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موقعیتیابی و تعیین وضعیت همزمان ماهواره با استفاده از حسگر
ردیاب ستارهای و الگوریتمهای تلفیق مبتنی بر دینامیک ماهواره
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چكیده
 درجه آزادی1  در ابتدا معادالت. امكان تعيين همزمان موقعيت و وضعيت ماهواره بهکمك حسگر ردیاب ستاره بررسی شده است،در این مقاله
 حرکت ماهواره در مدار زمين،حرکت ماهواره بهکمك قوانين نيوتن و اویلر استخراج و با درنظرگرفتن نيروی جاذبه زمين و گشتاور گرادیان جاذبه
 استفادهUKF  در این پژوهش از فيلتر. خروجی حسگر توليد میشود، سپس با استفاده از کاتالوگ ستارگان و مسير حرکت.شبيهسازی شده است
 سرعت زاویهای ماهواره نسبت به دستگاه اینرسی و، متغيرهای حالت در گام قبل و خروجی حسگر، در هر گام با کمك معادالت حاکم.می شود
 با توجه به.جهتگيری دستگاه بدنه نسبت به ناوبری تخمين زده شده و به عنوان ورودی فيلتر در گام جدید مورد استفاده قرار میگيرند
 فيلتر همگرا شده و نسبت خطای فيلتر به خطای حل دیناميك برای زوایای رول و یاو، تقریباً پس از یك گردش ماهواره حول زمين، شبيهسازیها
 برای کاهش خطای تخمين متغيرهای حالت مرتبط با سرعت. درصد میباشد11  درصد و برای زاویه پيچ و سرعتهای زاویهای در حدود2 در حد
. درصد بهتر میباشد44  عملكرد فيلتر در تخمين این پارامترها بهطور متوسط، نياز به زمان بيشتری بوده و در پایان سيكل ششم،و موقعيت
 درجه1  شبيهسازی، حسگر ردیاب ستاره، گشتاور گرادیان جاذبه،UKF  فيلتر کالمن، تعيين همزمان موقعيت و وضعيت:واژههای کلیدی
 گشتاور ميراکننده،آزادی
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ABSTRACT
In this paper, simultaneously attitude and orbit determination of satellites using only star tracker measurement is
investigated. At first, the 6 D.O.F. governing equation of the system considering the gravity force and gravity gradient
torque is obtained using the Newton-Euler equations. Next using a simplified star catalog, star tracker output in the
desired orbit is calculated. To estimate variables of the attitude-orbital equations, an estimation algorithm based on the
UKF is proposed. In each step using the governing equation, estimated parameter and star tracker output, satellite
angular velocity and orientation of body against NED frame are estimated and these calculated parameters are used as
input for the next step. According to Results after about one revolution of orbit, the estimation is converging and the
ratio of filter’s solution error to dynamic’s solution error for the roll and yaw angles is about 2 percent and for the pitch
angle and angular velocities are about 33 percent. In order to reduce position and linear velocity errors, the filter needs
more time and at the end of 6 cycles, the performance shows 40 percent improvement in average.

