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بهبود دقت ناوبری به کمک سامانه موقعیتیابترکیبی  GPS/GLONASSمبتنی بر
فیلتر کالمن در شرایط انسداد ماهوارهها
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امروزه سامانههای موقعیت ياب فراواني پا به عرصه رقابت با سامانه موقعیت ياب جهاني يا همان  GPSنهادهاند .از جمله اين سامانهها
ميتوان به سامانههای  Galileo ،2GLONASSو سامانه موقعیتياب محلي  BeiDouاشاره نمود .با به روی کار آمدن اين سامانهها،
بهترين روش جهت افزايش ماهوارههای در ديد کاربر ،استفاده همزمان از سامانههای بیان شده ميباشد .به عالوه از آنجايي که گاهي اوقات
امكان انسداد سیگنال در ماهوارههای  GPSو يا  GLONASSبه علت عوامل عمدی و يا غیرعمدی وجود دارد ،استفاده از ويژگي فوق
اهمیت خود را بیشتر نشان خواهد داد .در تحقیق صورت گرفته عالوه بر بررسي اثر تلفیق در بهبود دقت ناوبری ،يک روش مقابله با انسداد
ماهوارهها در سامانه  GPSبه کمک ماهوارههای سامانه  GLONASSارائه ميگردد .اين روش عالوه بر دقت مناسب دارای قابلیت کاربری
بالدرنگ ،9بار محاسباتي کم ،سادگي و قابلیت مقابله با انسداد عمدی را نیز دارا ميباشد .همچنین در اين مقاله از فیلتر کالمن به عنوان
ابزاری جهت حل معادالت ناوبری استفاده شده است .سادگي و قابلیت پیادهسازی بر روی پردازندههای ارزان قیمت از جمله داليل استفاده
از فیلتر کالمن در اين پژوهش ميباشد .نتايج شبیه سازیهای انجام شده بر روی دادههای واقعي دريافتي از يک گیرنده ترکیبي  GPSو
 GLONASSنشان دهنده بهبود قابل توجه مكانسنجي با استفاده از روشهای پیشنهادی ميباشد.
واژگان کلیدی  :موقعیتیابی ،GLONASS ،GPS ،فیلتر کالمن ،تلفیق ،انسداد.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

31/01/41
31/44/24

Global Positioning System
Global Navigation Satellite System
Real-Time
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 – 1مقدمه

افزايش دقت و امنیت به علت افزايش ماهوارههاای در دياد
کاربر اشاره نمود .روش بیان شده در فضاهای سرپوشایده و
يا مناطقي مانند جنگل ها که به علت وجود موانا فیزيكاي
ناخواسته ،برخاي از مااهوارههاا از دياد خاارج مايگردناد،
استفاده ميشود .وجود ماهوارههاای بیشاتر در فضاا امكاان
بهتری برای گیرندهها به منظور دسترسي باه مااهوارههاای
مورد نیاز خود را خواهند داد و اين امر سابب بهباود دقات
نااااوبری ماايگاااردد .از آنجاااايي کاااه پديااادهی انساااداد
مااااهوارههاااای GPSو ياااا GLONASSاماااری راياااج در
مكان سنجي ماهواره ای ميباشد ،شناسايي و مقابله باا آن از
اهمیت ويژهای برخوردار است .در صورتي که تعاداد زياادی
از ماهواره ها ،در يک لحظه از دياد کااربر خاارج شاده و ياا
سیگنالي از آنها ارسال نشود ،پديده انسداد رخ ميدهاد کاه
اين امر منجر به واگرايي پاساخ معاادالت خواهاد شاد و در
نتیجه آن مكانسنجي غیرممكن ميگردد .در چنین مواقعي
استفاده از ماهوارههای ساامانههاای ديگار مايتواناد سابب
بهبود قابل توجاه دقات نااوبری گاردد .در ايان تحقیاق از
سامانه  GLONASSبه اين منظور استفاده شده اسات و باه
بررسي بهبود دقت ناوبری بر پايه تلفیاق دو ساامانه  GPSو
 GLONASSو کاربرد آن در مقابله با انساداد مااهوارههاای
 GPSپرداخته شد .بر پاياه روش پیشانهادی ،در تلفیاق دو
سامانه فوق در شرايو عادی ،شاهد بهبود دقتي به میازان 6
مترنسبت به مكانسانجي باا اساتفاده از ساامانه GPSتنهاا
بوده ايم .همچنین در سناريوی انساداد مااهوارههاای ،GPS
دقت ناوبری به میزان بسیار بااليي بهبود يافتاه و باه دقات
مكانسنجي باه کماک مااهوارههاای GPSتنهاا در شارايو
عادی نزديک شده است .از جمله روشهای پیشین مقابله با
انسداد و بهبود دقت ناوبری ميتوان به استفاده از دادههاای
ارسالي توساو ايساتگاههاای زمیناي باه منظاور رفا اثار
ماهواره های مسدود شده اشااره نماود .ايان ايساتگاههاا در
مكانهايي قرار دارند که دسترساي کامال باه مااهوارههاای
مورد نیاز جهت مكان سانجي را دارا مايباشاند و دادههاای
مورد نیاز گیرنده هايي که دچار انسداد سیگنالهای نااوبری
شده اند را برای آنها ارسال ميکنناد .همچنینااز روشهاای
ديگری که به منظور مقابله با انسداد تا کنون مورد اساتفاده
قرار گرفتهاند ميتوان به استفاده از آنتنهاای هاوايي بارای
گیرندهها ،استفاده از تقويتکنندههای با ناويز کام در کناار
آنتنها جهت تقويت اثر سیگنالهای تضعیف شده ،طراحاي

