تخمين وضعيت يک جسم پرنده با استفاده از خروجيهاي
 IMUو ارتفاعسنج در حرکتهاي شتابدار
حبيب قنبرپور اصل ،1سيد حسين پورتاکدوست

2

چكيده
در اين مقاله يك روش نوين براي تخمين وضعيت چرخشي يك وسيله پرنده با استفاده از اطالعات واحد
اندازه گيري اينرسي ( )IMUو ارتفاعسنج درحركتهاي شتابدار آمده است .معموالً تعيين زواياي رول و پيچ با
استفاده از يك  IMUدر حركات نزديك به پرواز كروز (بدون شتاب) امكان پذير ميباشد ،ولي زماني كه پرواز از
حالت كروز فاصله ميگيرد خطاهاي بسيار زيادي در تعيين وضعيت از خروجيهاي  IMUبوجود ميآيد .در اين
مقاله براي پايدارسازي خطاي تخمين وضعيت از تلفيق اطالعات  IMUو يك ارتفاع سنج بارومتري استفاده شده
است .خروجي ارتفاعسنج به دليل موثر بودن از شتاب جاذبه زمين و تصوير شتاب مخصوص در راستاي قائم بر
زمين ،حاوي اطالعات كمي درباره وضعيت ميباشد .از آنجا كه شتاب مخصوص قائم تابعي از زواياي رول و پيچ
وسيله پرنده ميباشد ،اگر اين زوايا به دليلي داراي خطا باشند ،تصاوير آن كه توسط شتابسنجها اندازه گيري
شده است ،دچار خطا شده و پيرو آن سرعت قائم و ارتفاع محاسبه شده داراي خطا خواهند بود .همين طور بايد
توجه نمود كه مشاهده پذيري ضعيفي بين خروجي ارتفاع سنج و زواياي اويلر (فقط رول و پيچ) وجود دارد .به
همين دليل براي داشتن خطاي كمتر در تخمين ،سعي شده است كه معادالت وضعيت را به شكل خطي در آورده تا
بتوان از فيلتر كالمن خطي استفاده نمود .در چنين حالتي براي خطي ماندن معادالت ديناميكي از المانهاي ماتري
كسينوسهايهادي بين دو دستگاه ناوبري و بدني استفاده شده است كه خود به خود باعث افزايش تعداد معادالت
ديفرانسيل مربوط به وضعيت ميگردد ،ضمن آن كه يك قيد اضافي نيز به وجود ميآيد .درپايان نتايج فيلتر
كالمن خطي جديد و فيلتر غيرخطي مرتبه دوم مقايسه گرديدهاند .شبيه سازيها نشان ميدهند كه فيلتر خطي
جديد ارائه شده براي مسئله مورد نظر داراي كارائي بهتري نسبت به فيلتر غيرخطي مرتبه دوم ميباشد.

کلمات کليدي:
تخمين وضعيت ،فيلتر غير خطي ،تخمين وضعيت از روش متصل به بدنه ،ناوبري تلفيقي

Strapdown Attitude Estimation Using IMU and
Altimeter Integration for Maneuvering Vehicles
H. ghanbarpour asl, S. H. Pourtakdust
ABSTRACT
In this paper, a new algorithm for attitude estimation in maneuvering flight, utilizing a combination of
inertial measuring unit (IMU) and altimeter information is presented. Attitude estimation using a single
IMU is possible only for near cruise flights, however for non-cruise flights, very large errors are obtained.
In this paper, attitude estimation error is stabilized using an integrated IMU and altimeter system. The
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altimeter output being affected by gravity and the specific forces projected into the vertical plane bears
insufficient information regarding the attitude states. Being a function of the roll and pitch angle, the
specific forces will be in error, due to errors estimation of the attitude angles. Subsequently the vehicle
vertical acceleration, speed and attitude will be inaccurate. In addition, due to a weak observability
between the altitude measurements and the attitude angles to be estimated. For this reason and having a
better estimate of the attitudes, the nonlinear attitude equations are converted into linear space, which will
be beneficial for the estimation algorithm. Finally, simulation results using linear and unscented Kalman
filters are curried out. A Monte Carlo simulation reveals that the newly suggested linear filter has a better
performance in comparison with the non-linear unscented Kalman filter.
KEYWORDS

 -1مقدمه

Attitude Estimation, Nonlinear Filter, Strapdown attitude estimation, Integrated navigation
خواهد شد [ .]5برعكس در پروازهاي نزديك کروز (شتاب کم)

معموالً وجود ژيروسكوپ عمودي براي اکثر اجسام پرنده

پاندول در بيشتر مواقع جهت قائم را درست نشان ميدهد و
ميانگين خطا نزديك صفر است [ .]4بنابراين ميتوان با يك
5

