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چكيده
جهت تعیین طیف جهتدار امواج دريا از حسگرهای موجنگار استفاده میشود .يک نمونه از حسگرهای متداول موجنگاری حسگرهای
سنجش هیو ،رول و پیچ میباشد كه در بويههای ديسكی بكار میرود .پیچیدگی محاسبات الزم در تبديل حركات بويه موجنگار به طیف
انرژی موجنگار الزم میدارد كه به صورت آزمايشی بتوان تمامی پردازشهای انجام شده در يک حسگر موجنگار را شبیهسازی و ارزيابی
كرد .در اين مقاله ارزيابی حسگر موجنگار طراحی شده ايرانی ،به كمک يک نرم افزار جامع شبیهسازی امواج دريا و حسگر موجنگاری
پیادهسازی شده است .اين نرمافزار كلیه مراحل ايجاد امواج دريا ،حسگر های ناوبری اينرسی ،تخمین پارامترهای كالیبراسیون واحد ناوبری
اينرسی ،پردازشهای تخمین جابجايی عمودی و شیبهای موج در حسگر موجنگار و تخمین مقادير طیفی را پوشش میدهد .تخمین
ارتفاع مؤثر موج و جهت متوسط موج در فركانس پیک طیف با بويه يک شركت خارجی مقايسه و انطباق خوبی مالحظه شده است .به
كمک اين نرم افزار ،نتیجه عملكرد سیستم به ازاء مقادير مختلف پارامترهای طراحی ،مشخص شده و اجرای طراحی بهینه میسر گرديده
است.
واژگان کليدي :بويه موجنگار ،شبيه سازي امواج دريا ،حسگر موجنگار ،طيف جهتدار امواج دريا.
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تاريخ پذيرش مقاله :
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واحد ناوبری اينرسی در يک مجموعه آزمون»،
«پردازشهای تخمین جابجايی عمودی 3و شیبهای موج
در حسگر موجنگار (پیچ و رول)» و «تخمین مقادير
طیفی» را پوشش میدهد .در اين نرمافزار ،خطای تخمین
جابجائی عمودی و شیبهای موج (پیچ و رول) و مقادير
طیفی ارزيابی شده است .بدين صورت نتیجه عملكرد
سیستم به ازاء مقادير مختلف پارامترهای طراحی ،مشخص
شده و طراحی بهینه میسر گرديده است .پیادهسازی
نرمافزار شبیهسازی برای طراحی سیستم موجنگار و
بهینهسازی آن ،روالی مرسوم و پیاده شده در جهان دارد
[ 5و .]3
به كارگیری فنآوریهای نوين در ادامه سیر تحول و
پیشرفت حسگرهای شتابسنج و ژيروسكوپ كه ابعاد،
وزن و هزينه پايینی دارند و در واقع ،فنآوری روز
میباشد مورد توجه قرار گرفته است [ .]10-1لذا
نگارندگان با الهام كاربردی از فنآوریهای گفته شده و با
تهیه يک برنامه كامپیوتری به زبان متلب ،1مقدمات ايجاد
روندی منطقی برای استفاده همزمان از نتايج شبیهسازی
در طراحی عملیاتی و راستآزمايی نتايج را فراهم
نمودهاند .در اين مقاله پس از مقدمه ،ساختار نرمفزار
شبیهسازی ،شبیهسازیهای مختلف انجام شده و
مؤلفههای آن به ترتیب در بخشهای  2تا  0ارائه شدهاند.
همچنین محاسبات موجنگاری و ارزيابی آن در بخش  5و
نتايج حاصله در بخش  3آورده شدهاند.

 -1مقدمه
حسگرهای موجنگار كاربرد وسیعی در اندازهگیری
مشخصههای دريايی امواج دريا دارند .اين حسگرها عمدت ًا
در بويههای هواشناسی و اقیانوسشناسی نصب گرديده و
در ثبت اطالعات سری زمانی امواج و طیف حاصل از آنها
استفاده میشود .از جمله اولین حسگرهای موجنگار موفق
میتوان به بويه رول -پیچ ]1[ 1اشاره كرد .اين حسگر در
بويه ديسكی به قطر  1/11متر قرار گرفته و از حسگرهای
شتابسنج و ژيروسكوپ تشكیل شده است و شیبهای
موج و شتاب در جهت عمودی (قابل تبديل به جابجايی
عمودی) را اندازه میگیرد .استفاده از حسگرهای موجنگار
رول  -پیچ تا امروز تداوم يافته است .نمونههای اولیه
حسگرهای مكانیكی با ابعاد بزرگ و وزن باال مانند حسگر
آنالوگ هیپی 2با وزن 33كیلوگرم ساخته شدهاند [.]2
نمونههای نوين حسگرهای موجنگار مانند حسگر بويه
موجنگار شركت اشنور ]3[3و حسگر بويه موجنگاریتری
اكسیس ،]0[0از حسگرهای مكانیكی -الكترونیكی مانند
استفاده میكنند كه ابعاد و وزن به مراتب كوچکتری
دارند .اين حسگرها مجهز به بوردهای پردازش سیگنال
برای محاسبات موجنگاری میباشند .ساخت حسگرهای
فوق در حال حاضر توسط چند شركت خارجی صورت
میپذيرد و مراحل آزمون و كالیبراسیون آنها نیز در
همان شركتها و با صرف زمان نسبتاً طوالنی انجام
میشود .با توجه به گسترش اندازهگیریهای میدانی در
داخل كشور ،ضرورت دستيابی به دانش فنی طراحی،
ساخت و كالیبراسیون حسگرهای فوق در داخل كشور
ضروری به نظر میرسد .يک امكان مناسب برای طراحی
بهینه حسگر موجنگار ،استفاده از نرمافزار شبیهسازی
جامع امواج دريا ،زيرحسگرهای ناوبری اينرس ی 5و
پردازشهای موجنگاری است.
اين نرمافزار كلیه مراحل «شبیهسازی امواج دريا»،
«شبیهسازی بويه»« ،شبیهسازی عوامل خطای زير
حسگرهای واحد ناوبری اينرسی شامل شتابسنج،
ژيروسكوپ و قطبنما»« ،تخمین پارامترهای كالیبراسیون

