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 واقعیت افزودهی تلفن همراه در کاربرد هابررسی عملکرد و دقت حسگر

 2، علی حسینی نوه احمدآبادیان2، ابوالقاسم صادقی نیارکی1*مینا کریمی

 نصیرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه - برداريدانشکده مهندسي نقشه - اطالعات مکاني هايکارشناس ارشد سیستم 1
minakarimi@email.kntu.ac.ir 

 نصیرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه - بردارياستاديار دانشکده مهندسي نقشه 2
{a.sadeghi, hosseininaveh}@kntu.ac.ir 

 (1931 دي، تاريخ تصويب 1931 تیر)تاريخ دريافت 

 چکیده

و دارا بودن حسگرهاي مختلف  هاي همراه نظیر افزايش قدرت پردازشامروزه به دلیل پیشرفت هاي اخیر در صنعت سخت افزار تلفن

و واقعیت افزوده در اختیار توسعه دهندگان فناوري نما، دوربین و صفحه نمايش تلفن همراه، ، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطبGPSنظیر 

توان با د. ميپارامترهاي توجیه خارجي دوربین براي ثبت سه بعدي در واقعیت افزوده و رديابي مورد نیاز هستن کاربران قرار گرفته است.

ها ضروري هاي همراه به اين پارامترها دست يافت. بنابراين بررسي نوع حسگر، عملکرد و دقت آناستفاده از حسگرهاي تعبیه شده در تلفن

هاي مبتني بر است. هدف اين مقاله بررسي نحوه عملکرد و دقت انواع حسگرهاي موجود در تلفن همراه هوشمند در کاربردها و برنامه

اند. نتايج مورد بررسي قرار گرفته iPhone4و  Samsung Galaxy S4فناوري واقعیت افزوده است. بدين منظور دو تلفن همراه هوشمند 

چنین تري دارند. همکه ژيروسکوپ ضعیفهستند، درحالي Samsung S4بهتر از گوشي  IPhone 4هاي گوشي سنجشتابدهد نشان مي

Samsung S4  کمتري نسبت به اعوجاج شعاعيiPhone 4  دارد و امکان اصالح آن با روندي خطي وجود دارد. دقتGPS  به وضعیت

هاي باز و درجه در محوطه 11نما حدودا متر است. میانگین خطاي قطب 21-11ها دارد و در بهترين حالت دقت آن ها از ماهوارهسیگنال

تدريج با مرور زمان درجه بر ثانیه هستند و به 4تا  9ر دريفت ژيروسکوپ درحدود هاي بلند است. مقاديدرجه در مجاورت ساختمان 91تا 

طور هاي بلند دقت کمتري دارد. بهبراي نواحي با ساختمان Headingطور که موردانتظار است، مقادير چنین همانيابند. همافزايش مي

چنین در نهايت تغییرات در دو نسخه اخیر اين دو سیستم رد. همهمراه بستگي داکلي انتخاب حسگر مناسب به کاربرد و خدمات تلفن

 مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند. iPhone8و  Samsung Galaxy S9عامل شامل 

 تلفن همراه هوشمند، دقتحسگر، سیستم اطالعات مکاني فراگستر، واقعیت افزوده،  واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1 

اي زيرزمیني شهري ههاي مرتبط با زيرساختسازمان

شامل زيرساخت برق، گاز، آب و فاضالب، مخابرات و 

داري و ارائه خدمات انرژي، مسئول پايش، تعمیر، نگه

 GISهاي خود به هستند و براي مديريت زيرساخت

هاي اشتباه . در بسیاري از موارد حفاري[1]اند وابسته

 ناپذيري راهاي مالي و جاني جبرانممکن است خسارت

درصد از اطالعات موجود  01ازآنجاکه حدود ايجاد کند. 

نیز متأثر از  GIS، [2]در دنیاي واقعي ماهیت مکاني دارند 

رويکردهاي رايانش فراگستر متحول شده است. بنابراين 

GIS  توان نسل جديدي از فراگستر را ميGIS  دانست که

گیري از رايانش فراگستر، توانسته مفاهیم بسیار با بهره

رايانش فراگستر  .[9]جديد و ارزشمندي را ايجاد نمايد 

هاي تواند با ارائه راهکارهاي مناسب از بروز خسارتمي

-مختلف در تاسیسات جلوگیري کند. يکي از راهکارها به

-به منظور بصري (AR1) کارگیري فناوري واقعیت افزوده

به  2اطالعات محیطي .ستسازي تاسیسات قبل از حفاري ا

هاي هوشمند، سازي محیط با فناوريعنوان ايده اولیه غني

پذير، شفاف، فراگستر و گرا، وفقبايد حساس، واکنش

-هاي هوشمند، تلفنهوشمند باشد در میان اين فناوري

هاي همراه هوشمند به دلیل افزايش کاربرد و استفاده در 

اي را داشته و اه ويژهحال جايگزندگي روزانه افراد، تابه

امروزه به دلیل پیشرفت  .[4]اند نقش مهمي را ايفا کرده

هاي همراه نظیر هاي اخیر در صنعت سخت افزار تلفن

افزايش قدرت پردازش و دارا بودن حسگرهاي مختلف 

نما، دوربین و ، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطبGPSنظیر 

، فناوري واقعیت افزوده به [5] صفحه نمايش تلفن همراه

راحتي هم در اختیار توسعه دهندگان و هم در اختیار 

  کاربران قرار گرفته است.

هاي واقعیت افزوده اطالعاتي که به صورت سیستم

-پوشاني مياند را روي دنیاي واقعي هممکاني ثبت شده

به يک رابط کاربري قدرتمند براي ها دهند. اين سیستم

رايانش محیط آگاه احتیاج دارند. به منظور ثبت اطالعات 

مجازي بصري و يا شنیداري با محیط کاربر، يک سیستم 

واقعیت افزوده بايد برآورد دقیقي از موقعیت و جهت سر 

درنتیجه در عمل سیستم نیاز دارد . [1]کاربر داشته باشد 

                                                           
1 Augmented Reality 

2 Ambient Information 

 با دقت خوبي دوربین را )نسبت به شمال( موقعیت و جهت

. واژه رديابي در حقیقت محاسبه [1] تشخیص دهد

 که گیري دوربین به طور بالدرنگ استموقعیت و جهت

 .يکي از بخش هاي اولیه واقعیت افزوده است

مختلفي براي رديابي دوربین وجود دارد که  هايروش

شده به سه افزار استفاده ها را بر حسب سختتوان آنمي

سگر، رديابي با استفاده از دسته رديابي با استفاده از ح

پارامترهاي  تصوير و روش هاي ترکیبي تقسیم بندي کرد.