ضروري ميباشد ،زيرا اين وسيله ميتواند دو زاويه رول و پيچ

بهره ضعيف از خروجي پاندول ،خطاي قائم بودن بردار

يك وسيله پرنده را اندازهگيري کند که بدون علم به اين دو

مومنتوم زاويهاي ژيروسكوپ را تصحيح نمود [ .]6چون

زاويه کنترل وسيله پرنده ممكن نميباشد .دقت اندازه گيري اين

خطاهاي ژيروسكوپ دو درجه آزادي داراي ماهيت فرکانس

دو زاويه تا حد ممكن بايد زياد باشد .به عنوان مثال براي

پايين بوده و خطاهاي پاندول داراي ماهيت فرکانس باال

هواپيماهاي بدون سرنشين با ارتفاع زياد ،دقت اندازه گيري بايد

ميباشد ،اين دو سيستم مكمل هم بوده و ترکيب اين دو

بهتر از  ./1 و تفكيك پذيري 1آن بايد کمتر از  ./5 باشد [.]1

مجموعه ميتواند يك ژيروسكوپ عمودي را ارائه نمايد [.]6

اندازهگيري اين دو زاويه در اکثر وسايل پرنده توسط

برخالف سيستم طوقه دار ،در سيستم هاي چسبيده به بدنه

ژيروسكوپ عمودي 2انجام ميگيرد [ .]2ژيروسكوپ مكانيكي

با انتگرالگيري از خروجي ژيروسكوپ هاي نرخي ميتوان

عمودي حاوي يك چرخ دوار با سرعت زاويهاي باال مي باشد

وضعيت را محاسبه نمود [ .]7اين کار بوسيله انتگرالگيري از

که معموالً براي راه اندازي ژيروسكوپ و قائم نگه داشتن بردار

معادالت زواياي اويلر و يا کواترنينها و استفاده از خروجي

مومنتوم زاويهاي آن نسبت به سطح زمين و براي جلوگيري از

ژيروسكوپها عملي ميگردد .در اين سيستمها به دليل خطاي

انباشتگي خطا در اين ژيروسكوپ ،از پاندول و يا کليدهاي سطح

ژيروسكوپها ،خطاي محاسبه زواياي رول و پيچ بدون

افق 3استفاده ميشود [ .]3چنين سيستمهائي ،بسيار گران قيمت،

محدوديت در طول زمان افزايش مييابد و براي عملي نمودن

حجيم و پيچيده بوده و داراي مشكالت تعمير و نگهداري

چنين سيستمهائي ،نياز به ژيروسكوپهاي دقيق در سطح

ميباشند .اين ژيروسكوپ بسيار شبيه ژيروسكوپ دو درجه

ناوبري بوده که در اين حالت نيز مثل سيستمهاي مكانيكي،

آزادي آزاد ميباشد ولي به دليل انحرافاتي که در ژيروسكوپ

هزينه مجموعه بسيار زياد خواهد بود .به همين دليل در سالهاي

دو درجه آزادي وجود دارد ،هر لحظه باپسخوردي که از

اخير گرايش به سمت استفاده از حسگرهاي ارزان قيمت به

پاندول ميگيرد توسط گشتاورسازها که به طوقه 4نصب هستند

صورت چسبيده به بدنه با تكيه بر ايده اصلي ژيروسكوپهاي

خطاهاي قائم بودن بردار مومنتوم زاويهاي ژيروسكوپ نسبت

عمودي مكانيكي زياد بوده است .محققين زيادي براي جايگزيني

به افق تصحيح ميشود [ .]4بايد توجه نمود که حتي اگر

ژيروسكوپهاي دقيق با ژيروسكوپهاي ارزان کار کردهاند [،]8

ژيروسكوپ دو درجه آزادي ايدهآل فرض گردد ،در پروازهاي

[ .]11[ ،]11[ ،]9اين سيستم ها از سه ژيروسكوپ نرخي عمود بر

بلند مدت باز هم به دليل کروي بودن زمين بايد جهت مومنتوم

هم به جاي ژيروسكوپ دو درجه آزادي و از سه شتابسنج

زاويهاي ژيروسكوپ در فضا تصحيح شود تا هميشه قائم بر

عمود برهم به صورت چسبيده به بدنه ،به عنوان يك مرجع

زمين باقي بماند .پاندول از دير باز براي نشان دادن قائم مطرح

خارجي استفاده ميکنند [ .]11در اين سيستمها وضعيت

بوده است ولي يك پاندول نميتواند در حرکتهاي شتابدار جهت

چرخشي هم از طريق ژيروسكوپهاي نرخي و هم توسط

قائم را تشخيص دهد [ .]5بنابراين در حرکتهاي شتابدار،

خروجي شتابسنجها با فرض پرواز کروز محاسبه ميشوند.

تصحيح غلط بردار مومنتوم زاويهاي ژيروسكوپ که بايد هر

چون وسيله پرنده در اکثر زمان پروازي خود به صورت پرواز

لحظه قائم بر سطح زمين باقي بماند باعث انحرافات شديدتر

بدون شتاب و يا کم شتاب قرار دارد ،زواياي رول و پيچ
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محاسبه شده توسط شتابسنجها داراي ميانگين خطاي صفر

شبيه سازيهاي انجام گرفته شده براي حرکات مانوردار کارائي

خواهد بود و ميتوان از اين اطالعات براي تصحيح خطاي

الگوريتم و فيلترسازي ارائه شده را نشان ميدهد.

وضعيت زاويهاي محاسبه شده از ژيروسكوپهاي نرخــي و
جبرانسازي انحرافات ژيروسكوپها استفاده نمود [.]12

کنترلر اصلي که در بيشتر ژيروسكوپهاي مكانيكي

 -2بدست آوردن وضعيت با استفاده از خروجي
ژيروسكوپها

استفاده شده است ،يك کنترلر  PIميباشد که ميتواند خطاي
زواياي رول و پيچ را با استفاده از خروجي زواياي رول و پيچ
محاسبه شده توسط شتابسنجها با پهناي باند بسيار کم کنترل
کند .به تازگي تالشهايي براي تنظيم اين ضرايب براي توسعه
کاربرد سيستم براي حرکات شتابدار نزديك به کروز انجام
شده است [ .]11همچنين در کاربردهائي همچون سيستمهاي تعيين