Keywords: Simultaneously Attitude and Orbit Determination, Unscented Kalman Filter, Gravity Gradient Torque,
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 -1مقدمه
هدایت یك وسيله ،به معنی توليد فرامين الزم برای کنترل
مسير و جهتگيریهای آن است و سامانه کنترل ،وظيفه
پایدارسازی و اجرای فرامين توليدشده توسط سامانه هدایت را
بر عهده دارد .سامانه هدایت و الگوریتمهای تصميمگيری
بهکاررفته در آن ،برای تعيين و صدور فرامين هدایتی مناسب،
نياز به اطالعات دقيقی از موقعيت ،سرعت و وضعيت فعلی
وسيله هدایت شونده دارند .این اطالعات ،توسط سامانه ناوبری
در اختيار سامانه هدایت قرار میگيرد.
حسگرهای ناوبری و تعيين وضعيت را ،میتوان به دو گروه
تقسيم کرد .در گروه اول حسگرهای اینرسی مانند
شتابسنجها و ژیروسكوپها قرار دارند که اطالعات را با
فرکانس باال توليد میکنند اما دارای خطای جمعشونده
میباشند .گروه دوم حسگرهای مطلق نظير حسگر مغناطيس،
حسگر خورشيد ،حسگر ستاره و سامانه موقعيتیابی جهانی
هستند که فرکانس دادهبرداری پایينتری دارند ولی خطای
این دسته از حسگرها محدود میباشد .در اکثر کاربردهای
فضایی که از ناوبری خودگردان استفاده میشود ،از حسگرهای
اینرسی و حداقل یكی از حسگرهای مطلق استفاده میشود تا
معایب هرکدام از حسگرها پوشش داده شود ].[3
در کاربردهای ناوبری در بسياری از موارد ،تعدادی از
متغيرهای حالت ،بهصورت مستقيم توسط حسگرها
اندازهگيری نمیشوند و یا درصورت مشاهدهشدن ،دارای
خطای زیادی بوده و نمیتوان از آنها بهعنوان ورودی قابل
اطمينان برای سامانه هدایت و کنترل استفاده کرد .لذا برای
داشتن مشخصات حرکت وسيله نقليه ،از الگوریتم تخمين
استفاده میشود .در صورتی که مدل فرایند و مدل
اندازهگيریها خطی باشند ،الگوریتم فيلتر کالمن کاربرد
خواهد داشت .در غير اینصورت باید از الگوریتمهای تخمين
غيرخطی استفاده شود .در بين الگوریتمهای تخمين
غيرخطی UKF ،بهدليل دقت تخمين باال و حجم محاسبات
نسبتا کم ،در کاربردهای بسياری مورد استفاده قرار گرفته
است ].[2
در اغلب کارهای مشابه ،ناوبری و تعيين وضعيت بهکمك
معادالت سينماتيك صورت گرفته است .در برخی از پژوهشها
نيز از معادالت دیناميكی اویلر برای تعيين وضعيت استفاده
شده است .همچنين با توجه به اینکه مسير حرکت خارج از
جو بوده و اغتشاش روی سامانه در این حالت کم است،
میتوان از دیناميك سامانه ،استفاده کرد و دیناميكهای مدل
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نشده کوپلشده با معادالت ماهواره ،مانند دیناميك اغتشاشات
جوی و یا دیناميك ناشی از گرانش جسم سوم را بهعنوان
اغتشاش ،وارد معادالت فيلتر کرد ].[3
در حسگر ردیاب ستاره برای ایجاد خروجی ،ابتدا تصویری
از فضا گرفته شده و پس از دیجيتالکردن تصویر ،نوبت به
عمليات تطبيق میرسد .پس از انجام این مرحله و بهدست
آمدن تصویر مورد نظر از کاتالوگ نوبت به تعيين وضعيت
ماهواره از روی تصاویر میرسد .تعيين وضعيت را میتوان
توسط یك ماتریس دوران ،که جهتگيری دستگاه مختصات
بدنه را نسبت به یك دستگاه مختصات مرجع توصيف میکند،
بيان کرد که در مورد حسگر ستاره دستگاه مرجع معموال
دستگاه اینرسی زمين است .در سال  ،3316وهبا 3و در سال
 ،3343شوستر 2و همكاران دو روش برای تعيين وضعيت
ماهواره ارائه دادهاند .برای این منظور ماتریس تبدیل یكه
متعامدی تعریف میشود ] 1و  .[8با بهرهگيری از روش وهبا و
روابط بخشهای چهارگانه نيز ،الگوریتمهایی برای تعيين
وضعيت ماهواره بهکمك حسگر ردیاب ستاره ارائه شده است
] 6و . [ 1
1
انرایت و همكاران نيز در ] [7به بررسی امكان تعيين
وضعيت ماهواره تنها با استفاده از حسگر ردیاب ستاره
پرداختهاند .در این مقاله نویسندگان بيان داشتهاند که از نظر
تئوری این امكان وجود دارد ولی بهدليل ضعف سامانههای
بهکاررفته در حسگرهای کنونی همچون سرعت پایين تصویر
برداری ،امكان تعيين دقيق وضعيت در تمام حالتها وجود
ندارد.
استفاده از روش فيلتر  UKFبرای تعيين وضعيت در
سامانههای غيرخطی سبب مقاومترشدن مجموعه نسبت به
مقادیر خطای اوليه میشود .در این روش با انتخاب نقاط
نمونه با توجه به رفتار سامانه ،نتایج بهتری نسبت به حالت
خطیسازی در روش فيلتر کالمن بسط داده شده حاصل شده
و سبب همگرایی سریعتر به جواب نهایی نيز خواهد شد ].[2
لو 8در ] [4و ژیانگ 6و همكاران در ] [3روشهایی برای
تعيين وضعيت ماهواره (جهتگيری دستگاه بدنه نسبت به
دستگاه اینرسی) با استفاده همزمان از حسگر ردیاب ستاره و
1 -Wahba
2 -Shuster
3 -Enright
4 -LO
5 -Xiong

موقعيتیابی و تعيين وضعيت همزمان ماهواره با استفاده از حسگر ...

