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چکیده :هدف اصلي اين مقاله طراحي يک سيستم ناوبری تلفيقي متشكل از سنسورهای اينرسي ارزانقيمت برای تخمين وضعيت
نسبتا دقيق يک رونده زيرآبي خودکار در طول همه فازهای ماموريت زيرآبي و سطحي است .دستاورد پيشنهادی با تكيه بر سيستم موقعيت-
ياب جهاني  ،GPSواحد اندازهگيری اينرسي (شتابسنج و ژيروسكوب) ،سنسور مغناطيسسنج و تكنيک فيلتر تكميلي پايهگذاری شده
است .فيلتر تكميلي بر پايه فيلتر پايينگذر و باالگذر به ترتيب برای حذف خطاهای نويز و باياس در دادههای اندازهگيری موجود در ساختار
ناوبری تلفيقي طراحي ميشود .بدين ترتيب تخمين نسبتا دقيقي از وضعيت رونده در اختيار سيستم هدايت و کنترل قرار ميدهد .مهمترين
ويژگي دستاورد پيشنهادی سوئيچ بين  GPSو مغناطيسسنج همگام با تغيير فاز حرکتي رونده زيرآبي خودکار است که منجر به تخمين
دقيقتر زاويه سمت نسبت به سيستم ناوبری ژايرويي در فازهای حرکتي سطحي و زير آبي ميشود .عملكرد الگوريتم ناوبری تلفيقي
پيشنهادی ،در آزمون ميداني يک رونده زيرآبي خودکار تحقيقاتي و در مقايسه با فيلتر کالمن مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
کلمات کلیدي :تخمين وضعيت ،رونده زيرآبي خودگردان ،واحد اندازه گيری اينرسي ،فيلتر تكميلي غيرمستقيم ،سيستم موقعيت
ياب جهاني.

Design and Experimental Evaluation of integrated orientation
estimation algorithm Autonomous Underwater Vehicle Based on
Indirect Complementary Filter
Seyed Vahid Zia, Javad Babaei, Ebrahim Alizadeh
Abstract: This paper aims is to design an integrated navigation system constituted by low-cost
inertial sensors to estimate the orientation of an Autonomous Underwater Vehicle (AUV) during all
phases of under water and surface missions. The proposed approach relied on global positioning
system, inertial measurement unit (accelerometer & rate gyro), magnetometer and complementary
filter technique. Complementary filter operates based on low pass filter and high pass filter to
remove noise and bias error of measurement data in the integrated navigation structure,
respectively. Consequently, a relatively accurate orientation estimation is provided for
guidance/control system. The most important feature of the proposed approach is the ability of
switching between GPS and magnetometer sensor consistent with phase-change in the AUV
motion. This brings about more accurate estimation of heading angle in both the surface and
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 -۱مقدمه

سيستم ناوبری است .به عنوان يک ابزار الكترومكانيكي ،ژيروسكوب 6در

گسترش محدوده کاربردی انواع ربات اعم از هوايي ،آبي و زميني و
تالش برای ساخت روندههای هوشمند ارزان و با قابليت اطمينان باال ،منجر به
توسعه الگوريتمهای ساده و نيرومند ناوبری برای تخمين وضعيت شده است.
رونده زيرآبي خودکار ( ۱(AUVدر کاربردهای نظامي و غيرنظامي است.
بسياری از ماموريتهای  AUVبه درجه بااليي از دقت در ناوبری نيازمند است.
کارايي و اثربخشي هر يک از الگوريتمهای تخمين وضعيت و در نهايت
موقعيتيابي به دو عامل ميزان دسترسپذيری و قابليت اطمينان اندازهگيریها
بستگي دارد که منوط به انتخاب صحيح سنسورهای موجود متناسب با نوع
کاربری است ].[۱
سيستمهای ناوبری برمبنای سنسورهای داخلي يا دريافتسيگنال خارجي
دستهبندی ميشوند .کارايي سيستم ناوبری مبتني بر دريافت سيگنال خارجي
مانند  Loran, Omega, GPSبه بازه زماني محدود است که گيرنده سيگنال
بيروني را دريافت ميکند .درحاليكه ناوبری مبتني بر سنسورهای داخلي مي-
تواند ترکيبي از انواع مختلف ابزارها مانند واحد اندازهگيری اينرسي،2
انحرافسنج ،۳شمالياب ،4سونار و  ...باشد .با وجود محدوديتهای کاربردی
و خطاهای اندازهگيری ،روش ناوبری داخلي به دليل عدم نياز به ارسال هرگونه
سيگنال به محيط خارج ،نسبت به ناوبری خارجي منفعتهايي دارد ،بويژه در
حوزه نظامي که ميتواند منجر به شناسايي و آشكارسازی وسيله گردد ].[2
با بكارگيری سنسورهای دقيق در سيستمهای ناوبری ،موقعيت و وضعيت
دقيق وسيله قابل استخراج است ،ولي چنين سنسورهايي با کيفيت بسيار باال ،از
نظر قيمت و ابعاد برای کاربردهای تجاری مناسب نخواهند بود .پيشرفت
روزافزون سيستمهای الكترومكانيكي در مقياس ميكرو ،5توسعه واحدهای
اندازهگيری اينرسي ارزانقيمت با ابعاد کوچک را در پي داشته است .اما
خروجي آنها از دو منبع خطای نويز و باياس رنج ميبرند .در حقيقت در توليد
سنسورهای جديد با کاربری تجاری ،مصالحهای بين قيمت ،ابعاد سنسور و
دقت اندازهگيری صورت گرفته است ]۳و.[4