وضعيت ،کارهايي در زمينه تنظيم ماتريس کواريانس خطاي
اندازهگيري زوايا توسط شتابسنجها انجام شده است [ .]13در
بيشتر کاربردهاي ماهوارهاي به صورت  AHRSسعي شده
خروجي با معادالت ديناميكي وسيله پرنده و يك مرجع خارجي
مانند مگنتومتر تلفيق شود [ .]16[ ،]15[ ،]14همچنين در بعضي از
سيستمها استفاده از يك مرجع خارجي مانند سرعتسنج و يا
 GPSکه بتواند شتابهاي اضافي بر حالت کروز را احساس کند
به مجموعه اضافه شده است [.]18[ ،]17

در اين مقاله از يك ارتفاعسنج براي تصحيح خطاي ايجاد
شده در اثر حل معادالت وضعيت با استفاده از خروجي
ژيروسكوپها آمده است .نشان داده شده است که خطاي
وضعيت ايجاد شده باعث ايجاد خطا در شتاب قائم محاسبه
شده ميشود و بر اثر آن ارتفاع محاسبه شده توسط خروجي
 IMUداراي خطا خواهد بود .براي کنترل اين خطا چون در
راستاي قائم بر سطح زمين است از يك ارتفاعسنج بارومتري
استفاده شده است .به دليل مشاهدهپذيري ضعيف خطاي
وضعيت بوسيله ارتفاعسنج ،زماني که از معادالت اويلر
استفاده ميشود حتي در صورت استفاده از يك فيلتر کالمن
غير خطي مرتبه دوم خطا زياد ميباشد .ولي در صورت
استفاده از معادالت کواترنينها ،معادالت وضعيت خطي بوده
ولي باز معادالت کانال ارتفاع غيرخطي ميماند که باز هم توليد
خطاي زيادي ميکند .در اينجا براي بدست آوردن معادالت

وضعيت چرخشي يك جسم پرنده نسبت به يك دستگاه
ميتواند توسط روشهاي متفاوتي نشان داده شود که هر کدام
داراي خواص ويژهاي ميباشد .اين روشها به طور کلي عبارتند
از ماترس کسينوسهاي هادي ،6کواترنينها ،بردار دوران و
زواياي اويلر [.]19

معادالت ديناميكي حاکم بر پارامترهاي يادشده فقط براي
کواترنينها و  DCMخطي بوده و براي معادالت اويلر و بردار
دوران داراي معادالت غيرخطي ميباشد .عالوه بر اينها
کواترنينها داراي يك قيد اضافي و مستقل بوده و المانهاي
ماتريس کسينوسهاي هادي داراي  6قيد مستقل ميباشند [ .]19در
اصل براي تعيين وضعيت کامل نياز به سه پارامتر مستقل است
[ .]19چون در تعيين وضعيت اجسام پرنده بيشتر تعيين
وضعيت وسيله نسبت به دستگاه ناوبري مطرح ميباشد ،در
اينجا تمامي پارامترهاي معرفي شده براي نشان دادن وضعيت
چرخشي دستگاه بدني نسبت به دستگاه ناوبري خواهند بود.
بايد توجه نمود که در اينجا هدف تعيين زواياي رول و پيچ
است و تعيــين زاويه سمت در ژيروسكوپهاي عمودي مورد
توجه نميباشد .در اين فرمول بنديها ،معادله زاويه ياو نيز
وارد ميشود که آن در نظر گرفته نميشود .با استفاده از
مرجع [: ]7

Cbn  Cbn nbb

()1
که در آن
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 x 
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 z
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که    x  y z سرعت زاويهاي دستگاه بدني نسبت به
دستگاه ناوبري ميباشد .بايد توجه نمود که خروجي
T

b
nb

خطي هم براي معادالت وضعيت و هم معادالت کانال قائم از

ژيروسكوپها در اصل برابر با سرعت زاويهاي دستگاه بدني

تعدادي از المانهاي ماتريسي دوران استفاده شده است .در اين

نسبت به دستگاه اينرسي ميباشد .لذا داريم [:]7

شرايط جملههاي غيرخطي کوچكي در معادله ديناميكي پديد

()3

   

b
nb

b
en

b
ie

b
ib

ميآيد که با تخمين ماتريس کواريانس آنها به صورت تحليلي،

زماني که از سيستمهاي اينرسي ارزان قيمت استفاده ميشود

روش زواياي اويلر و استفاده از فيلتر غيرخطي توليد ميکند.

نسبت به زمين ميباشد در مقابل خطاي حسگرها چشم نموده

فيلتر کالمن خطي توسعه داده شده ،جوابهاي بهتري را نسبت به
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ميتوان از سرعت زاويهاي  enbکه تابعي از سرعت وسيله
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و سرعت زاويهاي  iebرا با علم به عرض جغرافيائي ميتوان
جبران سازي نمود .معادالت سينماتيكي مربوط به زواياي اويلر
عبارتند از [:]7



  1 tg sin  tg cos    x 
 
 
cos 
 sin    y 
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cos  
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n
n
()9
Ven  Cbn f b  2ie
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 Ven  g n
که در آن ماتريس کسينوسهاي هادي  Cbnبراي انتقال شـتابهاي

مخصوص از دستگاه بدني بـه دسـتگاه نـاوبري اسـتفاده شـده
است .در اينجا  g nشـتاب جاببـه هـاهري در دسـتگاه نـاوبري
بوده که معموالً فقط يك المان در راستاي قائم دارد .جملـه دوم
هاهر شده در معادلـه ( )9مربـوط بـه جبـرانسـازي شـتابهاي
کوريوليس ميباشد که در اثر چرخش دسـتگاههـاي نـاوبري و

