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 پيادهسازی الگوريتم تخمين زاويه و سرعت زاويهای غلت پرتابههای با سرعت باال با استفاده از تلفيق خروجي، در اين مقاله:چکیده
 خطای زياد ژيروسكوپهای ممز در سرعتهای باال و دقت پايين مگنومترها، دليل استفاده از شتابسنجها.شتابسنجهای ممز ارائه ميشود
 نحوه پيادهسازی تشريح، بعد از تشريح الگوريتم ارائه شده.به دليل وجود ميدانهای مغناطيسي غير از زمين و اثرات آهن نرم و سخت است
 از دو شتابسنج ممز نيز برای. در پيادهسازی از يک موتور الكتريكي برای شبيهسازی حرکت غلت پرتابه استفاده ميشود.ميشود
 دو سناريوی سرعت ثابت و متغير در دو حالت همزمان و ناهمزمان بررسي شده.اندازهگيری سرعت و شتاب زاويه ای استفاده شده است
 در انتها. برای تخمين سرعت زاويه ای غلت از دو تخمينگر فيلتر کالمن تعميم يافته و فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي استفاده شده است.است
 نشان دهنده عملكرد بهتر،نتايج به دست آمده از اين دو تخمينگر برای سرعت زاويه ای غلت و زاويه غلت با هم مقايسه شده است که نتايج
.تخمينگر تطبيقي است
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. تلفيق اطالعات،  حسگر شتابسنج ممز، فيلتر تطبيقي، فيلتر کالمن، کانال غلت:کلمات کلیدی

Implementation of Roll Angle and Angular Velocity Estimation
Algorithm for a High-Speed Projectile Using Accelerometers Output
Data
Ali Asghari, Saeid Nasrollahi, Nematollah Ghahremani
Abstract: In this paper, implementation of roll angle and angular velocity estimation algorithm
for a high-speed projectile using the fusion of the accelerometers output data is proposed. The
reason for the use of accelerometers instead of gyros and magnetometer is the high error of the
MEMS gyroscope for high speed and the low accuracy of the magnetometer due to the presence of
Non-Earth magnetic fields and the effects of hard and soft iron. After expression of the proposed
algorithm, the implementation process is explained. In this process, an electric motor is used to
simulate the projectile roll and two accelerometers are used to measure angular velocity and
acceleration. Two constant and variable velocity scenarios have been investigated in both online and
offline modes. Both extended Kalman Filter and adaptive extended Kalman filter estimators have
been used to estimate the rolling angular velocity. Finally, the comparison of these two methods for
the rolling angular velocity and roll angle, indicates a better performance for the adaptive estimator.
Keywords: Roll chanell, Kalman filter, Adaptive filter, MEMS-based accelerometer sensor,
Data fusion.
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علی اصغری ،سعید نصراللهی ،نعمت هللا قهرمانی

مشكل را برای سرعت زاويهای دو محور حل مينمايد ولي مشاهدهای که

 -1مقدمه
نوعي از پرتابهها هنگام پرواز حول محور طولي خود چرخش دارند؛
سرعت اين چرخش حول محور طولي بسيار بيشتر از دو محور ديگر
است .چرخش پرتابه با سرعت زياد حول محور طولي خود مزايای
بسياری دارد که کاهش تاثير منفي ناشي از عدم تقارن جرمي هندسي و

از سرعت زاويهای محور سوم به دست ميآيد به صورت حاصل ضرب
در سرعت زاويهای يک محور ديگر است[ .]6در ادامه ،پيكربندیهای
 ۱2شتابسنجه برای رفع اين مشكل برای سرعت زاويهای هر سه محور
پيشنهاد شده است.

سادهسازی سيستم کنترل از جمله اين مزايا است[ .]۱اما از سوی ديگر اين
چرخش مشكالتي به همراه دارد ،از جمله اندازهگيری سرعت زاويهای
اين چرخش که همان سرعت زاويهای غلت است ،با دقت بسيار باال بايد
انجام شود .افزايش دقت در عمل به راحتي امكان پذير نيست و با
سيستمهای اندازهگيری موقعيت و وضعيت پرتابه ،سيستمهای ناوبری
اينرسي ( ۱)INSمبتني بر ممز هستند .اين سيستمها از شتابسنج،
ژيروسكوپ و مگنومترها برای اندازهگيری شتاب و سرعت زاويهای
استفاده ميکنند .با اين حال ،برای سرعتهای باال ژيروسكوپهای ممز
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دارای خطای زيادی هستند .مگنومترها نيز به دليل وجود ميدانهای

شكل  :۱نحوه قرارگيری شتابسنجها در مكعب مربع فرضي[]۳

مغناطيسي غير از زمين و همچنين اثرات آهن نرم و سخت دقت پاييني
در مراحل اوليه ،واحدددهای اندددازهگيری اينرسددي  ۱2شتابسددنجه بدده

دارند.
سيستمهايي که فقط از شتابسنجها برای اندازهگيری اينرسي و

طور کلددي بددر اسددار يددک طددرح مكعبگوندده و بددا جايگيریهددای متنددو

ناوبری استفاده ميکنند ،به نامهای مختلفي معروف هستند که

شتابسنجها توسعه پيدددا کردنددد[ ]۸[ ،]7و [ .]۹مرجددع [ ]۱0بددا پيادهسددازی

معروفترين آنها ،سيستمهای ناوبری اينرسي بدون ژيروسكوپ

فيلتر کالمن بيريشه بر روی طرح  ۱2شتابسنجه يک تخمددين مقدداوم در

( ۳)GFINSنام دارد .برای توصيف کامل حرکت پرتابه ،کمينه 6

برابددر اغتشاشددات ارائدده ميکنددد .مرجددع [ ]۱۱بددا اسددتفاده از فيلتددر کددالمن
4

شتابسنجها در مرکز  6وجه يک مكعب به صورت متقارن قرار

به فيلتر کالمن غير محدودشده بهبود بخشيده است .مرجع [ ]۱2بدده مقايسدده

ميگيرند ،در شكل ( )۱قابل مشاهده است[ .]۳مرجع [ ،]4يک پيكربندی

 4پيكربندی مختلف  ۱2شتابسنجه پرداخته است و برای هريددک تحليددل

 6شتابسنجه نامتقارن پيشنهاد ميکند .سرعت زاويهای در پيكربندیهای

خطای خروجي حسگر و همچنين تحليل خطا برای شددتاب خطددي ،شددتاب

متقارن و نامتقارن  6شتابسنجه ،تنها به وسيله انتگرالگيری به دست

زاويهای و سرعت زاويهای هر سه محور ارائه داده است و برای تخمين هر

ميآيد که باعث انباشته شدن خطاها ميشود و دقت اندازهگيری را

يک از  ۹حالت ،پيكربندی مناسبتر را تعيين نموده است.
مرجع [ ]۱۳يک طرح استوانهای  ۱6شتابسنجه ارائدده داده اسددت کدده
شامل  ۸شتابسنج دومحوره ميشود که در سطح خددارجي يددک اسددتوانه