 -2ساختار نرمافزار شبيهسازي
در مورد زيرحسگرهای شتابسنج و ژيروسكوپ بكار رفته
در حسگر موجنگار ،موارد زير را به عنوان عوامل خطا
میتوان برشمرد كه موجب فاصله گرفتن مقادير خروجی
نهايی حسگر موجنگار از مقادير واقعی میشوند:
 بردار مقدار ثابت خروجی (باياس). حساسیت متقاب ل : 8حس كردن كمیت مورداندازهگیری كه در ابعاد متعامد غیر از بُعد مورد نظر
وجود دارد .به عنوان مثال ،شتابسنج ،مؤلفه  xيا y
شتاب را در بُعد  zخود حس كند.
 -حساسیت متقابل ناشی از دو عامل «ساختار درونی
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شماره 1
حسگر» و «عدم تطابق 1محورهای مختصات حسگر با
محورهای مختصات بدنه» میباشد.
 مقیاس :2نسبت ضريب تبديل مقیاس (نسبت كمیتمورد اندازهگیری به ولتاژ يا عدد ديجیتال خروجی)
واقعی به ضريب تبديل مقیاس نامی مطرح شده برای
حسگر.
در فركانسهای پايین در حد امواج دريا ( 4/40تا 4/3
هرتز) مقادير عوامل خطای فوق با مقادير مطلوب قابل
مقايسه است .عوامل خطای ياد شده مواردی غیر از نويز
اندازهگیری حسگر است كه يک فرآيند تصادفی غیر قابل
تخمین بوده و تنها با فیلتر كردن در فركانسهای خارج
باند مقادير مطلوب ،قابل كاهش است .پردازش مدل كردن
عوامل مختلف خطا ،تخمین پارامترهای اين مدل و اصالح
مقادير حسگرها با توجه به مدل و پارامترهای تخمین زده
شده آن از جمله مراحل كالیبراسیون حسگر میباشد.
تخمین پارامترها در كالیبراسیون حسگر نیاز به حسگرهای
مرجع اضافهای دارد تا درطی معادالتی ،مجهولهای مورد
نظر قابل محاسبه باشند .برای اين منظور يک مجموعه
آزمون و كالیبراسیون بصورت آونگ در نظر گرفته شده
است (مطابق شكل (.))1اين مجموعه مجهز به دو حسگر
اندازهگیری زاويه نوسان آونگ  و زاويه دوران حول شافت
آونگ  میباشد .زيرحسگرهای شتابسنج و ژيروسكوپ
در اين مجموعه قرار گرفته و با اجرای نوسان ،دادههای
آنها به همراه اطالعات  و  ذخیره میگردد .شكل ()2
ساختار نرمافزار شبیهسازی جامع امواج دريا ،كالیبراسیون
و فعالیت میدانی حسگر موجنگاری را نشان میدهد.
مجموعه شبیهسازی شامل دو بخش عمده كالیبراسیون با
مجموعه آزمون آونگ و عملكرد میدانی است.
در بخش «كالیبراسیون با مجموعه آزمون آونگ»
الگوريتمهايی روی دادههای ضبطشده اجرا گرديده تا
پارامترهای كالیبراسیون زيرحسگرهای شتابسنج و
ژيروسكوپ تخمین زده شود .در بخش «عملكرد میدانی»
حالت استفاده عملی از واحد ناوبری اينرسی نصب شده بر
يک بويه و پردازشهای تخمین سریهای زمانی جابجايی
عمودی و شیبهای موج و به دنبال آن ،تخمین مقادير
طیفی و پارامترهای موجنگاری در نظر گرفته شدهاند.

+
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'z

'x
z
L – L cos 
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x

شكل ( )1دستگاههاي مختصات و مدل ديناميك
مجموعه آزمون آونگ.

در اين بخش از شبیهسازی ،مقادير پارامترهای
كالیبراسیون زيرحسگرهای شتابسنج و ژيروسكوپ كه در
بخش كالیبراسیون با مجموعه آزمون آونگ بدست
آمدهاند ،استفاده شده است .هر يک از بخشهای
شبیهسازی در ادامه معرفی گرديدهاند.

 -3شبيهسازهاي انجام شده
 -1-3شبيهساز ديناميك آونگ
برای آونگ ،مدل نشان داده شده در شكل ( )1در نظر
گرفته شده است .برای آونگ ،شبیهسازی زاويههای رول،
پیچ و ياو  مطرح است .زاويه رول  ،زاويه نوسان آونگ
میباشد كه بصورت جمع تعدادی هارمونیک سنیوسی با
فركانس  ،fp,iدامنه  Ap,iو فاز  ،p,iبه عالوه جمله ثابت p,x
شبیهسازی شده است:
()1

γ(t)= Ap,i sin(2πf p,i t+Φp,i )+γ p,x
i

 p,xناشی از «تراز نبودن محفظه نصب حسگر» و  tمتغیر
زمان میباشد .سیگنالها در زمآنهای گسسته tn=n/F1
برای …  n=0,1,2,تولید میگردند .فركانس و دامنه ،و
فازهای  ،Ap,i ،fp,iو  p,iدر نرمافزار تنظیم میگردند .شكل
موجهای مختلف مانند سینوسی ،مثلثی ،و  ...برای زاويه 
با انتخاب فركانس ،دامنه و فازهای مرتبط قابل شبیهسازی
است .زاويه پیچ  ،انحراف از قائم بودن میله نوسان آونگ
است و مقدار ثابت   ( t )   p ,xدر نظر گرفته شده است.
زاويه دوران افقی  بصورت يک موج پلهای هموار شده از
زاويه  /4به زاويه  3/4مدل شده است .مقدار ثابت p,x
به اين موج كه ناشی از «عدم تطبیق افقی محور y
محفظه نصب حسگر با صفحه نوسان آونگ» میباشد،
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اضافه میگردد .جهش پلهای زاويه  هنگام گذر نیمی از
زمان اجرای شبیهسازی واقع میشود .با توجه به شكل
موقعیت نوسانی آونگ (محل نصب حسگر) عبارت است از:

تنظیمات دينامیک آونگ مقادير فركانس  ،fp,iدامنه ،Ap,i
فاز  p,iو ثابتهای  p,x ،p,x ،p,xدر نظر گرفته شده اند.
) cos( 2f p ,i t +  p ,i

x=-L.sinβ, y=L.sinγ, z=L-L.cosγ

()2

i

()0
 Lطول میله آونگ میباشد .شتاب متناظر در دستگاه
ثابت عبارت است از:
d2 x
=0
dt 2
d2 y
d2 γ
 dγ 
=L 2 cosγ-L   sinγ
2
dt
dt
 dt 

= ay

i

d z
d γ
 dγ 
=L 2 sinγ+L   cosγ
dt 2
dt
 dt 

= az

حسگرهای آونگ ،زاويه نوسان  و زاويه دوران افقی  را
اندازهگیری میكنند كه متناظر با زاويههای  و 
میباشند .برای اندازهگیریهای ياد شده ،عوامل خطای زير
در نظر گرفته شده و بر اساس آن ،حسگرهای آونگ
مطابق با شكل ( )3مدل شدهاند.
مقدار باياس  s,xبرای حسگر ياو  ،مقدار باياس  s,xبرای
حسگر رول  وتعداد بیت  NQكوانتیزاسیون خروجیهای
حسگرهای  و  آونگ.

