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چكیده
 نقش مهمی را در دقت ناوبری ایفا میكند زیرا ناوبری اینرسی یك ناوبری كور،تعيين دقيق جهتگيری اوليه برای یك سامانه ناوبری اینرسی
 در این مقاله روشی جدید برای افزایش دقت و سرعت همگرایی جهتگيری اوليه. وابسته میباشد،بوده و بهشدت به دقت شرایط اولية تخمين
 این دو مرحله شامل. این روش جدید شامل دو مرحله برای تخمين جهتگيری اوليه میباشد.در یك سامانه ناوبری اینرسی ارائهشده است
 تخمين ناهممحوری افقی به، هدف از مرحله اول.تلفيق فيلتر كالمن با یك فيلتر تخمين حالتهای یك سامانه با ورودی نامعين میباشد
 تخمين ناهم محوری قطبی به كمك فيلتری است كه از تخمين حاصل از فيلتر كالمن بهعنوان،كمك فيلتر كالمن بوده و هدف از مرحله دوم
 استفاده از این روش نهتنها سبب افزایش سرعت، براساس شبيهسازی انجام شده در این مقاله.ورودی برای تخمين خود استفاده میكند
.همگرایی تخمين جهتگيری اوليه میشود بلكه سبب افزایش دقت آن نيز شده است
 تخمين حالتها با، فيلتر كالمن، ناهممحوری افقی، ناهممحوری قطبی، جهتگيری اوليه، ناوبری اینرسی:واژههای کلیدی
ورودی نامعين
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ABSTRACT
Accurate determination of the initial alignment for an inertial navigation system (INS), plays an important role in
the accuracy of the navigation system, because inertial navigation is a blind navigation and is highly dependent on
the accuracy of the initial estimation conditions. This paper presents a new method to increase accuracy and
convergence speed of the initial alignment in an inertial navigation system. This new method includes two steps to
estimate the initial alignment. These steps combine the Kalman method and a filter to estimate the states of a
system with an uncertain input. In the first step, the estimations of horizontal misalignment angles are obtained by
the Kalman filter. In the second step, the estimation which is produced by the Kalman filter, is used as an input to
design an equivalent system for the INS. Finally, a filter is used to estimate the states of a system with an unknown
input for the estimation of the azimuth alignment angle. Simulations show that this method not only increases the
speed of estimation, but it also produces noticeable accuracy.
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 -1مقدمه
سامانه نااوبری اینرسای 7باهصاورت گساتردهای در نااوبری
ماشينها ،كشتیها ،اجسام پرنده ،زیر دریاییهاا و  ...باهكاار
میرود .سامانه ناوبری اینرسی اساسا یك سامانه ناوبری كاور
میباشد به این معنی كه دقت ناوبری كامال به دقت تخماين
اوليه وابسته است به همين دليل محاسبه و تخمين شارایط
اوليااه در ناااوبری اینرساای بساايار مهاام بااوده و بسااياری از
پژوهش های انجام شده در حوزة ناوبری اینرسی مرباو باه
تخمين شرایط اوليه و به خصوص جهت گيری اولياة ساامانه
ناوبری است .در عمل سرعت اوليه و موقعيات اولياه توساط
حسگرهای دیگر مانند سامانه موقعيتیاب جهانی 0به راحتی
قابل اندازه گيری هستند و باا توجاه باه ایانكاه روشهاا و
ابزارهااای نساابتا دقيقاای باارای اناادازهگيااری آنهااا موجااود
مایباشاد بناابراین عامال اصاالی خطاا مرباو باه تخمااين
جهت گيری اوليه باوده و باههماين دليال ،در یاك ساامانه
