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Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η

υλοποίηση ενός συστήματος ελέγχου, για την επίτευξη ευσταθούς αιώρησης, κα-

θώς και την παρακολούθηση, μη μηδενικών σημείων αναφοράς (roll, pitch, yaw,

υψόμετρο) ενός μη επανδρωμένου οχήματος τεσσάρων ελίκων.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε σε δύο κύριες συνιστώσες, αυτή της εκτί-

μησης του προσανατολισμού της πλατφόρμας στο χώρο και αυτή της σχεδίασης

του ελεγκτή. Η διαδικασία ξεκινά με την παραμετροποίηση των κινηματικών συν-

θηκών, την αναγνώριση και μοντελοποίηση των σφαλμάτων στις εξόδους των αι-

σθητήρων (γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο, μαγνητόμετρο), και στη συνέχεια τη

συγχώνευση αυτών μέσω ενός φίλτρου Kalman, για τη βέλτιστη εκτίμηση του προ-

σανατολισμού. Εξήχθησαν οι εξισώσεις κίνησης και αναγνωρίστηκαν οι παράμε-

τροι του συστήματος. Στη συνέχεια για το γραμμικοποιημένο μοντέλο του συστή-

ματος γύρω από το σημείο αιώρησης, σχεδιάστηκε ένας γραμμικός τετραγωνικός

Γκαουσιανός ρυθμιστής (LQG). Για την εξασφάλιση μηδενικών σφαλμάτων σε μό-

νιμη κατάσταση και την απόρριψη σταθερών διαταραχών άγνωστου εύρους, έγινε

η εισαγωγή ολοκληρωτικής δράσης στο σύστημα κλειστού βρόγχου. Τέλος έγινε η

ανάλυση της σθεναρότητας ευστάθειας του συστήματος.

Το σύστημα ελέγχου εφαρμόστηκε σε ένα ενσωματωμένο ελεγκτή (Arduino Mega

2560), μέσω του οποίου έγινε η διαχείριση όλων των περιφερειακών εξαρτημά-

των (ηλεκτρικοί κινητήρες, αισθητήρες, ασύρματη επικοινωνία) και συλλέχθηκαν

δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
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Abstract

The subject of this diploma thesis is the design and implementation of a control

system to achieve stable hovering of a QuadRotor unmanned aerial vehicle. The

control system is designed to track non-zero set points through a roll-pitch-

yaw-altitude command interface.

The steps towards these goals include the attitude estimation and the design

of the controller. Initially, the parametrization of the attitude kinematics is

accomplished, followed by the identification and modelling of the errors of each

sensor (gyroscope, accelerometer, magnetometer). Sensor fusion, necessary for

the optimal attitude estimation, was obtained by the use of a Kalman filter.

Equations of motion were extracted and the model parameters were identified.

A linear quadratic Gaussian regulator (LQG) was designed for the linearized

system model near the hovering point. Integral action was implemented to

the LQG in order to achieve zero steady state errors and rejection of constant

disturbances of unknown magnitude. Finally, the analysis of the stability robust-

ness of the closed loop system was held.

The control scheme was implemented in an embedded microcontroller (Arduino

Mega 2560), which was used to manage all the peripherals (el. motors, sensors,

wireless communication) and data were recorded in real time.
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Κεφαλαιο 1

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη

μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (Unmanned Aerial Vehicles-UAV). Χρησι-

μοποιούνται ευρέως σε μια πληθώρα εφαρμογών, όπου η παρέμβαση του ανθρώ-

που είναι αδύνατη, περιττή, ή πολύ επικίνδυνη. Μερικά παραδείγματα εφαρμο-

γών είναι:

• Πλατφόρμες Δοκιμών για Ερευνητικούς και Εκπαιδευτικούς Σκοπούς

• Ερασιτεχνική ή Επαγγελματική Αεροφωτογραφία και Αεροβιντεοσκόπηση

• Επίβλεψη-Χαρτογράφηση Εσωτερικών Χώρων

• Εναέρια επίβλεψη για Παροχή Πληροφοριών

Κάποιες από τις παραπάνω εφαρμογές απαιτούν μεγάλη ακρίβεια στην κίνηση

και την εκτέλεση περίπλοκων ελιγμών, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να έχουν μεγα-

λύτερες ανοχές.

Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν έλικες για την παραγωγή ώθησης, παρου-

σιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα αιώρησης, η κά-

θετη απογείωση/προσγείωση και η υψηλή ικανότητα ελιγμών. Τα χαρακτηριστικά

αυτά τις καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικές για πτήσεις, σε εσωτερικούς χώρους, χα-

μηλά υψόμετρα και περιβάλλοντα με εμπόδια. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης

εργασίας έγινε η μελέτη μια ειδικής κατηγορίας των εναέριων ελικοφόρων οχη-

μάτων, που χρησιμοποιεί τέσσερις έλικες συμμετρικά διατεταγμένες, και είναι

ευρέως γνωστή ως QuadRotor.

Το QuadRotor έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας,

κυρίως λόγω των προκλήσεων που προκύπτουν στον έλεγχο της δυναμικής του
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1.1 Διατύπωση Προβλήματος & Στόχοι

συμπεριφοράς. Επίσης, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να ελεγχθεί μεταβάλλο-

ντας τη γωνιακή ταχύτητα των ελίκων, και συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν

πτέρυγες με σταθερό βήμα, απλοποιώντας σημαντικά τη κατασκευή του.

1.1 Διατύπωση Προβλήματος & Στόχοι

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποί-

ηση ενός συστήματος ελέγχου, για την επίτευξη ευσταθούς αιώρησης καθώς και

την παρακολούθηση μη μηδενικών σημείων αναφοράς, ενός μη επανδρωμένου

εναέριου οχήματος τεσσάρων ελίκων. Συγκεκριμένα, είναι επιθυμητό, το σύστημα

ελέγχου να επιτρέπει την παρακολούθηση σημάτων αναφοράς που δίνονται από

το χρήστη για τον προσανατολισμό και το ύψος που πετάει η πλατφόρμα.

Η προσέγγιση του προβλήματος έγινε σε δύο κύριες συνιστώσες. Αρχικά, τόσο για

την αιώρηση, όσο και την παρακολούθηση σημείων αναφοράς, είναι απαραίτητο

να σχεδιαστεί ένας αλγόριθμος, για την επεξεργασία των σημάτων των αισθητήρων

του συστήματος, ώστε ο προσανατολισμός της πλατφόρμας να μπορεί να εκτιμηθεί

με ακρίβεια. Στη συνέχεια θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας ελεγκτής που μπορεί να

οδηγήσει το σύστημα στην επιθυμητή κατάσταση, ικανοποιώντας συγκεκριμένες

προδιαγραφές ευστάθειας και επίδοσης του συστήματος κλειστού βρόγχου.

Οι παραπάνω κύριες συνιστώσες, μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα υπο-

προβλήματα, που στη συνέχεια μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη ευ-

κολία. Τα υπο-προβλήματα για την ανάπτυξη του συνολικού συστήματος ελέγχου

συνοψίζονται στη λίστα που ακολουθεί και περιγράφουν την πορεία δράσης, για

την επίτευξη του αρχικού στόχου.

• Παραμετροποίηση των κινηματικών συνθηκών

• Εξαγωγή ενός πρακτικού μοντέλου για την περιγραφή των δυναμικών χαρα-

κτηριστικών του QuadRotor

• Αναγνώριση και Μοντελοποίηση των σφαλμάτων στις εξόδους των αισθητή-

ρων

• Σύνθεση και υλοποίηση σε πραγματικό χρόνο του αλγόριθμου εκτίμησης

του προσανατολισμού

• Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σθεναρού ελεγκτή παρακολούθησης μη μηδε-

νικών σημείων αναφοράς.
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Κεφαλαιο 2

Μοντελοποίηση Συστήματος

Το QuadRotor είναι ένα σύστημα που κινείται στο χώρο και χρησιμοποιεί τέσσερις

έλικες συμμετρικά διατεταγμένες για την παραγωγή ώθησης (Σχήμα 2.1). Ο έλεγ-

χος της κίνησης του, γίνεται μεταβάλλοντας την γωνιακή ταχύτητα των κινητήρων,

συνεπώς την παραγόμενη δύναμη και ροπή.

F1

F2 F3

F4

τ2

τ4

τ3

τ1

Bz
By

Bx

Σχήμα 2.1: Διάταξη πτήσης

Στο σχήμα 2.1 φαίνονται οι δυνάμεις (ώθηση-thrust) και οι ροπές αντίδρασης

(drag) που αναπτύσσονται στις έλικες. Οι φορές περιστροφής και οι παραγόμενες

ροπές των κινητήρων είναι προφανώς αντίθετες από αυτές των αναπτυσσόμενων

αντιδράσεων (τ1, τ2, τ3, τ4), έτσι στη συγκεκριμένη διάταξη πτήσης οι κινητήρες 1

και 2 περιστρέφονται με θετική φορά και οι 3 και 4 με αρνητική. Με τον τρόπο

αυτό στην απόλυτα στατική πτήση οι ροπές των κινητήρων σβήνονται ανά δύο.

Ακόμη, σύμφωνα με αυτή την επιλογή των ζευγών των ομόρροπα περιστρεφόμε-

νων κινητήρων, το ελικόπτερο μπορεί να εκτελεί ανεξάρτητες περιστροφές γύρω

από τους άξονες Bx (roll), By (pitch) και Bz (yaw). Η επίτευξη θετικού roll υπό

3



2.1 Κινηματική

ιδανικές συνθήκες, γίνεται αυξάνοντας τις στροφές του κινητήρα 3 και μειώνοντας

τις στροφές του 4 κατά το ίδιο ποσό, διατηρώντας τις στροφές των άλλων δύο στα-

θερές. Η συνισταμένη ροπή γύρω από τον άξονα Bz παραμένει μηδενική και έτσι

έχουμε περιστροφή γύρω από τον άξονα Bx εξαιτίας της ροπής που δημιουργείται

λόγω της διαφοράς του μέτρου των διανυσμάτων F3 και F4. Με την ίδια ακριβώς

λογική, επιτυγχάνεται η μεταβολή του pitch με τη μόνη διαφορά ότι εδώ επηρε-

άζει η συνεισφορά των κινητήρων 1 και 2. Αλλάζοντας τις στροφές των κινητήρων

ανά ζεύγη (1, 2 και 3, 4) έχουμε καθαρή περιστροφή γύρω από τον άξονα Bz, έτσι

για θετικό yaw έχουμε αύξηση των στροφών των κινητήρων 3, 4 και αντίστοιχη μεί-

ωση των στροφών των άλλων δύο. Τέλος , όταν η πλατφόρμα βρίσκεται σε απόλυτα

επίπεδη στάση μεταβάλλοντας τις στροφές και των τεσσάρων κινητήρων ισόποσα

έχουμε κίνηση στη διεύθυνση του ύψους.

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση γίνεται αντιληπτή η σύμπλεξη των μεταφο-

ρικών και περιστροφικών συνιστωσών του συστήματος. Αλλάζοντας τον προσανα-

τολισμό του QuadRotor στο χώρο , δημιουργούνται συνιστώσες των δυνάμεων που

δεν είναι πλέον παράλληλες με το διάνυσμα της βαρύτητας, εξαναγκάζοντας το σύ-

στημα να εκτελεί μεταφορική κίνηση. Ο συνδυασμός όλων των προαναφερθέντων

κινήσεων δίνει τη δυνατότητα στο QuadRotor να εκτελεί περίπλοκους ελιγμούς

στο χώρο. Τα φαινόμενα που επικρατούν, όπως θα παρουσιαστεί στις επόμενες

ενότητες είναι πιο σύνθετα σε σχέση με αυτά που περιγράφηκαν εδώ, όμως μια

τέτοια ανάλυση είναι απαραίτητη τόσο για την κατανόηση της συμπεριφοράς του

συστήματος αλλά και για την αξιολόγηση των αριθμητικών αποτελεσμάτων.

2.1 Κινηματική

Η κίνηση του ελικοπτέρου στο χώρο ορίζεται πλήρως από το διάνυσμα θέσης του

κέντρου μάζας του και από τον προσανατολισμό του, ως προς κάποιο σύστημα

αναφοράς. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι αναπαράστασης του προσανατολισμού

ενός στερεού σώματος στο χώρο (Euler Angles, Axis-Angle). Κάθε μία από αυτές

παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τις καθιστούν λιγότερο

ή περισσότερο ελκυστικές σε διάφορες εφαρμογές. Στην παρούσα εργασία έγινε

χρήση των γωνιών Euler και των τετραδονίων (quaternions), για τη σύνθεση του

ελεγκτή και του εκτιμητή (Kalman Filter) αντίστοιχα. Οι λόγοι για την επιλογή

αυτή, καθώς και η ανάλυση των μεθόδων θα παρουσιαστούν στις υποενότητες

που ακολουθούν, αφού πρώτα εισαχθούν τα απαραίτητα συστήματα αναφοράς.

Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 2.2, το σύστημα αναφοράς E βρίσκεται σταθερά

δεδομένο στην επιφάνεια της γης (Earth Fixed Frame) και θεωρείται αδρανειακό.

Πρόκειται στην ουσία για το σύστημα που αναφέρεται στο χώρο μέσα στον οποίο

πετάει η πλατφόρμα, με το επίπεδο ExEy να συμπίπτει με το πάτωμα και τον άξονα
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2.1 Κινηματική

Ez να δείχνει προς τα πάνω. Πρέπει να σημειωθεί πως η γωνιακή ταχύτητα πε-

ριστροφής της γης θεωρείται αμελητέα, δηλαδή το σύστημα E θεωρείται ακίνητο.

Αυτό, διότι το επίπεδο θορύβου του γυροσκοπίου είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση

με το ρυθμό περιστροφής της γης και για το λόγο αυτό δεν θα συμπεριληφθεί στο

μοντέλο των κινηματικών συνθηκών του συστήματος.1

Από την άλλη πλευρά στο σύστημα B βρίσκεται σταθερά δεμένο στο κέντρο μάζας

του συστήματος (Body Fixed Frame), και περιστρέφεται μαζί με αυτό (μη αδρα-

νειακό), όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2. Ο άξονας Bx δείχνει στο μπροστά μέρος

του QuadRotor, όπου στο φυσικό μοντέλο διακρίνεται από το χρώμα του ποδιού

(σκούρο γκρι). Οι διευθύνσεις των διανυσμάτων βάσης του συστήματος αυτού, συ-

μπίπτουν με τους άξονες ευαισθησίας των μετρητικών οργάνων. Κάθε μέτρηση

λοιπόν που παρέχεται από τους αισθητήρες του συστήματος είναι εκφρασμένη σε

αυτήν την ορθοκανονική βάση.

B

E Ex

Ey

Ez

Bz

Bx

By

Σχήμα 2.2: Συστήματα Αναφοράς

Από εδώ και στο εξής, σύμφωνα με το σύστημα αναφοράς στο ποιο είναι εκφρα-

σμένο ένα διάνυσμα, θα συμβολίζεται και με τον αντίστοιχο εκθέτη. Ένα διάνυσμα

v στο σύστημα B για παράδειγμα, θα συμβολίζεται ως Bv.

2.1.1 Γωνίες Euler

Αντίθετα με τη γραμμική μετατόπιση, η γωνιακή μετατόπιση ενός στερεού σώμα-

τος δεν μπορεί να προκύψει με άμεση ολοκλήρωση του διανύσματος της γωνιακής

του ταχύτητας ως προς το σύστημα αναφοράς [14]. Το πρόβλημα αυτό αντιμετω-

1Ακόμη και στην περίπτωση χρήσης αισθητήρων με μεγαλύτερη ακρίβεια, τα διαστήματα ολο-
κλήρωσης των κινηματικών συνθηκών χωρίς αντιστάθμιση (3.1.3) είναι της τάξεως του δεκάτου του
δευτερολέπτου, οπότε η επίδραση της περιστροφής της γης παραμένει και πάλι μικρή.
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2.1 Κινηματική

πίζεται με την βοήθεια των γωνιών Euler, οι οποίες αποτελούν τρεις συντεταγμένες

(γωνίες) που περιγράφουν τον προσανατολισμό ενός στερεού σώματος.

Για τον ορισμό των γωνιών Euler, θεωρείται το σύστημα αναφοράς f(Oxyz) το

οποίο βρίσκεται σταθερά δεμένο πάνω στο στερεό σώμα και περιστρέφεται μαζί

με αυτό ως προς την αρχή O, και το σύστημα F (OXY Z) το οποίο παραμένει ακί-

νητο. Οποιοσδήποτε προσανατολισμός του στερεού σώματος μπορεί να επιτευχθεί

με τρεις διαδοχικές γωνιακές μετατοπίσεις. Ο συνδυασμός των διαδοχικών περι-

στροφών που επιλέχθηκε φαίνεται στο σχήμα 2.3 και περιλαμβάνει τις παρακάτω

κινήσεις :

1. Περιστροφή του συστήματος αναφοράς f κατά γωνία ψ (yaw angle) γύρω

από τον άξονα OZ (f → f ′),

2. Περιστροφή του συστήματος αναφοράς f ′ κατά γωνία ϑ (pitch angle) γύρω

από τον άξονα Oy′ (f ′ → f ′′) και τέλος

3. Περιστροφή του συστήματος αναφοράς f ′′ κατά γωνία φ (roll angle) γύρω

από τον άξονα Ox′′ (f ′′ → f), όπου το σύστημα βρίσκεται στον τελικό του

προσανατολισμό.

X

Y

Z,z'

x'

y',y"

z"

x",x

y

z

ψ ψ

φ

φ

θ

θ

Ο

Σχήμα 2.3: Euler Angles

Σύμφωνα με τα παραπάνω η γωνιακή ταχύτητα του στερεού ως προς το ακίνητο

σύστημα αναφοράς F μπορεί να εκφραστεί ως,

ωf/F = ωf/f ′′ + ωf ′′/f ′ + ωf ′/F

= φ̇ex + ϑ̇e′y + ψ̇e′z. (2.1)
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2.1 Κινηματική

Αυτό που έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία είναι η έκφραση των συνιστωσών του

διανύσματος ωf/F στο σύστημα f που βρίσκεται δεμένο στο στερεό σώμα, καθώς

οι μετρήσεις από τους αισθητήρες συστήματος παρέχονται σε αυτό το σύστημα.

ωx = ωf/F · ex = φ̇(ex · ex) + ϑ̇(e′y · ex) + ψ̇(e′z · ex) (2.2)

ωy = ωf/F · ey = φ̇(ex · ey) + ϑ̇(e′y · ey) + ψ̇(e′z · ey) (2.3)

ωz = ωf/F · ez = φ̇(ex · ez) + ϑ̇(e′y · ez) + ψ̇(e′z · ez). (2.4)

Στην εξίσωση (2.2) το πρώτο εσωτερικό γινόμενο είναι μονάδα, καθώς πρόκειται

για το μέτρο του ex και το δεύτερο μηδέν αφού τα διανύσματα e′y και ex είναι

κάθετα. Για τον τρίτο όρο έχουμε,

ψ̇(e′z · ex) = ψ̇ cos(
π

2
+ ϑ) = −ψ̇ sin(ϑ).

Ακόμη για την έκφραση (2.3), ο πρώτος όρος είναι προφανώς μηδέν, ενώ για τον

δεύτερο εύκολα προκύπτει ότι,

ϑ̇(e′y · ey) = ϑ̇ cos(φ).

Ο τελευταίος όρος στην (2.3) γίνεται,

ψ̇(e′z · ey) = ψ̇ey · (e′x × e′y) = ψ̇e′x · (e′y × ey)

= ψ̇ sin(φ)(e′x · ex)

= ψ̇ sin(φ) cos(ϑ).

Όμοια για την (2.4) ο πρώτος όρος είναι μηδενικός και για τους άλλους δύο ισχύει,

ϑ̇(e′y · ez) = ϑ̇ cos(
π

2
+ φ) = −ϑ̇ sin(φ)

και,

ψ̇(e′z · ez) = ψ̇ez · (e′x × e′y) = ψ̇e′x · (e′y × ez)

= ψ̇ sin(
π

2
+ φ)(e′x · ex)

= ψ̇ cos(φ) cos(ϑ).

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι εξισώσεις (2.2)-(2.4) παίρνουν τη μορφή,

ωx = φ̇− ψ̇ sin(ϑ) (2.5)

ωy = ϑ̇ cos(φ) + ψ̇ sin(φ) cos(ϑ) (2.6)

ωz = −ϑ̇ sin(φ) + ψ̇ cos(φ) cos(ϑ). (2.7)

Επίλυση των εκφράσεων (2.5)-(2.7) ως προς τις χρονικές παραγώγους των γωνιών
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2.1 Κινηματική

Euler, οδηγεί στο παρακάτω σύστημα σε μητρωική μορφή,φ̇ϑ̇
ψ̇

 =

1 sin(φ) tan(ϑ) cos(φ) tan(ϑ)

0 cos(φ) −sin(φ)
0 sin(φ) sec(ϑ) cos(φ) sec(ϑ)

Bω (2.8)

όπου, Bω = [ωx ωy ωz]
T . Οι σχέσεις (2.8) αποτελούν ένα σύστημα ισχυρά μη γραμ-

μικών κανονικών διαφορικών εξισώσεων και συνεπώς η αναλυτική τους λύση δεν

είναι γνωστή . Μετρώντας λοιπόν το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας του στε-

ρεού σώματος (γυροσκόπιο τριών αξόνων) και επιλύοντας το σύστημα (2.8) με

χρήση κάποιας μεθόδου αριθμητικής ολοκλήρωσης, προκύπτει ο προσανατολι-

σμός του στο χώρο. Έκτος από τα θέματα που προκύπτουν με την ακρίβεια και την

ευστάθεια της αριθμητικής μεθόδου, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι η

επίλυση των σχέσεων (2.8) απαιτεί τον υπολογισμό σύνθετων τριγωνομετρικών συ-

ναρτήσεων, οι οποίες απαιτούν υπολογιστική ισχύ και είναι ένα σύνθετο έργο για

έναν ενσωματωμένο μικροελεγκτή. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το γεγονός,

καθώς σε τέτοιες εφαρμογές ο αλγόριθμος εκτίμησης του προσανατολισμού του

ελικοπτέρου αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του λογισμικού του ελεγκτή, συνεπώς

απαιτεί τον περισσότερο χρόνο και είναι πολύ σημαντικό να είναι αποδοτικός.

Ακόμη, από τη δομή των σχέσεων (2.8) γίνεται εμφανές ότι για ϑ = 90◦ η για

ϑ = 270◦, οι σχέσεις ένα και τρία δεν ορίζονται καθώς το cos(ϑ) στον παρανο-

μαστή μηδενίζεται. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σε αυτήν

την περίπτωση οι γωνίες φ και ψ περιγράφουν την ίδια περιστροφή, ένας βαθ-

μός ελευθερίας χάνεται και δεν μπορούν να υπολογιστούν ξεχωριστά. Αν λοιπόν

περιορίσουμε τις γωνίες,

0 ≤ ψ < 2π

−π
2
< ϑ <

π

2

0 ≤ φ < 2π

τότε κάθε πιθανός προσανατολισμός του σώματος μπορεί να επιτευχθεί εκτελώντας

τις απαραίτητες περιστροφές. Ο περιορισμός αυτός που παρουσιάζουν οι γωνίες

Euler δεν αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου συστή-

ματος καθώς στόχος είναι ο έλεγχος της πλατφόρμας γύρω από το σημείο στατικής

ισορροπίας, δηλαδή το σημείο όπου το ελικόπτερο πετάει σε κάποιο ύψος σε από-

λυτα επίπεδη στάση.

Τέλος, οι γωνίες Euler παρέχουν μια πολύ κομψή γεωμετρική ερμηνεία του προ-

βλήματος που είναι εύκολα κατανοητή σε σχέση με άλλες μεθόδους αναπαράστα-

σης. Γεγονός που τις καθιστά ελκυστικές για τέτοιες εφαρμογές και είναι και ένας

απο τους βασικούς λόγος που είναι τόσο ευρέως διαδεδομένες.
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2.1 Κινηματική

2.1.2 Τετραδόνια (Quaternions)

Σύμφωνα με το θεώρημα του Euler, οποιαδήποτε αλληλουχία περιστροφών μπο-

ρεί να αναπαρασταθεί με μια περιστροφή γύρω από ένα σταθερό άξονα. Τα τετρα-

δόνια, ή με τον πιο γνωστό αγγλικό όρο quaternions, αποτελούν ένα βολικό τρόπο

αναπαράστασης αυτού του άξονα καθώς και της αντίστοιχης γωνίας. Για μια ανα-

λυτικότερη περιγραφή των τετραδονίων και της άλγεβρας τους, ο ενδιαφερόμενος

αναγνώστης παραπέμπεται στο παράρτημα Α�. Σε ό,τι ακολουθεί τα τετραδόνια θα

συμβολίζονται με τους μικρούς λατινικούς χαρακτήρες q,p και r. Ακόμη τα δια-

νύσματα θα συνεχίζονται να συμβολίζονται με έντονους χαρακτήρες.

Ένα τετραδόνιο q = [q1 qT ]T , ονομάζεται ''τετραδόνιο περιστροφής'' αν ισχύει,

q =


cos(ϑ/2)

kx sin(ϑ/2)

ky sin(ϑ/2)

kz sin(ϑ/2)

 =

[
cos(ϑ/2)

k̂ sin(ϑ/2)

]
. (2.9)

Τότε το q έχει μοναδιαίο μέτρο και περιγράφει μια περιστροφή στο χώρο γύρω

από το μοναδιαίο διάνυσμα k̂ κατά γωνία ϑ. Πιο συγκεκριμένα η περιστροφή

ενός διανύσματος θεωρείται ότι εκφράζεται μέσω του τελεστή,

v1 = Rq(v) = qvq∗ (2.10)

ενώ ο αντίστροφος μετασχηματισμός από τον τελεστή,

v2 = Rq∗(v) = q∗vq (2.11)

όπου q∗ = [q1 − qT ]T είναι ο συζυγής μιγαδικός του q και v = [0 vT ]T είναι η

έκφραση του διανύσματος v σε μορφή τετραδονίου (pure quaternion).

Όταν ένα σύστημα περιστρέφεται σε σχέση με ένα άλλο, όπως στη συγκεκριμένη

περίπτωση όπου το σύστημα B που είναι δεμένο στο ελικόπτερο, περιστρέφεται

ως προς το σύστημα αναφοράς E που είναι ακίνητο, μπορεί να υπολογιστεί ο ρυθ-

μός μεταβολής του τετραδονίου που περιγράφει τη σχέση τους. Για να γίνει αυτό,

πρέπει πρώτα να εισαχθεί ο ορισμός του μεταβατικού τετραδονίου (transition

quaternion). Οποιαδήποτε δύο μοναδιαία τετραδόνια, έστω q και p μπορούν να

συσχετιστούν μεταξύ τους μέσω ενός τρίτου τετραδονίου r, το οποίο ονομάζεται

μεταβατικό. Το τετραδόνιο r μετασχηματίζει το τετραδόνιο p για να δώσει το τετρα-

δόνιο q αν ισχύει,

q = pr (2.12)

ή ισοδύναμα,

r = p∗q (2.13)
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που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την (2.12) από αριστερά με p∗, αφού p∗p =

N2(p) = 1. Φυσικά το τετραδόνιο q θα μπορούσε να είχε διασπαστεί στη μορφή,

q = rp (2.14)

και αντίστοιχα,

r = qp∗. (2.15)

Πρέπει να σημειωθεί πως τα μεταβατικά τετραδόνια που προκύπτουν από τις σχέ-

σεις (2.12) και (2.14) δεν είναι ίδια, καθώς στη γενική περίπτωση το γινόμενο τους

δεν έχει την αντιμεταθετική ιδιότητα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, έστω το τετραδόνιο q(t) που εκφράζει το προσανατολι-

σμό του συστήματος B ως προς το σύστημα E τη χρονική στιγμή t και το τετρα-

δόνιο q(t+∆t) που εκφράζει τη σχέση τους την ακριβώς επόμενη χρονική στιγμή

t + ∆t. Τότε τα δύο αυτά τετραδόνια μπορούν να συσχετιστούν με το μεταβατικό

τετραδόνιο ∆p(t) σύμφωνα με την εξίσωση (2.12),

q(t+∆t) = q(t)∆p(t). (2.16)

Κατά το απειροστό χρονικό διάστημα ∆t→ 0, η γωνία περιστροφής φ που συνδέ-

εται με το τετραδόνιο ∆p θα γίνει πολύ μικρή, έτσι οι συναρτήσεις του ημιτόνου

και του συνημιτόνου μπορούν να προσεγγιστούν από το ανάπτυγμα τους σε σειρά

Taylor διατηρώντας μόνο τους όρους μηδενικής και πρώτης τάξης.

∆p(t) = cos(∆φ/2) + v̂(t) sin(∆φ/2)

= 1 + v̂(t)(∆φ/2). (2.17)

Τότε από την (2.16) προκύπτει,

q(t+∆t) = q(t)
(
1 + v̂(t)(∆φ/2)

)
και

q(t+∆t)− q(t) = q(t)v̂(t)(∆φ/2).

Διαιρώντας και τα δύο μέλη με ∆t και παίρνοντας το όριο,

q̇(t) =
dq

dt
= lim

∆t→0

q(t+∆t)− q(t)

∆t

=
1

2
lim
∆t→0

q(t)v̂(t)(∆φ)

∆t

=
1

2
q(t)v̂(t) lim

∆t→0

∆φ

∆t

=
1

2
q(t)v̂(t)ω(t). (2.18)
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Στην εξίσωση (2.18) το ω(t) είναι ένα βαθμωτό μέγεθος και αναφέρεται στη γωνιακή

ταχύτητα γύρω από το μοναδιαίο διάνυσμα v(t). Ορίζοντας το τετραδόνιο r(t) =

[0 ω(t)T ]T , όπου ω(t) = v(t)ω(t) είναι το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας, η

(2.18) γράφεται στη μορφή,

q̇(t) =
1

2
q(t)r(t)

=
1

2

[
0 −ωT

ω −[ω×]

][
q1

q

]

=
1

2


0 −ω1 −ω2 −ω3

ω1 0 ω3 −ω2

ω2 −ω3 0 ω1

ω3 ω2 −ω1 0



q1

q2

q3

q4

 (2.19)

Οι σχέσεις (2.19) αποτελούν ένα σύστημα τεσσάρων γραμμικών κανονικών δια-

φορικών εξισώσεων πρώτης τάξης ως προς το τετραδόνιο q. Αν και η επίλυση του

στη γενική περίπτωση δεν είναι μια εύκολη διαδικασία καθώς έχει χρονικά με-

ταβαλλόμενους συντελεστές, όπως θα αποδειχθεί σε επόμενη ενότητα με κάποιες

παραδοχές είναι δυνατόν να βρεθεί κλειστή μορφή της λύσης του.

Σύγκριση με τις γωνίες Euler

Το σύστημα (2.19) αν και αποτελείται από περισσότερες εξισώσεις σε σχέση με το

σύστημα (2.8) που προκύπτει με την παραμετροποίηση με τη χρήση των γωνιών

Euler (τέσσερις και τρεις αντίστοιχα), η επίλυση του απαιτεί απλές αλγεβρικές

πράξεις, συνεπώς μπορεί να επιλυθεί ταχύτερα.2 Το ίδιο ισχύει όπως θα φανεί

ακόμα καλύτερα στην επόμενη παράγραφο με την εισαγωγή των μητρώων περι-

στροφής, για τους μετασχηματισμούς διανυσμάτων από ένα σύστημα αναφοράς σε

ένα άλλο. Επίσης, σε αντίθεση με τις γωνίες Euler που όπως αποδείχτηκε παρου-

σιάζονται σημεία όπου δεν μπορούν να υπολογιστούν (singularities), η παραμε-

τροποίηση με τη χρήση των τετραδονίων μπορεί να περιγράψει κάθε περιστροφή

στο χώρο.

Στα αρνητικά στοιχεία των τετραδονίων περιλαμβάνονται, η δυσκολότερη κατανό-

ηση σε σχέση με τις γωνίες Euler και ο περιορισμός του μοναδιαίου μέτρου όταν

συμπεριλαμβάνονται σε προβλήματα βελτιστοποίησης. Ο περιορισμός αυτός είναι

τετραγωνικός και είναι δύσκολο να διαχειριστεί από τους περισσότερους αλγο-

ρίθμους βελτιστοποίησης. Το γεγονός αυτό αποτελεί και το λόγο για τον οποίο ο

σχεδιασμός του ελεγκτή έγινε με τη χρήση των γωνιών Euler.

2Απλές υπό την έννοια του χρόνου που απαιτείται για τον υπολογισμό τους. Τα τετραδόνια οδη-
γούν σε απλά γινόμενα και προσθέσεις, σε αντίθεση με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις που προ-
κύπτουν από τις γωνίες Euler, όπου κάθε μία από αυτές απαιτεί μια σειρά από τις προαναφερθέντες
πράξεις (αναπτύγματα Taylor, υλοποίηση σε επίπεδο software).
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2.1.3 Μητρώα Περιστροφής

Αφού έγινε η περιγραφή της γεωμετρικής σχέσης (προσανατολισμού) μεταξύ των

συστημάτων αναφοράς B και E, είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί μια μέθοδος για

το μετασχηματισμό των συντεταγμένων ενός διανύσματος από το ένα σύστημα στο

άλλο. Τα μητρώα περιστροφής αποτελούν μια αλγεβρικά απλή περιγραφή των

μετασχηματισμών αυτών και χρησιμοποιούνται ευρέως για την υλοποίηση τους.

Ακόμη μέσω των μητρώων αυτών μπορεί να εξαχθεί η σχέση μεταξύ τετραδονίων

και γωνιών Euler. Αυτό είναι απαραίτητο για το σχεδιασμό του συστήματος ελέγ-

χου, καθώς η εκτίμηση του προσανατολισμού θα γίνει με τη χρήση τετραδονίων,

τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να μετατραπούν στις αντίστοιχες γωνίες Euler,

για να εισαχθούν στο βρόχο ανάδρασης.

Σχέση μεταξύ γωνιών Euler και Μητρώου Περιστροφής

Ένα τυχαίο διάνυσμα v ∈ ℜ3, επειδή παραμένει το ίδιο ανεξάρτητα από το σύστημα

συντεταγμένων στο οποίο θα εκφραστεί, ισχύει,

v = x′ex + y′ey + z′ez = xeX + yeY + zeZ (2.20)

όπου ex, ey και ez είναι τα διανύσματα βάσης του συστήματος B, ενώ τα eX , eY
και eZ είναι τα διανύσματα βάσης του συστήματος E. Εκφράζοντας το εσωτερικό

γινόμενο του v με τα διανύσματα βάσης του συστήματος B, από την (2.20) προ-

κύπτει,

x′ = v · ex = xex · eX + yex · eY + zex · eZ
y′ = v · ey = xey · eX + yey · eY + zey · eZ
z′ = v · ez = xez · eX + yez · eY + zez · eZ

η στην πιο συμπαγή μορφή,

Bv = B
EC

Ev

=

ex · eX ex · eY ex · eZ
ey · eX ey · eY ey · eZ
ez · eX ez · eY ez · eZ

Ev. (2.21)

Σύμφωνα με τη τη γεωμετρία του σχήματος 2.3 υπολογίζονται τα συνημίτονα κα-

τεύθυνσης στη σχέση (2.21) και προκύπτει,

Bv =

 cϑcψ cϑsψ −sϑ
sφsϑcψ − cφsψ cφcψ + sφsϑsψ sφcϑ

sφsψ + cφsϑcψ cφsϑsψ − sφcψ cφcϑ

Ev. (2.22)
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Το μητρώο B
EC είναι ορθογώνιο, αφού οι στήλες και οι γραμμές του είναι ορθο-

κανονικά διανύσματα, οπότε η αντίστροφη διαδικασία προκύπτει εύκολα πολλα-

πλασιάζοντας την (2.22) από αριστερά με E
BC = B

EC
T ,

Ev = E
BC

Bv

=

cϑcψ sφsϑcψ − cφsψ sφsψ + cφsϑcψ

cϑsψ cφcψ + sφsϑsψ cφsϑsψ − sφcψ

−sϑ sφcϑ cφcϑ

Bv. (2.23)

Σχέση μεταξύ Τετραδονίου και Μητρώου Περιστροφής

Στο σχήμα 2.4 παρουσιάζεται ο προσανατολισμός του συστήματος B ως προς το

E σε μια τυχαία χρονική στιγμή όπου το B έχει περιστραφεί κατά γωνία ϑ γύρω

από το διάνυσμα k̂. Για την καλύτερη κατανόηση της γεωμετρίας του σχήματος

τα διανύσματα βάσης των συστημάτων έχουν αναλυθεί σε δύο συνιστώσες. Η μία

συνιστώσα (eik) είναι παράλληλη με το k̂ και συνεπώς δεν περιστρέφεται, ενώ η

δεύτερη συνιστώσα είναι κάθετη σε αυτό (ein).