احتياج است.
برای کمک به افزايش دقت مكعب  6شتابسنجه يک شتابسنج

فرضددي قد رار گرفتهانددد .خطددای ناشددي از اتصدداالت و نصددب حسددگرها در

سه محوره در مرکز مكعب فرضي اضافه ميشود[ .]5عمال اين طرح يک

جددايگيری اسددتوانهای نسددبت بدده پيكربندددی مكعبگوندده کمتددر اسددت و

پيكربندی  ۹شتابسنجه است و اين امكان را فراهم مينمايد تا سرعت

همچنين در مقايسه با طرحهددای  ۱2شتابسددنجه ،بددرای ايددن طددرح خطددای

زاويهای بدون انتگرالگيری و با استفاده از فيلتر کالمن توسعهيافته تخمين

کمتددری در ايددن مرجددع گددزارش شددده اسددت .پيكربندددیهای  ۱2و ۱6

زده شود .اما ،مشاهدهای که از سرعتهای زاويهای هر سه محور وجود

شتابسددنجه دقددت محاسددبه سددرعت زاويددهای را بدده طددور مددرثری افددزايش

دارد ،تنها به صورت حاصل ضرب سرعتهای زاويهای دو محور مختلف

ميدهد .با اين وجددود اسددتفاده از تعددداد حسددگرهای بيشددتر اشددكاالتي نيددز

است .نتيجتا ،اگر يكي از محورها دارای سرعت زاويهای صفر باشد ،اين

دارد؛ افزايش هزينهها و مشكالت نصب از آن جمله است.

برطرف کردن اين مشكل استفاده برد .پيكربندی  ۱0شتابسنجه ،اين

طوری که با دقت قابل قبولي قابل اندازهگيری به وسيله ژيروسكوپها
هستند .در واقع با استفاده از ژيروسكوپها برای کمک به واحدهای
اندازهگيری اينرسي بدون ژيروسكوپ ميتوان به نتايج بسيار خوبي
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Constrained Kalman Filter
Journal of Control, Vol. 13, No. 2, Summer 2019
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رويكرد کاربرد نخواهد داشت و بايد از تعداد بيشتری شتابسنج برای

در حالت کلي سرعت زاويهای فراز و سمت مقادير پاييني دارند به

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.6.9

شتابسنج مورد نياز است[ .]2پيكربندی مكعبگونه  6شتابسنجه که

محدودشده برای طرح  ۱2شتابسنجه ،تخمين سرعت زاويهای را نسددبت

کاهش ميدهد .از اينرو برای افزايش دقت به تعداد بيشتری شتابسنج
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مشكالت زيادی همراه است که هزينههای زيادی نيز دارد .يكي از
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دست يافت و دقت تضمين خواهد شد ،همچنين مقدار محاسبات کاهش

دادهها ،فيلترکالمن تعميميافته و تطبيقي تشريح شده است .در بخش ،۳

پيدا خواهد کرد .مرجع [ ]۱4يک پيكربندی شامل  4شتابسنج و دو

نحوه پيادهسازی سخت افزاری الگوريتم و قطعات استفادهشده تشريح

ژيروسكوپ را پيشنهاد داده است .در اين حالت با اينكه تعداد کمتری

ميشود .در بخش  ،4نتايج پيادهسازی در دو بخش سرعت ثابت و متغير و

حسگر استفاده شده است ولي عالمت سرعت زاويهای مشخص نيست.

در دو حالت همزمان و ناهمزمان ارائه شده است .نهايتاً در بخش 5

مرجع [ ]۱5پيكربندیهای  5 ،4و  7شتابسنجه به همراه دو ژيروسكوپ

جمعبندی و نتايج تحقيق توضيح داده شده است.

را پيشنهاد داده است که برای حالتهای  4و  5شتابسنجه عالمت
سرعت زاويهای غلت همچنان قابل تعيين نيست .مرجع [ ]۱6با استفاده از
 5شتابسنج و دو ژيروسكوپ روشي ارائه داده است که قادر به
اندازهگيری سرعت زاويهای غلت با عالمت است .فعاليتهای انجام شده

 -2اندازهگیری و تخمین سرعت زاویهای با
استفاده از شتابسنجها

کمتری به پيادهسازی عملي روی آوردهاند .مرجع [ ]۹به پيادهسازی

از شتابسنجها بيان ميشود .سپس به بيان و تشريح تلفيق دادهها به وسيله

پيكربندی  ۱2شتابسنجه پرداخته است که سرعت مرجع برای چرخش

فيلترهای کالمن تعميميافته و تعميميافته تطبيقي پرداخته خواهد شد.

غلت ۳00 ،درجه بر ثانيه و به صورت متناوب سينوسي است که خطای
زاويهی به دست آمده در طي  ۱5ثانيه بيشتر از  20درجه است .مرجع
[ ]۱7پيكربندی  6شتابسنجه را پيادهسازی کرده است .آزمايش انجام
گرفته در طي  4ثانيه است و سرعت از صفر شرو و تا  ۸00درجه بر ثانيه
افزايش مييابد که خطای زيادی برای سرعت زاويهای و زاويه به دست
آمده است .مرجع [ ]۱۸با استفاده از دو شتابسنج و استفاده از يک
موتور الكتريكي ،سرعت زاويهای را تخمين زده است .سرعتي که در اين

 -1-2الگوریتم اندازهگیری سرعت زاویهای با
استفاده از شتابسنجها
الگوريتم ارائه شده در [ ]۱6از  5شتابسنج به همراه دو جايرو
استفاده کرده است .محورهای مختصات مورد نظر بر روی پرتابه به
صورت شكل ( )2است:

مقاله مورد آزمايش قرار گرفته است  ۳0درجه بر ثانيه که به صورت
سينوسي و در طي  4ثانيه است و خطای سرعت زاويهای  5درجه بر ثانيه

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

در اين زمينه تاکنون بيشتر جنبه تحقيقاتي و شبيهسازی داشتهاند و مقاالت

در اين قسمت ابتدا الگوريتم اندازهگيری سرعت زاويهای با استفاده

است .خطای زاويهای در اين مرجع ارائه نشده است.
در اين مقاله با استفاده از روشهای تخمين ،زاويه و سرعت زاويهای
کانال غلت با استفاده از دو شتابسنج ارزان قيمت ،تخمين زده ميشود.
برای تخمين سرعت زاويه ای استفاده شده است .سرعت کانال غلت در
اين آزمايش بيشتر از  2000درجه بر ثانيه و مدت زمان آزمايش نيز ۳0
ثانيه برای سناريوی سرعت ثابت و  60ثانيه برای سناريوی سرعت متغير
در نظر گرفته شده است که سرعت و مدت زمان آزمايش بيشتر از
کارهای انجام گرفته تا به حال است .برای شبيهسازی حرکت غلت پرتابه
در اين مقاله از يک موتور الكتريكي استفاده شده است .در حالتهای
ناهمزمان نتايج  ۱0نمونه آزمايش و در حالتهای همزمان نتايج  5نمونه
آزمايش آورده شده است تا بتوان در مورد تكرارپذيری نتايج نيز بحث
کرد .برای هر آزمايش نتايج با  4معيار بيشنيه خطای زاويهای ،بيشنيه
خطای سرعت زاويهای RMSE ،خطای زاويهای و  RMSEخطای سرعت
زاويهای و در سه حالت خروجي حسگر مشاهده ،تخمينگر فيلتر کالمن
تعميم يافته و تخمينگر فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي ارائه ميشود .نتايج
نشان دهنده عملكرد بهتر فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي است.
مقاله به صورت زير سازماندهي شده است :در بخش  2نحوه
اندازهگيری سرعت زاويهای با استفاده از شتابسنجها ،نحوه ادغام

