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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12مخابرات و فن آوري ماهواره، تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده P341

استادیار-1
samadi.masoud@gmail.com، 09122865964، دانشجوي کارشناسی ارشد-2

طراحیدري حسگرهاي ناوبري جسم پرندهخطامنابع بنديبودجه
واقعیهايدادهبا استفاده از گذاريو صحهناوبري اینرسیي سامانه

2مسعود صمدي،1فرهاد فانی صابري

)چهارراه ولی عصر-تهران(صنعتی امیرکبیر، پژوهشکده علوم و فناوري فضادانشگاه -1
))آهنگ سابق(حقی متري ده45-تهران(دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب-2

چکیده
هاي هاي ناوبري اینرسی از دیرباز همواره یکی از چالشافزایش دقت سامانه

ي ناوبري اینرسی بـه  بهبود دقت یک سامانه. باشداساسی در علم ناوبري می
. بسـتگی دارد ... افزار، حسگر و الگوریتم، سختپارامترهاي مختلفی از قبیل 
هاي ناوبري اینرسی به دو دسـته اسـتاتیکی و   منابع مختلف خطا در سامانه

ي نـاوبري اینرسـی   سـامانه درشوند، که در بروز خطـا دینامیکی تقسیم می
ي نـاوبري  یک روش مؤثر در بهبـود عملکـرد سـامانه   .باشندمیبسیار مؤثر 

. باشـد دقت آن، بکارگیري حسـگرهاي بسـیار دقیـق مـی    اینرسی و افزایش 
هاي بسیاري خواهد شـد و بـا توجـه بـه     لیکن این امر مستلزم صرف هزینه

ي این حسگرها دشـوار  ها، تهیهشرایط سخت سیاسی کشور و وجود تحریم
سـازي  بنابراین استفاده از حسگرهاي اینرسی ارزان قیمت بـا جبـران  . است

عنـوان یـک راهکـار    بـه زایش دقت ناوبري اینرسـی،  منابع خطا به منظور اف
هـاي  سازي منابع خطـا در سـامانه  لیکن جبران. قرار گرفته استتوجه مورد

افـزاري همـراه   افزاري و یا نـرم ي سختناوبري همواره با یک فرآیند پیچیده
.است و گاهاً جبران آنها نیاز به صرف هزینه هاي هنگفتـی خواهـد داشـت   

هـاي  گیـري در انتخـاب روش  ن سهم منابع خطا، تصمیمبا مشخص شدلذا 
. تـر مـی شـود   سازي خطا و ساختار ارتباطی واحدهاي مختلف آسانجبران

ي نـاوبري اینرسـی و مشـخص    بنابراین با توجه به دقت مطلوب در سـامانه 
سازي خطا به منظور افزایش دقت بودن سهم منابع خطا، راهکارهاي جبران

هدف اصلی مشخص کردن مقالهدر این .گیردقرار میناوبري مورد استفاده 
ي ناوبري اینرسـی مـی   نهایی سامانهدقتدر آنهامنابع خطا و تعیین سهم 

بررسی سهم منابع خطا از قبیل بایاس، دریفـت، ضـریب   راستادر این . باشد
بـر اسـاس   سـنج  حسـگرهاي ژیروسـکوپ و شـتاب   ... مقیاس، نامتعامدي و 

تعیـین و اثـرات   ي ناوبري اینرسی یک جسـم پرنـده   نهواقعی ساماهايداده
.گذاري قرار خواهد گرفتآنها در دقت سامانه ناوبري مورد ارزیابی و صحه

منابع -ناوبري اینرسی -صحه گذاري -بودجه بندي :واژه هاي کلیدي
خطا

مقدمه
گیري ي ناوبري اینرسی با استفاده از اندازهتعیین موقعیت در سامانه

اي و شتاب در سه جهت و بر اساس هاي دینامیکیِ تغییرات زاویهکمیت
هاي ناوبري در سامانه. گیردقوانین نیوتن در مکانیک کالسیک انجام می

تاییي سهمجموعهشامل )IMU(یگیري اینرسیک واحد اندازهاینرسی، 
گیري به ترتیب براي اندازهو ژیروسکوپسنجشتابحسگرهاي اینرسی 

ها در ها و ژیروسکوپسنجاي و شتاب وجود دارد؛ که شتابتغییرات زاویه
.]2و1[گیرندقرار میدر کنار هم سه جهت و دو به بر هم عمود، 

