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درﯾﺎﻓﺖ 1396/4/26 :وﯾﺮاﯾﺶ اول 1396/7/30 :ﭘﺬﯾﺮش1396/9/9 :
چکیده :حسگر مغناطيسی يكی از حسگرهای مهم مورد استفاده در سيستم تعيين وکنترل وضعيت ماهواره است .با توجه به بروز خطاهای
مختلف در هنگام جدا شدن ماهواره از ماهوارهبر و همچنين هنگام چرخش ماهواره در مدار ،الزم است پارامترهای اين حسگر به شكل روی
برد دوباره اصالح گردد .برای اين منظور در اين مقاله راهكارهايی برای استخراج پارامترهای حسگر ارائه شده است که در آنها نياز به دانستن
وضعيت لحظهای ماهواره نمی باشد .در اين راستا ابتدا يک مدل از حسگر مغناطيسی ارائه شده که بر خالف مدلهای مرسوم شامل اثر
غيرخطی ،اثر هيسترزيس ،اثر کوانتيزهکردن داده ها ،اثر نفوذپذيری و خطای نصب است .در ادامه به منظور کاليبراسيون روی برد حسگر،
ساختارهای سری دو مرحله ای خارج از خط و برخط پيشنهاد شده است .در حالت خارج از خط ،از ترکيب دو الگوريتم پاسخ متمرکز و
لونبرگ مارکارد استفاده شده است و در حالت برخط دو الگوريتم مبتنی بر فيلتر کالمن توسعه يافته و خنثی پيشنهاد گرديده است .با استفاده
از راهكارهای معرفی شده می توان انواع خطاهای حسگر شامل باياس ،ضريب مقياس و خطای نصب را بطور همزمان تعيين نمود و دقت
کاليبراسيون را در قياس با کارهای مشابه بهبود بخشيد .نتايج شبيهسازی روی يک ماهواره نزديک به زمين نشان میدهد که اين دو روش
پارامترهای حسگر را با دقت قابل قبول استخراج می کنند .بر اين اساس ،رويكرد مبتنی بر پاسخ متمرکز هر چند دارای زمان محاسبات و
همگرايی کوتاهتر در قياس با روشهای برخط دارا میباشد اما دارای دقت کمتر میباشد.
کلمات کلیدی :حسگر مغناطيسی ،ماهواره ،فيلتر کالمن دو مرحلهای ،الگوريتم لونبرگ مارکاد.

Design of On Board Calibration Algorithms of Satellite Magnetometer
based on Two Stage Centered Solution and Kalman Filter Methods
Ali Rahdan, Hossein Bolandi, Mostafa Abedi
Abstract: Magnetometer is one of the most important sensors used in the satellite attitude
determination and control system. Due to occurrence of various errors when the satellite is separated
from the launcher and also during its rotation in the orbit, it is necessary to re-adjust onboard the
sensor parameters. For this purpose, some solutions are proposed in this paper in which the satellite
current attitude is not required. In this regard, first a magnetometer model is presented that despite
conventional models; it includes nonlinearity, hysteresis and data quantization effects, permeability
and installation error. Then, for sensor onboard calibration purposes, two stages-offline and two-stage
online series structures are suggested. In the offline case, the centered solution and Levenberg
Marquardt methods have been integrated. Also, the extended and unscented Kalman filters are
integrated for online case. Utilizing the suggested algorithms, different errors including bias, scale
factor and installation errors are simultaneously determined and also the accuracy is improved
compared to the similar works. The simulation results for a Leo satellite show that the sensor

نويسنده عهده دار مكاتبات :مصطفی عابدی

مجله کنترل ،انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران -قطب علمی کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

طراحی الگوريتم کاليبراسيون روی برد حسگر مغناطيسی ماهواره با استفاده از روشهای پاسخ متمرکز و فيلتر کالمن دو مرحلهای

11

علی راهدان ،حسين بلندی ،مصطفی عابدی

parameters are derived with acceptable accuracy. Accordingly, it will be illustrated that the centered
solution method has lower computational load and shorter time convergence, but it has lower
accuracy with respect to online methodology.
Keywords: Magnetometer, satellite, two-stage Kalman filter, Levenberg Marquardt.

