri osia: suodatusta, estimaattoria ja kompensoinnissa käytettäviä antureita. Erityisesti keskitytään malliin, jossa harha estimoidaan käyttäen Kalman-suodinta ja
kiihtyvyysanturia.
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Kuva 4.1.

Lohkokaavio esittää gyroskoopin ajautuman yleistä kompensointirakennetta, jossa käytetään
toista anturia, suodatusta ja harhan tai ajautuman estimointia. Kuvassa ωn on gyroskoopin
näyttämä, ωs gyroskoopin suodatettu näyttämä, 𝜔
̂ t todellisen kulmanopeuden estimaatti, cn
on kompensoinnissa käytettävän toisen anturin näyttämä, cs toisen anturin suodatettu näyttämä ja 𝜀̂h harhan estimaatti. Kompensointianturin näyttämä voi olla esimerkiksi kiihtyvyys,
nopeus tai kulmanopeus. Mahdollisissa rajapinnoissa tehdään yksikönmuunnokset, jotta
kompensointisuure c ja kulmanopeuden estimaatti olisivat samassa yksikössä.

4.1

Kalibrointi lineaarisen sovitteen avulla

Anturin kalibroinnin yhteydessä, ajautuma voidaan usein kompensoida analyysin keinoin
käyttäen esimerkiksi lineaarista regressiota. Tällöin kohinasta ja vaihtelevasta harhasta, joka
ajautuu, tehdään lineaarinen malli, joka voidaan suoraan poistaa näyttämästä algoritmin
avulla. Lineaarinen malli toimii eräänlaisena estimaattorina tai online-kalibrointina. Harhan
suuruus määritetään, kun gyroskooppi on paikallaan, jolloin sen näyttämän pitäisi olla nolla.
Todellisuudessa näin ei ole vaan näyttämä sisältää harhan. Tällöin määritetty harha voidaan
myöhemmin poistaa suoraan näyttämästä. Tällainen kompensointitapa on esitetty kirjallisuudessa (O-larnnithipong 2016) IMU:lle, jota käytetään käden liikkeen tunnistukseen.
Kompensointimenetelmän heikkous on, että harhan arvoa on päivitettävä, joka käytännössä
vaatii, että IMU olisi paikallaan sen määrittämiseksi. Käden liikkeen tunnistuksessa tämä
ratkaisu on toimiva sillä käsi ei ole jatkuvassa liikkeessä (O-larnnithipong 2016). Kuitenkaan
yleispätevänä ratkaisuna ajautuman kompensointiin tätä ei voida pitää.
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4.2

Toisen anturin käyttö gyroskoopin yhteydessä

Kallistusanturi havaitsee asennon muutoksen gyroskoopin tavoin, mutta toisin kuin gyroskooppi, sen vaste on suhteessa hidas, mutta tarkka tasapainotilassa. Gyroskoopin vaste on
taas nopea ja tarkka nopeissa muutoksissa. Kallistusanturin vaste nopeaan muutokseen sisältää haitallista kohinaa, kun taas gyroskooppi kärsii harhasta pienissä muutoksissa jatkuvuustilassa. (Lee 2009)

Kiihtyvyysanturi mittaa kiihtyvyyttä mittaamalla massan siirtymää suhteessa referenssirunkoonsa. Kuten gyroskooppianturi, kiihtyvyysanturi koostuu yleensä useasta tuntoelimestä,
jotka mittaavat kiihtyvyyttä eri suuntiin. Vaikkakin kiihtyvyysanturi mittaa nimensä mukaan
kiihtyvyyttä voidaan sen avulla usein mitata asentoa ja sen muutosta. Lepotilassa kiihtyvyysanturi havaitsee ainoastaan putoamiskiihtyvyyttä. Kuitenkin jos anturia käännetään hiukan, muuttuu kyseinen kiihtyvyyden lukema ja trigonometrian keinoin voidaan laskea käännöksen kulma (Li 2019). Kuten kallistusanturin tapauksessa, kiihtyvyysanturin vaste on
tarkka tasapainotilassa, mutta nopean liikkeen aikana se kärsii kohinasta (Lee 2016).