اینرسی، بررسی و هاي ناوبري با توجه به گستردگی کاربرد سامانه
بسیار هادر طراحی این سامانهتحلیل خطاي ناوبري و اطالع از منابع خطا

ي ناوبري اینرسی در کاربردهاي عملی، دقت یک سامانه. استحائز اهمیت
.باشدگیري حسگرهاي اینرسی میمحدود به خطاي اندازه

ایی، شناسایی منابع خطا و میزان تاثیر آنها در تولید خطاي نهلذا 
ي موجب افزایش دانش و آگاهی در طراحی یک سامانهترین گام در اصلی

تواند، طراح میبا ساتفاده از این دانش . دباشناوبري اینرسی می
ترین حسگرهاي اینرسی و الگوریتم تصحیح خطا را با توجه به مناسب

لذا تعیین .نمایدي ناوبري اینرسی انتخاب نیازمندي و مشخصات سامانه
هم منابع خطاي حسگرهاي ناوبري در دقت نهایی سامانه ناوبري بعنوان س

.گرددمسئله اصلی در این مقاله مطرح می
در منابع و مستندات مختلف بر اساس فناوري ساخت حسگرهاي 

هاي متفاوتی براي توصیف رفتار حسگرها ارائه ها، مدلاینرسی و کاربرد آن
فقط خطاي بایاس و ضریب مقیاس]5و3،4[به طور مثال در . استشده

)Scale Factor(به . استدر توصیف رفتار حسگرهاي اینرسی لحاظ شده
نظر سازي حسگرها صرفعبارت دیگر معموال از برخی منابع خطا در مدل

ي ناوبري اینرسی در خطاي نهایی یک سامانهو از نقش آنهااستشده
از قبیل نابع مختلف خطا سعی شده ممقالهدر این . گرددپوشی میچشم

حسگرهاي ژیروسکوپ و ... بایاس، دریفت، ضریب مقیاس، نامتعامدي و 
آنها در دقت سامانه سهم و سازي حسگرها لحاظ شدهشتاب سنج در مدل

ي ناوبري اینرسی یک جسم پرنده بر اساس اطالعات واقعی سامانهناوبري 
.مورد ارزیابی و صحه گذاري قرار خواهد گرفت

سازي خطاي حسگرهامدل
است، مدل کاملی براي توصیف رفتار حسگرهاي در این مقاله سعی شده

ي کاربرد و نیز فنآوري ساخت آنها، اینرسی غیرمکانیکی با توجه به حوزه
سنج شامل هاي ارائه شده براي حسگر ژیروسکوپ و شتابمدل. ارائه گردد

باشد، که هر یک از این منابع خطا بطور مستقل در چندین منبع خطا می
. یابی موثر استتولید خطاي نهایی موقعیت

بنابراین کاهش خطاي ناوبري مستلزم تصحیح خطاي حسگرها 
باشد، که براي پیاده سازي الگوریتم تصحیح نیاز به یک مدل ریاضی از می
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رفتار يمدل ریاضی توصیف کننده. رفتار حسگرها وجود دارد
.]10و9،8،7،6[گرددبیان میسنج در ادامه و شتابهاژیروسکوپ

:مدل ژیروسکوپ
چارچوب اي را در تغییرات زاویهگیري اینرسی در واحد اندازههاژیروسکوپ

گیرند که این مقدار نسبت به مقدار حقیقی داراي اختالفی اندازه میبدنه
یک مدل ریاضی ارتباط بین مقدار . باشدناشی از منابع مختلف خطا می

.دهدگیري را نشان میحقیقی و مقدار اندازه

Gxzyyzaezgz

ygyxgxzzyyxxx

BffBfB
fBfBMMS





_

)1(~ 

)1(

به ترتیب مقادیر zوx،yو نیز zfو xf ،yfکه 
داربیانگر مق~x. اي در سه محور هستندحقیقی شتاب و تغییرات زوایه

.]12و1،11[دباشاي میگیري تغییرات زاویهاندازه

GxBابمعرف بایاس ثابت یا مستقل از شت)g Independent

Bias(است.gxB ،gyBوgzB شتاب بایاس وابسته به)g Dependent

Bias(و نیزyzaeB g2(مجذور شتاب بایاس وابسته به_ Dependent

Bias ( ددهنمیرا نشان.Mi ضریب انحراف محورiگیري را از محور اندازه
ه این انحراف ممکن است ناشی از نامتعامديک،دهدنشان می