حسگر ،مدل دقيقتری از حسگر مغناطيسی را بهدست آورده و برای

 -۱مقدمه
2

حسگرهای مغناطيسی اغلب در ماهوارههای نزديک به زمين

1

برای تشخيص جهت و دامنه ميدان مغناطيسی به کار گرفته میشوند .در
اين راستا خروجی اين حسگر يكی از ورودیهای مورد نياز برای تعيين
وضعيت ماهواره است .همچنين در ماهوارههايی که از گشتاوردهنده
مغناطيسی 9برای کنترل وضعيت استفاده شده است ،دانستن اطالعات ميدان
مغناطيسی ضروری میباشد . [9-2].با توجه به وجود خطاهای سيستماتيک
و تصادفی مانند نويز اندازهگيری ،دقت حسگرهای مغناطيسی کاهش می-
يابد که منجر به کاهش دقت زير سيستم تعيين و کنترل وضعيت ماهواره
میشود .اين زير سيستم وظيفه جهتدهی به ماهواره و پايدارسازی آن را
بر عهده دارد .اين جهتدهی به منظور قرار دادن ماهواره به سمت هدف
مطلوب ،قرار دادن پنلهای خورشيدی به سمت خورشيد و قرار دادن آنتن-
ها به سمت نقطه خاص انجام میگيرد] .[4بنابراين تغيير پارامترهای حسگر
می تواند تأثير قابل مالحظه بر مأموريت ماهواره داشته باشد و لذا دستيابی
به يک راهكار برای تنظيم مجدد ا ين پارامترها پس از پرتاب ماهواره
ضروری میباشد.کاليبراسيون حسگرهای مغناطيسی ماهواره هم روی زمين
و هم روی مدار صورت میگيرد .کاليبراسيون روی زمين با استفاده از ابزار
دقيق آزمايشگاهی به منظور تعيين پارامترهای اوليه حسگر صورت می-
گيرد .به منظور تعيين پارامترهای حسگر مغناطيسی روی زمين ،روشهای
زيادی ارائه شده است که با توجه به مدل حسگر و ثابت بودن ميدان
مغناطيسی مرجع در محيط آزمايشگاه ،اين روشها بر پايه معيار تطبيق
بيضی هستند .بر اساس اين معيار ،در مرجع ] [5يک تخمينگر تكرار
حداقل مربعات دستهای ارائه شده است و مقدار شروع آن توسط يک
تخمينگر غيرخطی ديگر تعيين شده است .در مرجع ] [1الگوريتم حداقل
مربعات بازگشتی پيشنهاد شده است .اين الگوريتم برای کاربردهای برخط
مناسب است ولی تعيين پارامترهای اوليه آن به منظور همگرايی الگوريتم
دشوار است .در مرجع ] [1الگوريتمهای تفاضل تكاملی 4و ژنتيک که
جزو روشهای جستجوی بهينه هستند جهت کاليبراسيون حسگر مغناطيسی
معرفی شده اند .مزيت اين روشها نسبت به روشهای گذشته ،عدم
حساسيت آنها به شرايط اوليه است و مشكل تنظيم شرايط اوليه برای آنها
وجود ندارد .مرجع ] [8با در نظر گرفتن اثر غيرخطی حساسيت ورودی
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استخراج پارامترهای آن از الگوريتم حداقل مربعات غيرخطی استفاده
کرده است .در مرجع ] [3يک الگوريتم کاليبراسيون سريع ارائه شده است
که محاسبات کم آن ،برخط بودن و همگرايی سريع باعث تمايز آن از
ديگر روشها شده است .مرجع ] [23با ترکيب حسگر مغناطيسی و
ژيروسكوپ ،اثر خطای هم ترازی را در روند کاليبراسيون از بين برده و
باعث افزايش دقت کاليبراسيون شده است.
پس از نصب حسگر مغناطيسی روی بدنه ماهواره و پرتاب ماهواره
به فضا ،به دليل وجود پسماند مغناطيسی ناشی از زيرسيستمهای ماهواره،
تغييرات دمايی ،لرزشهای ناشی از جدايش ماهواره و فرسودگی،
پارامترهای حسگر مغناطيس دچار تغيير میشوند .با توجه به در دسترس
نبودن ماهواره پس از پرتاب ،الزم است اين پارامترها روی برد تصحيح
شوند .کاليبراسيون روی برد اين حسگرها به دو دسته مستقل از وضعيت و
وابسته به وضعيت تقسيم میشود .روشهای مستقل از وضعيت به دليل عدم
تأثيرپذيری از خطای وضعيت دارای دقت باالتری هستند و بيشتر مورد
توجه قرار دارند .به منظور کاليبراسيون روی برد مستقل از وضعيت
حسگرهای مغناطيسی با توجه به مدل رياضی و ثابت نبودن ميدان مغناطيسی
مرجع ناشی از چرخش ماهواره ،از ايده تفاضل مربع نرم بردار مرجع و بردار
اندازهگيری استفاده میکنند .روشهای مستقل از وضعيت به دو دسته
خارج از خط 5يا برخط 1تقسيم میشوند .در روشهای خارج از خط ،داده-
های حسگر و دادههای مرجع در يک زمان مشخصشده ذخيره میشوند و
سپس توسط الگوريتمهای موجود ،پارامترهای حسگر استخراج میشوند.
اين روشها در طول عمر ماهواره بارها تكرار شده تا بهترين دقت از
پارامترها حاصل شود .در روشهای برخط با هر بار نمونه برداری از
خروجی حسگر ،پارامترها تخمين زده میشوند].[24-22
روشهای خارج از خط مختلفی برای تعيين پارامترهای حسگر
مغناطيسی ارائه شدهاست .در مرجع ] [25روشهای مبتنی بر تكرار نيوتون
ـگوس 1و نقطه ثابت 8و همچنين روشهای تک مرحلهای داونپورت 3و
آکيونا 23به منظور تعيين باياس حسگر مغناطيسی پيشنهاد شده است .اين
روشها در ماهوارههای چرخشی به کار گرفته میشوند و استفاده از آنها
در ماهوارههای پايدار شده منجر به همگرايی نامطلوب يا حتی واگرايی
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میشود .در مرجع ] [21روش پاسخ متمرکز 2برای بهدست آوردن باياس،

محتمل در حسگر تخمين زده میشوند .نتايج شبيهسازی بهبود دقت

ضريب مقياس و عدم تعامد حسگر مورد بررسی قرار گرفته است .اين

کاليبراسيون را نسبت به کارهای مرتبط به اثبات میرساند .همچنين مقايسه

روش با استفاده از ايده تقريب مرکزی ،ترمهای غيرخطی مدل حسگر را

روشهای خارج از خط و برخط پيشنهاد شده نشان میدهد که رويكرد

حذف کرده و در نهايت با استفاده از الگوريتم حداقل مربعات خطی،

مبتنی بر پاسخ متمرکز هر چند دارای زمان محاسبات و همگرايی کوتاهتر

پارامترها محاسبه میشود .اين روش هم در ماهوارههای چرخشی و هم در

در قياس با روشهای برخط دارا میباشد اما دارای دقت کمتر میباشد.

ماهوارههای پايدار شده به کار گرفته میشود .در مرجع] [21يک روش

ساختار مقاله در ادامه به شرح زير است .در بخش  ،1ابتدا يک مدل

دو مرحلهای 1که تكميل کننده روش پاسخ متمرکز است ارائه شده است.

برای حسگر مغناطيسی پيشنهاد میشود و در ادامه مدل مستقل از وضعيت

ابتدا با استفاده از روش پاسخ متمرکز ،شرايط اوليه مرحله بعد حاصل می-

و وابسته به وضعيت حسگر نيز بررسی میشود .در بخش  ،9سناريوی توليد

شود و در ادامه با استفاده از روش نيوتون ـ گوس پاسخ نهايی بهدست

خروجی حسگر مورد مطالعه قرار میگيرد .در بخش  ،4روش کاليبراسيون

میآيد.

خارج از خط بيان میشود .در بخش  ،5روش برخط فيلتر کالمن دو مرحله-
روشهای بر خط اغلب بر پايه فيلتر کالمن هستند .در مرجع][28

ای مورد بررسی قرار میگيرد .در بخش  ،1نتايج شبيهسازی و عملكرد اين

از فيلتر کالمن توسعهيافته و روش پاسخ متمرکز متوالی برای تخمين باياس،

روشها ارزيابی میشود .در نهايت در بخش 1نيز جمعبندی مقاله ارائه

ضريب مقياس و عدم تعامد استفاده شدهاست .در مرجع ] [13-23با

میگردد.