83

ژیروسكوپ ارائه داده اند .در مقاله ] [31نيز روش تعيين
وضعيت توسط استفاده همزمان از حسگر ردیاب ستاره و
ژیروسكوپ ممز 3که در پروژه  ST-6توسط ناسا استفاده
میشود ،معرفی شده است .همچنين در صورت قرارگرفتن در
وضعيت گمشدن در فضا (عدم اطالع از وضعيت فعلی) نيز
میتوان از این الگوریتم استفاده کرد .در مقاله ] [33با استفاده
از روابط مربوط به برآوردگر چهارگانه 2و فيلتر کالمن،
الگوریتمی ارائه شده که ميزان خطای ناشی از استفاده
همزمان حسگر ردیاب ستاره و ژیروسكوپ را کاهش میدهد.
از حسگر مغناطيس نيز میتوان در کنار حسگر ستاره برای
تعيين وضعيت ماهواره استفاده کرد .حسگر مغناطيس در
فواصل دور از زمين بهشدت با کاهش دقت مواجه خواهد شد
اما در مناطق نزدیك زمين میتواند اطالعات مناسبی از
وضعيت ماهواره را بهعنوان شرایط اوليه برای حسگر ردیاب
ستاره فراهم کند و با شروع فرایند تعيين وضعيت توسط
حسگر ستاره ،دیگر نيازی به اطالعات دقيق از حسگر
مغناطيس وجود ندارد .بنابراین ضعفهای موجود در دادههای
هریك از این حسگرها توسط حسگر دیگر پوشش داده شده و
وضعيت ماهواره با دقت خوبی تخمين زده میشود ].[32
از خروجی حسگر ردیاب ستاره برای تعيين سرعت زاویهای
ماهواره نسبت به اینرسی نيز میتوان بهره برد .در ] [31دو
الگوریتم برای این امر در صورت مشخصبودن وضعيت ارائه
شده است .در روش اول سرعت زاویهای با کمك مدل
دیناميكی و معلومبودن وضعيت مشخص میشود .در روش
دوم نيز در صورت امكان تصویربرداری سریع توسط حسگر
ردیاب ستاره ،راهی برای تخمين سرعت زاویهای بيان شده
است .روشهای فيلترینگ متفاوتی برای تعيين وضعيت وجود
دارد که از جمله میتوان به روشهای تخمين کواترنيون،1
تخمين کواترنيون بسط داده شده 8و فيلتر کالمن بسط داده
شده با هموارسازی بازگشتی 6اشاره کرد ].[38
تعيين موقعيت به معنی مشخصکردن اطالعات مكان
حضور ماهواره و سرعت آن نسبت به زمين در سه بعد
میباشد .پيرامون تعيين موقعيت ماهواره تنها با استفاده از
حسگر ردیاب ستاره مقالهای نوشته نشده است و در مقاالت

موجود در این زمينه ،موقعيت با کمك چند حسگر تخمين
زده شده است.
در مقاله ] [36یك روش فيلترینگ غيربازگشتی ناپيوسته با
استفاده از تبدیالت آنسنتد 1و بدون نياز به خطیسازی بيان و
7
نتایج حاصل از استفاده از این روش با روش کمترین مربعات
مقایسه شده است .با اعمال مقادیری خطا در شرایط اوليه
سرعت و مكان ،زمان نمونهبرداری و خطا در مقادیر
اندازهگيریشده توسط حسگرها ،مشاهده شده است که در
صورت وجود مقادیر کم خطا در شرایط اوليه ،خروجی
حسگرها و یا زمان اندازهگيری کوتاه نتایج حاصل از این دو
روش تقریبا یكسان است اما در صورت وجود خطای زیاد در
شرایط اوليه ،دادههای خروجی حسگرها و یا فاصله زمانی زیاد
بين دادهها ،عملكرد روش جدید بهتر بوده و این روش دارای
سرعت همگرایی و مقاومت بيشتر خواهد بود که دليل این امر
نيز استفاده از تقریب خطیسازی در روش قبلی است.
در ] [31مطالبی پيرامون فيلترینگ دادههای خروجی از
حسگر مغناطيس با استفاده از روش فيلتر ذزات تطبيقی 4بيان
3
شده و سعی شده است تا ایرادات مربوط به روش فيلتر ذرات
که باعث واگرایی الگوریتم در اثر نمونهبرداری نامناسب می-
شود برطرف شود .در این مقاله نشان داده شده است که در
صورت استفاده از این روش و وجود خطای نسبتا بزرگ در
تخمين مقادیر اوليه ،دقت تعيين موقعيت بيشتر از روش
 UKFخواهد بود اما در صورت وجود مقادیر کم خطا در
تخمين اوليه ،روش  UKFبه مقدار کمی دقيقتر خواهد بود.
در مقاله حاضر ،امكان تعيين وضعيت (دستگاه بدنه نسبت
به ناوبری) و موقعيت ماهواره با استفاده از بوم گرادیان جاذبه
تنها با استفاده از خروجی حسگر ردیاب ستاره (وضعيت
دستگاه بدنه نسبت به اینرسی) مورد بررسی قرار میگيرد.
نتایج این مقاله در تعيين وضعيت و تعيين موقعيت ماهوارهها
و فضاپيماها کاربرد خواهد داشت .به جهت بررسی روش
پيشنهادی و تاثير استفاده از سنسور ستاره در فيلتر ارائه شده،
شبيهسازیهایی بدون استفاده از فيلتر پيشنهادی و با استفاده
از فيلتر پيشنهادی انجام شده است و در آنها اثر تخمين
موقعيت و سرعت خطی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته

1 -Micro Electro Mechanical System (MEMS) Gyro
2 -Quaternion Estimator
3 -QUEST
4 -Extended QUEST
5 -Backward-Smoothing Extended Kalman Filter

6 -Unscented
7- Least Square
8 -Adaptive Particle Filter
9 -Particle Filter
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است .نتایج همانطورکه در بخش مربوطه هم مورد بحث قرار
گرفته حكایت از بهبود چشمگير در دقت تعيين موقعيت دارد.
 -2روش تحقیق
در این بخش ابتدا به اختصار دستگاههای اینرسی ،زمين،
ناوبری و بدنه که در این مقاله بهکار رفتهاند بيان میشوند.