ناوبری اینرسی تخمين جهتگيری اوليه چالش اصلی است.
هدف از این مقاله تعيين جهتگيری اوليه سامانه ناوبری
میباشد كه در مقااتت مختلاا ایان مو اوع را باا عناوان
هممحوری اوليه [7-0] 9بيان كاردهاناد .هاممحاوری اولياه
شامل دو مرحله است در مرحله اول كه باه آن هاممحاوری
كورس 0گفته می شود هدف تعيين جهت گيری اوليه با یاك
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خطای قابل قبول است كه این امار مایتواناد باا روشهاای
كالسيك مانند حداقل مجموع مربعات بهصورت یك مسالله
تخمين مقيد بهدست آید .هممحوری كاورس در واقاع یاك
مرحله ابتدایی بارای انجاام مرحلاه دوم هاممحاوری یعنای
هممحوری دقيق است ] .[9هدف این مقاله ارائاه یاك روش
جدید برای مسلله هممحوری دقيق میباشد.
تخمين گرهای مختلفی برای تخمين جهتگياری اولياه
معرفی و ارائهشدهاناد از جملاه فيلتار كاالمن ] [0كاه یاك
تخمين گر بهينه خطای بادون بایااس بارای كميناه ساازی
كواریانس خطای تخمين میباشد .در فيلتر كالمن استاندارد
فر ياتی بر روی مدل ساامانه و ویژگایهاای ناویز در ن ار
گرفته شده است به همين دليل پژوهشهای فراوانی جهات
بهبود فيلتر كالمن استاندارد برای تخمين حالاتهاای یاك
سامانه اتفاقی انجام گرفته است .در این ميان تعداد زیادی از
این پژوهش ها برمبنای سامانه خطای ناوبری اینرسی انجاام
گرفته اند .بهعنوان مثاال در مرجاع ] [0یاك فيلتار كاالمن
تطبيقی برای تعيين جهتگيری اوليه سامانه ناوبری اینرسی
معرفی شده است .در ] [6یك روش براساس نرخ انتقال فااز
برای سامانه های ناوبری اینرسی همراه با سامانه موقعيتیاب
جهااانی ارائااهشااده اساات ،وابسااتگی بااه ا العااات سااامانه
موقعيتیاب جهانی یك اشكال اساسی این روش اسات زیارا
این ا العات ممكن است در دسترس نباشند .در ] [1هانا
و واناا یااك فيلتاار كااالمن دو مرحلااهای باارای تخمااين
جهتگيری اوليه جسم ارائه دادهاند .در روش ارائهشده فيلتر
كالمن اول در واقع برای انجام هاممحاوری كاورس و فيلتار
ثانویه برای انجام هممحوری دقيق مورد استفاده قرار گرفتاه
است .با این حال روش ارائهشاده بسايار كناد باوده و بارای
ناهم محوری های بزرگ پاسخ مطلوبی نخواهد داشت .در ][2
یااك روش باارای بهبااود تخمااين جهااتگيااری اوليااه در
سامانههای نااوبری در شارایط حركات باا سارعت و شاتاب
متغياار ارائااهشااده اساات .در مراجااع ] [3-70هاادف ارائااه
روش های بهينه برای تخمين هممحوری است .در ] [79یك
روش بااارای هاااممحاااوری برمبناااای انتگااارالگياااری
سرعت-موقعيت براساس روشهای بهينهیابی ارائهشده است.
در این مقاله بایاس حسگرها در ن ر گفتاه نشاده اسات .در
] [70بایاس حسگر ژیروسكوپ به عنوان یاك متغيار حالات
جدید به مدل دیناميكی جهتگيری اوليه الحاق شده اسات
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تا بتواند به كمك روشهای بهينهیابی عالوه بر هاممحاوری،
مقدار بایاس را نيز به اور همزماان تخماين بزناد .در ][70
یك روش براساس تلفيق تخمين گر فازی تطبيقی باا فيلتار
كااالمن خنثاای باارای افاازایش ساارعت همگرایاای تخمااين
جهتگيری اوليه ارائهشده است.
تمااامی پااژوهشهااای فااوق در جهاات افاازایش ساارعت
همگرایاای تخمااين و هم نااين افاازایش دقاات تخمااين
هم محوری اوليه هستند با این حال سرعت و دقت همگرایی
هممحوری اوليه در تضاد با هم بوده و برای رسيدن به دقات
باتتر نياز به زمان بيشتری میباشد ].[76
متغيرهای هم محوری را میتاوان باه دو دساته تقسايم