در مقايسه با معادالت اويلر که شكل غيرخطي دارند معادالت

زميني ايجاد شدهاند و مقـدار بسـيار کمـي دارنـد کـه در مقابـل

مربوط به کواترنينها ،شكل خطي دارند .ميتوان نوشت [:]7

خطاي شتابسنجهاي ارزان قيمت قابل چم پوشي ميباشـند .در
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که در آن  qbn  a b c d Tکـواترنين مربـوط بـه وضـعيت
مي باشد .همچنين سـطر سـوم مـاتريس تبـديل را مـيتـوان بـه
صورت رابطه ( )6نوشت [:]7
()6



Cbn (3,:)   sin  sin  cos  cos  cos  



 2(bd  ac) 2(cd  ab) (a 2  b 2  c 2  d 2

بايد توجه نمود سطر سوم از ماتريس دوران شامل جملـههـاي
مربوط به سمت نبوده و براي تعيين وضعيت مـيتـوان از آنهـا
استفاده نمود .واضح است که براي تعيـين زوايـاي رول و پـيچ
مي توان از معادالت ديفرانسيل مربوط بـه ايـن المانهـا اسـتفاده
نمود .بنا به [ ]7داريم:
C 31   z C32   yC33

()7

C 32   xC33   z C31
C   C   C

32

x

31

y

نمود .بايد توجه شود که الزم نيسـت در پـروار کـروز زوايـاي
رول وپيچ صفر باشند[:]12[ ،]11
abs f b  g  



()11

 sin 

f b  Cnb g n  g   cos  sin   if
 cos  cos  

که در آن  شتاب کـوچكي مـيباشـد .بنـابراين بـا اسـتفاده از
معادله ( )11مي توان با استفاده از خروجي شتابسنجها زواياي
رول و پيچ را به صورت رابطه زير محاسبه نمود:
)   arc tag 2( f y , f z

()11

)   arc sin( f x / g

اگر  کوچك نباشد ،حرکت شتابدار خواهد بـود ،در ايـن حالـت
تنها با معلوم بودن شتاب کل ميتوان وضعيت را محاسبه نمود:





Ft n  Ven  2ien  enn  Ven  Cbn f b  g n

()12

بنابراين در حرکتهاي شتابدار تخمين بدون بايـاس از زوايـاي
رول و پيچ بدون علم به شتاب کل عمال غير ممكن ميباشد.

33

بايد توجه نمود که نرم هر سطر از ماتريس تبديل برابر با واحد

 -4توسعه تعيين وضعيت با استفاده از پارامترهاي
ماترس دوران

مي باشد .بنابراين :
()8

پرواز نزديك به کروز ميتوان از تغييرات سرعت چشـمپوشـي

2
2
2
C31
 C32
 C33
1

معادالت ديفرانسيل ( )7با قيد ياد شده در ( )8ميتواند معـادالت
حاکم بر وضعيت چرخشي وسيله پرنده را تشكيل دهد.

 -3تعيين وضعيت با استفاده از شتاب سنجها
زواياي وضعي   , همچنين ميتوانند در پرواز کروز با
استفاده از خروجيهاي شتابسنجها نيز تعيين شوند .براي اين
کار معادالت مربوط به سرعت نسبت به زمين  Veرا در دستگاه
ناوبري در نظر بگيريد [:]7

در اينجا فرض کنيد که  c  C31 C32 C33 Tباشد با
استفاده از معادله ( )7ميتوان نوشت:
()13









b
c   nb
 c

b
b
  nbيــك مــاتريس پادمتقــارن از بــردار
کــه در آن 
nb

ميباشد .بايد توجه نمود که نرم  cبايـد در تمـام لحظـات برابـر
واحد باشد ،بنابراين بايد در هر لحظه دو باره نرمـال گـردد .در
مرجـع [ ]19بـراي کنتـرل خطــاي نرمـال مانـدن کواترنينهــا ،از
جملههاي قطري براي کنترل خطا در معادلـه ( )5اسـتفاده شـده
است .در اينجا نيز ميتوان روشي مشابه بـه روش فـوب بـراي
کنترل خطاي نرمال بودن  cارائه داد.
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c  kc  bnbc  kI  bnb c

()14

که در آن 

خطاي عدم نرمال بودن  cبوده و به صورت رابطه

()18

)  1  (cT c

()15

که در آن  kيك مقدار بزرگي ميباشد [ .]19جمله تصحيح
موجود در معادله ( )14باعث پايداري نرمال بودن  cمعادله از
ديدگاه عددي ميشود.
در شكل ( )1يك روش تلفيق اطالعات رايج نشان داده شده
است .در اينجا نقش فيلتر ،مقايسه زاويه خروجي بين
ژيروسكوپها و شتابسنجها و سپس کنترل خطاي بين آنها با

به  cتخمين زده شده توسط خروجي شتابسنجها بعد از نرمال
سـازي نزديـك خواهــد شـد .بنـابراين بــا تنظـيم مناســب k p , ki

ميتوان انتظار داشت که در بلند مدت خروجي فيلتر به خروجي
شتابسنجها نزديـك شـود .در اينجـا مـيتـوان ضـرايب را بـه
ضريب ميرايي و فرکانس قطع به صـورت رابطـه ( )21مربـوط

حال فرض کنيد که با استفاده از اين کنترلر هدف کاهش

()21

مدت و نزديك نمودن آن به خروجي شتابسنجها باشد .با
استفاده از معادله ( )11و همچنين با استفاده از معادله ( )2براي
حرکت کروز ميتوان نوشت:
)

C11 C21 C31   0 
f  C g  C12 C22 C32   0    g
C13 C23 C33   g 
n

s0

که نشان ميدهد خروجي فيلتر که  cmميباشد در حالت حـدي

استفاده از يك کنترلر  PIميباشد .بهرههاي کنترلر تناسبي k p
است و بهره کنترلر انتگرالي  kiميباشد.
خطاي ايجاد شده به دليل خطاي ژيروسكوپهاي نرخي در بلند

lim cm  ca

()19

نمود.