سامانه موقعیتيااب  GPSکاه توساو وزارت دفاا آمريكاا
عملیاتي شد ،از سال  4311با پرتاب اولین ماهواره خود باه
فضا شرو به کار نمود .امروزه اين سامانه متشكل از حداقل
 21ماهواره عملیاتي است که در  6صفحه مداری و با زاوياه
میل  55درجه به دور زمین درحال گردش ميباشاند .دوره
مداری هر يک از اين ماهواره ها در حدود  44سااعت و 51
دقیقه ميباشد .ماهوارههای  GPSباه طاور دائام پیاامهاای
ناوبری خود را بر روی دو حامل فرکانساي  L1و  L2کاه باه
ترتیب برابر  4515712و  422171مگاهرتز ميباشند ،ارسال
مينمايند .اخیراً برخي حاملهای ديگر نیز به منظور بهباود
دقت ناوبری در کاربرد های تجاری به اين سامانه اضافه شده
است .ساامانه  GPSبارای بدسات آوردن موقعیات و زماان
کاربر نیاز به حل معادالت ناوبری برای حداقل  1ماهواره باه
طور همزمان دارد].[9-4
پروژه  GLONASSدر اتحادياه جمااهیر شاوروی ،در ساال
 4312شرو به کار نمود .امروزه اين سامانه مشاابه ساامانه
 GPSاز  21ماهواره عملیاتي تشكیل شاده اسات کاه در 9
صفحه مداری با زاويه شیب  6171درجه قارار دارناد .شاعا
هر صفحه به مرکزيت مرکاز زماین برابار  43400کیلاومتر
ميباشد و ماهوارهها مادار خاود را در هار  44سااعت و 45
دقیقه و  11ثانیه يک دور کامل طي ميکنند .اين ماهوارهها
نیز پیامهای ناوبری خود را بر روی دو حامل فرکانسي اصلي
 G1و  G2که باه ترتیاب برابار باا  4602و  4216مگااهرتز
ميباشند ،ارسال مينمايند .همچنین اين سامانه نیز نیاز باه
حداقل  1ماهواره برای تعیین موقعیت و زمان دارد ].[6-1
هر دو سامانه  GPSو  GLONASSاز  9قسمت فضا ،کنترل
و کاربر تشكیل شده اند .قسامت فضاا شاامل مااهوارههاای
 GPSو  GLONASSماايباشااد .قساامت کنتاارل ،وظیفااه
نظارت بر عملكرد سامانه و اعمال تصحیحات مورد نیاز را بر
عهده دارد و قسمت کاربر نیز متشكل از گیرندههای نظاامي
و تجاری است.
همانطور که پیشتر نیاز بیاان گردياد ،اماروزه باا توجاه باه
عملیااتي شاادن ساامانه موقعیااتيااب ،GLONASSامكااان
بهرهبردای از آن به عنوان يک سامانه کمكي در کناار GPS
فراهم آمده است .با استفاده از تكنیکهای خاصي مايتاوان
از قابلیتهای اين سامانه موقعیتياب ،در گستره وسایعي از
کابردها استفاده نمود .از جمله اين قابلیاتهاا مايتاوان باه
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آنتن های اضافي در کنار آنتن اصلي باا قابلیاتهاای بهباود
يافتااه و يااا اسااتفاده از تكاارار کنناادههااای زمینااي اشاااره
نمود].[1تمامي روشهای پیشین بیان شاده قابلیات مقابلاه
با انسداد عمدی را ندارند .علات ايان امار آن اسات کاه در
انسداد عمدی سیگنالهای ارسالیتوسو مااهوارههاای GPS
بااه صااورت عماادی قطاا شااده و بااه کمااک ابزارهااای
سخت افزاری بیان شده ،امكان مقابله باا آن وجاود نخواهاد
داشت .در روش پیشنهادی با استفاده از ماهوارههای سامانه
 GLONASSعمالً وابستگي به سامانه  GPSاز باین رفتاه و
مكان سنجي با استفاده از ماهوارههای  GPSمسدود نشاده و
ماهوارههای  GLONASSادامه خواهد يافت .به طور خالصه
ماايتااوان بهبااود مكااانساانجي در سیسااتمهااای تلفیقااي
ماهواره ای را در بهبود ماهوارههاای در دياد کااربر و بهباود
هندسه ماهوارهها دانست] .[1همچنین از آنجايي کاه زاوياه
فاااراز 4در ساااامانه  GLONASSاز ساااامانه  GPSبیشاااتر
مي باشد ،ماهواره هاای ساامانه  GLONASSدر مواجهاه باا
موان طبیعي عملكرد بهتری از خود نشان خواهند داد.
آنچه که در تلفیق اين دو سامانه بسیار با اهمیت مايباشاد
توجه به تفاوت هايي است که در ساختار آنها وجاود دارد .از
جمله اين تفاوتها مي توان به سیستم مختصاات و خطاای
ساعت ماهوارهها اشاره نمود .سیساتم مختصاات در ساامانه
2WGS-84 ،GPSاست .برخالف  ،GPSسامانه GLONASS
از سیستم مختصات  9PZ-90.02استفاده مينمايد .همچنین
همچنین دقات سااعت مااهوارههاا نیاز در ايان دو ساامانه
متفاوت از يكديگر ميباشند که بايد با تبديلي مناساب ايان
تفاوت ها از میان برداشته شاود .توجاه باه ايان موضاو در
تمامي سامانههای تلفیقي امری مهم و اجتنابناپاذير تلقاي
ميگردد ].[44-3
در اين مقاله ازفیلتر کالمن مرسوم در حل معادالت نااوبری
استفاده شده است .علت استفاده از فیلتر کاالمن ساادگي و
قابلیت پیاده ساازی آن بار روی پردازنادههاای ارزانقیمات
ميباشد .در نهايت ميتوان بیان نمود کاه روش پیشانهادی
در مقايسااه بااا روشهااای پیشااین دارای مزايااايي از جملااه
قابلیت مقابله با انسداد عمدی ،قابلیات کااربری بالدرناگ و
دقت باال در مكانسنجي ميباشد.