)Non_Orthogonality(محورها و یا ناهمترازي)Misalignment(
آن اي باشد که سامانه بر روي گیري با چارچوب بدنه وسیلهچارچوب اندازه

نماد خطاي ضریب Siو . شوداست، که بر حسب درصد بیان مینصب شده
. مقیاس است

:سنجمدل شتاب
در چارچوب گیري اینرسی را شتاب وارد شده به واحد اندازههاسنجشتاب

ي وسایل سنجشی این مقدار نسبت گیرند که همانند همهاندازه میبدنه
مدل . باشداز منابع مختلف خطا میبه مقدار حقیقی داراي اختالفی ناشی 

گیري را در یک ریاضی زیر ارتباط بین مقدار حقیقی و مقدار اندازه
.دهدسنج نشان میشتاب

)2    (fxyyzzyyxxx BMfMfMfSf  )1(~

xf ،yf وzf   ــی ــادیر حقیق ــب مق ــه ترتی ــزب xfو نی
ــدار~ مق

بایـاس ثابـت   نیـز معـرف   GxB. ]15و14،13،1[گیري شتاب هستنداندازه
.ها هستندنیز همانند خطاي ژیروسکوپSiو Miتعریف است و سنجشتاب

، g، بایاس وابسته به gدر این تحقیق خطاهاي بایاس مستقل از 
مقیاس، ناهمترازي و نامتعامدي براي ، ضریب g2بایاس وابسته به 

سازي و نیز براي مدل. اندسازي حسگر ژیروسکوپ در نظر گرفته شدهمدل
سنج، از خطاي بایاس ثابت، ضریب مقیاس، ناهمترازي و خطاي شتاب

.استنامتعامدي استفاده شده

تحلیل خطاي ناوبري
یک خطاي شود کهبراي به دست آوردن معادالت خطاي ناوبري، فرض می

، xبه ترتیب در راستاي محورهاي δγوδα،δβناهمترازي خیلی کوچک 
y وzاین ناهمترازي با بردار خطاي . حسگرها وجود دارد]δγδβδα

=[ψبنابراین ماتریس کسینوس هادي شامل این . شودتعریف می
nناهمترازي با

bC
ماتریس کسینوس هادي ارتباط بین . شودبیان می~

nشده با ماتریس کسینوس هادي حقیقیتخمین زده
bC3ي در رابطه

. استارائه شده
)3  (n

b
n
b BCC ~

، یک ماتریس تبدیل از محورهاي حقیقی به محورهاي Bکه ماتریس 
توان کوچک میبراي زوایاي ناهمترازي خیلی . شده استتخمین زده

. را بیان کرد4ي رابطه
)4  (]1[ B

Misalignment(ماتریس ناهمترازيΨو 3×3ماتریس واحد Iکه 
Matrix(است، که ماتریس شبه متقارن)Skew Symmetric Matrix(

.بیانگر ماتریس ناهمترازي است5يرابطه. باشدمیψبردار 

)5  (






















0
0

0





توان خطاي وضعیتمی5و 4، 3بنابراین با استفاده از روابط 
)Attitude(16و1[بیان کرد6ي را با رابطه[.

)6  (Tn
b

b
iib

n
b

n
in

n
in

n
in CC  

nکه
in

n
in  وb

ib
b
ib وininin  ~

n. باشندمی
in نرخ چرخش چارچوب ناوبري نسبت به چارچوب اینرسی

bدر چارچوب ناوبري، و نیز 
ib نرخ چرخش چارچوب بدنه نسبت به

در ادامه با توجه براي خطاي . چارچوب اینرسی در چارچوب بدنه است
.]16و1[گرددارائه می7ي سرعت رابطه

)7  (bn
b

n fCfvvv   ][~ 

شده و مشتق به ترتیب بردار مشتق سرعت تخمین زدهvو~vکه 
گیري بردار شتاب اندازهnf. سرعت حقیقی در چارچوب ناوبري است

گیري شده در خطاي شتاب اندازهbfشده در چارچوب ناوبري و 
را ارائه 8ي توان رابطهپس براي خطاي موقعیت می.چارچوب بدنه است

