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  چكیدٌ 

اس عیغتتن   حبصتل ثزای ثِ دعت آٍردى ؽتبة ثمل، ؽتتبة   عٌجی َّایی یىی اس اطالعبت هَرد اعتفبدُدر ثمل
ّتبی  ؽتبهل دادُ  تعییي هَلعیت جْتبًی  عیغتن ّبی خبمثبؽذ. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دادُتعییي هَلعیت جْبًی هی

-گیزی اًجتبم گتزدد. ایتي هؾتتك    ثبیغت دٍ ثبر عول هؾتكلذا ثزای ثِ دعت آٍردى ؽتبة هی ثبؽذهَلعیتی هی

اًجبم ّوشهبى ایي تحمیك ّذف اس  گیزد اهب دارای ًَیش ثبالیی خَاّذ ثَد.اًجبم تَاًذ ثِ صَرت هعوَلی گیزی هی
ثتِ ّوتیي    ِ ًَیش ؽتبة حبصل، ووتز اس حبلت لجتل گتزدد.  گیزی ٍ حذف ًَیش هی ثبؽذ ثِ طَریىهؾتكعولیبت 

تتز ٍ ووتتز،    ًتیجِ حبصل اس ایي فیلتز ثب هحبعتجبت عتبدُ  . گیز طزاحی گزدیذگذر تفبضلهٌظَر یه فیلتز پبییي
 ثبؽذ. هی B-Splineلبثل همبیغِ ثب ًتبیج فیلتز 

 

 گیزگذر تفبضليؽتبة ثمل، عیغتن تعییي هَلعیت جْبًی، فیلتز پبیی :َاي كلیدي ياصٌ

 

 

 مقدمٍ -1
ّتبی  . یىی دادُگزدداس دٍ عزی دادُ اعتفبدُ هی 1ثزای ثِ دعت آٍردى ؽتبة ثمل در ثمل عٌجی َّایی

ّبی هَلعیتی ثِ صَرت طتَ  ٍ عتزو ٍ ارتفتبغ جفزافیتبیی در     وِ ؽبهل دادُ 2عیغتن تعییي هَلعیت جْبًی

-ٍ دیگتزی دادُ ی هَرد ًظز اعت ٍعیلِ ثذًِوِ چبرچَة جغوی چبرچَة هتصل ثِ  اعت 3چبرچَة جغوی

4بی هزثَط ثِ عیغتن ًبٍثزی ایٌزعیّ
ؽتتبة حبصتل اس    ثبؽتذ. ثبؽذ وِ ؽبهل عِ ؽتبة ٍ عِ ساٍیتِ هتی  هی 

INS ِحبصتل اس  در صَرتی وِ ؽتتبة  ،ذثبؽ هی پزًذُ فمط ؽبهل ؽتبة ٍعیل GPS ،  دٍ ؽتبهل  ِ  ؽتتبة ٍعتیل

اس ؽتتبة   INS ؽتبة ل عٌجی َّایی، ؽتبة ثمل سهیي ًتیجِ تفبضلدر ثم لذا .ثبؽذهتحزن ٍ ؽتبة ثمل هی

GPS َّبی عیغتن تعییي هَلعیت جْبًی ثِ صَرت طَ  ٍ عزو ٍ . ّوبًطَر وِ اؽبرُ ؽذ دادُ]2[دخَاّذ ث

                                                 
* ًَیغٌذُ هغؤٍ    
1 Airborne Gravimetry 
2  Global position system: GPS  
3  Body Frame 
4  Inertial Navigation System: INS 
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 5ثتِ چتبرچَة ًتبٍثزی    ،ّب اثتذا ثب اعوب  یه تجذیل عیغتن هختصتبت ثبؽٌذ. لذا ایي دادُارتفبغ جفزافیبیی هی

ثبؽذ وِ در آى هجذا هحلتی اعتت ٍ ثتز رٍی ثی تَی لتزار دارد ٍ      . چبرچَة ًبٍثزی چبرچَثی هیؽَدثزدُ هی

جْتت   الٌْبری(، هحَر دٍم ثِ عوت ؽزق ٍ هحتَر عتَم در  هحَر اٍ  آى ثِ عوت ؽوب  )هَاسی ثب خط ًصف

گتزدد.  هٌتمل هی 6ثِ چبرچَة ایٌزؽیب  هختصبت ،عپظ ثب اعوب  یه تجذیل دیگزًزهب  ثز ثی َی لزار دارد. 