Zz

y

x

Y
X

θ

θθ

k

eZk

eXk

eYk

eXn

eYn

eZn

Σχήμα 2.4: Περιστροφή Συστήματος γύρω από σταθερό άξονα

Η γεωμετρική σχέση των δύο συστημάτων περιγράφεται από το τετραδόνιο περι-

στροφής,

q =

[
cos(ϑ/2)

k̂ sin(ϑ/2)

]
. (2.24)

Για τον προσδιορισμό του μητρώου περιστροφής που περιγράφει τη γεωμετρική

σχέση μεταξύ των δύο συστημάτων, αρχικά θεωρείται ένα διάνυσμα v το οποίο

είναι εκφρασμένο στο σύστημα αναφοράς E, δηλαδή,

v = xeX + yeY + zeZ . (2.25)

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το σχήμα 2.4 και με τη βοήθεια του τελεστή (2.10) οι
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συντεταγμένες των διανυσμάτων βάσης του συστήματος B εκφράζονται στη μορφή,

ex = qeXq
∗

ey = qeY q
∗

ez = qeZq
∗.

Οι συντεταγμένες (προβολές) του διανύσματος v στο σύστημα B, προκύπτουν

άμεσα σχηματίζοντας το εσωτερικό του γινόμενο με τα διανύσματα ex, ey και ez
αντίστοιχα. Δηλαδή,

Bv =

(qeXq
∗)T

(qeY q
∗)T

(qeZq
∗)T

Ev. (2.26)

Τα τριπλά γινόμενα που εμφανίζονται στην παραπάνω έκφραση σύμφωνα με τη

σχέση (Α�.24) ξαναγράφονται στη μορφή,

qeiq
∗ = Rq(ei) = (q21 − ∥q∥2)ei + 2q1(q × ei) + 2(q · ei)q

=
[
(2q21 − 1)I3x3 + 2q1[(q×] + 2qqT

]
ei = Cqei, (2.27)

οπότε η (2.26) μετασχηματίζεται στην,

Bv =

(CqeX)T

(CqeY )
T

(CqeZ)
T

Ev = CT
q
Ev. (2.28)

Κατά αυτόν τον τρόπο παράγεται η τελική έκφραση για το μετασχηματισμό δια-

νυσμάτων από το σύστημα E στο B,

Bv = q∗Evq = B
EC

Ev

=
[
(2q21 − 1)I3x3 − 2q1[q×] + 2qqT

]
Ev

=

2q
2
1 − 1 + 2q22 2q2q3 + 2q1q4 2q2q4 − 2q1q3

2q2q3 − 2q1q4 2q21 − 1 + 2q23 2q3q4 + 2q1q2

2q2q4 + 2q1q3 2q3q4 − 2q1q2 2q21 − 1 + 2q24

Ev. (2.29)

Τέλος, ο αντίστροφος μετασχηματισμός προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την (2.29)

από αριστερά με E
BC = B

EC
T .

Ev = E
BC

Bv = qBvq∗

=

2q
2
1 − 1 + 2q22 2q2q3 − 2q1q4 2q2q4 + 2q1q3

2q2q3 + 2q1q4 2q21 − 1 + 2q23 2q3q4 − 2q1q2

2q2q4 − 2q1q3 2q3q4 + 2q1q2 2q21 − 1 + 2q24

Bv. (2.30)
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Σχέση μεταξύ Τετραδονίου και Γωνιών Euler

Ο προσανατολισμός δύο συστημάτων αναφοράς μπορεί να περιγραφεί είτε μέσω

των γωνιών Euler είτε μέσω ενός τετραδονίου περιστροφής. Αν λοιπόν οι δύο αυτοί

τρόποι αναπαράστασης ορίζουν την ίδια γεωμετρική σχέση, οι μετασχηματισμοί

που προκύπτουν από αυτούς θα πρέπει να οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι,

στους μετασχηματισμούς για παράδειγμα που εκφράζονται από τις σχέσεις (2.22)

και (2.29), το μητρώο μετασχηματισμού θα πρέπει να είναι το ίδιο. Από τις δύο

αυτές εκφράσεις του μητρώου B
EC προκύπτουν οι σχέσεις.

tan(ψ) =
B
EC[1, 2]
B
EC[1, 1]

sin(ϑ) = −B
EC[1, 3]

tan(φ) =
B
EC[2, 3]
B
EC[3, 3]

όπου,

B
EC[1, 1] = 2q21 + 2q22 − 1

B
EC[1, 2] = 2q2q3 + 2q1q4
B
EC[1, 3] = 2q2q4 − 2q1q3
B
EC[2, 3] = 2q3q4 + 2q1q2
B
EC[3, 3] = 2q21 + 2q24 − 1.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν είναι γνωστό το τετραδόνιο που ορίζει τον προσανα-

τολισμό δύο συστημάτων, οι αντίστοιχες γωνίες Euler μπορούν να υπολογιστούν

σύμφωνα με τις σχέσεις.

φ = atan2(2q3q4 + 2q1q2, 2q
2
1 + 2q24 − 1) (2.31)

ϑ = asin(2q2q4 − 2q1q3) (2.32)

ψ = atan2(2q2q3 + 2q1q4, 2q
2
1 + 2q22 − 1) (2.33)

2.2 Κινητική

Η εξαγωγή των εξισώσεων κίνησης του συστήματος έγινε σύμφωνα με την παρα-

δοχή ότι όλα τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η πλατφόρμα είναι στερεά σώ-

ματα. Οι κινητήρες του συστήματος αποτελούνται από δύο τμήματα, το εξωτερικό

κομμάτι που εδράζεται η έλικα (περιστρεφόμενο τμήμα) και τη βάση η οποία βρί-

σκεται σταθερά δεμένη στο πλαίσιο του ελικοπτέρου. Η σύνδεση των δύο τεμαχίων

γίνεται μέσω μίας πλωτής έδρασης, με ένσφαιρα έδρανα κυλίσεως. Για τους σκο-
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πούς της μοντελοποίησης όλα τα στοιχεία του QuadRotor μαζί με τις βάσεις των

κινητήρων θεωρήθηκαν ως ένα σώμα, στο κέντρο μάζας του οποίου είναι σταθερά

δεμένο το σύστημα αναφοράς B και τα συστήματα των ελίκων με τα εξωτερικά

τμήματα των κινητήρων μελετήθηκαν ξεχωριστά.

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2.1 το σύστημα αναφοράς E βρίσκεται

σταθερά δεμένο στη γη και είναι αδρανειακό, συνεπώς εφαρμογή των εξισώσεων

του Euler για κάθε σώμα ξεχωριστά οδηγεί στις εκφράσεις,

F = (L̇)E = mi(v̇Gj)E (2.34)

και

MGi = (ḢGi)E . (2.35)

Οι παραγωγίσεις που εμφανίζονται στο δεξί μέλος των εξισώσεων (2.34) και (2.35)

είναι βολικό να γίνουν ως προς το σύστημα αναφοράς B, για τους παρακάτω λό-

γους:

• Ο τανυστής αδράνειας δεν μεταβάλλεται με το χρόνο καθώς το σύστημά είναι

στερεωμένο πάνω στο σώμα

• Συμπίπτει με το σύστημα κυρίων αξόνων αδράνειας και συνεπώς οι εξισώσεις

κίνησης απλοποιούνται σημαντικά

• Οι μετρήσεις από τους αισθητήρες του συστήματος είναι εκφρασμένες στο

σύστημα αυτό.

Καθώς το ένα σύστημά περιστρέφεται σε σχέση με το άλλο, ένα διάνυσμα μπο-

ρεί να αλλάζει διεύθυνση και να μεταβάλλεται και το μέτρο του την ίδια στιγμή.

Παίρνοντας λοιπόν την ολική παράγωγο των διανυσμάτων vGj και HGi, οι σχέσεις

(2.34) και (2.35) ξαναγράφονται στη μορφή,

F = mi

(
(v̇Gj)B + ωB/E × vGj

)
(2.36)

και

MGi = (ḢGi)B + ωB/E ×HGi . (2.37)

2.2.1 Σύστημα Πλαίσιο-Βάσεις Κινητήρων

Θεωρώντας ότι το ελικόπτερο πετάει με σχετικά χαμηλές ταχύτητες γύρω από το

σημείο ισορροπίας, οι αεροδυναμικές αντιστάσεις που εμφανίζονται στο σώμα του

μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες. Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζεται το διάγραμμα

ελευθέρου σώματος του συστήματος πλαίσιο-βάσεις κινητήρων, για την καλύτερη

παρουσίαση του σχήματος οι δυνάμεις και οι ροπές έχουν καταχωρηθεί μόνο στον

16 2. Μοντελοποίηση Συστήματος



2.2 Κινητική

κινητήρα που βρίσκεται μπροστά (f) και στον κινητήρα που βρίσκεται αριστερά

(L). Φυσικά ό,τι ισχύει για τον μπροστά κινητήρα ισχύει και για τον πίσω (b) κα-

θώς περιστρέφονται ομόρροπα και αντίστοιχα για τους κινητήρες που βρίσκονται

αριστερά και δεξιά (R).

FfB'

FfB

F f T

M f

FLB'

FLB

FLT

ML

bg
x

y

z

Y

Ζ

B

E

Χ

Σχήμα 2.5: QuadRotor - Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος

Οι F ij είναι οι ακτινικές δυνάμεις που παραλαμβάνονται στα ρουλεμάν της έδρα-

σης και έχουν διεύθυνση παράλληλη στο επίπεδο xy, ενώ F ij′ είναι οι αξονικές

δυνάμεις που παραλαμβάνονται από το κάτω ρουλεμάν (Bottom) στη συγκεκρι-

μένη διάταξη της πλωτής έδρασης και έχουν τη διεύθυνσή του άξονα z. Ακόμη,

M i είναι οι ροπές αντίδρασης που παράγονται από τους κινητήρες. Τέλος bg εί-

ναι η δύναμη της βαρύτητας και έχει διεύθυνση παράλληλη στον άξονα Z. Από

την εφαρμογή των εκφράσεων (2.36) και (2.37), σύμφωνα και με το σχήμα 2.5

προκύπτει,

F f + F r + FR + F L + bg = mq

(
(v̇G)B + ωB/E × vG

)
(2.38)

όπου,

F f = F fT + F fB + F fB′

F r = F rT + F rB + F rB′

F L = F LT + F LB + F LB′

FR = FRT + FRB + FRB′

και αντίστοιχα, ∑
riT × F iT +

∑
riB × (F iB + F iB′)−

∑
M i

= IG(ω̇B/E)B + ωB/E × (IGωB/E) (2.39)
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όπου riT και riB είναι τα διανύσματα από το κέντρο μάζας του συστήματος προς

το πάνω και κάτω ρουλεμάν της έδρασης του κάθε κινητήρα αντίστοιχα.

2.2.2 Σύστημα Έλικα-Κινητήρας

Στο σχήμα 2.6 απεικονίζεται το διάγραμμα ελευθέρου σώματος του συστήματος

των ελίκων με τα εξωτερικά τμήματα των κινητήρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το

συγκεκριμένο διάγραμμα αναφέρεται στο ζεύγος των κινητήρων που βρίσκονται

μπροστά και πίσω. H μόνη διαφορά με το αντίστοιχο διάγραμμα για τους κινητή-

ρες που βρίσκονται αριστερά και δεξιά είναι οι φορές των ροπών τ i και M i που

είναι αντίθετες από τις εικονιζόμενες.

Mi

bi

FiT

FiB'

FiB

Tiτi

Gi

Σχήμα 2.6: Κινητήρες - Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος

Η αλλαγή της διεύθυνσης της ώθησης καθώς και οι ροπές που δημιουργού-

νται στην πλήμνη εξαιτίας της παραμόρφωσης των ελίκων (blade flapping, hub

torque), θεωρήθηκαν αμελητέες και δεν συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο. Έτσι, από

τις έλικες παράγονται οι ωθήσεις T i και οι ροπές αντίδρασης τ i. Οι υπόλοιπες δυ-

νάμεις που εμφανίζονται στο σχήμα 2.6, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρθηκαν

στην παράγραφο 2.2.1 αποτελούν τις αντιδράσεις των ρουλεμάν στους άξονες των

κινητήρων. Η ροπή που παράγεται από τους κινητήρες είναι η M i και bi είναι οι

δυνάμεις της βαρύτητας. Τέλος, έγινε η εισαγωγή ακόμη τεσσάρων συστημάτων

αναφοράς, που θα συμβολίζονται Gi και κάθε ένα από αυτά βρίσκεται σταθερά

δεμένο στο κέντρο μάζας των συστημάτων ελίκων-κινητήρων όπως φαίνεται και

στο σχήμα 2.6.

Τα συστήματα Gi περιστρέφονται ως προς το σύστημα αναφοράς B, τότε αν ωGi/B

είναι η γωνιακή ταχύτητα κάθε κινητήρα, σύμφωνα με την ιδιότητα της πρόσθεσης

η γωνιακή ταχύτητα κάθε συστήματος ως προς ακίνητο παρατηρητή μπορεί να

εκφραστεί στη μορφή,

ωGi/E = ωGi/B + ωB/E . (2.40)

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βολεύει να γίνει η παραγώγιση της ορμής και της

στροφορμής του συστήματος ως προς το σύστημα αναφοράς B και Gi αντίστοιχα.

Η πρώτη επιλογή προκύπτει από τη μορφή των κινηματικών περιορισμών του
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συστήματος, όπως θα φανεί στην επόμενη παράγραφο. Η δεύτερη επιλογή προ-

κύπτει από το γεγονός ότι η έκφραση του τανυστή αδράνειας από τα κεντροβαρικά

συστήματα Gi στο σύστημα B απαιτεί την περιγραφή του προσανατολισμού των

δύο συστημάτων, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί πρακτικά. Κατά αυ-

τόν το τρόπο εφαρμογή της (2.36) για τους τέσσερις κινητήρες του συστήματος θα

δώσει,

−F f + T f + bf = m
(
(v̇Gf

)B + ωB/E × vGf

)
(2.41)

−F r + T r + br = m
(
(v̇Gr)B + ωB/E × vGr

)
(2.42)

−F L + T L + bL = m
(
(v̇GL

)B + ωB/E × vGL

)
(2.43)

−FR + TR + bR = m
(
(v̇GR

)B + ωB/E × vGR

)
. (2.44)

Ακόμη από την (2.35), παίρνοντας την παράγωγο ως προς τα κεντροβαρικά συ-

στήματα Gi προκύπτει,

−rGfT × FfT − rGfB × FfB + τ f +M f = (ḢGf )Gf
+ ωGf/E ×HGf (2.45)

−rGrT × FrT − rGrB × FrB + τ r +M r = (ḢGr)Gr + ωGr/E ×HGr (2.46)

−rGLT × FLT − rGLB × FLB + τL +ML = (ḢGL)GL
+ ωGL/E ×HGL (2.47)

−rGRT × FRT − rGRB × FRB + τR +MR = (ḢGR)GR
+ ωGR/E ×HGR . (2.48)

Τα αρνητικά πρόσημα στις δυνάμεις F ij στις παραπάνω εκφράσεις προκύπτουν

από το γεγονός ότι αποτελούν τις αντιδράσεις από τα ρουλεμάν.

2.2.3 Εφαρμογή των Κινηματικών Περιορισμών

Τα συστήματα που περιγράφηκαν στις παραγράφους 2.2.1 και 2.2.2, θα αναφέ-

ρονται από εδώ και πέρα για ευκολία ως πλαίσιο και κινητήρας αντίστοιχα. Τα

διανύσματα από το κέντρο μάζας του πλαισίου στο κέντρου μάζας του κάθε κι-

νητήρα (rGi) είναι στερεά δεμένα στο σύστημα αναφοράς B, έτσι η ταχύτητα του

κέντρου μάζας τους γράφεται στη μορφή,

vGi = vG + ωB/E × rGi. (2.49)

Παραγώγιση της παραπάνω σχέσης ως προς το σύστημα αναφοράς B δίνει,

(v̇Gi)B = (v̇G)B + (ω̇B/E)B × rGi + ωB/E × (ṙGi)B

= (v̇G)B + (ω̇B/E)B × rGi. (2.50)

Αντικατάσταση της (2.50) στις εξισώσεις (2.41)-(2.44) δίνει στη γενική περίπτωση,

−F i + T i + bi = m
(
(v̇G)B + (ω̇B/E)B × rGi + ωB/E × (vG + ωB/E × rGi)

)
(2.51)
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ενώ από την επίλυση της παραπάνω έκφρασης ως προς τις δυνάμεις που ασκού-

νται στις εδράσεις (F i), θα οδηγήσει στη σχέση,

F i =−m
(
(v̇G)B + ωB/E × vG

)
−m(ω̇B/E)B × rGi

−mωB/E × (ωB/E × rGi) + T i + bi

=−m
(
(v̇G)B + ωB/E × vG

)
+mrGi × (ω̇B/E)B

+mωB/E × (rGi × ωB/E) + T i + bi. (2.52)

Τέλος, αντικατάσταση της (2.52) για i = {f, r, L,R} στην σχέση (2.38), ολοκληρώ-

νει τη διαδικασία προσδιορισμού της έκφρασης που περιγράφει τις μεταφορικές

συνιστώσες του συστήματος,

T +B +mωB/E × (r′ × ωB/E)−MωB/E × vG =M(v̇G)B

−mr′ × (ω̇B/E)B (2.53)

όπου,

M = mq + 4m

T = T f + T r + T L + TR

B = bf + br + bL + bR + bg

r′ = rGf
+ rGr + rGL

+ rGR
.

Έχοντας απαλείψει τις εσωτερικές δυνάμεις που εμφανίζονται μεταξύ του πλαισίου

και των κινητήρων, η εξίσωση (2.53) είναι πλέον στην κατάλληλη μορφή για την

ενσωμάτωση της στο σύστημα ελέγχου.

Τώρα, όσον αφορά τις περιστροφικές συνιστώσες των συστημάτων, στην εξίσωση

(2.39) σύμφωνα και με το σχήμα 2.7, τα διανύσματα riT και riB μπορούν να

αναλυθούν ως,

riT = rGi + rGiT (2.54)

riB = rGi + rGiB (2.55)

και η έκφραση (2.39) ξαναγράφεται στη μορφή,

IG(ω̇B/E)B + ωB/E × (IGωB/E) =
∑

rGiT × F iT −
∑

M i

+
∑

rGi × (F iT + F iB + F iB′)

+
∑

rGiB × (F iB + F iB′)

=
∑

rGiT × F iT −
∑

M i

+
∑

rGiB × F iB +
∑

rGi × F i. (2.56)
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Ο τελευταίος όρος στο δεξί μέλος της (2.56) με τη βοήθεια της (2.52) γίνεται,∑
rGi × F i =

∑
rGi ×

(
−m

(
(v̇G)B + ωB/E × vG

)
+mrGi × (ω̇B/E)B

+mωB/E × (rGi × ωB/E) + T i + bi

)
= r′ ×

(
−m

(
(v̇G)B + ωB/E × vG

))
+
∑

rGi ×
(
mrGi × (ω̇B/E)B

)
+
∑

rGi ×
(
mωB/E × (rGi × ωB/E)

)
+
∑

rGi × (T i + bi). (2.57)

B

Gi

r i T

riB

rGi

rGiT

rGiB

Σχήμα 2.7: Ανάλυση Διανυσμάτων στο Σύστημα αναφοράς B

Με τη χρήση της διανυσματικής ταυτότητας,

a× (b× c) = b(a · c)− c(a · b) (2.58)

o δεύτερος όρος στην έκφραση (2.57) παίρνει τη μορφή,∑
rGi ×

(
mrGi × (ω̇B/E)B

)
=
∑

mrGi

(
rGi · (ω̇B/E)B

)
− (ω̇B/E)B(mrGi · rGi)

=
∑

mrGi

(
rGi · (ω̇B/E)B

)
−m∥rGi∥2(ω̇B/E)B

= m
∑

rGi

(
rGi · (ω̇B/E)B

)
−m

∑(
∥rGi∥2

)
(ω̇B/E)B

(2.59)

ενώ ο τρίτος όρος στην ίδια σχέση γίνεται,∑
rGi ×

(
mωB/E × (rGi × ωB/E)

)
=
∑

rGi ×
(
rGi(mωB/E · ωB/E)

− ωB/E(mωB/E · rGi)
)
. (2.60)

Το διάνυσμα που προκύπτει από τον πρώτο όρο μέσα στην παρένθεση στην σχέση

(2.60), είναι παράλληλο με το διάνυσμα rGi καθώς τόσο το εσωτερικό γινόμενο

όσο και το m είναι βαθμωτά μεγέθη.Συνεπώς, η (2.60) μετασχηματίζεται στην,∑
rGi ×

(
mωB/E × (rGi × ωB/E)

)
=
∑

rGi ×
(
c rGi − ωB/E(mωB/E · rGi)

)
= −m

∑(
(ωB/E · rGi)rGi

)
× ωB/E . (2.61)

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των σχέσεων (2.45)-(2.48) για τους τρεις πρώτους
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όρους στην έκφραση (2.56) ισχύει,∑
rGiT × F iT +

∑
rGiB × F iB −

∑
M i = −

∑(
(ḢGi)Gi + ωGi/E ×HGi − τ i

)
.

(2.62)

Τα κεντροβαρικά συστήματα Gi βρίσκονται σταθερά δεμένα στους κινητήρες και

συνεπώς ο τανυστής αδράνειας δεν μεταβάλλεται, έτσι ο πρώτος όρος στο δεξί μέλος

της (2.62) σε συνδυασμό και με την (2.40) γίνεται,∑
(ḢGi)Gi =

∑
IGi(ω̇Gi/E)Gi

=
∑

IGi

(
(ω̇Gi/B)Gi + (ω̇B/E)Gi

)
=
∑

IGi

(
(ω̇Gi/B)Gi +

(
(ω̇B/E)B + ωB/Gi × ωB/E

))
= 4 IGm(ω̇B/E)B +

∑
IGm(ω̇Gi/B)Gi + IGm

(∑
(ωB/Gi)× ωB/E

)
.

(2.63)

Επειδή και οι τέσσερις κινητήρες είναι όμοιοι, στην παραπάνω έκφραση θεωρή-

θηκε ότι IGi = IGm. Ακόμη, ο δεύτερος όρος στην (2.62) ξαναγράφεται στη μορφή,∑
ωGi/E ×HGi =

∑(
(ωGi/B + ωB/E)× IGm(ωGi/B + ωB/E)

)
= −

∑
IGm(ωGi/B + ωB/E)× ωGi/B

−
(
IGm

∑
(ωGi/B + ωB/E)

)
× ωB/E . (2.64)

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, από τη σχέση (2.56) προκύπτει η τελική έκφραση

για τις περιστροφικές συνιστώσες του συστήματος,

(
IG +m

∑
∥rGi∥2I3×3 + 4 IGm

)
(ω̇B/E)B + r′ ×m(v̇G)B −m

∑
rGi

(
rGi · (ω̇B/E)B

)
+
∑

IGm(ω̇Gi/B)Gi = −mr′ × (ωB/E × vG) +
∑(

IGm(ωGi/B + ωB/E)× ωGi/B

)
+
(
IGωB/E −m

∑(
(ωB/E · rGi)rGi

)
+ IGm

∑
(ωGi/B + ωB/E)

)
× ωB/E

+ IGm

(∑
(ωGi/B)× ωB/E

)
+
∑

rGi × (T i + bi) +
∑

τ i. (2.65)

2.2.4 Εκτίμηση Παραμέτρων

Για την εκτίμηση των τανυστών αδράνειας του πλαισίου και των κινητήρων, τα κύ-

ρια στοιχεία τους ζυγίστηκαν και σχεδιάστηκαν σε σύστημα CAD ( σχήμα 2.8 ).

Από το τρισδιάστατο μοντέλο προκύπτουν και τα κέντρα βάρους των δύο συστημά-

των, οπότε υπολογίζονται και τα διανύσματα θέσης rGi. Συγκεκριμένα ο τανυστής

αδράνειας του πλαισίου είναι,

IG =

5791.1 0 0

0 5533.1 0

0 0 10338.3

 10−6 kgm2
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και του συστήματος των κινητήρων,

IGm =

14.431 0 0

0 35.71 0

0 0 28.56

 10−6 kgm2.

Για τα διανύσματα θέσης rGi προκύπτει,

BrGf =
[
250 0 29.478

]T
10−3 m

BrGr =
[
−250 0 29.478

]T
10−3 m

BrGL
=
[
0 250 29.478

]T
10−3 m

BrGR
=
[
0 −250 29.478

]T
10−3 m.

Τέλος, οι μάζες των συστημάτων είναι, mq = 0.79 kg και m = 0.065 kg, ενώ η

συνολική μάζα του ελικοπτέρου είναι M = 1.05 kg.

Σχήμα 2.8: Τρισδιάστατο Μοντέλο CAD

Με την υπόθεση ότι το ελικόπτερο πετάει με μικρές ταχύτητες γύρω από τη σημείο

ισορροπίας, οι ωθήσεις T i και οι ροπές αντίδρασης τ i, μπορούν με ακρίβεια να

θεωρηθούν ανάλογες του τετραγώνου της γωνιακής ταχύτητας των κινητήρων,

BT i = b∥ωGi/B∥2ez (2.66)

Bτ i =

−d∥ωGi/B∥2ez i = {f, r}

d∥ωGi/B∥2ez i = {L,R}
(2.67)

όπου b είναι ο συντελεστής ώθησης (thrust coefficient) και d είναι ο συντελεστής

αντίστασης (drag coefficient) των ελίκων. Οι συντελεστές αυτοί εξαρτιούνται από

τη γεωμετρία των ελίκων και μπορούν να προσδιοριστούν από στατικά πειράματα.

Μια τυπική ιδιοκατασκευή για την εκτέλεση τέτοιων πειραμάτων, αποτελείται από

μια αρθρωμένη δοκό, που στο ένα άκρο της βρίσκεται ο κινητήρας και στο άλλο
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άκρο υπάρχει μια ζυγαριά. Μετρώντας με τη ζυγαριά τη δύναμη που παράγεται

έτσι ώστε να ισορροπεί το σύστημα μπορεί να υπολογιστεί η ώθηση της έλικας.

Αντίστοιχα, τοποθετώντας τον κινητήρα με τέτοιο τρόπο ώστε η ροπή αντίστασης να

μεταφέρεται στην άρθρωση της κατασκευής μπορεί να μετρηθεί η ροπή αντίστα-

σης της έλικας. Οι τιμές των συντελεστών b και d, βρέθηκαν από μια προηγούμενη

εργασία ( [3] ) σε παρόμοιο θέμα, που είχε γίνει η ανάλυση των ελίκων ( EPP1045

) που χρησιμοποιήθηκαν και εδώ. Συγκεκριμένα, οι τιμές των συντελεστών είναι,

b = 1.46 · 10−5 kg ·m · rad−2

d = 3.8 · 10−7 kg ·m2 · rad−2 .

2.2.5 Μοντέλο Κινητήρων

Το ισοδύναμο μοντέλο ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος, φαίνεται στο σχήμα 2.9.

Αποτελείται από μια πηγή τάσης Vi, μια ισοδύναμη αντίσταση R και επαγωγή L

και μια πηγή τάσης Vm, που αντιπροσωπεύει την τάση που επιστρέφει από τον

κινητήρα ( Back EMF ).

Σχήμα 2.9: Μοντέλο Κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος

Για την ηλεκτρική συνιστώσα του συστήματος, εφαρμόζοντας το νόμο τάσης του

Kirchhoff προκύπτει,

Vi − iR− L
di

dt
− Vm = 0. (2.68)

H τάση Vm, συνδέεται με τη γωνιακή ταχύτητα του κινητήρα μέσω της σταθεράς

ke, Vm = keω. H σχέση (2.68) λοιπόν ξαναγράφεται στη μορφή,

Vi − iR− L
di

dt
− keω = 0. (2.69)

Επειδή τα δυναμικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής συνιστώσας του συστήματος

είναι κατά πολύ ταχύτερα από αυτά της μηχανικής, η συνεισφορά της επαγωγής

στην (2.69) μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Έτσι, επίλυση της (2.69) ως προς i

δίνει,

i =
Vi
R

− ke
R
ω. (2.70)
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Για τις μηχανικές συνιστώσες του συστήματος, ισχύουν οι εξισώσεις (2.45)-(2.48)

στη διεύθυνση Bz. Οι ροπές M j στις σχέσεις αυτές, είναι οι ροπές που παράγο-

νται από τους κινητήρες και είναι ανάλογες του ρεύματος που περνάει από το

κύκλωμα,

M j =

kti ez = (kt/R)Vi −
(
kekt)/R

)
ωGj/B j = {f, r}

−kti ez = −(kt/R)Vi +
(
kekt)/R

)
ωGj/B j = {L,R}

(2.71)

όπου kt είναι η σταθερά ροπής του κινητήρα. Σε μονάδες SI, η σταθερά kt είναι

ίση με τη σταθερά ταχύτητας ke του κινητήρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ροπή

τ που φαίνεται στο σχήμα 2.9, είναι η ροπή αντίστασης που αναπτύσσεται στις

έλικες και δίνεται από τη σχέση (2.67). Τέλος, η ισοδύναμη αντίσταση R καθώς

και οι σταθερές ke, kt ,είναι κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κινητήρα και

δίνονται από τον κατασκευαστή. Συγκεκριμένα οι τιμές των παραμέτρων για τους

κινητήρες που χρησιμοποιήθηκαν, είναι,

ke = kt = 0.001 V /(rad/sec)

R = 1 Ω.

2.2.6 Σύστημα Μεταβλητών Κατάστασης

Στην ανάλυση που προηγήθηκε, έγινε η ανάπτυξη όλων των απαραίτητων στοι-

χείων για τη σύνθεση του συνολικού μοντέλου του συστήματος. Για να γίνει αυτό,

πρέπει πρώτα οι εξισώσεις να εκφραστούν σε μια πιο συμπαγή μορφή, έτσι ώστε

να μπορούν να μετασχηματιστούν πιο εύκολα. Αρχικά ορίζεται το διάνυσμα με-

ταβλητών κατάστασης x και το διάνυσμα εισόδου του συστήματος u,

x =

vG

ω

ωm

 ,u =


Vf

Vr

VL

VR

 (2.72)

όπου,

ω
△
= ωB/E , ωm

△
=


ωf

ωr

ωL

ωR


και Vi, ωGi/B = ωiez είναι η τάση και η γωνιακή ταχύτητα αντίστοιχα κάθε κινη-

τήρα. Στη συνέχεια από τις εξισώσεις κίνησης του συστήματος και των κινητήρων,

(2.53),(2.65) και (2.45)-(2.48) (διεύθυνση Bz) αντίστοιχα και τις σχέσεις (2.71),
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2.2 Κινητική

(2.66), (2.67) που ισχύουν για τις εξωτερικές δυνάμεις και ροπές, προκύπτει,
MI3×3 −m[r′×] 03×4

m[r′×] IG + 4 IGm −m
∑(

rGirGi
T − ∥rGi∥2I3×3

)
P Izz

04×3 P T Izz I4×4Izz

 ẋ =



−M [ω×] m[ω×][r′×] bPdiag
(
ωm

)
−m[r′×][ω×]

[
IGω −m

∑(
rGirGi

T
)
ω [IGmω×]P − bR′diag

(
ωm

)
+IGm(Pωm + 4ω)×

]
+ IGm[Pωm×] +dPdiag

(
ω′

m

)
04×3 P ′(Ixx − Iyy

)
ω(2) diag(ω′

m)d−
(
k2e/R

)
I4×4


x

+

[
06×4

diag
([
ke/R ke/R − ke/R − ke/R

])]u+


E
BC gM

[r′×] E
BC gm

04×1

 (2.73)

όπου,

P =

[
02×4

11×4

]
, P ′ =

[
14×1 04×2

]
, R′ =

0 −1 0

1 0 0

0 0 0

[rGf rGr rGL
rGR

]

ω′
m =

[
−ωf − ωr − ωL − ωR

]T
, IGm = diag

([
Ixx Iyy Izz

])
.

Το σύστημα (2.73) μπορεί να γραφτεί στη συμβολική μορφή,

Hẋ = G(x)x+Bu+ q. (2.74)

Το H στην έκφραση (2.74) είναι το μητρώο μάζας του συστήματος και συνεπώς

είναι θετικά ορισμένο. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο αντίστροφος του υπάρχει και η (2.74)

ξαναγράφεται στη μορφή,

ẋ = H−1G(x)x+H−1Bu+H−1q. (2.75)

Τέλος, η διαδικασία σύνθεσης του μοντέλου ολοκληρώνεται με την εισαγωγή των

κινηματικών συνθηκών (2.8) στο σύστημα (2.75). Στο διάνυσμα μεταβλητών κα-

τάστασης εισάγονται τρεις νέες μεταβλητές κατάστασης,

x =
[
vT
G eTa ωT ωT

m

]T
, ea =

[
ϕ θ ψ

]T
(2.76)

και το σύστημα (2.75) μπορεί να εκφραστεί στη μορφή,

ẋ = f
(
x,u

)
. (2.77)
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Κεφαλαιο 3

Βέλτιστη Εκτίμηση του Προσανατολισμού

Ο έλεγχος του προσανατολισμού μιας εναέριας πλατφόρμας αποτελεί το σημαντι-

κότερο στοιχείο σχεδιασμού του συστήματος ελέγχου, καθώς αποτελεί τον πυρήνα

του ελεγκτή πάνω στον οποίο στηρίζεται η ευστάθεια του συστήματος καθώς και η

επίδοση οποιωνδήποτε στόχων υψηλότερου επιπέδου. Μιλώντας για ευστάθεια για

τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αναφερόμαστε στην ικανότητα του ελεγκτή να δια-

τηρεί το σύστημα γύρω από το σημείο στατικής ισορροπίας, δηλαδή όταν πετάει

σε ένα σταθερό ύψος σε απόλυτα επίπεδη στάση. Η αδυναμία επίτευξης αυτού του

στόχου οδηγεί πιθανότατα σε πτώση και συνεπώς σε καταστροφικά αποτελέσματα.