ترکيب معادالت سينماتيک ماهواره و مدل حسگر مغناطيسی و مدل

 -2مدلسازی حسگر مغناطیسی

ژيروسكوپ و بهرهگيری از فيلتر کالمن خنثی ،پارامترهای وضعيت ،باياس
حسگر مغناطيسی و باياس ژيروسكوپ تخمين زده شده است .در مرجع
] [12با ترکيب معادالت موقعيت ماهواره و مدل حسگر مغناطيسی و به-
کارگيری فيلتر کالمن خنثی ،پارامترهای موقعيت ،باياس و ضريب مقياس
حسگر مغناطيسی بهدست آورده شده است .در ] [11با ارائه الگوريتم
مقدار تفاضلی 9که توسعه يافته روش آکونيا است ،آن را برای کاربردهای

در ابتدا يک مدل از حسگر مغناطيسی ارائه میشود که بر خالف
مدل های مرسوم شامل اثر هيسترزيس ،اثر غيرخطی ،اثر نفوذپذيری  ،اثر
کوانتيزه کردن دادهه و خطای نصب است .مدل اين حسگر به صورت زير
است]:[21

sensor
Bmeas  Rbody
 I  LS  
1

()2

( Rsensor T  Cbody
) ECI  BECI  b  nl  hys  n  p  q

زمان واقعی مهيا کرده است .اين الگوريتم تنها توانايی محاسبه خطای نصب

که در آن  BECIميدان مغناطيسی زمين در سيستم مختصات اينرسی،

را دارد.

 Bmeasميدان مغناطيسی اندازهگيری شده توسط حسگر L ،ماتريس عدم

در اين مقاله نيز با توجه به اهميت تعيين پارامترهای حسگر پس از
پرتاب ماهواره ،راهكارهائی برای انجام کاليبراسيون به شكل روی برد ارائه
شده است .در اين راستا ابتدا يک مدل از حسگر مغناطيسی ارائه میشود
که بر خالف مدلهای مرسوم شامل اثر غيرخطی ،اثر هيسترزيس ،اثر
کوانتيزهکردن دادهها ،اثر نفوذپذيری و خطای نصب است .بنابراين کليه

تعامد محورها E ،ماتريس قطری ضريب مقياس b ،مجموع باياس

حسگر nl ،اثر غير خطی بودن حسگر hys ،خطای هيسترزيسp ،
نفوذپذيری q ،اثرکوانتيزه کردن دادهها n ،نويز حسگر Rsensor ،خطای
اثر

sensor
 Rbodyخطای نصب بين دستگاه بدنه و دستگاه
نصب داخلی حسگر،

خطاهای حسگر برای ارزيابی الگوريتمها دخيل گرديدهاند .براين اساس،

 Cbodyماتريس دوران بين دستگاه بدنه و دستگاه لخت را نشان
حسگر و
ECI

يک روش خارج از خط جديد از ترکيب دو الگوريتم پاسخ متمرکز و

میدهد.

لونبرگ مارکارد ارايه گرديده است که در قياس با مراجعی همچون ][25
و ] [21امكان محاسبه همزمان باياس ،ضريب مقياس،عدم تعامد را فراهم
آورد .همچنين با بكارگيری الگوريتم حداقل مربعات خطی در کنار
راهكار فوق امكان اندازه گيری خطای نصب نيز فراهم گرديده است .در
اين مقاله همچنين يک ساختار سری دو مرحلهای برخط معرفی گرديده

با توجه به ماهيت تصادفی بودن  q ، hys ، nlو  ، nمدل وابسته به
وضعيت به شكل زير بهدست میآيد:
()1



1

 I  D

Bmeas  R

sensor
body

( Rsensor T  Cbody
)ECI  BECI  b  ε

که در آن:

است که در مرحله اول آن با بهکارگيری الگوريتم فيلتر کالمن توسعهيافته

()9

D  LS

يا خنثی ،باياس ،ضريب مقياس و عدم تعامد حسگر محاسبه میشود و در

()4

  nl  hys  q  n

مرحله دوم با استفاده از خروجی مرحله اول و ماتريس وضعيت ماهواره و
بهکارگيری الگوريتم فيلتر کالمن خطی ،خطای نصب حسگر حاصل می-
شود .بنابراين در مقايسه با روشهائی همچون ] [13و ] [12تمامی خطاهای
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Centered solution

1

Two step

2

Differential value
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علی راهدان ،حسين بلندی ،مصطفی عابدی

 Dماتريس قطری شامل ضريب مقياس و عدم تعامد و  مجموع نويز با

ميانگين صفر و کواريانس 

است .با کم کردن اندازه دو ميدان از

يكديگر مدل مستقل از وضعيت حسگر به صورت زير بهدست میآيد:

2D  D  B
2

meas

()5

T

  B meas

2

 B ECI

2

که در آن  Uماتريس متعامد و  Vماتريس قطری با المان های v2 ، v1
و v3

است .برای محاسبه  Dابتدا المانهای ماتريس قطری  Wرا به

صورت زير بهدست میآوريم:
i  1, 2,3

y  B meas

2

()21

T

2Bmeas ( I  D )b  b  

که در آن:
2

()1

ε ε

T



در نهايت  bو  Dبه صورت زير بهدست میآيد:



v  2  I  D  B meas  b

نويز اين مدل دارای ميانگين(  ) μو واريانس(  ) σزير میباشد:

)(28

D  Udiag(wi )U T

)(23

b   I  D c

2

μ  tr  Σ 

()1



()8

b

 Σ  I  D  B
T

meas



σ 2  4  I  D  B meas  b





2 tr  Σ Σ 
T

برای کاهش ميزان غيرخطی بودن مدل ،متغيرهای زير تعريف میگردند:

E13 

E23 
E33 

()3

E12
E22
E23

 E11

E  2 D  D T D   E12
E
 13

c   I  D b

()23

با در نظر گرفتن عناصر ماتريس  Eبه صورت برداری ،خواهيم داشت:

F   E11 E22 E33 E12 E13 E23  T

()22

wi  1  1  vi

1

 -3سیستم های توصیف کننده حرکت ماهواره
مطابق با شكل ( )2سيستمهای مختصات استفاده شده برای توصيف
حرکت ماهواره عبارت است از ]:[19
سیستم مختصات بدنه :۱مبدا آن مرکز جرم ماهواره است
ومحورهای آن منطبق بر محورهای اصلی است.
سیستم مختصات مداری :2مبدا آن مرکز جرم ماهواره است.
محور  zبه سمت مرکز جرم زمين و محور  yدر جهت مخالف ممنتوم
زاويهای صفحه مدار و محور xتوسط قانون دست راست تعيين می شود.
سیستم مختصات لخت :3مبدا آن مرکز زمين است .محور  zبا
محور چرخش زمين تراز می شود ومحور  xدر جهت اعتدال بهاری و
محور yتوسط قانون دست راست تعيين میشود.