كرد .دسته اول شامل هممحوری در راستای شامال و شارق
جغرافيایی بوده و در پژوهشهای مختلا آن را هاممحاوری
افقی مینامند .دسته دوم هممحاوری در راساتای عماود بار
صفحه حاصل از جهت شمال و شرق جغرافيایی بوده و آن را
هم محوری قطبی مینامند .سرعت همگرایای نااهم محاوری
برای هممحوری قطبی و هممحوریهای افقی یكسان نباوده
و در واقع ناهممحوری قطبی بسيار دیرتار همگارا مایشاود
بههمين دليل پژوهشهای فراوانی در جهت ارائه روشهاایی
برای كاهش زمان همگرایی ناهممحوری قطبی انجام گرفتاه
اساات .بااهعنااوان مثااال در ] [72][71پااس از همگرایاای
ناهممحوری افقی ،ناهممحاوری قطبای باه كماك خروجای
اندازه گيری شده و مشاتق آن تخماين زده شاده اسات .در
] [73ابتدا به كمك فيلتر كالمن ناهممحوری افقای تخماين
زده شده و سپس به كمك مشاهده گر اغتشاش ناهممحوری
قطبی نيز تخمين زده میشود .در ] [01هان و همكاارانش
یك روش جدید برای محاسبه جهاتگياری اولياه براسااس
فيلتر كالمن و حسگرهای جابجایی ،جهت تصحيح خطاهای
ژیروسكوپ ارائه كردهاند.
همان ور كه گفته شد یك روش برای افازایش سارعت
همگرایی تخمين جهتگيری اوليه در سامانه ناوبری اینرسی
اسااااتفاده از فيلترهااااای كمكاااای پااااس از همگرایاااای
ناهممحوریهای افقی میباشد .در این مقالاه بارای تخماين
جهتگيری اولياه روش جدیادی برمبناای فيلتار كاالمن و
فيلتر تخماين حالاتهاای یاك ساامانه باا ورودی ناامعين
ارائهشده است .در واقع پس از اعمال فيلتر كاالمن و پاس از
آنكااه ناااهممحااوری افقاای همگاارا شااد خطااای همگرایاای
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ناااهممحااوری قطباای بااهعنااوان یااك ورودی نااامعين باارای
سامانهی معادل با ساامانه خطاای نااوبری اینرسای در ن ار
گرفته می شود سپس برای تخمين حالتهای سامانه جدیاد
از فيلتر بدون بایاس باا كواریاانس خطاای كميناه اساتفاده
می شود .فيلتر های مختلفی برای تخماين حالاتهاای یاك
سامانه با ورودی نامعين توسعه داده شدهاند بهعناوان مثاال
در ] [07-00برای یك سامانه با ورودی نامعين در خروجای
فيلتر بدون بایااس و باا كميناه كواریاانس خطاای تخماين
ارائهشده است .در ] [09یك فيلتر بدون بایاس باا كامتارین
كواریانس خطای تخمين برای یك سامانه اتفاقی ارائاهشاده
است كه به ور همزمان حالتها و ورودیهای نامشاخ را
برای یك ساامانه اتفااقی باا ورودی نامشاخ در معاادتت
حالت و خروجی تخمين می زند .ما از فيلتر ارائهشده در این
مقاله برای تخمين ناهممحوری قطبی استفاده میكنيم.
در این مقاله یك سامانه معادل با سامانه خطای نااوبری
اینرسی بهگونه ای تعریا شده است كاه شارایط پایاداری و
همگرایی فيلتار ارائاهشاده در ] [09را برقارار نمایاد .نتاای
شبيهسازی روش ارائهشده در این مقاله نشان مایدهاد كاه
عالوه بر سرعت همگرایی دقت همگرایی نيز افازایش یافتاه
است .در این مقاله در ارائه مادل معاادل بارای مرحلاه دوم
فيلتر از وجود نویز صرف ن ر نشاده اسات در حاالی كاه در
] [73در تعریا سامانه برای مشاهدهگار اغتشااش از وجاود
نویز صرف ن ر شده است.
در ادامه مقاله در بخاش دوم تخماين حالاتهاای یاك
سامانه با ورودی نامعين بررسی شده اسات ،در بخاش ساوم
معادتت خطای ناوبری اینرسی و ارائاه مادل معاادل بارای
سامانه خطای ناوبری اینرسی جهت استفاده در مرحلاه دوم
تخمين ارائهشده است ،در بخش چهارم شابيهساازی فيلتار
ارائه شده در این مقاله و مقایسه آن با فيلتر كاالمن و فيلتار
ارائه شده در ] [73آورده شده است و بخاش پانجم نتاای و
مزایای روش ارائهشده بحث شده است.