2

()3

2

2

مشتقات زمانی  مورد استفاده در محاسبه مؤلفههای
شتاب با معادله ( )0بیان میشود كه در آن مقدار شیبها
نسبت به محورهای افقی عبارت است از
z  tg 

x cos 

) ) 2 A p ,i sin( 2f p ,i t +  p ,i

p ,i

 ( 2f

z
 tg 
y

و

و بنابراين در شبیهسازی انجام شده

مقايسه با مقادير مورد
انتظار )جهت ارزيابي

ت

کا يبراسيون (

خمي موق يت
و شي ها

راي

پردازش
کا يبراسيون با
آونگ

شبيهساز حسگرهاي
 roll, yawآونگ

شبيه ساز
ديناميك آونگ

نظيمات
ديناميك
آونگ

شبيه ساز IMU

) شتا سن ،
ژيروسكو (

خيره شدني کا يبراسيون

)scale factorي خ ري تار ا ،لباقتم تيساسح ( ،

خمي موق يت
و شي ها

خمي طيف
زاويه yaw

پردازش
کا يبراسيون در
م ل و خمي
 heaveو
شي هاي موج

شبيه ساز IMU

) شتا سن ،
ژيروسكو  ،حسگر
م ناطيسي(

شبيه
ساز بويه

شبيه ساز
ديناميك
امواج دريا

نظيمات
ديناميك
امواج دريا

مقايسه  heaveو شي ها با مقادير مورد
انتظار )جهت ارزيابي دقت موج نگاري(

مقايسه کميتهاي موج نگاري با
م اسبات موج نگاري

خمي
مقادير طي ي

d 

dt 2
2

 -2-3شبيهساز زاويههاي ياو و رول آونگ
= ax

2

p ,i A p ,i

 2f

d

dt

مقادير مورد انتظار )جهت ارزيابي دقت
موج نگاري(

مقادير طي ي

م اسبات کميتهاي
موج نگاري مورد
انتظار

شكل( )2ساختار نرمافزار شبيهسازي جامع امواج دريا ،کا يبراسيون و ف ا يت ميداني حسگر موجنگاري.
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كوانتیزاسیون



كوانتیزاسیون

+

 باياس متغیر با زمان ( )tبصورت چندجملهای از درجه 2به شكلهای oy=oy0+oy1t+oy2t2 ،ox=ox0+ox1t+ox2t2
و  oz=oz0+oz1t+oz2t2به ترتیب برای هر يک از
مؤلفههای  y ،xو  zشتابسنج
 نويز سفید اندازهگیری (نويز حرارتی) با سطح طیفتوان (يک طرفه)  ،Sn,ax , Sn,ay , Sn,azتفكیک شده برای
هر يک از مؤلفههای y ، xو  zشتابسنج .توان
(واريانس) نويز حرارتی در هر نمونه از اندازهگیری برابر
است با حاصلضرب سطح طیف توان در جذر پهنای
باند (نصف فركانس نمونهبرداری) .نويز حرارتی بصورت
فرآيند تصادفی سفید گوسی با متوسط صفر و واريانس
ياد شده برای هر نمونه از اندازهگیری در هر يک از
خروجیهای شتابسنج ،مدل و شبیهسازی گرديدهاند.

yaw 

s,x

+

roll 

s,x
شكل ( )3مدل حسگرهاي  و  آونگ.

 -3-3شبيهساز واحد ناوبري اينرسي
واحد اندازهگیری ناوبری اينرسی واحد ناوبری اينرسی،
شامل يک شتابسنج ،يک ژيروسكوپ و يک حسگر
مغناطیسی سه بعدی میباشد .در صورت انجام تكرار
موازی ،يعنی استفاده از حسگرهای موازی شتابسنج و
ژيروسكوپ ،مشخصات حسگر معادل (برآيند) آنها در نظر
گرفته شده و مدل میگردد .لذا در شبیهسازی باز هم يک
شتابسنج و يک ژيروسكوپ ،مدل و شبیهسازی شدهاند.

 خطای كوانتیزاسیون با پله  كه در واقع همان ضريبتبديل مقیاس حسگر ديجیتال ،يعنی نسبت تبديل رقم
 1به مقدار شتاب است .در صورت عدم تكرار موازی و
در نظر گرفتن يک شتابسنج ،تابع كوانتیزاسیون با

خروجی شتابسنج  as  asx asy asz Tبدون در

پارامتر  روی خروجی شتابسنج اِعمال میشود .در
صورت انجام تكرار موازی و در نظر گرفتن Maccel>1
حسگر شتابسنج ،خطای كوانتیزاسیون بصورت نويز
جمع شونده ،مدل میشود .اين نويز بصورت متوسط
 Maccelمتغیر تصادفی با توزيع يكنواخت 
برای هر نمونه خروجی در هر يک از مؤلفههای
شتابسنج ،شبیهسازی گرديده است .بدين ترتیب،
شتابسنج مطابق شكل ( )0مدل شده است .خروجی
ژيروسكوپ  ω  z  y x Tبدون در نظر گرفتن

نظر گرفتن عوامل خطا برآيند بردار شتاب دينامیكی و
بردار شتاب جاذبه زمین در دستگاه مختصات بدنه است
(مطابق رابطه ( a  a x a y a z T .]15[ ))5شتاب
دينامیكی در دستگاه مختصات ثابت و  gمقدار شتاب
جاذبه زمین میباشد .برای شتابسنج ،عوامل خطای زير
در نظر گرفته شده و شبیهسازی گرديدهاند:
 ماتريس  ،Kمدلكننده حساسیت متقابل و ضريبمقیاس (نسبت ضريب تبديل مقیاس واقعی به ضريب
تبديل مقیاس نامی مطرح شده برای حسگر)