و نیز رديابي  ARخارجي دوربین براي ثبت سه بعدي در 

توان با استفاده از حسگرهاي تعبیه مورد نیاز هستند. مي

هاي همراه هوشمند به اين پارامترها دست شده در تلفن

ها ر، عملکرد و دقت آنيافت. بنابراين بررسي نوع حسگ

ضروري است. دقت تاثیر بسیار مهمي روي قابلیت استفاده 

هاي رديابي در دنیاي هاي متحرک در سیستمدستگاه

و نمايش تاسیسات زيرزمیني بايد با  [1]واقعي را دارد 

 بررسي میزان دقتف اين مقاله هددقت بااليي انجام شود. 

-، شتابGPSحسگرهاي تلفن همراه هوشمند نظیر انواع 

تا به کمک آن نما است سنج، ژيروسکوپ، جهت و قطب

و  بتوان وضعیت )موقعیت و جهت( دوربین را برآورد کرد

هاي مبتني بر فناوري واقعیت افزوده در کاربردها و برنامه

اعتماد باشند، غیرقابلاستفاده نمود. زيرا اگر حسگرها 

صحنه به اشتباه رندر شده و محتواي مجازي در مکان 

 2در اين مقاله ابتدا در بخش . [1]گیرد نادرستي قرار مي

خش در بمروري روي کارهاي پیشین صورت گرفته است. 

شامل  (UBIGIS9) فراگستر GIS مفاهیم مرتبط با 9

محیط آگاهي و واقعیت افزوده تشريح شده است. انواع 

مورد استفاده در واقعیت افزوده در  حسگرهايمختلف 

ر گرفته ها مورد بررسي قراشده و دقت آنارائه  4بخش 

انجام شده است. در  5ها در بخش مقايسه بین آناست. 

 نتیجه گیري و پیشنهادات تحقیق بیان شده است. 1بخش 

 مروری بر کارهای پیشین -2

 ARکارگیري اي در زمینه بهتاکنون تحقیقات گسترده 

انجام شده بررسي حسگرهاي مختلف ها و نیز در زيرساخت

هاي اطالعاتي نسل ستمتحقیقاتي در سی Schall است.

هايي را براي جديد براي تاسیسات انجام داد و قابلیت

براي  ARريزي در محل ايجاد نمود. وي از بازرسي و برنامه
                                                           

3 Ubiquitous GIS 
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-هاي هندسي و معنايي مدلسازي در محل ويژگيبصري

هاي واقعیت افزوده دستي، ي مکاني در دستگاهبعدسههاي 

 .[0]ستفاده نمود ، اVidenteمتحرک و مکان آگاه نظیر 

Zollmann  و همکاران ازAR سازي تاسیسات براي بصري

-در محل به منظور بازرسي استفاده کردند. يکي از چالش

و پايگاه  ARسازي ، ايجاد پیوند بصريARسازي هاي بصري

ها با مديريت داده داده مکاني است. اين چالش در کار آن

اي حل شده است بین اين دو و معرفي يک معماري سه اليه

[3] .Junghanns  و همکاران از سیستم واقعیت افزوده

بعدي سازي سهمنظور بصريدستي در فضاي بیرون به

سازي هاي زيرزمیني استفاده کردند و مراحل مدلزيرساخت

هاي بعدي تعاملي از پايگاهسازي سهر ايجاد بصريمنظوبه

و  Mekni. [11]داده مکاني تاسیسات را ارائه نمودند 

ها و روند همکارش در مقاله خود به بررسي کاربردها، چالش

و همکاران  Langlotz. [11]اند آتي واقعیت افزوده پرداخته

ها در نويسيروشي نوين به منظور شناسايي و رديابي حاشیه

فضاي بیرون براي مرورگرهاي واقعیت افزوده ارائه کردند. 

عنوان مقادير اولیه استفاده کردند و براي ها از حسگرها بهآن

بهبود کارايي، تصاوير پانوراماي منطقه را تهیه کرده و بر 

 .[12]انجام دادند ها تناظريابي را اساس آن

مطالعات قبلي دقت را براي حسگرهاي تعیین 

-هاي دستي نظیر تلفندر دستگاه GPSموقعیت، عموما 

هاي همراه بررسي کردند. تنها مطالعات کمي اين بررسي 

سنج و ژيروسکوپ به ويژه در را روي حسگرهاي شتاب

. [5]کاربردهاي واقعیت افزوده دنیاي واقعي انجام دادند 

Kocaman  حسگرهايGPS  وINS  را با کمک فیلتر

کالمن تلفیق کرده و از آن براي زمین مرجع کردن 

و  Azuma. [19]هاي هوايي استفاده نمود مستقیم عکس

همکاران روي عملکرد حسگرهاي مورداستفاده در واقعیت 

ها ختلفي انجام دادند. آنهاي مافزوده مطالعات و آزمايش

ها دور نويسينتايج خطاهاي ثبت را به خصوص اگر حاشیه

ها روي باشند، مورد بررسي قرار دارند ولي بررسي آن

هاي ناشناخته . در محیط[14]حسگرهاي تلفن همراه نبود 

هاي مطلقي را فراهم گیريتواند اندازهرديابي بصري نمي

تواند قیودي را که امکان کالیبراسیون بالدرنگ کند، اما مي

و  Azumaحسگرها را بدهد، ايجاد کند. براي نمونه 

آمده از دستهاي دوراني نسبي بهگیريهمکاران از اندازه

منظور آموزش اعوجاجات در وبعدي بهرديابي عوارض د

 .[15]نماي مغناطیسي استفاده کردند قطب

3- GIS فراگستر 

GIS  فراگستر به عنوان نسل جديدي ازGIS  مفاهیم و

کاربردهاي هاي نويني در علوم مختلف ايجاد کرده و فناوري

ها و با افزايش قدرت رايانه. داردها زيادي در حوزه زيرساخت

سیم و هاي کاربردي متحرک، بيها، برنامهکاهش ابعاد آن

تند که همواره فراگیر جديدي به سرعت در حال ظهور هس

امکان دسترسي به منابع آنالين را در هرمکاني به کاربر 

پذيري طبقه جديدي از کنند. اين قابلیت انعطاففراهم مي

کند، کاربر را استخراج مي 1هاي کاربردي که محیطبرنامه

روند آتي موقعیت يابي . به عبارتي [11]سازد ممکن مي

يابي پیوسته و پايدار را در حلي است که موقعیتداشتن راه

 .[5]هاي بیرون و داخلي بدهد هر مکاني از محیط

ترين بخش فراگستر مؤلفه محیط آگاهي مهم GISدر 

اي دهد. رايانش محیط آگاه فناوريسیستم را تشکیل مي

است که اطالعات را در مورد محیط يک وسیله اخذ و به کار 

هايي را که براي افراد، مکان، زمان و گیرد تا سرويسمي

کارگیري . به[11]تند را فراهم کند رويداد خاص مناسب هس

هاي مبتني بر محیط آگاه در فضاي فراگستر ضروري روش

واقعیت افزوده رابط کاربري قدرتمندي  در حال حاضر .است.