Magnetometri mittaa maan magneettikentän voimakkuutta ja asentoa. Tällöin magnetometriltä saatua arvoa voidaan käyttää absoluuttisena referenssipisteenä gyroskoopille. Magnetometri ei myöskään kärsi ajautumasta kuten gyroskooppi. Magnetometri on kuitenkin erittäin herkkä häiriöille maan magneettikentässä. Elektroniikka, joka sisältää esimerkiksi käämejä ja kestomagneetteja, ferromagneettiset aineet aiheuttavat helposti häiriötä magnetometrin näyttämään. Magnetometrin näyttämä ei ole siis absoluuttisen luotettava. (Mendes
2015)

Edellä esitetyissä antureissa on huomattavissa selvästi niiden vahvuudet ja heikkoudet sekä
miten niitä voidaan käyttää gyroskoopin kanssa varmemman mittaustuloksen takaamiseksi.
Samalla tavalla kuin kallistus-, kiihtyvyysanturi ja magnetometri täydentävät gyroskoopin
puutteita gyroskooppia voidaan vastaavalla tavalla käyttää näiden antureiden tarkkuuden lisäämiseksi. Niin sanotut anturifuusiot, joissa erilaiset anturit yhdistyvät, ovat laajalti käytössä matkapuhelimista navigointijärjestelmiin. Jo aikaisemmin mainittu IMU on konkreettinen esimerkki tällaisesta anturikokonaisuudesta, joka sisältää gyroskooppeja, kiihtyvyysantureita ja joissain tapauksissa myös magnetometrejä (Passaro 2017).
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4.3

Suodattaminen

Ajautuma on matalataajuinen ilmiö suhteessa gyroskoopin mittasignaalin rakenteeseen, joten se on mahdollista suodattaa pois mittaussignaalista ylipäästösuotimella. Ylipäästösuodin
vahvistaa korkeita ja vaimentaa matalia taajuuksia riippuen sen rajataajuudesta. Yhtälö (4.1)
esittää 1.kertaluvun ylipäästösuotimen siirtofunktiota

𝐻(𝑠) =

𝜏𝐻 𝑠

,

(4.1)

𝜏𝐻 𝑠+1

jossa τH on aikavakio, joka on rajataajuuden ω0H käänteisluku. Mahdollinen signaalissa oleva
korkeataajuinen kohina voidaan vastaavasti poistaa alipäästösuodinta käyttäen. Yhtälö (4.2)
esittää tällaisen 1.kertaluvun alipäästösuotimen siirtofunktiota

𝐿(𝑠) =

1

,

(4.2)

𝜏𝐿 𝑠+1

jossa τL on aikavakio, joka on rajataajuuden ω0 käänteisluku. Kun signaali suodatetaan sekä
yli- ja alipäästösuodinta käyttäen on tuloksena on kaistanpäästösuodin, jonka rajataajuudet
ja näin ollen kaistanleveys pystytään määrittämään. Heikkouksena suodattamisessa on siitä
mahdollisesti aiheutuva viive, joka nopeutta vaativissa sovelluksissa ei ole suotavaa. Kuitenkin jos kyse on mittausten analysoinnista jälkikäteen, on suodattaminen suoraviivainen
ja helppo tapa karsia virhe pois signaalista. Kuvassa 4.1 esitetyssä kompensointimallissa
suodatuksella pyritään poistamaan kohinaa ja muita häiriösuureiden aiheuttamia virheitä
näyttämästä. Tässä toimintamallista suodatus ei siis poista varsinaista ajautumaa signaalista,
vaan ikään kuin valmistelee signaalia jatkokäsittelyä varten. Lisäksi kuten edellä mainittiin,
tässä mallissa on pidettävä huoli, ettei suotimessa ole liian isoa viivettä.

Komplementaarinen suodin on yli- ja alipäästösuotimen yhdistelmä, jolla voidaan suodattaa
häiriötaajuuksia mittasignaaleista M1 ja M2, jonka kokonaisvaikutus on kuitenkin vain yhden
yksikön vahvistus kuten yhtälössä (4.3) on kuvattu

𝐻(𝑠) ∙ 𝑀1 (𝑠) + 𝐿(𝑠) ∙ 𝑀2 (𝑠) =

𝜏𝑠
𝜏𝑠+1

∙1+

1
𝜏𝑠+1

∙1=

𝜏𝑠+1
𝜏𝑠+1

= 1.