گیزی در عیغتن  چزا وِ ًتبیج هؾتك وِ اثز دٍراى سهیي اس آى حذف ؽذُ اعت. چبرچَثی ،چبرچَة ایٌزؽیب 

. ثزای ثتِ دعتت آٍردى   ر چبرچَة ایٌزؽیب  ثِ دعت آهذُ اعتهَلعیت د حب  ایٌزؽیب ، پبیذارتز خَاّذ ثَد.

گیتزی  . ایي عول هؾتتك ؽَدگیزی هؾتكؽیب  اس هختصبت در چبرچَة ایٌزدٍ ثبر السم اعت وِ  GPS ؽتبة

اس اعوتب   گیزی ثب اعتفبدُ هؾتك ِ ّذف ایي تحمیك اعتّبی هختلفی صَرت گیزد. رٍؽی وتَاًذ ثِ رٍػهی

تَاى ؽتبة را ثِ دعت آٍرد اهب ایي گیزی هعوَلی ًیش هیثب اعتفبدُ اس هؾتك اعت. 7گیزتفبضل گذرفیلتز پبییي

ِ  عول هؾتتك  B-Splineگیز ؽَد. ثب اعتفبدُ اس رٍػ تفبضلایؼ ًَیش هیگیزی عجت افشًَغ هؾتك  گیتزی ٍ ثت

در ایتي تحمیتك اثتتذا ثتِ طتَر خالصتِ       دعت آٍردى ؽتبة ثب ًَیش ووتز در تحمیمبت لجل اًجبم گزفتِ اعتت.  

تعییي ّبی هَلعیتی عیغتن گزدد ٍ عپظ ایي فیلتز ثز رٍی دادُگیز هطزح هیگذر تفبضلطزاحی فیلتز پبییي

گیزی ٍ وتبّؼ ًتَیش ثتِ صتَرت ّوشهتبى      ثب طزاحی ایي فیلتز عولیبت هؾتكگزدد. هی اعوب  هَلعیت جْبًی

دارد. هشیت رٍػ فیلتتز    B-Splineگیز گیز ًتبیجی هؾبثِ ثب رٍػ تفبضلتفبضلگذر ؽَد. فیلتز پبییياًجبم هی

 ثبؽذ.ت ووتز آى هیهحبعجب B-Splineگیز گذر در همبیغِ ثب تفبضلگیز پبییيتفبضل

 

  دیجیتال فیلتز -2
ثبؽذ. ثِ ّویي علت ثزای رعیذى ثِ هفَْم فیلتز اثتذا ثِ فیلتز ثِ طَر ولی یه عیغتن سهبى گغغتِ هی

ٍ عتپظ ًحتَُ طزاحتی فیلتتز      گیتزد ّبی آى هَرد ثحث لزار هی ٍ ٍیضگی 8طَر خالصِ عیغتن سهبى گغغتِ

 ارائِ خَاّذ ؽذ.گیز گذر تفبضلپبییي

 

 سمان گسستٍ ي خصًصیات آنسیستم  -2-1

گیزد ٍ یه دًجبلِ خزٍجتی اس اعتذاد را تَلیتذ    یه دًجبلِ ٍرٍدی اس اعذاد را هی ،ّبی سهبى گغغتِعیغتن

ِ  عیگٌب  وِ ثبؽذّبیی اس یه تبثع پیَعتِ ثب سهبى هیّبی عذدی اغلت ًوًَِوٌذ. ایي دًجبلِهی  ،x(n) گغغتت

ثِ ّویي علت سهبى  دّذ وِثِ طَر هعبد  ًوبیؼ هی  بًْبی ثب فبصلِرا در سه x(t) پیَعتِ عیگٌب 