بر اين اساس ،مدل اصالح شده به صورت زير بهدست آورده میشود:

y  LT x  b  x  v
2

()21
که در آن:

T
x   cT F  T



()29
T

()24
()25

T
B 


T
meas

L  2 B


B  [ Bmeas12 Bmeas 2 2 Bmeas 32 2 Bmeas1Bmeas 2
2 Bmeas1Bmeas 3 2 Bmeas 2 Bmeas 3 ] T

شكل :2سيستمهای مختصات توصيف حرکت ماهواره][14

انديسهای  1 ،2و  ،9شماره عنصر بردار  B measاست .هدف کاليبراسيون
به دستآوردن '  xاست .بعد از به دست آوردن '  xالزم است آن را به
 bو  Dتبديل کنيم .به دليل متقارن بودن ماتريس  ،Eتجزيه مقدار تكين
آن به صورت زير است:

مطابق با شكل ( )1برای توليد خروجی حسگر مغناطيسی بايد ماتريس
دوران سيستم مختصات اينرسی نسبت به سيستم مختصات حسگر نصب-

E  UVU T

()21

 -4سناریوی تولید خروجی حسگر مغناطیسی

شده روی بدنه ماهواره و همچنين اطالعات ميدان مغناطيسی مرجع را
بدانيم .ماتريس دوران ذکر شده از رابطه زير بهدست میآيد:

مجله کنترل ،جلد  ،21شماره  ،2بهار 2931

Satellite coordinate system

1

Orbit coordinate system

2

Inertial coordinate system
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body
orbit
body
Cinertial
 Cinertial
 Corbit

()13
orbit
Cinertial

ماتريس دوران بين سيستم مختصات اينرسی و سيستم

 -5روش خارج از خط حداقل مربعات دو
مرحلهای

مختصات مداری است که تابعی از موقعيت و سرعت خطی ماهواره است
و از رابطه زير بهدست میآيد]:[19
orbit
Cinertial
]  [o1 o2 o3

()12
که در آن:
()11

r
r

o3 

()19

r v
r v

o2 

o1  o3  o2

()14

مطابق با شكل ( )9برای بهدست آوردن پارامترهای حسگر با دقت
باال و پارامترهای نصب از يک ساختار سری استفاده میشود .ابتدا اطالعات
ميدان مغناطيسی مرجع

T

  B meas,1 ... B meas, N Tپس از ذخيرهسازی در يک دوره زمانی
مشخص وارد بلوک اول میشوند .در اين بلوک با به کارگيری الگوريتم
پيشنهادی جديد پاسخ متمرکز -لونبرگ مارکاد ،پارامترهای حسگر شامل
باياس ،ضريب مقياس و عدم تعامد بهدست میآيد .سپس خروجی اين
بلوک به عنوان ورودی وارد بلوک دوم میشود .در بلوک دوم با استفاده
از

 rبردار موقعيت ماهواره و  vبردار سرعت خطی ماهواره است .برای توليد



... B ECI , N

ECI ,1

B

و خروجی حسگر

خروجی

بلوک

قبل

و

اطالعات

ماتريس

وضعيت

T
Bbody
Bbody
  CECIو بهرهگيری از الگوريتم حداقل مربعات خطی،
... CECI
1
N

body
Corbit
اين دو بردار نياز به مدلسازی ديناميک مداری ماهواره است.

پارامترهای ماتريس خطای نصب استخراج میشود .در بخش بعد جزئيات

ماتريس دوران بين دستگاه مداری و دستگاه بدنه است که از مدلسازی

هر يک از اين بلوکها بيان شده است.

ديناميک و سينماتيک وضعيت ماهواره بهدست میآيد.
جهت تعيين ميدان مغناطيسی مرجع چندين مدل ارائه شده است
که دقيقترين آنها مدل ميدان مرجع ژئو مغناطيسی بينالمللی است که
توسط انجمن بين المللی ژئومغناطيسی 2و فضاکاوی در سال  2345ميالدی
برای اولين بار ارائه شد .اساس اين نوع مدلسازی بر اين اصل استوار است
که ميدان مغناطيسی ناشی از منابع درونی زمين در هر نقطه واقع بر سطح
زمين و يا نواحی باالتر از آن متناسب با گراديان تابع اسكالر پتانسيل
مغناطيسی در آن نقطه است .آخرين نسخه اين مدل  IGRF12است که

شكل  :9روش حداقل مربعات دو مرحلهای

در سال  1324عرضه شد .اين مدل تابعی از زمان و موقعيت است و برای
به کارگيری آن بايد موقعيت و زمان ماهواره را بدانيم] .[15با ضرب بردار
لخت ميدان مغناطيسی مرجع در ماتريس دوران ذکر شده ،بردار ايدهآل
ميدان مغناطيسی در دستگاه بدنه حاصل میشود و در نهايت با به کارگيری
مدل حسگر ،خروجی آن بهدست میآيد.

 -2-5مرحله اول از روش حداقل مربعات دو مرحلهای
در اين مرحله ابتدا با تعريف متغيرهای مرکزی و متغيرهای متمرکز،

اثر  ‖𝑏‖2از رابطه  23حذف میشود .سپس با بهکمک الگوريتم حداقل
مربعات خطی ،پاسخ اوليه بهدست میآيد] .[21در ادامه با بهکارگيری
الگوريتم لونبرگ مارکاد پاسخ نهايی حاصل میشود .جهت استفاده از
الگوريتم لونبرگ مارکاد  ،مدل اندازهگيری ( )21به صورت زير در نظر
گرفته میشود:
()15

yk  LTk x  b  x   vk  hk  x   vk
2

با در نظر مقدار  x 0به عنوان شرايط اوليه الگوريتم ،ماتريس ژاکوبی از
رابطه زير بهدست میآيد:
2

()11
شكل  :1سناريوی توليد خروجی حسگر مغناطيسی

International geographic reference field
مجله کنترل ،جلد  ،21شماره  ،2بهار 2931

 xk 

 b  x 
x

 xk   LTk 

hk  x' 
'

x

Hk 

که در آن:

1
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()11

m



2



 2  I  E  1 c

 b  x 
cm
2

   2  δmn  ( I  E  c ) m 
1

()18

 b  x 

1

 mو  nمعرف مولفههای mام و nام بردار مورد نظر هستند .همچنين در
صورتیکه  mبا  nبرابر باشد مقدار  δmnبرابر يک و در غير اين صورت
برابر صفر است .با توجه به  Nداده اندازهگيری ،ماتريس  Mو  Tو  Rبه
صورت تعريف میگردند:
 H1 


M 

H 
 N
 y1  h1  xk  


T 

 y  h  x 
N
k 
 N

()13

()93

0 

0 
σ N2 

()92

0
0

()98

برای تبديل مدل حسگر به يک مدل خطی مورد استفاده در الگوريتم،
متغيرهای زير تعريف میشوند:

Emn

( I  E  c ) n

 σ12

R 0
0


بر اين اساس ميزان تغييرات پارامترها از معادله زير حاصل میشود:

sensor
Bmeas  Rbody
Bbody  

()93

 Bbody1 Bbody 2 Bbody 3 0
0
0
0
0
0 


W  0
0
0 Bbody1 Bbody 2 Bbody 3 0
0
0 
 0
0
0
0
0
0 Bbody1 Bbody 2 Bbody 3 


()43

V  B meas

x   r11 ... r33 

T

()42

انديسهای  1 ،2و  ،9شماره عنصر بردار  B bodyاست .مدل خطی مد
نظر به صورت زير است:
V  Wx  

()41

'

با توجه به وجود  Nداده اندازهگيری ،ماتريس  Wو  Vو  Rبه
صورت زير تعريف میگردند:
 W1 


W 

W 
 N  3 N 3
 V1 


V 



V
N

3 N 1

()49

()44

x   M T R 1M  M T R 1T
1

()91

در نهايت پارامترها با استفاده از رابطه زير به روز میشوند:

()45

xk 1  xk  x

()99

روابط ( )11تا ( )99آنقدر تكرار میشوند تا الگوريتم همگرا شود .شرط
همگرايی تعداد تكرار يا کوچک شدن  xاز يک مقدار معين است.

0

در نهايت پاسخ حداقل مربعات خطی برای محاسبه  xبه صورت زير
خواهد بود:
()41

 -1-5مرحله دوم از الگوريتم حداقل مربعات


0

0

1
( I  D)  N 

0

 ( I  D) 1 1

'
R 
0

0


x  (W R W   I ) W R V
1

T

1

' 1

T

که  يک ضريب ثابت مثبت است.

اين مرحله برای اسـتخراج پارامترهای خطای نصـب مورد استفاده قرار
میگيرد .با بهرهگيری از پارامترهای حســگر بهدســتآمده از مرحله اول و
مـاتريس وضـــعيـت ماهواره و همچنين رابطه ( )1میتوان ماتريس خطای
نصـب حسـگر نسبت به بدنه را بهدست آورد .ابتدا رابطه ( )1را به صورت
زير مینويسيم:
()94

 -6روش برخط فیلتر کالمن دو مرحلهای
مطابق با شكل ( )4اطالعات ميدان مغناطيسی مرجع  B ECI ,kو
خروجی حسگر  B meas ,kپس از نمونه برداری در هر لحظه وارد بلوک
اول می شوند .در اين بلوک با به کارگيری الگوريتم فيلتر کالمن توسعه-

sensor
Bbody
B meas  Rbody
( I  D)1 (CECI
) B ECI  b
sensor
 Rbody
( I  D)1 

و عدم تعامد تخمين زده میشوند .اين مقادير تخمين زده شده در هر لحظه
به عنوان ورودی وارد مرحله دوم میشوند .در اليه دوم با استفاده از

در ادامه متغيرهای زير تعريف میشوند:
()95

Bbody
Bbody  ( I  D)1 (CECI
)  B ECI  b

()91

sensor
Rbody
( I  D)1   ( I  D)1   

r13 

r23 
r33 

()91

يافته يا فيلتر کالمن خنثی ،پارامترهای حسگر شامل باياس ،ضريب مقياس

r12
r22
r32

 r11

  r21
r
 31

body
 CECIو بهرهگيری از
خروجی اليه قبل و اطالعات ماتريس وضعيت
k

فيلتر کالمن خطی ،پارامترهای ماتريس خطای نصب استخراج میشود .در

sensor
body

R

در روابط باال  نويز سفيد و  B bodyميدان مغناطيسی اندازهگيری در
دستگاه حسگر است .بنابراين مدل حسگر به صورت زير خالصه میگردد:
مجله کنترل ،جلد  ،21شماره  ،2بهار 2931

Journal of Control, Vol. 12, No. 1, Spring 2018

92

طراحی الگوريتم کاليبراسيون روی برد حسگر مغناطيسی ماهواره با استفاده از روشهای پاسخ متمرکز و فيلتر کالمن دو مرحلهای
علی راهدان ،حسين بلندی ،مصطفی عابدی

بخش بعد جزييات هر يک از اين مراحل بيان شده است.

()54
J   Bmeas1b1 Bmeas 2b2 Bmeas 3b3
Bmeas1b2  Bmeas 2b1 Bmeas1b3  Bmeas 3b1 Bmeas 2b3  Bmeas 3b2 

()55
روابط ( )52تا ( )55آنقدر تكرار میشوند تا الگوريتم به مقدار مطلوب
همگرا شود.

شكل :4روش فيلتر کالمن دو مرحلهای

 -1-2-1الگوريتم فيلترکالمن خنثی

 -2-1مرحله اول از الگوريتم فيلتر کالمن دو مرحلهای

معادله حالت و اندازهگيری جهت به کارگيری اين الگوريتم طبق
روابط ( )54و ( )55است .بر اساس اين روابط ،الگوريتم فيلتر کالمن خنثی

 -2-2-1الگوريتم فيلترکالمن توسعه يافته
جهت بهکارگيری فيلتر کالمن توسعه يافته بايد معادله حالت و معادله

در ادامه عنوان می گردد .پس از تعيين شرايط اوليه برای حالت-

اندازهگيری مشخص باشد .در اين راستا پارامترهای حسگر به عنوان حالت-

ها( ) ) xˆ0 (و ماتريس کوواريانس خطای حالتها( )23 ،) Pxx ,0 (

ها در نظر گرفته میشوند .به دليل ثابت بودن پارامترهای حسگر ،معادله

نقطه سيگما از رابطه زير به دست میآيند:
) xˆ (
i0
k

i ,k   xˆk ()  ( (9   ) Pxx ,k ())i i  1,...,9

 xˆk ()  ( (9   ) Pxx ,k ())i i  10,...,18

حالت به شكل زير است:
x  k  1  x  k 

()41

با توجه به رابطه ( ،)9معادله اندازهگيری به صورت رابطه ( )48درنظر گرفته
میشود:
  BmeansT (2 D  D 2 ) Bmeans