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

محور  ) zمقادير پدداييني دارنددد و از طريددق ژيروسددكوپ بددا دقددت مناسددبي
اندازهگيری ميشوند ولي سرعت زاويهای غلت (حول محددور  ) xمقددادير
بااليي دارد و با استفاده از شتابسنجها و از طريق تخمينگددر فيلتددر کددالمن
تعميميافتدده و تطبيقددي محاسددبه خواهددد شددد .رابطدده کلددي خروجددي يددک
شتابسنج با سرعت و شتاب زاويددهای مبددد مختصددات جسددم بدده صددورت
رابطه ( )۱است.

 r   + r   − r  2 − r  2 
x y
 y x y z x z x z

F =   rz z  y + rxx y − ryz 2 − ryx 2  +

  ry yz + rxxz − rz  y 2 − rz x 2 

()۱



 Ax   rz  y − ryz   cos( x ) 

 
+  Ay  +  rxz − rz x    cos( y ) 
 Az   ryx − rx y    cos( z ) 

در رابطه ( F ، )۱خروجي شتابسنجي است که با محور  xدارای

فاصله  rxو زاويه  ،  xبا محور  yدارای فاصله  ryو زاويه   yو
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اين سه خروجي برای آزمايشهای متعدد با هم مقايسه ميشود که نهايتا

در واقعيت ،سرعت زاويهای فراز ( حددول محددور  ) yو سددمت (حددول

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.6.9

از دو تخمينگر فيلتر کالمن تعميم يافته و فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي

شكل : 2نحوه قرارگيری دستگاه مختصات بر بدنه
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همچنين با محور  zدارای فاصله  rzو زاويه   zاست .بردار


  Ax Ay Az شتاب خطي در مرکز جسم در جهتهای y ، x
و  zاست که برای اندازهگيری هر کدام به يک شتابسنج نياز است.
)  (x ,  y , zسرعتهای زاويهای جسم و )  (x ,  y , zشتاب

زاويهای جسم است.
در رابطه ( ۹ ،)۱مجهول وجود دارد که  ۳مجهول مربوط به شتاب
خطي در مرکز جسم است که توسط يک شتابسنج سه محوره که در
مرکز جسم قرار ميگيرد ،اندازهگيری ميشود .از  6مجهول ديگر 4 ،عدد
مربوط به شتاب و سرعت زاويهای حول محورهای  y, zاست که
ولي بايد شتاب زاويهای حول اين دو محور بهگونهای از معادالت حذف
شود .برای اندازهگيری شتاب و سرعت زاويهای حول محور  xبايد از
دو شتابسنج ديگر استفاده شود که در مجمو نياز به دو ژيروسكوپ و

 5شتابسنج است .نحوه قرارگيری  ۳شتابسنج مرکزی  F1 , F2و F3
برای اندازهگير ی شتاب خطي در مرکز جسم و  2ژيروسكوپ g1 , g 2
برای اندازهگيری سرعت زاويهای حول محورهای  ، y, zدر شكل ()۳
مشخص است.

F1 = Ax , F2 = Ay , F3 = Az ,
()۳

F4 = Az − d1 g12 − d1 x 2 ,

F5 = Az + d 2 g1 g 2 + d 2 x
رابطه بين شتاب و سرعت زاويهای حول محور  xبا خروجي
شتابسنجها در روابط ( 4و  )5نشان داده شده است:

F5 − F3
− g1 g 2
d2

()4

= x

F3 − F4
()5
− g12
d1
فرم گسسته روابط ( 4و  )5در روابط ( 6و  )7نشان داده شده است:

= x2

()6

شكل : ۳نحوه قرارگيری شتابسنجها و ژيروسكوپها در مرکز

xk = xk −1 + Tuk −1 +

F3 − F4
d1

yk = h( xk ) +

 Tثابت زماني نمونهبرداری Fi ،واريانس نويز حسگرها هستند و
ديگر پارامترها در روابط ( )۱0-۸تعريف شدهاند:

دو شتابسنج باقي مانده بايد در مكاني قرار بگيرنددد کدده بدده شددتاب و
سرعت زاويهای حول محور  xوابسته باشد و همچنين رابطهای بددا شددتاب
زاويهای حول محورهای  y, zنداشددته باشددد .بددرای تحقددق ايددن امددر و بددا
توجه به رابطه ( )۱بايد شرايط رابطه ( )2برآورد شود:
()2
rx = 0, x = 90
به عبارتي بايد اين دو شتابسنج در صفحه  zoyقرار بگيرد که
يكي از جايگيریهای به دست آمده به صورت شكل ( )4است.
در شكل ( F4 ،)4حسگر شتابسنج تعبيه شده برای اندازهگيری
مجذور سرعت زاويهای غلت که دارای فاصله  d1از مرکز و  F5حسگر
است .خروجي شتابسنجهای  F1 , F2 , F3 , F4و  F5با استفاده از
رابطه ( ) ۱و همچنين زوايای قرارگيری مشخص در شكل ( )4در رابطه
( )۳نشان داده شده است:

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

()۸
()۹
()۱0

F5 − F3
− g1 g 2
d2
F3 − F4
− g12
d1

= uk −1

= h( xk ) = xk 2

در رابطه ( ،)۸سرعت زاويهای غلت به عنوان حالت سيستم تعريف
ميشود .در رابطه ( )۹ورودی معادله سيستم و در رابطه ( )۱0نحوه ارتباط
خروجي حسگرها و تابع مشاهده نشان داده شده است.
 -2-2تلفیق خروجی شتابسنجها
در يک سيسددتم صددنعتي ممكددن اسددت تعددداد زيد ادی حسددگر کدده در
سطوح مختلف عمليد اتي قددرار دارنددد و دارای مشخصددات دقددت و قابليد ت
اطمينان مختلددف باشد ند ،وجددود داشددته باشددد .بددرای ترکيددب و تلفيددق ايددن
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شتابسنج برای اندازهگيری شتاب زاويهای که دارای فاصله  d 2از مرکز

) xk = x (k

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.6.9

()7

T
) (F3 − F5
d2

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

سرعت زاويهای اين دو محور از طريق ژيروسكوپ اندازهگيری ميشود

شكل : 4نحوه قرارگيری شتابسنجهای چهارم و پنجم

7۱
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حسددگرهای متنددو  ،فيلتددر کددالمن ( ۱)KFيكد ي از مهمتددرين راه حلهددای

و يددا بدده طددور کلددي ناشددنار هسددتند .در فيلتددر کددالمن تطبيقدديCk ،

پيشنهاد شده برای سيستمهای خطي است .در سيستمهای غيرخطد ي ،فيلتددر

کوواريد انس خطددای تخمددين ناميددده ميشددود کدده بدده صددورت رابطدده ()۱5

کالمن تعميم يافته ( 2)EKFاستفاده ميشود کدده از سددری اول تيلددور بددرای

تعريف ميشود:

انتقال سيستم غيرخطي به سيستم خطي استفاده ميکند و فيلتر کالمن را بدده
صورت گسترده در سيستم غيرخطي مورد استفاده قرار ميدهد .همگرايي