معرض خطاهای بسياری ناشي از ناهمراستايي محور  ،باياس ثابت  ،باياس
انحراف ،۹خطای فاکتور مقياس ثابت و نامتقارن ۱0است .باياس انحراف،
اصليترين منبع خطايي اثرگذار بر دقت ژيروسكوب است که در صورت عدم
تصحيح با مرجع خارجي ،به دليل انتگرالگيری از نرخهای زاويهای ،منجر به
انحراف فراوان از موقعيت صحيح خواهد شد .اندازهگيرهای حاصل از

GPS

بدون باياس بوده و بدون نياز به تنظيمات دقتي در حد سانتيمتر در اختيار کاربر
قرار خواهد داد .در مقابل ،نرخ بروزرساني کند در قياس با سنسورهای اينرسي،
عدم کارايي در زير آب به دليل عدم انتشار امواج الكترومغنلطيسي و زمان راه-
اندازی ۱۱نسبتا طوالني برای برقراری ارتباط با ماهوارهها ،از مهمترين معايب
 GPSاست .عدم واگرايي خروجي با گذشت زمان ،شتابسنج را به عنوان يک
سنسور جبرانکننده برای تصحيح انحراف ژيروسكوب مطرح کرده است .اما
نكته منفي در عملكرد شتابسنج ،تاثيرپذيری آن از نويزهای فرکانس باال و
ارتعاشات محيطي است .مغناطيسسنج به عنوان عامل تصحيحکننده ديگر برای
انحراف ژيروسكوب مطرح است اما تاثيرپذيری از ميدانهای مغناطيسي
ناخواسته محيط (آهن نرم و سخت) و خطاهای ابزاری مانند فاکتور مقياس،
آفست و  ...بر عملكرد آن تاثير منفي خواهد داشت که البته اين نوع خطاها را
ميتوان با کاليبراسيون برطرف نمود ]2و.[۸-4
وجود نويز و باياس در خروجي هر سنسور مانع بزرگي برای استفاده
مستقيم از آنهاست .با توجه به متون مختلف ،برای کاهش تاثيرات عوامل
مزاحم و تصحيح عملكرد سنسورها ،روشهايي مبتني بر فيلتر مانند فيلتر کالمن
(فيلتر کالمن ساده ۱2و توسعهيافته )۱۳و مشاهدهگر حالت با بهره ثابت با نام فيلتر
تكميلي ،۱4ارائه شدند که بيشترين کاربرد را در زمينه تخمين وضعيت ۱5با تلفيق
سنسورهای مختلف در الگوريتمهای ناوبری دارند ]۳و4و .[۹فيلتر کالمن يک
فرآيند تكرارشونده با ساختار تصحيحکننده پيشبين در حوزه زمان است که با
تكيه بر ديناميک سيستم و دانش اوليه از نويز سيگنال ،تخمين مناسبي از حالت
سيستم ارائه ميدهد .فيلتر کالمن با ساختار مستقيم و سرعت پردازش باال،
عالوهبر تخمين حالتهای سيستم ،همگرايي خطا را نيز حفظ مينمايد اما

هر يک از سنسورهای مورد استفاده در سيستمهای ناوبری دارای مزايا و
معايبي هستند .بنابراين هدف از تلفيق سنسورها ،پوشش نقاط ضعف يک
سنسور توسط سنسور ديگر و تجميع قابليتهای همه آنها برای افزايش کارايي
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underwater phase compared to gyro-based navigation. The performance of the proposed algorithm
is assessed in a field test executed on a research AUV and in comparison, with Kalman filter.
Keywords: Attitude Estimation, Autonomous Underwater Vehicle, Inertial Measurement Unit,
Indirect Complementary Filter, Global Positioning System.
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مناسب پارامترهای طراحي و بهرههای کالمن است]6و.[۹

فرکانس قطع استفاده شده است .در مرجع ] [6تخمينگر فيلتر تكميلي با بهرهها

فيلتر تكميلي به دليل ساختار ساده ،کارايي باال و سهولت در پيادهسازی

(فرکانس قطع) ثابت و مبتني بر سنسورهای اينرسي ارزانقيمت و  GPSبا

يک جايگزين متداول برای فيلتر کالمن است .فيلتر تكميلي با فيلتر دوگانه

هدف کاهش بار محاسباتي الگوريتم ناوبری پرنده بدون سرنشين ارائه و

(باالگذر و پايين گذر) يک تحليل فرکانسي همهگذر ارائه داده و از ترکيب

کارايي آن در آزمايشگاه سختافزار در حلقه مورد ارزيابي قرار گرفته است.

چند منبع برای تخمين وضعيت بهره ميگيرد .درکاربردهای هوايي به دليل

بزرگترين نوآوری مرجع ] [7ترکيب تئوری فيلتر تكميلي موجود با بيان

پيچيدگي در اجرا و همگرايي کندتر (به دليل زمانبر بودن روند تكراری) فيلتر

وضعيت چهارگان است .تخمينگر وضعيت غيرمستقيم با سرعت بروزرساني
5

تكميلي ،بهره ثابت آن است که منجر به تخمين نادرست بويژه در مانورهايي با

سادگي ساختار ارائه شده با نرخ بروزرساني بسيار سريع ،پيروی از چرخش-

ديناميک باال ميگردد4] .و۹و.[۱0

های سريع وسيله را در کاربردهای زمان واقعي امكانپذير ميکند .دستاورد

به منظور افزايش شناخت نسبت به ساختار و عملكرد فيلتر تكميلي و غلبه

کليدی مرجع ] [۸ارائه سيستم ناوبری مبتني بر سنسورهای سرعت ،شتابسنج

بر موانع بكارگيری سنسورهای ارزانقيمت در سيستم ناوبری ،به بررسي

و فيلتر تكميلي غيرخطي برای تخمين وضعيت پرنده بدون سرنشين است .در

دستاوردهايي مبتني بر فيلتر تكميلي پرداخته شده است که در شبيهسازیهای

اين روش يک مدل مرتبه اول ساده از ديناميکهای زاويه حمله برای تعقيب

نرمافزاری و آزمونهای ميداني موردارزيابي قرارگرفته است .در مرجع ][۱

چرخشهای سريع وسيله مورد استفاده قرار گرفته است که برای جبران

برای استخراج وضعيت صحيح و تخمين باياس ژايرو ،دو نوع فيلتر تكميلي

خروجي شتابسنج و دستيابي به تخمين باياس صفر از راستای گرانش بر

مستقيم و فيلتر تكميلي غيرخطي غيرفعال پيشنهاد شده است که با فرم استاندارد

نيروی جانب مرکز و شتاب غيراينرسي بدنه تكيه دارد.