. [11]کند. آگاه فراهم ميهاي رايانش محیطرا براي محیط

فضاي فراگستر، رابط گرافیکي واقعیت افزوده و  1شکل 

 دهد.جايگاه حسگرها در آن را نشان مي

 
فضاي فراگستر، رابط گرافیکي واقعیت افزوده و جايگاه  -1شکل 

 [11]حسگرها در آن 

 واقعیت افزوده -3-1

 و یرمستقیمغ يا مستقیم تصويري افزوده واقعیت

 اطالعات با افزودن که است فیزيکي دنیاي از 2بالدرنگ

                                                           
1 Context 

2 Real-time   
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 واقعیت واقعیت، به کامپیوتر توسط یدشدهتول مجازي 

سه نیاز و ويژگي  Azuma .[10]است  شدهیلتشک افزوده

-را به صورت زير خالصه مي ARهاي کاربردي در برنامه

 .[13و 10، 11]کند 

 ترکیب دنیاي واقعي با دنیاي مجازي 

 پذيري در لحظه و بالدرنگتعامل 

 سه بعدو نمايش در  ثبت 

همراه در بازرسي  GISهاي ها از سیستمبرخي شرکت 

هاي بصري که تکنیککنند، درحاليمحلي استفاده مي

و محیط  GISهاي سازي در اين ابزارها، ارتباط بین داد

دهد، مشکل ارجاع دهي صحیح واقعي را نشان نمي

تأسیسات در دنیاي واقعي وجود دارد و کاربر خودش بايد 

-به ARتوان از تفسیر کند. براي رفع اين گپ مي ها راداده

تر براي سازي بیشعنوان يک رابط کاربري با قابلیت بصري

هاي ها و بصري سازي و دسترسي به دادهتوسعه اين سیستم

هاي تأسیساتي زيرزمیني پیچیده، در محل استفاده شبکه

 ايجاد بهتريچنین نمايش همپوشاني هم AR. [3]نمود. 

ريزي براي اعمال تغییرات موردنیاز کند و مستقیماً برنامهمي

با استفاده از ابزارهاي تعاملي مکاني متحرک، بدون نیاز به 

امروزه توجهات به سمت  .[0]کند مي را فراهمپس پردازش 

هاي متحرک دستي واقعیت افزوده متحرک که از دستگاه

کند، ها استفاده ميهاي همراه هوشمند و تبلتنظیر تلفن

سل بعدي ن فناوري واقعیت افزوده. [21]جلب شده است 

د به توانمي بعدي دنیاي واقعي است کهسازي سهبصري

هاي همراه ها در تلفناين زيرساخت سازيمنظور بصري

 .[21]کار گرفته شود به هوشمند

در واقعیت افزوده دو مسئله بسیار مهم وجود دارد که 

عبارتند از ثبت و رديابي. ثبت بدين معناست که اشیاء در 

کار محتواي واقعي و مجازي به يک فضا کجا هستند. با اين

شوند. رديابي نیز تعقیب مسیر حرکت اشیاء در فضا برده مي

 هايدنیاي واقعي است، به عبارت ديگر موقعیت المان

بندي تقسیم. [21]شود متحرک در صحنه رديابي مي

هاي واقعیت افزوده متحرک هاي رديابي در سیستمروش

 ARارائه شده است. در  1در جدول  براي کاربردهاي شهري

رد شده اشیاء مسطح غالبا براي بعدي برآوسه وضعیت

افزودن تصاوير کامپیوتري ايجاد شده به دنیاي واقعي 

اند. عموما دو راه در اين زمینه وجود دارد: استفاده شده

. در روش اول نتايج رديابي مبتني بر حسگر و رديابي نوري

رديابي پايدار و دقیق است. درمقابل رديابي عوارض طبیعي 

 IMU .[22]کند تري فراهم ميآزمايشات طبیعي بیش

هاي دوراني توجیه ترکیب حسگرهاي ژيروسکوپ که المان

سنج که سرعت و موقعیت کند و شتابخارجي را فراهم مي

گیرد، است. ترکیب حسگرهاي حسگر را اندازه مي

GPS/IMU تواند پارامترهاي توجیه خارجي هر عکس را مي

  .[19]بندي هوايي فراهم کند بدون مثلث

 متحرک ARهاي انواع رديابي براي سیستم -1جدول 

 هامحدودیت زیر دسته دسته روش ردیابی

 نوری

 نشانهبي

هاي )مشخصه

 طبیعي(

 رديابي مبتني بر لبه

 رديابي مبتني بر الگو

-هاي سهرديابي مشخصه

 بعدي

 دامنه رديابي محدود

 دارکدتر از رديابي نشانه

 ها(تر از نشانهحساس به تغییرات نور )ولي پايدار

 دارنشانه
 فیدوشال مارک

QRCode 

 تارگت کددار

 دامنه رديابي محدود

 نیازمند مهندسي محیط

 حساس به تغییرات نور

 حسگر

 GPS موقعیت

 متر 91-5محدوديت دقت 

 قطع يا بازتاب سیگنال

 شرايط آب و هوايي

 هاثبات ماهواره

 IMU جهت
 سنجدريفت حسگر شتاب

  مانخطاي حسگر قطب
 

ها نويسيمرورگرهاي واقعیت افزوده نیاز دارند حاشیه

طور ثابت باقي بمانند که نه تنها بعد از شناسايي اولیه به

بار شناسايي کنند، بلکه رديابي را تحت حرکات سريع يک

طور نیز انجام دهند. چالش مواجه با همه نیازها به
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ي بیرون را در فضا ARهاي قبلي رديابي حلهمزمان، راه