Από την άλλη πλευρά αν θέσουμε σαν στόχο για παράδειγμα την παρακολούθηση

τροχιάς, στο υψηλότερο επίπεδο έχουμε έναν αλγόριθμο δημιουργίας της τροχιάς,

η έξοδος του οποίου είναι η θέση στο χώρο. Καθώς το QuadRotor για να εκτελέσει

μεταφορική κίνηση πρέπει να μεταβάλλει κατάλληλα τον προσανατολισμό του, η

παρακολούθηση με ακρίβεια των διαδοχικών σημείων αναφοράς (διανυσμάτων θέ-

σης) απαιτεί σε κατώτερο επίπεδο την επίτευξη συγκεκριμένου προσανατολισμού

στο χώρο.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για το σχεδιασμό

ενός σθεναρού και αποδοτικού ελεγκτή προσανατολισμού του συστήματος, που

αποτελεί και το βασικό στόχο της παρούσας εργασίας. Προχωρώντας ακόμα πα-

ρακάτω στην "πυραμίδα'' του σχεδιασμού, απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη

τόσο της σθεναρότητας αλλά και της επίδοσης του ελεγκτή είναι οι μετρήσεις.

Όσο κατάλληλα και αν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροί του, αν οι μετρήσεις δεν εί-

ναι αξιόπιστες και ακριβείς η επίδοση του αυτόματα υποβαθμίζεται. Καταλήγουμε

λοιπόν στην ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό

ενός αποδοτικού συστήματος ελέγχου, που είναι η εκτίμηση με ακρίβεια του προ-

σανατολισμού του ελικοπτέρου στο χώρο.

Στον παρών κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση κάποιων βασικών μεθόδων προσ-
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3.1 Προσδιορισμός Προσανατολισμού στο Χώρο

διορισμού του προσανατολισμού ενός στερεού σώματος, το απαραίτητο hardware

καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους. Τέλος, θα

γίνει η ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων (στατιστικά μοντέλα, αλγόριθμοι)

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

3.1 Προσδιορισμός Προσανατολισμού στο Χώρο

Σε παλαιότερες εποχές όπου η κατασκευή ηλεκτρονικών στοιχείων δεν ήταν τόσο

ανεπτυγμένη, ο προσδιορισμός του προσανατολισμού αεροσκαφών γινόταν με τη

χρήση μηχανικών γυροσκοπίων. Οι συσκευές αυτές, για τον υπολογισμό των γω-

νιών roll και pitch, χρησιμοποιούσαν μια περιστρεφόμενη μάζα που εδραζόταν σε

δύο αρθρώσεις η μία πάνω στην άλλη και οι άξονες τους ήταν κάθετοι μεταξύ τους

(two axis gimbal). Μια άλλη περιστρεφόμενη μάζα στηριγμένη σε μία άρθρωση

χρησιμοποιούνταν για τον προσδιορισμό της γωνίας yaw. Το μειονεκτήματα των

κατασκευών αυτών ήταν τα πολλά κινούμενα μέρη, που επηρέαζαν την αξιοπιστία

τους, η μεγάλη μάζα και το μέγεθός τους.

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των solid-state ηλεκτρονικών,

πλέον είναι δυνατή η κατασκευή μετρητικών οργάνων εξαιρετικά μικρών διαστά-

σεων, μεγάλης αξιοπιστίας και χαμηλού κόστους. Οι σύγχρονοι αισθητήρες μπο-

ρούν να ενσωματωθούν εύκολα στο σύστημα ελέγχου ενός μοντέλου κλίμακας

όπου το βάρος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Χρησιμοποιούν απλά

ψηφιακά πρωτόκολλα επικοινωνίας και οι τρόποι λειτουργίας τους μπορούν να

προγραμματιστούν, δίνοντας τεράστια ευελιξία κατά τη διαδικασία του σχεδια-

σμού. Ακόμη το χαμηλό κόστος δίνει τη δυνατότητα χρήσης διάφορων αισθητή-

ρων, όπως για παράδειγμα γυροσκόπια, επιταχυνσιόμετρα, μαγνητόμετρα, GPS,

για την παροχή πληροφοριών οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να συνδυαστούν

για την εκτίμηση του προσανατολισμού ενός σώματος στο χώρο.

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα γίνει εφαρμογή των μεθόδων προσδιορισμού

του προσανατολισμού που βασίζονται στην χρήση γυροσκοπίου, συνδυασμό επι-

ταχυνσιόμετρου και μαγνητόμετρου καθώς και τη συγχώνευση όλων των προανα-

φερθέντων για την παραγωγή μιας συνδυασμένης λύσης του προβλήματος. Μια

άλλη μεθοδολογία προσέγγισης είναι η χρήση GPS. Η βασική ιδέα είναι ότι τρία

μη συγγραμμικά σημεία στο χώρο ορίζουν ένα επίπεδο. Αν η θέση των σημείων

αυτών είναι γνωστή ως προς ένα σύστημα αναφοράς, τότε μπορεί να υπολογιστεί ο

προσανατολισμός του επιπέδου. Η πρακτική εφαρμογή γίνεται τοποθετώντας τρεις

ή περισσότερες κεραίες GPS σε ένα επίπεδο στο στερεό σώμα, αν είναι γνωστή η

σχετική τους θέση, τότε μπορεί να υπολογιστεί ο προσανατολισμός του επιπέ-

δου που περιέχει τις κεραίες. Για μια πιο αναλυτική περιγραφή της μαθηματικής

προσέγγισης και των πρακτικών ζητημάτων της μεθόδου, ο ενδιαφερόμενος ανα-
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3.1 Προσδιορισμός Προσανατολισμού στο Χώρο

γνώστης παραπέμπεται στο [5].

3.1.1 Γυροσκόπιο-Ολοκλήρωση Εξισώσεων Κινηματικής

Το γυροσκόπιο (rate gyro) είναι μια συσκευή που μετράει τη γωνιακή ταχύτητα

ενός στερεού σώματος γύρω από ένα συγκεκριμένο άξονα. Αυτό που χρησιμοποι-

ήθηκε είναι ένα solid state vibrating gyro και κατασκευάζεται με την τεχνολογία

MEMS (Microelectromechanical Systems). Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.1,

αποτελείται από μια μάζα που εξαναγκάζεται σε ταλάντωση στη διεύθυνση x. Κατά

την περιστροφή του συστήματος γύρω από τον άξονα z, η απόκριση της μάζας στη

διεύθυνση y οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δύναμη Coriolis (F c = −2mω × v)

που ασκείται στο σώμα. Έτσι μετρώντας την απόκριση του συστήματος σε αυτήν

τη διεύθυνση μπορεί να υπολογιστεί η γωνιακή του ταχύτητα.

Σχήμα 3.1: Μοντέλο Γυροσκοπίου

Τοποθετώντας ένα γυροσκόπιο τριών αξόνων στο σώμα του ελικοπτέρου, όπου ο

κάθε άξονας ευαισθησίας του αισθητήρα συμπίπτει με τους άξονες του συστήμα-

τος B, μπορεί να μετρηθεί το διάνυσμα της γωνιακής του ταχύτητας. Στη συνέχεια

ολοκλήρωση των κινηματικών συνθηκών (2.8) που προκύπτουν με την παραμε-

τροποίηση με γωνίες Euler, είτε των (2.19) που προκύπτουν με την παραμετρο-

ποίηση με τετραδόνια, οδηγεί στον καθορισμό του προσανατολισμού του συστή-

ματος. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.1.2 έγινε η χρήση

των τελευταίων, οπότε για το τετραδόνιο που περιγράφει τον προσανατολισμό του

συστήματος B ως προς το σύστημα E ισχύει,

q̇(t) = Ω(t)q(t)

=
1

2

[
0 −ωT

ω −[ω×]

]
q(t). (3.1)

Καθώς το παραπάνω σύστημα είναι γραμμικό, αν ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι

αρκετά υψηλός ώστε το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας να μπορεί με ακρίβεια

να θεωρηθεί σταθερό κατά το διάστημα δειγματοληψίας, τότε η λύση της (3.1)
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3.1 Προσδιορισμός Προσανατολισμού στο Χώρο

μπορεί να βρεθεί σε κλειστή μορφή. Θεωρώντας λοιπόν το q(tk) γνωστό, σκοπός

μας είναι να βρούμε το q(tk+1) γνωρίζοντας ότι το Ω(t) είναι σταθερό για t ∈ (tk, tk+1]

, όπου T = tk+1 − tk είναι το διάστημα δειγματοληψίας.

Αρχικά ορίζεται ο συντελεστής ολοκλήρωσης,

I(t) = e−
∫ t
tk

Ω(τ)dτ (3.2)

με τον οποίο πολλαπλασιάζουμε την (3.1) από αριστερά για να προκύψει,

e−
∫ t
tk

Ωdτ
q̇ − e−

∫ t
tk

Ωdτ
Ωq = 0

d

dt

(
e−

∫ t
tk

Ωdτ
q(t)

)
= 0. (3.3)

Ολοκληρώνοντας και τις δύο πλευρές στο διάστημα T θα οδηγήσει στην,

e−
∫ tk+1
tk

Ωdτ
q(tk+1) = e−

∫ tk
tk

Ωdτ
q(tk)

e−
∫ tk+1
tk

Ωdτ
q(tk+1) = q(tk). (3.4)

Με χρήση της ιδιότητας των εκθετικών μητρώων,(
e−A

)−1
= eA

η σχέση (3.4) ξαναγράφεται στη μορφή,

q(tk+1) =
(
e−

∫ tk+1
tk

Ωdτ
)−1

q(tk)

= e
∫ tk+1
tk

Ωdτ
q(tk)

= eΩT q(tk). (3.5)

Ο υπολογισμός του εκθετικού μητρώου στην (3.5) είναι ένα σύνθετο πρόβλημα,

όμως εξαιτίας της ιδιαίτερης μορφής του μητρώου Ω μπορεί να γίνει η περαιτέρω

απλοποίηση της παραπάνω σχέσης.

Για να γίνει αυτό, αρχικά παίρνουμε το ανάπτυγμα Taylor του μητρώου, δηλαδή,

eΩT = I4×4 +ΩT +
(ΩT )2

2!
+

(ΩT )3

3!
+ ... (3.6)

Για την απλοποίηση της (3.6) αρχικά γίνεται η ανάπτυξη των δυνάμεων του Ω,

Ω2 =
1

4

[
0 −ωT

ω −[ω×]

][
0 −ωT

ω −[ω×]

]

=
1

4

[
−ωTω ωT [ω×]

−[ω×]ω −ωωT + [ω×]2

]
. (3.7)

30 3. Βέλτιστη Εκτίμηση του Προσανατολισμού



3.1 Προσδιορισμός Προσανατολισμού στο Χώρο

Στην (3.7) οι μη διαγώνιοι όροι είναι προφανώς μηδέν, ενώ για τους υπόλοιπους

όρους με τη χρήση και της διανυσματικής ταυτότητας (2.58) προκύπτει,

Ω2 =
1

4

[
−∥ω∥2 01×3

03×1 −ωωT + ωωT − ∥ω∥2I3×3

]

=
1

4

[
−∥ω∥2 01×3

03×1 −∥ω∥2I3×3

]
= −

(
∥ω∥
2

)2

I4×4. (3.8)

Έτσι, για της ανώτερες δυνάμεις του Ω θέτοντας W = 2Ω ισχύει,

Ω3 = −
(
∥ω∥
2

)2

Ω = − 1

∥ω∥

(
∥ω∥
2

)3

W

Ω4 =

(
∥ω∥
2

)4

I4×4

Ω5 =

(
∥ω∥
2

)4

Ω =
1

∥ω∥

(
∥ω∥
2

)5

W

Ω6 = −
(
|ω∥
2

)6

I4×4

...

Σύμφωνα με τα παραπάνω η (3.6) ξαναγράφεται στη μορφή,

eΩT =I4×4 +
1

2
W − 1

2!

(
∥ω∥T
2

)2

I4×4 −
1

3!∥ω∥

(
∥ω∥T
2

)3

W

+
1

4!

(
∥ω∥T
2

)4

I4×4 +
1

5!∥ω∥

(
∥ω∥T
2

)5

W − 1

6!

(
∥ω∥T
2

)6

I4×4 + ...

=

(
1− 1

2!

(
∥ω∥T
2

)2

+
1

4!

(
∥ω∥T
2

)4

− ...

)
I4×4

+
1

∥ω∥

(
1

2
∥ω∥T − 1

3!

(
∥ω∥T
2

)3

+
1

5!

(
∥ω∥T
2

)5

− ...

)
W

= cos
(
∥ω∥
2
T

)
I4×4 +

1

∥ω∥
sin

(
∥ω∥
2
T

)
W . (3.9)

Οπότε καταλήγουμε στην τελική μορφή της γενικής λύσης αντικαθιστώντας την

(3.9) στην έκφραση (3.5),

q(tk+1) =

(
cos

(
∥ω∥
2
T

)
I4×4 +

1

∥ω∥
sin

(
∥ω∥
2
T

)
W

)
q(tk). (3.10)

Πρέπει να σημειωθεί πως για την εξαγωγή της παραπάνω εξίσωσης δεν έγινε κα-

μία προσέγγιση, έτσι η λύση είναι σε κλειστή μορφή δεδομένου ότι το Ω(t) είναι

σταθερό κατά τη διάρκεια του διαστήματος T . Ακόμη εύκολα αποδεικνύεται ότι

η λύση διατηρεί τη νόρμα, εξετάζοντας ότι η νόρμα του δεξιού μέλους της (3.10)

είναι ίση με ∥q(tk)∥. Τέλος, η παραπάνω έκφραση θα παρουσιάσει αριθμητική
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αστάθεια για μικρά ω, εξαιτίας της παρουσίας του ∥ω∥ στον παρανομαστή. Για

την αποφυγή αυτού του προβλήματος μπορούμε να υπολογίσουμε το όριο καθώς

το ∥ω∥ → 0 με χρήση του κανόνα του L' Hôpital,

lim
∥ω∥→0

eΩT = lim
∥ω∥→0

(
cos

(
∥ω∥
2
T

)
I4×4 +

1

∥ω∥
sin

(
∥ω∥
2
T

)
W

)
= I4×4 + lim

∥ω∥→0

(
1

∥ω∥
sin

(
∥ω∥
2
T

)
W

)
= I4×4 +

T

2
W . (3.11)

Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των κινηματικών

συνθηκών του συστήματος. Η πλήρης εικόνα του αλγορίθμου παρουσιάζεται στο

σχήμα 3.2. Η διαφορά των συναρτήσεων H και G είναι ο τρόπος υπολογισμού του

eΩT , που εκφράζεται από τις σχέσεις (3.9) και (3.11) αντίστοιχα.

ω ||ω||
N(ω)

||ω||>ε

H(ω,||ω||,q(tk))

G(ω,q(tk))

yes

no

q(tk+1) 

One-Sample
Memory

Σχήμα 3.2: Ολοκληρωτής Τετραδονίου

Σε αυτό το σημείο η μαθηματική προσέγγιση του προβλήματος έχει αναλυθεί πλή-

ρως και πρέπει κανείς να αναλογιστεί την πρακτική εφαρμογή. Αρχικά, η λύση των

διαφορικών εξισώσεων δεν είναι αναλυτική για οποιοδήποτε διάστημα το διάνυσμα

της γωνιακής ταχύτητας δεν παραμένει σταθερό. Στο [6] ο αλγόριθμος της σχέσης

(3.10) αποδεικνύεται ότι είναι δεύτερης τάξης. Δηλαδή τα σφάλματα που προκύ-

πτουν είναι ανάλογα του T 3 και ανώτερων δυνάμεων. Όσο μικρότερο είναι το διά-

στημα ολοκλήρωσης φυσικά και τα σφάλματα είναι μικρότερης τάξης, όμως σε μια

διαδικασία ολοκλήρωσης έχουμε συσσώρευση των σφαλμάτων που τελικά θα οδη-

γήσουν σε σημαντική απόκλιση. Ακόμη, οι μετρήσεις των αισθητήρων περιέχουν

σφάλματα τα οποία οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως ηλεκτρονικός θό-

ρυβος, θερμοκρασιακές διαφορές, σφάλματα κβαντοποίησης (ADC), ταλαντώσεις

κλπ. Τα σφάλματα αυτά έχουν συνιστώσες που είναι στοχαστικές στη φύση τους,

γεγονός που καθιστά τη διαδικασία αντιστάθμισης τους ιδιαίτερα δύσκολη. Φτά-

νουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως η ολοκλήρωση των εξόδων του γυροσκοπίου

με μία πολιτική ανοιχτού βρόχου θα οδηγήσει σε μη φραγμένα σφάλματα. Φυσικά

υπάρχουν γυροσκόπια διαφορετικής ακρίβειας και κόστους, όπου τα επίπεδα θο-
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ρύβου είναι τελείως διαφορετικά, συνεπώς η ακρίβεια και ο ρυθμός απόκλισης

του αλγορίθμου. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός

εκτιμητή με χρήση αισθητήρων "χαμηλής επίδοσης" και κόστους που υπάγονται

στην κατηγορία ποιότητας "καταναλωτών" ($50-1000), οπότε η ανάλυση γίνεται

με γνώμονα αυτό.

Από την άλλη πλευρά στα θετικά χαρακτηριστικά των γυροσκοπίων σε σύγκριση

με άλλους αισθητήρες, υπάγονται, η παροχή πληροφοριών υψηλού εύρους ζώνης

και η μικρή επιρροή των συνθηκών που επικρατούν στην έξοδό τους. Οι μετρήσεις

ενός γυροσκοπίου δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από ταλαντώσεις ή επιτάχυνση του

οχήματος στο οποίο βρίσκονται, παράγοντες που όπως θα δούμε στην επόμενη

παράγραφο αποκόπτουν πλήρως τις πληροφορίες που παρέχονται από ένα επιτα-

χυνσιόμετρο. Ένα άλλο παράδειγμα της επιρροής των συνθηκών που επικρατούν

είναι η παροχή πληροφοριών από δέκτες GPS, όπου στην περίπτωση παρεμβολών

η διακοπής του σήματος μεταξύ της κεραίας και των δορυφόρων (πτήση σε εσωτε-

ρικούς χώρους) δεν είναι δυνατή η επικοινωνία, επομένως και η λήψη δεδομένων.

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των γυροσκοπίων που προτρέπουν τη χρήση τους

σε αλγορίθμους εκτίμησης του προσανατολισμού, φυσικά σε συνδυασμό με ένα

σύστημα υποβοήθησης που αντισταθμίζει τα σφάλματα που προκύπτουν από την

ολοκλήρωση.

3.1.2 Επιταχυνσιόμετρο και Μαγνητόμετρο

Το επιταχυνσιόμετρο που χρησιμοποιήθηκε είναι της ίδιας τεχνολογίας με το γυ-

ροσκόπιο και αποτελείται από μια μάζα που εδράζεται σε ένα πρόβολο. Το μο-

ντέλο που προσεγγίζει με ακρίβεια την λειτουργία της συσκευής είναι ένας μο-

νοβάθμιος ταλαντωτής με ισοδύναμη στιβαρότητα και απόσβεση. Το σώμα πάνω

στο οποίο στηρίζεται ο αισθητήρας και κατ' επέκταση το πλαίσιο που εδράζεται

ο ταλαντωτής στη γενική περίπτωση μπορεί να περιστρέφεται καθώς και να επι-

ταχύνει, ενώ η μάζα εκτελεί σχετική κίνηση ως προς το πλαίσιο. Σε αυτή την πε-

ρίπτωση η απόκριση της μάζας για παρατηρητή που κινείται μαζί με το σώμα

φαίνεται να προέρχεται από τις υποθετικές δυνάμεις που ασκούνται στη μάζα,

καθώς και τη δύναμη της βαρύτητας. Επειδή η διεύθυνση της δύναμης Coriolis

είναι κάθετη στη διεύθυνση ταλάντωσης (ταχύτητας) της μάζας, που συμπίπτει με

τη διεύθυνση ευαισθησίας του οργάνου, δεν επηρεάζει την απόκρισή της. Έτσι η

μετατόπιση της μάζας ως προς το πλαίσιο προκύπτει σαν αποτέλεσμα της επίδρα-

σης της βαρύτητας και της αδρανειακής δύναμης που ασκείται στη μάζα. Στην

πράξη η μετατόπιση της μάζας συνήθως προκύπτει μετρώντας τη χωρητικότητα

μεταξύ δύο πλακών, η μία στερεωμένη στη μάζα και η άλλη σταθερά δεμένη στο

πλαίσιο και η έξοδος του αισθητήρα είναι μια ποσότητα ανάλογη των συνιστωσών

της επιτάχυνσης του σώματος και της επιτάχυνσης της βαρύτητας στη διεύθυνση
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της ταλάντωσης.

Σε ένα επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων, οι διευθύνσεις ευαισθησίας του οργάνου

είναι κάθετες μεταξύ τους και είναι προσανατολισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να

συμπίπτουν με τα διανύσματα βάσης του συστήματος που βρίσκεται σταθερά δε-

μένο στο στερεό σώμα. Επίσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα η

έξοδος του είναι,

f = Bα− Bg (3.12)

όπου α είναι η μετοχική επιτάχυνση του σημείου που εδράζεται ο αισθητήρας

και g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας. Όπως είναι εμφανές από την έκφραση

(3.12) η μοναδική περίπτωση όπου η έξοδος είναι μηδενική είναι όταν το στερεό

σώμα είναι σε ελεύθερη πτώση. Ακόμη στη ειδική περίπτωση που το σώμα δεν

επιταχύνει ο αισθητήρας μετρά την επιτάχυνση της βαρύτητας, οπότε ισχύει,

f = −B
EC

00
g

 .
Σύμφωνα με τη σχέση (2.22) και εκτελώντας τις απαραίτητες αλγεβρικές πράξεις,

για τις γωνίες ϕ και θ προκύπτει,

θ = asin
(
fx
g

)
(3.13)

ϕ = atan2(fy, fz). (3.14)

Όπως γίνεται αντιληπτό το επιταχυνσιόμετρο δεν παρέχει πληροφορίες για τη γω-

νία ψ. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να συνδυαστεί με ένα μαγνητόμετρο

για να προκύψει ο προσανατολισμός του σώματος στο χώρο. Το μαγνητόμετρο εί-

ναι μια συσκευή που μετράει την ένταση των μαγνητικών πεδίων. Ο αισθητήρας

που χρησιμοποιήθηκε έχει τρεις άξονες ευαισθησίας. Σε κάθε άξονα υπάρχει ένα

αισθητήριο στοιχείο που είναι φτιαγμένο από κράμα νικελίου και σιδήρου. Το

κράμα αυτό έχει την ιδιότητα ότι η ηλεκτρική του αντίσταση μεταβάλλεται με την

παρουσία μαγνητικών πεδίων. Μετρώντας λοιπόν την αντίσταση του στοιχείου πα-

ράγεται ένα σήμα στην έξοδο του αισθητήρα ανάλογο της έντασης του μαγνητικού

πεδίου.

Το μαγνητόμετρο χρησιμοποιείται για να μετρήσει το διάνυσμα του μαγνητικού

πεδίου της γης. Όπως είναι γνωστό η οριζόντια συνιστώσα του διανύσματος αυτού,

bh, δείχνει στο μαγνητικό βορρά. Έτσι αν το ελικόπτερο πετάει σε οριζόντια στάση

(ϕ = 0, θ = 0) το διάνυσμα bh αναλύεται στις συνιστώσες του που μετρούνται από

τα αισθητήρια στοιχεία που συμπίπτουν με τους άξονες Bx (bx) και By (by). Σε

αυτή την περίπτωση μπορεί να υπολογιστεί η γωνία ψ που σχηματίζει ο άξονας
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Bx ως προς το μαγνητικό βορρά με τη σχέση,

ψ = −atan2 (by, bx) . (3.15)

Όταν το ελικόπτερο δεν πετάει σε απόλυτα επίπεδη στάση η σχέση (3.15) θα οδη-

γήσει σε σφάλματα στον υπολογισμό της γωνίας, καθώς ο αισθητήρας θα μετράει

ένα μέρος της κάθετης συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης. Αυτά τα σφάλ-

ματα μπορεί να είναι αρκετά μεγάλα, γιατί συνήθως η κάθετη συνιστώσα του μα-

γνητικού πεδίου της γης είναι μεγαλύτερη από την οριζόντια. Για την αντιμετώπιση

αυτού του προβλήματος, οι συντεταγμένες του διανύσματος που μετρούνται στο

σύστημα B μετασχηματίζονται στο τοπικά οριζόντιο σύστημα και στη συνέχεια

γίνεται η εφαρμογή της (3.15). Ο μετασχηματισμός των συντεταγμένων γίνεται

λαμβάνοντας πληροφορίες για τις γωνίες ϕ και θ από το επιταχυνσιόμετρο.

Στην ειδική περίπτωση λοιπόν που το ελικόπτερο δεν επιταχύνει ο συνδυασμός

ενός επιταχυνσιόμετρου και ενός μαγνητόμετρου παρέχει τις απαραίτητες πληρο-

φορίες για τον προσδιορισμό του προσανατολισμού του στο χώρο. Φυσικά οι αι-

σθητήρες δεν είναι ιδανικοί, οι μετρήσεις τους περιέχουν σφάλματα. Όμως επειδή

οι πληροφορίες του προσανατολισμού δεν προκύπτουν από ολοκλήρωση, όπως

στην περίπτωση του γυροσκοπίου, τα σφάλματα που προκύπτουν είναι φραγ-

μένα. Στα αρνητικά στοιχεία αυτού του συστήματος συγκαταλέγονται, η εξάρτηση

της δυνατότητας παροχής πληροφοριών από την επιτάχυνση του ελικοπτέρου, η

μεγάλη επίδραση των ταλαντώσεων στην έξοδο του επιταχυνσιόμετρου και η επί-

δραση των τοπικών μαγνητικών πεδίων.

3.1.3 Συγχώνευση Αισθητήρων

Στις προηγούμενες δύο παραγράφους είδαμε πως διάφοροι αισθητήρες παρέχουν

πληροφορίες για τον προσανατολισμό ενός στερεού σώματος. Όμως, κανένα από

τα δύο συστήματα που περιγράφηκαν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του.

Από τη μία η ολοκλήρωση των εξόδων του γυροσκοπίου οδηγεί σε μη φραγμένα

σφάλματα και από την άλλη το σύστημα επιταχυνσιόμετρο-μαγνητόμετρο μπορεί

να παρέχει πληροφορίες μόνο όταν το σώμα δεν επιταχύνει. Για το λόγο αυτό

είναι σκόπιμο να συνδυαστούν οι πληροφορίες από όλους τους αισθητήρες για

την παραγωγή μιας ενιαίας λύσης του προβλήματος.

Η γενική ιδέα είναι ότι οι τα σφάλματα από την ολοκλήρωση των εξόδων του γυρο-

σκοπίου μπορούν να αναιρεθούν από το βοηθητικό σύστημα επιταχυνσιόμετρο-

μαγνητόμετρο, που παρουσιάζει φραγμένες αποκλίσεις. Στην ουσία το γυροσκό-

πιο χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών υψηλού εύρους ζώνης και το

βοηθητικό σύστημα χρησιμοποιείται περιοδικά για την αναίρεση των σφαλμάτων

και την εξασφάλιση της ευστάθειας του αλγόριθμου. Οι έξοδοι των δύο συστημάτων
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μπορούν να συγχωνευτούν μέσω ενός φίλτρου Kalman, για την βέλτιστη εκτίμηση

του προσανατολισμού. Η εφαρμογή του φίλτρου θα παρουσιαστεί σε επόμενες

παραγράφους, αφού πρώτα γίνει η ανάλυση και μοντελοποίηση των σφαλμάτων

των αισθητήρων.

3.2 Στοχαστική Μοντελοποίηση Σφαλμάτων Αισθητήρων

Εξαιτίας των σφαλμάτων στις εξόδους των αισθητήρων του συστήματος η λύση του

προσανατολισμού του ελικοπτέρου θα έχει αποκλίσεις από την πραγματική. Για

την αντιστάθμιση αυτού του προβλήματος, είναι σκόπιμο να παραχθούν κατάλ-

ληλα μαθηματικά μοντέλα αυτών των σφαλμάτων. Κατάλληλα υπό την έννοια των

πληροφοριών που παρέχουν αλλά και της πολυπλοκότητας τους. Αυτοί οι δύο

παράγοντες είναι αλληλένδετοι, η δημιουργία ενός μοντέλου που περιγράφει με

μεγαλύτερη ακρίβεια ένα φυσικό σύστημα σε σχέση με ένα άλλο, συνήθως οδηγεί

και σε ένα πολυπλοκότερο μοντέλο που απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο επίλυσης. Για

το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται μια εξισορρόπηση μεταξύ τους. Ιδιαίτερα σε εφαρ-

μογές που τρέχουν σε πραγματικό χρόνο, όπως ο αλγόριθμος προσανατολισμού,

που ο χρόνος επίλυσης αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο σχεδιασμού.

Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες παραγράφους τα σφάλματα των αισθη-

τήρων περιέχουν συνιστώσες που είναι στοχαστικές στη φύση τους. Για την περι-

γραφή τους λοιπόν πρέπει αρχικά να δοθεί ο ορισμός μιας στοχαστικής διεργασίας

[9]. Έστω Ω ένας χώρος δειγματοληψίας και T ένα υποσύνολο των πραγματικών

αριθμών που υποδηλώνει ένα σύνολο του χρονικού ορίζοντα ενδιαφέροντος. Τότε

μια στοχαστική διεργασία είναι μια πραγματική συνάρτηση x(·, ·) που ορίζεται στο

γινόμενο των χώρων T×Ω (δηλαδή μια συνάρτηση δύο μεταβλητών, από τις οποίες

η πρώτη είναι ένα στοιχείο του T και η δεύτερη ένα στοιχείο του Ω), έτσι ώστε για

κάθε t ∈ T , η x(t, ·) είναι μια τυχαία μεταβλητή. Ο παραπάνω ορισμός, επεκτείνε-

ται για μια διανυσματική στοχαστική διεργασία, που παίρνει τιμές x(t, ω) ∈ ℜn.

Αν θεωρηθεί σταθερή η δεύτερη παράμετρος, μπορούμε να πούμε ότι κάθε ση-

μείο ωi ∈ Ω μπορεί να συνδεθεί με μια χρονική συνάρτηση x(·, ωi) = x(·), κάθε μια

από τις οποίες είναι ένα δείγμα της στοχαστικής διεργασίας. Στην περίπτωση όπου

το T είναι μια ακολουθία {t1, t2, t3, . . . }, που δεν ισαπέχουν απαραίτητα, τότε τα

x(t1, ·),x(t2, ·),x(t3, ·), . . . είναι μια ακολουθία τυχαίων μεταβλητών και η διεργασία

ονομάζεται διακριτή.

Για την πλήρη περιγραφή μιας διακριτής στοχαστικής διεργασίας, πρέπει να είναι

γνωστή η κοινή κατανομή πιθανότητας ή η κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθα-

νότητας (αν υπάρχει) του συνόλου των τυχαίων μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα αν

το T αποτελείται από μια πεπερασμένη ακολουθία N σημείων στον πραγματικό

άξονα, το σύνολο των τυχαίων μεταβλητών x(t1, ·),x(t2, ·),x(t3, ·), . . . ,x(tN , ·) μπορεί
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να χαρακτηριστεί από την κοινή κατανομή πιθανότητας,

Fx(t1),...,x(tN ) (ξ1, . . . , ξN )
△
= P ({ ω : x(t1, ω) ≤ ξ1, · · · ,x(tN , ω) ≤ ξN}) .

Δυστυχώς πρακτικά η γνώση μια τέτοιας συνάρτησης για τη μοντελοποίηση μιας

διεργασίας είναι αδύνατη. Αν για παράδειγμα κάποιος θέλει να δημιουργήσει ένα

μοντέλο μιας φυσικής συσκευής, όπως σε αυτή την περίπτωση έναν αισθητήρα,

συλλέγει εμπειρικά δεδομένα από δοκιμές. Με τα δεδομένα αυτά βάσει ορισμένων

υποθέσεων μπορούν να υπολογιστούν προσεγγιστικά κάποιες ροπές της κατανο-

μής, οι οποίες αποτελούν παραμέτρους (στατιστικά στοιχεία) που χαρακτηρίζουν

την συνάρτηση κατανομής η πυκνότητας. Επειδή όμως για τον προσδιορισμό της

μορφής μιας γενικής συνάρτησης κατανομής πιθανότητας απαιτείται ένας άπει-

ρος αριθμός των ροπών της, οι πληροφορίες που μπορεί να έχει κάποιος παρέ-

χουν μια μερική περιγραφή της συνάρτησης. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν

παραπάνω κανένα μοντέλο δεν μπορεί να είναι τέλειο, συνεπώς σκοπός είναι η δη-

μιουργία ενός μοντέλου που προσεγγίζει τη συμπεριφορά κάποιων ποσοτήτων που

παρατηρήθηκαν. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρον περίπτωση είναι οι Γκαουσιανές διερ-

γασίες, γιατί όπως έχει παρατηρηθεί εμπειρικά περιγράφουν με ακρίβεια πολλά

τυχαία φαινόμενα. Η βασική αιτία απορρέει από το κεντρικό οριακό θεώρημα,

που λέει ότι αν ένα τυχαίο φαινόμενο που παρατηρείται, προκύπτει ως το άθροι-

σμα της επίδρασης πολλών ανεξάρτητων τυχαίων φαινομένων, η κατανομή του

προσεγγίζει την Γκαουσιανή κατανομή, ανεξαρτήτως της κατανομής κάθε μεμο-

νωμένου φαινομένου. Επίσης, μια Γκαουσιανή κατανομή περιγράφεται πλήρως

από τις δύο πρώτες ροπές. Ακόμη και στην περίπτωση όπου οι ποσότητες που

παρατηρούνται δεν είναι Γκαουσιανές, κάποιος μπορεί να δημιουργήσει ένα μο-

ντέλο που η έξοδος του είναι Γκαουσιανή και οι πρώτες δυο ροπές συμπίπτουν με

αυτές που προέκυψαν από τα πειραματικά δεδομένα.

Ακόμη και στην περίπτωση όπου είναι γνωστή η συνάρτηση κοινής κατανομής

πιθανότητας , καθώς η διεργασία εξελίσσεται με το χρόνο, αυτό που μας ενδιαφέ-

ρει είναι η εξέλιξη της συνάρτησης κατανομής στο χρόνο. Για την επίτευξη αυτού

του στόχου, ιδιαίτερα ελκυστικές είναι οι Μαρκοβιανές διεργασίες. Έστω x(·, ·) μια

στοχαστική διεργασία και αν,

Fx(ti)|x(ti−1),x(ti−2),...,x(tj) (ξi|xi−1,xi−2, . . . ,xj)

είναι η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας του x(ti), δεδομένου ότι x(ti−1, ωk) =

xi−1,x(ti−2, ωk) = xi−2, . . . ,x(tj , ωk) = xj. Τότε η x(·, ·) είναι Μαρκοβιανή αν για

κάθε επιλογή των τιμών i και j και για όλες τις τιμές xi−1, . . . ,xj ισχύει,

Fx(ti)|x(ti−1),x(ti−2),...,x(tj) (ξi|xi−1,xi−2, . . . ,xj) = Fx(ti)|x(ti−1) (ξi|xi−1) .