(4.3)
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Yhtälössä on oletettu, että mittasignaalit ovat arvoltaan 1. Tällöin voimme suodattaa gyroskoopin matalataajuisen ajautuman ylipäästösuotimella ja kompensoivan anturin kuten kiihtyvyysanturin korkeataajuisen kohinan alipäästösuotimella. Voimme summata nämä signaalit ja tuloksena on luotettavampi mittasignaali, joka on magnitudiltaan sama kuin gyroskoopin ja kiihtyvyysanturin mittasignaalit. Lisäksi tämä suodinyhdistelmä toteutetaan määrittelemällä vain yhden aikavakion τ arvo. Tämän aikavakion voidaan ajatella määräävän, kumpaan mittaukseen luotetaan enemmän. Aikavakio voidaan määrittää kokeellisesti, sillä se
riippuu käytettävien antureiden ominaisuuksista (Lee 2009). Kuvassa 4.2 on nähtävissä tällainen suodinrakenne, jossa kiihtyvyysanturin ja komplementaarisen suotimen avulla parannetaan mittasignaalin tarkkuutta. Kuvassa 4.2 ωg on gyroskoopin näyttämä, θg gyroskoopin
näyttämästä integroitu kulmasignaali, aa kiihtyvyyssignaali kiihtyvyysanturilta, θa kiihtyvyydestä muunnettu kulmasignaali, θg,s suodatettu gyroskoopin kulmasignaali, θa,s suodatettu kiihtyvyysanturin kulmasignaali ja θΣ komplementaarisella suotimella saatu kulmasignaali. θg:stä saadaan ajautuma suodatettua pois ylipäästösuodattimella ja vastaavasti kulmasta θa saadaan suodatettua korkeataajuinen kohina pois alipäästösuotimella. Tämän jälkeen suodatetut kulmasignaalit θg,s ja θa,s summataan ja saadaan tarkempi kulmasignaali θΣ.

Kuva 4.2.

Komplementaarisen suotimen toteutus, jossa gyroskoopin ja kiihtyvyysanturin signaalit yhdistetään tarkemman mittasignaalin saamiseksi.

Kuvassa 4.3 on taas esitettynä tällaisen toteutuksen simuloidut mittasignaalit yhden akselin
ympäri aikavakion τ arvolla 0,5. Aikavakion arvo on tässä tapauksessa määritelty kokeilemalla eri arvoja ja valitsemalla suodatetun ja todellisen signaalin pienimmän neliösumman
aikaan saanut aikavakio. Gyroskoopin simuloitu kulmasignaali (vihreä käyrä) sisältää selvästi kertyvää virhettä integroinnin seurauksena, jolloin signaali ajautuu. Kiihtyvyysanturin
kulmasignaali (punainen käyrä) taas sisältää paljon sille tyypillistä korkeataajuista kohinaa.
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Kun nämä mittasignaalit suodatetaan ja summataan, niin lopullinen mittasignaali θΣ seuraa
todellista kulmaa θt suhteellisen tarkasti ja verrattuna alkuperäisiin gyroskoopin ja kiihtyvyysanturien signaaleihin huomattavasti paremmin. Gyroskoopin haitallista ajautumaa ei ole
havaittavissa lopullisessa kulmasignaalissa ja kiihtyvyysanturin kohina on myös saatu suodatettua tehokkaasti.

Kuva 4.3.

Kuvassa on esitettynä kuvassa 4.2 esitetyn komplementaarisen suodinrakenteen mittasignaalit, jossa θa on kiihtyvyysanturin kulmasignaali, θg gyroskoopin kulmasignaali, θt todellinen
kulmasignaali, θa,s suodatettu kiihtyvyysanturin kulmasignaali, θg,s suodatettu gyroskoopin
kulmasignaali ja θΣ suodatettujen kulmasignaalien summa.

Yleisesti voidaan todeta, että komplementaarinen suodin on tehokas ja helppo tapa hyödyntää toista anturia gyroskoopin ajautuman kompensoimiseksi. Huomattavissa on, että eri mittausmetodein, tässä tapauksessa eri antureiden, avulla saatujen mittasignaalien yhdistäminen
parantaa mittausten tarkkuutta huomattavasti. Tästä syystä jo edellä mainittu IMU on suuresti käytössä eri sovelluksissa, johtuen sen sisältämistä eri antureista, joiden mittaukset täydentävät toinen toisiaan.
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4.4

Kalman-suodin

Kalman-suodin on rekursiivinen algoritmi, tilaestimaattori, joka matemaattisen mallin sekä
mittaustiedon perusteella estimoi haluttua tilaa sekä tarkentaa mittaustulosta. Kalman-suotimessa oletetaan, että prosessiin vaikuttavat kohinat ovat normaalijakautunutta prosessi- sekä
mittauskohinaa. Tämä voidaan esittää diskreetin tilamallin avulla
𝑥𝑘 = 𝐀𝑥𝑘−1 + 𝐁𝑢𝑘−1 + 𝑤𝑘−1 ,

(4.4)