 ؽَد.گزفتِ هیدر ًظز  1ثزاثز   T ثیبى رٍاثط، هعوَالً پبراهتز عبسیاًذ. ثزای عبدُگغغتِ ًبهیذُ ؽذُ

 زاگت دّتذ.  ًوتبیؼ هتی  را    yٍ خزٍجی  xثب ٍرٍدی عیغتن سهبى گغغتِ 1در ؽىل  Sجعجِ ثب ثزچغت 

 تزویتت خطتی ٍرٍدی   ٍ دّتذ ًتیجتِ  را   خزٍجی ٍ ٍرٍدی   خزٍجی  ٍرٍدی

 ًوبیتذ، را تَلیتذ     خزٍجتی  ٍ  ثِ اسای ّز ثبثتت   

 . ]3[َدؽعیغتن خطی ًبهیذُ هی 1ؽىل  در Sآًگبُ عیغتن 

                                                 
5  Navigation Frame 
6  Inertial Frame 
7  Low Pass  Differentiator Filter 
8  Discrete-Time Systems 
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 ]3[  : عیغتن سهبى گغغتِ 1ؽىل 

 

 ،را دّذ خزٍجی   ؽَد اگز ٍرٍدیثبثت یب ًبهتفیز ثب سهبى ًبهیذُ هی 1عیغتن ؽىل        

   خزٍجیثبؽذ،  هی عیگٌب   m  ثِ اًذاسُ ؽیفت سهبًیوِ   آًگبُ ٍرٍدی

)پبیذار اعت اگز خزٍجی S ًتیجِ دّذ. عیغتن را )y n ثِ اسای ّز عیگٌب  ٍرٍدی وزاًذار( )x n  وزاًذار

ثز  را ثتَاى  ٍ خزٍجی  اگز ٍرٍدی گَیٌذ عیغتن دیجیتب را  S ثبلی ثوبًذ. عیغتن سهبى گغغتِ

در اداهِ وَاًتیذُ ثبؽٌذ. ٍ  ثِ عجبرت دیگزٍ  ًوَدهحذٍدی اس همبدیز هوىي فزو اعبط اعذاد 

ِ طزاحی فیلتز هَرد ًظز ث ثتَاى ؽَد تبهبى گغغتِ خطی ًبهتفیز ثب سهبى پزداختِ هیّبی سثِ آًبلیش عیغتن

 سهبى ؽبهل عِ هزحلِ سیز اعت.     ّبی سهبى گغغتِ خطی ًبهتفیز ثب . آًبلیش عیغتندعت پیذا وزد

                                 ّبی عبدُ                                                                                                                     تجشیِ ٍرٍدی ثِ هَلفِ -1 

            ی عبدُ                                                                                                                       ّبّبی عیغتن ثِ ایي هَلفِهحبعجِ پبعخ -2

                                                                          ّب                                                                                                                                                     اًطجبق پبعخ -3

      یىِ ؽیفت یبفتِّبی ًوًَِ ثزداری ، تبثعحَسُ سهبىدر  ّبی سهبى گغغتِعیغتن ثزای آًبلیش       

 10ضزثِ ٍاحذ یب عیگٌب  9ثبؽذ وِ ضزثِ دیجیتب هی ّب ثزای ًوبیؼ عیگٌب هَلفِتزیي  عبدُ ،

ثزاثز یه ٍ در جبّبی دیگز ثزاثز صفز  در  ؽَد. در ایٌجب تبثع ًوًَِ ثزداری یىًِیش ًبهیذُ هی

  .(2ؽىل ) ثبؽذهی

 
 ]4[تبثع ًوًَِ ثزداری یىِ :  2ؽىل 

 

 ؽَد.اعتفبدُ هی ِدّی در هحل ٍالع ؽذى تَاثع یىِ ؽیفت یبفتاس همبدیز عیگٌب  جْت ٍسى -1

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. 3ّوبًطَر وِ در ؽىل 

(1                          )                                                                                                             