Elevation Angle
World Geodetic System 1984
Parameters of the Earth 1990

ساختار مقاله پیش رو بدين شرح است کاه ابتادا مختصاری
پیرامااون سااامانههااای موقعیااتياااب  GLONASS ،GPSو
چگونگي تلفیق آن دو مطالبي بیان خواهد شاد .در قسامت
بعاادی پیرامااون معااادالت ناااوبری و چگااونگي حاال آن بااا
اسااتفاده از روش شاابهفاصااله در هاار دو سااامانه  GPSو
 GLONASSبحث مينمايیم .سپس به توضیحاتي پیراماون
روش پیشنهادی فیلتر کالمن و چگونگي پیادهساازی آن در
بحث تلفیق دو سامانه  GPSو  GLONASSميپاردازيم .در
قسمت بعدی پیراماون پدياده انساداد توضایحاتي را ارائاه
خواهیم نمود .در ادامه نتايج شبیهسازیهای صورت گرفتاه
در تلفیق دو سامانه  GPSو  GLONASSو همچنین کاربرد
آن در بهبود دقت ناوبری در مواجه با انساداد مااهوارههاای
 GPSنشان داده شده است .در نهايت نتیجهگیری پیراماون
مقاله پیشرو ارائه ميگردد.
 -2معادالت ناوبری
معادالت ناوبری در هار دو ساامانه  GPSو  GLONASSباه
کمک دو روش شبه فاصله و فاز حامل و ياا تلفیاق ايان دو
روش بدست ماي آيناد .خروجاي حاصال از حال معاادالت
ناااوبری منجاار بااه دسااتیابي موقعیاات و زمااان گیرناادههااا
ماايگااردد .هاادف از اياان مقالااه افاازايش دقاات ناااوبری در
معادالت شبه فاصله به کمک فیلترکالمن ميباشد.
به منظور حال معاادالت نااوبری روشاي موساوم باه روش
حداقل مربعات خطا به صورت متداول ماورد اساتفاده قارار
ماايگیاارد .اياان روش را ماايتااوان بااا اسااتفاده از معااادالت
شبهفاصله و يا فاز حامل برای هر دو سامانه فوق به کار برد.
ابتدا به طور مختصر توضیحاتي پیرامون معادالت شبهفاصله
در هر دو ساامانه  GPSو  GLONASSارائاه خاواهیم داد و
سپس به چگونگي حل معادالت شبه فاصله به کماک روش
حااداقل مربعااات خطااا و روش پیشاانهادی فیلتاار کااالمن
خواهیم پرداخت.
 -1-2معادالت شبه فاصله در گیرندههای GPS

منظور از شابه فاصاله ،فاصاله گیرناده از مااهواره اسات .از
آنجايي که اين تعیین فاصله در بیشتر ماوارد باا خطاهاايي
همراه ميباشد ،به همین دلیل به آن شبهفاصله مايگويناد.
بااا توجااه بااه مشااخو بااودن موقعیاات دقیااق ماااهوارههااا،
گیرندهها ميتوانناد موقعیات و خطاای سااعت خاود را باه