𝑧𝑘 = 𝐇𝑥𝑘 + 𝑣𝑘 ,

(4.5)

missä tilayhtälö on esitetty (4.4) sekä havainnointiyhtälö (4.5), joissa xk on tila-, uk sisääntulo, wk prosessikohina- ja vk mittauskohinavektori sekä A tila-, B sisääntulo- ja H havainnointimatriisi. Prosessikohina wk noudattaa normaalijakaumaa, jonka odotusarvo on nolla ja
varianssi Q
𝑤𝑘 ~𝑁(0, 𝐐),

(4.6)

jossa Q on prosessikohinan kovarianssimatriisi. Mittauskohina vk noudattaa taas normaalijakaumaa, jonka odotusarvo on nolla ja varianssi R
𝑣𝑘 ~𝑁(0, 𝐑),

(4.7)

jossa R on mittauskohinan kovarianssimatriisi. Diskreettiä prosessia mallinnetaan ajanhetkillä tk, jossa k on aika-askel. Yhtälöissä (4.4) – (4.7) matriisit ovat aikainvariantteja, joten
ne ovat vakioita ja ne eivät muutu ajan funktiona (Grewal 2001) (Li 2015).

Itse Kalman-suodin algoritmi koostuu kahdesta perättäisestä osasta: estimoinnista ja päivityksestä, joiden rakenne on esitetty kuvassa 4.4.
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Kuva 4.4.

Kalman-suodin algoritmin rakenne, joka muodostuu kahdesta osasta; estimointi- ja päivitysosasta. Estimointiosassa lasketaan prioriestimaatti sekä -virhekovarianssi edellisen suorituskierroksen posterioriarvojen avulla. Päivitysosassa mittaustiedon avulla lasketaan Kalmanvahvistus, lasketaan posteriorivirhekovarianssi ja lasketaan uusi posterioritilaestimaatti. Algoritmin suorituksen jälkeen aikaindeksi kasvaa yhdellä.

Kuvan 4.4 estimointiosassa, jota esittävät yhtälöt (4.8) ja (4.9), laskettua tilaestimaattia ja
virhekovarianssimatriisia kutsutaan prioriestimaatiksi ja -virhekovarianssiksi sillä ne perustuvat edellisiin estimaatteihin ja mittauksiin (Grewal 2001). Prioriestimaatin laskentaa
diskreetin tilamallin perusteella, jossa 𝑥̂ k on tilaestimaatti, voidaan esittää seuraavasti
+
𝑥̂𝑘− = 𝐀𝑥̂𝑘−1
+ 𝐁𝑢𝑘−1 ,

(4.8)

+
𝐏𝑘− = 𝐀𝐏𝑘−1
𝐀𝐓 + 𝐐,

(4.9)

+
+
jossa 𝑥̂𝑘−1
on edellisen aika-askeleen posterioriestimaatti ja 𝐏𝑘−1
edellisen aika askeleen

estimointivirheen kovarianssi. Vastaavasti algoritmin päivitysosassa, jota esittävät yhtälöt
(4.10) – (4.12)
𝐊 𝑘 = 𝐏𝑘− 𝐇𝐓 [𝐇𝐏𝑘− 𝐇𝐓 + 𝐑]−𝟏 ,

(4.10)

𝐏𝑘+ = [𝐈 − 𝐊 𝑘 𝐇]𝐏𝑘− ,

(4.11)

𝑥̂𝑘+ = 𝑥̂𝑘− + 𝐊 𝑘 [𝑧𝑘 − 𝐇𝑥̂𝑘− ],

(4.12)
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laskettua tilaestimaattia 𝑥̂𝑘+ ja virhekovarianssimatriisia 𝐏𝑘+ kutsutaan taas posterioriestimaatiksi ja -virhekovarianssiksi, sillä näihin on otettu laskuihin mukaan myös uusi mittaus ja
prioriestimaatti (Li 2015). I on identiteettimatriisi ja Kk on Kalman-vahvistusmatriisi eli estimaattorin vahvistus, jota päivitetään ajanhetkellä tk ja se määrittää miten ison painoarvon
suodin antaa mittauksille ja estimaatille. Päivitysosa (4.10) – (4.12) tarkentaa estimointiosan
estimaattia mittaustiedon ja Kalman-vahvistuksen avulla sekä päivittää virhekovarianssin
seuraavalle algoritmin suorituskierrokselle. Yhtälö (4.12) esittää posterioriestimaatin laskentaa, jossa prioriestimaatti summataan, mitattujen tilojen ja vastaavien prioriestimaatin
tilojen, erotuksen kanssa, jossa ero on painotettu Kalman-vahvistuksella. Kalman-suotimen
estimaattorin vahvistusta voidaan verrata jo esiteltyyn komplementaariseen suotimeen, jossa
aikavakion τ voidaan ajatella määräävän, kumman anturin näyttämään luotetaan enemmän.
Kalman-suotimen tapauksessa tätä painoarvoa eli Kalman-vahvistusta päivitetään jokaisella
päivityskierroksella.