(15

s 2  k p s  ki

cm 

با استفاده از معادله  18اگر  t  ميل کند در اين حالت:

( )15تعريف مي گردد.

C31 
C    gc
 32 
C33 

s 2cg  k p ca s  ki ca

, k p  2

ki   2

بـــراي اينكـــه خطـــا ،حالـــت فـــرا جهـــش نداشـــته باشـــد،

مقدار   1/717انتخاب ميشود .در اين حالت  k pبه صـورت
رابطه ( )21خواهد بود:

k p  2

()21

b

b
n

در اينجا طراحي کنترلر خطا که بـه شـكل  PIبـوده بـه انتخـاب

حال با استفاده از معادله باال مي توان المانهاي مـاتريس دوران

فرکــانس قطــع منجــر مــيشــود .تغييــرات ايــن فرکــانس در

را براي پرواز کروز با استفاده از خروجـي شـتابسـنجهـا ،بـه

سيستمهـاي عملـي بـين  1/111 rad ،1/11 radخواهـد بـود .در

شكل رابطه ( -17الف) محاسبه نمود:

مرجع [ ]11يك روش فازي براي انتخاب بهينه  آمده است.

( -17الف)

1 b
f
g

cˆ 

که در آن ̂ cتخمـين  cبـا اسـتفاده از خروجـي شـتابسـنجهـا
ميباشد .چون نرم  cبايد واحد باشد بنابراين ميتوان نوشت:
(-17ب)

1 b
f
fb

ca 

sec

sec

 -5فرمول بندي جديد براي تخمين وضعيت
حال ديناميك کانال قائم به معادالت اضافه مي گردد .با
استفاده از معادله سوم ( )9و چشمپوشي از جمله مربوط به
شتابهاي کريوليس ميتوان نوشت:
()24

Vd  cT f b  g

که در آن  Vdسرعت رو به پايين ميباشد .همچنين بـا اسـتفاده
از مرجع [ ]7ميتوان نوشت:
()25
شكل (:)1صحيح نمودن خطاي وضعيت با استفاده از كنترلر PI

با توجه به شكل ( )1ميتوان نوشت:
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h  Vd

با جمع نمودن معادالت مربوط به وضـعيت و معـادالت مربـوط
به کانال قائم به شكل ماتريسي:
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()26

 c1  0
 c  0 
 2  
 c 3   0  g
   
Vd  1
 h  0
nwx 
n 
 wy 
 nwz 
 
 nax 
 nay 
 
 naz 

0
0
0

0
0

~z  ~ y 0
 c1   k
~ c   
~x
0
 2   z k
~
~
 c3     y   x k
0
~
~
~   
fy
fz
0
Vd   f x
 h   0
0
0 1
 0  c3 c 2 0 0 0 
c
0  c1 0 0 0 
 3
  c2 c1
0 0 0 0


0
0
0 c1 c2 c3 

 0
0
0 0 0 0 

که در آن ~  ~x ~y ~ T ،خروجي ژيروسكوپها بعـد از
z

جبــران ســازي ســرعت زاوي ـهاي زمــين ،و 
 n
n
خروجــي شــتابســنجهــا و n 
T

~
fz

~
fy



~b
~
f  fx

 nw wx wy wz Tنــويز ســفيد
گوســـي اضـــافه شـــده بـــه خروجـــي ژيروســـكوپهـــا و

 na  nax nay naz Tنويز سفيد گوسي هاهر شده در خروجي
شتابسـنجهـا مـي باشـد .معـادالت ( )26داراي  5متغيـر حالـت

توسعه داده شده است از روش استفاده شـده در [ ]21اسـتفاده
گرديده است .در پايان معادالت سيسـتم ( )26و معادلـه انـدازه
گيري را ميتوان به صورت رابطه ( )28نوشت:
()28

z  Hx  v

با گسسته سازي معادله ( )28رابطه ( )29به دست خواهد آمد.
xk 1  Fk xk  Lk uk  G( xk )wk

()29

که در آن  uk  gبوده و رابطه ( )31را نتيجه ميدهد:
()31

Lx  t B

[.]21
xˆk k 1  Fk 1xˆk 1 k 1  Lk 1uk 1
Pk k 1  Fk 1Pk 1 k 1Fk 1  G( xˆk 1 k 1 )Qk 1GT ( xˆk 1 k 1 )  (Qk 1  Pk 1 k 1 )T
K k  Pk k 1H T ( HPk 1 k 1H T  Rk )1

()31

Pk k  Pk k 1  Pk k 1H T ( HPk 1 k 1H T  Rk )1 HPk k 1
) xˆk k  xˆk k 1  K k ( zk  Hxˆk k 1

نرمال بودن  cبه معادله ( )26اضافه شده است .اين جمله باعـث
در [ ]19براي کواترنينها بيان شده است.
بنابراين با استفاده از معادله ( )25ديده مـيشـود کـه در پـرواز
کروز Vd ،ثابت بوده و در نتيجه  Vdبايد برابر با صـفر باشـد.
بايد دقت نمود که معادالت ( )26معادالت خطي ميباشند کـه در
صورت استفاده از کواترنينها معادله ( )24غيرخطي مـيشـود.
در اين حالت معادله اندازه گيري به صورت رابطـه ( )27خواهـد
بود:
()27

1

0

0

0

H  0

z  Hx  v ,

که يك معادله خطي ميباشد و  vنويز سفيد مربـوط بـه انـدازه
گيريهــاي ارتفــاعســنج بــوده کـه در اينجــا بــا ميــانگين صــفر و
کواريانس  Rkفرض شده است .چون معادالت حالـت و معادلـه
اندازهگيري خطي ميباشـند ،بنـابراين اسـتفاده از فيلتـر کـالمن