1
2
3

43

دو فصلنامه علمي  -پژوهشي دريافنون

سال دوم  -پايیز و زمستان 4931

کمک حداقل چهار ماهواره انادازه گیاری نمايناد ] .[42باا

 -3حل معاادالت شابه فاصاله در ساامانه تلفیقای

فرض آنكه زمان انتقال داده از ماهواره jام (  ،) t jزمان تولید

 GPS/GLONASSبه کمک روش حداقل مربعات خطا

داده در گیرنده(  )t iو خطای ساعت گیرناده و مااهواره باه

در اين بخش باه چگاونگي حال معاادالت نااوبری باا روش
حداقل مربعات خطاا و باه کماک شابهفاصالههاا خاواهیم
پرداخت .آنچه که در اينجا مورد نظر ميباشد ،حل معادالت
ناوبری برای تلفیق دو سامانه  GPSو  GLONASSباه طاور
همزمان با روش مذکور است .در ابتدای امر به چگونگي حل
معااادالت ن ااوبری بااه کمااک روش حااداقل مربعااات خطااا
ميپردازيم .روش حداقل مربعاات خطاا يكاي از روشهاای
رايااج در محاساابهی موقعیاات کاااربر مايباشااد .اياان روش
براساس کوچک نمودن حاصل جم خطاای مكاان سانجي
عمل ميکند .علت اصلي استفاده از روش حداقل مربعات در
حل معادالت مكان سانجي بیشاتر باودن تعاداد معاادالت
نسبت به مجهاوالت در ساامانههاای نااوبری مايباشاد .باه
عبارت ديگر از آنجاايي کاه مجهاوالت ماا در ساامانههاای
موقعیتياب فوق  1عدد ميباشاد(اين مجهاوالت در تلفیاق
دو سامانه به  5عدد ميرسد) و تعداد معاادالت بساتگي باه
تعداد ماهوارههای در ديد کاربر دارند ،در اکثر ماوارد تعاداد
معادالت از تعاداد مجهاوالت بیشاتر مايگاردد .در چناین
شرايطي ميتوان برای حل معادالت ناوبری از روش حاداقل
مربعات خطاا اساتفاده نماود .ايان روش در حال معاادالت
ناوبری بر اساس فرآيند زيار توصایف مايگاردد]4و .[45باا

ترتیب (  ) t jو (  ) t iباشند ،رابطه شبهفاصله با در نظار
گرفتن در نظر گرفتن خطاهای احتمالي باه صاورت رابطاه
( )4بیان ميگردد:
()4

Pi j ,GPS  i j   ti c -  t j ,GPS c  Ti  I i   i

که در آن

j ,GPS

 Piمبین فاصله گیرنده تا ماهوارههای

سامانه   ij ،GPSمبین فاصله گیرنده تا ماهوارههای

سامانه  GPSبدون در نظر گرفتن خطاهای احتمالي i ،
خطای غیرقابل مدلسازیT i ،تأخیر تروپسفر I i ،تأخیر
يونسفر و  cمبین سرعت نور ميباشد .الزم به ذکر است که
در رابطه ( )4ميتوان از خطای غیر قابل مدلسازی
صرفنظر نمود.
با فرض آنكه مختصات گیرنده )  X i  (x i , y i , z iو
مختصات ماهوارهها )  X j  (x j , y j , z jباشد  ij ،در
رابطه ( )4به صورت زير بیان ميگردد:
()2

ij  (x j  x i )2  ( y j  y i )2  (z j  z i )2

 -2-2معادالت شبهفاصله در گیرنده GLONASS

مشابه آنچه در سامانه  GPSبیاان شاد باا انادکي تیییار در
سامانه  GLONASSنیز هماین اتفااق ماي افتاد .در اينجاا
ميتوان از اين تیییرات صرف نظر نمود .همانطور که پیشاتر
نیز بیان گرديد ،خطای زمان سنجي و سیستم مختصات در
دو سااامانه  GPSو  GLONASSمتفاااوت ماايباشااد کااه در
تلفیق اين دو سامانه بايد اين تفاوتها در نظر گرفته شاوند
و بر اساس تبديالت موجود برای زمان و مختصات باه ياک
واحد يكسان تبديل گردند .خطای ديگری نیز تحت عناوان
خطای گیرندهها در مواجهه با کانالهای فرکانساي متفااوت
)  ( L R , GLOدر سامانه  GLONASSوجود دارد که مايتاوان

نماااود کاااه در آن )  (x i , y i , z iمجهاااوالت ماااا
ميباشند .الزم به ذکر است که تمامي اين روابو بارای هار
دو سامانه  GPSو  GLONASSصادق ميباشد و باه هماین
دلیل روابو را به صورت عمومي نمايش ميدهیم.

از اين خطاا باه علات آنكاه در نسال جدياد مااهوارههاای
 GLONASSحذف شده است ،صرفنظر نمود.
در نتیجه با حفظ ساختار معاادالت شابهفاصاله در ساامانه
 ،GPSميتوان معادالت فاوق را در ساامانه  GLONASSباا
تیییاار پااارامترهااای تعريااف شااده از سااامانه  GPSبااه
 GLONASSبازنويسي نمود ]49و.[41

x j  x 0 ij  x 0 , y 0 , z 0 
ij  x 0 , y 0 , z 0 

,
x 0
0j
y 0

فرض اينكاه مكاان تقريباي گیرناده )  (x 0 , y 0 , z 0باشاد،
مكان دقیق گیرنده را ميتوان به صورت رابطه ( )9محاسابه