-تر سیستم. بیش[12] کنندبراي تلفن همراه محدود مي

هاي شخصي در فضاي هاي واقعیت افزوده مبتني بر رايانه

-وابسته IMUو  GPSبیرون به ترکیب حسگرهاي بصري، 

درجه آزادي نسبت به چهارچوب  1اند تا به ثبت جهاني با 

هاي همراه مرجع جهاني دست يابند. اين حسگرها در تلفن

هاي هوشمند وجود دارند ولي به دلیل دستگاه

کاربرده شده در میکروالکتريکي ارزان و با قدرت کم به

هاي همراه هوشمند، نتايج ضعیف و با دقت کمي را تلفن

نسبت به حسگرهاي صنعتي استفاده شده در ساير 

  .[12]دهد هاي واقعیت افزوده پیشین نشان ميسیستم

هاي واقعیت افزوده يک بار کالیبراسیون تر سیستمدر بیش

صورت بالدرنگ انجام کافي نیست و بايد اين فرآيند به

تر و اي رديابي مبتني بر دوربین دقت بیشهشود. روش

هاي مبتني بر روزرساني باالتري را نسبت به سیستمنرخ به

سازي کنند ولي به مدلحسگر خالص غیربصري فراهم مي

اند. در اين حالت وضعیت دستگاه نسبت از محیط وابسته

  .[12]آيد به مدل با توجه به عوارض بصري به دست مي

هاي حسگرهاي بصري با حسگرهاي ترکیب داده

را تحت حرکات سريع و غیربصري کارايي پايدارتري 

.. اگرچه دقت [12]کنند هاي رديابي فراهم ميشکست

حسگرهاي غیربصري کافي و مناسب نیست ولي به دلیل 

عملکرد پايداري که دارند، مکمل حسگرهاي بصري 

تواند بازشناسي سنج مينما و شتابهستند. ترکیب قطب

هاي مبتني بر حسگر ها بدهد. روشنويسيبهتري از حاشیه

هاي که روشدهند، درحاليجهت مطلق دستگاه را مي

بتني بر ديد جهت را نسبت به يک فريم اولیه دلخواه م

هاي تعیین جهت مبتني بر گیرند. اگرچه روشاندازه مي

تصوير،  1هاي مواجه با حرگات سريع، تاريديد سختي

تر از هاي بصري را دارند، دقیقانسدادها و ساير ناهنجاري

هاي تعیین جهت مبتني بر حسگر هستند. بنابراين روش

تواند به تعیین گیري جهت، ميروش در اندازه ترکیب دو

 .[12]جهت پايدار و دقیق منجر شود 

پارامترهاي خارجي دوربین براي ثبت سه بعدي در 

AR توان با استفاده از و نیز رديابي موردنیاز هستند. مي

هاي همراه هوشمند به اين حسگرهاي تعبیه شده در تلفن

پارامترها دست يافت. بنابراين بررسي نوع حسگر، عملکرد 

                                                           
1 Blur 

تاسیسات زيرزمیني  2 ها ضروري است. در شکلو دقت آن

 شده است.را در يک تبلت نمايش داده

 
 نمايش تاسیسات زيرزمیني در يک تبلت -2شکل 

 حسگرهاانواع  -4

يک محیط فراگستر در محدوده بین دنیاي واقعي و 

. عامل کلیدي [11]است  قرارگرفتهدنیاي مجازي 

ارتباط حسگرها هستند. در رايانش فراگستر براي يندرا

ايجاد ارتباط يکپارچه بین دو محیط مجازي و محیط 

شود. حسگرهاي يماقعي از حسگرها استفاده دنیاي و

 IMU، حسگرهاي نماقطب، حسگرهاي GPSمکاني نظیر 

يروسکوپ، حسگرهاي مبتني بر ديد ژسنج، نظیر شتاب

و  Ultrasonicنظیر دوربین، حسگرهاي صوتي نظیر 

UWB [21و  11]اي از انواع حسگرها و طیف گسترده .

اند و يا در ي در محیط جاسازي شدهاگونهبهحسگرها 

که  اندشدهر گرفتهکاهاي هوشمند به ابزارهايي چون تلفن

از ديد کاربر مخفي هستند اما عامل اصلي در ارتباط کاربر 

يجادشده هستند و کاربر از طريق ابا محیط واقعیت افزوده 

هاي همراه داراي مروزه تلفنها با محیط تعامل دارد. اآن

ها در حسگرهاي متنوعي هستند که امکان استفاده از آن

هاي ين حسگرها شامل گیرندهواقعیت افزوده وجود دارد. ا

GPSنما و ها، ژيروسکوپ، قطبسنجها و تیلتسنج، شتاب

هاي مبتني برحسگر که . در روش[21و  11]غیره هستند 

شوند، وقتي با تلفن هاي اشاره مبنا نیز شناخته ميبه روش

همراه به شئي در دنیاي واقعي اشاره شود، باتوجه به 

توان مشخص بودن موقعیت دوربین و آزيموت آن مي

ظر به دست آورد. با دريافت راستايي براي عارضه موردن

يک شعاع جستجو از کاربر اطالعات مربوط به همه عوارض 

شود. مزيت در آن راستا روي صفحه نمايشگر مشخص مي

هاي است که سیستمهاي مبتني بر حسگر ايناصلي روش

واقعیت افزوده مبتني بر حسگر در مقیاس وسیعي از 
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اي بیرون دنیاي واقعي به خصوص هر موقعیت فیزيکي فض 

هايي هاي چنین سیستمکنند. يکي از محدوديتکار مي

هايي که هاي داخلي  و نیز در محیطاست که در محیطاين

-ها و يا خیابانخط ديد به آسمان وجود ندارد نظیر جنگل

کنند يا عملکرد هاي بلند يا عمل نميهاي با ساختمان

 .[21]خیلي ضعیفي دارند 

 یتاز موقع يمشخصات متفاوت محتلف يهاحسگر

 GPS مثالدهند. به عنوان  يقرار م یاررا در اخت يءش

 و قطب نما  1نکج شد یزانم شتاب سنج يء،شیت موقع

هاي رديابي مبني بر . روش[29] دهند يرا م 2جهت

هاي مبتني تر از روشحسگرها اگرچه دقتي بسیار پايین

بر ديد دارند، ولي سريع و کارآمد هستند. براي تعیین 

روش حسگرهاي  توان از دومختصات مکاني مي

Ultrasonic  و يا حسگرهايGPS  استفاده کرد. براي

و  IMUاي )جهت( کاربر، حسگرهاي برآورد موقعیت زاويه

کار کنند، بهدرجه آزادي ايجاد مي 3نما که مجموعا قطب

هاي توان از روشها ميشوند. در اين روشگرفته مي

کرد و  هاي خام حاصل يا فیلتر کالمن استفادهترکیب داده

. کیفیت اين [19]ها را تاحدي افزايش داد دقت آن

 هاي مختلف متفاوت است.حسگرها بین گوشي

هاي کمي محدودي روي کارايي حسگرهاي داده

-هاي هوشمند فعلي وجود دارد. بهموقعیت و جهت تلفن

هاي شهري پويا و هايي براي محیطويژه فقدان چنین داده

 .[1]تحت شرايط واقعي مرتبط با دنیاي واقعي وجود دارد 

حسگرهاي مختلف تلفن همراه هوشمند را نشان  9شکل 

 دهد.مي

 
 حسگرهاي مختلف تلفن همراه هوشمند -9شکل 

 

                                                           
1 Tilt 

2 Bearing 

 حسگرهای تعیین موقعیت -4-1

4-1-1- GPS 

سیستم تعیین موقعیت جهاني يک سیستم تعیین 

تواند موقعیت بسیار دقیق را از طريق موقعیت است که مي

ها مخابره کند. براي دستیابي به موقعیت ثابت بايد ماهواره

. اين حسگر [24]حداقل چهار ماهواره قابل رويت باشند 

بعدي تلفن همراه را دراختیار کاربران قرار موقعیت سه

 .[12]دهد مي

دو موضوع درنظر  GPSوابسته به  ARهاي براي برنامه

شود: موقعیت محتواي ديجیتالي و موقعیت گرفته مي

دستگاه. اگر هر دو در يک سیستم مختصات نسبت به 

توان وضعیت هريک را نسبت به زمین تعريف شوند، مي

گزارش  GPSموقعیتي که توسط . [21]هم تعیین نمود 

تواند هم غیردقیق باشد و هم با سرعت شود، ميمي

اين امر هنگام شود. کمتري از حرکت کاربر در محیط به

که تواند منجر به ايجاد تاخیر شود. بدين صورتمي

کند، هنگامي که کاربر با سرعت زياد در محیط حرکت مي

اور به دنبال صورت شنرسد محتواي مجازي بهنظر ميبه

اين حسگر . الزم به ذکر است [21]کند آن حرکت مي

گیرد، در حالي که طول و عرض جغرافیايي را اندازه مي

 اقلیدسيمختصات زمیني در سیستم مختصات  ARبراي 

(X,Y,Zم ) وردنیاز است. بنابراين بايد تبديل مختصات

تر کاربردهاي واقعیت افزوده، در بیش صورت گیرد.