 -2تخمين حالتهاي یك سامانه با ورودي نامعين
در این قسمت مطابق ] [09تخمين حالت های یاك ساامانه
با ورودی نامعين و پایداری آن را بررسی مایكنايم .ساامانه
بيااان ش اده بااا معااادتت ( )7و ( )0را در ن اار ماایگيااریم،
همااان ااور كااه مشاااهده ماایشااود ورودی نااامعين هاام در
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معادتت دیناميكی ساامانه و هام در خروجای انادازهگياری
شده وجود دارند.
()7
x k 1  Ax k  Gd k w k
 Cx k  Hd k v k

()0

yk

در معااادتت فااوق  x k  R nحالااتهااای سااامانه در

برای راحی مشاهدهگر ابتدا معادتت خروجی سامانه را باه
دو دسته بهگونهای تفكيك میكنيم كه یك دسته مستقل از
T
ورودی ناااامعين باشاااد .باااا تعریاااا  d 1, k V 1 d kو

T
 d 2, k V 2 d kو با توجه به اینكه  Vیك ماتریس یكاانی

میباشد روابط ( )0و ( )6را خواهيم داشت.

اندیس زمانی  d k  R p ، kورودیهای نامعين در اندیس
زمانی  y k  R l ، kخروجی انادازهگياری شاده ساامانه،

()0

x k 1  Ax k  G1d 1, k  G 2d 2, k w k

 w k  R nو  v k  R lنویز سافيد گوسای باا مياانگين

()6

y k  Cx k  H 1d 1, k v k

صاافر و ماااتریس كواریااانس  Q  E w k w Tk   0و
 R  E v k v Tk   0هستند.

كااااه در ایاااان معااااادتت  G 2  GV 2 ، G1  GV 1و

فر يات زیر را در ن ر میگيریم.
()9

 H 1  HV 1  U 1Σمیباشند.
به كمك تبدیل همانندی ( )1معادتت خروجی سامانه را به



H T   p ; n  l  1; l  p  0



rank G T

فرض كنايم  p H : rank  H باشاد .باا اساتفاده از

دو دسته تفكيك میكنيم.
()1

تجزیه به مقادیر منفرد ماتریس  Hرا بهصاورت رابطاه ()0
مینویسيم.
()0

 Σ 0 V 1T 
H  U 1 U 2  
 T 
 0 0 V 2 

p p
كه در آن Σ  R H H ،یك ماتریس قطبی با رنك كامال

اساااتV 1  R p  pH ،U 2  R l  l  pH  ،U 1  R l  pH .

و



p  p  p H

 V 2  Rاسااات .هم ناااين مااااتریسهاااای

 U  U 1 U 2 و  V  V 1 V 2 ماااااتریسهااااای
یكانی 7هستند .رابطه ( )0فرم اساتاندارد تجزیاه باه مقاادیر

 U T 
  1T 
 U 2 


1





U 1T RU 2 U 2T RU 2
I l  pH

T   I
T   1    pH
T 2   0

()8

z 1, k  T1 y k  C1x k  Σd1, k v 1, k

()9

z 2, k  T 2 y k  C 2 x k v 2, k

كه در این معاادتت، C 2  T 2C  U 2T C ، C 1  T1C ،
 v 1, k  T1v kو  v 2, k  T 2v k  U 2T v kمی باشادz1, k .

و  z2, kخروجایهاای تفكياك شاده و  Tمااتریس تباادیل
همانندی میباشد .هم نين ماتریسهاای كواریاانس زیار را
خواهيم داشت.
()71

مقادیر منفرد روشی است كه یك ماتریس را به سه ماتریس
دیگر تجزیه میكناد .اگار  Aیاك مااتریس  m  nباشاد

R1  E v 1, k v 1,T k   T1RT1T  0
R 2  E v 2, k v T2, k   T 2 RT 2T  U 2T RU 2  0

()70

R12  E v 1, k v T2, k   T1RT 2T  0

T
آنگاه می توان آن را به صاورت  A  USVنوشات كاه U

فيلتر ارائاهشاده در ] [09شاامل ساه گاام اسات .گاام اول

منفرد 0میباشد .به ور خالصه میتوان گفت كه تجزیاه باه

یااك ماااتریس یكااانی  S ، m  mیااك ماااتریس قطااری
 m  nو  Vیك ماتریس یكانی  n  nمیباشد.
Unitary
Singular value decomposition

1
2

()77

تخمااين ورودی نااامعين در اناادیس زمااانی  ، kگااام دوم
به روزرسانی زمانی و گام سوم بهروز رساانی تخماين حالات
است.