(x i  x 0  x i , y i  y 0  y i , z i  z 0  z i )9
بنابراين با توجه به رابطه ( )2داريم:
( j  x i , y i , z i    j  x 0  x i , y 0  y i , z 0  z i  )1
با نوشتن بسو تیلاور حاول نقااط )  (x 0 , y 0 , z 0ضارايب
عبارات خطي به صورت رابطه ( )5بدست ميآيند:

()5
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رابطه شبهفاصله را بادون درنظرگارفتن خطاهاای غیرقابال
مدلسازی ،ميتوان به صورت رابطه ( )6بیان نمود:
x i

x j x0

0j

()6

که در نهايت ماتريس  Xبدست ميآيد .با اضافه شدن مقدار
اولیه موقعیت به مؤلفههای متناظر با باردار  ،Xتصاحیحات
انجام ميشود (بار اسااس رابطاه ( .))9داده باروز شاده باه
عنوان شرايو اولیه برای محاسابات بازگشاتي بعادی ماورد
استفاده قرار ميگیرد ].[46

Pi j  x i , y i , z i   0j  x 0 , y 0 , z 0  
z i  c t i

z j z0

0j

y i 

y j  y0
j
0





 -4فیلتر کالمن

در رابطه فوق عبارت )  (t iمعرف خطای زمان سنجي در
سااامانه  GPSو يااا GLONASSم ايباشااد .معادلااهی( )6را
ميتوان با تیییر پارامترها به صورت زير خالصه نمود:
j
() 1
l   xj x i   yj y i   zj z i  c t i
i

i

يكي از شناخته شده ترين و پرکاربردترين ابزارهاای رياضاي
موجود که مي توان ازآن درتخمین و محاسبهی فرآينادهای
اتفاقي در اندازه گیریهای محیو های نويزی استفاده نماود،
ابزاری تحت عنوان فیلترينگ ميباشد.
در سال  4360رودولف امیل کالمن 4مقاله خود را پیرامون
يک فیلتر بازگشاتي کاه بار مبناای روش فضاای حالات و
الگوريتمهای بازگشتي استوار شده باود ،ارائاه نماود .فیلتار
کالمن حتي اگر مدل دقیقاي از سیساتم در دسات نباشاد،
حالت يک سیستم دينامیک را پیش بیني ميکند .همچنین
اين فیلتر تخمین بهینهای از حاالت فعلي و پیشین سیستم
را در صورت نیاز به ما ارائه خواهاد داد .فیلتار کاالمن از دو
گام پیش بیني و تصحیح تشكیل شده است.
در گام اول حالت سیستم توسو مدل دينامیكي پیشبیني
و در گام دوم پیشبینيهاای صاورت گرفتاه توساو مادل
مشاهدات تصحیح ميشود .عمل تصحیح باعث ميگاردد تاا
کوواريانس ماتريس خطا کاهش يابد و ايان بادان معناسات
که اين فیلتر يک تخمینگر بهینه ميباشد .فرآيناد بااال در
هر گام زماني با فرض گام قبلي به عنوان حالت اولیه تكارار
ميگردد.
الگوريتم فیلتر کالمن را در شكل ( )4مشاهده ماينماايیم.
همانطور که در شكل ( )4مشاهده ميشود ابتدا باا اساتفاده

i

کااه در آن پارامترهااای تعريااف شااده در روابااو ( )1و ()3
نمايش داده شده است.
(l j  Pi j  x i , y i , z i   0j  x 0 , y 0 , z 0  )1
z j  z0

()3

0j

فرم ماتريسي

, zji  

y j  y0
j
0



,  yji  

x j  x0
j
0



 xji  

روابو فوق را ميتوان به صورت زير نشان داد:

L  AX
()40
نمايش باز ماتريسي رابطه ( )40را برای هر دو ساامانه GPS
و  GLONASSميتوان به صورت رابطه ( )44نشاان دادکاه
در آن  cسرعت نور و  Lبرداری از )(jمشاهده از ماهوارههای
GPSو  GLONASSميباشد .در رابطاه ( )44آن دساته از
معادالتي که ثابت  ،cضريب خطاای زماانسانجي ساامانه
 GPSاست ،مربوط به ماهوارههاای  GPSو در صاورتي کاه
ثابت  cضاريب خطاای زماانسانجي ساامانه GLONASS
باشد ،مبین معادالت ماهوارههای  GLONASSاست.
 z1,iGPS c 0 

 z2,i GPS c 0 
  x i 
0

y i
j ,GPS



z i
c 0
( z i  )44


 z1,iGLO 0 c   t
  i ,GPS 
2,GLO
z i
0 c 

t
  i ,GLO 

 zji,GLO 0 c 

 1,y iGPS
 y2,iGPS
 yj i,GPS
 1,y iGLO
 y2,iGLO
 yj i,GLO

1,GPS
 l 1,GPS    x i

 2,GPS   2,GPS
l
  xi

 
 j ,GPS   j ,GPS
l
  x i
 l 1,GLO     1,GLO

  xi
2,
GLO
l
   x2,GLO

  i

 
 l j ,GLO   j ,GLO

 x i

از تخمین های قبلي حالت اولیه سیستم (  )X 0و مااتريس
کوواريانس خطای متناظر با تخمین بهینه اولیاه آن ( ) P0
را به عنوان دادههای معلوم در نظر ميگیريم.
همچنین بايد ماتريس انتقال حالت (  ،) Aبردار اندازهگیری
(  ،) z kماااتريس ارتباااط اياادهآل(باادون نااويز) بااین بااردار
اندازهگیری و بردار حالت(  ،)H kماتريس کوواريانس خطاای
فرآيند (  )Q kو ماتريس کوواريانس خطاای انادازهگیاری (
 ) R kرا قبل از ورود به چرخه فیلتر کالمن تعیین نماايیم.