و نحوه دست گرفتن  GPSگیرنده  9موقعیت روي بدن

 .[1]گذارد گوشي روي دقت تاثیر مي

GPS هايي همراه است، از با مشکالت و محدوديت

-که يک سیستم جامع و مستقل نیست، ماهوارهجمله اين

-بايد توسط دستگاه قابل رويت باشند، ديد مي GPSهاي 

ها و غیره ها، تونلها، پلها، کوهاند با مداخله ساختمانتو

مختل گردد. در کاربردهاي متحرک اثرات تداخل 

الکترونیکي ممکن است منجر به از دست دادن يک يا چند 

تر خطاهاي تعیین چرخه موج حامل در گیرنده شود. بیش

ناشي از اثرات انتشار متوسط هستند که  GPSموقعیت در 

بیني سازي چنین اثرات جوي غیرقابل پیشبراي مدل

تواند در به حجم باتري زيادي نیاز دارد و مي. [19]هستند 

چنین اطالعات چند دقیقه کل باتري را مصرف کند. هم

                                                           
3 On-body 
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در بهترين حالت  GPS. [24]شود هنگام ميآن ديرتر به

دقت زير  DGPSهاي دهد. سیستممتر مي 21-11دقت 

دقتي  RTK GPSهاي کنند. سیستممتر را فراهم مي

-منظور ذخیره باتري مي. به[1]دهند متر ميدرحد سانتي

هاي مختلف خاموش کرد ولي اين را بین قرائت GPSتوان 

 .[1]شود منجر مي دادن دقتخود به ازدست

 حسگرهای تعیین جهت -4-2

دقت موقعیتي مناسبي را در  GPSکه با فرض اين

تر موارد براي اختیار بگذارد، )ممکن است در بیش

هاي بسیار مسدود شهري هاي مشتريان در محیطدستگاه

شود طور نباشد(، انحرافات جهتي بزرگ باعث مياين

محتواي ديجیتالي در مکان اشتباه به دنیاي واقعي اضافه 

. حسگرهاي اينرسي به ترتیب نرخ دوران و [12]د شو

سنج اندازه شتاب را توسط حسگرهاي ژيروسکوپ و شتاب

توانند شتاب گرانشي ها نميسنج. شتاب[19]گیرند مي

)شتابي را که در سقوط آزاد يا مدار هیچ ورودي قابل 

تشخیصي ندارد( را اندازه بگیرند. محور ورودي حسگر 

گیري کننده مولفه برداري است که اندازهاينرسي تعريف

حوري بیش از يک مولفه را شود. حسگرهاي چند ممي

 .[19]گیرند اندازه مي

يک سیستم مستقل است که به جز مقداردهي اولیه، 

-. يکي از جنبه[19]به هیچ پشتیباني خارجي نیاز ندارد 

هايي که بايد مورد بررسي قرار گیرد، ثبات و پايداري 

هاي همراه است که حسگرهاي اينرسي داخلي تلفن

 .[5]ها بررسي نشده است عملکرد آن

 دوربین -4-2-1

هاي همراه مجهز به دوربین امکان دستیابي به تلفن

هاي مبتني بر موقعیت را بر اساس حسگرها و نیز روش

. اگرچه شناسايي بصري [12]ند کنبینايي فراهم ميماشین

يابي در فضاي بیرون به دلیل تغییرات زماني و موقعیت

نظیر تغییرات روشنايي چالش برانگیز است. اين مسئله 

ممکن است بادرنظرگرفتن اين حقیقت که پوشش محیط 

تواند بسیار نامتعادل باشد، تشديد گردد. با نقاط مرجع مي

راه، روشي را همهاي محاسباتي تلفنچنین محدوديتهم

. [12]کند اجرا است، محدود ميکه در عمل قابل

اعوجاجات عدسي دوربین پارامتر مهمي در تعیین 

پارامترهاي موردنیاز براي واقعیت افزوده است. الزم است 

عدسي دوربین تلفن همراه از نظر فاصله کانوني و 

هاي رقومي دوربین .[5]اعوجاجات عدسي مشخص شود 

شده در تلفن همراه هوشمند حسگرهاي غیرمتريک تعبیه

هستند، بنابراين به کالیبراسیون از طريق فرآيندي تحلیلي 

 -ها و پارامترهاي اعوجاج رقومينیاز دارند تا ويژگي

هاي حلبرخي از راه .[5]ها مشخص شود مکانیکي آن

مبتني بر دوربین با مسئله کاهش شديد باتري مواجه 

چنین که نیاز شديد به باتري دارند، همهستند، درحالي

دستگاه بايد در وضعیتي قرار گیرد که میدان ديد کافي 

 .[1]راي محاسبه جريان نوري داشته باشد ب

 سنجشتاب -4-2-2

 شود،نیز نامیده مي g-forceاين حسگر که شتاب 

فاصله خطي و شتاب مناسب دستگاه را در سه جهت اندازه 

. گوشي معموال با مدل چند محوري براي [21]د گیرمي

شتاب راست )-ر سه محور يا جهت چپارسال شتاب د

و  roll( يا Yعقب )شتاب طولي -، جلوpitchيا  (Xجانبي 

 21]مجهز شده است  tilt( يا Zپايین )شتاب عمودي -باال

-ايي بودند که در تلفنها اولین حسگرهسنج. شتاب[24و 

هاي مبتني بر حسگر در دسترس هاي همراه و براي بازي

ها سنجقرار گرفتند و تولید ارزاني دارند. با استفاده از شتاب

توان جهت گوشي را محاسبه و دانش ابتدايي از فیزيک مي

اي که ها نسبتا غیردقیق هستند و دادهسنجنمود. شتاب

تواند منجر يز زيادي است که ميگیرند داراي نواندازه مي

 4شکل  .[21]شود  ARهاي در برنامه 1به ايجاد آشفتگي

 دهد.سنج را تلفن همراه نشان ميمحورهاي حسگر شتاب

 
 [24] سنجمحورهاي حسگر شتاب -4شکل 

                                                           
1 Jitter 
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 سنج نرمال:براي يک دستگاه نرمال با شتاب 

  محورXگیرد. اگر به سمت : شتاب جانبي را اندازه مي

راست خودمان حرکت کنیم شتاب مثبت و اگر به 

سمت چپ خودمان حرکت کنیم شتاب منفي خواهد 

 بود.