Kalman-suodinta käyttäen voidaan estimoida gyroskoopin harha ja siitä seuraava ajautuma
määrittelemällä matemaattinen malli gyroskoopin mittasignaaliin kuuluvista signaalikomponenteista. Kalman-suodin soveltuu harhan ja ajautuman online-estimointiin erityisen hyvin sen rekursiivisen toimintaperiaatteensa takia. Se pystyy mukautumaan esimerkiksi lämpötilan muutoksen takia muuttuvaan harhaan. Jos Kalman-suodinta ei käytettäisi, ennalta
määrätty harha vain poistettaisiin näyttämästä ja olosuhteiden muuttuessa harhan koon
muuttumista ei voitaisi ottaa huomioon. Lisäksi Kalman suotimen määrittelevä tilamalli ottaa huomioon normaalijakautuneen kohinan, jota epäideaaliset mittasignaalit usein sisältävät. Gyroskoopin tapauksessa sen avulla pystytään siis poistamaan harha ja sen lisäksi häiriösuureiden aiheuttama kohina näyttämästä edellyttäen, että harhan estimaatti ja kohinalle
määrätty kovarianssi ovat tarpeeksi tarkkoja.

4.5

Simulointi

Gyroskoopin ajautuman kompensointimetodin, joka on esitetty kuvassa 4.5, toiminta simuloitiin käyttäen MATLAB-ohjelmistoa. Kompensointi on toteutettu käyttäen kiihtyvyysanturia tarkkaan jatkuvuustilan vasteeseen, komplementaarista suodinta tarkemman mittaustuloksen takaamiseksi ja Kalman-suodinta harhan estimointiin ja poistoon sekä mittaustarkkuuden parantamiseen. Kalman suotimen sisääntulona uk on gyroskoopin kulmanopeussignaali ja mittauksena zk komplementaarisesti suodatettu kulmasignaali. Kalman suotimelta
saadaan ulostulona todellisen kulmasignaalin estimaatti.
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Kuva 4.5.

Lohkokaavio esittää gyroskoopin ajautuman kompensointirakennetta, jossa on kaksi anturia
komplementaarinen suodin ja Kalman-suodin.

Vastaavanlainen toteutus, hieman erilaisella tilamallilla, on esitetty käyttäen kallistusanturia
kiihtyvyysanturin sijasta kirjallisuudessa (Lee 2009). Kuvan 4.5 kompensointirakenne on
suunniteltu kuvan 4.1 rakenteen pohjalta. Lopullisessa toteutuksessa kuitenkin kuvan 4.1
esittämät suodatinlohkot on toteutettu komplementaarisella suotimella, ja ne ovat yksikönmuunnoksen jälkeen toisin kuin kuvassa 4.1, jossa suodatus on ennen rajapintalohkoa. Lisäksi kuvassa 4.1 esitetty takaisinkytkentä on Kalman-suotimen sisällä varsinaisessa toteutuksessa, sillä se käyttää vanhoja estimaatteja ja mittauksia. Huomion arvoista on myös, että
vaikka kuvassa 4.5 esitetty komplementaarinen suodin onkin esitetty aikajatkuvassa Laplace-tasossa työn rakenteen vuoksi, todellinen suodatus tapahtui diskreettinä z-tasossa.

Simulointia varten luotiin todellinen kulma- ja kulmanopeussignaali, jossa kulma vaihtelee
noin -50 … 50 asteen välillä, joiden pohjalta luotiin kohinaa sisältävät gyroskoopin kulmanopeus- ja kiihtyvyysanturin kulmasignaali. Vastaavat signaalit olivat käytössä komplementaarista suodinta simuloitaessa. Luonnollisesti gyroskoopin kulmanopeussignaaliin lisättiin harhaa sekä pieni amplitudista kohinaa, jotta ajautuma voitaisiin demonstroida. Nämä
kulmasignaalit on esitetty jo kuvassa 4.3, mutta kuvassa 4.6 on esitetty kulmasignaalien lisäksi myös kulmanopeussignaalit. Kuvasta voidaan nähdä, että vaikkei gyroskoopin näyttämä poikkea suuresti todellisesta kulmanopeudesta, kulmasignaalissa ero on varsin suuri ja
ajautuma on helposti nähtävissä.
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Kuva 4.6.

Kulma- ja kulmanopeussignaalit: ylempänä on todellinen ja antureiden kulmasignaalit ja
alemmassa todellinen ja gyroskoopin kulmanopeussignaali.