()5

 cos sin  cos + sin  sin  
0  



sin  sin  cos + cos sin   a + 0  

 g  
cos  cos

عوامل خطا عبارت است از [:]15
cos sin  sin  + sin  cos
 sin  sin  sin  + cos cos
 cos  sin 

d d
+
dt
dt
d
d
 y   sin  cos  
+ cos  
dt
dt
d
d
 x  cos  cos  
+ sin  
dt
dt

 ماتريس  ،Hمدلكننده حساسیت متقابل و ضريبمقیاس (نسبت ضريب تبديل مقیاس واقعی به ضريب
تبديل مقیاس نامی مطرح شده برای حسگر)
 باياس متغیر با زمان ( )tبصورت چند جملهای از درجه 2به شكلهای oy=oy0+oy1t ،ox=ox0+ox1t+ox2t2
 ،+oy2t2و  oz=oz0+oz1t+oz2t2به ترتیب برای هر
يک از مؤلفههای  ،y ،xو  zژيروسكوپ.

 z  sin  

()3

 cos cos 
a s   sin  cos 

sin 

برای ژيروسكوپ ،عوامل خطای زير در نظر گرفته شده و
شبیهسازی گرديده است:

00

شماره 1

دريا فنون
 نويز سفید اندازهگیری (نويز حرارتی) با سطح طیفتوان (يک طرفه)  Sn,ɷz ,Sn,ɷy ,Sn,ɷxتفكیک شده برای
هر يک از مؤلفههای  y ،xو  zژيروسكوپ .توان
(واريانس)
 نويز حرارتی در هر نمونه از اندازهگیری برابر است باحاصلضرب سطح طیف توان در جذر پهنای باند (نصف
فركانس نمونهبرداری) .نويز حرارتی بصورت فرآيند
تصادفی سفید گوسی با متوسط صفر و واريانس ياد
شده برای هر نمونه از اندازهگیری در هر يک از
خروجیهای ژيروسكوپ ،مدل و شبیهسازی گرديدهاند.
 خطای كوانتیزاسیون با پله  كه در واقع همان ضريبتبديل مقیاس حسگر ديجیتال ،يعنی نسبت تبديل رقم
 1به مقدار چرخش زاويهای است .در صورت عدم تكرار
موازی و در نظر گرفتن يک ژيروسكوپ ،تابع
كوانتیزاسیون با پارامتر  روی خروجی ژيروسكوپ
اِعمال میشود .در صورت انجام تكرار موازی و در نظر
گرفتن  Ngyro>1حسگر ژيروسكوپ ،خطای
كوانتیزاسیون بصورت نويز جمع شونده ،مدل میشود.
اين نويز بصورت متوسط  Ngyroمتغیر تصادفی با توزيع
يكنواخت  برای هر نمونه خروجی در هر
يک از مؤلفههای ژيروسكوپ ،شبیهسازی گرديده است.
بدين ترتیب ،ژيروسكوپ مطابق با شكل ( )5مدل شده
مغناطیسی
حسگر
خروجی
است.
 M'  mx my mz Tدر دستگاه مختصات بدنه با

عمودی  zمیدان مغناطیس زمین در دستگاه مختصات
ثابت هستند .برای حسگر مغناطیسی عوامل خطای زير
در نظر گرفته شده و شبیهسازی گرديده است:
 نسبتهای ضريب مقیاس (نسبت ضريب تبديل مقیاسواقعی به ضريب تبديل مقیاس نامی)  sx, sy, szبرای
هر يک از مؤلفههای  x, y, zحسگر.
 باياس متغیر با زمان ( )tبصورت چند جملهای از درجه 2به شكلهای oy=oy0+oy1t ،ox=ox0+ox1t+ox2t2
 +oy2t2و  oz=oz0+oz1t+oz2t2به ترتیب برای هر يک
از مؤلفههای  y ،xو  zحسگر
 نويز سفید اندازهگیری (نويز حرارتی) با سطح طیفتوان (يک طرفه)  Sn,my ،Sn,mxو  Sn,mzتفكیک شده
برای هر يک از مؤلفههای  y ،xو  zحسگر .توان
(واريانس) نويز حرارتی در هر نمونه از اندازهگیری برابر
است با حاصلضرب سطح طیف توان در جذر پهنای
باند (نصف فركانس نمونهبرداری) .نويز حرارتی بصورت
فرآيند تصادفی سفید گوسی با متوسط صفر و واريانس
ياد شده برای هر نمونه از اندازهگیری در هر يک از
خروجیهای شتابسنج ،مدل و شبیهسازی گرديده
است.
 خطای كوانتیزاسیون با پله  كه در واقع همان ضريبتبديل مقیاس حسگر ديجیتال ،يعنی نسبت تبديل رقم
 1به مقدار میدان مغناطیسی است .بدين ترتیب،
حسگر مغناطیسی مطابق با شكل ( )3مدل گرديده
است.

رابطه ( )1بیان میشود كه در آن  Mxو  Mzبه ترتیب
مؤلفههای محور ( xمحور شمال مغناطیسی) و محور

بردار خروجی
شتاب سنج

كوانتیزاسیون

+
بردار نويز
حرارتی

×K
اعمال scale factor
و حساسیت متقابل

+
بردار شتاب در
دستگاه بدنه
بردار offset

شكل ( )4مدل شتا سن (م ادل) در شبيهسازي.

05

دريا فنون

شماره 1
بردار خروجی
ژيروسكوپ

كوانتیزاسیون

+

+

×H

بردار نويز
حرارتی

بردار چرخش
زاويه ای در
دستگاه بدنه

اعمال scale factor
و حساسیت متقابل
بردار offset

شكل ( )5مدل ژيروسكو (م ادل) در شبيهسازي.