()۱5

Ck = E[kkT ] = H k Pk− H kT + Vk RkVkT

الگوريتم تخمين در فيلتر کالمن ،ارتباط نزديددک بددا کيفيددت آمدداری نددويز

در رابطدده ( k = yk − hk ( xˆ , 0) )۱5اسددت.کوواريانس خطددای

دارد و عدم شناخت درست آن در بعضي حاالت حتي ممكن است باعث

تخمين اثرات هر خطای محاسبه نشده را نشان ميدهد ،زيرا عوامددل ايجدداد

واگرايي فيلتر کالمن شود همچنين فيلتر کالمن به راحتي توسددط خطاهددای

خطددا بدده طددور مسددتقيم در محاسددبات کوواريد انس خطددای تخمددين ت د ثير

محاسبه نشده مانند بايار عيب ناشناخته ،ديناميددک مدددل نشددده و يددا يددک

ميگذارند[ .]20به عنوان يک نتيجه ،تغيير کوواريد انس خطددای تخمددين را

وضعيت ابتدايي ناشنار تحت تد ثير قددرار مدديگيددرد[ .]20بددرای حددل ايددن

ميتوان برای فيلتر تطبيقددي اسددتفاده کددرد[ .]20تغييددر کوواريد انس خطددای

مسئله ميتددوان از روشهددای تطبيقددي اسددتفاده نمددود .در ايددن بخددش ابتدددا

تخمين را ميتوان به صورت رابطه ( )۱6تقريب زد:

يافته تطبيقي ( ۳)AEKFتشريح خواهد شد .يک فرآينددد غيرخطددي کنتددرل
شده زمان گسسته توسط رابطه ( )۱۱بيان ميشود[:]۱۹

 xk = f k −1 ( xk −1 , uk −1 ) + wk −1
()۱۱

 yk = hk ( xk ) + vk
در رابطه ( wk −1 ،)۱۱نويز سيستم و  vkنويز حسگر مشاهده است
که به صور ت نويز سفيد و از هم مستقل هستند و مقادير واريانس آنها به
صورت )  wk = (0, Qk ), vk = (0, Rkاست .مرحله پيشبين فيلتر
کالمن به صورت رابطه ( )۱2است:
()۱2

) xˆk− = f k ( xˆk+−1 , uk −1 , 0
 −
+
T
T
 Pk = J k −1 Pk −1 J k −1 + Lk −1Q(k ) Lk −1

 Pk−در ( )۱2کوواريانس نويز پيشبين نام دارد و مرحله بعدی،

k

1
()۱6
 iiT
M − 1 i = k − M +1
در رابطدده ( M ،)۱6اندددازه پنجددره نددام دارد .رابطدده بددين  Ck , Ckبدده

صورت  Ck =  k Ckاست و مقدار اسكالر   kاز رابطه ( )۱7به دست
ميآيد:

1
()۱7
}) tr (Ck Ck−1
m
 mدر رابطه ( )۱7اندازه بردار مشاهده است .زماني که  Ckبه دليل

 k = max{1,

خطاهای محاسبه نشده افزايش مييابد ،به وسيله  ، Ckکوواريانس خطای
تخمين درست تقريب زده ميشود .روابط ( )22-۱۸را به طور خالصه
برای هر دو حالت خطای معادالت ديناميكي و مشاهده ميتوان نوشت:
()۱۸
()۱۹

()۱۳

در رابطه ( K k )۱۳بهره کالمن xˆk+ ،تخمين حالت و
 Pk+کوواريانس نويز تخمين در زمان  kنام دارند .پارامترهای
 V ، H ، Lو  Jبا استفاده از خطيسازی به دست ميآيند که در
رابطه ( )۱4تعريف شدهاند:
()۱4

f k −1
f k −1

 J k −1 = x |xˆk+−1 , Lk −1 = w |xˆk+−1

 H = hk | − , V = hk −1 | −
k
k
x xˆk
v xˆk


()20

)xˆk− = f k ( xˆk+−1 , uk −1 , 0
] Pk− = k [ J k −1 Pk+−1 J kT−1 + Lk −1Q(k ) LTk −1

k − T
P H [ H P − H T + Vk RkVkT ]−1
k k k k k k

= Kk

()2۱

Pk+ = (1 − K k H k ) Pk−

()22

])xˆk+ = xˆk− + K k [ yk − hk ( xˆk− , 0

 kدر رابطدده ( )۱۹ضددريب فراموشددي ناميددده مدديشددود و k  1

است که در حالت عدم شددناخت دقيددق معددادالت مشدداهده مقدددار ضددريب

فراموشي برابر يک (  ) k = 1در نظر گرفته ميشود زيرا در ايددن حالددت
فرب بر درست بودن معددادالت سيسددتم اسددت و در حالددت عدددم شددناخت
دقيق معادالت سيستم ،ضريب فراموشي به صورت تقريبددي از رابطدده ()2۳
به دست ميآيد:
()2۳

) tr ( k H k Pk− H kT + ( k − 1)Vk RkVkT
) tr ( H k Pk− H kT

k 

پارامترهای فيلتر کالمن تع ميم يافته و تطبيقي برای معادالت به دست
آمده سرعت زاويهای غلت ،در روابط ( 24و  )25مشخص است[:]۱6

1

Kalman Filter
Extended Kalman Filter
3
Adaptive Extended Kalman Filter
2

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

()24

 J k = 1, Lk = 1

−
 H k = 2 xˆk ,Vk = 1
Journal of Control, Vol. 13 No. 2, Summer 2019

] [ DOI: 10.29252/joc.13.2.67

در  EKFفددرب بددر ايددن اسددت کدده مقددادير  R,Qمشددخص اسددت در
حاليكه در عمل مقادير  R,Qدر بيشتر موارد در ابتدا تخمددين زده ميشددوند

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.6.9

مرحله تخمين نام دارد که روابط آن در ( )۱۳آورده شده است:

 K k = Pk− H kT [ H k Pk− H kT + Vk RkVkT ]−1
 +
−
−
]) xˆk = xˆk + K k [ yk − hk ( xˆk , 0
 +
−
 Pk = [ I − K k H k ]Pk

= Ck

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

معادالت فيلتر کالمن تعميم يافته و در ادامه معادالت فيلتر کددالمن تعمدديم

−
k
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1

) Qk = d 2 ( D3 + D5

2
()25

1
= R
(
D
+
D
)
4
 k d12 3
از آنجا که  ( g1 , g 2خروجي ژيروسكوپها)دارای مقادير
کوچكي هستند و مقدار نويز آنها نيز در مقابل مقادير نويز
شتابسنجهای  F4 ، F3و  F5ناچيز است ،پس ميتوان در روابط ()25
از ت ثير نويز ژيروسكوپها صرف نظر کرد و  Diنيز واريانس نويز
شتابسنج  iام است.

بالعكس فراهم ميکند .حلقههای لغزنده ميتواند در هر سيستم
الكترومكانيكي مورد استفاده قرار گيرد که در هنگام انتقال قدرت يا
سيگنال نياز به چرخش دارد .استفاده از حسگر آنالوگ به علت اعمال
نويز از طريق حلقههای لغزنده توصيه نميشود .همچنين اين حسگر
توانايي به هنگام کردن داده را تا سرعت  ۱/6مگاهرتز دارد .پروتكل
ارتباطي اين حسگر نيز به صورت  SPIاست.
 -2موتوری که برای شبيهسازی حرکت غلت در پيادهسازی انتخاب
شده است دارای حلقه های لغزنده و انكودر است که موتور به کار گرفته
شده به همراه اتصاالت و حسگرها در شكل ( )5نشان داده شده است.