G( x k )  t C ( x k ) ,

از روي اندازه گيريهاي  z kبه شكل را بطه ( )31به دسـت آورد

واحد باقي بماند جملههائي به شكل يك ضريب بزرگ در خطاي
پايداري عددي خطاي نرمال بودن خواهد شد .اثبات ايـن مسـلله

t k 1
Fk  exp   A(t )dt  ,
 tk


حال با به کار بردن فيلتر کالمن خطي ميتوان تخمينهاي  xkرا

ميباشد ،حال اينكه فقط  4متغير مستقل موجود است .زيرا نـرم
سه متغير حالت اول بايد برابر واحد باشـند .بـراي اينكـه نـرم c

x  A(t ) x  Bu  C ( x) w

که در آن  Qk 1کواريانس نويز پروسه سيستم و  Rkکواريـانس
نويز اندازه گيري ميباشد x̂k k .تخمين فراهم شده بـراي لحظـه
- kام با استفاده از اندازه گيريها تا لحظـه - kام مـيباشـد و

 xˆk k 1تخمين فراهم شده براي لحظه -kام با استفاده از انـدازه

گيريهاي تا لحظه  k-1ميباشد .همچنين  نشان دهنـده ضـرب
کرانكر دومـاتريس مـي باشـد و   , Gci , i  1...6بـه شـكل
رابطه ( )32تعريف ميگردند [ضميمه :]A
  Gc1 Gc 2  Gc 6 

()32

که هر ماتريس  i  1,2,6 , Gci  R56به صورت رابطـه ()33
تعريف ميشود:
Gci xk  G( xk )ei

()33

خطي ميتواند تخمين بهينه را فراهم کند .بايد دقت شـود کـه در

که در آن  eiبردار واحد که داراي مقدار واحد در -iامـين سـطر

معادالت ( )26جملههاي غير خطي کوچك (جملـه سـوم) وجـود

و در ديگرسطر ها برابر با صفر ميباشد.

دارند که به فرم  G( x)wمي باشند کـه در آن  x, wمتغيرهـاي
تصــادفي مســتقل از هــم بــوده و مــاتريس  Gتــابعي خطــي از

 -6مثال عددي

المانهاي بردار حالت  xميباشـد .محاسـبه تحليلـي ميـانگين و

در اينجا وسيله پرندهاي را در نظر بگيريد که داراي

واريانس اين جملـههـا در ضـميمه  Aآمـده اسـت .بـراي پيـاده

مانورهاي مختلفي ميباشد .بايد توجه نمود که با استفاده از

سازي فيلتر کالمن خطي که براي جملههاي غير خطي بکر شـده

معادلههاي ( )26وجود شتاب در راستاهاي شمال و شرب
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شبيهسازيها سعي شده بيشتر شتابها در صفحه قائم صورت

50

گيرد .براي مقايسه تاثير ديناميك در نظر گرفته شده بوسيله

0

پارامترهاي ماتريس دوران و زواياي اويلر ،تلفيق اطالعات با

-50

ارتفاع سنج به دو طريق انجام گرفته است .ابتدا بوسيله معادالت
-100

ديناميكي ارائه شده در معادله ( )28و فيلتر خطي ارائه شده در
بخش 4شبيه سازيها انجام گرفته است .در روش دوم از
معادالت مربوط به زواياي اويلر ارائه شده بوسيله معادله ( )4و
براي معادالت زواياي رول و پيچ و معادالت ( )24و ( )25براي

200

180

160

140

120

100
)t (sec

80

20

40

60

0

-150

شكل ( : )3شتابهاي مخصوص اندازه گيري شده
1200

اويلر استفاده ميشد چون معادالت ديناميكي به شدت غيرخطي

800

ميباشند براي تخمين از يك فيلتر معادل فيلتر کالمن مرتبه دوم

600

400

که معروف به ) Unscented Kalman Filter (UKFميباشد،

200

استفاده شده است .اين فيلتر براي محاسبه ميانگين و کواريانس

0

200

180

سري نقاط سيگما که از روي ماترس کواريانس خطا توليد

160

140

120

100
)t (sec

80

20

40

60

0

-200

شكل ( : )4سرعت قائم و ارتفاع

ميشوند استفاده ميکند که داراي حداقل دقت مرتبه دوم بسط

2

است .اين فيلتر در مراجع [ ]25[ ،]21و فاکتورسازي آن در []26

1

توسط نويسنده مقاله ارائه گرديده است.

0.5

براي مسير نامي المانهاي سطر سوم ماتريس دوران در

0
-0.5

شكل ( ،)2خروجيهاي شتابسنجها در شكل ( )3و سرعت قائم و

-1

ارتفاع در شكل ( ،)4خروجيهاي ژيروسكوپها در شكل ( )5و
از شكل ( )3ديده ميشود شتابها در صفحه قائم زياد ميباشند
در نتيجه نميتوان از الگوريتمهاي معمول استفاده نمود.