زوایای  θو  φمطابق شكل  1تعریف میشوند .رابطه دوم
بيانگر اثر گشتاور گرادیان جاذبه میباشد α .ضریب بخش
خطی رابطه بوده و از ترمهای باالتر در این بخش صرفنظر
میشود y .نيز خروجی حسگر بوده که بهصورت تابعی از φ
گزارش میشود .با بردن معادالت به فضای حالت میتوان
مشاهدهپذیری سامانه را بررسی کرد ].[34
0  x1   
1  x 2    0   Ax  B
0  x3   0 

سپس معادالت مربوط به دیناميك ماهواره ،ایجاد خروجی
حسگر و فيلتر طراحی شده ارائه میشود .مرکز دستگاه
اینرسی یا  ICSمنطبق بر مرکز زمين بوده و محور  zاین
دستگاه نيز در جهت محور دوران زمين است .دستگاه اینرسی
نسبت به ستارههای ثابت حرکت دورانی نداشته و محور  xآن
بهسمت نقطه اعتدال بهاری 3میباشد .محور  yدستگاه نيز
بهگونهای تعيين میشود که یك چارچوب متعامد راستگرد را
کامل کند .مرکز دستگاه مختصات زمين همانند دستگاه
اینرسی روی مرکز جرم زمين قرار داشته و محورهای آن
نسبت به زمين ثابتاند .محور  zموازی محور دوران زمين،
محور  xبهسمت نصفالنهار مبدا (گرینویچ) و محور  yآن

()2

0
0


 x1  
 x1   0

  
 x 2     x 2    0
 x  
 x 3  
 3

h  h h h 

 0 1 0
x     
 C   0 1 0
N   CA    0
0 1  det( N )    0  observable
2
CA     0

C

با توجه به ناصفربودن دترمينان ماتریس  Nمیتوان دید در
حالت دوبعدی ساده شده ،موقعيت ماهواره تابعی از وضعيت
آن است و سامانه مشاهدهپذیر میباشد .در ادامه به بررسی
مشاهدهپذیری سامانه در حالت سهبعدی و با فرضيات
سادهسازی کمتر پرداخته میشود.

بهگونهای تعریف میشود که یك دستگاه متعامد راستگرد را
2

کامل کند .دستگاه ناوبری یا مداری یك دستگاه محلی بوده
که مبدا آن منطبق بر مرکز جرم وسيله نقليه بوده ،محور

x

آن در جهت شمال جغرافيایی ،محور  zعمود بر سطح زمين و
بهسمت داخل و محور  yهم یك دستگاه راستگرد متعامد را
کامل میکند .دستگاه مختصات بدنه نيز ،بر جسم متحرك
سوار بوده و نسبت به آن هيچگونه حرکتی ندارد .محورهای
آن بر محورهای رول ،پيچ و یاو متحرك منطبق است ].[37
شکل ( :)1حرکت ماهواره در فضای دوبعدی.
 -1-2بررسی مشاهدهپذیری در حالت دوبعدی
در حالت دوبعدی و با فرض حرکت ماهواره در مسير کامال
دایرهای میتوان گشتاور گرادیان جاذبه را بهصورت ترکيبی
خطی از زاویه نشاندهنده موقعيت ماهواره و وضعيت ماهواره
بهصورت رابطه ( )3تقریب زد:
()3

  

   (   )  h.o.t.
)  y  h(


1 -Vernal Equinox
2 -Navigation Frame or Geodetic Frame or Geographic Frame

 -2-2معادالت حرکت ماهواره
با توجه به اینکه دادههای واقعی حسگر ردیاب ستاره برای
یك مسير مشخص در دسترس نيست ،ابتدا بهکمك قوانين
نيوتن و اویلر حرکت ماهواره با  1درجه آزادی شبيهسازی
می شود .سرعت و موقعيت ماهواره نسبت به زمين بيان شده
در دستگاه ناوبری ،سرعت زاویهای دستگاه بدنه نسبت به
دستگاه اینرسی بيانشده در دستگاه بدنه و جهتگيری
دستگاه بدنه نسبت به دستگاه ناوبری  31متغير حالت سامانه
میباشند .معادله دیناميك متغيرهای حالت بهصورت رابطه
( )1است ]33و: [21
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 r n  

D 1V n
 n  n
n
n
n
n b
V    g  ( en  2 ie )  V  Cb f 
 q  

0.5q
 b 

b 1
b
b b
 ib   ( I ) [ M   ib  ( I  ib ) 

در این رابطه I ،المانهای ممان اینرسی ماهواره بوده که
بهصورت قطری در نظر گرفته شدهاند .ضرایب  C1تا  C3نيز
بيانگر وضعيت بردار رسمشده از مرکز زمين به مرکز ماهواره
در دستگاه بدنه میباشند Q ،P .و  Rسرعتهای زاویهای
ماهواره در راستای بدنه میباشند.
گشتاور گرادیان جاذبه سبب میشود تا اجسام در وضعيتی

()1

در این معادله rn ،و  Vnبهترتيب موقعيت و سرعت ماهواره در

دستگاه ناوبری q ،وضعيت دستگاه بدنه نسبت به ناوبریibb ،
سرعت زاویهای دستگاه بدنه نسبت به اینرسی بيانشده در