Ajautuman synty voidaan kuvata matemaattisella mallilla, joka kuvaa gyroskoopin kulmasignaalin rakennetta. Yhtälöä (3.1) voidaan käyttää hyvänä lähtöpisteenä tällaisella mallille gyroskoopin näyttämästä, josta edelleen puolittain integroimalla ajan suhteen saadaan
∫ 𝜔𝑔 𝑑𝑡 = ∫(𝜔𝑡 + 𝜀ℎ + 𝜀𝑑 )𝑑𝑡,

(4.13)

𝜔𝑔 𝑡 = (𝜔𝑡 + 𝜀ℎ + 𝜀𝑑 )𝑡,

Toisin sanoen, tämän tuloksena saadaan kulma
𝜃𝑔 = 𝜃𝑡 + 𝜃𝑎𝑗𝑎𝑢𝑡𝑢𝑚𝑎 + 𝜀𝑑 𝑡

(4.14)

jossa θg on gyroskoopin kulmanopeudesta integroitu kulma, θt on todellinen kulma ja θajautuma

on kertyneesti harhasta johtuva ajautuma. Nyt gyroskoopin signaalin rakenteen perus-

teella voidaan määritellä differenssiyhtälöt, jotka määrittävät Kalman-suotimelle kulman ja
harhan dynamiikan. Määritetään seuraava differenssiyhtälö
𝜃̂𝑘 = 𝜃̂𝑘−1 − 𝜀̂ℎ,𝑘−1 ∆𝑡 + 𝜔𝑔,𝑘 ∆𝑡,

(4.15)
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𝜃̂𝑘 = 𝜃̂𝑘−1 + (𝜔𝑡,𝑘 + 𝜀ℎ,𝑘 + 𝜀𝑑,𝑘 − 𝜀̂ℎ,𝑘−1 )∆𝑡,
𝜃̂𝑘 = 𝜃̂𝑘−1 + 𝜔𝑡,𝑘 ∆𝑡,
jossa Δt on algoritmin suoritusväli, esittää kuinka edellisen kulman estimaatin 𝜃̂k-1, edellisen harhan estimaatin 𝜀̂h,k-1 ja nykyisen kulmanopeuden arvon ωg,k avulla voidaan laskea
kulman nykyinen estimaatti 𝜃̂k, josta harhan estimaatti on poistettu. Yhtälön kaksi jälkimmäistä vaihetta demonstroivat kuinka harha voidaan poistaa gyroskoopin näyttämästä, kun
ωg,k on korvattu sen rakennetta kuvaavilla signaalikomponenteilla ja Δt on otettu yhteiseksi
tekijäksi. Lisäksi voidaan olettaa, että jos normaalijakautuneen prosessikohinan kovarianssi
Q on määritelty oikein, Kalman-suodin osaa poistaa häiriösuureista johtuvan komponentin
εd,k näyttämästä. Tällöin päädytään lopulliseen muotoon, jossa kulman nykyinen estimaatti
on edellisen estimaatin ja todellisen kulmanopeuden avulla lasketun kulman muutoksen
summa. Yhtälö (4.16) esittää harhan nykyisen ja edellisen estimaatin dynamiikkaa
𝜀̂ℎ,𝑘 = 𝜀̂ℎ,𝑘−1 ,

(4.16)

jossa 𝜀̂h,k on harhan nykyinen estimaatti ja 𝜀̂h,k-1 sen edellinen estimaatti. Toisin sanoen ainoastaan virhekovarianssi Pk ja siitä seuraten Kalman-vahvistus Kk vaikuttavat harhan estimaatin arvoon.

Näiden differenssiyhtälöiden avulla voidaan määrittää diskreetti tilamalli, jota Kalman-suodin seuraa. Tiloiksi valittiin θk ja εh,k ja sisääntuloksi ωg,k. Tällöin tilamatriisi A on
1
𝐀=[
0

−∆𝑡
],
1

(4.17)

ja vastaavasti sisääntulomatriisi B on

𝐁=[

∆𝑡
].
0

(4.18)

Koska ensimmäinen tila θk on tiloista ainoa, jota mitataan, on havainnointimatriisi
𝐇 = [1

0].