چهارگان روی پرنده بدون سرنشين ) ۱(UAVپيادهسازی شده است و هدف

در مرجع ] [۹سيستم تخمين وضعيت و تعيين سمت  UAVبا تكيه بر فيلتر

آن آميختن اندازهگيریهای فرکانس پايين شتاب با اندازهگيریهای فرکانس

تكميلي با قابليت تطبيق بهره فيلتر و ترکيبي از واحدهای اندازهگيری اينرسي

باالی نرخ زاويه ای برای دستيابي به يک تخمين مناسب وضعيت در محدوده

ارائه شده است .با توجه به تاثيرگذاری فرکانس قطع فيلتر (فرکانس طبيعي) بر

وسيع فرکانسي است .در مرجع ] [2فيلتر تخمين موقعيت تكميلي مبتني بر

خطای حالت ماندگار پارامتر تخمين ،دستيابي به کارايي بسيار مناسب فيلتر

اطالعات نرخ پايين موقعيت حاصل از سيستم موقعيتياب زيرآبي آکوستيک

تخيمن با بهره ثابت در محدوده وسيع از شرايط ديناميک بسيار دشوار خواهد

 (USBL)2و اطالعات سرعت با نرخ باال حاصل از سرعتسنج داپلری

بود .برای رفع اين مشكل منطق تعويض بهرهها با تكيه بر ديناميک سيستم که

 (DVL)۳برای تعيين موقعيت وسيله خودکار زيرآبي در آبهای کم عمق ارائه

توسط شتابسنجها حس ميگردد ،رونمايي شده است .مرجع ] [۱0با معرفي

و صحت عملكرد آن بصورت عملي در محيطهای پر نويز مورد ارزيابي قرار

شكلهای مختلف فيلتر تكميلي به مقايسه دو فيلتر تكميلي و کالمن پرداخته

داده است .مرجع ] [۳کالس جديدی از فيلترهای تكميلي پايدار مجانبي

است .در مرجع ] [۱۱يک دستاورد تخمين وضعيت جديد با فرم مجزای

سراسری  (GAS)4را برای تخمين وضعيت مبتني بر اندازهگيریهای سنسور

چهارگان از مشاهدات ميدان مغناطيسي و گرانش توصيف شده است .برای

ارائه داده است .فيلتر پيشنهادی شامل تخمين باياسهای نرخ ژايرو و اندازه-

اجتناب از اثرات شديد اختالالت مغناطيسي در پارامترهای تخميني غلتش و

گيریهای ناقص سنسوری با مشاهدهگر چند برداری بوده که به منظور ارزيابي

فراز ،فرآيند يافتن چهارگان زاويه انحراف و چهارگان سمت به دوزيربخش

عملكرد روی ميز ثابت با چرخش نامحدود روی همه محورها اجرا شده است.

در سيستم تفكيک شده است .صحت عملكرد فيلتر تكميلي جديد با ترکيب

UAV

اطالعات ژيروسكوب ،شتابسنج و ميدان مغناطيسي برای وسيله هوايي

کوچک و با ترکيب اندازهگيریهای ابزار اينرسي  MEMSمقايسه کرده

کوچک بصورت تحليلي و شبيهسازی روی اطالعات تجربي اثبات شده است.

است .آنها با پيادهسازی عملي نشان دادند که فيلتر کالمن ،خروجي نويزیتری

در مرجع ] [۱2الگوريتم جديد تخمين وضعيت و باياس ژايرو يک جسم

نسبت به فيلتر تكميلي داشته اما عاری از باياس است و برای کارکردهايي که

صلب مبتني بر مشاهدهگر غيرخطي مود لغزشي و قرائت سنسورهای ارزان-

به تخمين بلندمدت نياز دارد ،مناسب خواهد بود .به دليل تاثيرپذيری فيلتر

قيمت ارائه و پايداری آن توسط روش پايداری لياپانوف اثبات شده است .در

تكميلي از خطای ناشي از باياس سنسور ،در مرجع ] [5برای حذف خطای

مرجع ] [۱۳برای جبران خطای سنسور اينرسي و تعيين وضعيت سه بعدی

ژيروسكوب ،از دوربين استريو به عنوان مرجع خارجي استفاده شده است .از

روندههای زميني و پرنده ،از تلفيق سنسورها در فيلتر تكميلي مبتني بر گراديان

سوی ديگر به دليل تاثيرپذيری مستقيم خطای حالت ماندگار پارامتر تخمين از

7

مرجع ] [4عملكرد فيلتر کالمن و تكميلي را برای تخمين وضعيت

6

نزولي ( )GDCAو فيلتر تكميلي ساده ( )ECAارائه شده است .ناوبری تلفيقي

1

Unmanned Aerial Vehicle
Ultra-short baseline
3
Doppler velocity logger
4
Globally Asymptotically Stable
2
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5

remotely operated underwater vehicle
6
Gradient Descent based Complementary Algorithm
7
Explicit Complementary Algorithm
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کالمن ،استفاده از فيلتر تكميلي تقدم دارد .در مقابل مهمترين مشكل فيلتر

باال برای يک وسيله زيرآبي کنترل از راه دور ) )ROVپيشنهاد داده است.