Στην ουσία η Μαρκοβιανή ιδιότητα σημαίνει ότι η τιμή που παίρνει η διεργα-
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σία x(·, ·) την χρονική στιγμή ti−1 παρέχει τόσες πληροφορίες για την x(ti, ·), όσες

παρέχουν οι τιμές της συνάρτησης τη χρονική στιγμή ti−1 και τις προηγούμενες

χρονικές στιγμές. Δηλαδή η τιμή της συνάρτησης x(ti−1, ·), περιέχει όλες τις πλη-

ροφορίες που χρειάζονται για την εξέλιξη στη χρονική στιγμή ti. Όπως θα απο-

δειχθεί στη συνέχεια μια Μαρκοβιανή διεργασία μπορεί να δημιουργηθεί, από

ένα σύστημα με γραμμικά δυναμικά χαρακτηριστικά (shaping filter) που η εί-

σοδος του είναι λευκός θόρυβος. Τέλος, μια διεργασία Gauss-Markov είναι μια

διεργασία που είναι Γκαουσιανή και έχει την Μαρκοβιανή ιδιότητα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι εδώ το προτεινόμενο μοντέλο παρου-

σιάζεται στο σχήμα 3.3. Το συνολικό μοντέλο του συστήματος θεωρείται ότι έχει

γραμμικά δυναμικά χαρακτηριστικά, και η διέγερση του είναι λευκός θόρυβος και

διεργασίες Gauss-Markov. Επειδή οι Μαρκοβιανές διαδικασίες προκύπτουν από

γραμμικά συστήματα, είναι συσχετισμένες στο χρόνο και είναι κατάλληλες για την

περιγραφή θορύβου χαμηλών συχνοτήτων. Από την άλλη πλευρά οι λευκές διερ-

γασίες είναι ανεξάρτητες στο χρόνο και έχουν σταθερή ισχύ σε κάθε συχνότητα.

Αυτό θεωρητικά οδηγεί σε μια διαδικασία με άπειρη μεταβλητότητα, που φυσικά

δεν υπάρχει στο φυσικό κόσμο. Όμως καθώς είναι είσοδοι σε ένα γραμμικό σύ-

στημα που έχει ένα συγκεκριμένο εύρος ζώνης, οι διεργασίες που προκύπτουν

έχουν πεπερασμένη μεταβλητότητα. Οι διαδικασίες αυτές λοιπόν είναι κατάλλη-

λες για την περιγραφή σημάτων με ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, ουσιαστικά με

σταθερή πυκνότητα ισχύος σε όλο το εύρος ζώνης του συστήματος.

White Gaussian 

Noises

Physical System 

Linear Dynamics

Shaping Filters

Outputs
White Gaussian 

Noises

Σχήμα 3.3: Μοντελοποίηση Γραμμικού Συστήματος

3.2.1 Προσέγγιση Συναρτήσεων Αυτοσυσχέτισης και Φασματικής Πυκνό-
τητας

Για την εξαγωγή του μοντέλου των σφαλμάτων και της αβεβαιότητας που υπάρ-

χουν στους αισθητήρες, συλλέγονται πειραματικά δεδομένα. Στη συνέχεια, από

την ανάλυση των δεδομένων αυτών, γίνεται η αναγνώριση των χαρακτηριστικών

τους. Τέλος, αναζητείται ένα σύστημα που τα στατιστικά στοιχεία του σήματος στην

έξοδό του, ταυτίζονται με αυτά που παρατηρήθηκαν. Στην ανάλυση που προηγή-

θηκε δόθηκαν τα κίνητρα για την χρήση διαδικασιών Gauss-Markov και με αυτό
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το δεδομένο η ανάλυση που ακολουθεί θα εστιάσει στα στατιστικά μέχρι και δεύ-

τερης τάξης.

Μια διεργασία x(·, ·), είναι υπό την ευρεία έννοια στατική αν για κάθε t, τ ∈ T

ισχύει,

1. Ψxx(t, t) = E{x(t)xT (t)} είναι πεπερασμένη.

2. E{x(t)} = mx είναι μια σταθερά.

3. P xx(t, t+ τ) = P xx(τ) = {[x(t)−mx] [x(t+ τ)−mx]
T } εξαρτάται μόνο από τη

διαφορά χρόνου τ .

Συνδυασμός των παραπάνω ιδιοτήτων, με τη σχέση που συνδέει τα μητρώα συμ-

μεταβλητότητας και αυτοσυσχέτισης,

Ψxx(t, t+ τ) = P xx(t, t+ τ) +mx(t)m
T
x (t+ τ)

οδηγεί άμεσα στο συμπέρασμα, ότι και η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης εξαρτάται

μόνο από τη διαφορά χρόνου τ , δηλαδή,

Ψxx(t, t+ τ) = Ψxx(τ) = E{x(t)xT (t+ τ)}.

Ακόμη, εύκολα φαίνεται ότι τα μητρώα, Ψxx(0) = Ψxx(t, t) και P xx(0) = P xx(t, t)

είναι σταθερά. Μια υποκατηγορία των στατικών διεργασιών που παρουσιάζει με-

γάλο ενδιαφέρον, είναι οι λεγόμενες εργοδικές διαδικασίες. Μια διαδικασία λέγε-

ται εργοδική αν οποιοδήποτε στατιστικό στοιχείο που υπολογίζεται, από τον μέσο

όρο όλων των στοιχείων ενός συνόλου δειγμάτων σε μια σταθερή χρονική στιγμή,

μπορεί να υπολογιστεί από το μέσο όρο στο χρόνο ενός οποιουδήποτε αντιπροσω-

πευτικού στοιχείου του συνόλου.

Αν μια διεργασία x(·, ·) είναι υπό την ευρεία έννοια στατική και εργοδική, τότε

από μια σειρά N δειγμάτων μιας πραγμάτωσης της x(·, ·) που απέχουν κατά ∆t,

μπορεί να προσεγγιστεί η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (sample autocorrelation)

από τον μέσο όρο όλων των πιθανών γινομένων των δειγμάτων που απέχουν κατά

m∆t δευτερόλεπτα, m = 0,±1,±2, . . . ,±(N − 1).

Ψ′
xx(m∆t)

△
=

1

N

N−|m|−1∑
i=0

x(ti, ωk)x(ti + |m|∆t, ωk) (3.16)

Ακόμη, όταν μια διεργασία είναι στατική (υπό την ευρεία έννοια) μια άλλη συνάρ-

τηση που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της, είναι η συνάρτηση φασματικής

πυκνότητας ισχύος. Η συνάρτηση αυτή για μια βαθμωτή διεργασία x(·, ·), ορίζεται
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ως ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης Ψxx(τ),

Ψ̂xx(ω) =

∫ +∞

−∞
Ψxx(τ)e−jωτdτ (3.17)

ενώ για τον αντίστροφο μετασχηματισμό ισχύει,

Ψxx(τ) =
1

2π

∫ +∞

−∞
Ψ̂xx(ω)ejωτdω. (3.18)

Η συνάρτηση φασματικής πυκνότητας ισχύος περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για

μια διεργασία στο πεδίο της συχνότητας, από την οποία μπορούν να εξαχθούν χα-

ρακτηριστικά που δεν είναι εύκολο να διακριθούν από τη συνάρτηση αυτοσυσχέ-

τισης (π.χ. λευκός θόρυβος). Ο όρος "ισχύς" χρησιμοποιείται υπό τη γενική έννοια

της εκτιμώμενης τετραγωνικής τιμής της διαδικασίας σε μία χρονική στιγμή. Ενώ

ο όρος φασματική πυκνότητα προέρχεται από το γεγονός ότι, η ολοκλήρωση της

Ψ̂xx σε ένα εύρος συχνοτήτων από ω1 έως ω2, οδηγεί στη μέση τετραγωνική τιμή

της διαδικασίας που αποτελείται μόνο από τις αρμονικές συνιστώσες του x(t) που

βρίσκονται σε αυτό το εύρος. Συγκεκριμένα από την (3.18) εύκολα προκύπτει ότι

για τη μέση τετραγωνική τιμή της x(t) ισχύει,

E{x(t)2} = Ψxx(0) =
1

2π

∫ +∞

−∞
Ψ̂xx(ω)dω.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνάρτηση φασματικής πυκνότητας ισχύος μπορεί

να προσεγγιστεί, από το διακριτό μετασχηματισμό Fourier (DFT) της (3.16) στη

μορφή,

Ψ̂
′
xx(iωs) =

m=N−1∑
m=0

Ψ′
xx(m∆t)e−jωsim∆t. (3.19)

Με την εξέλιξη των αλγορίθμων FFT (Fast Fourier Transform), o μετασχηματισμός

(3.19) μπορεί να υπολογιστεί πολύ γρήγορα. Για το λόγο αυτό, πλέον η διαδικα-

σία προσέγγισης των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης και φασματικής πυκνότητας

συνήθως γίνεται με την αντίθετη σειρά. Αρχικά, δημιουργείται ο γρήγορος μετα-

σχηματισμός Fourier των πειραματικών δεδομένων, σύμφωνα με τη σχέση,

x̄(iωs) =

N−1∑
k=0

x(t0 + k∆t)e−jk∆t iωs

=

N−1∑
k=0

x(t0 + k∆t)(e−j2π/N )ki (3.20)

για i = 0, 1, 2, . . . , N − 1, όπου ωs = 2π/(N∆t) είναι η θεμελιώδης συχνότητα. Στη

συνέχεια μέσω της σχέσης που συνδέει τον DFT με τους μιγαδικούς συντελεστές

της διακριτής σειράς Fourier, x̄(iωs) = Nc(iωs), η εκτίμηση της συνάρτησης φα-
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σματικής πυκνότητας υπολογίζεται από την,

Ψ̂
′
xx(iωs) =

1

N
|x̄(iωs)|2 . (3.21)

Τέλος, ο υπολογισμός της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης Ψ′
xx(m∆t), προκύπτει από

τον αντίστροφο γρήγορο μετασχηματισμό Fourier της έκφρασης (3.21). Εξαιτίας

της επίδοσης των αλγορίθμων FFT, η τελευταία μέθοδος που παρουσιάστηκε έχει

μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με την εφαρμογή των εκφράσεων (3.16) και

(3.19), ιδιαίτερα όταν ο αριθμός των δεδομένων είναι κάποια δύναμη του δύο,N =

2k. Στην περίπτωση αυτή ο αλγόριθμος διασπά τον αρχικό DFT, σε μικρότερους,

που μπορούν να υπολογιστούν ταχύτερα, αποφεύγοντας τα περιττά γινόμενα που

εμφανίζονται στον αρχικό αλγόριθμο του DFT. Για περισσότερες πληροφορίες για

του διακριτούς μετασχηματισμούς Fourier και τις ιδιότητες τους ο αναγνώστης

μπορεί να ανατρέξει στο [11].

3.2.2 Εκτίμηση Διαδικασιών Σφαλμάτων

Στη βιβλιογραφία συχνά συναντάται ο όρος "αδρανειακοί αισθητήρες" (inertial

sensors), για την περιγραφή του συνδυασμού ενός επιταχυνσιόμετρου και ενός

γυροσκοπίου. Για λόγους συντομίας, από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιείται αυτός

ο όρος για αναφορές και στους δύο αισθητήρες. Οι κυριότερες πηγές σφαλμάτων

των αδρανειακών αισθητήρων μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγο-

ρίες,

1. Σφάλματα στο συντελεστή κέρδους του αισθητήρα

2. Απόκλιση αξόνων

3. Σφάλματα λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών

4. Μεροληψία αισθητήρα (sensor bias)

5. Θόρυβος.

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στα σφάλματα που προέρχονται από τη βαθμο-

νόμηση του οργάνου. Στην ουσία πρόκειται για το συντελεστή με τον οποίο πολ-

λαπλασιάζεται η έξοδος του αισθητήρα για να προκύψει το μετρούμενο μέγεθος

στις κατάλληλες μονάδες. Σε έναν αναλογικό επιταχυνσιόμετρο για παράδειγμα,

η έξοδος συνήθως είναι τάση και ο συντελεστής κέρδους δίνεται σε μονάδες g/mV

ή m/(s2mV ). Η αντιστάθμιση τέτοιων σφαλμάτων για αδρανειακούς αισθητήρες

είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαιτεί συσκευές που μπορούν να μετρήσουν

με μεγάλη ακρίβεια τα φυσικά μεγέθη (επιτάχυνση, γωνιακή ταχύτητα) και το

κόστος τους είναι αρκετά υψηλό. Για τους λόγους αυτούς οι τιμές των συντελε-

στών κέρδους που δίνονται από τον κατασκευαστή, θεωρήθηκαν ως οι πιο αξιό-
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πιστες. Η απόκλιση αξόνων αναφέρεται στα σφάλματα που προέρχονται από την

απόκλιση των αξόνων ευαισθησίας των οργάνων με τους άξονες του φυσικού συ-

στήματος. Ουσιαστικά πρόκειται για σφάλματα στη διεύθυνση του μετρούμενου

διανύσματος και για την αντιστάθμιση τους όπως και στην προηγούμενη κατηγο-

ρία απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός. Η προσεχτική τοποθέτηση του οργά-

νου πάνω στο στερεό σώμα μπορεί να περιορίσει σημαντικά αυτά τα σφάλματα. Η

τρίτη κατηγορία αφορά σφάλματα που οφείλονται στις αλλαγές της θερμοκρασίας.

Προέρχονται από μεταβολές στα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών στοιχείων του

αισθητήρα και είναι ντετερμινιστικά στη φύση τους. Η μοντελοποίηση τους μπορεί

να γίνει σχετικά εύκολα σε θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Αν δεν υπάρχει

πρόσβαση σε τέτοιου είδους συσκευές τα σφάλματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν

στοχαστικά.

Βασικός στόχος της μοντελοποίησης είναι η αντιστάθμιση των σφαλμάτων που

υπάγονται στις δύο τελευταίες κατηγορίες, καθώς αποτελούν τις κύριες πηγές

σφαλμάτων των αδρανειακών αισθητήρων. Η μεροληψία του αισθητήρα (bias) εί-

ναι η μέση τιμή στο χρόνο των εξόδων του, που δεν συσχετίζονται με την επιτά-

χυνση ή περιστροφή στην είσοδό του, για δεδομένη κατάσταση λειτουργίας. Ου-

σιαστικά πρόκειται για αποκλίσεις όταν στους αισθητήρες δεν υποβάλλεται κάποια

είσοδος. Ενώ θα έπρεπε να διαβάζουν μηδενικές τιμές στην πραγματικότητα δεν

συμβαίνει αυτό. Αποτελείται από δύο συνιστώσες, η μια συνιστώσα είναι ντετερ-

μινιστική και ονομάζεται απόκλιση και μια τυχαία συνιστώσα που ονομάζεται ολί-

σθηση (bias drift). Η ολίσθηση αναφέρεται στο ρυθμό με τον οποίο τα σφάλματα σε

ένα αδρανειακό αισθητήρα συσσωρεύονται με το χρόνο, είναι τυχαία στη φύση της

και πρέπει να μοντελοποιηθεί σαν στοχαστική διαδικασία. Τέλος, ως θόρυβος ανα-

φέρονται σήματα που προέρχονται είτε από τον ίδιο τον αισθητήρα (ηλεκτρονικός

θόρυβος), είτε από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που δημιουργούν παρεμβολές

στο σήμα εξόδου που προσπαθούμε να μετρήσουμε. Στη γενική περίπτωση, είναι

στοχαστικά σφάλματα με συνιστώσες υψηλών συχνοτήτων, που μπορούν να περι-

γραφούν με ικανοποιητική ακρίβεια από λευκές διαδικασίες. Σύμφωνα με όλα τα

παραπάνω το σήμα εξόδου ενός αδρανειακού αισθητήρα μπορεί να γραφτεί στη

μορφή,

ŝ(t) = s(t) + bo + b(t) + w(t) (3.22)

όπου s είναι η πραγματική τιμή του μετρούμενου μεγέθους, bo είναι η απόκλιση,

b(t) είναι η ολίσθηση και w(t) είναι ο λευκός θόρυβος.

Για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών της ολίσθησης και του θορύβου στις

εξόδους των αδρανειακών αισθητήρων, συλλέγονται δεδομένα όταν οι αισθητήρες

υποβάλλονται σε γνωστή είσοδο. Τα χαρακτηριστικά των σφαλμάτων μπορεί να

μεταβάλλονται συναρτήσει της φοράς αλλά και του εύρους των μετρούμενων με-

γεθών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εξετάστηκε η περίπτωση που η είσοδός τους
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ήταν μηδενική και τα αποτελέσματα γενικεύτηκαν. Η προσέγγιση αυτή χρησιμο-

ποιείται πολύ συχνά στην πράξη, καθώς δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και

παρέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες, με σχετικά μικρές απαιτήσεις σε πειραμα-

τικές μετρήσεις και χρόνο.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν, για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, από μία έως

τρεις ώρες για την εξέταση της σύγκλισης των αποτελεσμάτων. Οι τιμές των χαρα-

κτηριστικών του θορύβου που υπολογίστηκαν, συγκλίναν για μετρήσεις από ενε-

νήντα λεπτά και πάνω. Έτσι, τα δεδομένα συλλέχθηκαν για ενενήντα λεπτά ενώ

οι αισθητήρες ήταν στατικοί. Μια τέτοια χρονοσειρά παρουσιάζεται στο σχήμα

3.4, που φαίνονται οι έξοδοι του γυροσκοπίου. Για λόγους ευκρίνειας στα δια-

γράμματα παρουσιάζονται τα δεδομένα για είκοσι δευτερόλεπτα και μόνο το ένα

πέμπτο της συχνότητας δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, για το γυροσκόπιο, οι

μετρήσεις περνάνε από ένα βαθυπερατό φίλτρο, με εύρος ζώνης 100 Hz, οπότε τα

δεδομένα συλλέχθηκαν με συχνότητα 200 Hz, έτσι ώστε να ικανοποιείται το θεώ-

ρημα του Shannon. Αντίστοιχα, το εύρος ζώνης του επιταχυνσιόμετρου είναι 40Hz

και η συχνότητα δειγματοληψίας ήταν 100 Hz.

Σχήμα 3.4: Χρονοσειρά Εξόδων Γυροσκοπίου

Όπως είναι εμφανές από τα δεδομένα στο σχήμα 3.4, παρόλο που το γυροσκόπιο

ήταν στατικό η έξοδος του δεν είναι μηδενική. Η απόκλιση του αισθητήρα όπως

αναφέρθηκε είναι μία σταθερά και μπορεί να υπολογιστεί από τη μέση τιμή της

χρονοσειράς. Από την άλλη πλευρά οι ταλαντώσεις που εμφανίζονται, οφείλονται

στην ολίσθηση του αισθητήρα και στο θόρυβο. Τα χαρακτηριστικά της ολίσθησης,

μπορούν να αναγνωριστούν από τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης των δεδομένων,

αν από αυτά απαλειφθεί η μέση τιμή (bo) . Στο σχήμα 3.5 φαίνεται η συνάρτηση
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αυτοσυσχέτισης για τον άξονα y και z του γυροσκοπίου, πρέπει να σημειωθεί ότι

τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τον άξονα x ήταν όμοια με αυτά του z και

για αυτό δεν παρουσιάστηκαν. Από τη μορφή των αποτελεσμάτων, η συνάρτηση

αυτοσυσχέτισης φαίνεται να φθίνει εκθετικά συναρτήσει της διαφοράς χρόνου τ ,

οπότε μια λογική επιλογή για τη συνάρτηση είναι,

Ψxx(τ) = σ2e−|τ |/T . (3.23)

Όπως φαίνεται από την (3.23), η μεταβλητότητα της διαδικασίας προκύπτει άμεσα

για τ = 0 , δηλαδή σ2 = Ψxx(0). Για τον υπολογισμό της σταθεράς χρόνου T , η

(3.23) προσαρμόστηκε στα δεδομένα. Συγκεκριμένα από την (3.23) προκύπτει,

ln
(
Ψxx(τ)

)
= 2ln(σ)− |τ |

T

και ισοδύναμα, (
2ln(σ)− ln

(
Ψxx(τ)

))
T − τ = 0. (3.24)

Στην παραπάνω έκφραση η απόλυτη τιμή του τ παραλείφθηκε, αφού μας ενδια-

φέρει μόνο το τμήμα της άρτιας συνάρτησης Ψxx για τ ≥ 0. Ορίζοντας το διάνυσμα

v, όπου κάθε στοιχείο του αποτελείται από το συντελεστή του T στην (3.24) για

ένα συγκεκριμένο τi και το διάνυσμα τ που περιέχει τις τιμές τi, το πρόβλημα

ελαχίστων τετραγώνων για τον προσδιορισμό του T , γράφεται στη μορφή,

min
T

(
(vT − τ )T (vT − τ )

)
.

Κατά τα γνωστά η πρώτη παράγωγος της παραπάνω σχέσης πρέπει να είναι μηδέν,

d

dT

(
vTv T 2 − 2τTvT + τTτT

)
= 0

vTv T − τTv = 0.

Το vTv στην παραπάνω σχέση είναι ένα βαθμωτό μέγεθος, αφού πρόκειται για ένα

εσωτερικό γινόμενο, οπότε η λύση των ελαχίστων τετραγώνων του προβλήματος

τελικά δίνει,

T =
τTv

vTv
. (3.25)

Οι καμπύλες που προσαρμόστηκαν στα δεδομένα φαίνονται στο σχήμα 3.5 με

κόκκινο χρώμα. Τέλος, τα χαρακτηριστικά του θορύβου είναι δύσκολο να εκτι-

μηθούν από τις πειραματικές μετρήσεις και για το λόγο αυτό θεωρήθηκαν ως

παράμετροι σχεδιασμού του εκτιμητή.

Με την ίδια ακριβώς λογική προκύπτουν τα χαρακτηριστικά των σφαλμάτων για

το επιταχυνσιόμετρο. Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης για τους άξονες x και z,

παρουσιάζονται στο σχήμα 3.6 και η μορφή τους προσεγγίζεται πάλι από την
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(3.23). Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή ο αισθητήρας όταν είναι στατικός μετράει

το διάνυσμα της επιτάχυνσης της βαρύτητας, για να μπορούν να εκτιμηθούν οι

αποκλίσεις b0 πρέπει να είναι γνωστός ο προσανατολισμός του. Όμως επειδή ο

υπολογισμός με ακρίβεια του προσανατολισμού είναι δύσκολο να επιτευχθεί, οι

αποκλίσεις του αισθητήρα θεωρήθηκαν μηδενικές.

Σχήμα 3.5: Γυροσκόπιο - Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης

Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την απόκλιση και την ολί-

σθηση των δύο αισθητήρων συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Διεύθυνση

Γυροσκόπιο Επιταχυνσιόμετρο

bo T σω bo T σa

(deg/sec) (sec) (deg/sec) (milli− g) (sec) (milli− g)

x −0.015 520 0.01 0.0 104 0.5

y 0.04 260 0.05 0.0 350 0.4

z 0.015 610 0.01 0.0 70 0.4

Σχήμα 3.6: Επιταχυνσιόμετρο - Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης
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3.2.3 Φίλτρο Διαμόρφωσης (Shaping Filter)

Από την ανάλυση που προηγήθηκε καταλήξαμε σε ένα μοντέλο των σφαλμάτων

των αδρανειακών αισθητήρων που αποτελείται, από μια σταθερή συνιστώσα, λευκό

θόρυβο και μια στατική διαδικασία που παρουσιάζει εκθετική αυτοσυσχέτιση.

Σκοπός είναι η ενσωμάτωση αυτού του μοντέλου σε ένα φίλτρο Kalman για την

βέλτιστη εκτίμηση του προσανατολισμού. Η σταθερή απόκλιση μπορεί άμεσα να

αφαιρεθεί από τις εξόδους των αισθητήρων και η (3.22) να εκφραστεί στη μορφή,

s̄(t) = s(t) + b(t) + w(t) (3.26)

όπου s̄(t) = ŝ(t)− bo. Ακόμη από τη μορφή του φίλτρου Kalman, οι λευκές διερ-

γασίες μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα, ενώ η b(t) μπορεί να δημιουργηθεί από

ένα γραμμικό σύστημα που η είσοδος του είναι λευκός θόρυβος, δηλαδή μπορεί

να μετασχηματιστεί σε κατάλληλη μορφή για να ενσωματωθεί στο φίλτρο.

Σχήμα 3.7: Shaping filter

Για τη δημιουργία της διαδικασίας b(t), αρχικά θεωρείται το σύστημα που φαίνεται

στο σχήμα 3.7, για το οποίο ισχύει,

ḃ(t) = − 1

T
b(t) + αw(t) (3.27)

όπου α είναι μια σταθερά και w(t) είναι μια λευκή Γκαουσιανή διαδικασία με

μηδενική μέση τιμή. Η γενική λύση της γραμμικής στοχαστικής διαφορικής εξί-

σωσης (3.27), δίνεται από τη στοχαστική διαδικασία b(·, ·) στη μορφή,

b(t) = e−(t−t0)/T b(t0) +

∫ t

t0

e−(t−τ)/Tα w(τ)dτ. (3.28)

Έτσι, για τις δύο πρώτες ροπές της b(t), θεωρώντας ότι E{b(t0)} = 0 ισχύει,

E{b(t)} = E
{

e−(t−t0)/T b(t0) +

∫ t

t0

e−(t−τ)/Tα w(τ)dτ
}

= E
{
e−(t−t0)/T b(t0)

}
+ E

{∫ t

t0

e−(t−τ)/Tα w(τ)dτ
}

= e−(t−t0)/TE
{
b(t0)

}
+

∫ t

t0

e−(t−τ)/Tα E
{
w(τ)

}
dτ = 0, (3.29)
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και

E{b2(t)} = e−2(t−t0)/TE
{
b2(t0)

}
+

∫ t

t0

e−2(t−τ)/Tα2Q dτ

= e−2(t−t0)/TE
{
b2(t0)

}
+
α2QT

2

(
1− e−2(t−t0)/T

)
. (3.30)

Όμως για την b(·, ·) θέλουμε επίσης να ισχύει, Ψbb(τ) = σ2e−|τ |/T . Αυτό που μας

ενδιαφέρει ουσιαστικά είναι οι τιμές των α και E{w(t)w(t+ τ)} = Qδ(τ), έτσι ώστε

σε μόνιμη κατάσταση να ισχύει Ψbb(0) = E{b2(t)} = σ2. Από την (3.30) λοιπόν για

t→ +∞ προκύπτει,

α =
√

2σ2/(QT ). (3.31)

Από την παραπάνω έκφραση προκύπτουν άπειροι συνδυασμοί των τιμών α και

Q που οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, συνηθίζεται ωστόσο να επιλέγεται η

τιμή Q = 1.

Ακόμη, για τη χρονική στιγμή t+ τ0, τ0 > 0, από την (3.28) προκύπτει,

b(t+ τ0) = e−(t−t0)/T b(t0)e−τ0/T + e−τ0/T

∫ t

t0

e−(t−τ)/Tα w(τ)dτ

+

∫ t+τ0

t
e−(t+τ0−τ)/Tα w(τ)dτ

= e−τ0/T b(t) +

∫ t+τ0

t
e−(t+τ0−τ)/Tα w(τ)dτ. (3.32)

Καθώς οι τιμές της w(·, ·) στο διάστημα [t, t+τ0) είναι ανεξάρτητες και από τις τιμές

της στο διάστημα [t0, t) αλλά και από το b(t0), η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της

b(·, ·) μπορεί να εκφραστεί στη μορφή,

E
{
b(t+ τ0)b(t)

}
= e−τ0/TE

{
b2(t)

}
+ E

{∫ t+τ0

t
e−(t+τ0−τ)/Tα w(τ)dτ

}
E
{
b(t)
}

= e−τ0/TE
{
b2(t)

}
= σ2e−τ0/T . (3.33)

Η έκφραση (3.33) αναγνωρίζεται ως η επιθυμητή συνάρτηση αυτοσυσχέτισης.

Επομένως αν οι παράμετροι του συστήματος που παριστάνεται στο σχήμα 3.7

επιλεχθούν κατάλληλα, η έξοδός του σε μόνιμη κατάσταση μπορεί αναπαράγει τα

στατιστικά μέχρι και δεύτερης τάξης των εμπειρικών δεδομένων.

Συνοψίζοντας, αν η είσοδος του γραμμικού δυναμικού συστήματος,

ḃ(t) = − 1

T
b(t) +

√
2σ2/T w(t) (3.34)

είναι στατικός λευκός θόρυβος μηδενικής μέσης τιμής και ισχύος E{w(t)w(t′)} =

δ(t− t′), τότε η έξοδος του είναι επίσης μια στατική διεργασία (υπό την ευρεία έν-

νοια) με αναμενόμενη τιμή E
{
b(t)
}
= 0 και συνάρτηση αυτοσυσχέτισης σε μόνιμη
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κατάσταση που δίνεται στη μορφή,

Ψbb(τ) = E
{
b(t+ τ)b(t)

}
= σ2e−|τ |/T . (3.35)

Με αυτό το βήμα ολοκληρώνεται η διαδικασία περιγραφής των σφαλμάτων των

αδρανειακών αισθητήρων, που έχουν εκφραστεί πλέον στην κατάλληλη μορφή

για να ενσωματωθούν στον αλγόριθμο εκτίμησης του προσανατολισμού.

3.3 Βαθμονόμηση Μαγνητόμετρου

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.1.2 το μαγνητόμετρο επηρεάζεται από

τα τοπικά μαγνητικά πεδία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του QuadRotor που έχει

τέσσερις κινητήρες, καθώς και καλώδια στα οποία ρέουν μεγάλες εντάσεις ρεύμα-

τος το φαινόμενο αυτό είναι πολύ έντονο. Άλλες διαταραχές μπορεί να προέρχο-

νται από ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρομαγνητικά πεδία που βρίσκονται στην

περιοχή που πετάει το ελικόπτερο. Στη γενική περίπτωση, οι διαταραχές αυτές

μεταβάλλονται συναρτήσει της θέσης του ελικοπτέρου και είναι πολύ δύσκολο να

εκτιμηθούν.

Ακόμη, στις εξόδους του αισθητήρα υπάρχουν σφάλματα που παρουσιάζουν χα-

ρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα που περιγράφηκαν για τους αδρανειακούς αι-

σθητήρες. Όμως, στην περίπτωση του μαγνητόμετρου τα σφάλματα αυτά είναι

μικρά σε σύγκριση με εκείνα που προαναφέρθηκαν. Επίσης, η μοντελοποίηση

τους απαιτεί την εισαγωγή νέων μεταβλητών κατάστασης στο συνολικό σύστημα,

με την αντίστοιχη αύξηση της πολυπλοκότητας του. Για τους παραπάνω λόγους,

τα σφάλματα αυτά θεωρήθηκαν αμελητέα και δε συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο.

Ο στόχος λοιπόν της μοντελοποίησης του μαγνητόμετρου, είναι η αντιστάθμιση,

των διαταραχών που προέρχονται από τα περιφερειακά στοιχεία του ελικοπτέρου,

των σφαλμάτων στο συντελεστή κέρδους του αισθητήρα και θορύβων που μπορούν

να περιγραφούν από λευκές διαδικασίες.

3.3.1 Μαθηματική Περιγραφή

Το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου της γης, είναι ένα σταθερό διάνυσμα για μια

δεδομένη γεωγραφική θέση. Ο γεωμετρικός τόπος των εξόδων ενός ιδανικού αι-

σθητήρα που περιστρέφεται, θα είναι μια σφαίρα, που το κέντρο της βρίσκεται

στην αρχή των αξόνων και η ακτίνα της είναι ίση με το μέτρο του διανύσματος του

μαγνητικού πεδίου της γης. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό αν σκεφτεί κανείς ότι η

έκφραση ενός σταθερού διανύσματος ως προς ένα περιστραμμένο σύστημα ανα-

φοράς, ισοδυναμεί με την περιστροφή του διανύσματος κατά την αντίθετη φορά.
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Έτσι, αν ο αισθητήρας προσανατολιστεί για κάθε πιθανή γωνία Euler, οι έξοδοι

του ικανοποιούν τη σχέση,

b2x + b2y + b2z = ∥Eb∥2. (3.36)

Φυσικά, στην πραγματικότητα υπάρχουν και άλλα ανεπιθύμητα μαγνητικά πεδία,

τα οποία μπορεί να προέρχονται από σιδηρομαγνητικά υλικά με μόνιμα μαγνη-

τικά πεδία, που βρίσκονται πάνω στο ελικόπτερο (μόνιμοι μαγνήτες κινητήρων) ή

από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονται κοντά στον αισθητήρα (μικρο-

ελεγκτής, άλλοι αισθητήρες, κτλ.). Οι διαταραχές που προέρχονται από αυτές τις

πηγές, δεν μεταβάλλονται με το χρόνο και ονομάζονται "Hard Iron Errors". Επειδή

τα σφάλματα αυτά είναι σταθερά, αν είναι γνωστό το μέτρο και η διεύθυνση τους

η επίδραση τους μπορεί να εξαλειφθεί. Αν Bδb είναι το διάνυσμα των σταθερών

διαταραχών, τότε η έξοδος του αισθητήρα μπορεί να εκφραστεί στη μορφή,

B b̂ = Bb+ Bδb. (3.37)

Ακόμη στην περίπτωση σφαλμάτων στους συντελεστές κέρδους του αισθητήρα, η

(3.37) μετασχηματίζεται στην,

B b̂ =

1 + sfx 0 0

0 1 + sfy 0

0 0 1 + sfz

Bb+ Bδb. (3.38)

Η έκφραση (3.36) με τη βοήθεια της (3.38) ξαναγράφεται στη μορφή,(
b̂x − δbx
1 + sfx

)2

+

(
b̂y − δby
1 + sfy

)2

+

(
b̂z − δbz
1 + sfz

)2

= ∥Eb∥2. (3.39)

Η παραπάνω σχέση είναι η εξίσωση του ελλειψοειδούς, όπως φαίνεται από τη

μορφή της, τα σταθερά σφάλματα οδηγούν σε μετατόπιση του κέντρου της σφαί-

ρας από την αρχή των αξόνων στο σημείο
(
δbx, δby, δbz

)
, ενώ τα σφάλματα στους

συντελεστές κέρδους οδηγούν στην παραμόρφωσή της στις αντίστοιχες διευθύν-

σεις.

Στη γενική περίπτωση, η εμφάνιση άλλων μορφών διαταραχών θα οδηγήσει, σε

μετατοπίσεις του κέντρου του ελλειψοειδούς, μεταβολή των ημιαξόνων καθώς και

την περιστροφή του στο χώρο. Για το λόγο αυτό, η επίδραση τους είναι πολύ δύ-

σκολο να διαχωριστεί από την επίδραση των σφαλμάτων που αναφέρθηκαν μέχρι

τώρα. Επίσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά τους μπορούν

να μεταβάλλονται με το χρόνο και τη θέση στο χώρο, η αντιστάθμιση τους εί-

ναι ιδιαίτερα δύσκολη. Για τους σκοπούς της μοντελοποίησης τα σφάλματα αυτά

θεωρήθηκαν ότι περιγράφονται από προσθετικό λευκό Γκαουσιανό θόρυβο στις

εξόδους του αισθητήρα.
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3.3.2 Πειραματικά Αποτελέσματα

Από την ανάλυση που προηγήθηκε καταλήξαμε στο μοντέλο των εξόδων του μα-

γνητόμετρου που εκφράζεται από την εξίσωση του ελλειψοειδούς (3.39). Αν επο-

μένως είναι γνωστή η εξίσωση αυτή, τότε μπορούν να υπολογιστούν άμεσα οι τι-

μές των σφαλμάτων. Η διαδικασία για τον προσδιορισμό της εξίσωσης του ελλει-

ψοειδούς, ξεκινά με την περιστροφή της πλατφόρμας στο χώρο και τη συλλογή

δεδομένων από τον αισθητήρα. Στη συνέχεια, αναζητείται το ελλειψοειδές που

προσαρμόζεται βέλτιστα, υπό την έννοια των ελαχίστων τετραγώνων στα δεδομένα

αυτά. Το πρόβλημα που περιγράφηκε είναι ένα πρόβλημα μη γραμμικών ελαχί-

στων τετραγώνων, καθώς η (3.39) αποτελεί μια τετραγωνική εξίσωση ως προς τις

παραμέτρους που αναζητούνται.