حل معادالت فوق به توسو روش حاداقل مربعاات خطاا باا
استفاده از رابطه ( )42حاصل ميگردد.
()42

X  (A T A )1 AT L
Rudolf Emil Kalman
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شكل ( )1الگوریتم کلی فیلتر کالمن.

با توجه به شكل( )4در مرحله نخست بهره فیلتر کالمن باه
کمک رابطه ( )49محاسبه ميگردد:
()49

اولین گام در فیلتر کاالمن بدسات آوردن مادل ديناامیكي
بردار حاالت ميباشد .بردار حالت در کار کنوني باا اساتفاده
از مدل  4PVTتعريف گرديده است که متشاكل از  9مؤلفاه
تیییرات موقعیت و  2مؤلفه تیییرات خطاای زماان سانجي
ماايباشااد .الزم بااه ذکاار اساات کااه دسااتگاه مختصااات
ماهوارههاای  GPSو  GLONASSقبال از ورود باه چرخاه
کالمن بايد با يكديگر يكسان گردند .در نتیجه باردار حالات
يک بردار با  5درآيه به صورت رابطه ( )41ميباشد:
(Xstate  [x(t ) y(t ) z(t ) t GPS t GLONASS ] )41
از آنجايي که در ساناريوی تعريفاي کاار صاورت گرفتاه از
دادههای  3ماهواره متشكل از  5ماهواره  GPSو  1مااهواره
 GLONASSاسااتفاده شااده،ماتريس  Rبااه صااورت يااک
ماتريس  3×3مطابق رابطه ( )43در نظر گرفته ميشود:
(R k  diag 1  2  3  4  5  6  7  8  9  )43

K k  Pk .H kT .(H k .Pk .H kT  R k )1

در مرحله دوم تخمین بهنگام شده با بردار اندازهگیاری z k
به صورت رابطه ( )41بروزرساني ميشود:
()41

) Xˆ k  Xˆ k  K k (z k  H k .Xˆ k

درمرحله سوم ماتريس کوواريانس متناظر با تخماین بهیناه
به کمک رابطه ( )45محاسبه ميگردد:
Pˆ   (I  K .H )Pˆ 
()45
k

k

k

k

و در نهاياات تخمااین بهینااه حالاات و ماااتريس کوواريااانس
متناظر با تخمین بهینه برای پله بعدی زمان باه ترتیاب بار
اساااس معااادالت ( )46و ( )41صااورت ماايگیاارد]-44
41و41و.[41
(Xˆ   A .Xˆ   B .U )46
k

()41

k

k 1

 A k .Pˆ .A  Q k
T
k


k

همچنین ،رابطه  Hباه صاورت ياک مااتريس  3×5کاه در
رابطه ( )20نشان داده شده است ،در نظر گرفتاه مايشاود.
بهعالوه در صورتي که از دادههای  40ماهواره استفاده شود،
ماتريس  Hبه يک ماتريس  40×5تبديل ماي شاود.الزم باه

ˆP


k 1

 -5پیاده سازی فیلتر کالمن در تلفیاق ساامانههاای

ذکر اسات کاه تعااريف   yJ i ، xJiو   zJiمشاابه قبال

GPS/GLONASS

همانطوری که پیشتر نیز بیان شده بود ،فیلتر کاالمن از دو
فاز تخمین يا پیشبیني و بروزرسااني تشاكیل شاده اسات.

ميباشدکه در آن عناصر روی قطر اصلي واريانسهای خطاا
Position Velocity Time
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همااانطور کااه پیشااتر بیااان شااد ،در سااناريوی پیشاانهادی
انسداد ،فرض شد از بین  40ماهواره موجاود مشاتمل بار 6
ماااهواره  GPSو  1ماااهواره  1 ،GLONASSماااهواره GPS
مسدود شده باشد .باا اساتفاده از  2مااهواره ساامانه ،GPS
عمالً مكانسنجي غیرممكن و سسیتم واگرا ميگردد.