.داد

)8  (vp  

ي ناوبري اینرسی متصل فرآیند انتشار خطا در سامانه8تا 3روابط 
9يرابطهسازي فرآیند انتشار خطا با خطیدهند، که به بدنه را نشان می

.]16و1[استدر قالب فضاي حالت بیان شده

)9  (x F x Gu  

)10( TDEN hlLvvvx  

)11( Tzyxzyx fffu 
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)12 (

11 12 13

21 22 23

31 32 33

11 12 13

21 22 23

31 32 33

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

C C C
C C C
C C C

C C C
G C C C

C C C

   
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به ترتیب خطاي hδوLδ،lδخطاي وضعیت وδγوδα،δβکه 
به ωiδوviδ،fiδجغرافیایی و خطاي ارتفاع و نیز طولعرض جغرافیایی، 

هاي خطاي سرعت، خطاي شتاب و خطاي ژیروسکوپ در ترتیب مؤلفه
هاي ماتریس انتقال از چارچوب بیانگر درایهijc. چارچوب بدنه هستند

nبدنه به چارچوب ناوبري
bCباشدمی.

ارائه 25تا 13است که عناصر آن در روابط 9×9یک ماتریس Fاما 
.]1[شده است

)13(

2

1

0;sin;0;1;0;

);tansin(;0

R
VL

R

R
VL

R
VLF

E

NE
j





)14(

2

2

0;0;0;0;1;

)cos(;0);tansin(

R
V

R

R
VLL

R
VLF

N

EE
j





)15(

22

3

tan0);
cos

cos(;

0;tan;0;0);cos(;
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)18   (
)(1;0;sin2;
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)19(
27 ;0;0;0;0;1;0;0;0
R
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R
F N
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)20(
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V
LR
LV

LR
F EE
j 28 cos

;0;
cos
tan;0;

cos
1;0;0;0;0 

)21(0;0;0;1;0;0;0;0;09 jF

Ωهاي سرعت در چارچوب ناوبري، مؤلفهviشعاع زمین، Rکه 

هاي شتاب وارد شده به حسگرها در مؤلفهfiسرعت چرخش زمین، 
مقدار شعاع زمین بر اساس . عرض جغرافیایی هستندLچارچوب ناوبري، 

WGS-8استانداردعرض جغرافیایی و سرعت چرخش زمین مبتنی بر 

با استفاده از قالب فضاي حالت معادالت خطاي ناوبري، . بیان شده است
شده نمایش داده1دیاگرام بلوکی انتشار خطا در معادالت ناوبري در شکل 

.است
مدل ،الزم به ذکر است که در استخراج معادالت خطاي ناوبري

تا 6ي روابطو نیز در محاسبه. مورد استفاده قرار گرفته استزمین بیضوي 
. نظر شده استاز جمالت شامل ضرب خطاها، صرف8

بودجه بندي خطا
ي فضاي حالت، مشخص است؛ ورودي معادله11و 9همانطور که از روابط 

در حالیکه خطاي حسگرها ناشی از . خطاي حسگرهاي اینرسی هستند
بنابراین تعیین سهم . شودمشاهده می2منابع مختلفی است که در شکل 

ي هریک از منابع خطاي حسگرها در تولید خطاي نهایی سامانهمشارکت
.ناوبري اینرسی نیز از اهمیت بسیاري برخوردار است

توان تاثیر می،23و 22هاي با تعریف خطاي حسگرها در رابطه
ي پایه. یابی بررسی کردها را در موقعیتسنجها و شتابخطاي ژیروسکوپ

گیري از خروجی ر اساس انتگرالمفهوم فیزیکی تعیین موقعیت ب
ها براي تعیین وضعیت و باشد، و اطالعات ژیروسکوپها میسنجشتاب

معرف موقعیت Pاگر . ]17[گیرندهاي انتقال مورد استفاده قرار میماتریس
توان با استفاده از مقدار می24ي تخمینی باشد، بنابراین به کمک رابطه

.را با تخمین محاسبه کردگیري شده، موقعیت شتاب اندازه
)22  ( ~

)23  (fff 
~

)24  (
2)(

2
1

)()(~

tff

tdtffdtdtffdtdtfP







   