)mesurment angular velocity (rad/sec

تيلور ميباشد .دقت اين فيلتر از فيلتر کالمن توسعه يافته زيادتر

1.5

زواياي رول و پيچ در شكل ( )6نمايش داده شدهاند .همچنانكه

)alttitude (m) , Down velocity (m/sec

ديناميك کانال قائم استفاده شدهاند .در حالتي که از زواياي

1000

توابع غيرخطي از يك الگوريتم غيرتصادفي با استفاده از يك

)mesurment specific force (m/sec2

تاثيري در ديناميك کانال قائم ندارد .به همين دليل در

100
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شكل ( : )5سرعتهاي زاويه اي اندازه گيري شده
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خروجيهاي شتابسنجها و ژيروسكوپها در دستگاه بدني به
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در اينجا فرض شده نويز حسگرها به صورت گوسي و
سفيد بوده که داراي باياس صفر ميباشند .انحراف استاندارد
ژيروسكوپها  1/5 degو انحراف استاندارد شتابسنجها
sec

m
sec 2

 1/11و براي ارتفاع سنج  2 mميباشد.
در اينجا براي نشان دادن کارائي فيلتر خطي توسعه داده
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شده نسبت به فيلتر غير خطي ) (UKFشبيه سازي براي 111
مرتبه شبيه سازي مستقل مونت کارلو تكرار گرديده است .جذر

0.4

دوران با استفاده از الگوريتم ارائه شده براي فيلتر خطي به

0.2

ترتيب در شكلهاي ( )7و ( )8نمايش داده شدهاند که نشان

0.1

ميدهند باند خطاي تخمين محدود ميباشد .همچنين جذر

)STD of Roll and Pitch Errors (deg

ميانگين مربع خطاي زواياي رول و پيچ و پارامترهاي ماتريس
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0

ميانگين مربع انحراف استاندارد تخمين زده شده براي خطاي
زواياي رول و پيچ با استفاده از فيلتر خطي در شكل ( )9آمده

200

180

160

140

120

100
)t (sec

80

60

40

0

20

-0.1

است .مقايسه شكل ( )7و ( )9نشان ميدهد که انحراف

شكل ( RMS : )9انحراف استاندارد تخمين زده شده براي خطاي
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شكل ( )11و ( )12نيز به ترتيب Root Mean Square

خطي و معادالت زواياي اويلر ،مقايسه گرديد .نتايج نشان

) (RMSانحراف استاندارد تخمين خطايي رول و پيچ را براي

ميدهند که حتي در صورت استفاده از فيلتر غيرخطي مرتبه

شبيه سازي مونت کارلو و  RMSخطاي رول و پيچ تخمين زده

دوم ،خطا نسبت به سيستم خطي افزايش مييابد و اين در حالي

شده توسط فيلتر غير خطي را نشان مي دهند که حاکي از

است که استفاده از فيلتر کالمن توسعه يافته براي ديناميك

عملكرد خوب فيلتر براي تخمين انحراف استاندارد حالتها

زواياي اويلر در اين حالت حتي واگرائي فيلتر را سبب خواهد

ميباشد .همچنين بايد دقت نمود که  RMSخطاي تخمين زوايا

شد .بايد توجه نمود که دليل گرايش به سمت فيلتر خطي

توسط فيلتر غيرخطي بيشتر از فيلتر خطي ميباشد .به طور

مشاهده پذيري بسيار ضعيف رول و پيچ با استفاده از

تقريبي ميتوان گفت که خطاي زاويه رول و پيچ توسط فيلتر

خروجيهاي ارتفاع سنج بود .اين سيستم ميتواند در

خطي برابر با  1/17 d e g ،1/16 degبراي فيلتر غير خطي

حرکتهاي شتابدار نيز جواب دهد زيرا خطاي ايجاد شده در

 1/1 deg ،1/21 degميباشد که نشاندهنده عملكرد خوب فيلتر

اثر وجود شتاب در کانال قائم نفوب خواهد نمود که خروجي يك

خطي توسعه داده شده براي مسلله ياد شده ميباشد.

ارتفاع سنج ميتواند اين خطا را مشاهده کند..

 -7نتيجه گيري

 -8ضميمه  :Aتخمين ميانگين و کواريانس ديناميک
سيستم

در اين مقاله تلفيق اطالعات واحد اندازهگيري اينرسي با يك
ارتفاع سنج براي مشاهده زواياي رول و پيچ يك وسيله پرنده
مانوردار ارائه گرديد .ابتدا معادالت ديناميكي زواياي اويلر و
کواترنينها و المانهاي ماتريس دوران براي محاسبه وضعيت با
استفاده از خروجيهاي ژيروسكوپها ارائه گرديد .ديده شد که
معادالت کواترنينها و المانهاي ماتريس دوران به صورت خطي
بودند .براي حالتهاي پروازي نزديك کروز و ديناميك کم از

در نظر بگيريد که ميخواهيم ميانگين و کواريانس  ykرا که
تابعي از بردارهاي تصادفي  wk  R mو  xk  R nاست و به
شكل زير تعريف ميشود را بدست آوريم.

yk  Fk xk  G( xk )wk

()1-a
که در آن

روشهاي معمول ميتوان دو زاويه رول و پيچ را با استفاده از
خروجيهاي شتاب سنجها اندازه گيري نموده و خطاي حاصل
شده از خروجي ژيروسكوپها را تصحيح نمود[ .]11براي
اينكه مجموعه براي شتابهاي باال نيز جواب دهد معادالت
مربوط به کانال قائم و يك ارتفاع سنج به مجموعه اضافه
گرديد .مشاهده شد که در صورت استفاده از کواترنينها هنوز
معادالت حالت کانال قائم به صورت غيرخطي ميمانند ولي در
صورت استفاده از تعدادي از معادالت پارامترهاي ماتريس
دوران ،معادالت کانال قائم نيز خطي خواهند بود .چون معادالت

E ( wk )  0

E ( xk )  xˆk

()2-a





E ( wk wkT )  Qk

E ( xk  xˆk )( xk  xˆk )T  Pk

باشد ،که در آن  wkمستقل از  xkبوده و )  G( xkتابعي خطي از
المانهاي بردار  xkميباشد .جمله  G( xk )wkرا ميتوان به
صورت رابطه ( )3-aنوشت:
m