بردار خروجی
سنسور
مغناطیسی

كوانتیزاسیون

× sx
× sy
× sz

+
بردار نويز
حرارتی

+

اعمال scale factor

بردار میدان
مغناطیسی در
دستگاه بدنه
بردار offset

شكل ( )6مدل حسگر م ناطيسي در شبيهسازي.
 cos sin  cos  + sin  sin   M x 


sin  sin  cos  + cos sin   0 
 M z 
cos  cos 

()1

 cos  sin 

دينامیكی

شتاب

در

دستگاه



ay

a  ax

مختصات

بدنه،

T

 -1-4پردازش کا يبراسيون با آونگ

az

 g   g x g y g z Tشتاب جاذبه زمین در دستگاه

در فرآيند كالیبراسیون ،برای حسگرهای شتابسنج و
ژيروسكوپ مدلی در نظر گرفته شده كه مقدار واقعی
شتاب و چرخش زاويهای حس شده را به خروجی حسگر
ربط میدهد .مقادير واقعی شتاب و چرخش زاويهای از
اطالعات حسگرهای آونگ حاصل گرديدهاند .بدين ترتیب
معادالتی بدست آمده كه با حل آنها مجهولهای مدل
كالیبراسیون شتابسنج و ژيروسكوپ تخمین زده شدهاند.
اين معادالت به شرح زير است:

()2

 sin  sin  sin  + cos cos 

خروجی شتابسنج اندازهگیری شده ،

 -4مؤ ههاي شبيهسازي

()8

cos sin  sin  + sin  cos 

 cos cos 
M   sin  cos 

sin 

مختصات بدنه }kx0, ky0, kz0{ ،مقادير باياس برای هر بعد
خروجی شتابسنج }kx1, ky2, kz3{ ،مقادير ضريب مقیاس
برای هر بعد خروجی شتابسنجkx2, kx3, ky1, ky3, kz1,{ ،
 }kz2ضرايب حساسیت متقابل شتابسنج s,n ،خروجی
حسگر ژيروسكوپ اندازهگیری شده ,n ،مقدار مورد
انتظار خروجی حسگر ژيروسكوپ h0 ،مقادير باياس ثابت
برای هر محور ژيروسكوپ }hx1, hy2, hz3{ ،مقادير ضريب
مقیاس برای هر محور ژيروسكوپ و { hx2, hx3, hy1, hy3,
 }hz1, hz2مقادير ضرايب حساسیت متقابل ژيروسكوپ
میباشند .مقادير  ، g ,n ، a ,nو  (=x,y,z) ,nتابع

a ,n + g  ,n  v ,n  k 0 + k 1a sx ,n + k 2 asy ,n
+ k 3 a sz ,n ,  = x, y, z, n = 1, …, N

اطالعات حسگرهای آونگ  میباشند.
معیار تخمین مجهولها ،روش حداقل مربعات بوده و
عبارت از حداقل نمودن خطای  Eتعريف شده در روابط
( )14و ( )11به ترتیب برای كالیبراسیون شتابسنج و
ژيروسكوپ میباشد.
N k
+ k  1 a sx ,n + k  2 a sy ,n  2
()14
 0

E

 ,n  h 0 + h 1 sx ,n + h 2 sy ,n + h 3 sz ,n
=x,y,z, n=1,…,N

الگوريتم كالیبراسیون مطابق با روابط ( )8و ( ،)2مدل در
نظر گرفته شده برای حسگرهای شتابسنج و ژيروسكوپ،
مقدار باياس ،ضريب مقیاس و حساسیت متقابل را در نظر
میگیرد .در روابط فوق n ،انديس زمان گسسته N ،تعداد
T
نمونه دادههای جمعآوری شدهa s  a sx a sy a sz  ،




( )11
2

a sz ,n  v ,n

3

 + k

+ h 1 sx ,n + h 2 sy ,n + h 3 sz ,n   ,n



  x , y , z n 1

  h

N

0

 x , y ,z n 1
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دريا فنون

بر حسب متر i ،فركانسهای زمانی امواج بر حسب
راديان بر ثانیه tn ،زمانهای نمونهبرداری ديجیتال بر
حسب ثانیه k i (  ) ،بردار عدد موج متناظر با فركانس i
بر حسب راديان بر متر ،و  0iفاز تصادفی موج با توزيع
يكنواخت  Uبر حسب راديان میباشد r .بردار مكان
افقی  x-yنقطه مورد اندازهگیری در دريا نسبت به يک
مبدأ مختصات مرجع بوده و عملگر نقطه بین بردار  rو
بردار )  ki ( بیانگر ضرب نقطه بین دو بردار میباشد.
فركانسهای زمانی امواج بصورت  i=F2i/Nfبرای
 i=1,…,Nf –1انتخاب میشوند كه ) F2 (Hzنرخ پردازش
دادههای موجنگاری است ،در حالیكه تولید سری زمانی
در نرخ نمونه برداری ) F1 (Hzمیباشد.
در شبیهسازی برای هر جهت ورود موج ،فقط يک مؤلفه
فركانسی در نظر گرفته شده است .اگر زاويههای ورود هر
موج در فركانس  iبرابر با  iباشد ،بردار )  ki ( را

در عبارت خطای فوق ،مجهولهای  kiو  hiرابطه درجه
 2با  Eدارند .لذا مجهولهای ياد شده به ترتیب از حل
معادله  A k   bو  (=x,y,z) C h   d بدست میآيد
كه در آن:

()12

()13

a sz ,1 
 k 0 
 v ,1 
k 
v 
a sz,2 

1
 ,2 
, k    , b  
 k 2 
  
 

 


a sz,N 
 k 3 
v ,N 

a sy,N

 sz ,1 
 sz,2 

 sy,1
 sy ,2

 h 0 
  ,1 
h 
 

1
 ,2 
, h    , d   



  

h 2

 


 sz,N 
 h 3 
 ,N 

a sy,1
a sy ,2




 sy,N

1 a sx,1
1 a 
sx,2
A




1
a

sx,N
1  sx,1
1 
sx,2
C



1  sx,N

 {hi, =x,y,z, i=1,2,3و}{ki, =x,y,z, i=1,2,3

ضرايب
كه بیانگر ضريب مقیاس و حساسیت متقابل هستند،
برای تصحیح خروجی حسگرها در حالت عملكرد میدانی
در دريا ذخیره و استفاده میشوند.