  محورYگیرد. اگر به سمت : شتاب طولي را اندازه مي

سمت مخالف جلو حرکت کنیم شتاب مثبت و اگر به 

 حرکت کنیم شتاب منفي خواهد بود.

  محورZگیرد. براي حرکات : شتاب عمودي را اندازه مي

به سمت باال شتاب مثبت و براي حرکات به سمت 

 پايین شتاب منفي خواهد بود.

 ژیروسکوپ -4-2-3

اي را با اي يا سرعت زاويهژيروسکوپ فاصله زاويه

يروسکوپي که در دهد. ژمي 1استفاده از اثر کوريولیس

شود از نوع سیستم مکانیکي مینیاتوري گوشي استفاده مي

( با استفاده از مکانیزم لرزش است. MEMS2چند محوره )

تر هستند ولي بزرگترين مسئله از ساير حسگرها دقیق

گیري با عبارتي دقت اندازهها دريفت است. بهدرمورد آن

-بعد از مدتي کوتاه اندازه يابد وگذشت زمان کاهش مي

ترين منابع . رايج[21]شوند ها کامال غیردقیق ميگیري

ها باياس خروجي، ناهمراستايي محور خطا براي ژيروسکوپ

شده، یبورودي، جبران خسارت سه ژيروسکوپ ترک

غیرخطي بودن ورودي/خروجي، حساسیت شتاب و غیره 

 .[12]است 

 3سنجمغناطیس -4-2-4

تنها حسگر در تلفن همراه هوشمند که اطالعاتي 

. اين حسگر [1]سنج است درمورد شمال دارد، مغناطیس

میدان مغناطیسي زمین را شناسايي کرده و مثل يک 

توان جهت شمال آل ميطور ايدهکند. بهنما عمل ميقطب

گیري میدان مغناطیسي در سه جهت و معلوم را با اندازه

يکي از  [21]بودن نقطه اشاره گوشي به دست آورد 

هاي اين حسگرها اين است که بسیار متاثر از نويز، چالش

و اشیاء فلزي اطراف  [12] 4آشفتگي، مغناطیس زماني

                                                           
1 Coriolis Effect 

2 Multi-axis Miniature Mechanical System   
3 Magnetometer 

4 Temporal Magnetic 

نظیر ساعت مچي کاربر، ماشین، خطوط برق الکترونیکي 

 1]دهند هستند و بنابراين جهت شمال را اشتباه نشان مي

یري گها درجه از اندازهو منجر به انحرافات تا ده [21و 

ينه . بايد يک بررسي و تعادل بین هز[12]شود جهت مي

محوري هاي سهسنجها، قدرت و دقت براي مغناطیسمولفه

گیرند، که جهت يک دستگاه را نسبت به شمال اندازه مي

تواند نما ميقطب headingانجام شود. دقت ضعیف مولفه 

هاي کاربردي مبتني بر واقعیت مسئله مهمي در برنامه

 داري گوشي و اثراتافزوده باشد. موقعیت بدن، نحوه نگه

توانند روي حرکات دستگاه ناشي از قدم زدن همگي مي

هاي خام . فیلتر داده[1]نما تاثیر بگذارند هاي قطبقرائت

تواند منظور حذف نويز حسگر ميسنج بهمغناطیس

گیري و يا دقت کارهايي اندازهاستفاده شود ولي چنین راه

نما را وقتي در معرض اعوجاجات میدان مغناطیسي قطب

حلي ديگر براي غلبه . راه[1]بخشد قرار دارد، بهبود نمي

نما استفاده داخلي از هاي حسگر قطببر محدوديت

هاي چندگانه روي هاي فراصوت با استفاده از گیرندهحسگر

منظور تعیین جهت است. البته اين روش دستگاه به

نیازمند معرفي زيرساخت جديد در محیط است که ممکن 

 .[1]است در گسترش عمومي غیرعملي باشد 

-نما نشان ميهاي قطبيک بررسي اجمالي روي داده

تواند در حین حرکت در يک پا دهد مقادير اين حسگر مي

امر مانع برآورد  مثبت و در پاي ديگر منفي باشد. اين

خطاي همترازيابي دستگاه از فرض توزيع خطاي میانگین 

 .[1]شود صفر مي

 جهت -5-2-4

 [24]سنج است ترکیب حسگرهاي مغناطیس و شتاب

هاي همراه وجود که با نام حسگر جهت در برخي تلفن

 .[24]دارد 

  محورXنما است و جهتي که : تاحدودي شبیه قطب

درجه  911يا  1گیرد. دستگاه قرار دارد را اندازه مي

 211درجه جنوب و  101درجه شرق،  31شمال، 

 دهد.درجه غرب را نشان مي

  محورYگیرد. ه را اندازه مي: تیلت يا شیب دستگا

درجه، اگر باال به سقف اشاره کند،  1دستگاه تخت 

 درجه است. 31درجه و به سمت پايین  -31
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  محورZ 1گیرد. تیلت يک طرفه دستگاه را اندازه مي 

 -31درجه صفحه نمايش صاف و به پشت )عقب(. 

 درجه به سمت راست است. 31درجه به سمت چپ و 
هاي جهت دوربین وجود داده دو راه براي دستیابي به

دارد. يکي اينکه به طور مستقیم از حسگر جهت پرسش 

سنج و شود و روش دوم قرائت جداگانه حسگرهاي شتاب

مغناطیس و محاسبه جهت از اين دو حسگر. اگرچه اين 

 5تري دارد. شکل روش خیلي کندتر است ولي دقت بیش

 دهد.محورهاي حسگر جهت را در تلفن همراه نشان مي

 
 [24]محورهاي حسگر جهت  -5شکل 

  مقایسه انواع حسگرها -6

و  GPSتوان حسگرهاي با استفاده از فیلتر کالمن مي

INS  را تلفیق نمود. دو روش رايج براي فیلتر کالمن وجود

دارد که عبارتند از: روش فیلتر متمرکز و روش فیلتر 

منظور شناسايي بهتر حرکات و موقعیت . به[19]غیرمتمرکز 

. در [1]توان حسگرها را از طريق فیلتر کالمن تلفیق نمود مي

اين مقاله میزان دقت و خطاهاي مختلف حسگرهاي موجود 

 Galaxyبراي دو تلفن همراه هوشمند نسل جديد، سامسونگ 

S4  وiPhone 4  2مورد بررسي قرار گرفته است. در جدول 

 مشخصات اين دو تلفن همراه آورده شده است.