()48

2

2

y  Bmeans  BECI

2 BmeansT ( I  D)b  b  v  h( x)  v
2

که در آن:

()51

که  ( (9   ) Pxx,k ())iستون
می آيد:



i0

9

 1
i  1,...,18
)  2(9  

x  b T D11 D22 D33 D12 D13 D23  T

بر اساس روابط ( )48و ( ، )43الگوريتم فيلتر کالمن توسعه يافته به صورت
زير طراحی میشود:

صورت زير بيان میشود:

 xˆk  ( H k 1  xˆk  Pk H k 1T  xˆk 

T
k 1

K k  Pk H

()53

 k 12  xˆk ) 1

()52

xˆk 1  xˆk  Kk  yk 1  hk 1  xˆk  

()51

Pk 1   I  Kk H k 1  xˆk   Pk

H  x 


x
 2 BmeasT  I  D   2bT  S T M ED  D   2 J 

()59

2
 9    (1     ) i  0

1

i  1,...,18
)  2(9  

()58

)(c

wi

   (9   )  n
2

()53

در اين روابط  پارامتر مقياس ،
توزيع حالتها و  پارامتر مقياس ثانويه است  .معموال بين  3/2تا  2و
 برابر  9-nدر نظر گرفته میشود .در ادامه نقاط سيگما بر اساس رابطه
توزيع نقاط سيگما  ،دانش قبلی

( )13انتشار میيابد:

i ,k 1  i ,k

()13

است:
18

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

()12

که در آن:
0
0
2 D12
2 D13
0
 2 D11

 0 2D

0
2
D
0
2
D
22
12
23


 0
0 2 D33
0
2 D13
2 D23 
M ED  D   2 I  

0 D11  D22
D23
D13 
 D12 D12
 D13
0
D13
D23
D11  D33
D12 


D23 D23
D13
D12
D22  D33 
 0
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wi

حالتهای پيشين و ماتريس کواريانس خطای حالت پيشين به صورت زير

در روابط باال ماتريس ژاکوبی به صورت زير بهدست میآيد:

h  x 

)(m

 

ابتدا شرايط اوليه برای حالتها(  ) x̂0و ماتريس کوواريانس خطای
حالتها(  ) P0انتخاب میشود .سپس روابط فيلتر کالمن توسعهيافته به

دوم

) (9   ) Pxx ,k (است .سپس ضرايب وزنی به صورت زير بهدست

()51

()43

iام

ريشه

ماتريس

()11

i 0
18

))Pxx,k 1 ()   wi ( i,k 1  xˆk 1 ())(i,k 1  xˆk 1 (

T

)(c

i 0

پس از آن معادله اندازهگيری به شكل زير انتشار میيابد:
()19

) zi ,k 1  h( i ,k 1
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18

zˆk 1 ()   wi ( m ) zi ,k 1

()14

i 0

همچنين کوواريانس اندازهگيری و ماتريس همبستگی متقابل به شكل زير
است:

استفاده میشود .مشخصات اين حسگر در جدول ( )2آورده شده است .در
ضمن ماتريس خطای نصب بين بدنه و حسگر به صورت زير است:
 0.9992 0.0349 0.0175 


R   0.0346 0.9992 0.0174 
 0.0180 0.0168 0.9997 



()19

18

Pzz ,k 1   wi ( c ) ( zi ,k 1  zˆk 1 ( ))( zi ,k 1  zˆk 1 ( ))T   k 1

()15

i 0

18

Pxz ,k 1   wi ( c ) ( i ,k 1  xˆk 1 ( ))( zi ,k 1  zˆk 1 ( ))T

()11

i 0

در نهايت بهره کالمن فيلتر ،حالتهای پسين و ماتريس کوواريانس

شكل ( )5مجموع باياس و نويز حسگر مغناطيسی را نشان میدهد و شكل
( )1اندازه بردار خروجی حسگر و اندازه بردار مدل ميدان مغناطيسی مرجع
شبيه سازی شده را نشان میدهد که به عنوان ورودی الگوريتمها مورد
استفاده قرار میگيرد.

خطای حالت پسين به صورت زير است:
()11

Kk 1  Pxz ,k 1Pzz ,k 11

()18

))xˆk 1 ()  xˆk 1 ()  Kk 1 ( zk 1  zˆk 1 (

()13

Pxx,k 1 ()  Pxx,k 1 ()  Kk 1Pzz KkT1

جدول  :2مشخصات حسگر مغناطيسی AMR-RS422-LV

پارامتر

مقدار

مجموع باياس(باياس+رانش باياس)

)2333,833,333(nT

ضريب نويز هر محور

)9 nT / sqrt ( Hz

ضريب غيرخطی هر محور

3032 %

ضريب هيسترزيس هر محور

3032 %

ضريب نفوذپذيری هر محور

3

ضريب دمايی باياس

1 nT / C

ضريب بلند مدت باياس

1 nT / year

میگيرد .با استفاده از پارامترهای حسگر بهدست آمده از مرحله اول و

محدوده

133333 nT

ماتريس وضعيت ماهواره میتوان ماتريس خطای نصب حسگر نسبت به

پهنای باند

233 Hz

بدنه را بهدست آورد .با توجه به رابطه ( ،)48روابط فيلتر کالمن خطی به

تعداد بيت گسستهسازی

21 bit

روابط ( )51تا ( )13آنقدر تكرار میشوند تا الگوريتم به مقدار مطلوب
همگرا شود.

-1-1مرحله دوم از الگوريتم فيلتر کالمن دو مرحلهای
اين مرحله برای استخراج پارامترهای خطای نصب مورد استفاده قرار

صورت زير خواهد بود:
()13

𝑫

T
T
1
Kk  PW
k k 1 (Wk 1 PW
) k k 1   I  D  Σ k 1
1



()12



xˆk 1  xˆk  Kk Vk 1  Wk 1 xˆk

ماتريس D = LS

خطای نصب داخلی برای هر محور

𝟏𝟎 𝟎.
)𝟏𝟎 𝟎.
𝟏𝟎 𝟎.