میتوان بصورت

| )  K (  ) | k ( در آن اندازه بردار عدد موج است كه

 -2-4شبيهساز ديناميك امواج دريا

از حل عددی معادله )    Kg tanh( Khبدست
2

شبیهساز دينامیک امواج دريا سریهای زمانی جابجائی
عمودی (هیو) و شیبهای موج نسبت به محورهای افقی
 zx=z/x, zy=z/yرا برای يک مختصات مد نظر در
سطح دريا تولید میكند .مدل ايجاد امواج دريا ،جمع
خطی چند موج با فركانس و زاويههای مختلف است [.]13
بر اين اساس ،سری زمانی جابجائی عمودی (هیو) بصورت
 k i ( )  r +  0i 

N f 1

 A cos t

i n

i

z ( n) 

 K (  i ) cos  i 
ki (  )  

 K (  i ) sin i 

نوشت كه

میآيد.
در شبیهسازی انجام شده ،روش نیوتون  -رفسون برای
حل معادله فوق استفاده شده است g .شتاب جاذبه زمین
در میدان برحسب متر بر مجذور ثانیه و  hعمق دريا
برحسب متر میباشد .با توجه به توضیحات داده شده،
 r . k i ( )  K (i ) cos( i ) . x + K (i ) sin(  i ) . yلذا خواهیم
داشت، z(n)  A cos t  K ( ) cos( ) x  K ( ) sin(  ) y +   :


مدل میشود.

N f 1

i 1

0i

Nf –1

در اين رابطه z(n) ،سری زمانی هیو بر حسب متر،
تعداد فركانسها و جهتهای مورد نظر Ai ،دامنههای امواج

i

i

i n

i

i

i

i 1

بنابراين شیبهای موج عبارتند از:
N f 1

 A K ( ) cos( ) sin  t

()10

 K (i ) cos( i ) x  K (i ) sin(  i ) y + 0i 

()15

) sin( i ) sini t n  K ( i ) cos(  i )x  K ( i ) sin( i ) y + 0 i 

i

i

i n

i

i 1

N f 1

i

 A K( 
i

i 1

با در نظر گرفتن  i  i0  ki (  )  rو تبديل
فركانسهای  Fiبرحسب هرتز به فركانسها برحسب راديان
بر ثانیه ،بصورت  i  2Fiو تعیین زمآنهای
نمونهبرداری بصورت فواصل منظم با مقدار ، t n  n / F1
سریهای زمانی حركت عمودی موج و شیبهای موج
بصورت زير شبیهسازی گرديدهاند:

z
( n) 
x

z
(n)
y

N f 1

()13

)  A cos( 2πF n/F + φ
i

1

i

i

z(n) 

i 1

()11

z
( n) 
x

N f 1

)  A K ( )cos( )sin(2 F n / F + 
i

01

z x ( n) 

1

i

i

i

i

i 1

دريا فنون

شماره 1
z
( n) 
y

()18

طبق روند نمای شكل ( )1انجام گرديده است .بنابراين در
شبیهسازی انجامشده ،تنظیمات دينامیک امواج دريا

z y ( n) 
N f 1

)  A K ( )sin( )sin(2 F n / F + 
1

i

i

i

i

i

i 1

مقادير دامنه موج  ،A0kضريب پهنای طیف  kو جهت

در روابط فوق ،فازهای تصادفی  iبا توزيع يكنواخت
 Uبرحسب راديان برای هر فركانس شبیهسازی
شده اند .برای شبیهسازی زاويههای ورود  iو دامنههای
 ،Aiدر تعداد محدودی ) (Pاز فركانسهای مورد عالقه Fk
كه مقدار پیک طیف در آنها در نظر گرفته میشود،
مقاديری برای دامنه موج ،A0k ،ضريب پهنای طیفk ،
جهت موج ،0k ،انتخاب شده است ( .)k=1,…,Pفیلتر
شكل دهنده 1به هر يک از پیکهای طیف انتخابی طبق
تابع انتقال زير طراحی گرديده است:
1  2k cos( 4Fk / F2 ) + 2k

1  k 

موج  0kدر نظر گرفته شده است.
 -3-4شبيهساز بويه
در شبیهسازی بويه (محل نصب واحد ناوبری اينرسی)
ايجاد زاويه دوران افقی ياو ( )مطرح است .در مورد
شبیهسازی اين زاويه ،سری زمانی اين زاويه از نظر
مشخصات طیفی و دامنه نوسانات ،با حالت واقعی در
شرايط میدانی مشابهسازی شده است .لذا ابتدا يک فرآيند
تخمین طیف برای اين زاويه با استفاده از دادههای میدانی
ذخیره شده ،طراحی و پیادهسازی شده ،سپس طبق مدل
طیف تخمین زده شده ،زاويه ياو شبیهسازی گرديده است.
يک روش معتبر برای تخمین طیف سیگنالهايی كه
ماهیت باند باريک دارند ،تخمین طیف تمام قطب
اتورگرسیو (AR) 2است [.]11
شكل ( )8ساختار الگوريتمی شبیهسازی يک فرآيند
تصادفی بر اساس مدل سازی  ARرا نشان میدهد .در اين
روش ،ابتدا تابع خود همبستگی نمونه واقعی سری زمانی
ذخیره شده تخمین زده شده است .سپس مدل تمام قطب
 ARبرای طیف سیگنال در نظر گرفته شده و ضرايب
مجهول آن در طی معادالتی تخمین زده شده و پس از
آن ،سری زمانی كه بايد شبیهسازی شود ،از فیلتر كردن
يک فرآيند تصادفی سفید گوسی ) N(0,1با فیلتر تمام
قطب تخمین زده شده ،حاصل گرديده است.
تخمین تابع خود همبستگی يک سری زمانی ) x(nعبارت

Hk ( z ) 

1  2k cos( Fk / F2 )z 1 + 2k z 2

()12
در اين رابطه  zمتغیر فركانس مختلط نرمالیزه با واحد
راديان میباشد k .ضريب پهنای طیف كه محدوده آن
( )4-1است ،برای پیکهای تیز و بلند ،نزديک  1و برای
پیکهای ضعیف ،نزديک صفر قرار داده شده است .ضريب
ثابت اين فیلتر بگونهای طراحی شده كه داشته باشیم
 | H k ( e j 2  Fk / F2 ) | 1در اين حال با در نظر گرفتن
فركانس نرمالیزه  fi = i/(2Nf) , i=1,…,Nf –1داريم:
()24

|)

fi

| H k ( e j2 

P

A

0k

Ai 

k 1

و يا:
A0 k 1   k  1  2 k cos( 4Fk / F2 ) + 2k

()21

fi

+ 2k e  j 4

fi

cos( Fk / F2 )e  j 2 

k

P

 1  2

Ai 

k 1

است
رابطه فوق دامنههای  Aiمورد استفاده در شبیهسازی هیو
و شیبهای موج را تولید میكند .موضوع ديگر،
شبیهسازی زاويههای ورود موج برای فركانسهای مورد
نظر میباشد .در اين بحث از روی  Pزاويه انتخابی Nf ،0k
زاويه  iبرای شبیهسازی هیو و شیبهای موج ،بصورت
زير تولید شده است:
()22

|1 N |k
از ) x( n+ | k |)x( n
N  | k | n 1



 . R( k ) مرحله بعد،

تخمین ضرايب مدل فیلتر تمام قطب  ARاست .تابع
تبديل اين فیلتر در حوزه تبديل ( Zفركانس مختلط