قرار گيرند که راستای دارای کمترین ممان اینرسی بهسمت

دستگاه بدنه و  C bnماتریس دوران دستگاه بدنه به ناوبری
میباشد .موقعيت ماهواره در دستگاه ناوبری شامل طول و
عرض جغرافيایی و ارتفاع بوده و ماتریس  Dبهکاررفته در
رابطه ( )1نيز بهصورت رابطه ( )8تعریف میشود:

مرکز زمين قرار گرفته و جهتگيری بهسمت زمين نقطه

()8

1
0
0
 
M h


1
r n   , D 1   0
0
( N  h) cos  

 h 
0
0
 1



در رابطه فوق M ،و  Nشعاع انحنای نصفالنهاری و عرضی
زمين میباشند .با درنظرگرفتن اثر پخی زمين ،بردار جاذبه در
دستگاه ناوبری با استفاده از رابطه ( )6محاسبه میشود ]:[23

()6

 x
3 Re 2
z2 

[
1

J
(
)
(
1

5
)
2
 3
2
r
r2 
 r
y
3 R
z2
g n  Cin g i  Cin   3 [1  J 2 ( e )2 (1  5 2 ) 
 r
2
r
r 
 z
3 R 2
z2 
 3 [1  J 2 ( e ) (3  5 2 )
2
r
r 
 r

بهدليل ارتفاع زیاد حرکت ماهواره در شبيهسازی انجامشده ،از
نيرو و گشتاور آیرودیناميك صرف نظر شده و این موارد در
کنار گشتاور ناشی از فشار تابش خورشيد بهصورت نویز در
فيلتر اعمال میشوند .بنابراین عامل تعيينکننده وضعيت
ماهواره ،گشتاورهای گرادیان جاذبه و ميراگر بوده که با
استفاده از رابطه ( )1مقادیر این آنها در دستگاه بدنه محاسبه
میشود:
3
( I z  I y )c 2 c 3
R3
3
M gy  3 ( I x  I z )c1c3
R
3
M gz  3 ( I y  I x )c 2 c1
R

M gx 

()1

) R  R(c1 i  c 2 j  c3 k

تعادل پایدار نوسانات باشد .افزودن عامل ميرایی نيز سبب
میشود تا نوسانات ماهواره حول نقطه تعادل ميرا شده و در
نهایت ماهواره در وضعيت تعادل قرار بگيرد .اگرچه بهترین
وضعيت تعادل مربوط به حرکت دایرهای حول زمين میباشد
اما در حرکتهای مداری با خروج از مرکز  1/14نيز میتوان از
این گشتاور بهعنوان عامل پایدارساز بهره برد ].[22
-3-2تولید خروجی حسگر ردیاب ستاره
برای توليد خروجی حسگر ،از  111ستاره پرنور در آسمان که
از کاتالوگ هيپارکوس 3استخراج شدهاند استفاده میشود .با
توجه به مسير حرکت ماهواره و وضعيت قرارگيری حسگر
نسبت به دستگاه بدنه ،دو ستاره موجود در زاویه دید انتخاب
شده و پس از تعيين بردار واحد این ستارگان نسبت به دستگاه
اینرسی ،با استفاده از الگوریتم کوئست ماتریس دوران دستگاه
بدنه نسبت به اینرسی محاسبه میشود .هدف این الگوریتم
تعيين ماتریس دوران بهگونهای است که تابع هزینه  Jکمينه
شود ]:[21
wi  R b i v i

()7





  a k 1  wkT Rib v k

2

1 n
 a k wk  Rib v k
2 k 1

J

g   a k wkT Rib v k

در رابطه باال a k ،وزن مربوط به هر اندازهگيری و مثبت
میباشد .کمينهشدن  Jمتناظر با بيشينهشدن  gمیباشد .پس
از بازنویسی معادله باال در قالب کواترنيون ،برای رسيدن به
هد ف باید نسبت به کواترنيون مشتق گرفت .با توجه به اینکه
مولفههای کواترنيون مستقل از یكدیگر نيستند ،یك قيد نيز
1 -Hipparcos
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باید در نظر گرفته شود که در نهایت روابط بهفرم معادله
الگرانژ خواهد بود:
g  q Kq

 fb 
u   b 
M 

()36

T

()4

 S  I Z 
K  T
) (4  4matrix
 
 Z
) B   a k ( wk  v kT
S  B  BT
) Z   a k ( wk  v kT

)  tr ( B

()3

g   q T Kq  q T q

()31

Kq  q

معادله ( ،)31معادله مشخصه ماتریس  Kبوده و بزرگترین
مقدار ویژه تابع سود را بيشينه میکند .برای کاهش زمان حل
از یك تقریب در تعيين مقدار ویژه بيشينه استفاده میشود که
این کار کاهش دقت را نيز در پی خواهد داشت ].[28
opt   a k

()33

پس از بهدست آوردن مقدار ویژه نوبت به تعيين بردار ویژه
متناظر با آن میرسد .با تعریف  pبهعنوان پارامتر رودریگز
بهصورت رابطه ( )32و بازنویسی معادالت خواهيم داشت:
()32
Z