طراحي و شبيهسازي الگوریتم تخمين جهتگيري اوليه سامانه ناوبري ....؛ (گرایش دیناميك ارتعاشات و كنترل)

گام اول:
()79

Aˆk  A  G1M 1, k C 1

()00
dˆ1, k  M 1, k  z 1, k  C1xˆ k |k 



()70

dˆ2, k 1  M 2, k  z 2, k  C 2 xˆ k |k

dˆk 1 V 1dˆ1, k 1 V 2dˆ2, k 1
ˆx
ˆ Ax
ˆ G d

()70
()76

1 1, k 1

k |k 1

k 1|k 1

گام دوم:

هم نين  Qˆ kكه تخمين ماتریس  Qkمیباشد را بهصورت
زیر تعریا میكنيم.

Qˆk : Q k  G1M 1, k R1M 1T G1T

()06
x

 Pk |kكواریانس تخمين بردار حالت بوده و بهصاورت رابطاه
( )02-01بهروزرسانی میشود.

Pkx|k   I  L k C  Pk |kx  I  L k C 

T

xˆ k |k  xˆ k |k 1  G 2dˆ2, k 1

()71

()01

 L k RLTk   I  L k C G 2 M 2, k U 2T RLTk
 L k RU 2 M 2,T k G 2T  I  L k C 

گام سوم:
()72

T



xˆ k |k  xˆ k |k  Lk  y k  Cxˆ k |k

 xˆ k |k  Lk  z 2, k  Cxˆ k |k 

در روابط ( xˆ k |k )72-79تخمين بهينه xˆk |k ، x k
مقدار بهروزرسانی زمانی  dˆk ، xˆk |k 1تخمين بهينه ، d k
n  l  p H 
n l
، Lk : Lk U 2  R
، Lk  R

 M 1, k  R pH  pHو M 2, k  R  p  pH  l  pH 

ماتریسهای گين فيلتر هستند كه باید بهگونهای تعيين
شوند كه كواریانس خطای تخمين حالتها و ورودی نامعين
كمينه گردد .مطابق ] [09گينهای فيلتر برای كمينهسازی
ماتریس كواریانس خطا و هم نين بدون بایاس بودن
تخمين سامانه بهصورت زیر محاسبه میشوند.

M 1, k  Σ 1

()73
()01
()07

G 2T C 2T R 2,1k

1

† Rk





M 2, k  G 2T C 2T R 2,1k C 2G 2



T



Lk  K k I l U 1ΣM 1, k

در این معادتت روابط زیر را داریم.
()00

R1, k  C 1Pkx|k C 1T  R1

()09

R 2, k  C 2 Pk C 2T  R 2

در رابطه فوق Pk ،را بهصورت رابطه ( )00تعریا میكنيم.
()00

11

Pk : Aˆk 1Pkx1|k 1AˆkT 1  Qˆk 1

كه در آن Aˆ k ،بهصورت رابطه ( )00میباشد.

()02

Pk |kx  G 2 M 2, k R 2 M 2,T k G 2T
  I  G 2 M 2, k C 2  Pk  I  G 2 M 2, k C 2 

T

 Rkبااهروزرسااانی زمااانی تخمااين ماااتریس  Rkبااوده و
بهصورت زیر محاسبه میشود.
()03

R k  CPk |kx C T  RU 2 M 2,T k G 2T C
 R  CG 2 M 2, k U 2T R

 K kریب تصحيح فيلتر بوده و باهصاورت رابطاه ()91
محاسبه میشود.
()91

K k  Pk |kx C T  G 2 M 2, k U 2T R

 M1, kبه روزرساانی مااتریس  M1, kباوده و در محاسابه
گين فيلتر استفاده میگردد.
()97

T
1

U Rk

1



†

Rk U1

T
1

U

1

M 1, k :=Σ

ماتریس های كواریانس تخمين ورودی نامعين به صاورت
زیر تخمين زده میشوند.

P1,dk  M 1, k R1, k M 1, k

()90
()99
()90
()90

1





P2,d k 1  G 2T C 2T R 2,1k C 2G 2

P12,d k 1  P1,dk G1T C 2T M 2,T k
 M 1, k 1C 1Pkx1|k 1A T C 2T M 2,T k

 P1,dk 1 P12,d k 1  T
V  d T
V
d
 P12, k 1 P2, k 1 

d
k 1

P
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مطابق ] [09شرو زیر برای پایداری فيلتر نياز هستند.
 -7سامانه آشكارپذیر قوی 7باشد یعنی
()96

 k  0  lim E  k   0
k 

E y k   0

یك شر تزم و كافی برای آشكارپذیری یك سامانه خطای
تغييرناپذیر با زمان برقراری رابطه ( )91میباشد.
()91

  zI  A G  
rank   n
  n  p , z C , z  1
H  
 C

رابطه ( )91معادل كمينه فاز بودن سامانه است.
-0
()92
rank C 2G 2   p  p H
 -9زوج (  ) A ,C 2آشكارپذیر باشد.
1
2