𝟏𝟎 𝟎. 𝟎𝟏 𝟎.
𝟐𝟎 = (𝟎. 𝟎𝟏 𝟎.
𝟏𝟎 𝟎. 𝟎𝟏 𝟎.
5 mrad

Pk 1   I  KkWk 1  Pk

()11

روابط ( )13تا ( )11تكرار میشوند تا الگوريتم به مقدار مطلوب همگرا
شود.

 -7نتایج شبیهسازی
در اين بخش هدف از شبيهسازی بررسی هر يک از روشها از نظر
دقت ،زمان همگرايی يا زمان جمعآوری داده ،ميزان حافظه ذخيرهسازی و
حجم محاسبات برای يک حسگر مغناطيسی نصبشده روی يک ماهواره
مدار پايين است .در اين راستا چارچوب بدنه ماهواره منطبق بر چارچوب
مداری ماهواره در نظر گرفته میشود و از يک مدل مداری ايدهآل در
ارتفاع  553کيلومتری سطح زمين استفاده میشود .زمان شروع حرکت

شكل  :5مجموع باياس و نويز حسگر مغناطيسی

ماهواره در مدار  1321/2/2در نظر گرفته میشود .همچنين از حسگر
مغناطيسی  AMR-RS422-LVشرکت  ZARMجهت شبيهسازی
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شكل  :1اندازه بردار خروجی حسگر و اندازه بردار مدل ميدان مغناطيسی مرجع

شكل  :1نتايج الگوريتم حداقل مربعات غيرخطی برای باياس حسگر
مغناطيسی

 -2-1روش خارج از خط دو مرحلهای

 -1-2-1الگوريتم حداقل مربعات خطی

 -2-2-1الگوريتم لونبرگ مارکاد
با جمعآوری داده با زمان نمونهبرداری  23ثانيه به مدت  21ساعت
و ده مرتبه اجرای روش پاسخ متمرکز و ميانگين گرفتن از مقادير حاصله،
جدول ( )1بهدست میآيد .بر اساس جدول ( )1ميانگين خطای باياس برابر
 22 nTو ميانگين خطای ماتريس  Dبرابر  3/33315است که دقت قابل

با اجرای الگوريتم حداقل مربعات خطی ،ماتريس خطای نصب به-
دست آمده بهصورت زير است:
 0.9992 0.0365 0.0190 
sensor
Rbody
  0.0358 0.9992 0.0189 
 0.0199 0.0192 0.9996 



()14

قبولی است .برای افزايش دقت  ،الگوريتم لونبرگ مارکارد را اجرا می-

بر اساس اين ماتريس ،زوايای خطای نصب مطابق با جدول ( )4است .طبق

کنيم .شكل ( )1نتيجه اجرای اين الگوريتم را برای باياس حسگر مغناطيسی

جدول ،ميانگين خطا برابر  30385درجه است که دقت قابل قبولی است.

نشان می دهد .مطابق با اين شكل ،الگوريتم بعد از يک بار تكرار همگرا
میشود .جدول ( ) 9مقدار پارامترها بعد از همگرايی را نشان میدهد .بر
اساس اين جدول ميانگين خطای باياس برابر  8/5 nTو ميانگين خطای
ماتريس  Dبرابر  3/33321است که نشان میدهد دقت نسبت به مرحله اول
بيشتر شده است.

جدول  :4زوايای ماتريس خطای نصب
پارامترها
T
   

مقدارصحيح

مقدار بهدستآمده

(درجه)

(درجه)

)(2,1,2

)(2/38,1/33,2/38

جدول  :1نتايج الگوريتم پاسخ متمرکز
مقدارصحی

پارامترها

مقداربهدست آمده

ح (نانوتسال)

(نانوتسال)

)(2333,833,333

)(2331/9,111,339/1

D33 

D22

 D11

)(3/32,3/31,3/32

)(3/3231,3/3235,3/3233

D23 

D13

 D12

)(3/32,3/32,3/32

)(3/3231,3/3231,3/3331

b3 

T

T

T

b2

 b1

پارامترها
b3 

T

b2

D33 

D22

D23 

D13

T

T

(نانوتسال)

 b1
 D11
 D12

مقداربهدست آمده
(نانوتسال)

)(2333,833,333

)(2335/1,181/3,332/8

)(3/32,3/31,3/32

)(3/3231,3/3231,3/3233

)(3/32,3/32,3/32

)(3/3232,3/3231,3/3338
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-2-1-1الگوريتم فيلتر کالمن توسعهيافته
با زمان نمونهبرداری  23ثانيه و ده مرتبه اجرای الگوريتم فيلتر
کالمن توسعه يافته و ميانگين گرفتن از نمودارهای حاصله ،شكل ( )8تا
شكل ( )23بهدست میآيد .همانطور که از شكلها در میيابيم تمامی
پارامترها بعد از مدت زمان  83333ثانيه همگرا میشوند .مقدار پارامترها
بعد از همگرايی به صورت جدول ( )5است .بر اساس اين جدول ،ميانگين

جدول  :9نتايج الگوريتم پاسخ لونبرگ مارکاد
مقدارصحيح

 -1-1روش بر خط فيلتر کالمن دو مرحلهای

خطای باياس برابر  28/9 nTو ميانگين خطای ماتريس D
برابر3/3322است.
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مقدارصحيح

پارامترها

مقداربهدست آمده
(نانوتسال)

(نانوتسال)
b3 

 b1

)(2333,833,333

)(2329/1,111/1,331/8

D33 

D22

 D11

)(3/32,3/31,3/32

)(3/3381,3/3218,3/3232

D23 

D13

 D12

)(3/32,3/32,3/32

)(3/3381,3/3231,3/3331

T

T

T

b2

شكلهای ( )22و ( )21ميانگين مربعات خطای باياس و ماتريس D

حسگر مغناطيسی را نشان می دهد .با توجه به نمودارهای به دست آمده،

ميانگين مربعات خطای باياس پس از  13333ثانيه به مقدار کمتر از nT 2
 2333و پس از  83333ثانيه به مقدار  454/1میرسد .همچنين ميانگين
مربعات خطای ماتريس  Dپس از  43333به مقدار کمتر از  3/33332و
شكل  :8تخمين باياس با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن توسعه يافته

شكل  :3تخمين ضريب مقياس با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن توسعهيافته

پس از  83333ثانيه به مقدار  2 / 5 106میرسد.