] [ DOI: 10.29252/joc.13.1.47

مهمترين مسئله در پيادهسازی فيلتر کالمن ،محاسبه ماتريس همگرايي ،تعيين

فرکانس قطع فيلتر تكميلي ،از دستاورد منطق فازی برای تنظيم خودکار
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وسيله خودکار زيرآبي مبتني بر فيلتر تكميلي در مرجع ] [۱4ارائه شده است.

تلفيقي ،بر سنسورهای ارزانقيمت تكيه داشته و با کارايي نسبتا دقيق ،نياز به

در مرجع ] [۱5کاليبراسيون مغناطيسسنج سه محوره مبتني بر تخمينگر حداقل

بكارگيری سنسورهای گرانقيمت را مرتفع ميسازد و برای کاربردهای

مربعات تطبيقي و با مدل خطای کامل شامل خطای ابزاری و انحرافات

تحقيقاتي-پژوهشي و تجاری پيشنهاد ميگردد.

-2

مغناطيسي ارائه شده است .در مرجع ] [۱6دستاورد تخمين و تصحيح تطبيقي
وضعيت مبتني بر فيلتر کالمن ارائه و از مقدار حدی شتاب ديناميكي به عنوان
يک معيار تجربي برای تطبيق بهرههای فيلتر کالمن استفاده شده است.
با توصيفات ارائه شده درخصوص ساختار فيلتر تكميلي و با توجه به نوع
ماموريت ربات زيرآبي خودکار که ترکيبي از فازهای سطحي و زيرسطحي
ارزان قيمت با محدوده دقت متفاوت است .بطوريكه بتوان در مواقع ضرور و
زماني که يكي از سنسورها از دسترس خارج شده و فاقد کارايي است ،سنسور
ديگری را جايگزين آن نمود .به عنوان مثال در فاز حرکت زيرسطحي گيرنده
 GPSقادر به دريافت سيگنال ماهوارهها نخواهد بود و عمال فاقد کارايي است.

در سيستم ناوبری مبتني بر سنسور اينرسي ،وضعيت با انتگرالگيری از نرخ
زاويهای بدست ميآيد .به دليل وجود باياس در اندازهگيری و همچنين خطای
تجمعي ناشي از انتگرالگيری ،خطای تخمين به مرور زمان افزايش مييابد .با
هدف کنترل و کاهش خطای تخمين ناشي از خطاهای اندازهگيری و
اختالالت محيطي ،الگوريتم ناوبری مبتني بر فيلتر تكميلي با ساختار ساده و
ايده ترکيب سنسورهای اينرسي (شتاب و سرعت زاويهای) ،مغناطيسسنج و
 GPSارائه خواهد شد که در ادامه به تشريح ساختار و ويژگيهای آن پرداخته
ميشود ].[5

 -2-۱ساختار فيلتر تكميلي

در اين حالت سنسور مغناطيسسنج به عنوان جايگزين برای تعيين مسير
حرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت .طراحي الگوريتم نرمافزاری سوئيچ

يک راه حل ساده و در عين حال کارآمد برای تخمين وضعيت ،تجميعع

بين  GPSو مغناطيسسنج ،پيادهسازی چنين سيستمي را برای يک  AUVبه

فيلترهای پايينگذر و باالگذر بترتيب برای تصحيح خروجي سنسعورهای متعأثر

چالش بزرگتری در مقايسه با همتای پرنده خود بدل خواهد کرد .سنسور

از نويز فرکانس باال و باياس فرکانس پايين است .از اين ساختار مجتمع بعا ايعده

مغناطيسسنج در مقايسه با سيستم موقعيتياب  GPSدقت کمتری دارد ولي

ترکيب چند سنسور به عنوان فيلتر تكميلي ياد معيشعود .شعكل  ۱سعاختار فيلتعر

نسبت به سيستم ناوبری اينرسي که خطای جمع شونده با زمان دارد ،دقت ثابتي

تكميلععي مسععتقيم را بععرای تخمععين )  xˆ(tاز )  x(tبععا اسععتفاده از انععدازهگيععری

را در اختيار کاربر قرار خواهد داد .البته ميتوان تاثير اين خطای ثابت را در فاز

)  xm (tو )  xm (tنشان ميدهد .مولفه )  xm (tسيگنال اندازهگيری آميخته بعا

حرکت سطحي و زماني که سيگنال  GPSدر دسترس گيرنده قرار دارد ،جبران
نموده و به حداقل رساند و به اصالح مسير پرداخت .البته بايد در نظر داشت که
سنسور مغناطيسسنج از عوامل اغتشاشزای بيروني و يا بدنه فلزی کپسول تاثير
خواهد پذيرفت .بنابراين بايد برای حذف اين تاثيرات منفي نيز فكری شود،

نويز فرکانس باالی )  n1 (tو پارامتر )  xm (tاندازهگيری نرخ تغييرات سيگنال
آميخته با نويز فرکانس پايين )  n2 (tاست ]6و:[۱0
()1

) xm (t ) = x(t ) + n2 (t

and

) xm (t ) = x(t ) + n1 (t

برای اين منظور دو راهكار مدنظر است .در روش اول ميتوان بدنه کپسول را

بنابراين در سيگنالهای اندازهگيری شده مولفههايي از نعويز و بايعاس بعا

از جنس کامپوزيت تهيه کرد که بر انحراف مولفههای ميدان مغناطيسي زمين

دامنه و محدوده فرکانسي تصادفي وجود خواهند داشت کعه بعر تخمعين نهعايي

بي تاثير باشد .روش دوم در مواردی کارايي خواهد داشت که بدنه از جنس

سيگنال تاثيرگذار خواهند بود .بنابراين بايد به گونهای اثر اين عوامل معزاحم را

فلز باشد ،در اين حالت برای کاهش تاثيرپذيری ،سنسور مغناطيسسنج را از

حذف نمود .همانطور که بيان شد فيلتر تكميلي تجميعع فيلترهعای پعايينگعذر و

بدنه فلزی کپسول دور خواهند نمود .البته بايد در نظر داشت که سنسور

باالگذر را ارائه داده که در شكل  ۱قابل مشاهده است.