(4.19)
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Näiden matriisien perusteella voimme esittää diskreetin tilamallin muodossa
𝜃
1 −∆𝑡 𝜃
∆𝑡
[ ] =[
][ ]
+ [ ] 𝜔𝑔,𝑘 ,
𝜀ℎ 𝑘
𝜀ℎ 𝑘−1
0
1
0

𝑧𝑘 = [1

𝜃
0] [ ] .
𝜀ℎ 𝑘

(4.20)

(4.21)

Nyt olemme muodostaneet mallin, jonka avulla voimme toteuttaa harhan estimoinnin. Prosessi- ja mittauskohinakovarianssimatriisit Q ja R määritellään seuraavasti
𝜎2
𝐐=[ 𝜃
0

0
],
𝜎𝜀2

𝐑 = 𝜎𝜔2 ,

(4.22)

(4.23)

joissa 𝜎𝜃2 on ensimmäisen tilan θk varianssi, 𝜎𝜀2 toisen tilan εh,k varianssi ja 𝜎𝜔2 sisääntulon
ωg,k varianssi.

Tarkastellaan seuraavaksi johdetun estimaattorirakenteen toimintaa simuloinnein. Kuvassa
4.7 on havainnollistettu kaksi simulointitilannetta, jossa komplementaarinen toteutus noudattaa kuvassa 4.5 esitettyä kompensointirakennetta, kun suora toteutus käyttää Kalman suotimen mittauksena kiihtyvyysanturin suodattamatonta kulmasignaalia. Kuvassa 𝜃̂Kalman on
Kalman-suotimella estimoitu todellinen kulmasignaali. Komplementaarisen toteutuksen
𝜃̂Kalman kulmasignaali on saatu käyttämällä komplementaarisesti suodatettua signaalia mittauksena. Vastaavasti suoran toteutuksen 𝜃̂Kalman kulmasignaali on saatu käyttämällä suoraa
suodattamatonta kulmasignaalia kiihtyvyysanturilta.
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Kuva 4.7.

Simuloinnin tuloksena saadut kulmasignaalit: ylempi kuvaa komplementaarista toteutusta ja
alempi kuvaa suoraa toteutusta.

Kuten kuvasta 4.7 nähdään molemmat toteutukset seuraavat erittäin hyvin todellista kulmaa
eli ajautuma on saatu poistettua lopullisesta kulmasignaalin estimaatista. Lisäksi alkuperäisten mittasignaalien kohina on saatu poistettua tehokkaasti. Toisin sanoen, jos mittaus- ja
prosessikohinakovarianssimatriisit ovat tarpeeksi tarkasti määritelty, voidaan suoralla toteutuksella päästää samaan lopputulokseen kuin komplementaarisella toteutuksella. Kuitenkin
kyse on ideaalisesta simuloinnista ja todellisuudessa signaalien kohinan varianssia voi olla
hankala arvioida tai mallintaa. Kovarianssimatriisien Q ja R määrittelyyn onkin esitetty eri
tapoja kuten siirtofunktiomenetelmä (Kaniewski 2009). Kuvassa 4.8 voidaan nähdä, että
kompensointirakenne komplementaarisella suotimella seuraa suhteellisen hyvin harhan arvoa, vaikka simuloidun todellisen harhan εh dynamiikka ei ole täysin lineaarinen. Harhan
simuloidulla todellisella arvolla on pyritty demonstroimaan anturin lämpenemisen vaikutusta; anturin käyttöönoton jälkeen harha muuttuu, kunnes se asettuu tiettyyn arvoon.
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Kuva 4.8.

Kuvassa on esitettynä Kalman-suotimen, jossa mittauksena käytetty komplementaarisesti
suodatettua signaalia, avulla estimoitu harha 𝜀̂h, todellinen harha εh sekä estimoidun harhan
avulla laskettu ajautuma 𝜃̂ajautuma sekä todellinen ajautuma θajautuma.

Esitetty kompensointirakenne pystyy simuloinnin perusteella tehokkaasti estimoimaan ja
poistamaan haitallisen ajautuman gyroskoopin kulmasignaalista. Molemmilla komplementaarisella ja suoralla toteutuksella voidaan päästä haluttuun lopputulokseen. Huomionarvoista kuitenkin on, että kyseessä on simulaatio, joten mittaus- ja prosessikohinan rakenne
tiedetään tarkasti, joka suuresti vaikuttaa Kalman suotimen suorituskykyyn. Jos verrataan
kuvaa 4.3, jossa on esitetty komplementaarisen suotimen signaalit, ja kuvaa 4.7, jossa esitellyissä toteutuksissa on käytössä Kalman-suodin, on nähtävissä, että lopulliset kulmasignaalit ovat kutakuinkin samanlaisia. Tämä tarkoittaa, että jopa pelkällä komplementaarisella
suodattamisella voidaan ajautuma saada poistettua kulmasignaalista. On myös tiedostettava,
että tehty simulaatio koskee vain yhden akselin ympäri olevaa liikettä. Myös toisena anturina
käytetty kiihtyvyysanturi ei suoraan soveltuisi kaikkien akseleiden ajautuman kompensointiin esitetyllä tavalla, vaan se vaatisi lisälaskutoimenpiteitä, jotta kiihtyvyysanturilta saatua
putoamiskiihtyvyyden arvoa voitaisiin hyödyntää. Tällainen menetelmä on esimerkiksi esitetty käyttäen kompleksilukujen laajennusta, kvaternioita, kirjallisuudessa (O-larnnithipong
2016).
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5. YHTEENVETO
Tässä työssä oli määrä tutkia ja esitellä tapoja korjata gyroskoopin signaalin haitallinen ajautuma. Erityisesti tavoitteena oli selittää, miten ajautuma syntyy ja miten ajautuma voidaan
kompensoida. Työssä käytiin läpi anturin rakenne, gyroskooppityypit ja niiden toimintaperiaatteet, ajautuman synty, rakenne ja kompensointi.