1

ˆq
q4

p



p  opt   I  S

بهجای حل معادله ( )32بهجهت تسریع در زمان میتوان
معادله خطی ( )31را بهصورت مستقيم حل کرد ] .[22پس از
مشخصشدن پارامتر رودریگز ،کواترنيون مربوط به دوران
مورد نظر بهصورت رابطه ( )31تعيين میشود:
()31
()38



  I  S p  Z
 p
 
1  p p 1
1

T

x  g ( x, u)  g1 ( x)  g 2 ( x)u

()31

در روابط باال g1 ،دیناميك فرایند و  g 2ماتریس طراحی و
تابعی از متغيرهای حالت سامانه است که با توجه به رابطه ()1
بهصورت روابط ( 37و  )34تعریف میشوند:

()37



D 1 v n
 n
n
e
n
 g  (2 ie   en )  V 
g 1 ( x)  

0.5q


 ( I b ) 1   ibb  ( I b  ibb ) 





 0 33 0 33 
 Cn 0


33 
g 2 ( x)   b

 0 43 0 43 
0 33 ( I b ) 1 

()34

مدل اندازهگيری حسگر نيز بهصورت گسسته -زمان و بهفرم
کلی ( )33درنظر گرفته میشود:

y k  h( xk )  nk

()33

که در آن y k ،بردار اندازهگيری nk ،اغتشاش اندازهگيری و
 hkتابعی غيرخطی از متغيرهای حالت سامانه است .معادله
استخراجشده برای دیناميك سامانه ،پيوسته -زمان و معادله
اندازهگيریها ،گسسته -زمان است .بنابراین با گسستهسازی
معادله دیناميك سامانه و قراردادن آن در کنار مدل
گسسته -زمان اندازهگيریها از فيلتر استفاده میشود:

xk 1  f ( xk )  vk

()21

y k  h( x k )  n k



در رابطه ( x ،)21بردار متغيرهای حالت سامانه v k ،اغتشاش

q

فرایند nk ،اغتشاش اندازهگيری f ،دیناميك فرایند سامانه
است که با استفاده از روابط ( 23و  )22بهدست میآید:

opt

برای درنظرگرفتن سایر خطاهای مدلنشده ،خروجی حسگر را
با نویز آلوده کرده و سپس به فيلتر اعمال میکنيم.
 -4-2معادالت فیلتر طراحیشده
در این مقاله از فيلتر  UKFاستفاده شده و اثرات ناشی از
پارامترهای مدلنشده بهعنوان اغتشاش و همراه با ورودی
سامانه ،u ،درنظر گرفته میشود.

()23
()22

g 2 ( x)u det dt

t k 1

g1 ( x)dt  

tk

t k 1

f ( xk )  xk  

tk

g 2 ( x)nu dt

t k 1

vk  

tk

برای شروع محاسبات فيلتر ،باید به ماتریس کواریانس
اغتشاش فرایند و بردار تخمين ،یك مقدار اوليه اختصاص داد،
بعد از آن فيلتر بهصورت رابطه ( )21ادامه خواهد یافت ]:[1

موقعيتیابی و تعيين وضعيت همزمان ماهواره با استفاده از حسگر ...

()21




xˆ k 1   Pk 1

xˆ 0  Ex 0 



P0  E ( x 0  xˆ 0 )( x 0  xˆ 0 ) T



X k 1  xˆ k 1 xˆ k 1   Pk 1

k  1,  , 

مرحله بههنگامکردن زمان:
X k* k 1  F X k 1 , u k 1 
2L

xˆ k   Wi ( m ) X i*,k k 1

()28

i 0

2L

Pk   Wi ( c ) [ X i*,k k 1  xˆ k ][ X i*,k k 1  xˆ k ]T  R v
i 0

ستاره و فيلتری مشابه با فيلتر باال میتوان سرعت زاویهای
دستگاه بدنه نسبت به اینرسی را نيز تخمين زد .بنابراین فرض
میشود ابتدا یك فيلتر بهصورت مستقيم از خروجی حسگر،
سرعت زاویهای ماهواره را تخمين زده و سپس سرعت زاویهای
بههمراه کواترنيون وضعيت دستگاه بدنه نسبت به ناوبری،

K k  Pk H T ( HPk H T  R) 1

خطیبودن اندازهگيریها نسبت به متغيرهای حالت ،در مرحله

) xˆ k  xˆ k  K k ( z k  Hxˆ k

بههنگامکردن اندازهگيری از روابط فيلتر کالمن خطی استفاده

Pk  ( I  K k H ) Pk

 Rvو  Rبهترتيب کواریانس نویز فرایند و کواریانس نویز
اندازهگيری است .خروجی حسگر وضعيت دستگاه بدنه نسبت
به دستگاه اینرسی میباشد که طبق رابطه ( ،)21ترکيبی
غيرخطی از متغيرهای حالت است:
()21

برای استفاده از خروجی حسگر در فيلتر ،ابتدا مقادیر
تخمينی طول و عرض جغرافيایی از گام قبل قرائت شده ،و با
استفاده از روابط ( 21و  )27وضعيت دستگاه بدنه نسبت به
ناوبری محاسبه میشود.
همانطورکه اشاره شد ،با استفاده از خروجی حسگر ردیاب

بهعنوان اندازهگيری به فيلتر اصلی اعمال میشود .بهدليل

مرحله بههنگامکردن اندازهگيری:
()26

61

شدهاست .گام زمانی فيلتر نيز متناسب با فرکانس دادهبرداری
حسگر و برابر با  1/3ثانيه لحاظ شده است .نحوه عملكرد فيلتر
در شكل  2ترسيم شدهاست .در جدول  1نيز دو فيلتر مورد
بحث از نظر متغيرها و ورودیها بهطور خالصه معرفی شدهاند.