مغناطيس سنج پس از نصب روی کپسول نياز به کاليبراسيون خواهد داشت.
سيستم ناوبری پيشنهادی با ارائه اصول ساده رياضياتي و پيادهسازی آسان،
بدون اجرای يک روند تكراری ،بار محاسباتي رايانه شناوری را کاهش خواهد
داد .از سوی ديگر با توجه به بكارگيری مباني ساده فيلتر پايينگذر و باالگذر،
با بي نيازی از تخمين پارامترهای طراحي در فيلتر کالمن همچون ماتريس

شكل  -۱فيلتر تكميلي مستقيم

همگرايي ،ماتريسهای کواريانس خطای تخمين ،نويز مدل و اندازهگيری که

تبديل الپالس تخمين )𝑡(̂𝑥 را ميتوان بصورت زير نوشت:

نيازمند دانش اوليه از ديناميک سيستم و نويز سيگنال خواهد بود ،مشكالت
مطرح در پيادهسازی فيلتر کالمن را برطرف ميسازد .با توجه به اينكه

AUV

هدف از نظر سرعت و مانورپذيری ،ديناميک کندی دارد ،از فيلتر تكميلي با
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1
s
1
s 1
X (s) +
X (s) +
N1 ( s) +
))( N 2 ( s
 s +1
 s +1
 s +1
 s +1 1

= )xˆ( s
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است ،هدف اين پژوهش استفاده از فيلتر تكميلي و مجموعهای از سنسورهای

تخمین وضعیت

] [ DOI: 10.29252/joc.13.1.47

با استفاده از ژيروسكوب و  GPSبرای فازهای حرکتي سطحي و زيرسطحي

بهره ثابت استفاده شده است .الگوريتم ناوبری پيشنهادی با ارائه ساختار
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نويز در هر دو کانال با فيلترهای پايينگذر و باالگذر مرتبه اول بعا ثابعت زمعاني

 τخنثي ميشوند .پاسخ فرکانسي فيلتر در شكل  2قابل مشاهده است ]6و.[۱0

شكل  -4اندازهگيری چندگانه در فيلتر تكميلي غيرمستقيم (۱و)2

با تجميع فيلتعر پعايينگعذر و باالگعذر و تشعكيل يعک فيلتعر همعهگعذر،
تخمين وضعيت در يک محدوده فرکانسي گسترده فعراهم معيشعود .فرکعانس

] [ DOI: 10.29252/joc.13.1.47

رابطه( )2شامل عبارتهايي از نويز ،باياس و سيگنال اصلي است .جملعه

قطع فيلتر همهگذر ،بعهعنعوان مهعمتعرين عامعل تاثيرگعذار ميعانگين و واريعانس

- 2-2

پيادهسازی فيلتر تكميلي غيرمستقيم روی AUV

هدف از اين پژوهش شبيهسازی فيلتر تكميلي غيرمستقيم برای تخمين
شكل  -2منحني دامنه-فرکانس فيلتر تكميلي

در فرکانسهای  ،   1تخمين ̂ xتحت تاثير انتگرال  xmخواهعد


بود ،درحاليکه در بازه

1



وضعيت در رونده زيرآبي خودکار است .ماموريت محوله به اين  AUVايجاب
ميکند که وسيله برای استتار %۹0 ،مسير را در زير آب طي نمايد .بنابراين
تعيين راهبرد ناوبری برای رسيدن به نقطه هدف با دقت قابل قبول بسيار اهميت

 ،  تخمعين ̂ xمقعدار  xmرا دنبعال خواهعد

دارد .عامل تعيينکننده در راهبرد ناوبری ،انتخاب سنسورها با توجه به شرايط

خروجي تخمينگعر ترکيبعي از دو سعيگنال

محيطي ،قيمت ،دقت و اندازه آنهاست .در ادامه به بررسي فيلتر پيشنهادی برای

کرد .در فرکانسهای نزديک

1



است که بصورت برآمدگي در شكل  2قابل مشاهده است .در چنين ساختاری،
در محدوده فرکانسي وسيع ،مقدار تخمين به سيگنال واقععي نزديعک معيشعود.
نمونه ديگری از فيلتر تكميلي بدون تغيير تابع تبديل فيلتر در شكل  ۳ارائه شعده

تخمين وضعيت با استفاده از سنسورهای اينرسي (شتاب و سرعت زاويهای)،
مغناطيسسنج و  GPSپرداخته ميشود.

 -2-2-۱تخمين فراز

که بدليل ساختار فيدبكي بعرای پيعادهسعازی روی ميكروکنترلعر مناسعب اسعت
]6و.[۱0

با توجه به ماهيت الگوريتم تكميلي در مبحث تخمين وضعيت ،پاسخ
فرکانس باالی ژيروسكوب قابل اتكاست درحاليكه پاسخ فرکانس پايين آن به
دليل باياس و انحراف منجر به رشد خطا خواهد شد .در مقابل تخمين موقعيت
مبتني بر اندازهگيریهای فرکانس پايين شتابسنج دارای قابليت اطمينان
باالتری است ].[۱۳
در نتيجه زاويه فراز با استفاده از اندازهگيریهای شتاب و سرعت زاويه-

شكل  -۳فيلتر تكميلي غيرمستقيم (۱و)2

ای از سنسور  AHRSدر قالب فيلتر نمودار  ۳قابل تخمين است .مولفه فرکعانس

يععک ويژگععي فيلتععر تكميلععي غيرمسععتقيم ،بروزرسععاني سععاده آن بععرای

پايين زاويه فراز بطعور مسعتقيم از خروجعي شعتابسعنج قابعل اسعتخراج اسعت.