در پيادهسازی عملي ساختار معرفي شده ،با توجه به اينكه در اين
پژوهش فقط از يک موتور استفاده شده است ،سرعت زاويهای سمت و
فراز وجود نخواهد داشت ،به اين معني که نيازی به  g1 , g 2نيست و
همچنين به دليل اينكه موتور بدون حرکت و در مكاني ثابت شده است
پس شتاب خطي در مرکز چرخش وجود ندارد ،به اين معني که نيازی به
حسگرهای  F1 , F2 , F3نيست و معادالت ( 4و  )5به صورت رابطه ()26
ساده خواهد شد:

F5

F5 + F5

=  x
d2

()26

 2 = − F4 + F4
 x
d1
در رابطه ( F5 )26نويز و خطای حسگر  F5است و همچنين

d 2 = 50cm

0cm
d1 = 1

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

 -3پیادهسازی سختافزاری

F4

 F4نويز و خطای حسگر  F4است .با توجه به رابطه ( )26پارامترهای

D5
D
, Rk = 42
d22
d1

=  Qkتغيير مينمايد .با توجه به روابط آورده شده

در ( ) 26فقط به دو حسگر نياز است که يكي متناسب با مجذور سرعت
زاويهای و ديگری متناسب با شتاب زاويهای است .حسگری که متناسب با
شتاب است در راستای عمود بر شعا است و حسگری که متناسب با
مجذور سرعت زاويهای است در راستای شعا قرار ميگيرد.

شكل : 5موتور استفاده شده برای شبيهسازی حرکت غلت پرتابه
 -۳از پردازنده  Arduinomega 2560استفاده شده است .برد
 Arduinomega 2560دارای سرعت پردازش تا  ۱6مگاهرتز است که
برای حل معادالت تخمين مناسب است .همچنين به راحتي ميتوان از
طريق ارتباط  SPIخروجي حسگر را قرائت کرد.

 -1-3معرفی سختافزار استفاده شده

 -2-3بررسی فاصله قرارگیری شتابسنجها از مرکز

برای پيادهسازی الگوريتم ارائه شده به صورت عملي ،از

دوران
طبق رابطه ( )26خروجي حسگرهای  F4 , F5با فاصله قرارگيری

سختافزارهای زير استفاده شده است:
محوره دارای محدوده  ۱6gاست و خروجي آن به صورت ديجيتال

حسگر از مرکز چرخش بيشتر باشد خروجي حسگر بزرگتر خواهد بود.

است .خروجي حسگر با استفاده از حلقههای لغزنده ۱به پردازنده منتقل

اگر خروجي حسگر از محدوده اندازهگيری حسگر که برابر  ۱6gاست

ميشود .حلقههای لغزنده يک وسيله الكترومكانيكي است که امكان

بزرگتر نشود ،طبق کاتالوگ اين حسگر مقدار واريانس نويز و خطا

انتقال سيگنالهای برق و انرژی را از يک ساختار ايستا به چرخشي و

(  ) F5 , F4نيز تغيير نخواهد کرد .با ثابت ماندن سرعت زاويهای و

شتاب زاويه ای با افزايش فاصله حسگرها از مرکز چرخش ،مقدار نويز و
Slip Ring

1
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 -۱از شتابسنج  ADXL345استفاده شده است .اين حسگر سه

آنها از مرکز چرخش نسبت مستقيم دارد .به عبارتي هرچه فاصله اين دو

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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F
− F4
فيلترکالمن به صورت ، uk −1 = 5
d1
d2

= h( xk ) = xk 2

و
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خطای سرعت زاويهای و شتاب زاويهای (  ) x , x2اندازهگيری
شده طبق رابطه ( )27کاهش پيدا ميکند:
()27

F5 F5
F5

x = d + d  x = d  d 2  x 

2
2
2

−
F

F

 2 = 4 + 4   2 = F4  d   2 
x
1
x
 x
d1
d1
d1

۱

با توجه به سرعت موتور که در محدوده  2000درجه بر ثانيه است،
اگر حسگر  F4در فاصله  ۱۳سانتيمتری قرار بگيرد خروجي حسگر
فاصله  ۱0سانتيمتری قرار ميگيرد .اگر فرب شود که سرعت زاويهای
موتور در عرب  0.2ثانيه از صفر تا  2000درجه بر ثانيه برسد و خروجي

2

حسگر  F5بيشترين مقدارش که عدد  ۱6gاست ،را نشان دهد آنگاه
حسگر  F5حداکثر در فاصله  0.۹متری ميتواند قرار بگيرد که با توجه
به محدوديت فضا اين حسگر در فاصله  0.5متری قرار داده شد.

 -3-3مراحل پیادهسازی
در پيادهسازی عملي از دو حسگر  ADXL345استفاده ميشود که

۳

يک حسگر در راستای شعا (حسگر  ) F4در فاصله  ۱0سانتيمتری از
مرکز قرار ميگيرد و حسگر ديگر در راستای عمود بر شعا (حسگر

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

 F4عدد  ۱6gخواهد بود که با توجه به نوسانات موتور حسگر  F4در

 ) F5و در فاصله  50سانتيمتری از مرکز قرار ميگيرد.
مراحل کلي پيادهسازی در حالت ناهمزمان به اين صورت است که
با چرخش موتور اطالعات حسگرها توسط حلقههای لغزنده و با استفاده
پس از پردازش الزم توسط پردازنده با استفاده از کابل  USBبه رايانه

4

منتقل ميشود .در رايانه با استفاده از نرمافزار  Realtermدادهها ذخيره

شكل : 6مراحل ذخيرهسازی اطالعات در لپتاپ

ميشوند و سپس فيلترهای کالمن بيان شده بر روی دادهها در نرمافزار
متلب اجرا ميشود .در حالت همزمان فيلترهای کالمن و تخمين سرعت
زاويهای نيز توسط پردازنده انجام ميگيرد و خروجي پردازنده ،خطای

 -4نتایج پیادهسازی الگوریتم ارائه شده در
آزمایشگاه

سرعت زاويهای مشاهده ،خطای سرعت زاويهای تخمين فيلتر کالمن و

پيادهساز ی در دو سناريوی سرعت ثابت و متغير و در دو حالت

خطای سرعت زاويهای تخمين فيلتر کالمن تطبيقي است که از طريق

همزمان و ناهمزمان انجام گرفته است که در هر سناريو از دو فيلتر کالمن

نرمافزار  Realtermاين اطالعات ذخيره ميشود و توسط نرمافزار متلب

تعميم يافته و تعميم يافته تطبيقي استفاده شده است که نتايج آن در ادامه

تحليل خطا صورت ميگيرد .الگوريتم کلي ذخيرهسازی اطالعات

بيان و با هم مقايسه ميشود.همچنين مقادير پارامترها و شرايط

حسگرها در شكل ( )6و در  4قسمت قابل مشاهده است .در قسمت ۱

آزمايشگاهي در جدول ( ) ۱قابل مشاهده است(نحوه تعيين مقادير برخي

نحوه جایگيری حسگرها بر روی موتور ،در قسمت  2خروجي حلقههای

از پارامترها در ادامه توضيح داده ميشود):

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.6.9

از پروتكل ارتباطي  SPIبه پردازنده منتقل ميشود و اطالعات حسگرها

لغزنده  ،در قسمت  ۳پردازنده و در قسمت  4ضبط اطالعات توسط رايانه
در اين سناريو ،سرعت موتور ثابت است و برابر  2020درجه بر ثانيه
تنظيم ميشود که دارای نوسان چند درجه بر ثانيهای نيز خواهد بود .کل
زمان نمونهبرداری برابر ۳0ثانيه و ثابت زماني نمونهبرداری نيز  4ميليثانيه