Cnb  Cib Cei Cne

در این رابطه C ne ، Cib ،و  C eiبهترتيب ماتریس دوران
اینرسی به بدنه ،ناوبری به زمين و زمين به اینرسی میباشند.
این ماتریسها با استفاده از روابط ( )27محاسبه میشوند.
cos  e t   sin  e t  0
C   sin  e t  cos e t  0
 0
0
1

شکل ( :)2دیاگرام نحوه عملكرد فيلتر.

i
e

()27

  sin  cos   sin  sin  cos  
e
C n    sin 
cos 
0 
 cos  cos   cos  sin   sin  

در رابطه باال  e ،سرعت دوران زمين بوده و برای محاسبه
زمان نيز از مفهوم ساعت جهانی استفاده میشود .با
معلومبودن زمان و استفاده از خروجی حسگر و رابطه (،)21
میتوان رابطهای بين طول و عرض جغرافيایی ماهواره و
وضعيت دستگاه بدنه نسبت به ناوبری برقرار کرد.

جدول ( :)1مقایسه متغيرها و ورودیهای دو فيلتر.
فيلتر اول

فيلتر دوم

ورودی

Cbi

 C nbو ibb

متغيرها

 ibb ، q bn ،v b ، r nو q bi

 q bn ،v b ، r nو ibb

خروجی

ibb

وضعيت و موقعيت

 -3شبیهسازی و نتایج
با توجه به روابط بيانشده در باال ،مسير حرکت ماهواره با
شرایط اوليه جدول  2شبيهسازی شده و خروجی حسگر

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،31شماره  ،8زمستان 3131

68

ردیاب ستاره در این مسير محاسبه میشود .زمان پرواز برابر با
 81/111ثانيه درنظر گرفته شده که در این مدت ماهواره تقریباً

گردش آخر پيرامون زمين نمایش داده شده است .علت افزایش

 1دور پيرامون زمين گردش میکند .در جدول  2شرایط اوليه،

ميزان خطا در برخی متغيرها با افزایش تعداد سيكلها،

برای شبيهسازی مسير نمایش داده شده است.
هم چنين برای بهبود عملكرد ماهواره تحت تاثير گشتاور
گرادیان جاذبه ،ماهواره بهصورت بوم متقارن درنظر گرفته شده
و ماتریس مان اینرسی آن بهصورت رابطه ( )24است:

یكساننبودن دوره تناوب فيلتر با واقعيت و اختالف زمانی بين

0
25 0

I   0 25 0  Kg.m 2
 0 0 0.5

()24

در جدول  3مقادیر اوليه خطای اعمالشده به فيلتر مشاهده
میشود.
جدول ( :)2شرایط اوليه شبيهسازی  1درجه آزادی ماهواره.
26˚ 1’ 1’’ N

عرض جغرافيایی

16˚ 1’ 1’’ E

طول جغرافيایی

611/111 m

ارتفاع

7341 m/s

Vx

1

Vy

1

Vz

موقعيت

سرعت

1
زوایای اویلر

31
1
1

P

1

Q

سرعت زاویهای

1

R

2138

سال

1

ماه

تاریخ

33

روز

32:21:18

ساعت

زمان

در جداول  4و  5نيز ميزان خطای دیناميك و فيلتر در سه

شروع دوره در حالت واقعيت و فيلتر میباشد .این اختالفات با
گذشت هر سيكل جمع شده و تاثير بيشتری در نتایج بعدی
میگذارد.
جدول ( :)4مشخصات خطای ناوبری و تعيين وضعيت
دیناميك.
پارامتر

سيكل چهارم

سيكل پنجم

سيكل ششم

زاویه پيچ ()deg

6/234

1/481

7/441

زاویه یاو ()deg

36/882

34/411

22/637

زاویه رول ()deg

1/431

4/633

3/471

ارتفاع ()m

32213

32343

32376

طول جغرافيایی ()deg

2/647

1/238

1/481

عرض جغرافيایی ()deg

1/426

3/137

3/213

سرعت ()m/s

32/13

32/11

33/34

سرعت زاویهای پيچ
()rad/s

1/272×31-1

1/811×31-1

1/831×31-1

سرعت زاویهای یاو
()rad/s

1/371×31-1

1/231×31-1

1/216×31-1

سرعت زاویهای رول
()rad/s

1/131×31-1

1/131×31-1

1/131×31-1

جدول ( :)5مشخصات خطای ناوبری و تعيين وضعيت فيلتر.
پارامتر

سيكل چهارم

سيكل پنجم

سيكل ششم

زاویه پيچ ()deg

3/363

2/813

2/331

زاویه یاو ()deg

1/142

1/714

1/363

زاویه رول ()deg

1/281

1/213

1/211

متغيرهای حالت

مقدار خطای اوليه

ارتفاع ()m

7467

7713

7321

ارتفاع

-6111 m

طول جغرافيایی ()deg

2/127

2/861

2/341

طول جغرافيایی

+1/3 deg

عرض جغرافيایی ()deg

1/816

1/661

1/134

عرض جغرافيایی

-1/3 deg

سرعت

+31 m/s

زوایای اویلر

[-1/3 -1/3 1/3] deg

جدول ( :)3مقادیر خطای اوليه فيلتر.