دستيابي به کارايي قابل قبول در حضور سنسورهای ارزانقيمت اسعت .شعكل 4

شتابسنج قادر به اندازهگيری بردار گرانش نسبت به محورهای بدنه است زيعرا

فيلتععر تكميلععي غيرمسععتقيم بععا دو کانععال فرکانسععي را نشععان مععيدهععد .پععارامتر

در يک حرکت حالت پايدار مانند کروز ،به دليل ناچيز بعودن شعتاب اينرسعي،

] ،  k  [0,1تنظيمکننده وزن نسبي بين سيگنالهای  xm1و  xm 2اسعت و از

سنسععععور شععععتاب تنهععععا بععععردار گععععرانش را انععععدازه مععععيگيععععرد .اگععععر

اين طريق مزايای چندين اندازهگيری را بعرای حصعول بهتعرين تخمعين برمعي-

گزيند  k .يک فيلتر پايينگذر برای حذف نويز فرکانس بعاالی سعيگنال xm1

است ،بنابراين  1 −  kيک فيلتر باالگعذر بعوده و نويزهعای فرکعانس پعايين يعا
باياس  xm 2را حذف ميکند ]6و.[۱0

 z ]T

  = [ x  yمولفههای سنسور شتاب در دسعتگاه بعدني باشعند،

آنگاه داريم ]:[6
()۳

)

x
g

(  L = − sin −1

مولفه فرکانس باالی زاويعه فعراز بعا جايگعذاری نعرخهعای زاويعهای در
معادله ديناميكي زاويه فراز محاسبه خواهد شد:
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خطای تخمين را تحت تاثير قرار ميدهد ]4و۱۱و.[۱2
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()4

است ]۱4و.[۱5

 -2-2-2تخمين غلتش
مولفههای فرکانس پايين و فرکانس باالی زاويه غلتش نيز همانند زاويعه
فعراز ،بعا اسعتفاده از مععادالت ( )5و ( )6و انععدازهگيعریهعای شعتاب و سععرعت

مولفه فرکانس باالی زاويعه سعمت از خروجعي ژايروسعكوب مبتنعي بعر
معادالت ديناميک سمت ( )۱۱استنتاج ميشود:
()۱۱

زاويهای سنسور اينرسي قابل استخراج است:
()5

)  L = a tan 2(− y ,  x

()6

)ˆ = p + q sin(ˆ ) tan(ˆ) + rcos(ˆ ) tan(

)ˆ = (qcos(ˆ ) + rcos(ˆ )) / cos(
با توجه به مطالب فوق ساختار سيستم ناوبری مبتنعي بعر فيلتعر تكميلعي و

تلفيق چندين سنسور در شكل  5ارائه شده است ].[6

برای تخمين زاويه سمت ،از تلفيق سنسورهای اينرسي (اسعتخراج مولفعه
فرکانس باال) ،مغناطيسسنج و ( GPSاستخراج مولفه فرکانس پعايين) در قالعب
فيلتر نمودار  4استفاده ميشود.
با توجه به دو منبع سنسوری در دسترس برای تعيين مولفه فرکانس پايين
در ساختار پيشنهادی ،يک راهبرد سوئيچينگ در انتخاب نعوع سنسعور طراحعي
شده است .با توجه به عدم دسترسي به سيگنال  GPSدر محيط زيرآب ،سنسعور
مغناطيسسنج به عنعوان مرجعع خعارجي تخمعين زاويعه سعمت جعايگزين GPS

خواهد شد .خطای باياس مغناطيسسعنج کعه در مقايسعه بعا ژيروسعكوب بسعيار
کمتر و در دراز مدت تقريبا ثابت است ،با عبور از فيلتر پايينگذر حذف نمعي-
شود ،بنابراين زاويه سمت تخميني از مغناطيسسنج نيز همچنعان بعا خطعا همعراه
است .بنابراين در ماموريت رونده زيرآبي بازههای زماني پيشبينعي شعده اسعت
که رونده با حرکت به سطح آب و برقراری ارتبعاط  GPSبتوانعد خطعای زاويعه

شكل  -5ساختار کلي فيلتر تكميلي

سمت را اصالح نمايد ].[2
بنابراين با توجه به مطالب فوق سمت حرکعت بطعور مسعتقيم از  GPSبعا
نرخ بروزرساني کند و يا با استفاده از مغناطيسسنج با نرخ بروزرساني سعريعتعر
و مبتني بر رابطه  ۹تخمين زده ميشود:
)   − tan (my / mx

−1
)  2 − tan (my / mx

)  L =  − tan −1 (my / mx

 /2
3 / 2

()۹

در رابطه ( mx )۹و  m yمولفههای ميعدان مغناطيسعي در صعفحه افقعي
هسععععتند کععععه از ضععععرب خروجععععي مغنععععاطيسسععععنج در مععععاتريس دوران

()۱0

   , , ,  ,  , ,بدست خواهد آمد .به منظعور تعيعين پارامترهعای
طراحي ،ميتوان از شتاب ديناميكي به عنوان يک مقياس استفاده نمعود .شعتاب

−1

(C1 ( )C2 ( ))T

تخمععين دقيععق پارامترهععای وضعععيت بععا انتخععاب مناسععب پارامترهععای

ديناميكي از رابطه زير قابل استخراج است:
()۱2

مقادير حدی شتاب ديناميكي با در نظر گرفتن مشخصعات فنعي شعتاب-
سنج ،ژايرو و الزامات طراحي بصورت تجربي تعيين ميگردد:

-

)  C ( , بدست ميآيند:

در رابطه فوق اگر زاويه فراز و غلتش بطور مسعتقيم در دسعترس نباشعد،
ميتوان از مقدار تخميني آنها استفاده نمعود .الزم بعه ککعر اسعت کعه خروجعي

حالت بدون شتاب )  : (  0.015 gدر ايعن حالعت بعدليل مشعاهدهپعذير
بودن تعاثير گعرانش در انعدازهگيعریهعای شعتابسعنج ،تخمعين خعوبي از
وضعيت بدست ميآيد .بنابراين برای تخصيص وزن بيشتر بعه شعتابسعنج،

)ˆmx = mx cos(ˆ) + m y sin(ˆ ) sin(
) ˆmy = my cos(ˆ ) − mz sin(

 =  x2 +  y2 +  z2 − g

فرکانس قطع کانال غلتش و فراز روی  0.۱راديان بر ثانيه تنظيم ميشود.

-

حالت شتاب کم )  : (0.015 g    5 gدر اين وضعيت عدم قطعيت
و خطا بايد در تخمين وضعيت لحاظ گردد .بنابراين فرکعانس قطعع کانعال
غلتش و فراز بايد بترتيب روی  0.05و  0.0۱راديان بر ثانيه تنظيم شود.
Least squares
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) ˆ = q cos(ˆ ) − r sin(

مغناطيسسنج در محورهای سعهگانعه بعه روش حعداقل مربععات 1کعاليبره شعده

53
طراحي و ارزيابي تجربي الگوريتم تخمين وضعيت تلفيقي در رونده زيرآبي خودکار مبتني بر فيلتر تكميلي غيرمستقيم
سيدوحيد ضياء ،جواد بابايي ،ابراهيم عليزاده

تخمين وضعيت شتابسعنجي بعه هعيچوجعه دقيعق نخواهعد بعود .بعا تنظعيم

شده بخوبي قابل مشاهده است.

فرکانس قطع فيلتر روی صفر ،بازخورد شتابسنج خاموش شده و تخمعين

الزم بععه ککععر اسععت کععه بععرای مقايسععه عملكععرد فيلتععر تكميلععي ،نتععايج

وضعيت کامال ژايرويي خواهد بود]۹و.[۱6

تخمينگر وضعيت فيلتر کعالمن نيعز در نمودارهعای  ۸و  ۹بعرای زوايعای فعراز و

پیادهسازي و تحلیل نتایج

غلتش آورده شده است .شكل  ۹عملكرد فيلتر تلفيقي در تخمعين زاويعه سعمت

-3

دستاورد تخمين پيشعنهادی روی اطالععات آزمعون ميعداني يعک AUV

شععبيهسععازی شععد .سععناريوی حرکتععي  AUVشععامل يععک بععازه زمععاني حرکععت
زيرسطحي برای تلفيق اطالعات سنسورهای مغناطيسسنج و ژيروسكوب بعرای
تعيين سمت حرکت و وضعيت شناور و دو بعازه زمعاني حرکعت سعطحي بعرای

وضعيت است .در نمودار  6نمايي از سناريوی حرکتي وسيله ارائه شده است.

سمت تخميني با فيلتر تكميلي و خط توپر زاويه سمت حاصل از مغناطيسسعنج
است .هنگاميکه  AUVدر فاز حرکت سطحي قرار دارد ،بعا تصعديق برقعراری
ارتباط گيرنده  GPSبا ماهوارهها ،برای حذف بايعاس مغنعاطيسسعنج ،تصعحيح
تخمين زاويه سمت و قرار دادن رونده در جهت درست ،سنسور  GPSبه عنوان
مرجع سيستم ناوبری برگزيده ميشود که اين مسئله در بزرگنمعاييهعای شعكل
 ۹قابل مشاهده است .بوضعوح معيتعوان مشعاهده نمعود کعه پعس از قرارگيعری
رونده در فاز حرکت سطحي ،با وجود دو منبعع اطالععاتي دردسعترس ،سيسعتم
ناوبری  GPSرا به عنوان مرجع با اولويت بعاالتر بعرای تخمعين زاويعه سعمت در
نظر گرفته و به اطالععات  GPSدر فيلتعر تكميلعي وزن بعاالتری اختصعاص داده
است .با ورود رونده به زيرسعطح آب بعرای اختفعای بيشعتر ،بعدليل قطعع بعودن
 ،GPSسيستم ناوبری با تكيه بر مغناطيسسنج به مسير خود ادامه ميدهد کعه در
شكل  ۱0سوئيچ سيگنال از مرجع  GPSبه مغناطيسسعنج بخعوبي قابعل مشعاهده
است .با غوص رونده بعه زيعرآب ،سعيگنال  GPSبعرای معدت زمعان معينعي در
آخرين مقدار دريافتياش از ماهواره ثابت شده و سپس صفر ميگعردد .از ايعن

شكل  -6سناريوی حرکتي وسيله زيرآبي

با توجه به فرکانس نمونهبرداری سنسورها و قرارگيری رونعده در دسعته
ديناميععک کععم شععتاب ،بهععرههععای کنترلععي و فرکععانس قطععع فيلتععر بصععورت