 -0برای پایداری نمایی باید زوج (  ) A ,Qپایدارپذیر باشد.
()93



T

 

ژیروساااكوپ و  gشاااتاب جاذباااه زماااين مااایباشاااد،
هم نين زیرنویسهای  N ، Eو  Dبه ترتيب نشاان دهناده
مؤلفه های شرق ،شامال و مؤلفاه زیارین (مؤلفاه عماود بار
شرق و شمال) هستند .در ساامانه خطاای نااوبری اینرسای
تنهااا مقاادار خطااای ساارعت قاباال اناادازهگيااری اساات
زیرا جهت گيری اوليه معموت قبل از شروع حركت محاسابه
شده و بنابراین مقدار سرعت برابار صافر اسات از اینارو هار
آن ه حسگرهای سرعت اندازه میگيرند برابر خطای سارعت
ماایباشااد .بااا انتخاااب متغيرهااای حالاات بااهصااورت
x  [v E ,v N , E , N , D , E , N ,  E ,  N ,  D ]T
و با در ن ر گرفتن اینكه تنهاا خطاای سارعت در معاادتت

خطای ناوبری اینرسی قابل اندازهگير است ،معادتت خطاای
ناوبری اینرسی بهصورت روابط ( )00-00میباشد.
()00
()00



M 2  C 2G 2 





A : I  G 2 M 2C 2 Aˆ  G 2 M 2C 2

()01

معادتت خطای ناوبری

اینرسی بهصورت زیر میباشد ].[00

v E  2ΩDv N  g N  E
v N  2ΩDv E  g E  N

()00

 E  ΩD N  ΩN  D   E
 N  ΩD E   N
 D  ΩN  E   D
E  0 , N  0

()09
εE  0 , εN  0 , εD  0
در معادتت ( v )09-07و  بهترتياب باردار خطاای
ساارعت و جهااتگيااری بااوده و  Ωبااردار ناارخ چاارخش
زماااين  ،باااردار خطاااای شاااتاب  ،باااردار دریفااات
Strong Detectability

1

F
A1   1
055

I 55 
055 

Q  I  G 2 M 2C 2 Qˆ I  G 2 M 2C 2

 -1معادالت خطاي ناوبري اینرسي

()07

y  C 1x v 1

()06

†

()01

x  A1x  1

0 
0 
Ω N 

0 
0 

g
0

0
g

ΩD
0
0

0
Ω D
ΩN

()02

2Ω D
0
0
0
0

 0
 2Ω
D


F1 
0

 0
 0

028 

C1  I 2

 1و  v 1نویز سفيد گوسی هستند.
هدف این مقاله ارائاه مادلی از خطاای نااوبری اینرسای
است كه با شرایط پایداری فيلتر ارائهشده در ] [09مطابقات
داشته باشد .هدف ارائاه ساامانه معاادل باا ساامانه خطاای
ناوبری اینرسی به صورت روابط ( )01-03مایباشاد ،كاه x
متغيرهااای حالاات d ،ورودی نااامعين w ،و  vنااویز ساافيد
گوسی میباشند.
()03
()01

x  Ax  Gd w
y  Cx  Hd v

بااا توجااه بااه روابااط ( )09-07متغيرهااای حالاات و
ورودیهای نامعين را بهصورت ( )00-07در ن ر میگيریم.

طراحي و شبيهسازي الگوریتم تخمين جهتگيري اوليه سامانه ناوبري ....؛ (گرایش دیناميك ارتعاشات و كنترل)

()07

E 

E N D

T

T

()00

ε D  Dd 

εN

vN
εE

x  v E
d   N

مؤلفه   Ddدر ورودی هاای ناامعين مرباو باه خطاای
همگرایی ناهممحوری قطبی میباشد .در واقع همان ور كاه
قبال گفتاه شاد باا اعماال فيلتار كاالمن پاس از همگرایای
ناهممحوریهای افقی و خطای شتاب و دریفت ژیروساكوپ،
فيلتر جدید را به سامانه معادل اعمال مایكنايم باه هماين
دليل خطای تخمين ناهم محاوری قطبای باهعناوان ورودی
نامعين در ن ر گرفته شده است .باا در ن ار گارفتن رواباط
( )09-07ماتریسهاای حالات و ورودی ناامعين باهصاورت
روابط ( )00-09میباشد.