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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نشان داده شده است:

 -1-4سناریوی سرعت ثابت
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است .مقدار اوليه تخمين برابر با مقدار اوليه اندازهگيری قرار داده

که بيشينه مقدار واريانس نويز حسگر  F4کمتر از  0/7 (m / s 2 ) 2است

ميشود .مقدار  Mدر فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي برابر  5در نظر

که برای اطمينان اين مقدار برابر  0/۸ (m / s 2 ) 2در نظر گرفته ميشود و

گرفته ميشود و همچنين با توجه به ثابت بودن سرعت فرب بر اين است

همچنين مقدار  Rنيز با توجه به رابطه ( )25برابر مقدار رابطه ( )2۹است:

که معادالت مشاهده به صورت دقيق قابل دسترسي نيست .در ادامه نحوه
تعيين پارامترهای  R,Qتشريح خواهد شد.

D4 d1 = 0.1
0.8(m / s 2 ) 2
⎯⎯⎯
→
R
=
d12
0.01(m) 2

()2۹

) = 80(1/ s

2 2

جدول( :)۱مقادير عددی پارامترها

10cm

فاصله شتاب سنج  F4از مرکز

d1

50cm

فاصله شتاب سنج  F5از مرکز

d2

مدت زمان آزمايش

t

30s
60s

سناريوی سرعت متغير

4ms

ثابت زماني نمونه بردرای
محدوده سرعت

2000 −
2050 deg/ s

سناريوی سرعت ثابت

1500 −
2100 deg/ s

سناريوی سرعت متغير

80(1/ s 2 ) 2

40(1/ s 2 ) 2

سناريوی سرعت متغير

( )۳0به دست ميآيد:

12(1/ s 2 ) 2

سناريوی سرعت متغير

Q

برای  D5در شكل ( )۸مشخص است.

 -1-1-4تعیین پارامترهای  R,Qدر سناریوی سرعت
ثابت
نحوه تعيين پارامترهای  R,Qدر رابطه ( )25بيان شده است و در اين
قسمت هدف تعيين بيشينه واريانس نويز حسگرها است .اگر مقادير
ماتريسهای کوواريانس  R,Qکمي از مقدار واقعي آنها بزرگتر در

شكل  : ۸واريانس حسگر  F5برای سرعت ثابت

نظر گرفته شوند تخمين ميتواند عملكرد مناسبي داشته باشد [ 2۱و .]22
به همين دليل مقادير بيشينه برای واريانس نويز حسگرها در نظر گرفته

از شكل ( )۸مي توان نتيجه گرفت که بيشينه مقدار واريانس نويز

ميشوند .با توجه به  ۱0آزمايش انجام شده ،مقادير  R,Qتعيين ميشوند.

حسگر  F5کمتر از  0/0۸ (m / s 2 ) 2است که برای اطمينان ،اين مقدار

برای تعيين واريانس نويز حسگر  F4با استفاده از رابطه ( ،)26رابطه ()2۸
به دست ميآيد:

برابر  0/۱متر است .با استفاده از  ۱0نمونه داده  ۳0ثانيهای که هر نمونه
داده  ۳0ثانيهای شامل  7500داده است ،نتيجه برای  D4در شكل ()7

توجه به رابطه ( )25برابر مقدار رابطه ( )۳۱خواهد شد:

D5 d2 = 0.5
0.12( m / s 2 ) 2
= ⎯⎯⎯→ Q
2
d2
0.25(m) 2
()۳۱

=Q

 0.5(1/ s 2 ) 2

نشان داده شده است .در نمودار ( )7هر نقطه نشان دهنده وارايانس 7500
دادهی هر آزمايش  ۳0ثانيهای است .از شكل ( )7ميتوان نتيجه گرفت
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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()2۸
) D4 = var(d1 . + F4
در رابطه ( d1 ،)2۸فاصله شتابسنج  F4از مرکز چرخش است که
2

برابر  0/۱2 (m / s 2 ) 2در نظر گرفته ميشود و همچنين مقدار  Qنيز با

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.6.9

0.5(1/ s 2 ) 2

R

d2
()۳0
)  + F5
T
در رابطه ( d 2 ،)۳0برابر  0/5متر است .با استفاده از  ۱0نمونه داده
(D5 = var

 60ثانيهای (که هر نمونه داده  60ثانيهای شامل  ۱5000داده است) ،نتيجه

مقدار واريانس نويز سيستم
سناريوی سرعت ثابت

شكل  : 7واريانس حسگر  F4برای سرعت ثابت
برای تعيين واريانس نويز حسگر  F5با استفاده از رابطه ( )26رابطه

مقدار واريانس نويز مشاهده
سناريوی سرعت ثابت

T
x

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

مقدار و واحد

توضیحات

پارامتر

سناريوی سرعت ثابت

=R
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 -2-1-4نتایج پیادهسازی سناریوی سرعت ثابت ،حالت
ناهمزمان
نتيجه تخمين سرعت زاويهای برای يک آزمايش  ۳0ثانيهای به
صورت شكل( )۹است .همانگونه که در اين شكل مشخص است
عملكرد فيلتر  AEKFبهتر از  EKFاست.

شكل  : ۱0بيشنيه خطای زاويه سناريوی سرعت ثابت برای  ۱0نمونه

شكل  : ۹نمودار سرعت زاويهای مرجع و تخمين زده شده در
سناريوی سرعت ثابت
با توجه به اينكه نويز حسگرها زياد است ،از اين رو تكرارپذيری
نتايج ،امری مهم است .به همين دليل در اين مقاله  ۱0نمونه آزمايش ۳0
ثانيهای انجام شده است .برای مقايسه بين روشها  4معيار بيشينه اندازه
خطای زاويه RMSE ،خطای زاويه ،بيشينه اندازه خطای سرعت زاويهای و
 RMSEخطای سرعت زاويهای مورد بحث قرار گرفته است که نتايج

شكل  RMSE : ۱۱خطای زاويه سناريوی سرعت ثابت برای ۱0
نمونه داده ،حالت ناهمزمان

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

داده ،حالت ناهمزمان

مقايسه بين  ۱0آزمايش در  4نمودار (  ۱2 ،۱۱ ،۱0و  )۱۳نشان داده شده
است.
در شكل ( ۱0و  )۱۱تحليل خطای زاويهای آورده شده است .در
زاويه برای دو روش  AEKF، EKFو همچنين مشاهده ارائه شده است .با
توجه به نتايج ،در بعضي آزمايشها مشاهده نتيجه بهتری دارد و برای
بعضي ديگر تخمين  EKFو  AEKFنتيجه بهتری ميدهد .بزرگترين
بيشنيه خطای زاويهای برای  AEKFبرابر  ۳درجه است که نسبت به دو
روش ديگر بهتر است و بيشينه  RMSEخطای زاويهای مشاهده۱/42 ،
درجه است که نسبت به دو روش ديگر بهتر است .در  ،AEKFاز ۱0

شكل  : ۱2بيشنيه خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
سناريوی سرعت ثابت ،حالت ناهمزمان

آزمايش انجام گرفته  7آزمايش بيشنيه خطای زاويهای بهتر و  ۸آزمايش
 RMSEخطای زاويهای بهتری نسبت به دو روش ديگر نتيجه ميشود .در
 2 ،EKFآزمايش خطای زاويهای بهتر و  ۱آزمايش  RMSEخطای

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.6.9

شكل ( )۱0بيشينه اندازه خطای زاويه و در شكل ( RMSE ،)۱۱خطای

زاويهای بهتر نتيجه ميشود .پس به طور کلي از  ۱0آزمايش ممكن،
تخمينگرهای  EKFو  AEKFدر  ۹آزمايش نتيجه بهتری نسبت به
تطبيقي نيز نتيجه بهتری نسبت به  EKFدارد.