   , , = 0.001و   =  =  = 0.01,  = 0.05

انتخاب شده است .به منظور تصديق عملكرد الگوريتم پيشنهادی ،نتايج حاصعله
از فيلتر تكميلي با وضعيت تخميني از فيلتر کالمن مقايسه خواهد شد.
در شكلهای  7و  ۸بترتيب تخمين زوايای فراز و غلعتش از طريعق فيلتعر
تكميلي ،فيلتر کالمن و سعيگنال مرجعع فعراز و غلعتش قابعل مشعاهده و مقايسعه
است .با تغيير فاز حرکت از سطح به عمق و تغييرات زاويه فراز ،تخمين مناسب
فيلتر تكميلي از زاويه فراز در بزرگنماييهای ارائعه شعده در نمعودار  7مشعاهده
ميگردد .با توجه به نمودار  ،7به دليل کات ديناميكي وسيله ،سرعت حرکعت و
عوامل محيطي مانند جريانهای سطحي و زيرسطحي و تعاثير امعواج ،نوسعاناتي
حول مقادير تريم زوايه فراز در دو فاز حرکعت سعطحي و زيرسعطحي مشعاهده
مي گردد که فيلتر تكميلي پيشنهادی با دقت قابعل قبعولي قعادر بعه تخمعين آنهعا
بوده است.
به دليل طراحي پايدار ديناميكي رونده و عدم استفاده از سطوح کنترلعي
در کانال غلتش ،نوسان کاتعي بعا دامنعه و فرکعانس وابسعته بعه سعرعت رونعده و
شرايط محيطي ،در زاويه غلتش در نمودار  ۸مشاهده ميگردد که فيلتر تكميلي

مسئله ميتوان به عنوان معيار سوئيچ بين مغناطيسسنج و  GPSو انتخاب مرجعع
تخمين زاويه سمت بهره گرفت .الزم به ککر است که محور افقي بيانگر مولفعه
زمان در واحد ثانيه است.

 -3نتیجهگیري
بعا توجعه بعه نمودارهعای ارائعه شعده نتعايج حاصعل از پيعادهسعازی فيلتعر
تكميلي برای تخمين وضعيت  ،AUVبيانگر کارايي باالی ايعن دسعتاورد مبتنعي
بر ترکيب سنسورهای ارزان قيمت و در حضور عوامل معزاحم همچعون نعويز و
باياس اسعت .سعاختار پيشعنهادی مبتنعي بعر مغنعاطيسسعنج و  GPSبعرای تعيعين
سمت ،امكان جهتيابي در مانور زيرآبي و سطحي را بعا دقعت مناسعبي فعراهم
کرده است .با وجود کاليبراسيون مغناطيسسعنج در هنگعام نصعب روی ،AUV
زاويه سمت حاصله از آن در بعازه معانور زيرآبعي دارای بايعاس اسعت کعه ايعن
مشكل با استفاده از  GPSهنگام صعود به سطح جبران خواهد شد.
بهرههای کنترلعي ثابعت در فيلتعر نعاوبری تكميلعي دسعتيابي بعه عملكعرد
نيرومند را در محدوده گسترده از شرايط ديناميكي دشوار ميکنعد .ايعن مسعئله
در نتايج حاصل از شبيهسازی فيلتعر تكميلعي روی اطالععات ميعداني  AUVنيعز
براحتي قابل مشاهده است ،آنجاکه  AUVبا سعرعت ثابعت در حعال طعي مسعير
است يا حرکت آن شتابدار باشد بخصوص در زمان صعود به سطح يا غعوص
به زير آب ،فيلتر رفتار متفاوتي از خود نشان ميدهد کعه ععوارض آن بصعورت
پرش دامنه يا اختالف فاز در زاويه تخميني ظهور کرده است .راه غلبعه بعر ايعن
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اسععتفاده از  GPSبععرای تصععحيح سععمت حرکععت و ژيروسععكوب بععرای تعيععين

را نشان ميدهد .خط تيره زاويه سمت حاصعله از  ،GPSخعط نقطعهچعين زاويعه

] [ DOI: 10.29252/joc.13.1.47

-

حالت شتاب باال  :   5gدر اين حالت بعدليل ديناميعک بعاالی سيسعتم،

با قابليت بسيار باال قادر به تخمين مناسب آن بوده است که در بزرگنمايي ارائعه
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بهرههای کنترلي تحت شرايط ديناميكي متغير است .به عبعارت ديگعر معيتعوان

] [ DOI: 10.29252/joc.13.1.47

مشكل توسعه الگوريتم تخمين و ارائعه تعابع تطبيقعي مناسعب بعرای بروزرسعاني

phi-true
phi-estimate-CF
phi-estimate-KF

10

برای بهبود نتايج فيلتر ،سيستم جدولبندی بهره 1را با توجه به نوع مانور طراحي

5
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در مقايسه با فيلتر کالمن تبديل کرده است.
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 به مغناطيسسنج در فاز حرکتGPS  تخمين زاويه سمت با سوئيچ از-۱0 شكل
زيرسطحي

به منظور مقايسه بهتر پارامترهای تخمين نسعبت بعه مقعادير انعدازهگيعری
آمعاری از نتعايج شعبيهسعازی فيلتعر تخمعين بعا-شده و دريافت يک ديد تحليلي
 مقادير ميانگين خطا و واريانس پارامترهعای تخمينعي از فيلتعر،اطالعات ميداني
. ارائه شده است۱ تكميلي و فيلتر کالمن در جدول
 ميانگين خطای تخمين و واريانس خطای تخمين فيلتر تكميلي و فيلتر کالمن-۱ جدول
واریانس خطاي

میانگین خطاي

(σ2) تخمین

تخمین

1.3974 10−4

−2.9257 10−5

−4

−5

3.7158 10

6.3455 10
4.2436 10
4.076110

−5

−5

−4

−1.28110
1.864 10

ردیف

(thetaCom ) زاويه فراز

1

(rollCom ) زاويه غلتش

2

(headingCom ) زاويه سمت

3

−6

(thetaKal ) زاويه فراز

4

−5

(rollKal ) زاويه غلتش

5

−4

−7.7762 10

پارامتر

−1.0789 10
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