Ο αλγόριθμος που εφαρμόστηκε, υπολογίζει τις παραμέτρους του μοντέλου που

περιγράφεται από την σχέση (3.39), ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των τετραγώ-

νων, των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ του μοντέλου και των πειραματικών δεδο-

μένων που συλλέχθηκαν από το μαγνητόμετρο. Στην ουσία ο αλγόριθμος, απο-

τελείται από δύο στάδια, αρχικά για κάθε πειραματική μέτρηση αναζητείται το

σημείου του ελλειψοειδούς που βρίσκεται στην ελάχιστη απόσταση και το δεύτερο

στάδιο είναι η ελαχιστοποίηση των τετραγώνων του αθροίσματος αυτών των απο-

στάσεων. Επειδή ο αλγόριθμος βασίζεται στην ελαχιστοποίηση αποστάσεων, στην

βιβλιογραφία συναντάται ως "Γεωμετρικά Ελάχιστα Τετράγωνα". Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη μαθηματική περιγραφή του αλγορίθμου,

ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στο [1].

Ένα πρόβλημα που προκύπτει στην προσέγγιση του προβλήματος είναι οι συν-

θήκες που επικρατούν κατά την συλλογή των δεδομένων. Επειδή οι κινητήρες

του συστήματος σε διαφορετικό σημείο λειτουργίας τραβούν διαφορετικές εντά-

σεις ρεύματος από την μπαταρία, αυτόματα μεταβάλλονται και οι διαταραχές των

μαγνητικών πεδίων. Όπως είναι λογικό η εκπόνηση πειραμάτων για όλα τα πιθανά

σημεία λειτουργίας των κινητήρων είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Έτσι, οι μετρήσεις

έγιναν στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας των κινητήρων, που θεωρείται το ση-

μείο όπου το ελικόπτερο βρίσκεται σε στατική ισορροπία. Ο λόγος για την επιλογή

αυτή, είναι ότι ο στόχος του συστήματος ελέγχου είναι ο έλεγχος της πλατφόρμας

γύρω από αυτό το σημείο, οπότε και σε πραγματικό χρόνο οι κινητήρες θα λει-

τουργούν σε μια περιοχή γύρω από την ονομαστική τιμή.

Ο κώδικας για την υλοποίηση του αλγορίθμου των γεωμετρικών ελαχίστων τετρα-

γώνων γράφτηκε στη MATLAB και τα αποτελέσματα πριν και μετά τη βαθμονό-

μηση του αισθητήρα παρουσιάζονται στα σχήματα 3.8 και 3.9 αντίστοιχα.Τα μπλε

σημεία είναι οι μετρήσεις από τον αισθητήρα, ενώ το κόκκινο πλέγμα είναι η επι-

φάνεια του μοντέλου που προσαρμόστηκε στα δεδομένα.Όπως φαίνεται από τη

σχήμα 3.9 τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά τη βαθμονόμηση του αισθη-
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τήρα προσεγγίζουν ικανοποιητικά τη γεωμετρία σφαίρας.

Σχήμα 3.8: Έξοδοι Μαγνητόμετρου πριν τη Βαθμονόμηση

Σχήμα 3.9: Έξοδοι Μαγνητόμετρου μετά τη Βαθμονόμηση

Κλείνοντας, οι τιμές που προέκυψαν για τους συντελεστές κέρδους και τα στα-

θερά σφάλματα για κάθε άξονα του μαγνητόμετρου, συνοψίζονται στον πίνακα

που ακολουθεί.

Διεύθυνση
Συντελεστής Κέρδους Hard Iron Errors

sf δbi (Gauss)

x 1.0 3.82

y 1.046 −96.4

z 1.015 12.5
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3.4 Σύνθεση Εκτιμητή Καταστάσεων

Στις προηγούμενες παραγράφους, παρουσιάστηκαν, οι μέθοδοι υπολογισμού του

προσανατολισμού, έγινε η ανάλυση των σφαλμάτων που εμφανίζονται στις εξόδους

των αισθητήρων και έγινε η αναγνώριση των χαρακτηριστικών τους. Σκοπός μας

είναι η σύνθεση όλων αυτών των πληροφοριών για την εκτίμηση του προσανατο-

λισμού του συστήματος στο χώρο.

Η γενική μορφή του αλγορίθμου εκτίμησης παρουσιάζεται στο σχήμα 3.10. Από

την ολοκλήρωση των εξόδων του γυροσκοπίου προσδιορίζεται το τετραδόνιο q̂, που

περιγράφει τον προσανατολισμό της πλατφόρμας. Το q̂ όμως περιέχει σφάλματα

που προέρχονται από την ολοκλήρωση του θορύβου και της ολίσθησης στις εξό-

δους του γυροσκοπίου. Σκοπός λοιπόν είναι η εκτίμηση αυτών των σφαλμάτων,

από την συγχώνευση των πληροφοριών που παρέχονται από το μαγνητόμετρο και

το επιταχυνσιόμετρο και τη λύση που προέκυψε από την ολοκλήρωση των κινη-

ματικών συνθηκών. Η συγχώνευση γίνεται μέσω ενός φίλτρου Kalman, στο οποίο

ενσωματώνονται όλες οι πληροφορίες που προέκυψαν από τη μοντελοποίηση των

σφαλμάτων των αισθητήρων.

Z.O.H

Error Equation

Kalman

Filter

Σχήμα 3.10: Γενική Δομή Αλγορίθμου Εκτίμησης

Η έξοδος του φίλτρου είναι ένα το τετραδόνιο qe, και εκφράζει την απόκλιση του q̂

από το τετραδόνιο q, που περιγράφει τον πραγματικό προσανατολισμό του συστή-

ματος. Στην ουσία το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε δύο υποπροβλήματα, αυτό

της ολοκλήρωσης των κινηματικών συνθηκών και αυτό της εκτίμησης των σφαλ-

μάτων στη λύση του προσανατολισμού που προκύπτει. Στη συνέχεια η σύνθεση

αυτών των δύο προβλημάτων μέσω της συνάρτησης σφάλματος f(q̂, qe), οδηγεί στη

βέλτιστη εκτίμηση του προσανατολισμού του ελικοπτέρου στο χώρο.

3.4.1 Συνάρτηση - Τετραδόνιο Σφάλματος

Η συνάρτηση σφάλματος f(q̂, qe) ορίζεται ως,

q = f(q̂, qe) = q̂qe (3.40)
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και μετασχηματίζει το τετραδόνιο q̂ μέσω του μεταβατικού τετραδονίου qe για να

δώσει το τετραδόνιο q, που περιγράφει τον πραγματικό προσανατολισμό του συ-

στήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι το τετραδόνιο σφάλματος qe δεν εξαρτάται από

τη γωνιακή ταχύτητα του σώματος, αλλά εξαρτάται από το θόρυβο και την ολί-

σθηση του γυροσκοπίου. Έτσι, ανεξάρτητα από το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας,

το qe θα είναι τις ίδιας τάξεως. Καθώς τα σφάλματα στις εξόδους του γυροσκοπίου

είναι σχετικά μικρά, οι αποκλίσεις του q̂ από το q μπορούν να θεωρηθούν μικρές

και το qe μπορεί να προσεγγιστεί από τη σχέση,

qe =

[
cos(θ/2)

k̂ sin(θ/2)

]
≃

[
1

k̂θ/2

]
≃

[
1

qe

]
. (3.41)

Για την παραγωγή της έκφρασης που συνδέει το qe με τα σφάλματα στις εξό-

δους του γυροσκοπίου, αρχικά γράφεται η σχέση που συνδέει τις εξόδους του

αισθητήρα με τις πραγματικές τιμές της γωνιακής ταχύτητας. Έτσι, αν Bω̄ είναι οι

μετρήσεις και ω είναι το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας από τη σχέση (3.26)

προκύπτει,
Bω̄(t) = Bω(t) + bg(t) +wg(t). (3.42)

Παραγώγιση της (3.40) και στη συνέχεια αντικατάσταση της (2.19), θα οδηγήσει

στην έκφραση,

q̇ = ˙̂qqe + q̂q̇e

1

2
qω =

1

2
q̂ω̄qe + q̂q̇e (3.43)

όπου ω και ω̄ είναι η έκφραση των διανυσμάτων Bω και Bω̄ αντίστοιχα, σε μορφή

τετραδονίων. Επειδή το q̂ είναι μοναδιαίο, πολλαπλασιασμός της (3.43) από αρι-

στερά με q̂∗ θα δώσει,

q̇e =
1

2
(q̂qω − ω̄qe) . (3.44)

Ο πρώτος όρος μέσα στην παρένθεση στο δεξί μέλος της (3.44), προκύπτει από

την (3.40) αν πολλαπλασιαστεί από αριστερά επίσης με το q̂∗, και είναι ίσος με qe.

Έτσι, η (3.44) με τη βοήθεια και της (3.42) ξαναγράφεται στη μορφή,

q̇e =
1

2
(qeω − ω̄qe)

=
1

2
(qeω̄ − ω̄qe)−

1

2
qe (bg + wg)

=
1

2

([
0 −Bω̄T

Bω̄ −[Bω̄×]

]
qe −

[
0 −Bω̄T

Bω̄ [Bω̄×]

]
qe

)
− 1

2
qe (bg + wg)

=
1

2

[
0 01×3

03×1 −2[Bω̄×]

]
qe −

1

2

[
0 − (bg +wg)

T

(bg +wg) − [(bg +wg)×]

]
qe. (3.45)
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Στην παραπάνω έκφραση, οι όροι δεύτερης τάξης μπορούν να παραλειφθούν, κα-

θώς τα μέτρα των (bg +wg) και qe είναι μικρά, οπότε το εξωτερικό τους γινόμενο

μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο. Στο σύστημα (3.45) η πρώτη εξίσωση είναι ταυτό-

τητα, ενώ για το διανυσματικό μέρος του τετραδονίου σφάλματος ισχύει,

q̇e =
1

2

[
0 01×3

03×1 −2[Bω̄×]

]
qe −

1

2

[
0

(bg +wg)

]
−H.O.T

= −Bω̄ × qe −
1

2
(bg +wg) (3.46)

3.4.2 Δυναμική του Φίλτρου-Διακριτοποίηση

Σκοπός μας είναι η εκτίμηση της ολίσθησης των αισθητήρων καθώς και το τε-

τραδόνιο σφάλματος. Έτσι, αν bg(·, ·) και ba(·, ·) είναι οι Μαρκοβιανές διαδικα-

σίες που περιγράφουν την ολίσθηση του γυροσκοπίου και του επιταχυνσιόμετρου

αντίστοιχα, τότε ορίζεται το διάνυσμα καταστάσεων, x =
[
qe

T bg
T ba

T
]T

που

ικανοποιεί το γραμμικό σύστημα πρώτης τάξης,

ẋ(t) = F (t)x(t) +Gw(t)

=

−
Bω(t) −0.5I3×3 03×3

03×3 −Bg 03×3

03×3 03×3 −Ba

x(t) +

−0.5I3×3 03×3 03×3

03×3 Ag 03×3

03×3 03×3 Aa

w(t) (3.47)

όπου,

Bi = diag
([

1/Tix, 1/Tiy, 1/Tiz
])

Ai = diag
([√

2σ2ix/Tix,
√

2σ2iy/Tiy,
√

2σ2iz/Tiz

])
.

Επίσης, το διάνυσμα w(·, ·) ∈ ℜn στην (3.47), είναι λευκός Γκαουσιανός θόρυβος,

με στατιστικά,

E {w(t)} = 0

E
{
w(t)w(t′)T

}
= Qδ(t− t′)

=

W g 03×3 03×3

03×3 I3×3 03×3

03×3 03×3 I3×3

 δ(t− t′) (3.48)

όπου W g = diag
(
[wgx, wgy, wgz]

)
, είναι η ισχύς του θορύβου στις εξόδους του γυ-

ροσκοπίου, που όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.2.2 θεωρήθηκαν ως

παράμετροι σχεδιασμού. Ακόμη, τα μοναδιαία μητρώα στη διαγώνιο του Q, προ-

κύπτουν σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3.2.3, όπου αποδεί-
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χθηκε ότι οι Μαρκοβιανές διαδικασίες bij(·, ·), i = {g, a}, j = {x, y, z}, μπορούν να

δημιουργηθούν από το σύστημα (3.34), με E{wij(t)wij(t
′)} = 1δ(t− t′).

Οι αρχικές συνθήκες x(t0) του συστήματος (3.47), στη γενική περίπτωση μπο-

ρεί να μην είναι γνωστές με ακρίβεια, οπότε μπορούν να μοντελοποιηθούν, ως

ένα τυχαίο διάνυσμα που είναι κανονικά κατανεμημένο. Έτσι, το x(t0) μπορεί να

περιγραφεί πλήρως από τη μέση τιμή x̂0 και τη μεταβλητότητα P 0,

E{x(t0)} = x̂0 (3.49)

E
{(

x(t0)− x̂0

)(
x(t0)− x̂0

)T}
= P 0 . (3.50)

Καθώς, η εφαρμογή του αλγορίθμου θα γίνει σε ένα ψηφιακό μικροελεγκτή, μας

ενδιαφέρει το ισοδύναμο διακριτό μοντέλο του συστήματος (3.47). Τη χρονική

στιγμή ti+1, η λύση του συστήματος (3.47) μπορεί να γραφτεί στη μορφή,

x(ti+1) = Φ(ti+1, ti)x(ti) +

∫ ti+1

ti

Φ(ti+1, τ)Gw(τ)dτ

= Φ(ti+1, ti)x(ti) +wd(ti) (3.51)

όπου wd(·, ·), είναι μια λευκή Γκαουσιανή διαδικασία διακριτού χρόνου, με στα-

τιστικά,

E{wd(ti)} = 0

E
{
wd(ti)wd(ti)

T
}
= Qd(ti) =

∫ ti+1

ti

Φ(ti+1, τ)GQ
(
Φ(ti+1, τ)G

)T
dτ (3.52)

E
{
wd(ti)wd(tj)

T
}
= 0, ti ̸= tj

Επειδή ο αλγόριθμος τρέχει σε πραγματικό χρόνο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα

μητρώα Φ(ti+1, ti) και Qd(ti) να μπορούν να προκύψουν σε κλειστή μορφή. Έτσι,

αν το διάστημα δειγματοληψίας T = ti+1 − ti, είναι μικρό συγκριτικά με τις στα-

θερές χρόνου του συστήματος, το μητρώο F (t) μπορεί να θεωρηθεί σταθερό κατά

τη διάρκεια του διαστήματος T και το μητρώο μετάβασης καταστάσεων Φ(ti+1, ti)

γίνεται,

Φ(ti+1, ti) = eFT . (3.53)

Το εκθετικό μητρώο στην (3.53), μπορεί να προσεγγιστεί από το ανάπτυγμα του σε

σειρά Taylor, συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του διατηρήθηκαν οι όροι μέχρι

τρίτης τάξης, δηλαδή,

Φ(ti+1, ti) ≃ I + FT +
1

2
(FT )2 +

1

6
(FT )3 . (3.54)

Ακόμη, από την (3.52) για το μητρώο συμμεταβλητότητας Qd(ti), προκύπτει,

Qd(ti) =

∫ ti+1

ti

eF (ti+1−τ)GQGT
(
eF (ti+1−τ)

)T
dτ. (3.55)
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Ορίζοντας το μητρώο Q′ = GQGT , και διατηρώντας μόνο του όρους μηδενικής

και πρώτης τάξης από την (3.54), το μητρώο συμμεταβλητότητας ξαναγράφεται

στη μορφή,

Qd(ti) =

∫ ti+1

ti

(
I + F (ti+1 − τ)

)
Q′(I + F (ti+1 − τ)

)T
dτ

=

∫ ti+1

ti

Q′ + FQ′(ti+1 − τ
)
+Q′F T

(
ti+1 − τ

)
+ FQ′F T

(
ti+1 − τ

)2
dτ

=

[
Q′τ +

(
FQ′ +Q′F T

)(
ti+1τ −

τ2

2

)
+ FQ′F T

(
t2i+1τ − ti+1τ

2 +
τ3

3

)]ti+1

ti

= Q′T +
(
FQ′ +Q′F T

)T 2

2
+ FQ′F T T

3

3
. (3.56)

3.4.3 Εξισώσεις Μετρήσεων

Οι μετρήσεις από το επιταχυνσιόμετρο και μαγνητόμετρο καταφθάνουν με μια

σταθερή συχνότητα. Όταν είναι διαθέσιμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να

αναιρέσουν τα σφάλματα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση των κινηματικών

συνθηκών. Ουσιαστικά, αυτό γίνεται έμμεσα, καθώς οι πληροφορίες που παρέ-

χουν αρχικά αξιοποιούνται για την εκτίμηση της στοχαστικής διαδικασίας x(·, ·).
Στη συνέχεια από την εκτίμηση του qe, αναιρούνται τα σφάλματα στο τετραδόνιο

προσανατολισμού, μέσω της σχέσης (3.40).

Αν Bā(ti) είναι το διάνυσμα των μετρήσεων της επιτάχυνσης, τότε η έξοδος του

αισθητήρα μπορεί να γραφτεί στη μορφή,

Bā(ti) =
Bg + Ba(ti) + ba(ti) +wa(ti) (3.57)

όπου, Bg είναι το διάνυσμα της επιτάχυνσης της βαρύτητας και Ba(ti) είναι η με-

τοχική επιτάχυνση του σημείου στο οποίο εδράζεται ο αισθητήρας. Από την ανά-

λυση που προηγήθηκε στην παράγραφο 3.1.2, ο αισθητήρας παρέχει πληροφο-

ρίες μόνο στην ειδική περίπτωση όπου το σώμα δεν επιταχύνει, δηλαδή Ba(ti) = 0.

Για την εξέταση αυτής της περίπτωσης, αρχικά σύμφωνα με την (2.29) για το διά-

νυσμα της επιτάχυνσης της βαρύτητας προκύπτει,

Bg = q∗Egq

=
(
q̂qe
)∗Eg(q̂qe)

= q∗e
(
q̂∗Egq̂

)
qe

= C q̂e
∗C q̂∗

Eg (3.58)

όπου, C q̂∗ και C q̂e
∗E, είναι τα μητρώα περιστροφής που συνδέονται με τα τετρα-

δόνια q̂∗ και qe αντίστοιχα και δίνονται από την (2.29). Επειδή, το qe περιγράφει

μικρές περιστροφές, η έκφραση του μητρώου περιστροφής στην (2.29) μπορεί να
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απλοποιηθεί, παραλείποντας του όρους δεύτερης τάξης,

Cq∗e = I3×3 − 2[qe×]. (3.59)

Αντικατάσταση της (3.59) στην (3.58) και στη συνέχεια αντικατάσταση της τελευ-

ταίας στην (3.57) θα δώσει,

Bā(ti) =
(
I3×3 − 2[qe×]

)
C q̂∗

Eg + ba(ti) +wa(ti)

Bā(ti)−C q̂∗
Eg = −2[qe×]C q̂∗

Eg + ba(ti) +wa(ti)

Bā(ti)−C q̂∗
Eg = 2[

(
C q̂∗

Eg
)
×
]
qe + ba(ti) +wa(ti). (3.60)

Από την ανάλυση των σφαλμάτων στις εξόδους του μαγνητόμετρου, καταλήξαμε

σε ένα μοντέλο που οι μετρήσεις διαταράσσονται από αθροιστικό λευκό Γκαου-

σιανό θόρυβο, δεδομένου ότι ο αισθητήρας έχει βαθμονομηθεί. Έτσι, η έξοδος του

αισθητήρα μπορεί να γραφτεί στη μορφή,

Bm̄ = Bm+wm(t). (3.61)

Επειδή το διάνυσμα του μαγνητικού πεδίου της γης είναι επίσης ένα σταθερό διά-

νυσμα για μια συγκεκριμένη τοποθεσία και οι συντεταγμένες του είναι γνωστές

στο σύστημα αναφοράς E, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία που περι-

γράφηκε για το επιταχυνσιόμετρο, για την έξοδο του μαγνητόμετρου προκύπτει,

Bm̄(ti)−C q̂∗
Em = 2[

(
C q̂∗

Em
)
×
]
qe +wm(ti). (3.62)

Ορίζοντας το διάνυσμα των μετρήσεων ως,

z(ti) =

[
Bā(ti)−C q̂∗

Eg
Bm̄(ti)−C q̂∗

Em

]
(3.63)

οι εξισώσεις μετρήσεων του συστήματος, μέσω των (3.60) και (3.62) γράφονται στη

μορφή,

z(ti) = H(ti)x(ti) + v(ti)

=

[
2
[(
C q̂∗

Eg
)
×
]

03×3 I3×3

2
[(
C q̂∗

Em
)
×
]

03×3 03×3

]
x(ti) +

[
wa(ti)

wm(ti)

]
. (3.64)

Το v(ti) στην παραπάνω σχέση, είναι λευκός Γκαουσιανός θόρυβος διακριτού χρό-

νου, με στατιστικά,

E{v(ti)} = 0

E
{
v(ti)v(tj)

T
}
=

0 ti ̸= tj

R ti = tj
(3.65)
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Ο θόρυβος σε μια διεύθυνση ευαισθησίας του μετρητικού οργάνου θεωρείται ανε-

ξάρτητος από το θόρυβο στις άλλες διευθύνσεις. Επίσης ο θόρυβος στις εξόδους

του επιταχυνσιόμετρου είναι ανεξάρτητος από το θόρυβο στις εξόδους του μαγνη-

τόμετρου. Συνεπώς, το μητρώο συμμεταβλητότητας R στην έκφραση (3.65) είναι

διαγώνιο. Τέλος, τα μητρώα R και W g ( (3.48) ), αποτελούν τις παραμέτρους σχε-

διασμού του φίλτρου, που ρυθμίστηκαν κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου, για

την επίτευξη της επιθυμητής επίδοσης.

Εξετάζοντας την γεωμετρική ερμηνεία των εξισώσεων (3.64), μπορεί να αποδειχθεί

ότι παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση των σφαλμάτων στον

προσανατολισμό της πλατφόρμας. Τα διανύσματα της επιτάχυνσης της βαρύτητας

και του μαγνητικού πεδίου της γης, είναι δύο σταθερά διανύσματα και οι συνιστώ-

σες του είναι γνωστές στο σύστημα αναφοράς E. Οι συνιστώσες των δύο διανυσμά-

των μπορούν να μετρηθούν και ως προς το περιστραμμένο σύστημα αναφοράς B.

Γεωμετρικά, ο μετασχηματισμός αυτός είναι ισοδύναμος, με το αν θεωρηθεί στα-

θερό το σύστημα αναφοράς και περιστραφούν τα διανύσματα κατά την αντίθετη

φόρα. Τότε, οι σχέσεις (3.64) στη ουσία περιγράφουν την περιστροφή έτσι ώστε

τα διανύσματα να ευθυγραμμιστούν. Στην περίπτωση, που είναι γνωστό μόνο ένα

διάνυσμα ο προσανατολισμός των δύο συστημάτων δεν μπορεί να καθοριστεί μο-

νοσήμαντα, καθώς οποιαδήποτε περιστροφή του συστήματος αναφοράς γύρο από

αυτό το διάνυσμα, οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Το ίδιο συμπέρασμα εξήχθη και

στην παράγραφο 3.1.2, που είδαμε ότι το επιταχυνσιόμετρο δεν παρέχει πληρο-

φορίες για τη γωνία ψ. Στην περίπτωση όμως που είναι γνωστά δύο διανύσματα τα

οποία ορίζουν ένα επίπεδο στο χώρο, ο προσανατολισμός των συστημάτων μπορεί

να υπολογιστεί και ο μετασχηματισμός ισοδυναμεί με την περιστροφή έτσι ώστε,

τα δύο επίπεδα να ταυτιστούν.

3.4.4 Ανανέωση Χρόνου-Μετρήσεων

Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε ο ορισμός των δυναμικών χαρακτηριστι-

κών του συστήματος, προσδιορίστηκαν οι εξισώσεις μετρήσεων και καθορίστη-

καν οι απαραίτητοι παράμετροι για την εφαρμογή του αλγορίθμου του φίλτρου

Kalman. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.11, ο αλγόριθμος αποτελείται από δύο στά-

δια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η μετάβαση (time propagation) μπροστά στο χρόνο

της υπό συνθήκη αναμενόμενης τιμής και μεταβλητότητας,

x̂−(ti)
△
= E

{
x(ti)

∣∣Z(ti−1) = Zi−1

}
P−(ti)

△
= E

{(
x(ti)− x̂−(ti)

)(
x(ti)− x̂−(ti)

)T ∣∣∣Z(ti−1) = Zi−1

}
όπου Z(ti−1) είναι το διάνυσμα που περιέχει όλες τις μετρήσεις μέχρι και τη χρο-

νική στιγμή ti−1. Στο δεύτερο στάδιο, στο σύστημα εισέρχεται το νέο διάνυσμα
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μετρήσεων zi και γίνεται η ανανέωση μετρήσεων (measurement update), ορίζο-

ντας το κέρδος του φίλτρου Kalman K(ti), μέσω του οποίου γίνεται η ανανέωση

της υπό συνθήκη μέσης τιμής και συμμεταβλητότητας,

x̂+(ti)
△
= E

{
x(ti)

∣∣Z(ti) = Zi

}
P+(ti)

△
= E

{(
x(ti)− x̂+(ti)

)(
x(ti)− x̂+(ti)

)T ∣∣∣Z(ti) = Zi

}
.

Η διαδικασία ξεκινά από τις αρχικές συνθήκες, που δίνονται από τις σχέσεις (3.49)

και (3.50).

Compute Kalman Gain

Update Estimate with 

Error Covariance for 

Updated Estimate

Time Propagation

Prior Estimate 

and its Covariance 

Σχήμα 3.11: Αλγόριθμος Φίλτρου Kalman

Στην πραγματικότητα, όλες οι κατανομές πιθανότητας ενδιαφέροντος αποδεικνύ-

εται ότι είναι Γκαουσιανές. Έτσι, αφού σε κάθε χρονική στιγμή ti τα στατιστικά

πρώτης και δεύτερης τάξης είναι γνωστά, ο αλγόριθμος ουσιαστικά παρέχει την

πλήρη εικόνα της υπό συνθήκη συνάρτησης φασματικής πυκνότητας του δια-

νύσματος κατάστασης ως προς τις μετρήσεις του συστήματος. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τον αλγόριθμο Kalman και τα στατιστικά των διαδικα-

σιών μέσα στο φίλτρο, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στους

[2] και [9].

Η εφαρμογή του αλγορίθμου για το σύστημα που αναπτύχθηκε, παρουσιάζει ένα

πρόβλημα. Όπως είδαμε προηγουμένως κάθε χρονική στιγμή καταφθάνουν οι

μετρήσεις και γίνεται η ανανέωση της εκτίμησης. Όμως, στην προηγούμενη πα-

ράγραφο αποδείχθηκε ότι οι σχέσεις (3.60), μπορούν χρησιμοποιηθούν ως μετρή-

σεις του συστήματος μόνο όταν το σώμα δεν επιταχύνει. Κατά αυτόν τον τρόπο, η

ανανέωση μετρήσεων δεν μπορεί να συμβαίνει κάθε χρονική στιγμή και μάλιστα

εξαρτάται από την κίνηση του ελικοπτέρου. Για την αντιμετώπιση αυτού του προ-

βλήματος μπορεί να υιοθετηθεί η πολιτική ασύγχρονης ανανέωσης της εκτίμησης,

που παρουσιάζεται στο σχήμα 3.12.
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Αρχικά, για την εξέταση της καταλληλότητας των μετρήσεων ώστε να γίνει ανανέ-

ωση της εκτίμησης, υπολογίζεται το μέτρο του Ba(ti) και ελέγχεται αν τιμή του

είναι κοντά στη μονάδα με μια μικρή απόκλιση ϵ. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι έξο-

δοι του επιταχυνσιόμετρου είναι κανονικοποιημένες ως προς το μέτρο του διανύ-

σματος της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Έτσι, όταν ο αισθητήρας είναι στατικός,

∥Ba(ti)∥ ≃ 1 και οι μετρήσεις κρίνονται κατάλληλες για την εκτέλεση της ανα-

νέωσης μετρήσεων. Στην αντίθετη περίπτωση, οι μετρήσεις από το επιταχυνσιό-

μετρο δεν παρέχουν πληροφορίες για τον προσανατολισμό της πλατφόρμας και

αν εισαχθούν στον αλγόριθμο θα οδηγήσουν στην απόκλιση του φίλτρου. Τότε,

οι μόνες πληροφορίες που έχουμε για το σύστημα είναι αυτές που παρέχονται

από το μοντέλο, συνεπώς η εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης προκύπτει με

μια πολιτική ανοιχτού βρόχου. Ουσιαστικά το μόνο βήμα που πραγματοποιεί-

ται είναι αυτό της μετάβασης καταστάσεων (time propagation) και θεωρείται ότι

x̂+(ti) = x̂−(ti), P+(ti) = P−(ti). Με αυτόν το τρόπο όλες οι πληροφορίες που

απαιτούνται για την εκτέλεση της ανανέωσης μετρήσεων, μεταβιβάζονται μπροστά

στο χρόνο μέχρι να καταφθάσουν κατάλληλες μετρήσεις και να γίνει η εκτίμηση.

Measurement 

Update
yes

no

Time Propagation

Σχήμα 3.12: Ασύγχρονη Ανανέωση Μετρήσεων

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες παραγράφους, οι διαταραχές στις εξό-

δους του μαγνητόμετρου μπορεί να είναι αρκετά μεγάλες. Έτσι, αν χρησιμοποι-

ηθούν οι εξισώσεις μετρήσεων (3.64), οι διαταραχές αυτές θα επηρεάσουν και τις

γωνίες ϕ και θ, εκτός από τη γωνία ψ. Επειδή όμως το επιταχυνσιόμετρο παρέχει

όλες τις πληροφορίες για την εκτίμηση των γωνιών ϕ και θ, είναι σκόπιμο να γί-

νει η αποσύζευξη των πληροφοριών των δύο αισθητήρων και το μαγνητόμετρο να

χρησιμοποιείται μόνο για την εκτίμηση της γωνίας ψ. Η μέθοδος που χρησιμο-

ποιήθηκε είναι αυτή που προτείνεται στο [13]. Η ανανέωση μετρήσεων γίνεται σε

δύο βήματα, όπου οι έξοδοι του μαγνητόμετρου και του επιταχυνσιόμετρου επε-

ξεργάζονται ξεχωριστά. Κατά την ανανέωση μετρήσεων από το επιταχυνσιόμετρο,

το x̂−(ti) ανανεώνεται και προκύπτει η εκτίμηση x̂a(ti). Στη συνέχεια μέσω της
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(3.40), γίνεται η διόρθωση στο τετραδόνιο προσανατολισμού q̂ και το τμήμα του

x̂a(ti) που αναφέρεται στο qe μηδενίζεται. Κατά την ανανέωση μετρήσεων από το

μαγνητόμετρο, το x̂a(ti) και προκύπτει το x̂+(ti) και το qe περιορίζεται έτσι ώστε

να επηρεάζεται μόνο η γωνία ψ.

• Ανανέωση μετρήσεων από το επιταχυνσιόμετρο:

Ka(ti) = P−(ti)H
T
a (ti)

(
HT

a (ti)P
−(ti)H

T
a (ti) +Ra

)−1

x̂a(ti) = x̂−(ti) +Ka(ti)
(
za(ti)−Ha(ti)x̂

−(ti)
)

P a(ti) =
(
I −Ka(ti)Ha(ti)

)
P−(ti) (3.66)

όπου,

Ha(ti)
△
=
[
2[
(
C q̂∗(ti)

Eg
)
×
]

03×3 I3×3

]
za(ti)

△
= Bā(ti)−C q̂∗(ti)

Eg

Ra
△
= R(1 : 3, 1 : 3).

• Διόρθωση-κανονικοποίηση του q̂ :

q̂ = q̂qe

q̂ = q̂/∥q̂∥

x̂a(1 : 3) = 0

• Ανανέωση μετρήσεων από το μαγνητόμετρο:

P−
m(ti) =

[
P a(ti)[1 : 3, 1 : 3] 03×6

06×3 06×6

]

Km(ti) =

[
rrT 03×6

06×3 06×6

]
P−

m(ti)H
T
m(ti)

(
HT

m(ti)P
−
m(ti)H

T
m(ti) +Rm

)−1

x̂+(ti) = x̂a(ti) +Km(ti)
(
zm(ti)−Hm(ti)x̂a(ti)

)
P+(ti) =

(
I −Km(ti)Hm(ti)

)
P a(ti) (3.67)

όπου,

r = C q̂∗(ti)
[
0 0 1

]T (3.68)

Hm(ti)
△
=
[
2
[(
C q̂∗(ti)

Em
)
×
]

03×3 03×3

]
zm(ti)

△
= Bm̄(ti)−C q̂∗(ti)

Em

Rm
△
= R(4 : 6, 4 : 6).
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Στο πρώτο βήμα, είναι εμφανές από τις σχέσεις (3.66) ότι όλο το διάνυσμα x̂−(ti)

ανανεώνεται. Αντίθετα με την επιλογή των P−
m(ti) και Km(ti) στην (3.67), στην

ανανέωση από το μαγνητόμετρο ανανεώνεται μόνο το τμήμα του qe στο xa(ti) (τα

τρία πρώτα στοιχεία). Τώρα για την απόδειξη, ότι επηρεάζεται μόνο η γωνία ψ, από

την (2.22) είναι εμφανές ότι αν για δύο μητρώα περιστροφής C1,C2 ισχύει,

(
C1 −C2

)00
1

 = 0 (3.69)

τότε περιγράφουν τις ίδιες γωνίες ϕ και θ. Ακόμη, το μητρώο περιστροφής πριν

την ανανέωση είναι C q̂∗, ενώ μετά την ανανέωση σύμφωνα με την (3.58) γίνεται

C q̂e
∗C q̂∗. Έτσι, από την (3.69) με τη βοήθεια και της (3.59) προκύπτει,

(
C q̂e

∗C q̂∗ −C q̂∗

)00
1

 = 0

[qe×]C q̂∗

00
1

 = 0. (3.70)

Από τον ορισμό του διανύσματος r (3.68) και τη σχέση (3.70), φαίνεται ότι για να

επηρεάζεται μόνο η γωνία ψ, θα πρέπει τα διανύσματα r και qe να είναι παράλ-

ληλα. Δηλαδή,

qe = αr. (3.71)

Από την (3.67), επειδή x̂a(1 : 3) = 0, για το qe προκύπτει,

x̂+(ti)[1 : 3] = qe = Km(ti)[1 : 3, 1 : 3]zm(ti). (3.72)

Για να ικανοποιείται ο περιορισμός (3.71), πρέπει να ισχύει,

Km(ti)[1 : 3, 1 : 3] = rvT (3.73)

όπου v ∈ ℜ3 είναι μια ελεύθερη παράμετρος. Το v επιλέγεται έτσι ώστε να ελαχι-

στοποιείται το ίχνος του P+(ti), που όπως αποδεικνύεται στο [13], συμβαίνει όταν

v = r. Έτσι, καταλήγουμε στο υποβέλτιστο κέρδος Kalman Km(ti) στην (3.67).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επεξεργασία των μετρήσεων σε διαδοχικά βήματα, οδη-

γεί στο ίδιο αποτέλεσμα που προκύπτει αν επεξεργαστούν όλες μαζί, οπότε δεν

επηρεάζει την επίδοση του φίλτρου. Αντίθετα, η χρήση του υποβέλτιστου κέρδους

Km(ti) μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της επίδοσης στην εκτίμηση της γωνίας

ψ. Αυτό είναι αποδεκτό, καθώς η εκτίμηση των γωνιών ϕ και θ, που είναι κρίσιμες

για την ευστάθεια του ελικοπτέρου, πλέον δεν επηρεάζεται από τις διαταραχές στο
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μαγνητόμετρο. Ένα άλλο θετικό στοιχείο που προκύπτει από την επεξεργασία των

μετρήσεων σε δύο τμήματα, είναι ότι ο υπολογισμός των Ka και Km, απαιτεί την

αντιστροφή μητρώων
(
3×3

)
, σε αντίθεση με την επεξεργασία όλων των μετρήσεων,

που θα απαιτούσε αντιστροφές μητρώων
(
6 × 6

)
. Τέλος, ο αλγόριθμος ολοκλήρω-

σης των κινηματικών συνθηκών ( 3.1.1 ) όπως αναφέρθηκε διατηρεί τη νόρμα του

τετραδονίου, όμως από την σχέση (3.41) φαίνεται ότι το qe δεν είναι μοναδιαίο.