با سنجبنابراین خطاي تعیین موقعیت با خطاي تصحیح نشده شتاب
.شودبیان می25ي رابطه

)25  (2

2
1 ftp  

اگر . کنندگیري میاي را اندازهها نرخ تغییرات زاویهژیروسکوپ
26ي ها انجام نگیرد، طبق رابطهسازي خطا در خروچی ژیروسکوپجبران

.ي زوایا خواهد شدموجب بروز خطا در محاسبه

)26  (tdt   

خطاهاي کوچک زاویه منجر به ناهمترازي در راستاي محورهاي 
همانگونه که در ي حقیقی شتاببنابراین مؤلفه. ها خواهد شدسنجشتاب
گیري شده خواهد شتاب اندازهي، ضریبی از اندازهشوددیده می3شکل 
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گیري شده بر روي ، تصویر شتاب اندازه28و 27ي بنابراین طبق رابطه. بود
. محاسبه خواهند شدjو iمحورهاي حقیقی مفروض 

)27  (tffff i   )sin(
)28  (0)cos(   ff j

گیري از شتاب، وانتگرال28و 27توان با استفاده از روابط پس می
.را نوشت29ي براي خطاي تعیین موقعیت رابطه

)29(
32

6
1

2
1 tfdttf

tdtdtffdtdtP













سازيروش انجام تحقیق و نتایج شبیه
خطا در تولید خطاي نهایی، آگاهی از میزان مشارکت منابع 

نظر کردن از خطا را با توجه به سازي و یا صرفگیري براي جبرانتصمیم
به همین منظور معادالت . کندي ناوبري اینرسی فراهم میکاربرد سامانه

بر اساس خطاي حسگرها ارائه 21تا 9در روابط عمومی خطاي ناوبري
. استشده

ت نـاوبري، اطالعـات پـروازي    خطـاي معـادال  درك صحیحبه منظور 
بـدون  (با شرایط پـرواز یکنواخـت   یک جسم پرندهي ناوبري اینرسی سامانه

سـازي مـورد   دقیقـه بـراي شـبیه   5بـه مـدت   )km/h100مانور و سـرعت  
ي سـامانه موجود بودن داده هاي واقعیبنابراین با . استاستفاده قرار گرفته

هر یک از منابع خطـا را بـه طـور    توان تاثیرمیجسم پرنده ناوبري اینرسی
یـابی بـا اسـتفاده از معـادالت نـاوبري      مجزا در تولید خطاي نهایی موقعیت

تـوان تـاثیر خطـاي بایـاس     به طور مثال می. کردگذاري و صحهسازي شبیه
را در راسـتاي یـک محـور در چـارچوب نـاوبري      سـنج  ژیروسکوپ و شـتاب 

فنـآوري  به همین منظـور مقـادیر مختلـف بایـاس بـر اسـاس       . بررسی کرد
ي شـده هاي جبـران به داده1گیري آنها مطابق جدول و دقت اندازهساخت

سازي معادالت ناوبري مبتنی بر دادهـاي  اضافه شده و نتایج شبیهحسگرها
5و 4هاي ي حسگرها در شکلشدهمتاثر از خطاي بایاس و دادهاي جبران

مقدار بایاس حسگرها را بـر اسـاس مشخصـات    1جدول .گرددمشاهده می
.دهدگیري اینرسی مختلف نشان میفنی واحدهاي اندازه

خطاي کلی حسگرها در این مقاله تحلیل خطاي ناوبريبخشدر 
به نقش هر لیکني ناوبري اینرسی بررسی شد، بروز خطاي نهایی سامانه

به طور مستقل اشاره ...) ، ... ، ... بایاس، (حسگرهاي خطایک از منابع خطا
در اینجا تعیین سهم هر یک از منابع خطا در بروز خطاي نهایی مورد . نشد

براي تعیین سهم هر یک از منابع خطاي حسگرها در . بررسی خواهد گرفت
. هاي زیادي وجود داردي ناوبري اینرسی، روشتولید خطاي نهایی سامانه

ترین روش، در نظر گرفتن نقش یکسان هر یک از منابع خطا در اما ساده 
بودجه بندي خطاي مقاله در این . ]1[باشدیابی میخطاي نهایی موقعیت

شده در معرفیيبع خطاامنر اساس بي ناوبري اینرسی واقعی یک سامانه
ابتدادر روش اول.استگرفتهانجام به دو روش سازي حسگرهابخش مدل