                                                 
9    Digital Impulse 
10  Unite Pulse Signal 
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 ]4[ّبی ًوًَِ ثزداری یىِ ثِ تبثع تجشیِ عیگٌب الف( عیگٌب . ة( :  3ؽىل 

 

)یب 11، پبعخ ضزثِ ٍاحذذا ٍالع ؽذُ اعتپبعخ عیغتن ثِ ضزثِ ٍاحذ در جبیی وِ هج -2 )h n ًبهیذُ هی-

)ؽَد. ٍلتی عیغتن ًبهتفیز ثب سهبى ثبؽذ پبعخ ثِ ضزثِ یىِ ؽیفت یبفتِ  )n m  ثِ پبعخ ضز ،ثِ عبدگی

)یعٌی یىِ ؽیفت یبفتِ )h n m ؽَد.هی 
 

 
 ]4[ : پبعخ عیغتن ًبهتفیز ثب سهبى ثِ ضزثِ یىِ ؽیفت یبفتِ 4ؽىل 

 

 (2در راثطِ )  ؽَد.ّبی خصَصی اعتفبدُ هیاًطجبق ثزای جوع وزدى جَاة اس عولیبت -3

 mهمذار ٍرٍدی در سهبى ٍالع ؽذُ ٍ mیی وِ سهبى ثزداری یىِ در جب پبعخ عیغتن ثِ تبثع ًوًَِ

 اگز ؽَد.وبًَلَؽي سهبى گغغتِ یب وبًَلَؽي ًبهیذُ هی ،(2ّبی خزٍجی در راثطِ )ثبؽذ. هجوَغ هَلفِهی

( ثِ صَرت 2وبًَلَؽي در راثطِ ) ٍثبؽذ هی 12عیغتن عججی ،ثبؽذثزاثز صفز  ثزای  پبعخ ضزثِ یىِ

 آیذ.سیز در هی

(2    )                                                                                                                                  

 (3                )                                                                                                                  

 آیذ.ٍ یب ثب تفییز هتفیز راثطِ ثِ صَرت سیز در هی

(4         )                                                                                                                                  

وِ در ایي صَرت فیلتز  وزاى اعتدٍرُ ثی دارای ( فزو ثز ایي اعت وِ پبعخ ضزثِ ٍاحذ4( ٍ )3رٍاثط ) در

 ثِ اسای توبم بؽذ. اگز پبعخ ضزثِ یىِ عیغتن عججیثهی 13یه فیلتز ثب پبعخ ضزثِ ثب دٍرُ ًبهحذٍدحبصل 

در ایٌصَرت  خَاّذ ثَد وِ (5راثطِ )( ثِ صَرت 4آًگبُ وبًَلَؽي راثطِ ) ،ثزاثز صفز ثبؽذ 

 ثبؽذ. هی 14یه فیلتز ثب پبعخ ضزثِ ثب دٍرُ هحذٍدحبصل فیلتز 

(5                      )                                                                                                      

                                                 
11Unit-pulse Response 
12 Causal 
13Infinite-duration Impulse Response: IIR 
14 Finite-duration Impulse Response: FIR 

  الف

 

  ة
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 گیزگذر تفاضلطزاحی فیلتز پاییه -2-2

اًتختبة پبراهتزّتب ٍ   ثبؽتذ. ثختؼ تمزیتت ؽتبهل     هتی  16ٍ تحمك 15تمزیتِ لؽبهل دٍ هزح طزاحی فیلتز

. تمزیتت هعوتَالً ثتِ ٍعتیلِ پبعتخ      ثبؽذا  هیضزایت تبثع تجذیل فیلتز ثزای تمزیت سدى پبعخ هطلَة یب ایذُ

  . ی اًجبم تبثع تجذیل اعتاًتخبة عبختبر ثزا ك هغئلِ طزاحی فیلتز ؽبهلد. ثخؼ تحمؽَفزوبًغی اًجبم هی

ّبیی دارًذ وِ آًْب را ثزای ثغتیبری اس وبرثزدّتب هفیتذ     ٍیضگی رُ هحذٍدفیلتزّبی دیجیتب  ثب پبعخ ضزثِ ثب دٍ