Συνεπώς, όταν γίνεται η διόρθωση του τετραδονίου μέσω της (3.40), το τετραδόνιο

που προκύπτει θα πρέπει να κανονικοποιηθεί.

3.4.5 Τελικός Αλγόριθμος-Πειραματικές Μετρήσεις

Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, η συνο-

λική εικόνα του αλγορίθμου εκτίμησης του προσανατολισμού του QuadRotor στο

χώρο, παριστάνεται στο σχήμα 3.13.

Acc. Meas. 

Updateyes

no

Time Propagation

Z.O.H
Error Equation

Mag. Meas. 

Update

(Attitude)

yes no

Σχήμα 3.13: Τελικός Αλγόριθμος

Για την ρύθμιση των παραμέτρων του εκτιμητή και την ανάλυση της επίδοσης

του, ο αλγόριθμος εφαρμόστηκε σε πραγματικό χρόνο, σε ένα μικροελεγκτή, 8-

bit Atmel AVR ATmega 2560. Αρχικά, τα δεδομένα από τους αισθητήρες λαμβά-

νονται από τον μικροελεγκτή και γίνεται η επεξεργασία τους από τον αλγόριθμο

εκτίμησης. Στη συνέχεια οι πληροφορίες του προσανατολισμού στέλνονται στον

υπολογιστή και οπτικοποιούνται.

Οι αισθητήρες τοποθετούνται με τον κατάλληλο προσανατολισμό σε μία εκτυπω-

μένη πλακέτα και στη συνέχεια πάνω στο κύκλωμα του μικροελεγκτή. Το σύστημα

αυτό περιστρέφεται και στην οθόνη προβάλλεται ο προσανατολισμός του συστή-

ματος αναφοράς που κινείται μαζί με τους αισθητήρες, ως προς ακίνητο σύστημα

αναφοράς (σχήμα 3.14). Η μέθοδος αυτή παρόλο που δεν παρέχει ποσοτική ανά-

λυση της επίδοσης του αλγορίθμου, είναι πολύ χρήσιμη για τον εντοπισμό σφαλ-
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μάτων στον κώδικα υλοποίησης και δίνει μια ποιοτική εικόνα της επίδοσής του.

Η ποσοτική ανάλυση μπορεί να γίνει είτε με ειδική πλατφόρμα που μπορεί να

προσανατολιστεί με ακρίβεια στο χώρο, είτε με οπτικές μεθόδους που μπορούν

να μετρήσουν με ακρίβεια τον προσανατολισμό. Και στις δύο περιπτώσεις όμως

απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός και το κόστος τους μπορεί να είναι αρκετά

υψηλό.

Σχήμα 3.14: Λογισμικό Οπτικοποίησης Αποτελεσμάτων
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Κεφαλαιο 4

Σχεδιασμός Ελεγκτή

Αφού έγινε η εξαγωγή του μοντέλου και η ανάπτυξη του αλγόριθμου εκτίμησης

καταστάσεων του ελικοπτέρου, καταλήγουμε στον αρχικό στόχο που είναι ο έλεγ-

χος της δυναμικής του συμπεριφοράς. Όλα τα παραπάνω στοιχεία, αποτελούν

αναπόσπαστα κομμάτια ενός συστήματος ελέγχου, που συναντάται σε οποιαδή-

ποτε εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο.

Αρχικά, ένα μοντέλο παρέχει πληροφορίες για τη δυναμική συμπεριφορά του συ-

στήματος, βάσει των οποίων λαμβάνονται οι δράσεις από τον ελεγκτή. Οι πληρο-

φορίες αυτές, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνήθως βασίζονται στους

φυσικούς νόμους που διέπουν το σύστημα. Φυσικά, η πλήρης περιγραφή της

συμπεριφοράς ενός συστήματος είναι αδύνατο να επιτευχθεί, καθώς στον πραγ-

ματικό κόσμο επικρατούν φαινόμενα που είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν.

Αυτό που προσπαθεί να κάνει κάποιος, είναι η επέκταση του ντετερμινιστικού

μοντέλου, για την συμπερίληψη αυτών των αβεβαιοτήτων που εισέρχονται στο σύ-

στημα.

Επίσης, από την ανάλυση που προηγήθηκε στο κεφάλαιο 3 γίνεται αντιληπτή η

ανάγκη δημιουργίας ενός εκτιμητή καταστάσεων, για την αντιστάθμιση των σφαλ-

μάτων στις εξόδους των αισθητήρων. Διαφορετικά, η εισαγωγή των ανεπεξέργαστων

σημάτων στο σύστημα κλειστού βρόχου, οδηγεί στην υποβάθμιση της επίδοσης του

συνολικού συστήματος και πιθανόν σε απρόβλεπτη συμπεριφορά.

Το τελευταίο στάδιο στον σχεδιασμό του συστήματος ελέγχου, είναι ο αλγόριθ-

μος του ελεγκτή, που αποτελεί και το αντικείμενο του συγκεκριμένου κεφαλαίου.

Σε πρώτο στάδιο θα γίνει η σύνθεση ενός πρακτικού ελεγκτή, που βασίζεται στο

γραμμικό τετραγωνικό ρυθμιστή ,για την παρακολούθηση μη μηδενικών σημείων

αναφοράς. Στην συνέχεια, καθώς για το σύστημα είναι γνωστές μόνο οι μετρήσεις

κάποιων μεταβλητών, θα γίνει η εισαγωγή ενός παρατηρητή καταστάσεων, και θα

εξεταστεί η επίδραση του στη σθεναρότητα ευστάθειας του συστήματος. Τέλος, θα
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παρουσιαστεί η στρατηγική σχεδίασης και θα γίνει η εκλογή των παραμέτρων του

ελεγκτή.

4.1 Γραμμικός Τετραγωνικός Ελεγκτής Παρακολούθησης

4.1.1 Γραμμικοποίηση-Διακριτοποίηση Μοντέλου

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο έλεγχος του ελικοπτέρου γύρω από το

σημείο στατικής ισορροπίας. Με βάση αυτήν το παραδοχή, η κίνηση του σε μια

περιοχή γύρω από το σημείο στατικής ισορροπίας, μπορεί να περιγραφεί προσεγ-

γιστικά από το σύστημα που προκύπτει από την γραμμικοποίηση των σχέσεων

(2.77), γύρω από αυτό το σημείο.

Η στατική λύση
(
x̄, ū

)
του συστήματος κανονικών διαφορικών εξισώσεων (2.77),

προσδιορίζεται από τη συνθήκη,

ẋ = f
(
x̄, ū

)
= 0. (4.1)

Η λύση αυτή εύκολα φαίνεται ότι προκύπτει για,

x̄ =
[
01×9 −ωeq −ωeq ωeq ωeq

]T
, ū =

[
Veq Veq Veq Veq

]T
όπου,

ωeq =

√
Mg

4b
, Veq =

Rdω2
eq

ke
+ keωeq.

Στην κατάσταση αυτή, το ελικόπτερο πετάει σε ένα σταθερό ύψος σε απόλυτα

επίπεδη στάση. Στη συνέχεια ανάπτυξη σε σειρά Taylor της f
(
x̄, ū

)
και διατήρηση

των όρων μηδενικής και πρώτης τάξης θα δώσει,

f
(
x,u

)
= f

(
x̄, ū

)
+

[
∂f

∂x

]
x̄,ū

(
x− x̄

)
+

[
∂f

∂u

]
x̄,ū

(
u− ū

)
. (4.2)

Ορίζοντας τις μεταβλητές απόκλισης x′ = x − x̄ και u′ = u − ū, η (4.2) γράφεται

στην ισοδύναμη μορφή,

ẋ′ = Ax′ +Bu′. (4.3)

Πρέπει να σημειωθεί ότι, στο σύστημα (2.77) δεν εμφανίζονται μη γραμμικοί όροι

ως προς τη μεταβλητή ψ, συνεπώς οι σχέσεις (4.3) ισχύουν για οποιαδήποτε τιμή

της. Μέχρι αυτό το σημείο, διατηρήθηκαν όλες οι μεταβλητές κατάστασης του

συστήματος για να μην διασπαστεί η συμπαγής μορφή των εξισώσεων κίνησης.

Όμως, επειδή στόχος είναι ο έλεγχος του ύψους που πετάει το ελικόπτερο και ο

προσανατολισμός του, πλέον κάποιες μεταβλητές κατάστασης μπορούν να παρα-

λειφθούν. Στο σύστημα (4.3) οι περιστροφικές συνιστώσες του συστήματος μπο-
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ρούν να επιλυθούν ανεξάρτητα, από τις μεταφορικές. Συνεπώς, από το διάνυσμα

της ταχύτητας μπορούν να παραλειφθούν οι δύο πρώτες συνιστώσες. Επίσης, στο

σύστημα εισάγεται, ένας ολοκληρωτής για τον προσδιορισμό του ύψους που πε-

τάει το ελικόπτερο, ż = vGz. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ορίζεται το νέο διάνυσμα

μεταβλητών κατάστασης,

x =
[
z vGz eTa ωT ωT

m

]T
(4.4)

ενώ από την (4.3) προκύπτει,

ẋ′ = Âx′ + B̂u′

=

[
0 1 01×10

011×1 A(3 : 13, 3) A(3 : 13, 4 : 13)

]
x′ +

[
01×4

B(3 : 13, :)

]
u′. (4.5)

Τέλος, η μέτρηση του ύψους που πετάει το ελικόπτερο, έγινε με τη χρήση ενός

υπερηχητικού αισθητήρα απόστασης (ultrasonic range finder). Η έξοδος του υπε-

ρηχητικού αισθητήρα παρουσιάζει μεγάλη ευστάθεια και δεν παρατηρούνται τα

φαινόμενα που αναφέρθηκαν για τους άλλους αισθητήρες τους συστήματος. Έτσι,

η έξοδος του εισέρχεται χωρίς επεξεργασία στο βρόχο ανάδρασης.

Επειδή μας ενδιαφέρει η εφαρμογή του συστήματος ελέγχου σε ένα ψηφιακό μι-

κροελεγκτή, οι εξισώσεις (4.5) πρέπει να διακριτοποιηθούν, πριν προχωρήσουμε

στη σύνθεση του ελεγκτή. Αρχικά, η (4.5) πολλαπλασιάζεται από αριστερά με e−Ât,

e−Âtẋ′ = e−ÂtÂx′ + e−ÂtB̂u′

e−Âtẋ′ − e−ÂtÂx′ = e−ÂtB̂u′

d

dt

(
e−Âtx′

)
= e−ÂtB̂u′.

Ολοκλήρωση της παραπάνω έκφρασης στο χρονικό διάστημα από 0 έως t θα

δώσει,

e−Âtx′(t) = x′(0) +

∫ t

0
e−Âτ B̂u′(τ)dτ (4.6)

x′(t) = eÂtx′(0) +

∫ t

0
eÂ(t−τ)B̂u′(τ)dτ. (4.7)

Ακόμη, έκφραση της παραπάνω σχέσης τη χρονική στιγμή t+ τ ′ δίνει,

x′(t+ τ ′) = eÂ(t+τ ′)x′(0) +

∫ t+τ ′

0
eÂ(t+τ ′−τ)B̂u′(τ)dτ.

= eÂτ ′
(

eÂtx′(0) +

∫ t

0
eÂ(t−τ)B̂u′(τ)dτ

)
+

∫ t+τ ′

t
eÂ(t+τ ′−τ)B̂u′(τ)dτ

= eÂτ ′x′(t) +

∫ t+τ ′

t
eÂ(t+τ ′−τ)B̂u′(τ)dτ. (4.8)
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Τέλος, θεωρώντας ότι χρόνος δειγματοληψίας T είναι σταθερός και ότι το u′ πα-

ραμένει σταθερό στο διάστημα ολοκλήρωσης, από την (4.8) προκύπτει,

x′(ti) = eÂTx′(ti−1) +

∫ ti

ti−1

eÂ(ti−τ)dτ B̂u′(ti−1)

= eÂTx′(ti−1) + Â
−1
(
eÂT − I

)
B̂u′(ti−1)

= Φ x′(ti−1) +Bd u′(ti−1). (4.9)

Σύμφωνα με τις παραδοχές που έγιναν καταλήξαμε στο μοντέλο του ελικοπτέρου,

που περιγράφεται από το γραμμικό σύστημα μεταβλητών κατάστασης διακριτού

χρόνου (4.9). Σε αυτό το σημείο μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν τα ισχυρά

εργαλεία της γραμμικής θεωρίας του ελέγχου, για το σχεδιασμό του συστήματος.

Συγκεκριμένα, επιλέχτηκε η υλοποίηση ενός βέλτιστου γραμμικού τετραγωνικού

ελεγκτή. Ο λόγος για αυτήν την επιλογή, είναι η υψηλή επίδοση, καθώς και η

σθεναρότητα που παρουσιάζει. Ακόμη, η λύση του προβλήματος της βελτιστοποί-

ησης, βρίσκεται σε κλειστή μορφή και οδηγεί σε αναδρομικούς αλγόριθμους, που

έχουν μικρές απαιτήσεις σε μνήμη και μπορούν να υλοποιηθούν αποδοτικά σε

πραγματικό χρόνο.

4.1.2 Γραμμικός Τετραγωνικός Γκαουσιανός Ρυθμιστής (LQG)

Αρχικά, θεωρείται το δυναμικό σύστημα που περιγράφεται από το γραμμικό σύ-

στημα μεταβλητών κατάστασης διακριτού χρόνου,

x(ti+1) = Φ(ti+1, ti)x(ti) +Bd(ti)u(ti) +Gd(ti)wd(ti) (4.10)

με αρχικές συνθήκες E{x(t0)} = x̂0 και E
{
(x(t0) − x̂0)(x(t0) − x̂0)

T
}

= P 0. Το

παραπάνω σύστημα αποτελεί την επέκταση ενός γραμμικού ντετερμινιστικού μο-

ντέλου διακριτού χρόνου. Συγκεκριμένα γίνεται η παραδοχή ότι εκτός από τις

ντετερμινιστικές εισόδους u(ti), στο σύστημα εισέρχεται και η λευκή Γκαουσιανή

διαδικασία wd(·, ·), με αναμενόμενη τιμή E
{
wd(ti)

}
= 0 και συμμεταβλητότητα

Qd(ti) = E
{
wd(ti)w

T
d (ti)

}
. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για να περιγρά-

ψει διαταραχές που εισέρχονται στο σύστημα και οφείλονται, είτε σε εξωτερικούς

παράγοντες, είτε σε δυναμικά χαρακτηριστικά υψηλότερων συχνοτήτων που δεν

έχουν μοντελοποιηθεί.

Ακόμη, αν yc(ti) είναι το διάνυσμα των ελεγχόμενων μεταβλητών, οι τιμές των

οποίων θέλουμε να βρίσκονται κοντά στο μηδέν, και σχετίζονται με το διάνυσμα

κατάστασης x(ti) με τη γραμμική σχέση,

yc(ti) = C(ti)x(ti) (4.11)
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τότε αναζητείται η συνάρτηση της μεταβλητής ελέγχου u∗(ti), που ελαχιστοποιεί

την τετραγωνική συνάρτηση κόστους,

J =E

{ N∑
i=0

1

2

(
yT
c (ti)Y (ti)yc(ti) + uT (ti)U(ti)u(ti)

)
+

1

2
yT
c (tN+1)Y fyc(tN+1)

}
. (4.12)

Τα μητρώα Y (ti),Y f και U(ti), έχουν επιλεγεί ώστε να είναι συμμετρικά και θετικά

ορισμένα, για κάθε ti. Επειδή τότε οι ιδιοτιμές τους είναι θετικές, αποκλείεται το

ενδεχόμενο να αποδοθεί αρνητικό κόστος στις αποκλίσεις από το μηδέν, των ελεγ-

χόμενων μεταβλητών yc(ti) και εισόδου u(ti). Από την αντικατάσταση της σχέσης

(4.11), στην (4.12), μπορεί να παραχθεί η ισοδύναμη έκφραση της συνάρτησης

κόστους,

J =E

{ N∑
i=0

1

2

(
xT (ti)X(ti)x(ti) + uT (ti)U(ti)u(ti)

)
+

1

2
xT (tN+1)Xfx(tN+1)

}
(4.13)

όπου τα μητρώα,

X(ti) = CT (ti)Y (ti)C(ti)

Xf = CT (tN+1)Y fC(tN+1)

είναι θετικά ημιορισμένα. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοτιμές τους είναι μη αρνητικές.

δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες μεταβλητές κατάστασης, που η επίδραση

τους δεν είναι σημαντική στο στόχο του ελεγκτή, και στις οποίες μπορεί να απο-

δοθεί μηδενικό κόστος.

Οι βέλτιστες δράσεις u∗(ti), που ελαχιστοποιούν την τετραγωνική συνάρτηση κό-

στους (4.13), αποδεικνύεται ότι προκύπτουν από τη γραμμική ανάδραση κατα-

στάσεων [10],

u∗(ti) = −G∗
c(ti)x(ti) (4.14)

αν θεωρηθεί ότι το διάνυσμα x(ti) είναι πλήρως γνωστό για κάθε ti, ή

u∗(ti) = −G∗
c(ti)x̂

+(ti) (4.15)

αν για στο σύστημα είναι διαθέσιμες μόνο κάποιες αλλοιωμένες από θόρυβο με-

τρήσεις, από την επεξεργασία των οποίων (Kalman Filter), προκύπτει η εκτίμηση

x̂+(ti) του διανύσματος κατάστασης. Το κέρδος του ελεγκτή είναι όμοιο και στις

δύο περιπτώσεις, και είναι ίσο με το κέρδος του βέλτιστου γραμμικού τετραγω-

νικού ρυθμιστή (ισχύει η αρχή του διαχωρισμού). Για τις τρεις περιπτώσεις, το
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βέλτιστο κέρδος μπορεί να υπολογιστεί από την επίλυση της μητρωικής εξίσωσης

Riccati,

G∗
c(ti) =

(
U(ti) +BT

d (ti)Kc(ti+1)Bd(ti)
)−1(

BT
d (ti)Kc(ti+1)Φ(ti+1, ti)

)
(4.16)

Kc(ti) = X(ti) +ΦT (ti+1, ti)Kc(ti+1)
(
Φ(ti+1, ti)−Bd(ti)G

∗
c(ti)

)
(4.17)

από τις τελικές συνθήκες,

Kc(tN+1) = Xf . (4.18)

Μπορεί να αποδειχθεί ότι το μητρώο Kc(ti), είναι θετικά ημιορισμένο, συνεπώς

και το BT
d (ti)Kc(ti+1)Bd(ti), οπότε η απαραίτητη συνθήκη για την ύπαρξη του

αντιστρόφου που εμφανίζεται στην (4.16) και της ύπαρξης και μοναδικότητας του

νόμου ελέγχου, είναι το μητρώο U(ti) να είναι θετικά ορισμένο.

Η συνάρτηση κόστους (4.13) μπορεί να επεκταθεί, επιτρέποντας την στάθμιση

όρων μεταξύ των x(ti) και u(ti),

J =E

{ N∑
i=0

1

2

[x(ti)
u(ti)

]T [
X(ti) S(ti)

ST (ti) U(ti)

][
x(ti)

u(ti)

]
+

1

2
xT (tN+1)Xfx(tN+1)

}
. (4.19)

Για τα μητρώα στάθμισης X(ti), Xf , U(ti) ισχύει ότι και πριν, ενώ το S(ti) επι-

λέγεται, έτσι ώστε το συνδυασμένο μητρώο που προκύπτει μέσα στο άθροισμα

στην (4.19), να είναι θετικά ημιορισμένο. Για αυτήν τη μορφή της συνάρτησης

κόστους, οι βέλτιστες δράσεις ελέγχου δίνονται πάλι στη μορφή (4.14) ή (4.15),

αλλά το βέλτιστο κέρδος πλέον προκύπτει από τη σχέση,

G∗
c(ti) =

(
U(ti) +BT

d (ti)Kc(ti+1)Bd(ti)
)−1

(
BT

d (ti)Kc(ti+1)Φ(ti+1, ti) + ST (ti)
)

(4.20)

όπου το Kc(ti) ικανοποιεί την μητρωική εξίσωση Riccati,

Kc(ti) =X(ti) +ΦT (ti+1, ti)Kc(ti+1)Φ(ti+1, ti)

−
(
BT

d (ti)Kc(ti+1)Φ(ti+1, ti) + ST (ti)
)T

G∗
c(ti) (4.21)

που λύνεται πίσω στο χρόνο από τις τελικές συνθήκες Kc(tN+1) = Xf .

Στην ειδική περίπτωση όπου το μοντέλο του συστήματος δεν μεταβάλλεται με το

χρόνο,

x(ti+1) = Φx(ti) +Bdu(ti) +Gdwd(ti) (4.22)

και τα μητρώα στάθμισης στη συνάρτησης κόστους, Xf , X, U , S, είναι σταθερά,
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η μητρωική εξίσωση Riccati (4.21) συγκλίνει στη σταθερή λύση K̄c σε μόνιμη

κατάσταση, καθώς ti → −∞, και ικανοποιεί την αλγεβρική εξίσωση Riccati,

K̄c = X +ΦT K̄cΦ−
(
BT

d K̄cΦ+ ST
)T

Ḡ
∗
c (4.23)

όπου

Ḡ
∗
c =

(
U +BT

d K̄cBd

)−1(
BT

dKcΦ+ ST
)

(4.24)

και ο βέλτιστος νόμος ελέγχου σε μόνιμη κατάσταση γίνεται,

u∗(ti) = −Ḡ
∗
cx(ti) (4.25)

ή

u∗(ti) = −Ḡ
∗
cx̂

+(ti). (4.26)

Με αυτές τις παραδοχές, βλέπουμε ότι το βέλτιστο κέρδος Ḡc του ρυθμιστή σε μό-

νιμη κατάσταση είναι σταθερό και μπορεί να προ-υπολογιστεί. Αυτό απλοποιεί

σημαντικά τη διαδικασία υπολογισμού των δράσεων του ελεγκτή, και αποτελεί

έναν από τους βασικούς λόγους που ο LQG είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για εφαρ-

μογές σε πραγματικό χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες για τον LQG, μπορούν

να αναζητηθούν στο [10].

4.1.3 Παρακολούθηση μη Μηδενικού Σημείου Αναφοράς

Με βάση την αρχή του διαχωρισμού, ο σχεδιασμός του ελεγκτή μπορεί να γί-

νει μέσω της θεωρίας του γραμμικού τετραγωνικού ρυθμιστή, ως ένα τμήμα του

τελικού στοχαστικού προβλήματος ελέγχου. Έτσι, αρχικά θεωρείται ότι το διά-

νυσμα μεταβλητών κατάστασης είναι πλήρως γνωστό και το μοντέλο του συστή-

ματος περιγράφεται από την (4.9). Ακόμη, οι ελεγχόμενες μεταβλητές, yc(ti) =

[z(ti) ϕ(ti) θ(ti) ψ(ti)]
T , μπορούν να εκφραστούν συναρτήσει του διανύσματος κα-

τάστασης ( (4.4) ), στη μορφή,

yc(ti) = Cx(ti)

=

[
1 01×3 01×3 01×7

03×1 03×3 I3×3 03×7

]
x(ti). (4.27)

Τότε, το πρόβλημα παρακολούθησης μη μηδενικών σημείων αναφοράς μπορεί

να λυθεί, αναζητώντας τις ονομαστικές τιμές των u και x, έτσι ώστε οι ελεγχόμε-

νες μεταβλητές yc, να διατηρούνται σε μια μη μηδενική τιμή, έστω yd, με μηδε-

νικό σφάλμα σε μόνιμη κατάσταση. Από τη σχέση (4.9) λοιπόν, αν θεωρηθεί ότι

x0 = limi→∞ x(ti) και u0 = limi→∞ u(ti), είναι οι τιμές σε μόνιμη κατάσταση των
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μεταβλητών κατάστασης και εισόδου αντίστοιχα, προκύπτει,

x0 = Φx0 +Bdu0 (4.28)

yd = Cx0. (4.29)

Οι παραπάνω σχέσεις αποτελούν ένα σύστημα γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων,

το οποίο μπορεί να γραφτεί στην πιο συμπαγή μορφή,[
Φ− I12×12 Bd (12×4)

C4×12 04×4

][
x0

u0

]
=

[
01×12

yd

]
. (4.30)

Το μητρώο στο δεξί μέλος της (4.30) είναι τετραγωνικό, οπότε αν θεωρηθεί ότι είναι

και αντιστρέψιμο, προκύπτει,[
x0

u0

]
=

[
Φ− I12×12 Bd (12×4)

C4×12 04×4

]−1 [
01×12

yd

]

=

[
P 11 P 12

P 21 P 22

][
01×12

yd

]

=

[
P 12 yd

P 22 yd

]
. (4.31)

Έτσι, ορίζοντας τις μεταβλητές απόκλισης,

δx(ti)
△
= x(ti)− x0 = x(ti)− P 12yd (4.32)

δu(ti)
△
= u(ti)− u0 = u(ti)− P 22yd (4.33)

δyc(ti)
△
= yc(ti)− yd (4.34)

και αντικαταστώντας τις τιμές των x(ti), u(ti) και yc(ti) που προκύπτουν, στις σχέ-

σεις (4.9) και (4.27), εύκολα αποδεικνύεται ότι ισχύει,

δx(ti+1) = Φδx(ti) +Bdδu(ti), δx(t0) = x(t0)− x0 (4.35)

δyc(ti) = Cδx(ti). (4.36)

Για το παραπάνω σύστημα μπορεί να σχεδιαστεί ένα γραμμικός τετραγωνικός ρυθ-

μιστής, που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση κόστους,

J =
N∑
i=0

1

2

[δx(ti)
δu(ti)

]T [
X S

ST U

][
δx(ti)

δu(ti)

]+
1

2
δxT (tN+1)Xfδx(tN+1) (4.37)

και η λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης, δίνει το νόμο ελέγχου,

δu∗(ti) = −G∗
c(ti)δx(ti) (4.38)
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που μπορεί να γραφτεί συναρτήσει των αρχικών μεταβλητών από την αντικατά-

σταση των (4.32) και (4.34) στην (4.38),

u∗(ti) = u0 −G∗
c(ti)

(
x(ti)− x0

)
= −G∗

c(ti)x(ti) +
(
P 22 +G∗

c(ti)P 12

)
yd. (4.39)

Ορίζοντας λοιπόν τις μεταβλητές απόκλισης (4.32)-(4.34), το αρχικό πρόβλημα

μετασχηματίζεται σε ένα πρόβλημα ρύθμισης μηδενικού σημείου αναφοράς, που

μπορεί να επιλυθεί μέσω της θεωρίας του γραμμικού τετραγωνικού ρυθμιστή. Αν

οι μεταβλητές απόκλισης οδηγηθούν στο μηδέν, οι ελεγχόμενες μεταβλητές yc(ti)

θα τείνουν ασυμπτωτικά στο σημείο αναφοράς yd, με μηδενικό σφάλμα σε μόνιμη

κατάσταση. Επίσης, η μορφή της σχέσης (4.33) εξασφαλίζει ότι οι δράσεις u(ti)

θα είναι μη μηδενικές, ακόμη και όταν η είσοδος στην (4.38) είναι μηδέν. Τέλος,

στο σχήμα 4.1 παρουσιάζεται η μορφή του ελεγκτή για μια χρονική στιγμή ti, αν

γίνει χρήση της (4.39) για τον υπολογισμό των βέλτιστων δράσεων.

Το πρόβλημα που προκύπτει στην εφαρμογή του ελεγκτή που αναπτύχθηκε, είναι

ότι οι ονομαστικές τιμές x0 και u0 που οδηγούν στην επιθυμητή κατάσταση yd,

προσδιορίζονται με βάση το μοντέλου του συστήματος. Έτσι, στην περίπτωση που

υπάρχουν σφάλματα στην μοντελοποίηση, η τιμή του yc(ti) σε μόνιμη κατάσταση,

δεν θα συγκλίνει στην τιμή του yd. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μπο-

ρεί να γίνει με την εισαγωγή ολοκληρωτικής δράσης στον ελεγκτή, που όπως θα

αποδειχθεί στην επόμενη παράγραφο εξασφαλίζει μηδενικά σφάλματα σε μόνιμη

κατάσταση. Ένα άλλο κίνητρο για την εισαγωγή ολοκληρωτικής δράσης, είναι η

δυνατότητα απόρριψης σταθερών διαταραχών άγνωστου εύρους, που εισέρχονται

στο σύστημα.

System

Dynamics

Σχήμα 4.1: Μορφή Ελεγκτή Παρακολούθησης μη Μηδενικού Σημείου Αναφοράς

4.1.4 Εισαγωγή Ολοκληρωτικής Δράσης

Η ολοκληρωτική δράση του ελεγκτή, μπορεί να επιτευχθεί εισάγοντας τέσσερις

νέες μεταβλητές στο διάνυσμα κατάστασης του συστήματος. Οι μεταβλητές αυτές

αθροίζουν τις αποκλίσεις (σφάλματα) των ελεγχόμενων μεταβλητών yc(ti) από το
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σημείο αναφοράς yd,

q(ti+1) = q(t0) +

i∑
j=0

(
yc(tj)− yd

)
= q(ti) +

(
yc(ti)− yd

)
. (4.40)

Πριν συνεχιστεί η ανάλυση θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν οι αρχικές συνθή-

κες των καταστάσεων και των εισόδων του συστήματος. Στη γενική περίπτωση το

σημείο αναφοράς yd μπορεί να μεταβάλλεται με το χρόνο, έτσι ώστε το σύστημα

να μπορεί να εκτελέσει διαδοχικές εντολές που δίνονται από το χρήστη. Αν πριν

τη χρονική στιγμή t0 η εντολή εισόδου ήταν ŷd, και θεωρηθεί ότι το σύστημα είχε

φτάσει σε μόνιμη κατάσταση, τότε από το σύστημα (4.31) προκύπτει,

x(tj) = x̂ = P 12ŷd (4.41)

u(tj) = û = P 22ŷd (4.42)

yc(tj) = ŷd (4.43)

για j = −1,−2, , . . . . Τη χρονική στιγμή t0 θεωρείται ότι καταφθάνει μια νέα εντολή

yd ̸= ŷd και οι νέες επιθυμητές καταστάσεις γίνονται,

lim
j→∞

x(tj) = x0 = P 12yd (4.44)

lim
j→∞

u(tj) = u0 = P 22yd (4.45)

lim
j→∞

yc(tj) = yd. (4.46)

Τότε, οι μεταβλητές απόκλισης ορίζονται πάλι σύμφωνα με τις σχέσεις (4.32)-

(4.34) και για τη χρονική στιγμή t0 ισχύει,

δx(t0) = x̂− x0 (4.47)

δu(t0) = u(t0)− u0 (4.48)

δyc(tj) = ŷ − yd = Cx̂− yd. (4.49)

Πρέπει να σημειωθεί ότι τη χρονική στιγμή t0 οι δράσεις του ελεγκτή μπορεί να

διαφέρουν από την προηγούμενη χρονική στιγμή που ήταν û όπως φαίνεται και

από την (4.48). Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τις μεταβλητές κατάστασης, καθώς

δεν μπορούν να μεταβληθούν ακαριαία.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία σύνθεσης του ελεγκτή, σύμφωνα με τις σχέσεις (4.9)

και (4.40), για το επαυξημένο πλέον διάνυσμα κατάστασης ισχύει,[
x(ti+1)

q(ti+1)

]
=

[
Φ 012×4

C I4×4

][
x(ti)

q(ti)

]
+

[
Bd

04×4

]
u(ti)−

[
012×4

I4×4

]
yd. (4.50)
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Στη συνέχεια ορίζεται η μεταβλητή απόκλισης δq(ti) για τους αθροιστές, σε αντι-

στοιχία με τις σχέσεις (4.32)-(4.34) στη μορφή,

δq(ti) = q(ti)− q0 (4.51)

όπου q0 είναι η τιμή τους σε μόνιμη κατάσταση, η οποία θα υπολογιστεί στη συ-

νέχεια. Ακόμη από τη σχέση (4.50), μέσω των (4.32)-(4.34) και (4.51) προκύπτει,[
δx(ti+1) + x0

δq(ti+1) + q0

]
=

[
Φ 012×4

C I4×4

][
δx(ti) + x0

δq(ti) + q0

]

+

[
Bd

04×4

](
δu(ti) + u0

)
−

[
012×4

I4×4

]
yd

[
δx(ti+1)

δq(ti+1)

]
=

Φδx(ti) +Bdδu(ti) +
(
Φx0 +Bdu0 − x0

)
Cδx(ti) +

(
Cx0 − yd

)
+ δq(ti) + q0 − q0

 . (4.52)

Οι όροι μέσα στις παρενθέσεις στην παραπάνω έκφραση είναι μηδενικοί, σύμφωνα

με τις σχέσεις (4.28) και (4.29). Οπότε, οι μεταβλητές απόκλισης του επαυξημένου

διανύσματος κατάστασης, ικανοποιούν το σύστημα,[
δx(ti+1)

δq(ti+1)

]
=

[
Φ 012×4

C I4×4

][
δx(ti)

δq(ti)

]
+

[
Bd

04×4

]
δu(ti). (4.53)

Σε αυτή τη μορφή το αρχικό πρόβλημα, έχει μετασχηματιστεί πάλι σε ένα πρό-

βλημα ρύθμισης μηδενικού σημείου, για το επαυξημένο πλέον μοντέλο του συ-

στήματος. Οπότε, οι βέλτιστες δράσεις του ελεγκτή είναι,

δu∗(ti) = arg min
δu(ti)

J
(
δx(ti), δq(ti), δu(ti)

)
(4.54)

όπου,

J =

∞∑
i=0

1

2

δx(ti)δq(ti)

δu(ti)


T Xx Xxq Sxu

XT
xq Xq Squ

ST
xu ST

qu U


δx(ti)δq(ti)

δu(ti)


 . (4.55)

Πρέπει να σημειωθεί ότι αναζητείται το σταθερό κέρδος του ελεγκτή σε μόνιμη

κατάσταση, οπότε αναζητείται η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους όταν το

i→ ∞. Έτσι, ο βέλτιστος νόμος ελέγχου προκύπτει στη μορφή,

δu∗(ti) = −
[
Ḡ

∗
cx Ḡ

∗
cq

] [δx(ti)
δq(ti)

]
= −Ḡ

∗
cxδx(ti)− Ḡ

∗
cqδq(ti). (4.56)

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (4.32)-(4.34) και (4.51) στην παραπάνω σχέση, προ-
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κύπτουν οι μεταβλητές ελέγχου συναρτήσει των αρχικών μεταβλητών,

(
u∗(ti)− u0

)
= −Ḡ

∗
cx

(
x(ti)− x0

)
− Ḡ

∗
cq

(
q(ti)− q0

)
u∗(ti) = −Ḡ

∗
cxx(ti)− Ḡ

∗
cqq(ti) +

(
u0 + Ḡ

∗
cxx0 + Ḡ

∗
cqq0

)
. (4.57)

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει να οριστούν οι τιμές των αθροιστών

q0 σε μόνιμη κατάσταση. Από τη θεωρία του γραμμικού τετραγωνικού ρυθμιστή,

γνωρίζουμε ότι η τιμή της συνάρτησης κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή

του νόμου ελέγχου δu∗(ti) είναι,

Jmin =
1

2

[
δxT (t0) δqT (t0)

]
K̄c

[
δx(t0)

δq(t0)

]

=
1

2

[
δxT (t0) δqT (t0)

] [K̄c11 K̄c12

K̄
T
c12 K̄c22

][
δx(t0)

δq(t0)

]

όπου το μητρώο K̄c είναι συμμετρικό. Τότε, αναζητούνται οι τιμές του q0 που

οδηγούν στην ελάχιστη τιμή της Jmin,

0 =
∂Jmin

∂δq(t0)
=

∂

∂δq(t0)

(
δxT (t0)

(
K̄c11δx(t0) + K̄c12δq(t0)

)
+ δqT (t0)

(
K̄

T
c12δx(t0) + K̄c22δq(t0)

))
= K̄

T
c12δx(t0) + K̄

T
c12δx(t0) + K̄

T
c22δq(t0) + K̄c22δq(t0)

= 2K̄
T
c12δx(t0) +

(
K̄

T
c22 + K̄c22

)
δq(t0)

= K̄
T
c12δx(t0) + K̄c22δq(t0). (4.58)

Στη συνέχεια, η (4.58) λύνεται ως προς δq(t0), ενώ το δx(t0) γράφεται σύμφωνα

με την (4.47),

δq(t0) = −K̄
−1
c22K̄

T
c12

(
x̂− x0

)
q̂ − q0 = −K̄

−1
c22K̄

T
c12P 12

(
ŷd − yd

)
, (4.59)

όπου q̂ είναι οι τιμές σε μόνιμη κατάσταση των αθροιστών πριν τη χρονική στιγμή

t0, σε αντιστοιχία με τις σχέσεις (4.41)-(4.43). Έτσι, από την (4.59) μπορεί να

θεωρηθεί ότι,

q0 = −K̄
−1
c22K̄

T
c12P 12yd (4.60)

q̂ = −K̄
−1
c22K̄

T
c12P 12ŷd.