برايشااابهفاصااالههاااای درياااافتي از مااااهوارههاااای GPS

وGLONASSاست .در تحقیق انجام شده ،ماتريسكوواريانس
مايباشاد کاه باه
خطای فرآيند ( ،)Qيک ماتريس 10 10
کمک روش ون-لون 4بدست آمده است]44و 49و .[20-41

 -7نتایج شبیه سازی
بر اساس مطالب بیان شده در قسمت قبل ،در اين بخش به
بررسي نتايج شبیه سازی و نمايش بهبود دقت ناوبری روش
پیشنهادی مبتني بر تلفیق دو ساامانه  GPSو GLONASS
خواهیم پرداخت .در شبیهساازیهاای صاورت گرفتاه در 2
سناريو از  61داده که با فاصله نیم ثانیاه از يكاديگر توساو
يک گیرنده ترکیبي  GPSو  GLONASSدريافت شادهاناد،
استفاده گرديده است .در سناريوی اول از  3ماهواره متشكل
از  5ماااهواره  GPSو  1ماااهواره  GLONASSبااه منظااور
نمايش اثر تلفیق در بهبود دقت ناوبری در شارايو عاادی و
در سناريوی دوم از  40ماهواره متشكل از  6ماهواره  GPSو
 1ماهواره  GLONASSبه منظور نمايش کااربرد تلفیاق در
مقابلااه بااا پديااده انسااداد اسااتفاده شااده اساات .شااكل ()9
نمايشي از خطای مكاانسانجي توساو ساامانههاای،GPS
 GLONASSو تلفیق اين دو سامانه مبتني بر فیلتر کاالمن
برای هار  9مؤلفاه  y ،xو  zمايباشاد.همانطور کاه انتظاار
ميرفت ،مشاهده ميگردد مكانسنجي در تلفیق دو ساامانه
دارای دقت بهتری نسبت به هر يک از دو سامانه  GPSو ياا
 GLONASSبه تنهايي مايباشاد.همچنین در جاداول ()4
الي ( )9مقايسهای بین پارامترهای اساسي در ساامانه هاای
 GLONASS ،GPSو تلفیق آن دو نمايش داده شده است.
بر اساس جداول ارائه شده ،بهبود دقت ناوبری در تلفیاق دو
سامانه مشاهده ميگردد .در چناین شارايطي باا توجاه باه
مفهوم تلفیاق باه ترتیاب  9و  1مااهواره  GLONASSوارد
محاسبات شده و بهبود دقت ناوبری تا حد مطلاوبي حاصال
ميگردد.
شكل ( )1نمايشي از مطالب بیان شده ميباشاد .هماانطور
کااه در شااكل ( )1مشاااهده ماايگااردد ،دقاات ناااوبری در
سناريوی پیشنهادی تا حد مطلوبي به دقت مكانسانجي باا
استفاده از ماهوارههای  GPSتنها در شرايو عاادی نزدياک
شده است .همچنین در جداول ( )1الي ( )6مقايسهای باین
پارامترهای اساسي ،به منظور مقايسه اثر تلفیاق در انساداد

()20

 -6انسداد در سامانههای  GPSو GLONASS

هر گاه دسترسي کاربر به داليل عمدی و ياا غیرعمادی باه
سیگنالهای دريافتي از ماهوارهها از بین برود ،پديده انسداد
اتفاق ميافتد .اين مسئله در محیوهاايي مانناد جنگالهاا،
کوهها و زماني که برخاي از مااهوارههاا باه علات شارايطي
خاص از جمله جنگ و يا زماني که مااهوارههاا باه صاورت
عمدی دچار انسداد ميگردند ،صورت ميپاذيرد .در چناین
شرايطي در صورتي که تعداد ماهوارههای در دياد  GPSباه
کمتر از  1عدد کاهش يابد ،ديگار مكاانسانجي باه کماک
سااامانه مااذکور امكااانپااذير نماايباشااد .در اياان شاارايو از
ماهواره های سامانه  GLONASSجاايگزيني مناساب بارای
ماهواره های مسدود شده هستند .شبیه ساازیهاای صاورت
گرفته تأيید کننده مطالب فوق ميباشند .شكل( )2نمايي از
سناريوی پیشنهادی انسداد است.

شكل( )2نمایشی از سناریوی پیشنهادی انسداد شامل 2
ماهواره  GPSو  4ماهواره .GLONASS
Van-Loan

1
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مطلوبي به دقت مكانسانجي در شارايو عاادی باه کماک
سامانه  GPSنزديک ميباشد.

نمايش داده شده اسات .بار اسااس جاداول ارائاه شاده ،در
سناريوی پیشانهادی انساداد ،دقات مكاانسانجي تاا حاد

شكل( )3مقایسه خطای مكانسنجی در سامانه  GLONASS ،GPSو تلفیق آن دو.

شكل( )4مقایسه خطای مكانسنجی در سناریوی انسداد.
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جدول( )1مقایسه پارامترها برای مؤلفه  Xدر تلفیق (متر).

پارامترها

GPS

GLONASS

GPS+GLONASS

بیشینه خطا

20701

91739

29711

کمینه خطا

-26710

-25714

-20744

میانگین خطا

0

0736

0731

واریانس خطا

403712

905764

11741

انحراف معیار خطا

40756

41762

3714

حداقل مربعات خطا

40756

41765

3716

جدول( )2مقایسه پارامترها برای مؤلفه  Yدر تلفیق (متر).