سازي معادالت شبیهنهایی در تعیین طول و عرض جغرافیایی باخطاي 
متاثر از تمام (گیري حسگرها بر اساس مقادیر اندازه21تا 9خطاي ناوبري 

خطاي تعیین موقعیت با حضور 6شکل .. انجام گرفته است) منابع خطا
ي منابع خطا در مقایسه با مقادیر جبران شده بر اساس مختصات همه

ي خطاي مسافتی بین به منظور محاسبهدهد را نشان مییجغرافیای

. استفاده شده است]18[31و30ي موقعیت حقیقی و تخمینی از رابطه
.گرددمشاهده می7موقعیت نیز در شکل نمودار خطاي مسافتی تعیین

)30      (
Rlonglonglatlat

latlatdist
)).cos().cos().cos(

)sin().(arccos(sin

2121

21




)31    ()2(
3
1

pe rrR 

به ترتیب شعاع استوایی و قطبی زمین مطـابق اسـتاندارد   rpو reکه 
.هستندWGS-8استاندارد

و نیز23و 22ها با توجه به روابط سنجها و شتابخطاي ژیروسکوپ
بنـابراین بـر اسـاس    . ي ناوبري اینرسی قابل محاسـبه اسـت  اطالعات سامانه

بـر  سهم هر یـک از منـابع خطـا    2و 1گیري حسگرها در روابط مدل اندازه
ي سـهم عنـوان مثـال روش محاسـبه   بـه . شـود محاسـبه مـی  حسب درصد 

33و32ي رابطـه در xمحـور  ژیروسـکوپ بایاس و ضریب مقیاسخطاهاي 
است، که تعیین سهم سایر منابع خطا نیز به همین منوال خواهـد  ارائه شده

. بود
)32  (100

x

GxB


)33  (100
x

xxS



خطا به طور مجزا بر روي تاثیر هر یک از منابعابتدا در روش دوم، 
است، و سپس این مقدار محاسبه شدهگیري حسگرها اندازهمقادیر
مورد استفاده 21تا 9سازي معادالت خطاي ناوبري گیري در شبیهاندازه
مثال بر اساس تاثیر خطاي بایاس و ضریب مقیاس . استگرفتهقرار 
معادالت خطاي ناوبري ،35و34مطابق روابط xمحور سنجشتاب
.استسازي شدهشبیه

)34     (fxx Bf 
)35      (xxx fSf 

ي سامانهبنابراین تاثیر هریک از منابع خطا در بروز خطاي نهایی 
و در این مرحله . استمحاسبه شدهدر تعیین مختصات جغرافیاییناوبري 

به خطاي مسافتی موقعیت حقیقی و تخمینی30ي نیز به کمک رابطه
سازي معادالت خطاي ناوبري بر اساس در گام آخر نیز شبیهآیددست می

.استگیري متاثر از تمامی منابع خطا انجام گرفتهاندازهمقادیر 
بودجه بندي البته .ارائه شده است2نتایج هر دو روش در جدول 

4براي ي ناوبري اینرسیاطالعات پروازي سامانهبر اساس منابع خطا 
شرایط پرواز یکنواخت بدون مانور و سرعت (پروفایل پروازي مشابه 

km/h100 ( کندگذاري میرا صحه2است، که نتایج جدول تکرار شده .

در محور شمال سنجخطاي بایاس ثابت ژیروسکوپ و شتاب) 1جدول
]1[چارچوب ناوبري

بایاس ثابت 
ژیروسکوپ 

)deg/h(

بایاس ثابت 
سنجشتاب

)milli g(
1010
43730
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بودجه بندي خطاي حسگرها) 2جدول
مقدار 
خطاي 