 مشخصات دو گوشي مورد مقايسه -2 جدول

 Samsung نام

Galaxy S4 IPhone 4 

 11،111،111 0،051،111 قیمت )ريال(
 ios اندرويد سیستم عامل

 Adreno 330 پردازنده
Apple4 - 

011MHz 
تفکیک قدرت

 مگاپیکسل 5 مگاپیکسل 11 دوربین

 CMOS CMOS نوع عدسي
A-GPS دارد دارد 

 -GNSS U-blox 6N Broadcomگیرنده 

BCM4750 
  دارد دارد فرم ثابتپلت

میزان اعوجاج شعاعي را براي دو تلفن  9جدول 

طور که مشخص است، دهد. همانهمراه نشان مي

اعوجاج شعاعي کمتري نسبت به  Samsung S4گوشي 

دارد )تقريبا نصف آن(. و امکان  IPhone 4گوشي 

هاي . دوربین[5]اصالح آن با روندي خطي وجود دارد 

ند، تلفن همراه هوشمند حسگرهاي غیرمتريک هست

بنابراين نیازمند کالیبراسیون از طريق فرآيندي تحلیلي 

. از نرم [5]به منظور تعیین پارامترهاي اعوجاج هستند 

ارائه شده  Leica Photogrammetric Suite (LPS)افزار 

هاي کالیبراسیون تلفن-منظور خودبه ERDASتوسط 

 1همراه استفاده شده است. نتايج در نمودارهاي شکل 

 نشان داده شده است.

 [5]میزان اعوجاح شعاعي دو گوشي  -9جدول 

 نام
اعوجاج شعاعي 

 )میکرومتر(

اعوجاج شعاعي 

شده حتصحی

 )میکرومتر(
Samsung 

Galaxy S4 
11.24 9.50 

IPhone 4 99.51 1.53  

نتايج اعوجاجات عدسي را براي هر  1نمودارهاي شکل 

 .[5]دهند صورت بصري نشان ميدو گوشي به

 

 
 Samsung Galaxyنتايج اعوجاجات شعاعي عدسي، باال:  -1شکل 

s4 :پايین ،IPhone 4 [5] 
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منظور ساعت به 1يک آزمايش استاتیک به مدت  

اي و هاي خام حسگرها )سرعت زاويهدستیابي به داده

همراه هوشمند انجام شده و ها( براي هر تلفن شتاب

ها تحلیل و ارزيابي شده است. در ادامه اين پايداري آن

 ها در به صورت نمودارهاي مختلف ارائه شده است.تحلیل

سنج را براي هاي شتابماندهباقي 1نمودارهاي شکل 

 دهند.صورت بصري نشان ميهر دو گوشي به

 

 
: پايین، Samsung Galaxy s4: باالسنج، هاي شتابماندهباقي -1شکل 

IPhone 4 

هاي ژيروسکوپ را براي ماندهباقي 0نمودارهاي شکل 

 دهند.صورت بصري نشان ميهر دو گوشي به

 

 
: پايین، Samsung Galaxy s4: باالهاي ژيروسکوپ، ماندهباقي -0شکل 

IPhone 4 

، Rollهاي میزان پايداري مولفه 3نمودارهاي شکل 

Pitch  وYaw صورت بصري نشان را براي هر دو گوشي به

 دهند.مي

 

 

 
 Samsung Galaxy: باال، Yawو  Roll ،Pitch: میزان پايداري 3شکل 

s4 ،چپ :IPhone 4 

باتوجه به نمودارهاي نشان داده شده براي حسگرهاي 

هاي سنجشود که شتابمختلف، اين نتیجه حاصل مي

هستند،  Samsung S4بهتر از گوشي  IPhone 4گوشي 

 4تري دارند. در جدول که ژيروسکوپ ضعیفدرحالي
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میزان متوسط دقت هريک از اين حسگرها ارئه شده است. 

ذکر اين نکته ضروري است که هدف اين مقاله تعیین 

بهترين تلفن همراه هوشمند نیست، بلکه مشخص کردن 

سازي همراه هوشمند مناسب براي کاربرد بصريتلفن

زيرزمیني در فضاي فراگستر با استفاده از  هايزيرساخت

 فناوري واقعیت افزوده است.
 میزان متوسط دقت حسگرهاي مختلف -4جدول 

 RMS X Y Z نام

Samsung 

S4 

سنج شتاب

(g) 
1.1111 1.1155 1.1151 

ژيروسکوپ 

(rad/s) 
1.1110 1.1111 1.1110 

IPhone 4 

سنج شتاب

(g) 
1.1120 1.1124 1.1142 

کوپ ژيروس

(rad/s) 
1.1140 1.1192 1.1149 

 

متر و  91تا  11نتايج حاصله خطاي متوسط موقعیت 

درجه را نشان  91تا  11نما در حدود خطاي متوسط قطب

ها را براي دهد، ولي انحراف معیارهاي بسیار زياد آنمي

 11. شکل [1]سازد بسیاري از کاربردها غیرقابل اعتماد مي

مقادير حسگرها را در طول زمان براي يک دستگاه در حین 

-دهد. گپ بین مقادير در نمودار جابهروي نشان ميپیاده

با استفاده  Yawدهد. جايي پا را در حین راه رفتن نشان مي

آيد و نسبت به شمال دست ميسگر ژيروسکوپ بهاز ح

-دهد. بهکالیبره نیست، بنابراين اختالفات نسبي را نشان مي

صورت خط صاف ها بهرود اين دادهطور کلي انتظار مي

دهنده دريفت است. نشان Yawباشند. شیب نیز در مقادير 

هاي روزرسانيشده نیز ناشي از جهت حرکت بهمسیر طي

ت. هر دو دستگاه اندرويد و آيفون مسیر و موقعیت اس

دهند ولي به نظر سرعت را بر اساس تغییرات موقعیت مي

 رسد استفاده محدودي حتي در مسیرهاي مستقیم دارد.مي

 
 [1]مقادير حسگرها در طول زمان براي يک دستگاه  -11شکل 

نما را با میانگین آوري شده خطاي قطبهاي جمعداده

درجه  91هاي باز و تا درجه در فضا و محوطه 11حدودا 

هاي ها و ساختمانخراشهاي مملو از آسماندر محوطه

رود ژيروسکوپ دقت کافي انتظار مي دهد.بلند نشان مي

براي مقادير موقتي را داشته باشد، اما دريفت در مقدار  

Yaw مقادير کندبیني را نقض ميشده اين پیشمشاهده .

تدريج با درجه بر ثانیه هستند و به 4تا  9دريفت درحدود 

خوبي که اگر حسگر بهيابند. درحالين افزايش ميمرور زما

 عمل کند، مقادير دريفت بايد صفر باشد.