()09

()00

1
0
0

0
0

0

0
0

g
0

0
g

2Ω D
0

0
0 Ω D Ω N
0 Ω D 0
0
0
ΩN
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 
0 0 0

1 0 0
0 1 0

0 0 0

 0
 2Ω
D

 0
A 
 0
 0

 0
0 0
1 0

0 1
G 
0 0
0 0

0 0

خروجی اندازه گيری شده در این سامانه می تواند شاامل
تمامی حالتهای سامانه باشد زیرا در مرحله اول با اساتفاده
از فيلتر كالمن حالتهای سامانه اصلی را تخمين میزنايم و
تنها ناهممحوری قطبی اسات كاه تخماين آن را در اختياار
ناداریم ،اماا بااا توجاه بااه در ن ار گاارفتن خطاای تخمااين
ناهم محوری قطبی به عنوان ورودی نامعين ،این مسالله نياز
حل شده و می توان هركدام از حالتهای سامانه را بهعناوان
خروجی سامانه جدید در ن ر گرفت .ماتریسهاای خروجای
را بهصورت روابط ( )06-00در ن ر میگيریم.
()00

0
0 
0

0
1

0

C  I6

()06

17

0
0
0
 0
 0
0
0
0

 0
0
0
0
H 
0
0
0
1
 0
1 0.1 0.3

0.6 0.6 0 0.3

انتخاب این ماتریسها به ایان دليال اسات كاه شارایط
پایداری و همگرایی حالتها در فيلتر ] [09را برقارار نمایاد.
ماتریس  Hیكتا نبوده و مایتواناد باه شاكلهاای متفااوتی
تعيين شود .برای تعيين آن باید دقت كرد كاه ساتون آخار
آن به جز درایه مربو به سطر  0باید برابر صفر باشاد زیارا
مقدار   Ddرا ناداریم .هم ناين درایاه واقاع در ساطر  0و
ستون آخر حتما باید برابر  7باشد زیرا آن اه فيلتار كاالمن
تخمين مایزناد برابار   D  Ddمایباشاد .هم ناين در
تعيين درایههای دیگر باید دقت كرد كه شرایط پایداری كاه
در ادامه بررسی خواهد شد براورده شود.
برای پایداری و همگرایی تخمينگر باید شرو ( )0-7و





هم نين شر منی  rank G T H T   pبرقارار
باشد .شرو  0 ،9 ،0و شر فوق باه راحتای باا توجاه باه
عددی بودن محاسبات قابل اثبات هستند .برای اثبات شار
 7ابتدا باید سامانه را به فرم گسسته بنویسيم ،باا توجاه باه





اینكه  rank G T H T   pدر حالت گسساته نياز
برقرار است ،هم نين با توجه به اینكه ماتریس  Cدر حالت
گسسااته براباار ماااتریس همااانی اساات بنااابراین ،ماااتریس
G 

 zI  A

  nهمواره دارای رنك ستونی كامل اسات.
H 
 C
اثبات این مو وع در پيوست آمده است.
 -0شبيهسازي
در این قسمت شبيه ساازی روش ارائاهشاده بارای تخماين
جهت گيری اوليه آورده شده است .در این شبيهسازی عرض
جغرافيایی محلی برابر  93/3درجه ،ناهم محوری اوليه بارای
هاار سااه زاویااه براباار  7درجااه و هم نااين ماااتریسهااای
كواریانس نویز بهصورت زیر در ن ر گرفته شدهاند.
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2

Q  diag [ 50 g / Hz 

 50 g / Hz 
2
2
 0.01 / hr / Hz   0.01 / hr / Hz 
2
] 0.01 / hr / Hz  0 0 0 0 0
2
2
R  diag  0.1m / s   0.1m / s  


2

نتای حاصل از شبيهسازی در شكل  1آورده شده اسات.
همان ور كه در قسمت قبل بيان شد هدف این مقاله تلفيق
فيلتر كالمن با فيلتر ارائهشده در ] [09میباشد .در واقع یك
سامانه معادل با سامانه خطای ناوبری اینرسی پيشنهاد شده
است و پس از آنكاه تخماين فيلتار كاالمن ،باه جاز بارای
ناهم محوری قطبای همگارا شاد باا اساتفاده از فيلتار دوم،
تخمين حالتها را همزمان با فيلتر كالمن ادامه میدهيم .باا
توجه به اینكه همگرایای فيلتار دوم براسااس قسامت قبال
به صورت نمایی می باشد بنابراین ،فيلتر تلفيق شده سریعتار
از فيلتر كالمن همگرا خواهد شد .نتای شبيهسازی نيز ایان
مو وع را تایيد میكند.