سرعت زاویهای

rad/s

[3 3 3] ×31

-6

سرعت ()m/s

1/32

1/32

1/76

سرعت زاویهای پيچ ()rad/s

1/243×31

1/243×31

1/231×31

سرعت زاویهای یاو ()rad/s

1/124×31-6

1/111×31-6

1/123×31-6

سرعت زاویهای رول ()rad/s

1/121×31-6

1/126×31-6

1/126×31-6

-6

-6

-6
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در نمودارهای رسمشده منحنی خطچين بيانگر مقادیر واقعی

شكل  ،5متغيرهای حالت مربوط به موقعيت ماهواره را نمایش

متغيرها ،منحنی خط -نقطه نشاندهنده مقادیر حل دیناميك

میدهد .ارتفاع خواندهشده از فيلتر از ورودی تاثير گرفته و

و منحنی خط ممتد نتایج حاصل از فيلتر میباشند .شكلهای

ميزان خطا کمتر از حالت حل دیناميك است .با توجه به

 3و  4بهترتيب بيانگر زوایای اویلر دستگاه بدنه نسبت به

اینکه سرعت در راستای عمود بر زمين هنوز بهخوبی تخمين

دستگاه ناوبری و سرعت زاویهای ماهواره میباشند.

زده نشده است ،شاهد یكساننبودن دامنه و دوره نوسان ارتفاع

همانطورکه مشاهده میشود عملكرد فيلتر بهمراتب بهتر از

تخمين زدهشده توسط فيلتر میباشيم .با این وجود ميزان

حالت حل دیناميك میباشد .در حالت دیناميك ميزان خطا با

خطای تخمين این پارامترها نسبت به حل دیناميك در حدود

گذشت زمان افزایش میباشد اما در حالت استفاده از فيلتر،

 81درصد کمتر میباشد .با توجه به مقادیر خواندهشده از

مقدار تخمين زده شده در زاویای پيچ ،رول و یاو بهترتيب

جدول  ،5در مورد طول و عرض جغرافيایی نيز این امر قابل

کمتر از  3 ،1و  1/1درجه خطا دارد.

بيان است.
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ناوبری.
Fusion
Real
Dynamic

شكل  ،6مقادیر سرعت در دستگاه ناوبری را نشان میدهد .با
)P (deg/s

0.05
0
3.5

4

3

2.5

2

1.5

1

0

0.5

-0.05

4

x 10

0
3.5

4
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0.5

-0.2

)Q (deg/s

0.2
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شکل ( :)4تغييرات سرعت زاویهای دستگاه بدنه نسبت به
دستگاه اینرسی.

)R (deg/s

1

توجه به بزرگی مقادیر سرعت در راستای شمال و شرق و
کمبودن ميزان خطا ،مقادیر اختالف فيلتر و حل دیناميك با
مقدار واقعی بهخوبی مشخص نمیباشد ،اما نمودارهای مربوط
به سرعت در راستای زمين و اندازه سرعت ،نشاندهنده تاثير
عملكرد فيلتر و همگراشدن با سرعت آهسته میباشند.
شكل  ،7خطای پارامترهای موقعيت را در دو حالت حل
فيلتر و دیناميك نمایش میدهد .همانطورکه مشاهده میشود
خطای عرض جغرافيایی ابتدا بهسمت صفر میرود اما بهدليل
وجود خطا در سایر متغيرها ،مجددا افزایش مییابد .این امر
تاثير مستقيم پارامترها بر روی یكدیگر را نشان میدهد و
میتوان گفت درصورتیکه سرعت تخمينزدهشده ابتدایی
نزدیك بهمقدار واقعی باشد سرعت همگرایی فيلتر افزایش
مییابد.
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شکل ( :)9تغييرات زمانی اثر ماتریس کواریانس خطای تخمين.
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شكل  ،9تغييرات مقدار جمع درایههای واقع بر قطر اصلی

4

3.5

3

خطای اندازه سرعت را نمایش میدهد .خطای اندازه سرعت
بهتر از حل دیناميك بوده و بهسمت صفر میرود .با گذشت
زمان و صفر کاهش خطای تخمين سرعت ،خطای تخمين سایر
متغيرها نيز کاهش خواهد یافت.
ماتریس کواریانس با گذشت زمان را نشان میدهد .با توجه به
همگراشدن فيلتر میتوان انتظار داشت که سامانه از
مشاهدهپذیری خوبی برخوردار بوده و با گذشت زمان سایر
پارامترها نيز با دقت بهتری تخمين زده شوند.
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