ًْب ثِ طَر ولی ّبی طزاحی آ تَاًٌذ فبس خطی دلیك را ثِ دعت دٌّذ ٍ ًبپبیذار ًیغتٌذ. رٍػعبسًذ. آًْب هیهی

ّبی پیچیتذُ  ذ ٍ ثِ عیغتنًای هعوَلی اًجبم گیزّبی رایبًِتَاًٌذ ثِ آعبًی تَعط عیغتنخطی اعت. آًْب هی

گیتز  ثبؽذ. در فیلتتز تفبضتل  گیز ًیش یه فیلتز ثب پبعخ ضزثِ هحذٍد ثب دٍرُ هحذٍد هیفیلتز تفبضل ًیبس ًذارًذ.

ثبیغتت ثتِ دعتت آیتذ. ٌّگتبهی وتِ ایتي        در حَسُ سهبى هی ّبh(n)ب هبًٌذ ّز فیلتز دیگز اثتذا ضزایت فیلتز ی

ای اعوب  ًوتَد. یعٌتی اس دادُ هتَرد ًظتز هؾتتك      تَاى آى را ثز ّز دادُضزایت ثِ دعت آیذ در آى صَرت هی

راثطتِ   طزاحی فیلتتز ثتِ صتَرت    ثعذ اس گیز ثب طَ  فزدثزای فیلتز تفبضل ضزایت فیلتز  .آٍرددلخَاُ ثِ دعت 

 ( خَاّذ ثَد.7گیز ثب طَ  سٍج ثِ صَرت راثطِ )ضزایت فیلتز تفبضل( ٍ 6)
 

(6           )                                      

 

(7             )                         

                               
 

ثتزای  ی سهبى ضزایت فیلتز در حَسُثزای طَ  فزد ٍ طَ  سٍج طزاحی گزدیذ.  گیزتفبضل تزدر ایي تحمیك فیل

 ی فزوبًظ )پبعتخ فزوبًغتی( ثتِ صتَرت    ٍ ًوبیؼ ایي ضزایت در حَسُ (1)جذٍ   در 21ٍ  20فیلتز ثب طَ  

 ثبؽذ.هی (6)ٍ  (5)اؽىب  
 ی سهبىدر حَسُگیز : ضزایت فیلتز تفبضل 1جذٍ  

 
 21گیز ثب طَ  ضزایت تفبضل                                                                                                             20گیز ثب طَ  ضزایت تفبضل                       

 همبدیز ضزایت             همبدیز ضزایت
-h(0) = h(19) -0.00353 -h(0) = h(20) -0.10000 

-h(1) = h(18) 0.00441 -h(1) = h(19) 0.11111 

-h(2) = h(17) -0.00566 -h(2) = h(18) -0.12500 

-h(3) = h(16) 0.00753 -h(3) = h(17) 0.14286 

-h(4) = h(15) -0.01052 -h(4) = h(16) -0.16667 

-h(5) = h(14) 0.01572 -h(5) = h(15) 0.20000 

-h(6) = h(13) -0.02598 -h(6) = h(14) -0.25000 

-h(7) = h(12) 0.05093 -h(7) = h(13) 0.33333 

-h(8) = h(11) -0.14147 -h(8) = h(12) -0.50000 

-h(9) = h(10) 1.27324 -h(9) = h(11) 1.00000 

  -h(10)  0.00000 

 

                                                 
15 Approximation 
16 Realization  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 ی فزوبًظدر حَسُ 20گیز ثب طَ  : فیلتز تفبضل 5ؽىل 

 

. 