Από την αντικατάσταση των σχέσεων (4.31) και (4.60) στην έκφραση (4.57), προ-
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κύπτει,

u∗(ti) = −Ḡ
∗
cxx(ti)− Ḡ

∗
cqq(ti) +Eyd (4.61)

όπου,

E = P 22 +
(
Ḡ

∗
cx − Ḡ

∗
cqK̄

−1
c22K̄

T
c12

)
P 12. (4.62)

Τέλος, αν γραφτούν οι εκφράσεις του u∗ τις χρονικές στιγμές ti και ti−1 και αφαι-

ρεθούν κατά μέλη, ο νόμος ελέγχου μπορεί να ξαναγραφτεί στη μορφή,

u∗(ti) =u∗(ti−1)− Ḡ
∗
cx

(
x(ti)− x(ti−1)

)
− Ḡ

∗
cq

(
q(ti)− q(ti−1)

)
+E

(
yd(ti)− yd(ti−1)

)
(4.63)

ενώ με τη χρήση του ορισμού (4.40) των μεταβλητών q, η παραπάνω σχέση γίνεται,

u∗(ti) =u∗(ti−1)− Ḡ
∗
cx

(
x(ti)− x(ti−1)

)
+ Ḡ

∗
cq

(
yd(ti−1)− yc(ti−1)

)
+E

(
yd(ti)− yd(ti−1)

)
. (4.64)

Στο νόμο ελέγχου όπως εκφράζεται από την (4.64), δεν εμφανίζονται άμεσα οι με-

ταβλητές q(ti), οπότε δεν χρειάζεται να γίνει η αρχικοποίηση τους, σε αντίθεση με

τις άλλες μορφές που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Για το λόγο αυτό η συνάρτηση

ελέγχου (4.64), είναι καταλληλότερη για την εφαρμογή του αλγορίθμου. Από την

άλλη πλευρά, η εφαρμογή του νόμου ελέγχου στη μορφή της (4.61) (σχήμα 4.2),

είναι πιο βολική για την ανάλυση του συστήματος, που θα παρουσιαστεί στην επό-

μενη ενότητα.

System

Dynamics

Σχήμα 4.2: Μορφή Ελεγκτή Παρακολούθησης με Ολοκληρωτική Δράση

Για την εξέταση της σύγκλισης των ελεγχόμενων μεταβλητών yc(ti) στο σημείο ανα-

φοράς yd, από τη σχέση (4.64), αν θεωρηθεί ότι το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη

κατάσταση, προκύπτει

u∗
ss = u∗

ss − Ḡ
∗
cx

(
xss − xss

)
+ Ḡ

∗
cq

(
yd − yc/ss

)
+E

(
yd − yd

)
0 = Ḡ

∗
cq

(
yd − yc/ss

)
.

Αν λοιπόν το Ḡ
∗
cq είναι αντιστρέψιμο, η λύση του παραπάνω ομογενούς αλγεβρικού
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συστήματος είναι η τετριμμένη, δηλαδή yd = yc/ss = limi→∞ yc(ti). Η εισαγωγή

ολοκληρωτικής δράσης λοιπόν, εξασφαλίζει την σύγκλιση του yc(ti) στο σημείο

αναφοράς yd, με μηδενικά σφάλματα σε μόνιμη κατάσταση, ανεξάρτητα από το

αν υπάρχουν σφάλματα στο μοντέλο του συστήματος.

Ακόμη, η εμφάνιση σταθερών διαταραχών στο σύστημα, δεν επηρεάζει την ευ-

στάθεια του νόμου ελέγχου, οπότε το σύστημα θα φτάσει σε μόνιμη κατάσταση.

Συνεπώς, για τις μεταβλητές κατάστασης ισχύει,

lim
i→∞

(
δx(ti+1)− δx(ti)

)
= lim

i→∞

(
x(ti + 1)− x(ti)

)
= 0

lim
i→∞

(
δq(ti+1)− δq(ti)

)
= lim

i→∞

(
q(ti+1)− q(ti)

)
= 0

όμως, σύμφωνα με τον ορισμό (4.40) των μεταβλητών q(ti) θα ισχύει,

lim
i→∞

(
q(ti+1)− q(ti)

)
= lim

i→∞

(
yc(ti)− yd

)
= 0

δηλαδή το yc(ti) θα συγκλίνει στο yd(ti) καθώς το ti → ∞, ανεξάρτητα από την

επίδραση των σταθερών διαταραχών.

4.1.5 Παρατηρητής Καταστάσεων

Η ανάπτυξη του ελεγκτή μέχρι αυτό το σημείο, έγινε με την υπόθεση ότι τα διανύ-

σματα κατάστασης x(ti) και ελέγχου u(ti) είναι πλήρως γνωστά. Στην πραγματικό-

τητα όμως για το σύστημα είναι γνωστές μόνο οι μετρήσεις του προσανατολισμού

και του ύψους που πετάει το ελικόπτερο. Με βάση όμως την αρχή του διαχωρι-

σμού, οι ιδιοτιμές (πόλοι) του ελεγκτή και του παρατηρητή καταστάσεων μπορούν

να τοποθετηθούν ανεξάρτητα στο μιγαδικό επίπεδο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι

αυτά τα δύο συστήματα μπορούν να συνδυαστούν, ενώ εξασφαλίζεται η διατήρηση

των ιδιοτήτων τους. Συνεπώς, για το σύστημα μπορεί να σχεδιαστεί ένας παρατη-

ρητής καταστάσεων για την εκτίμηση του άγνωστων μεταβλητών, και στη συνέχεια

η εκτίμηση αυτή να χρησιμοποιηθεί στο νόμο ελέγχου (4.64).

Έτσι, αν θεωρηθεί ότι οι διαταραχές που εισέρχονται στο σύστημα, καθώς και ο θό-

ρυβος των μετρήσεων, περιγράφονται ικανοποιητικά από αθροιστικό λευκό Γκα-

ουσιανό θόρυβο μηδενικής μέσης τιμής, τότε το μοντέλο του συστήματος μπορεί

να γραφτεί στη μορφή,

x(ti+1) = Φx(ti) +Bdu(ti) +Gdwd(ti) (4.65)

z(ti) = Cx(ti) + v(ti) (4.66)

με αρχικές συνθήκες E{x(t0)} = x̂0 και E{x(t0)xT (t0)} = P 0. Με αυτές τις παρα-

δοχές, για το παραπάνω σύστημα μπορεί να σχεδιαστεί ένα φίλτρο Kalman, και
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η εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης x̂+(ti) προκύπτει στη μορφή,

x̂+(ti) = x̂−(ti) +K(ti)
(
z(ti)−Cx̂−(ti)

)
(4.67)

όπου

x̂−(ti+1) = Φx+(ti) +Bdu(ti). (4.68)

Ακόμη αν θεωρηθεί ότι οι διαδικασίες wd(·, ·) και v(·, ·) είναι στατικές,

E{wd(ti)w
T
d (ti)} = Q

E{v(ti)vT (ti)} = R

και το σύστημα είναι σταθεροποιήσιµο και παρατηρήσιμο, τότε η συμμεταβλητό-

τητα P−(ti) συγκλίνει σε μία σταθερή τιμή P̄ καθώς το ti → ∞. Η P̄ ικανοποιεί

την αλγεβρική εξίσωση Riccati,

P̄ = ΦP̄ΦT −ΦP̄CT
(
CP̄CT +R

)−1
CP̄ΦT +GdQGT

d (4.69)

που προκύπτει αν θέσουμε P−(ti+1) = P−(ti) = P̄ , ενώ το σταθερό κέρδος του

φίλτρου σε μόνιμη κατάσταση προκύπτει στη μορφή,

K̄ = P̄CT
(
CP̄CT + R

)−1
. (4.70)

Τέλος, τα δυναμικά χαρακτηριστικά του μοντέλου μεταβλητών κατάστασης του

παρατηρητή πλήρους τάξης, μπορούν να παραχθούν με αντικατάσταση της σχέ-

σης (4.67) στην (4.68),

x̂−(ti+1) =
[
Φ−ΦK̄C

]
x̂−(ti) +

[
Bd ΦK̄

] [u(ti)
z(ti)

]
(4.71)

και η έξοδος του, που εκφράζεται από τη σχέση (4.67) του ξαναγράφεται στη

μορφή,

x̂+(ti) =
[
I − K̄C

]
x̂−(ti) +

[
012×4 K̄

] [u(ti)
z(ti)

]
. (4.72)

Αν αναλογιστούμε τις παραδοχές που έγιναν για τη σύνθεση του παρατηρητή, ο

λευκός θόρυβος στις μετρήσεις είναι μια λογική επιλογή, καθώς όλες οι γνώσεις

που έχουμε για τα σφάλματα των αισθητήρων, έχουν ενσωματωθεί ήδη στον αλγό-

ριθμο του εκτιμητή (κεφάλαιο 3). Από τη άλλη πλευρά οι διαταραχές που εισέρ-

χονται στο σύστημα είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν, όποτε είναι σκόπιμο να

γίνει μια επιλογή προς όφελος των απαιτήσεων σε υπολογιστική ισχύ. Η επιλογή

των παραμέτρων του παρατηρητή παρατείνεται για τις επόμενες παραγράφους,

αφού πρώτα εξετασθούν τα χαρακτηριστικά ευστάθειας του συστήματος. Συνοψί-
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ζοντας, ο ελεγκτής που αναπτύχθηκε στις προηγούμενες δύο παραγράφους, συν-

δυάζεται με το φίλτρο Kalman που περιγράφηκε παραπάνω, για να συνθέσουν

το γραμμικό τετραγωνικό Γκαουσιανό ρυθμιστή (LQG), με το νόμο ελέγχου που

δίνεται από την έκφραση (4.64) αν x(ti) = x̂+(ti),

u∗(ti) =u∗(ti−1)− Ḡ
∗
cx

(
x̂+(ti)− x̂+(ti−1)

)
+ Ḡ

∗
cq

(
yd(ti−1)− ŷ+

c (ti−1)
)

+E
(
yd(ti)− yd(ti−1)

)
. (4.73)

4.2 Σθεναρότητα Ευστάθειας του Συστήματος

Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε σταδιακά η σύνθεση ενός ελεγκτή, που

στην τελική του μορφή παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Όπως

αποδείχτηκε, εξασφαλίζει τη σύγκλιση των ελεγχόμενων μεταβλητών yc(ti) στο

σημείο αναφοράς yd, ανεξάρτητα από τα σφάλματα στη μοντελοποίηση και τις

σταθερές διαταραχές που εισέρχονται στο σύστημα. Έχοντας επιτύχει λοιπόν του

αρχικούς στόχους του σχεδιασμού, σε αυτό το σημείο, πρέπει γίνει η ανάλυση των

ιδιοτήτων ευστάθειας του συστήματος.

Ο γραμμικός τετραγωνικός ρυθμιστής παρέχει μια συστηματική μέθοδο, για τον

προσδιορισμό του νόμου ελέγχου, ώστε το σύστημα κλειστού βρόχου να είναι

ασυμπτωτικά ευσταθές. Συγκεκριμένα, αν ένα σύστημα είναι σταθεροποιήσιµο

(stabilizable)1, τότε η λύση της αλγεβρικής εξίσωσης Riccati (4.23) συγκλίνει στην

K̄c και το σταθερό κέρδος του ελεγκτή Ḡ
∗
c θα οδηγήσει το σύστημα κλειστού βρό-

χου,

x(ti+1) =
(
Φ−BdḠ

∗
c

)
x(ti) (4.74)

σε ασυμπτωτική ευστάθεια. Δηλαδή, το μέτρο των ιδιοτιμών του
(
Φ−BdḠ

∗
c

)
είναι

αυστηρά μικρότερο της μονάδας. Αυτό εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα οδηγηθεί

στο μηδενικό σημείο αναφοράς και η συνάρτηση κόστους δεν θα αυξάνει χωρίς

όριο καθώς το ti → ∞.

Από την άλλη πλευρά, το ομογενές σύστημα των σφαλμάτων στην εκτίμηση του

παρατηρητή, πριν την επεξεργασία των μετρήσεων, προκύπτει άμεσα από τη αφαί-

ρεση κατά μέλη των σχέσεων (4.65) και (4.71) στη μορφή,

e−(ti+1) =
(
Φ−ΦK̄C

)
e−(ti). (4.75)

Τότε, αν το σύστημα είναι παρατηρήσιμο και σταθεροποιήσιµο, η αλγεβρική εξί-

σωση Riccati (4.69) συγκλίνει στη σταθερή λύση P̄ καθώς το ti → ∞, για οποια-

δήποτε αρχική συνθήκη P 0, και το σταθερό κέρδος K̄ του φίλτρου Kalman εξα-

1Όλες οι μη ελεγχόμενες ιδιοτιμές του συστήματος είναι ευσταθείς.
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σφαλίζει ότι το σύστημα του παρατηρητή είναι ασυμπτωτικά ευσταθές. Δηλαδή, το

μέτρο των ιδιοτιμών του
(
Φ−ΦK̄C

)
είναι αυστηρά μικρότερο της μονάδας.

Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν τις ικανές συνθήκες, για ευστάθεια του

συστήματος κλειστού βρόχου του γραμμικού τετραγωνικού Γκαουσιανού ρυθμι-

στή, που προκύπτει από τη σύνθεση των δύο συστημάτων. Το πρόβλημα που προ-

κύπτει, είναι ότι μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά τα συμπεράσματα μόνο στην

ιδανική περίπτωση, που το μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζεται ο ελεγκτής, περι-

γράφει επακριβώς το φυσικό σύστημα. Όμως, επειδή πρακτικά κανένα μοντέλο

δεν είναι τέλειο, μας ενδιαφέρει η εξέταση στης σθεναρότητας της ευστάθειας του

συστήματος, παρά την παρουσία αβεβαιοτήτων στο μοντέλο. Αυτές οι αβεβαιότητες,

τυπικά εμφανίζονται από μεταβολές ή λανθασμένη εκτίμηση των παραμέτρων του

συστήματος, και από τη θεώρηση της γραμμικότητας του μοντέλου, αγνοώντας τις

μη γραμμικότητες που εμφανίζονται.

4.2.1 Ανάλυση Σθεναρότητας

Η προσέγγιση του θέματος της σθεναρότητας ευστάθειας ενός συστήματος κλει-

στού βρόχου, θα γίνει θεωρώντας την τυπική διάρθρωση ενός συστήματος που

παρουσιάζεται στο σχήμα 4.3. Το G1(z) αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο μοντέλο

διακριτού χρόνου του φυσικού συστήματος και G2(z) είναι ο ελεγκτής.

Σχήμα 4.3: Κέρδος Βρόχου και Διαφορά Επιστροφής

Αν ο βρόχος "κοπεί" στο σημείο πριν από το G1(z) όπως φαίνεται στο σχήμα 4.3,

και θεωρηθεί ότι η είσοδος στο σύστημα είναι η u2, τότε για το σήμα u1 που επι-

στρέφεται ισχύει,

u1(z) = −G2(z)G1(z)u2 = −G(z)u2(z) (4.76)

όπου G(z) = G2(z)G1(z) είναι το κέρδος του βρόχου. Ενώ, η διαφορά των δύο

σημάτων μπορεί να εκφραστεί στη μορφή,

u2(z)− u1(z) =
(
I +G(z)

)
u2(z) (4.77)

όπου
(
I + G(z)

)
είναι ο μετασχηματισμός της διαφοράς επιστροφής. H σχέση

(4.77) μπορεί να γραφτεί συναρτήσει των μεταβλητών r(z) = u2(z) − u1(z) και
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e(z) = u2(z) στη μορφή,

r(z) =
(
I +G(z)

)
e(z). (4.78)

Η σχηματική αναπαράσταση του παραπάνω συστήματος φαίνεται στο σχήμα 4.4

και θα αναφέρεται ως ονομαστικό.

Σχήμα 4.4: Ονομαστικό Σύστημα

Για την εξέταση της σθεναρότητας, αρχικά θεωρείται ότι το ονομαστικό σύστημα εί-

ναι ευσταθές υπό κάποια έννοια. Τότε, μας ενδιαφέρει αν διατηρείται η ευστάθεια

του συστήματος κλειστού βρόχου, παρά την παρουσία προσθετικών (σχήμα 4.5)

ή πολλαπλασιαστικών (σχήμα 4.6) διαταραχών. Οι διαταραχές αυτές εκφράζονται

από τις μεταβολές του κέρδους βρόχου G(z) στη μορφή,

(+)G(z) = G(z) +∆G(z) (4.79)

(∗)G(z) = G(z)
(
I +∆G(z)

)
(4.80)

για τις προσθετικές και πολλαπλασιαστικές διαταραχές αντίστοιχα. Σημειώνεται,

ότι τα γινόμενα των μητρώων G(z), ∆G(z) και I που εμφανίζονται στις σχέσεις

(4.76)-(4.80), στα σχήματα 4.4-4.6 εκφράζονται υπό τη μορφή των τελεστών, G,

∆G και I αντίστοιχα. Έτσι, υπό τη γενικότερη έννοια των τελεστών, η έκφραση

(4.78) γίνεται,

r =
(
I + G

)
e (4.81)

και συνεπώς ο τελεστής διαφοράς επιστροφής
(
I + G

)
μετασχηματίζει τη συνάρ-

τηση e για να δώσει τη συνάρτηση r. Πιο συγκεκριμένα, έστω B o χώρος των

συναρτήσεων u(·), που απεικονίζουν το σύνολο του χρόνου T στο ℜr και είναι

εφοδιασμένος με μια νόρμα
(
∥ · ∥B

)
για τον καθορισμό του "μέτρου" αυτών των

συναρτήσεων. Ακόμη, έστω Be η επέκταση του B, που ορίζεται ως,

Be = {u(·) : Pτu ∈ B ∀τ ∈ T}

όπου (
Pτu

)
(t) =

u(t) t ≤ τ

0 t > τ

τότε I είναι o ταυτοτικός τελεστής από το Be στον εαυτό του, όπως επίσης και το

G είναι μια απεικόνιση από το Be στον εαυτό του. Αν το κέρδος βρόχου ενός συ-

82 4. Σχεδιασμός Ελεγκτή



4.2 Σθεναρότητα Ευστάθειας του Συστήματος

στήματος δίνεται από τον αιτιατό γραμμικό τελεστή G, τότε το σύστημα κλειστού

βρόχου του σχήματος 4.4, είναι ευσταθές υπό την έννοια ότι για κάθε φραγμένη

είσοδο η έξοδος είναι επίσης φραγμένη, αν ο τελεστής
(
I + G

)−1 υπάρχει, είναι

αιτιατός και είναι φραγμένος ([7], [10]).

Σχήμα 4.5: Σύστημα με Προσθετική Αβεβαιότητα

Σχήμα 4.6: Σύστημα με Πολλαπλασιαστική Αβεβαιότητα

Το συμπέρασμα που παρουσιάστηκε παραπάνω, μπορεί να εκφραστεί σε μια βο-

λική μαθηματική μορφή, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που αποδεικνύεται στο [7]

και έχει ως εξής. Έστω A : Be → Be ένας αιτιατός γραμμικός τελεστής, και υπο-

θέσουμε ότι ο A−1 υπάρχει, είναι αιτιατός και είναι φραγμένος όταν περιοριστεί

στο B. Τότε, αν ∆A : Be → Be είναι ένας γραμμικός αιτιατός τελεστής που είναι

φραγμένος όταν περιοριστεί στο B, και αν

∥A−1∆A∥B < 1 (4.82)

τότε ο τελεστής
(
I + A

)−1
: Be → Be υπάρχει, είναι αιτιατός και είναι φραγμένος

αν περιοριστεί στο B ⊂ Be. Έτσι, αν το ονομαστικό σύστημα είναι ευσταθές, τότε

το σύστημα με προσθετικές διαταραχές του σχήματος 4.5 παραμένει ευσταθές αν

ισχύει, ∥∥∥(I + G
)−1

∆G
∥∥∥
B
< 1 (4.83)

ενώ το σύστημα με πολλαπλασιαστικές μεταβολές του σχήματος 4.6 παραμένει

ευσταθές όταν, ∥∥∥[I −
(
I + G

)−1
]
∆G
∥∥∥
B
< 1. (4.84)
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Το αποτέλεσμα στη σχέση (4.83) προκύπτει άμεσα από την εφαρμογή της έκφρα-

σης (4.82), ενώ η (4.84) αποδεικνύεται μέσω της σχέσης,

(
I+G(I +∆G)

)
e

=
(
I + G + (I + G)∆G−∆G

)
e

=
(
(I + G)

(
I +∆G− (I + G)−1∆G

))
e

=
(
(I + G)

(
I + [I − (I + G)−1]∆G

))
e

=
(
(I + G)[I − (I + G)−1]

{
[I − (I + G)−1]−1 +∆G

})
e

από την (4.84) εξασφαλίζεται η αντιστρεψιμότητα του όρου μέσα στην αγκύλη

στην παραπάνω έκφραση, συνεπώς και του όρου
(
I + G(I +∆G)

)
. Επίσης, καθώς

∥A−1∆A∥B ≤ ∥A−1∥B∥∆A∥B , η ικανή συνθήκη για ευστάθεια του συστήματος με

προσθετική αβεβαιότητα είναι,

∥∆G∥B <
1

∥(I + G)−1∥B
(4.85)

ενώ η ικανή συνθήκη για ευστάθεια του συστήματος με πολλαπλασιαστική αβε-

βαιότητα είναι,

∥∆G∥B <
1

∥I − (I + G)−1∥B
. (4.86)

Ακόμη, με τη βοήθεια της σχέσης,(
I +A

)−1
=
(
I +A

)−1
(
(I +A)−A

)
= I −

(
I +A

)−1
A (4.87)

ή ισοδύναμα,

I −
(
I +A

)−1
=
(
I +A

)−1
A

=
(
I +A−1

)−1

η έκφραση (4.86) ξαναγράφεται στη μορφή,

∥∆G∥B <
1

∥(I + G−1)−1∥B
. (4.88)

Στην περίπτωση συστημάτων που δεν μεταβάλλονται με το χρόνο, οι τελεστές στις

συνθήκες (4.85) και (4.88) παρουσιάζονται υπό τη μορφή συνελικτικών αθροι-

σμάτων. Αν θεωρήσουμε λοιπόν τον τελεστή H που ορίζεται από το συνελικτικό

άθροισμα,

(Hu)(ti) =

∞∑
k=0

H(ti − tk)u(tk) (4.89)
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που τα στοιχεία του μητρώου κρουστικής απόκρισης H(ti) θεωρούνται ότι είναι

απολύτως αθροίσιμα
(∑∞

k=0H ij(tk) <∞
)
, τότε για τη δύο-νόρμα του τελεστή ∥H∥2([∑∞

k=0 ∥H∥22
]1/2), από τη διακριτή μορφή του θεωρήματος του Parseval, αποδει-

κνύεται ότι ισχύει,

∥H∥2 = max
0≤ω≤ωs/2

σ̄
[
H(e2πjω/ωs)

]
(4.90)

όπου σ̄
[
H(e2πjω/ωs)

]
είναι η μέγιστη ιδιάζουσα τιμή της συνάρτησης μεταφοράς

H(z), για z = e2πjω/ωs, και ωs = 2π/T είναι η συχνότητα δειγματοληψίας. Ακόμη

για ένα τετραγωνικό, μη ιδιάζον μητρώο A ισχύει,

σ(A) =
1

σ̄(A−1)
(4.91)

όπου σ(A) είναι η ελάχιστη ιδιάζουσα τιμή του A. Έτσι, συνδυασμός της σχέσης

(4.85) με τις (4.90) και (4.91), οδηγεί στην ικανή συνθήκη για ευστάθεια του

συστήματος με αθροιστικές διαταραχές,

σ̄
[
∆G

(
e2πjω/ωs

)]
< σ

[
I +G

(
e2πjω/ωs

)]
(4.92)

για κάθε ω ∈ [0, ωs/2). Τέλος, από την ταυτότητα (4.87) μπορεί να αποδειχτεί ότι,

∥(I +A−1)−1∥ − ∥(I +A)−1∥ ≤ 1

επομένως,

1

σ(I +A−1)
≤ 1 +

1

σ(I +A)

σ(I +A−1) ≥ σ(I +A)

1 + σ(I +A)
.

Συνδυασμός της παραπάνω σχέσης με τις (4.90), (4.91) και (4.88), δίνει την ικανή

συνθήκη ευστάθειας του συστήματος με πολλαπλασιαστικές μεταβολές,

σ̄
[
∆G

(
e2πjω/ωs

)]
<

σ
[
I +G

(
e2πjω/ωs

)]
1 + σ

[
I +G

(
e2πjω/ωs

)] (4.93)

για κάθε ω ∈ [0, ωs/2).

Οι εκφράσεις (4.92) και (4.93) παρέχουν ένα συστηματικό τρόπο εξέτασης της

σθεναρότητας ευστάθειας ενός συστήματος στο πεδίο της συχνότητας, μέσω των

ελάχιστων ιδιαζουσών τιμών της συνάρτησης μεταφοράς της διαφοράς επιστροφής(
I +G(z)

)
. Οι ιδιάζουσες τιμές ενός μητρώου μπορούν να υπολογιστούν αποδο-

τικά μέσω κάποιου αλγόριθμου παραγοντοποίησης ιδιαζουσών τιμών (SVD) και να

εκτυπωθούν συναρτήσει της συχνότητας ω, επιτρέποντας την εύκολη αξιολόγηση

των αποτελεσμάτων.
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4.2.2 Ανάκτηση Ευρωστίας

Ο γραμμικός τετραγωνικός ρυθμιστής (LQ) παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες σθε-

ναρότητας, με υψηλά περιθώρια κέρδους και φάσης. Αυτό όμως, ισχύει μόνο

στην περίπτωση πλήρους ανάδρασης καταστάσεων ([4], [12], [10]). Όταν ο ρυθ-

μιστής συνδυαστεί με ένα παρατηρητή καταστάσεων, οι ιδιότητες σθεναρότητας

ευστάθειας του συστήματος δεν εξασφαλίζονται πλέον. Η εισαγωγή των δυναμι-

κών χαρακτηριστικών του παρατηρητή στο σύστημα κλειστού βρόχου, οδηγεί σε

υποβάθμιση των ιδιοτήτων ευστάθειας του συστήματος, και συνεπώς θα πρέπει να

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Ουσιαστικά, αυτό που προσπαθεί να επιτύχει κάποιος, είναι να επιλέξει κατάλ-

ληλα τις παραμέτρους του παρατηρητή, έτσι ώστε ο LQG να "ανακτήσει" τις ιδιό-

τητες ευστάθειας του LQ. Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη

παράγραφο οι ιδιότητες ευστάθειας, χαρακτηρίζονται από τις ελάχιστες ιδιάζουσες

τιμές του μητρώου επιστροφής διαφοράς. Για να γίνει λοιπόν η σύγκριση των δύο

ελεγκτών, θα πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν τα μητρώα διαφοράς επιστροφής

για κάθε περίπτωση. Στα σχήματα 4.7 και 4.8 παρουσιάζονται οι μορφές των LQ

και LQG αντίστοιχα, που προκύπτουν αν γίνει χρήση του νόμου ελέγχου (4.61).

Οι συναρτήσεις μεταφοράς, GP (z),GF (z) και GKF (z), αναφέρονται, στο σύστημα,

τους αθροιστές q(ti) και το φίλτρο Kalman αντίστοιχα. Πρέπει να σημειωθεί, ότι

τα σήματα στους πολυμεταβλητούς βρόχους των δύο συστημάτων δεν έχουν ίδιες

διαστάσεις σε όλα τα σημεία. Είναι σημαντικό λοιπόν, για τη σύγκριση τους, οι

βρόχοι να "κοπούν" σε ένα σημείο που οι διαστάσεις των σημάτων είναι ίδιες. Όπως

φαίνεται και στα σχήματα 4.7 και 4.8 οι βρόχοι εξετάστηκαν στο σημείο εισόδου

της GP (z), καθώς η διάσταση του διανύσματος των μεταβλητών ελέγχου u∗(ti),

είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

Σχήμα 4.7: Σύστημα Πλήρους Ανάδρασης Καταστάσεων - (LQ-PI)

Έτσι, για το σύστημα πλήρους ανάδρασης (LQ), αν θεωρήσουμε ότι στην GP (z)

εισέρχεται το σήμα u2, τότε για το σήμα u1 που επιστέφει, σύμφωνα πάντα με το
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σχήμα 4.7 προκύπτει,

u1(z) = −G(z)u2(z)

= −G1(z)G2GP (z)u2(z) (4.94)

όπου G(z) είναι το κέρδος βρόχου του LQ. Με την ίδια ακριβώς λογική, σύμφωνα

με το σχήμα 4.8, για το κέρδος βρόχου Ḡ(z) του LQG ισχύει,

u1(z) = −Ḡ(z)u2(z)

= −
(
I + Ḡ(z)T 1

)−1
Ḡ(z)T 2GP (z)u2(z) (4.95)

όπου Ḡ(z) = G1(z)G2GKF (z). Ο υπολογισμός των ελάχιστων ιδιαζουσών τιμών των

μητρώων διαφοράς επιστροφής
(
I +G(z)

)
και

(
I + Ḡ(z)

)
, έγινε με τον αλγόριθμο

παραγοντοποίησης του λογισμικού Matlab, και τα αποτελέσματα για δεδομένες

τιμές των παραμέτρων των ελεγκτών, G∗
cx,G

∗
cq και E, και για τις παρακάτω τιμές

των παραμέτρων του παρατηρητή καταστάσεων,

Gd = I12×12

E{wd(ti)w
T
d (ti)} = ρBT

dBd

E{v(ti)vT (ti)} = I3×3

παρουσιάζονται στο σχήμα 4.9.

Σχήμα 4.8: Σύστημα με Παρατηρητή Καταστάσεων (LQG-PI)

Όπως φαίνεται από το σχήμα 4.9 οι ελάχιστες ιδιάζουσες τιμές του LQG έχουν

μικρότερο μέτρο σχεδόν σε όλο το εύρος συχνοτήτων σε σχέση με τον LQ. Το απο-

τέλεσμα αυτό ερμηνεύεται με βάση τις σχέσεις (4.92) και (4.93), οδηγώντας στο

συμπέρασμα ότι παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία, τόσο σε αθροιστικές αλλά

και πολλαπλασιαστικές μεταβολές του μοντέλου. Αυτό όμως απλά σημαίνει, ότι

ο LQG, δεν εξασφαλίζει μια σθεναρή σχεδίαση. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν

αποκλείεται, ότι μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να παρουσιάζει επιθυμητά

χαρακτηριστικά ευστάθειας. Μάλιστα, όπως φαίνεται από το σχήμα 4.9, οι ιδιά-
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ζουσες τιμές του LQG για ρ = 100 προσεγγίζουν ικανοποιητικά αυτές του LQ. Αντί-

θετα οι τιμές για ρ = 1 παρουσιάζουν μια σημαντικότερη απόκλιση στις χαμηλές

συχνότητες. Συνεπώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι με προσεκτική ρύθμιση

των παραμέτρων του παρατηρητή, ο LQG μπορεί να εμφανίσει επιθυμητά χαρα-

κτηριστικά σθεναρότητας, που προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά του LQ. Από την

άλλη πλευρά αν αγνοηθεί η ανάλυση που έγινε παραπάνω, είναι πολύ πιθανόν

ότι θα καταλήξουμε σε έναν ελεγκτή, με μεγάλη ευαισθησία στις αβεβαιότητες του

μοντέλου, που μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτη συμπεριφορά του συστήματος

κλειστού βρόχου.

Σχήμα 4.9: Ελάχιστες Ιδιάζουσες Τιμές LQ-LQG

4.3 Στρατηγική Σχεδίασης

Τα αποτελέσματα της ενότητας 4.2 παρέχουν μια συστηματική μέθοδο προσδιο-

ρισμού των παραμέτρων του φίλτρου Kalman, έτσι ώστε ο LQG να διατηρεί τις

ιδιότητες ευστάθειας του συστήματος πλήρους ανάδρασης καταστάσεων. Επίσης,

απλοποιούν ιδιαίτερα τη διαδικασία σχεδιασμού του ελεγκτή, καθώς το πρόβλημα

της σχεδίασης διασπάται σε δύο τμήματα.

Στην ουσία, στο πρώτο στάδιο ρυθμίζονται οι παράμετροι του ντετερμινιστικού

ελεγκτή πλήρους ανάδρασης, στο πεδίο του χρόνου, με σκοπό την επίτευξη της

επιθυμητής επίδοσης. Ενώ, σε δεύτερο στάδιο ρυθμίζονται οι παράμετροι του πα-

ρατηρητή στο πεδίο της συχνότητας, με σκοπό τη διατήρηση της σθεναρότητας

ευστάθειας. Σε κάθε στάδιο λοιπόν, επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη ενός συγκε-

κριμένου στόχου, με μικρότερους βαθμούς ελευθερίας (παραμέτρους), τους οποί-

ους μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ πιο εύκολα.