نرمالیزه  )zعبارت است از :
H ( z) 
z k

P

k

a
k 0

كه  a0 = 1و  Pمرتبه فیلتر میباشد و بصورت تجربی مقدار
مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است .ضرايب مجهول
عبارتند از  و  .akتخمین اين ضرايب از روی معادالت
يول -واكر ]11[ 3انجام شده كه عبارت است از:

)i   0 k , (Fk  0.02 Hz)  Fi  (Fk + 0.02 Hz

Otherwise
i ~ U(0,2 ) rad

بدين صورت ،شبیهسازی كامل هیو و شیبهای موج
Spectrum Shape Filter

Auto Regressive
Yule-Walker

1
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دريا فنون
R( P  1)   w1   R(1) 
 
 R( P  2)  w2   R(2) 

   




  

R( P  2) 
R(0)   wP   R( P)


)R(1

)R(0

()23

دادههای ضريب مقیاس و حساسیت متقابل كه در مرحله
كالیبراسیون با آونگ حاصل شده است ،جهت تصحیح
دادههای شتابسنج و ژيرسكوپ استفاده شده است.
عامل مهم باقیمانده در كالیبراسیون شتابسنج و
ژيروسكوپ ،حذف مقدار باياس است .به لحاظ تغییرات
زمان ،از مقادير اندازهگیری شده هنگام كالیبراسیون با
آونگ نمیتوان در میدان استفاده كرد .لذا باياس در محل
بايد تخمین زده شود .در حالت عملكرد میدانی ،مقدار
باياس به طريق ايجاد معادله ،صفر بودن متوسط شتاب
دينامیكی در دستگاه بدنه (خروجی شتابسنج پس از
حذف اثر جاذبه زمین و صفر بودن متوسط چرخش
زاويهای) قابل تخمین است.

) R(0
) R(1




) R( P  1

كه درآن  wk  ak , k  1,..., P ،میباشد .مجهول



P

مطابق با )   2   a k R( kمحاسبه میشود.
k 0

با توجه به اينكه ماتريس  Aيک ماتريس قطر ثابت
میباشد ،حل معادله فوق با بار محاسباتی كمتر با الگوريتم
لوينسون 1قابل انجام است .جزئیات در اين مورد در مرجع
[ ]15قابل مطالعه میباشد .بدين صورت ،تخمین طیف
(يکطرفه) سری زمانی در فركانسهای ) f (Hzعبارت
است از:
2 2

()20
2

 j 2kf / Fs

P

a e
k

Fs

2
| H ( e j 2f / Fs ) |2 
Fs

 -5موجنگاري

S( f ) 

اين بخش از شبیهسازی ،محاسبات موجنگاری [ ]13اعم از
پردازشهای تخمین طیف بدون جهت و جهتدار موج،
زاويه ورود موج و پراكندگی زاويهای در هر فركانس و
پردازشهای پارامترهای موجنگاری از قبیل تخمین
حداكثر ارتفاع موج ،ارتفاع مؤثر موج ،دوره تناوب متوسط
موج ،و  ...را انجام میدهد .جهت ارزيابی محاسبات
موجنگاری مطرح شده ،در نرمافزار شبیهسازی ،بخش
محاسبات كمیتهای موجنگاری مورد انتظار پیشبینی
شده است كه عمدت ًا مقادير طیفی میباشند (طیف بدون
جهت و جهتدار موج ،زاويه ورود موج و پراكندگی
زاويهای در هر فركانس).
برتری و نوآوری روش حاضر را میتوان استفاده ساده
آزمايشگاهی از يک آونگ به عنوان ابزار كالیبراسیون و نیز
استفاده كاربردی از نتايج شبیهسازی جهت هرگونه
طراحی در زمینههای متنوعی از قبیل پردازش سیگنال،
مخابرات ،رادار ،سونار ،موجنگار و  ....و نیز راست-آزمايی
ساده دانست.
به عالوه با روش ارائه شده ،قابلیت بررسی رفتار دينامیكی
بويههای موجنگار با جزئیات بیشتر و كاربردیتر فراهم
گرديده است .همچنین با توجه به عدم ارائه روند
شبیهسازی از سوی شركتهای مشابه در دنیا ،بومیسازی
موضوع شامل طراحی مقدماتی ،شبیهسازی و سادهسازی
عملی موجنگار ،رهآور مناسبی از انجام اين كار پژوهشی
میباشد .مطابق با شكل ( ،)2اين كمیتها بر اساس

k 0

 Fsفركانس نمونهبرداری داده واقعی ذخیره شده میباشد.
مطلب ديگر در شبیهسازی زاويه ياو اين است كه تخمین
طیف بر اساس مدل  ARبصورت ياد شده ،مقدار  DCصفر
را برای سیگنال در نظر میگیرد .كما اينكه مقدار DC
نويز سفید ورودی به فیلتر شبیهساز ) H(zصفر است .در
عمل هنگام تخمین طیف ،مقدار  DCقطعه دادههای ضبط
شده قبل از محاسبه تابع خود همبستگی حذف میشود.
همچنین در انتها ،خروجی فیلتر شبیهساز ) H(zبا يک
مقدار  DCتصادفی جمع میشود كه توزيع يكنواخت U(0,
) 2دارد .حاصل ،سری زمانی شبیهسازی شده "ياو"
است .شكل ( )2تخمین طیف انجام شده بر اساس
دادههای تجربی كپكو  2844بويه اشنور ضبط شده در
محدوده زمانی  2443/2/11تا  2441/5/2را نشان میدهد.
منطقه دادهبرداری ،میانه دريای خزر با عمق  844بوده
است .نرخ ذخیره دادهها F2=1 ،هرتز میباشد .تخمین
طیف (با حذف  )DCصورت گرفته ،نشان میدهد كه
عمده انرژی سیگنال در محدوده زير  4/43هرتز قرار دارد.
 -4-4پردازش کا يبراسيون در م ل و خمي هيو و
شي هاي موج
در حالت فعالیت میدانی واحد ناوبری اينرسی در دريا ،از
Levinson
KEPCO 800

3
4
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به عنوان نمونه ،شكل ( )14تخمین طیف بدون جهت موج
را با مقدار مورد انتظار آن مقايسه نموده است .در اين
شكل مشاهده میشود كه منحنی تخمین طیف انطباق
خوبی با منحنی مورد انتظار طیف دارد.
گستردگي پهناي
فرکانسي انتخابي
2
P
دامنه هاي موج

1

...
S1

A1

S2

A2

...