) zk  G( xk ) wk  G( xk )( wi ,k ei

()3-a

i 1

ديناميكي سيستم و اندازه گيري در اين حالت خطي باقي

معادله( )a-3را به دليل اســكالر بودن  wi ,kمي تـوان بـه شـكل

ميمانند بنابراين استفاده از فيلترهاي خطي مناسب ميباشد .در

رابطه ( )4-aنوشت:

چنين شرايطي ميتوان از معادالت فيلتر کالمن استاندارد
استفاده نمود .فقط يك جمله غيرخطي کوچكي در معادالت
سيستم حاصل از ضرب پارامترهاي ماتريس دوران در نويز
حسگرها باقي ميماند .در اينجا فيلتر خطي با استفاده از
روشهاي تحليلي مانند [ ]21براي در بر گرفتن چنين جملههاي
غيرخطي توسعه داده شد ] ضميمه .[ A
براي نشان دادن تاثير معادالت خطي و فيلتر خطي استفاده
شده در دقت تخمينها ،جوابها با نتايج گرفته شده از فيلتر غير

اميركبير /مهندسی مکانيک  /سال چهل ويکم  /شماره  / 1تابستان 1811

m

zk  G ( xk ) wk   wi , k G ( xk )ei  

()4-a

i 1

m

(Gci xk )  ( wi , k Gci ) xk
i 1

m

w

i,k

i 1

براي محاسبه ميانگين  z kميتوان به شـكل رابطـه ( )5-aعمـل
نمود.
()5-a

 m
 m
E ( z k )  E ( wi,k Gci ) xk    E ( wi,k )Gci E xk   0
 i 1
 i 1

دليل آن صـفر بـودن ميـانگين  wi ,kو مسـتقل بـودن دو بـردار
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m

)6-a(  بـه شـكل رابطـهyk  بنابراين ميـانگين.تصادفي مي باشد

m

  Gci Qij Pk GcjT

:خواهد بود

i 1 j 1
m

m

  Gci Q  Pk GcgT

)12-a(

i 1 j 1

yˆ k  Fx xˆk

 Gc1Gc 2 Gc 6 (Q  Pk )Gc1Gc 2 Gc 6 

)6-a(
: yk براي محاسبه کواريانس

T

 (Q  Pk )



  F Ex  xˆ
( x ) E G ( x ) w x

Pyk  E  y k  yˆ k  y k  yˆ k 

T

 مـيباشـد کـهE دومين تساوي بـه دليـل خطـي بـودن اپراتـور
 سـومين تسـاوي بـه دليـل.جابجا گردد

 ميتواند با اپراتور



 Fk E x k  xˆ k w G



x k  xˆ k F T
ˆ T
k  xk  

T

T

T

k

k

k

 E G ( x k ) wk wkT G T ( x k )

k



k

k

)7-a(

 در تساوي پـنجم از تعريـف. اتفاب ميافتدxk , wk مستقل بودن

مي توان به راحتي نشان داد که جملـههـاي سـوم و دوم سـمت

 تساوي آخر نيز بـه.ضرب کانكر دو ماتريس استفاده شده است

 دليل اين امر مسـتقل.) برابر با صفر ميباشندa-7(راست معادله

 حـال بـا جايگـذاري. هـا مـيباشـد  و حذف دليل تعريف
 براحتـيy k ) کواريانسa -8( ) و حاصل درa -11( ) درa -12(
.قابل محاسبه خواهد بود
Pyk  Fk Pk Fk  Gxˆk Qk G( xˆk )  (Q  Pk )T
T

)13-a(
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]1[

: بنابراين. ميباشدwk  ازxk بودن



Pyk  Fk Pk Fk  E G( xk )wk wkT GT ( xk )
T

)8-a(

 را بــهxk ) مــي تــوانa-8( بــراي محاســبه جملــه دوم معادلــه
: نوشتx̂k  و خطاي تخمينx̂k صورت تابعي از
xk  xˆk  ( xk  xˆk )

)9-a(

:)a-8( ) در جمله دوم معادلهa-9( با جايگذاري



 

E G xk wk wkT G ( xk )  G xˆ k wk wkT G ( xˆ k )


 E G x
 E G x

 E G xˆ k wk w G ( xk  xˆ k )
]2[



T
k

k
k

T

 xˆ k w G ( xˆ k )
T
k

T





 xˆ k wk wkT G T ( xk  xˆ k )



)11-a(



]3[

 و همچنينwk  وxk جملههاي دوم و سوم به دليل مستقل بودن
]4[
]5[

 و همچنين باE( xk  xˆ k )  0 صفر بودن خطاي تخمين اوليه
 ) برابر با صفرa-4(  با استفاده از معادلهG( xk  xˆk )wk بسط
: بنابراين.خواهند بود



 





E G xk wk wkT G ( xk )  G xˆk E wk wkT G ( xˆk )



 E G xk  xˆk wk wkT G T ( xk  xˆk )

]6[
]7[
]8[
]9[







 G xˆ k Qk G ( xˆk )  E G xk  xˆ k wk wkT G T ( xk  xˆk )

)11-a(

) بدسـتa-4( ) مطابق با معادلـهa-11( با بسط جمله دوم معادله



E G x  xˆ k wk w G ( xk  xˆ k )
T
k

T

:خواهد آمد



m m

 E  Gci wi ,k w j ,k ( xk  xˆ k )( xk  xˆ k ) T GcjT 
 i 1 j 1

m

m





  Gci E wk ,i w j ,k ( xk  xˆ k )( xk  xˆ k ) GcjT

]11[



)12-a(

i 1 j 1
m

m





  Gci E wk ,i w j ,k E ( xk  xˆ k )( xk  xˆ k )GcjT
i 1 j 1
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