شكل  RMSE : ۱۳خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
سناريوی سرعت ثابت ،حالت ناهمزمان
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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مشاهده دارند .پس تخمين بهتر از مشاهده عمل کرده است و تخمينگر
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در نمودارهای( ۱2و  )۱۳نتايج خطای سرعت زاويهای در سناريوی

با توجه به نمودار ( ۱4و  ،)۱5برای خطای زاويه همانند حالت

سرعت ثابت حالت ناهمزمان آورده شده است .در شكل ( )۱2بيشينه

ناهمزمان ،در بعضي آزمايشها مشاهده نتيجه بهتری دارد و برای بعضي

اندازه خطای سرعت زاويهای و در شكل ( RMSE ،)۱۳خطای سرعت

ديگر تخمين نتيجه بهتری دارد .بزرگترين بيشنيه خطای زاويهای برای

زاويهای نشان داده شده است .در هر دو حالت بيشنيه خطای سرعت

 AEKFبرابر  ۳/25درجه است که نسبت به دو روش ديگر بهتر است و

زاويهای و  RMSEخطای سرعت زاويهای ،در تمامي  ۱0آزمايش AEKF

بيشنيه  RMSEخطای زاويهای مشاهده ۱/65 ،درجه است که نسبت به دو

نتايج بسيار بهتری نسبت به دو روش ديگر دارد و همچنين  EKFنتيجه

روش ديگر بهتر است .در  ،AEKFاز  5آزمايش انجام گرفته  ۳آزمايش

بهتری نسبت به مشاهده دارد .بزرگترين بيشنيه اندازه خطای سرعت

خطای زاويهای بهتر و  ۳آزمايش  RMSEخطای زاويهای بهتری نسبت به

زاويهای برای  AEKFبرابر  20/۹2درجه بر ثانيه است که نسبت به دو

دو روش ديگر نتيجه ميشود و در  2آزمايش مشاهده نسبت به دو روش

روش ديگر بهتر است و همچنين بيشترين  RMSEخطای سرعت زاويهای

ديگر نتيجه بهتری دارد .به طور کلي ميتوان گفت که تخمين

برای  AEKFبرابر  ۱/25درجه بر ثانيه است که نسبت به دو روش ديگر

بهتر از مشاهده عمل کرده است.
نتايج خطای سرعت زاويهای سناريوی سرعت ثابت در حالت
همزمان در دو شكل ( ۱6و  ) ۱7نشان داده شده است .با توجه به دو

 -2-1-4نتایج پیادهسازی سناریوی سرعت ثابت ،حالت

نمودار ( ۱6و  ،)۱7برای بيشنيه خطای سرعت زاويهای در  4آزمايش
 EKFو در يک آزمايش  AEKFنتايج بهتری نسبت به دو روش ديگر

همزمان
در اين بخش نتايج به دست آمده از پيادهسازی الگوريتم تخمين

دارند و همچنين اختالف بين

نتايج  AEKFو  EKFاندک استRMSE .

سرعت زاويهای غلت در سرعت ثابت و در حالت همزمان ارائه ميشود.

خطای سرعت زاويهای تخمين  AEKFدر تمامي  5آزمايش نتايج بسيار

در حالت هم زمان همان طور که گفته شد فيلترهای کالمن و تخمين

بهتری نسبت به دو روش ديگر دارد و همچنين  EKFنتيجه بسيار بهتری

سرعت زاويهای توسط پردازنده انجام ميگيرد .نتايج برای  5نمونه داده

نسبت به مشاهده دارد.

 ۳0ثانيهای ارائه ميشود .در اشكال ( ۱4و  )۱5نتايج خطای زاويهای
آورده شده است.

سناريوی سرعت ثابت ،حالت همزمان
شكل  : ۱4بيشنيه خطای زاويه سناريوی سرعت ثابت برای  ۱0نمونه
داده ،حالت همزمان

سناريوی سرعت ثابت ،حالت همزمان
شكل  RMSE : ۱5خطای زاويه سناريوی سرعت ثابت برای ۱0
نمونه داده ،حالت همزمان

مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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شكل  RMSE : ۱7خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
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شكل  : ۱6بيشنيه خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
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بهتر است.
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 -2-4سناریوی سرعت متغیر:

بهتر است .در  ،AEKFاز  ۱0آزمايش 7 ،آزمايش بيشنيه خطای زاويهای

در اين بخش از سرعت مرجع مطابق شكل ( )۱۸استفاده شده

بهتر و  6آزمايش  RMSEخطای زاويهای بهتر نتيجه ميشود .در ،EKF

است.همچنين در اين شكل نتيجه تخمين سرعت زاويهای برای يكي از

تنها  ۱نمونه خطای زاويهای بهتر و  ۱نمونه  RMSEخطای زاويهای بهتر

آزمايشها نشان داده شده است.

نتيجه ميشود .پس به طور کلي از  ۱0آزمايش انجام گرفته تخمينگرهای
AEKF

 EKFو  AEKFدر  ۸آزمايش نتيجه بهتری در ماکزيمم خطای زاويهای و

بهتر از تخمين  EKFاست .کل زمان نمونهبرداری در اين سناريو برابر 60

 RMSEخطای زاويه ای نسبت به حسگر مشاهده دارند پس تخمين بهتر از

ثانيه است که  ۳0ثانيه از سناريوی سرعت ثابت بيشتر است که دليل آن

مشاهده عمل کرده است.

در شكل ( )۱۸همانطور که مشخص است نتيجه تخمين

تغيير سرعت به اندازه کافي و تا  500درجه بر ثانيه و با شتاب پايين است
که نياز به زمان بيشتری دارد .ثابت زماني نمونهبرداری نيز  4ميليثانيه
ميشود .در سناريوی سرعت متغير مقدار  Mدر فيلتر کالمن تعميم يافته
تطبيقي برابر  ۱0در نظر گرفته مي شود و همچنين با توجه به متغير بودن
سرعت فرب بر اين است که معادالت سيستم به صورت دقيق قابل
دسترسي نيست.

شكل  : ۱۹بيشنيه خطای زاويه برای  ۱0نمونه داده در سناريوی
سرعت متغير ،حالت ناهمزمان
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است .مقدار اوليه تخمين برابر با مقدار اوليه اندازهگيری قرار داده

شكل  : ۱۸نمودار سرعت زاويهای مرجع و تخمين زده شده در

 -1-2-4تعیین مقدار پارامترهای  R,Qدر سرعت متغیر
تعيين مقدار پارامترهای  R,Qدر سرعت متغير همانند قسمت ۱-۱-4
است و فقط نتايج آن بيان ميشود به اين صورت که مقدار  D4برابر با
 0/4 (m / s 2 ) 2و  D5برابر با  ۳ (m / s 2 ) 2به دست آمد که برای R
مقدار  40 (1/ s 2 ) 2و برای  Qمقدار  ۱2 (1/ s 2 ) 2نتيجه ميشود.
 -2-2-4نتایج پیادهسازی سناریوی سرعت متغیر ،حالت

شكل  RMSE : 20خطای زاويه برای  ۱0نمونه داده در سناريوی
سرعت متغير ،حالت ناهمزمان
نتايج خطای سرعت زاويهای در سناريوی سرعت متغير در دو نمودار
( 2۱و  )22نشان داده شده است.