Ajautuman todettiin olevan erittäin huomionarvoinen ilmiö gyroskoopin kanssa toimiessa,
vaikka olisi tarkkakin gyroskooppi kyseessä. Riippumatta sovelluskohteen kriittisyydestä,
on ajautuman käsittely välttämätöntä. Ajautuman syntymekanismien havaittiin olevan gyroskoopin näyttämän integrointi ja anturin lämpeneminen. Integroinnilta ei voida juuri välttyä
sillä usein on välttämätöntä sovelluskohteen, kuten navigointijärjestelmän, takia saada liikutun kulman suuruus selville. Anturin lämpenemisestä aiheutuvan muuttuvan harhan vaikutus
voi olla mahdollista minimoida antamalla anturin lämmetä ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen kalibroimalla, mutta lopullinen yleispätevä ratkaisu tähän on kuitenkin kompensointi
signaalinkäsittelyn keinoin.

Kompensointimenetelminä esiteltiin lyhyesti lineaarinen regressio, jonka jälkeen keskityttiin yleispätevään rakenteeseen, joka koostui toisesta anturista, suodatuksesta, estimaattorista ja takaisinkytkennästä. Antureita, joita esitettiin, käytettäväksi gyroskoopin rinnalla
mittaustarkkuuden lisäämiseksi, olivat: kallistusanturi, kiihtyvyysanturi sekä magnetometri.
Ensimmäisen kertaluvun yli- ja alipäästösuotimia esitettiin suodattamaan kohinaa pois anturien näyttämästä, jonka jälkeen esitettiin komplementaarisen suotimen toimintaperiaate. Estimaattoriksi esitettiin Kalman-suodinta, jolla pystyttiin estimoimaan ja poistamaan harha ja
lisäksi poistamaan kohina edellyttäen, että kohinan rakenne oli tarvittavan tarkasti tiedossa.

Kompensointirakenteen toiminta simuloitiin käyttäen MATLAB-ohjelmistoa. Kompensointirakenne koostui kiihtyvyysanturista, komplementaarisesta suotimesta ja Kalman-suotimesta. Kompensointirakenteen voitiin todeta täyttävän sille asetetut vaatimukset eli harhan
estimoinnin ja sen poiston, jottei ajautumaa syntyisi. Lisäksi kompensointirakenne pystyi
komplementaarisen ja Kalman-suotimen ansiosta myös tehokkaasti suodattamaan kohinaa
ja näin lisäämään mittaustarkkuutta.
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Simuloinnit olivat yksinkertaisia tarkasteluja, joita voitaisiin hyvin jatkojalostaa kattamaan
esimerkiksi kolmen akselin liike, käyttämällä oikeita ja erilaisia antureita. Esimerkiksi ajautuman kompensointi olisi mahdollista toteuttaa käyttämällä IMU:a, joka sisältäisi useita erilaisia antureita gyroskoopin lisäksi. Myös kohinan eri mallinnusmenetelmiä sekä mallinnuksen virhettä olisi syytä vertailla. Lopuksi voidaan todeta, että tämä työ ei myöskään kattanut
suurta kirjoa erilaisia kompensointimenetelmiä, joten eri kompensointirakenteiden toiminnan vertailu olisi suotavaa.

Näistä kehityskohteista huolimatta työn aikaan saamaa verifioitua kompensointimenetelmää
voidaan pitää kirjallisuuden ja simuloinnin valossa yleispätevänä mallina, esimerkiksi
IMU:n kanssa toimiessa. Usean anturin mittauksien yhdistäminen takaa paremman mittaustarkkuuden ja näin ajautuman kompensointi on mahdollista.
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