)z(n

مو د شكل طيف

...

تنظیمات دينامیک امواج دريا بدست میآيند .با مقايسه
خروجی محاسبات موجنگاری در جريان داده تخمین
سریهای زمانی با خروجی محاسبات كمیتهای مورد
انتظار ،میتوان كیفیت تخمینهای انجام شده را ارزيابی
نمود.

SP

ANf

دامنه هاي
انتخابي براي
طيف

م اسبه heave

2

...

02

Nf
زاويه هاي
ورود موج

...
فازهاي صادفي

Nf

2

مو د زاويه هاي ورود

...

و شي هاي موج

1

01

0P

زاويه هاي
ورود
انتخابي

1

مو داعداد صادفي با وزيعيكنواختدر
فا لهه0

شكل ( )7روند نماي شبيهسازي هيو و شي هاي موج.

خمي
مام ق

سري زماني
شبيه سازي
شده

راي فيلتر
)sn / A(z

خمي ابع خود
همبستگي

فيلتر مام ق
)sn / A(z

قا سري
زماني داده
خيره شده

نويز س يد گوسي گسسته )N(0,1

شكل ( )8ساختار ا گوريتمي شبيهسازي يك فرايند صادفي بر اساس مدل سازي  ARآن.

شكل مشاهده میشود كه مقادير تخمین زاويه موج در
حوالی فركانسهای مورد عالقه  Fkبه مقادير مورد انتظار
 0kنزديک میباشند .عالوه بر كنترل شكل طیف موج و
متوسط زاويه ورود موج ،برخی تحلیلهای كنترل كیفی
ديگر [ ]18روی مقادير طیفی بدست آمده قابل اجرا است
تا اعتبار پردازش سیگنال انجام شده از جهات مختلف
كنترل گردد .صحتسنجی مجموعه پردازشهای
شبیهسازی امواج دريا و حسگر موجنگار با پیادهسازی و
آزمون فیزيكی موجنگار انجام شده است .بر اساس ساختار
پردازشی مجموعه پردازشهای شبیهسازی امواج دريا و
حسگر موجنگار تشريح شده در اين مقاله ،يک حسگر
موجنگار نصب بر بويه طراحی ،ساخته و با مجموعه آزمون

شكل ( )9خمي طيف زاويه ياو با دادههاي بط شده کپكو
.888

شكل ( )11نیز تخمین زاويه موج را با مقدار مورد انتظار
آن مقايسه نموده است .بخشهای ثابت در منحنی مورد
انتظار ،مقادير  0kمیباشند (مطابق رابطه ( .))22در اين
54
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دريا فنون
آونگ بصورت فیزيكی كالیبره گرديده است .سپس اين
حسگر در آبهای بندر انزلی در نزديكی (حدود  544متر)
يک بويه موجنگار ديگر (بويه اشنور) به عنوان حسگر
مرجع ،آزمون گرديده است .نتايج تخمین ارتفاع مؤثر موج
جهت متوسط موج در فركانس پیک طیف درشكلهای
( )12و ( )13آورده شده است .ارتفاع مؤثر موج يک
پارامتر استاندارد مشتق از سری زمانی هیو بوده و عبارت
از متوسط يک سوم بزرگترين ارتفاع موج ضبط شده است.
در شكلهای ياد شده ،دادههای بويه اشنور نیز رسم شده
است كه انطباق خوبی با دادههای حسگر طراحیشده دارد.

شكل ( )12ار اع مؤ ر موج اندازه گيري شده از روي سري
زماني هيو وسط حسگر موجنگار طراحي شده در دانشگاه
ن تي ا

هان و بويه اشنور.

 -7عالئم و نشانهها

 -6جمعبندي و نتيجهگيري
به كمک نرمافزار جامع شبیهسازی امواج دريا و حسگر
موجنگار ،حسگر طراحی شده آزمون و ارزيابی گرديده
است .اين نرمافزار بستری را فراهم نموده است تا
زيرحسگرهای مختلف واحد ناوبری اينرسی ،الگوريتمهای
مختلف كالیبراسیون حسگر ،الگوريتمهای مختلف تخمین
سریهای زمانی و الگوريتمهای مختلف تخمین كمیتهای
موجنگاری شبیهسازی شده و گزينههای مناسب برای اجرا
انتخاب گردد .نتايج تخمین ارتفاع مؤثر موج و جهت
متوسط موج در فركانس پیک طیف با بويه يک شركت
خارجی مقايسه و انطباق خوبی مالحظه شده است.

a

بردار شتاب دينامیكی در دستگاه ثابت

)(m/s2

'a

بردار شتاب دينامیكی در دستگاه بدنه

)(m/s2

a's

بردار شتاب دينامیكی در دستگاه بدنه

)(m/s2

g

بردار شتاب جاذبه زمین در دستگاه
ثابت)(m/s2

'g

بردار شتاب جاذبه زمین در دستگاه بدنه

f
)H(z

شكل ( )18طيف فرکانسي هيو شبيهسازي شده و خمي آن
وسط حسگر موجنگار.

شكل ( )11خمي متوسط زاويه ورود موج در هر فرکانس و
ابق آن با مقادير شبيهسازي شده .i
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)(m/s2
فركانس )(Hz

تابع انتقال فیلتر زمان گسسته  Hدر فركانس
مختلط

n

زمان گسسته

M

بردار میدان مغناطیسی حس شده در دستگاه
ثابت )(m/s2

'M

بردار میدان مغناطیسی حس شده در دستگاه
بدنه )(m/s2

)R(k

تابع خودهمبستگی فرآيند زمان گسسته در
تأخیرk

t

زمان )(sec

z

حركت عمودی موج )(m

α

زاويه دوران افقی

β

زاويه پیچش )(pitch

γ

زاويه چرخش )(roll

ω

بردار چرخش زاويهای حس شده

z/x

شیب موج نسبت به محور افقی x

z/y

شیب موج نسبت به محور افقی y

)(yaw

)(rad/s
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