 ی فزوبًظدر حَسُ 21طَ   گیز ثبیلتز تفبضل:  ف 6ؽىل 

 

 ي سیستم تعییه مًقعیت جُاویگیز بز ريي دادٌاعمال فیلتز تفاضل -3

 

ّبی خبم عیغتن تعیتیي هَلعیتت جْتبًی وتِ ؽتبهل      دادُثز  ثب طَ  فزدگیز گذر تفبضلفیلتز پبییي 

یته هغتیز پتزٍاسی     zی َلفِ. هثبؽذ، اعوب  گزدیذهی در چبرچَة ایٌزؽیب طَ  ٍ عزو جفزافیبیی ٍ ارتفبغ 

(، 7)ثب اعوب  دٍ ثبر فیلتز طزاحی ؽذُ ثز دادُ ًؾبى دادُ ؽتذُ در ؽتىل    ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت. (7) در ؽىل

 (9)ٍ  (8)آیذ وِ ثتِ تزتیتت در ؽتىل    ؽتبة در عیغتن هختصبت ایٌزؽیب  ثِ دعت هیعپظ عزعت ٍ  اثتذا

ثتز رٍی   B-Splineگیتز  هذُ ثب اعتفبدُ اس رٍػ تفبضلؽتبة ثِ دعت آ (10)در ؽىل ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت. 

 ؽَد ایي دٍ رٍػ ًتبیج هؾبثْی دارًذ.ّویي دادُ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ّوبًطَر وِ هؾبّذُ هی
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 هَلعیت در عیغتن هختصبت ایٌزؽیب  zی : هَلفِ 7ؽىل 

 

 
 در عیغتن هختصبت ایٌزؽیب   z یدر راعتبی هَلفِ : عزعت عیغتن 8ؽىل 

 

 
 zی در راعتبی هَلفِ گیزثِ دعت آهذُ اس رٍػ فیلتز تفبضل : ؽتبة عیغتن تعییي هَلعیت جْبًی 9ؽىل 

 

 
 ]B-Spline ]1گیز : ؽتبة عیغتن هختصبت جْبًی ثِ دعت آهذُ ثب اعتفبدُ اس تفبضل 9ؽىل 

 

 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 گیزي وتیجٍ -4
. اس ذثبؽت  هی اس هختصبت عذدیگیزی هؾتكهغتلشم ؽتبة عیغتن تعییي هَلعیت جْبًی ؽبهل  هحبعجِ

-هٌبثع خطبی ایي عیغتن ًظیز اتوغفز، خطبّبی هذاری، اثْبم فبس، خطبّبی چٌذ هغیزی ٍ ًَیش اًتذاسُ  طزفی

اثتز   ثلٌتذ،  دٍرُ تٌتبٍة . در حبلت ولی خطبّبی ثتب  خَاٌّذ داؽتاثزات هختلفی ثز رٍی تخویي ؽتبة  ،گیزی

رٍد وتِ خطبّتبی تزٍپغتفز ٍ    زی ًذارًذ. ثٌتبثزایي اًتظتبر هتی   گیلبثل تَجْی ثز ؽتبة حبصل اس دٍ ثبر هؾتك

تعییي ؽتبة داؽتِ ثبؽٌذ. خطبّبی غبلت وِ ثز رٍی ؽتبة  ًَیش یًَغفز ٍ خطبّبی هذاری اثز ًبچیشی ثز رٍی

-گیتزی هتی  اًتذاسُ وَتبُ ًبؽی اس اثزّبی چٌذ هغیزی ٍ ثِ خصَؿ ًَیش  دٍرُ تٌبٍةگذارًذ خطبّبی ثب اثز هی

گیزی عذدی هعوَلی اس هَلعیت عیغتن تعییي هَلعیت جْبًی ًِ تٌْب ًَیش ؽتتبة حبصتل را   هؾتك  .]5[ذثبؽ

تَاى ؽتبثی گیز هیگذر تفبضلاس فیلتز پبییي ثب اعتفبدُ ثلىِ افشایؼ ًَیش را ًیش ثِ ّوزاُ دارد. ،دّذوبّؼ ًوی

ثب ایتي   ثَدُ، B-Splineگیز تفبضلثِ دعت آٍرد وِ در آى ًَیش وبّؼ یبفتِ اعت. ًتبیج ایي رٍػ هؾبثِ رٍػ 

                                         ثبؽذ.هی تز ٍ عبدُ گیز ووتزگذر تفبضلتفبٍت وِ هحبعجبت فیلتز پبییي
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