σ1

مسافتی خطاي 
تعیین موقعیت

)متر(

سهم مشارکت در 
)%(خطاي نهایی

بایاس ثابت 
ژیروسکوپ

)deg/sec(

Bgx 13/0 7/981 1/12
Bgy 13/0 6/1184 6/14
Bgz 13/0 8/916 3/11

بایاس وابسته به 
شتاب ژیروسکوپ

)deg/sec/g(

Bggx 009/0 6/259 2/3
Bggx 009/0 2/300 7/3
Bggx 009/0 6/113 4/1

بایاس وابسته به 
مجذور شتاب 

ژیروسکوپ
)deg/sec/g2(

Bgg
2y 05/0 6/186 3/2

Bgg
2y 05/0 6/113 4/1

Bgg
2y 05/0 4/97 2/1

ضریب مقیاس 
(%)ژیروسکوپ

Sgz 1 4/170 1/2
Sgz 1 3/235 9/2
Sgz 1 4/174 15/2

ناهمترازي و 
نامتعامدي 

)radµ(ژیروسکوپ

Mgz 700 3/162 2
Mgz 700 5/105 3/1
Mgz 700 1/81 1

بایاس ثابت 
milli(سنج شتاب

g(

Bax 30 6/616 6/7
Bay 30 7/478 9/5
Baz 30 9/275 4/3

ضریب مقیاس 
(%)سنجشتاب

Sax 1 6/182 25/2
Sax 1 8/129 6/1
Sax 1 3/162 2

ناهمترازي و 
نامتعامدي 

)radµ(سنجشتاب

May 400 7/121 5/1
May 400 2/89 1/1
May 400 9/64 8/0

خطاي نهایی 
تخمینی -- -- 8/7426 --

خطاي نهایی 
حقیقی -- -- 5/8113 --

بحث و نتیجه گیري
در این تحقیق فرآیند انتشار خطا در معادالت ناوبري مورد بررسی قرار 

کامال مشخص است، که در طول زمان 29و 24با دقت در روابط . گرفت
ها تاثیر بیشتري در سنجها نسبت به خطاي شتابخطاي ژیروسکوپ

ها زیرا که خطاي ژیروسکوپ. ناوبري دارندافزایش خطاي نهایی یک سامانه
شوند، این در با توان سوم زمان سپري شده در معادالت ناوبري وارد می

ن دوم در معادالت ناوبري مؤثر ها با تواسنجحالیست که خطاي شتاب
مشهود است که خطاي تعیین موقعیت در 5و 4هاي در شکل. هستند

طول مسیر حرکت براي خطاي بایاس ژیروسکوپ بسیار بیشتر از  خطاي 
نیز که بر اساس 2این موضوع در جدول . باشدسنج میبایاس شتاب

است، نیز دیده تهي ناوبري اینرسی انجام گرفاطالعات پروازي یک سامانه
.شودمی

ها در کاهش خطاي ناوبري بنابراین تصحیح خطاي ژیروسکوپ
ي تاثیر هر یک از منابع خطا در بروز اما مقایسه. بسیار مؤثرتر خواهد بود

دهد، که خطاي بایاس نشان می2خطاي ناوبري با استفاده از جدول 
توان پس می. ري داردحسگرها بیشترین تاثیر را در تولید خطاي نهایی ناوب

گفت که عمده ترین عامل خطاي تعیین موقعیت ناشی از خطاي بایاس 
.باشدها میحسگرها و به خصوص خطاي بایاس ژیروسکوپ

خطاي مسافتی تعیین موقعیت ،2با توجه به اطالعات جدول 
ي ناوبري اینرسی مبتنی بر حسگرهایی با مشخصات سامانهیک حقیقی 
) km/h100بدون مانور و سرعت (دقیقه پرواز یکنواخت 5بعد از 2جدول 
ج باشد؛ در حالیکه خطاي تخمینی بر اساس نتایمیمتر 5/8113حدود 

مقدار حقیقی و تخمینی خطاي مسافتی به . متر است8/7426سازي شبیه
گیري در وجود نویزهاي اندازهناشی از هم نزدیک است و این اختالف

.حسگرها، خطاهاي محاسباتی و تفاوت شرایط عملی و تئوري است

اها و نمودارهشکل

دیاگرام بلوکی خطاي ناوبري- 1شکل

دیاگرام تاثیر منابع خطاي حسگرها در تعیین موقعیت-2شکل

سنجشتابگیريتاثیر خطاي ناهمترازي در راستاي اندازه-3شکل
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تعیین موقعیت در طول مسیر حرکت بر اساس مقادیر مختلف - 4شکل
در راستاي شمال چارچوب ناوبريسنج شتابخطاي بایاس ثابت حسگر 

تعیین موقعیت در طول مسیر حرکت بر اساس مقادیر مختلف -5شکل
در راستاي شمال چارچوب ناوبريژیروسکوپخطاي بایاس ثابت حسگر 

بر اساس مختصات جغرافیاییتعیین موقعیت خطاي -6شکل

تعیین موقعیت خطاي مسافتی -7شکل
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