شكل  :22ميانگين مربعات خطای باياس حسگر مغناطيسی

شكل  :21ميانگين مربعات خطای ماتريس  Dحسگر مغناطيسی
شكل  :23تخمين عدم تعامد با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن توسعهيافته
جدول  :5نتايج الگوريتم فيلتر کالمن توسعهيافته

مجله کنترل ،جلد  ،21شماره  ،2بهار 2931

 -1-1-1الگوريتم فيلتر کالمن خنثی
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با زمان نمونهبرداری و اجرای ده مرتبه الگوريتم فيلتر کالمن خنثی و
ميانگين گرفتن از نمودارهای حاصله ،شكل ( )29تا شكل ( )25بهدست می
آيد .همانطور که از شكلها در میيابيم تمامی پارامترها بعد از مدت زمان
 83333ثانيه همگرا می شوند .مقدار پارامترها بعد از همگرايی به صورت
جدول ( )1است .بر اساس اين جدول ،ميانگين خطای باياس برابر nT
 21/1و ميانگين خطای ماتريس  Dبرابر 3/33325است .شكل ( )21و ()21
ميانگين مربعات خطای باياس حسگر مغناطيسی را نشان میدهد .با توجه به
نمودار بهدست آمده ميانگين مربعات خطا پس از  13333ثانيه به مقدار
کمتر از  2333 nT 2و پس از  83333ثانيه به مقدار  138/1میرسد.
همچنين ميانگين مربعات خطای ماتريس  Dپس از  43333ثانيه به مقدار

کمتر از 107

و پس از  83333ثانيه به مقدار  4 / 5 108میرسد.

شكل  :25تخمين عدم تعامد با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن خنثی

جدول  :1نتايج الگوريتم فيلتر کالمن خنثی
مقدارصحيح

پارامترها
b3 

T

b2

D33 

D22

D23 

D13

T

T

(نانوتسال)

 b1
 D11
 D12

مقداربهدست آمده
(نانوتسال)
)(2333/1,111/9,334/9

)(2333,833,333
)(3/32,3/31,3/32

)(3/3232,3/3133,3/3233

)(3/32,3/32,3/32

)(3/3234,3/3232,3/3331

شكل  :29تخمين باياس با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن خنثی

شكل  :21ميانگين مربعات خطای باياس حسگر مغناطيسی

شكل  :24تخمين ضريب مقياس با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن خنثی
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شكل  :21ميانگين مربعات خطای ماتريس  Dحسگر مغناطيسی

 -9-1-1الگوريتم فيلتر کالمن خطی
با انتخاب الگوريتم فيلتر کالمن خنثی و ده مرتبه اجرای همزمان آن
با فيلتر کالمن خطی جهت بهدست آوردن خطای نصب و ميانگين گرفتن
از نمودارهای حاصله ،شكل ( )28تا شكل ( )13بهدست میآيد .همان-
طور که از شكلها در میيابيم تمامی پارامترها بعد از مدت زمان 83333
ثانيه همگرا می شوند .مقدار پارامترها بعد از همگرايی به صورت جدول
( )1است.

شكل  :13تخمين زاويه ياو با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن خطی

جدول :1زوايای ماتريس خطای نصب
پارامترها
T
   

مقدارصحيح
)(2,1,2

مقداربهدست آمده
)(2/39,1/25,2/23

بنابراين ميانگين خطا برابر  3/33درجه است که دقت قابل قبولی

جدول  :8نتايج شبيهسازی الگوريتمهای کاليبراسيون روی برد حسگر مغناطيسی

است .هنچنين ماتريس خطای نصب متناظر با اين زوايا به صورت زير است:
()15

 0.9992 0.0375 0.0181
  0.0356 0.9991 0.0193 
 0.0203 0.0195 0.9997 



نام روش

دقت
)(MSE
(بایاس)

sensor
body

R
پاسخ
متمرکز
پاسخ
متمرکز
لونبرگ

234/2
nT 2

زمان
همگرایی/زمان
جمعآوری

داده

محاسبات

داده
 21ساعت

nT 2

223/3

حجم

زمان

 21ساعت

53/115

2/5

کيلو بايت

ثانيه

53/115

13

کيلو بايت

ثانيه

21

1/ 9

بايت

ثانيه

21

24/3

بايت

ثانيه

مارکاد
فيلترکالمن
توسعه يافته
فيلترکالمن
خنثی

nT 2

454/1
2

nT

138/1

 14ساعت
 14ساعت

خالصه نتايج شبيهسازی روشها در جدول ( )8آورده شده است .همان-
طور که ديده میشود از بين روشهای خارج از خط ،روش پاسخ متمرکز
شكل  :28تخمين زاويه رول با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن خطی

لونبرگ مارکاد دارای دقت باالتری است ولی حجم محاسبات آن زياداست .همچنين از بين روشهای برخط ،روش فيلتر کالمن خنثی دارای
بيشترين دقت و کمترين زمان همگرايی است .در کاربردهای عملی
معموال روشهای برخط به دليل نياز به حافظه ذخيرهسازی کم و زمان
واقعی بودن به روشهای خارج از خط ترجيح داده میشوند .در مجموع با
توجه به نوع مأموريت ،ميزان حافظه ذخيرهسازی ،قدرت پردازنده و ساير
موارد ،هر يک از اين روشها میتواند گزينه منتخب باشد.

 -8نتیجهگیری
در اين مقاله يک مدل از حسگر مغناطيسی مورد بررسی قرار گرفت که
بر خالف مدلهای گذشته شامل اثر غيرخطی ،اثر هيسترزيس ،اثر کوانتيزه
کردن داده ،اثر نفوذ پذيری و خطای نصب است .در ادامه دو روش حداقل
شكل  :23تخمين زاويه پيچ با استفاده از الگوريتم فيلتر کالمن خطی
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طراحی الگوريتم کاليبراسيون روی برد حسگر مغناطيسی ماهواره با استفاده از روشهای پاسخ متمرکز و فيلتر کالمن دو مرحلهای
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[15]
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Alonso R, Shuster MD, “Attitude-independent
magnetometer-bias determination: a survey”, J Astronaut
Sci, pp. 453–75, 2002.

[16] Alonso R, Shuster MD, “TWOSTEP: a fast robust
algorithm for attitude-independent magnetometer-bias
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دليل محاسبه لحظهای پارامترها و نياز کمتر به حافظه ذخيرهسازی بر روش
 ترکيب فيلتر کالمن خنثی، از ميان روشهای برخط.ديگر ارجحيت دارد
و فيلتر کالمن خطی دارای دقت باالتر و سرعت همگرايی بيشتری است
.ولی زمان محاسبات آن طوالنیتر وپيادهسازی آن دشوارتر است
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