پارامترها

GPS

GLONASS

GPS+GLONASS

بیشینه خطا

93719

91713

25744

کمینه خطا

-91701

-15713

-26760

میانگین خطا

0

-4751

4701

واریانس خطا

941763

193732

422711

انحراف معیار خطا

41736

24741

44741

حداقل مربعات خطا

41736

24720

44722

جدول( )3مقایسه پارامترها برای مؤلفه  Zدر تلفیق (متر).

پارامترها

GPS

GLONASS

GPS+GLONASS

بیشینه خطا

43711

23706

24712

کمینه خطا

-29724

-19702

-29715

میانگین خطا

0

-5711

-4712

واریانس خطا

409745

915750

19704

انحراف معیار خطا

40729

43759

1764

حداقل مربعات خطا

40729

20791

1719

جدول( )4مقایسه پارامترها برای مؤلفه  Xدر سنایوی انسداد (متر).

پارامترها

2 GPS

3 GLONASS+2GPS

4 GLONASS+2GPS

6 GPS

بیشینه خطا

واگرا

51734

91792

20701

کمینه خطا

واگرا

-91711

-25711

-26710

میانگین خطا

واگرا

2716

4705

0

واریانس خطا

واگرا

511715

901710

403712

انحراف معیار خطا

واگرا

21716

41760

40756

حداقل مربعات خطا

واگرا

21769

41769

40756
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جدول ( )5مقایسه پارامترها برای مؤلفه  Yدر سنایوی انسداد (متر).

پارامترها

2 GPS

3 GLONASS+2GPS

4 GLONASS+2GPS

6 GPS

بیشینه خطا

واگرا

15792

10790

20701

کمینه خطا

واگرا

-11711

-14709

-91701

میانگین خطا

واگرا

2750

-0711

0

واریانس خطا

واگرا

111751

214731

941763

انحراف معیار خطا

واگرا

23711

46762

41736

حداقل مربعات خطا

واگرا

23731

46769

41736

جدول ( )6مقایسه پارامترها برای مؤلفه  Zدر سنایوی انسداد (متر).

پارامترها

2 GPS

3 GLONASS+2GPS

4 GLONASS+2GPS

6 GPS

بیشینه خطا

واگرا

95732

99742

43711

کمینه خطا

واگرا

-14751

-14712

-29724

میانگین خطا

واگرا

-1791

-1736

0

واریانس خطا

واگرا

214714

259761

409745

انحراف معیار خطا

واگرا

45761

46705

40729

حداقل مربعات خطا

واگرا

46721

46712

40729

مقايسه با روشهاای پیشاین بیاان شاده ،دارای مزاياايي از
جمله قابلیت مقابله با انسداد عمادی و غیرعمادی ،قابلیات
کاربری بالدرنگ ،قابلیت پیادهسازی بار روی پردازنادههاای
ارزانقیمت،سادگي در پیادهسازی ،عدم نیاز به گیرنادههاای
گران قیمت نظامي و دقت مناسب در مكانسنجي ميباشاد.
بر اسااس شابیه ساازی هاای صاورت گرفتهبار پاياه روش
پیشنهادی ،در تلفیق دو سامانه فوق در شرايو عادی ،شاهد
بهبود دقتي به میازان  6متار نسابت باه مكاان سانجي باا
استفاده از سامانه  GPSتنها بودهايم .همچنین در ساناريوی
انسداد ماهوارههای  GPSدقت ناوبری به میزان بسیار بااليي
بهبااود يافتااه و بااه دقاات مكااانساانجي بااا اسااتفاده از
سامانهی GPSتنها در شرايو عادی نزديک شده است.

 -8جمعبندی و نتیجهگیری
در اين مقاله ،ابتدا باه طاور مختصار پیراماون ساامانههاای
موقعیتياب  GPSو  GLONASSتوضایحاتي ارائاه گردياد.
سپس به بررسي تلفیق دو سامانه فوق و تفاوتهای اساساي
در آن دو پرداخته شد .در قسمت بعدی معاادالت نااوبری و
چگااونگي حاال آنهااا بااا اسااتفاده از روش مرسااوم حااداقل
مربعات خطا مورد بحث و بررسي قرار گرفت .ساپس فیلتار
کالمن به عنوان ابزاری مناسب جهت حل معاادالت نااوبری
بیان و چگونگي پیاده سازی آن در تلفیق دو سامانه  GPSو
 GLONASSبررسي گرديد .در قسمت بعد باه بررساي اثار
تلفیااق در بهبااود دقاات ناااوبری پرداختااه شااد و در نهاياات
سناريوی انسداد مورد بحث قرار گرفته و کااربرد تلفیاق در
رف چالشهای ناشي از ايان پدياده بیاان شاد .در قسامت
شبیه سازی ،نتايج حاصله از شبیه سازی های صورت گرفته
در  2سناريو با استفاده از دادههای دريافتي از به ترتیب  3و
 40ماهواره نشان داده شد .به منظور نمايش اثار تلفیاق دو
سااامانه  GPSو  GLONASSدر بهبااود دقاات ناااوبری از
دادههای سناريوی اول و باه منظاور نماايش اثار تلفیاق در
بهبود دقت ناوبری به هنگام وقو پديده انسداد از دادههاای
سااناريوی دوم اسااتفاده شااده اساات .روش پیشاانهادی در
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