همان ور كه قبال بيان شد یك مزیت روش ارائهشده در
این مقاله نسبت به مقاتت دیگر مانند ] ،[73در ن ر گرفتن
نویز برای مرحله دوم فيلتار اسات .در ] [73در مرحلاه دوم
فيلتر وجود نویز نادیده گرفته شاده اسات .نتاای حاصال از
شاابيهسااازی ] [73در حضااور نااویز و مقایسااه آن باا فيلتاار
ارائهشده در این مقاله برای تخمين نااهممحاوری قطبای در
شكل  2نشان داده شده است.

شكل ( :)2تخمين ناهممحوری قطبی به روش فيلتر ارائهشده در ][73
و فيلتر ارائهشده در این مقاله

همااان ااور كااه در شااكل  2مشاااهده ماایشااود فيلتاار

شكل ( :)1تخمين به روش فيلتر كالمن و فيلتر تلفيقی ارئه شده در
این مقاله

همااان ااور كااه در شااكل  1مشاااهده ماایشااود ،روش
ارائهشده در این مقاله خطای ناهممحوری قطبی ،سریعتار و
دقيقتر همگرا میشود .خطای ناهممحوری قطبای در زماان
 01ثانيه از شروع تخمين همگرا می شود در حالی كه زماان
همگرایی برای فيلتر كالمن  21ثانيه میباشد .به عالوه دقت
این همگرایی نيز قابل مقایساه باوده و بارای فيلتار كاالمن
دامنه همگرایی حدود  1/13درجه و برای فيلتر ارائهشده در
این مقاله حدود  1/17درجه است .همان ور كاه مایدانايم
بهدليل وجود نویز ،دامنه همگرایی به صفر نمیرسد.

ارائهشده در ] [73در حضور نویز ،دیرتر از فيلتر ارائهشده در
این مقاله همگرا میشود .زمان همگرایی فيلتر ارائاهشاده در
این مقاله حدود  01ثانيه و بارای فيلتار ارائاهشاده در ][73
حدود  62ثانيه مایباشاد .باهعاالوه دقات همگرایای فيلتار
ارائهشده در ] [73حدود  1/10و برای فيلتر ارائهشده در این
مقالاه حاادود  1/17ماایباشاد .در جاادول  1نتااای تخمااين
خطای ناهم محوری قطبی برای فيلتر ارائهشده در این مقاله،
فيلتر كالمن و فيلتر ارائهشده در ] [73آورده شده است.
جدول ( :)1مقایسة فيلتر ارائهشده در این مقاله با فيلتر كالمن و فيلتر
ارائهشده در ] [73برای تخمين ناهممحوری قطبی

فيلتر

زمان همگرایی

دامنه همگرایی

فيلتر ارائهشده در این مقاله

 01ثانيه

 1/17درجه

فيلتر ارائهشده در ][73

 62ثانيه

 1/10درجه

فيلتر كالمن

 21ثانيه

 1/13درجه
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در ایاان مقالااه بااه من ااور افاازایش دقاات و ساارعت همگرایاای
 روشای جدیاد،جهت گيری اوليه در یك سامانه نااوبری اینرسای
شامل تلفيق فيلتر كالمن با یك فيلتار تخماين حالاتهاای یاك

 همان ور كه از نتاای.سامانه با ورودی نامعين ارائهشده است
شبيه سازی مشاخ اسات روش ارائاهشاده در ایان مقالاه
 هام دقات،[71] نسبت به فيلتر كالمن و فيلتر ارائهشده در
 باهعاالوه یاك.باتتری دارد و هم سریعتر همگارا مایشاود
مزیت این روش نسبت به روشهاای ارائاهشاده در مقااتت
 ناویز موجاود در،دیگر این است كه در مرحلة دوم تخماين
معادتت سامانه در ن ر گرفته شده است و فيلتار ارائاهشاده
.با وجود این نویز همگرا شده است
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