ناهمزمان
همانند پيادهسازی سناريوی سرعت ثابت حالت ناهمزمان ،برای ۱0
نمونه آزمايش نتايج ارائه شده است .نتايج خطای زاويهای سناريوی

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.6.9

سناريوی سرعت متغير

سرعت متغير در دو نمودار ( ۱۹و  )20آورده شده است.
با توجه به نمودارهای ( ۱۹و  )20برای بعضي آزمايشها مشاهده
دارد .بزرگترين بيشنيه خطای زاويهای  AEKFبرابر  ۳/74درجه است
که نسبت به دو روش ديگر که  4/۳۹و  ۳/۸۸درجه هستند ،بهتر است و
بزرگترين  RMSEخطای زاويهای  ۱/۹۳ ،AEKFدرجه است که نسبت
به دو روش ديگر که  2/۳۱درجه برای  EKFو  2/۸5درجه برای مشاهده،
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸

شكل  : 2۱بيشنيه خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در
سناريوی سرعت متغير ،حالت ناهمزمان
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شكل  RMSE : 22خطای سرعت زاويهای برای  ۱0نمونه داده در

متغير ،حالت همزمان

با توجه به نمودارهای ( 2۱و  )22برای بيشنيه خطای سرعت زاويهای،
 EKFدر  7آزمايش و  AEKFدر  ۳آزمايش بهترين نتيجه را دارند .به
عبارتي تخمين در تمامي آزمايشها بهتر از مشاهده عمل کرده است و
همچنين اختالف بين  EKFو  AEKFبسيار اندک و در حد صدم درجه
است .برای  RMSEخطای سرعت زاويهای AEKF ،نتيجه بسيار بهتری در
تمام آزمايشها نسبت به دو روش ديگر دارد و همچنين  EKFنتيجه بسيار
بهتری نسبت به مشاهده دارد.
 -3-2-4نتایج پیادهسازی سناریوی سرعت متغیر ،حالت
همزمان
نتايج آناليز خطای زاويهای حالت همزمان سناريوی سرعت متغير در
نمودارهای ( 2۳و  )24آورده شده است .با توجه به نتايج ،برای بعضي
آزمايشها  EKFنتيجه بهتری دارد و برای بعضي ديگر  AEKFنتيجه
درجه است که نسبت به دو روش ديگر که  4/76درجه و  ۳/۱5درجه
است ،بهتر است و بزرگترين  RMSEخطای زاويهای ۱/۸6 ،AEKF
درجه است که نسبت به دو روش ديگر که  2/40درجه برای  EKFو
 2/22درجه برای مشاهده است ،بهتر است .در  ،AEKFاز  5آزمايش2 ،
آزمايش بيشنيه خطای زاويهای بهتر و  ۳آزمايش  RMSEخطای زاويهای
بهتر نتيجه ميشود .در  ۳ ،EKFنمونه بيشنيه خطای زاويهای بهتر و  2نمونه

سرعت متغير ،حالت همزمان
در نمودارهای ( 25و  )26نتايج خطای سرعت زاويهای سناريوی
سرعت متغير حالت همزمان ارائه شده است .با توجه به نمودارهای ( 25و
 )26برای بيشينه خطای سرعت زاويهای EKF ،در  2آزمايش و

AEKF

در  ۳آزمايش بهترين نتيجه را دارند .به عبارتي تخمين در تمامي
آزمايشها بهتر از مشاهده عمل کرده است و همچنين اختالف بين EKF

و  AEKFبسيار اندک است .برای  RMSEخطای سرعت زاويهای،
 AEKFنتيجه بهتری در  4آزمايش نسبت به دو روش ديگر دارد و
همچنين  EKFدر  ۱آزمايش نتيجه بهتری دارد .پس ميتوان گفت که
تخمينگر  AEKFدر تخمين سرعت زاويهای عملكرد بهتری دارد و
ميتواند انتخاب بهتری نسبت به  EKFباشد.

 RMSEخطای زاويهای بهتر نتيجه ميشود .پس از  5آزمايش انجام گرفته
تخمينگرهای  EKFو  AEKFدر تمامي آزمايشها نتيجه بهتری در بيشنيه
خطای زاويهای و  RMSEخطای زاويهای نسبت به حسگر مشاهده دارند
پس تخمين بهتر از مشاهده عمل کرده است .انتخاب بين

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1398.13.2.6.9

بهتری ميدهد .بزرگترين بيشينه خطای زاويهای  AEKFبرابر 2/65

شكل  RMSE : 24خطای زاويه برای  5نمونه داده در سناريوی
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سناريوی سرعت متغير ،حالت ناهمزمان

شكل  : 2۳بيشنيه خطای زاويه برای  5نمونه داده در سناريوی سرعت

تخمينگر EKF

و  AEKFبستگي به عملكرد آنها در تخمين سرعت زاويهای خواهد

شكل  : 25بيشنيه خطای سرعت زاويهای برای  5نمونه داده در
سناريوی سرعت متغير ،حالت همزمان
مجله کنترل ،جلد  ،۱۳شماره  ،2تابستان ۱۳۹۸
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 دو تخمينگر فيلتر کالمن تعميم يافته و فيلتر کالمن.ناهم زمان انجام شد
.تعمييم يافته تطبيقي برای تخمين سرعت زاويهای غلت به کار گرفته شد
 نمونه آزمايش۱0  برای حالت ناهمزمان،برای بررسي تكرارپذيری نتايج
. نمونه آزمايش مورد بررسي قرار گرفت5 و برای حالت همزمان
به طور کلي برای تخمين سرعت زاويهای با توجه به نتايج به دست
 فيلتر کالمن تعميم يافته تطبيقي بسيار بهتر از فيلتر کالمن تعميميافته،آمده
و همچنين مشاهده در هر دو سناريوی سرعت ثابت و متغير عمل کرده
 برای خطای زاويهای که با استفاده از انتگرالگيری از، همچنين.است
خطای سرعت زاويهای به دست ميآيد نيز عملكرد فيلتر کالمن تعميم
 است ولي اين موضو برایEKF يافته تطبيقي بهتر از دو حالت مشاهده و
تمامي نمونه دادهها صدق نميکند و دليل آن اين است که در هنگام
 به عبارتي با خطای.انتگرالگيری خطاهای مثبت و منفي جمع ميشوند
 شايد خطای زاويهای بيشتری وجود داشته،کمتر در سرعت زاويهای
 بيشنيه خطای زاويهای در سناريوی سرعت ثابت در حالت ناهمزمان.باشد
 درجه باقي ميماند۳/25  درجه و برای همزمان در محدوده۳ در محدوده
 درجه4 و در سناريوی سرعت متغير نيز بيشنيه خطای زاويهای در محدوده
. عملكرد بهتری داردAEKF باقي ميماند که ميتوان نتيجه گرفت فيلتر
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