هاي جهتي دستگاه را با اندرويد تنها امکان تلفیق داده

منظور تصحیح بهتر دريفت ژيروسکوپ سنج بهمغناطیس

سامسونگ  headingرسد کند. اگرچه به نظر ميفراهم مي

کند، مزيت اين تلفیق ميخیلي بهتر از آيفون عمل ن

شده باشد، کم هاي شمال کالیبرهکه هدف قرائتهنگامي

هايي ممکن است مقادير حال چنین ادغاماست. با اين

طور قابل توجهي ثابت کند، براي ژيروسکوپ را به

نشده کالیبره Yawکاربردهايي که فقط يک مقدار نسبي 

ن نیز گزينه نسبت به شمال موردنیاز است، مفید است. آيفو

نما/ژيروسکوپ نسبت به شمال در مشابهي را از تلفیق قطب

تر بیش Yawدهد. اثر اولیه دريف و باالتر مي 5هاي نسخه

طور که موردانتظار مرتبط با زمان است تا موقعیت. همان

هاي بلند براي نواحي با ساختمان Headingاست، مقادير 
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خطاي موقعیت در دقت کمتري دارد. در اين نواحي متوسط  

متر در  11ترين خطا در حدود متر است. بیش 91حدود 

ها است ولي براي نواحي بدون حضور خراشحضور آسمان

 متر است. 15-11هاي بلند در حدود ساختمان

هاي آخر هر دو سیستم عامل ها بر روي نسخهبررسي

نیز انجام شد. در  iPhone8و  Samsung Galaxy S9شامل 

خصات هر دو تلفن همراه هوشمند ارائه شده مش 5جدول 

است.

 iPhone8و  S9مشخصات تلفن همراه هوشمند  -5جدول 

 Samsung Galaxy S9 IPhone 8 نام

 859£ 699£ قیمت

 Ios 11 0 اندرويد سیستم عامل

 Exynos 9810 Octa Apple A11 Bionic پردازنده

 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 12 تفکیک دوربینقدرت

 سگرهاح

اسکنر عنبیه. حسگر اثرانگشت )پشت گوشي(. 

نما. سنج. ژيروسکوپ. سنسور مجاورت. قطبشتاب

 SPO2، سنجفشارسنج. ضربان قلب

سنج. حسگر اثرانگشت )جلوي گوشي(. شتاب

 نما. فشارسنجژيروسکوپ. سنسور مجاورت. قطب

A-GPS دارد دارد 

 دارد دارد فرم ثابتپلت

  آمپرمیلي 1،021لیتیوم يوني  آمپرمیلي 9،111لیتیوم يوني  باتري
 

دوربین  iPhone8و  Galaxy S9اگرچه هر دو تلفن همراه 

 f/1.5برابر  Galaxy S9مگاپیکسلي دارند ولي ديافراگم  12

هاي همراه ترين دوربین را در بین تلفناست که روشن

تري ديافراگم نسبتا باريک iPhone8که هوشمند دارد. درحالي

تصاويري با وضوح باال تولید  f/1.8 .S9دارد که برابر است با 

ولي  شودهاي با کیفیت کمتر ميعکسمنجر به کند که مي

iPhone8  [21و  25]چنین مشکلي را ندارد. 

دقت تعیین  2110،در اواخر سال  ادعا شده است که

 5هاي همراه هوشمند از تلفن GPSموقعیت با استفاده از 

متر افزايش خواهد يافت. در کنفرانس سانتي 91متر به 

ION GNSS+ سیم در پورتلند، شرکت فناوري بي

Broadcom Limited با عنوان  که اين دستاورد جديد را

BCM47755 اين امر با به. شود، معرفي کرددشناخته مي-

که با  L5 و L1 کارگیري تراشه هاي هر دو سیگنال رده

محاسبه مدت زمان الزم براي رسیدن سیگنال به گیرنده 

GPS  ،[20و  21] حاصل مي شوداست.  

دي واقعیت افزوده که به دقت موقعیت هاي کاربربرنامه

هاي همراه درحال تحقق در تلفنو جهت باال نیازمندند، 

 هاي بعدي هستند.هوشمند فعلي و نسل

  گیرینتیجه -6

به دلیل  استفاده از فناوري واقعیت افزوده امروزه

هاي در صنعت سخت افزار تلفن روزافزونپیشرفت هاي 

توان به براي نمونه مي رشد چشمگیري داشته است.همراه 

افزايش قدرت پردازش و دارا بودن حسگرهاي مختلف 

نما، دوربین و ، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطبGPSنظیر 

پارامترهاي توجیه  .اشاره نمود. صفحه نمايش تلفن همراه

و  خارجي دوربین براي ثبت سه بعدي در واقعیت افزوده

اده از حسگرهاي توان با استفرديابي مورد نیاز هستند. مي

هاي همراه به اين پارامترها دست تعبیه شده در تلفن

ها يافت. بنابراين بررسي نوع حسگر، عملکرد و دقت آن

توانند در زمینه مختلفي ميحسگرهاي  ضروري است.

ها استفاده شوند. هدف اين واقعیت افزوده براي زيرساخت

زمینه  مورد استفاده در حسگرهايانواع دقت  بررسيمقاله 

هاي سازي زيرساختمنظور بصريبه واقعیت افزوده

هاي گوشي سنجشتابدهد نتايج نشان ميبود.  زيرزمیني

IPhone 4  بهتر از گوشيSamsung S4 هستند، درحالي-

 Samsung S4چنین تري دارند. همکه ژيروسکوپ ضعیف

دارد و امکان  IPhone 4اعوجاج شعاعي کمتري نسبت به 

به  GPSروندي خطي وجود دارد. دقت  اصالح آن با

ها دارد و در بهترين حالت ها از ماهوارهوضعیت سیگنال

دقت زير  DGPSهاي متر است. سیستم 21-11دقت آن 

دقتي  RTK GPSهاي کنند. سیستممتر را فراهم مي

آوري شده خطاي هاي جمعداده دهند.متر ميدرحد سانتي

-درجه در فضا و محوطه 11نما را با میانگین حدودا قطب

-هاي مملو از آسماندرجه در محوطه 91هاي باز و تا 
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دهد. مقادير هاي بلند نشان ميها و ساختمانخراش

درجه بر ثانیه  4تا  9دريفت حسگر ژيروسکوپ درحدود 

طور همانيابند. تدريج با مرور زمان افزايش ميهستند و به

اي نواحي با بر Headingکه موردانتظار است، مقادير 

هاي بلند دقت کمتري دارد. در اين نواحي ساختمان

ترين متر است. بیش 91متوسط خطاي موقعیت در حدود 

ها است ولي خراشمتر در حضور آسمان 11خطا در حدود 

-11هاي بلند در حدود براي نواحي بدون حضور ساختمان

 متر است. 15

-د ميهاي همراه هوشمندهد تلفنها نشان ميبررسي

توانند به کاربر در تعیین موقعیت کمک کنند. با پیشرفت 

هاي همراه، دقت حسگرها هاي جديد تلفنو گسترش نسل

نیز بهبود يافته است با اين وجود هنوز هم براي 

 کاربردهاي بسیار دقیق مناسب نیستند. 
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