88 4. Σχεδιασμός Ελεγκτή



4.3 Στρατηγική Σχεδίασης

4.3.1 Ρύθμιση Επίδοσης

Σε αυτό το σημείο, σκοπός είναι η κατάλληλη επιλογή των μητρώων στάθμισης της

συνάρτησης κόστους (4.55), έτσι ώστε η εφαρμογή του νόμου ελέγχου (4.64), να

οδηγεί στα επιθυμητά χαρακτηριστικά επίδοσης του συστήματος κλειστού βρό-

χου. Αρχικά, οι τιμές των παραμέτρων επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε στην

περίπτωση που οι ελεγχόμενες μεταβλητές φθάσουν στη μέγιστη επιτρεπτή τους

τιμή, η συνεισφορά τους στο συνολικό κόστος της τετραγωνικής συνάρτησης κό-

στους να είναι η ίδια. Οι μέγιστη επιτρεπτή τιμή για τις γωνίες ϕ και θ θεωρήθηκε

ότι είναι ±20◦, ενώ η γωνία ψ προκύπτει στο διάστημα (−π, π]. Η μέγιστη επι-

τρεπτή τιμή του ύψους που πετάει το ελικόπτερο, προκύπτει από το εύρος του

υπερηχητικού αισθητήρα απόστασης, που είναι 0− 6.45m.

Έτσι, αρχικά ορίζεται το μητρώο Y στη μορφή,

Y = diag
(
1/z2max, 1/ϕ

2
max, 1/θ

2
max, 1/ψ

2
max

)
(4.96)

και τα μητρώα στάθμισης επιλέγονται ως εξής,

Xx = CTY C

Xq = αY

U = βI.

Όλοι οι μη διαγώνιοι όροι του μητρώου στάθμισης στη συνάρτηση κόστους θεωρή-

θηκαν αρχικά μηδενικοί, ενώ θα γίνει η εξέταση της επίδρασης των παραμέτρων

α και β. Στα σχήματα 4.10 και 4.11 φαίνεται η βηματική απόκριση για τις γωνίες

ϕ και ψ αντίστοιχα. Στα δύο σενάρια που παρουσιάζονται ισχύει, β1 = β2 = 1 και

α1 = 1, α2 = 0.1. Όπως βλέπουμε στο πρώτο σενάριο (Σ.1) η υψηλότερη στάθμιση

των ολοκληρωτικών όρων οδηγεί σε μικρότερο χρόνο αποκατάστασης του συστή-

ματος, όμως με μεγαλύτερη υπερύψωση και στις δύο γωνίες. Επίσης, όπως είναι

λογικό οδηγεί σε ένα πιο "επιθετικό" ελεγκτή όπως φαίνεται στο σχήμα 4.12 από

τις γωνιακές ταχύτητες των κινητήρων, που αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά των

μεταβλητών ελέγχου.

Σχήμα 4.10: Βηματική Απόκριση - ϕ , Σεν.1 α1 = 1, Σεν.2 α2 = 0.1
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Σχήμα 4.11: Βηματική Απόκριση - ψ , Σεν.1 α1 = 1, Σεν.2 α2 = 0.1

Σχήμα 4.12: Γωνιακές Ταχύτητες Κινητήρων , Βηματική Απόκριση - ϕ

Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.13, μειώνοντας την τιμή του β (β1 = 1, β2 = 0.1, α1 =

α2 = 1), o χρόνος αποκατάστασης του συστήματος μειώνεται ακόμη περισσότερο

ενώ το ποσοστό υπερύψωσης παραμένει σχεδόν αμετάβλητο. Σε αυτό το σύνθετο

πρόβλημα όμως, όπου από κάποιες αρχικές συνθήκες επιζητείτε η επαναφορά

του συστήματος στο σημείο αναφοράς yd = [0 0 0 0]T , το Σ.2 θα οδηγήσει σε πολύ

μεγαλύτερες δράσεις του ελεγκτή. Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι η ονομαστική

τάση της μπαταρίας που τροφοδοτεί τους κινητήρες είναι Vref = 12.4 V , από το

σχήμα 4.14 γίνεται αντιληπτό ότι θα οδηγήσει σε κορεσμό των ενεργοποιητών του

συστήματος. Αυτό φυσικά πρέπει να αποφεύγεται, γενικά είναι καλή τεχνική κατά

τη διάρκεια του σχεδιασμού οι παράμετροι να επιλέγονται έτσι ώστε οι μεταβλη-

τές ελέγχου να μην πλησιάζουν τις οριακές τιμές κορεσμού. Ο λόγος είναι ότι

σε πραγματικές συνθήκες τα σήματα ελέγχου επηρεάζονται από τις διαταραχές

που εισέρχονται στο σύστημα και από τα μη γραμμικά φαινόμενα που εμφανίζο-

νται. Πρακτικά, η αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να γίνει ορίζοντας την

συνάρτηση κορεσμού στη μορφή,

sat
(
u∗(ti)

)
=


umin u∗(ti) < umin

u∗(ti) umin ≤ u∗(ti) ≤ umax

umax u∗(ti) > umin
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όπου umax και umin είναι οι μέγιστη και ελάχιστη επιτρεπτή τάση στην είσοδο των

κινητήρων. Η συνάρτηση κορεσμού εφαρμόζεται στο λογισμικό του ελεγκτή και

εξασφαλίζει ότι τα σήματα που στέλνονται στους κινητήρες είναι στο σωστό εύρος.

Σχήμα 4.13: Επαναφορά στο Σημείο Αναφοράς yd = [0 0 0 0] , Σεν.1 β1 = 1, Σεν.2 β2 = 0.1

Σχήμα 4.14: Τάση Εισόδου Κινητήρων, Επαναφορά στο Σημείο Αναφοράς yd = [0 0 0 0]T

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, η επιλογή των παραμέτρων α = β = 1,

οδηγεί σε έναν ελεγκτή που παρουσιάζει μια καλή εξισορρόπηση μεταξύ των δύο

αντικρουόμενων στόχων, της επίδοσης και των απαιτήσεων στις δράσεις των ενερ-

γοποιητών. Σε αυτό το σημείο, είναι επιθυμητό να εξεταστεί η επίδραση, των μη
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διαγώνιων όρων στάθμισης στο προφίλ των βέλτιστων λύσεων. Για το σκοπό αυτό

διατηρούνται οι τιμές α = β = 1, ενώ εισέρχονται και οι όροι Xxq = CTY και

Squ = CBdY . Η απόκριση του συστήματος για τον ίδιο στόχο που παρουσιάστηκε

παραπάνω, με τη μόνη διαφορά ότι προστίθεται και η αρχική συνθήκη z0 ̸= 0,

φαίνεται στο σχήμα 4.15. Όπως παρατηρείται στο Σ.1 που περιλαμβάνονται οι

μη διαγώνιοι όροι, το προφίλ της λύσης παρουσιάζει μικρότερη υπερύψωση των

μεταβλητών ϕ και θ, όμως οι διαφορές είναι σχετικά μικρές, ενώ οι λύσεις για τις

μεταβλητές z και ψ σχεδόν ταυτίζονται. Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και από το

σχήμα (4.16), που όπως φαίνεται το προφίλ των μεταβλητών ελέγχου είναι όμοιο

και για τα δύο σενάρια.

Σχήμα 4.15: Επαναφορά στο Σημείο Αναφοράς yd = [0 0 0 0] , Σεν.1 Xxq = CTY , Squ =
CBdY , Σεν.2 Squ = 0 , Xxq = 0

Τέλος, στο σχήμα 4.17 παρουσιάζεται η απόκριση της γωνίας ϕ, για την παρα-

κολούθηση ενός τετραγωνικού παλμού με συχνότητα 0.4 Hz, και οι δράσεις του

ελεγκτή φαίνονται στο σχήμα 4.18. Παρόλο που η συχνότητα του σήματος ανα-

φοράς είναι σχετικά μεγάλη, το σύστημα προσεγγίζει ικανοποιητικά τον παλμό,
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ενώ οι μεταβλητές ελέγχου διατηρούνται σε ασφαλή επίπεδα.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, εξάγονται κάποια βασικά συμπεράσματα για

την επίδραση των παραμέτρων του ελεγκτή στη συμπεριφορά του συστήματος και

από μια λογική διαδικασία παράγεται μια αρχική λύση τους προβλήματος. Με τον

τρόπο αυτό, υπάρχει μια βάση πάνω στην μπορεί να στηριχθεί η τελική ρύθμιση

των παραμέτρων, κατά την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου.

Σχήμα 4.16: Τάση Εισόδου Κινητήρων, Επαναφορά στο Σημείο Αναφοράς yd = [0 0 0 0] ,
Σεν.1 Xxq = CTY , Squ = CBdY , Σεν.2 Squ = 0 , Xxq = 0

Σχήμα 4.17: Παρακολούθηση Τετραγωνικού Παλμού - ϕ

Σχήμα 4.18: Τάση Εισόδου Κινητήρων, Παρακολούθηση Τετραγωνικού Παλμού - ϕ

4.3.2 Επίδραση Θορύβου στις Μεταβλητές Ελέγχου

Στην προηγούμενη παράγραφο ρυθμίστηκαν οι παράμετροι του ελεγκτή με μο-

ναδικό στόχο την επίτευξη της επιθυμητής επίδοσης του συστήματος κλειστού
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βρόχου. Σε αυτό το σημείο όμως, είναι σκόπιμο να εξεταστεί αν αυτά τα χαρακτη-

ριστικά επίδοσης διατηρούνται όταν στο σύστημα εισέρχονται διαταραχές, καθώς

και η επίδραση των παραμέτρων του παρατηρητή καταστάσεων.

Από την ανάλυση σθεναρότητας ευστάθειας του συστήματος, καταλήξαμε στο συ-

μπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερη είναι η νόρμα του μητρώου διαφοράς επιστροφής(
I + Ḡ(z)

)
, τόσο καλύτερα είναι τα χαρακτηριστικά ευστάθειας που παρουσιά-

ζει. Όμως, αυτό σημαίνει ότι και η νόρμα του κέρδους βρόχου Ḡ(z), στο σημείο

που βρίσκεται το σήμα ελέγχου u∗(ti) θα είναι μεγαλύτερη. Συνεπώς, το υψηλό-

τερο κέρδος βρόχου θα οδηγήσει σε σημαντικότερη ευαισθησία των μεταβλητών

ελέγχου, σε διαταραχές και θόρυβο που εισέρχονται στο σύστημα.

Για την εξέταση του παραπάνω αποτελέσματος, έγινε η προσομοίωση του συστήμα-

τος, υπό την επίδραση θορύβου στις μετρήσεις των γωνιών ϕ και θ (σχήμα (4.22)).

Στο σχήμα 4.19 παρουσιάζεται η απόκριση του LQ με πλήρη ανάδραση κατα-

στάσεων, και του LQG για τις τιμές των παραμέτρων του παρατηρητή, ρ = 1 και

ρ = 100. Επίσης, οι δράσεις του ελεγκτή και οι ιδιάζουσες τιμές του μητρώου δια-

φοράς επιστροφής, για ρ = 1 και ρ = 100, φαίνονται στα σχήματα 4.20 και 4.21

αντίστοιχα.

Από τις τιμές των μεταβλητών ελέγχου στο σχήμα 4.20, φαίνεται ότι πράγματι

το σύστημα για ρ = 100, ενώ παρουσιάζει καλύτερα χαρακτηριστικά ευστάθειας

(σχήμα 4.21), η επίδραση του θορύβου στην είσοδό του είναι αισθητά μεγαλύτερη.

Αντίθετα, δεν ισχύει το ίδιο και για τις μεταβλητές ϕ και θ, που όπως φαίνεται στο

σχήμα 4.19 παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, για ρ = 1 και ρ = 100, και

μάλιστα προσεγγίζουν ικανοποιητικά την απόδοση του LQ.

Σχήμα 4.19: Σύγκριση Απόκρισης LQ και LQG για ρ = 1 και ρ = 100
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Σχήμα 4.20: Επίδραση Θορύβου στις Εισόδους του Συστήματος

Σχήμα 4.21: Ελάχιστες ιδιάζουσες Τιμές για ρ = 1 και ρ = 100

Σχήμα 4.22: Προσομοίωση Θορύβου Μετρήσεων

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η σθεναρότητα ευστάθειας και η απόρ-

ριψη διαταραχών και θορύβου, είναι δύο αντικρουόμενοι στόχοι. Πρέπει λοιπόν

να γίνει μια εξισορρόπηση μεταξύ τους, με πρώτη προτεραιότητα φυσικά στην

ευστάθεια τους συστήματος.
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Κεφαλαιο 5

Συμπεράσματα &Μελλοντικές Προεκτάσεις

Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια των πειραμάτων,

οδήγησε στην καταστροφή του πλαισίου του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να μην

είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν. Οι μετρήσεις που έγιναν μέχρι εκείνο το σημείο

δεν παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα, καθώς το ελικόπτερο δεν είχε

μια ευσταθή συμπεριφορά.

Η βασική αιτία της αδυναμίας του συστήματος ελέγχου να διατηρήσει το ελικό-

πτερο σε ευστάθεια, φάνηκε να είναι η απόκλιση του αλγορίθμου εκτίμησης του

προσανατολισμού. Αν και ο συγκεκριμένος αλγόριθμος παρουσίαζε καλά χαρα-

κτηριστικά ευστάθειας και απόδοσης, όταν ρυθμίστηκε εκτός του ελικοπτέρου,

δε συνέβη το ίδιο και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Συγκεκριμένα οι

ταλαντώσεις στο όχημα, επηρέασαν σημαντικά τις μετρήσεις του επιταχυνσιόμε-

τρου, με αποτέλεσμα η συνθήκη εκτέλεσης της ανανέωσης μετρήσεων (παράγρα-

φος 3.4.4) να μην ικανοποιείται ποτέ. Συνεπώς ο αλγόριθμος λειτουργούσε σε

συνθήκες ανοιχτού βρόγχου, και η ολοκλήρωση των σφαλμάτων του γυροσκοπίου

οδηγούσαν στην απόκλιση της λύσης του προσανατολισμού.

Όπως είναι λογικό, υπό αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να εξαχθούν συμπε-

ράσματα για την απόδοση του ελεγκτή. Η τροφοδότηση του με το σήμα του αλγό-

ριθμου εκτίμησης, που έχει μια τάση προς μια διεύθυνση περιστροφής, οδηγούσε

σε δράσεις που έστελναν το σύστημα μακρυά από το σημείο ισορροπίας (αιώρη-

σης), προς την ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά με τα σφάλματα της εκτίμησης.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί, ότι τα παραπάνω αποτελέσματα δεν πρέπει

να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθη-

καν δεν μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία για την επίτευξη των στόχων που

τέθηκαν. Αυτό, γιατί οι παράμετροι του συστήματος ελέγχου, δεν ρυθμίστηκαν σε

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Ο λόγος που δεν μπόρεσε να γίνει αυτό ήταν
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η παράλειψη κατασκευής μιας αξιόπιστης πλατφόρμας δοκιμών, που επιτρέπει

τη ρύθμιση του συστήματος με ασφαλή τρόπο.

Τέλος, μερικές πρακτικές ιδέες και προτάσεις για τα ανοικτά σημεία και τη βελ-

τίωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας στο μέλλον, συνοψίζονται στην λίστα

που ακολουθεί.

• Κατασκευή πλατφόρμας δοκιμών για την εκτέλεση πειραμάτων με ασφάλεια

• Ανάπτυξη κάποιας μεθόδου για την ποσοτικοποίηση της επίδοσης του αλ-

γορίθμου εκτίμησης του προσανατολισμού

• Επαλήθευση με πειραματικά δεδομένα, των μοντέλων του QuadRotor και

των ηλεκτρικών κινητήρων

• Κατασκευή πλατφόρμας για την εκπόνηση στατικών πειραμάτων, μέτρησης

της ώθησης και της ροπής αντίστασης των ελίκων

• Υλοποίηση του συστήματος ελέγχου σε ενσωματωμένο ελεγκτή με μεγαλύ-

τερη υπολογιστική ισχύ (32-bit) και μονάδα κινητής υποδιαστολής (FPU)
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Παραρτημα Α�

Άλγεβρα των Τετραδονίων (Quaternions)

Τα τετραδόνια (quaternions) αποτελούν την επέκταση της θεωρίας των μιγαδικών

αριθμών και περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Hamilton το 1843. Αυτό που

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως όπως ένας συνήθης μιγαδι-

κός αριθμός με μέτρο μονάδα μπορεί να περιγράψει μια περιστροφή στο επίπεδο,

ένα τετραδόνιο με μοναδιαία νόρμα μπορεί να περιγράψει μια περιστροφή στον

τρισδιάστατο χώρο.

Πριν γίνει ο ορισμός του τετραδονίου πρέπει να σημειωθεί ότι, στη βιβλιογρα-

φία κανείς συναντά διαφορετικούς ορισμούς που οδηγούν σε τελείως διαφορετικά

αποτελέσματα. Προς αποφυγή συγχύσεων λοιπόν κρίθηκε απαραίτητη η συμπε-

ρίληψη του παρόντος κεφαλαίου, που περιγράφει κάποια πράγματα για την άλ-

γεβρα των τετραδονίων σε επίπεδο που καλύπτει τη χρήση τους στην παρούσα

εργασία.

Το τετραδόνιο που χρησιμοποιήθηκε ορίζεται ως [8],

q = q1 + q2i+ q3j + q4k (Α�.1)

όπου τα {q1, q2, q3, q4} ∈ ℜ και τα i, j και k αποτελούν την τυπική ορθοκανονική

βάση στο ℜ3 και έχουν οριστεί έτσι ώστε,

i2 = j2 = k2 = ijk = −1

ij = k = −ji

jk = i = −kj

ki = j = −ik. (Α�.2)

Το q1 ονομάζεται βαθμωτό μέρος ενώ το q2i + q3j + q4k ονομάζεται διανυσματικό

μέρος του τετραδονίου. Κατά αυτό τον τρόπο ένα τετραδόνιο μπορεί να εκφραστεί
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σαν ένα διάνυσμα q ∈ ℜ4,

q =

[
q1

q

]
=
[
q1 q2 q3 q4

]T
. (Α�.3)

Δύο τετραδόνια λέγεται ότι είναι ίσα αν και μόνο αν, όλα τους τα στοιχεία είναι

ίσα. Έστω τα τετραδόνια p και q όπου,

p = p1 + p2i+ p3j + p4k

και,

q = q1 + q2i+ q3j + q4k.

Τότε p = q αν και μόνο αν,

p1 = q1

p2 = q2

p3 = q3

p4 = q4

Ακόμη, το άθροισμα μεταξύ δύο τετραδονίων σε αναλογία με το άθροισμα δύο

διανυσμάτων, είναι επίσης ένα τετραδόνιο και ορίζεται αθροίζοντας τα αντίστοιχα

στοιχεία,

r = r1 + r2i+ r3j + r4k = p+ q

= (p1 + q1) + (p2 + q2)i+ (p3 + q3)j + (p4 + q4)k

ή στην πιο συμπαγή διανυσματική μορφή,

r =

[
r1

r

]
= p+ q =

[
p1

p

]
+

[
q1

q

]
=

[
p1 + q1

p+ q

]
.

Πολλαπλασιασμός

Το γινόμενο ενός τετραδονίου με ένα βαθμωτό μέγεθος, όπως και στην περίπτωση

ενός διανύσματος στο ℜn, γίνεται πολλαπλασιάζοντας κάθε στοιχείο του με το βαθ-

μωτό μέγεθος. Έτσι αν c είναι ένα βαθμωτό μέγεθος τότε,

cq = c(q1 + q2i+ q3j + q4k) = cq1 + cq2i+ cq3j + cq4k

Από την άλλη πλευρά το γινόμενο μεταξύ δύο τετραδονίων είναι πιο σύνθετο και

ορίζεται σύμφωνα με τις σχέσεις (Α�.2) . Όπως είναι εμφανές τα γινόμενα αυτά δεν
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έχουν την αντιμεταθετική ιδιότητα και το ίδιο ισχύει στη γενική περίπτωση για το

γινόμενο των τετραδονίων. Θεωρώντας λοιπόν τα τετραδόνια p και q, όπως ορίστη-

καν παραπάνω, το γινόμενο τους μπορεί να γραφτεί ως,

pq = (p1 + p2i+ p3j + p4k)(q1 + q2i+ q3j + q4k)

= p1q1 + p1q2i+ p1q3j + p1q4k

+ p2q1i− p2q2 + p2q3k − p2q4j

+ p3q1j − p3q2k − p3q3 + p3q4i

+ p4q1k + p4q2j − p4q3i− p4q4. (Α�.4)

Μετά την αναδιάταξη των όρων στο δεξί μέλος, η (Α�.4) ξαναγράφεται ως,

pq = p1q1 − (p2q2 + p3q3 + p4q4)

+ p1(q2i+ q3j + q4k) + q1(p2i+ p3j + p4k)

+ (p3q4 − p4q3)i+ (p4q2 − p2q4)j + (p2q3 − p3q2)k,

ή στην πιο συμπαγή μορφή,

pq = p1q1 − p · q + p1q + q1p+ p× q. (Α�.5)

H έκφραση του εξωτερικού γινομένου σε μητρωική μορφή μπορεί να γίνει εισά-

γοντας τον συμβολισμό του αντισυμμετρικού τελεστή [q×],

[q×] =

 0 −q4 q3

q4 0 −q2
−q3 q2 0

 (Α�.6)

και το εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων μπορεί να γραφτεί στη μορφή,

q × p =

∣∣∣∣∣∣∣
i j k

q2 q3 q4

p2 p3 p4

∣∣∣∣∣∣∣ =
q3p4 − q4p3

q4p2 − q2p4

q2p3 − q3p2



=

 0 −q4 q3

q4 0 −q2
−q3 q2 0


p2p3
p4

 = [q×]p. (Α�.7)

Με τη βοήθεια της (Α�.7) , η σχέση (Α�.5) εκφράζεται σε μητρωική μορφή,

pq = L(p)q =
[
q Φ(q)

]
=

[
p1 −pT

p (p1I3×3 + [p×])

][
q1

q

]
. (Α�.8)

Στην έκφραση (Α�.5) το εσωτερικό γινόμενο έχει την αντιμεταθετική ιδιότητα, ενώ

αντίθετα το εξωτερικό έχει την αντι-αντιμεταθετική ιδιότητα (a × b = −b × a).
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Συνεπώς το γινόμενο των τετραδονίων δεν διατηρεί την αντιμεταθετική ιδιότητα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η (Α�.5) μπορεί να μετασχηματιστεί στην ισοδύναμη

σχέση,

pq = q1p1 − q · p+ p1q + q1p− q × p

= C(q)p =
[
q Ξ(q)

]
=

[
q1 −qT

q (q1I3×3 − [q×])

][
p1

p

]
. (Α�.9)

Αφού έγινε η παρουσίαση του γινομένου των τετραδονίων, μπορεί πλέον να γίνει

και η εισαγωγή του γινομένου ενός τετραδονίου με ένα διάνυσμα. Για την εκτέλεση

αλγεβρικών πράξεων μεταξύ τετραδονίων και διανυσμάτων, κάθε διάνυσμα στο ℜ3

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα τετραδόνιο στο ℜ4 όπου το πραγματικό του μέρος είναι

μηδέν (pure quaternion) [8]. Έστω το διάνυσμα v ∈ ℜ3, τότε αυτό εκφράζεται σε

μορφή τετραδονίου ως v = [0 vT ]T ∈ ℜ4 και το γινόμενο του με ένα τετραδόνιο q

μπορεί να εκφραστεί σύμφωνα με την (Α�.8) ως,

qv = Φ(q)v =

[
−qT

(q1I3×3 + [q×])

]
v (Α�.10)

Τέλος, τα τετραδόνια έχουν ένα ουδέτερο στοιχείο ως προς τον πολλαπλασιασμό.

Από την έκφραση (Α�.8) ή την (Α�.9) είναι εμφανές ότι ορίζεται ωςqI = [1 0 0 0]T ,

έτσι ώστε,

qqI = qIq = q.

Συζυγής Μιγαδικός και Νόρμα

Ο συζυγής μιγαδικός ενός τετραδονίου q,

q = q1 + q2i+ q3j + q4k

συμβολίζεται q∗ και μπορεί να οριστεί σε αναλογία με τους συνήθεις μιγαδικούς

αριθμούς στη μορφή,

q∗ = q1 − q2i− q3j − q4k =

[
q1

−q

]
. (Α�.11)

Από τη σχέση (Α�.8) ο συζυγής του γινομένου δύο τετραδονίων είναι,

(pq)∗ =

[
p1q1 − pTq

−p1q − q1p− p× q

]

=

[
p1q1 − pTq

−p1q − q1p+ q × p

]
= q∗p∗ (Α�.12)
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Το άθροισμα ενός τετραδονίου με το συζυγή του είναι ένα βαθμωτό μέγεθος, όπως

προκύπτει εύκολα με απλή αντικατάσταση,

q + q∗ = (q1 + q)− (q1 − q) = 2q1.

Το γινόμενο τους είναι επίσης βαθμωτό και μέσω αυτού ορίζεται η νόρμα, N(q),

ενός τετραδονίου ως,

N(q) =
√
q∗q. (Α�.13)

Χρησιμοποιώντας τον ορισμό (Α�.13) και την (Α�.5) προκύπτει,

N2(q) = q∗q

= (q1 − q)(q1 + q)

= q21 − (−q) · q + q1(−q) + q1q + (−q)× q

= q21 + qTq

= q21 + q22 + q23 + q24. (Α�.14)

Οπότε από την (Α�.14) τελικά η νόρμαN(q) ισούται με,

N(q) =
√
q21 + q22 + q23 + q24 (Α�.15)

που όπως παρατηρείται συμπίπτει με τη Ευκλείδεια νόρμα ενός διανύσματος στο

ℜ4. Η περιγραφή της νόρμας του γινομένου δύο τετραδονίων, προσφέρει χρήσιμες

πληροφορίες για την περιγραφή περιστροφών στο χώρο με τη χρήση τετραδονίων

και για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να παρουσιαστεί σε αυτό το σημείο.

N(pq) =
√

(pq)∗(pq)

=
√
q∗p∗pq

=
√
q∗N2(p)q

=
√
N2(p)q∗q

=
√
N2(p)N2(q)

= N(p)N(q) (Α�.16)

Όπως θα φανεί στην συνέχεια με την εισαγωγή των τελεστών περιστροφής, ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τετραδόνια με νόρμα ίση με ένα. Ονομάζονται

μοναδιαία ή κανονικοποιημένα και όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του παρό-

ντος κεφαλαίου μπορούν να περιγράψουν περιστροφές στο χώρο. Τέλος, είναι

εμφανές από την (Α�.16) , ότι το γινόμενο δύο μοναδιαίων τετραδονίων είναι επίσης

ένα μοναδιαίο τετραδόνιο.
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Αντίστροφο Τετραδόνιο

Χρησιμοποιώντας τους ορισμούς για το συζυγή και τη νόρμα ενός τετραδονίου,

μπορεί να γίνει και ο ορισμός του αντίστροφου τετραδονίου. Αν q είναι ένα τετρα-

δόνιο, τότε το αντίστροφο του συμβολίζεται q−1 και από τον ορισμό του αντιστρόφου

πρέπει να ισχύει,

q−1q = qq−1 = 1. (Α�.17)

Πολλαπλασιασμός της παραπάνω έκφρασης από αριστερά και δεξιά με το συζυγή

μιγαδικό q∗ δίνει,

q−1qq∗ = q∗qq−1 = q∗

τέλος με τη χρήση του ορισμού (Α�.13) καταλήγουμε στη σχέση,

q−1 =
q∗

N2(q)
. (Α�.18)

Στην ειδική περίπτωση όπου το τετραδόνιο είναι κανονικοποιημένο (N(q) = 1)

από την (Α�.18) προκύπτει ότι το αντίστροφο τετραδόνιο είναι ίσο με το συζυγή

μιγαδικό.

q−1 = q∗ (Α�.19)

Τελεστές Περιστροφής

Αφού έγινε η παρουσίαση των βασικών στοιχείων της άλγεβρας των τετραδονίων,

υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη του αρχικού στόχου που είναι

η σύνδεση τους με περιστροφές στο χώρο. Όπως παρατηρείται από την έκφραση

(Α�.10) , το γινόμενο ενός τετραδονίου με ένα διάνυσμα στη γενική περίπτωση δίνει

ως αποτέλεσμα ένα τετραδόνιο, εκτός από την ειδική περίπτωση όπου το εσωτε-

ρικό γινόμενο q · v είναι μηδέν, δηλαδή τα διανύσματα q και v είναι κάθετα. Το

αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

τελεστής περιστροφής.

Αφού αποδείχτηκε ότι ένα απλό γινόμενο δεν λειτουργεί, θα πρέπει να γίνει ανα-

ζήτηση σε μια άλλη κατεύθυνση που περιλαμβάνει πιο περίπλοκες αλγεβρικές

πράξεις. Ο αναζητούμενος τελεστής θα πρέπει να έχει σαν είσοδο ένα διάνυσμα

και το αποτέλεσμα της επίδρασης του σε αυτό θα πρέπει να είναι επίσης ένα διά-

νυσμα (pure quaternion) και μάλιστα με το ίδιο μέτρο. Προκύπτει τελικά ότι αυτό

επιτυγχάνεται με τα παρακάτω τριπλά γινόμενα,

v1 = Rq(v) = qvq∗ (Α�.20)

v2 = Rq∗(v) = q∗vq . (Α�.21)
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Για το πρώτο γινόμενο στην (Α�.20) , μέσω της (Α�.10) ισχύει,

r = qv =

[
−qT

(q1I3x3 + [q×])

]
v

=

[
−qTv

q1v + q × v

]

και η (Α�.20) πλέον μπορεί να εκφραστεί στη μορφή,

qvq∗ = rq∗ = C(q∗)r

=

[
q1 qT

−q (q1I3×3 + [q×])

][
−qTv

q1v + q × v

]

=

[
−q1qTv + q1q

Tv + qT (q × v)

qqTv + (q1I3×3 + [q×])(q1v + q × v)

]

=

[
qT (q × v)

qqTv + q21v + q1(q × v) + q1(q × v) + q × (q × v)

]
(Α�.22)

Στη σχέση (Α�.22) , το βαθμωτό μέρος του τετραδονίου είναι μηδέν καθώς το διάνυ-

σμα που προκύπτει από το εξωτερικό γινόμενο q×v είναι κάθετο στο επίπεδο που

ορίζουν τα διανύσματα q και v, οπότε στη συνέχεια το εσωτερικό του γινόμενο με

το q θα είναι μηδενικό. Ακόμη με τη βοήθεια της διανυσματικής ταυτότητας,

a× (b× c) = b(a · c)− c(a · b)

η έκφραση (Α�.22) γίνεται,

qvq∗ =

[
0

q21v + 2q1(q × v) + qqTv + qqTv − ∥q∥2v

]

=

[
0

(q21 − ∥q∥2)v + 2q1(q × v) + 2qqTv

]
(Α�.23)

Είναι εμφανές από την παραπάνω εξίσωση ότι ο τελεστής (Α�.20) , όντως έχει ως

αποτέλεσμα ένα διάνυσμα και πιθανώς είναι δυνατόν να μπορεί να συνδεθεί με

κάποια περιστροφή στο χώρο. Αντικαθιστώντας στην (Α�.20) q′ = −q προκύπτει

η έκφραση (Α�.21) , η όποια υπολογίζεται άμεσα από την σχέση (Α�.23) με απλή

αντικατάσταση. Έτσι, οι τελεστές (Α�.20) και (Α�.21) γράφονται στη μορφή,

Rq(v) = (q21 − ∥q∥2)v + 2q1(q × v) + 2(q · v)q (Α�.24)

και,

Rq∗(v) = (q21 − ∥q∥2)v + 2q1(v × q) + 2(q · v)q (Α�.25)
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Σύμφωνα με τη σχέση (Α�.16) η νόρμα του διανύσματοςv1 στην (Α�.20) γράφεται,

N(v1) = N(qvq∗)

= N(q)N(v)N(q∗)

από όπου και φαίνεται ότι για να έχουμε καθαρή περιστροφή του διανύσματος

(∥v1∥ = ∥v∥) θα πρέπει το q να έχει νόρμα ένα, δηλαδή το q να είναι κανονικοποι-

ημένο. Σύμφωνα με αυτό το συμπέρασμα καθώς και το γεγονός ότι η περιγραφή

μιας περιστροφής θα πρέπει να συνδέεται με μια γωνία, μια λογική επιλογή θα

ήταν η σύνδεση του q με τη γνωστή τριγωνομετρική ταυτότητα,

cos2(ϑ) + sin2(ϑ) = 1.

Επιλέγοντας λοιπόν,

q21 = cos2(ϑ)

και

∥q∥2 = sin2(ϑ)

για τη νόρμα του q ισχύει,

N(q) =
√
q21 + ∥q∥2

=
√

cos2(ϑ) + sin2(ϑ) = 1.

Ακόμη ορίζοντας το μοναδιαίο διάνυσμα k ως,

k̂ =
q

∥q∥
=

q

sin(ϑ)

το τετραδόνιο q μπορεί να εκφραστεί στη μορφή,

q =

[
cos(ϑ)

k̂ sin(ϑ)

]
. (Α�.26)

Θεωρώντας το τετραδόνιο q μοναδιαίο, ο πρώτος όρος στην σχέση (Α�.24) μπορεί

να εκφραστεί ως,

(q21 − ∥q∥2)v = (q21 − (1− q21))v

= (2q21 − 1)v. (Α�.27)

Αντικατάσταση της (Α�.27) και της (Α�.26) στην έκφραση (Α�.24) οδηγεί στη σχέση,

qvq∗ = (2 cos2(ϑ)− 1)v + 2 cos(ϑ) sin(ϑ)(k̂ × v) + 2 sin2(ϑ)k̂(k̂ · v)

= cos(2ϑ)v + sin(2θ)(k̂ × v) + (1− cos(2ϑ))k̂(k̂ · v). (Α�.28)
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Σύγκριση της παραπάνω εξίσωσης με την εξίσωση περιστροφής του Rodrigues

(περιστροφή κατά γωνία ϑ γύρω από ένα μοναδιαίο διάνυσμα) αποτελεί την από-

δειξη ότι πράγματι ο τελεστής (Α�.20) αναπαριστά μια περιστροφή στο χώρο. Πιο

συγκεκριμένα, πολλαπλασιάζοντας από αριστερά και δεξιά ένα διάνυσμα με ένα

τετραδόνιο και το συζυγή μιγαδικό του αντίστοιχα, το διάνυσμα περιστρέφεται

κατά γωνία 2ϑ γύρω από το μοναδιαίο διάνυσμα k̂.

Αν στην έκφραση (Α�.26) γίνει αντικατάσταση τουϑ με −ϑ προκύπτει,[
cos(−ϑ)
k̂ sin(−ϑ)

]
=

[
cos(ϑ)

−k̂ sin(ϑ)

]
= q∗. (Α�.29)

Είναι εύκολα αντιληπτό λοιπόν ότι με αντικατάσταση του ϑ με −ϑ στη έκφραση

(Α�.28) θα προκύψει ο τελεστής (Α�.21)q∗vq. Συνεπώς η μοναδική διαφορά μεταξύ

των δύο τελεστών είναι η φορά της περιστροφής, γεγονός απολύτως λογικό κα-

θώς το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί είτε περιστρέφοντας ένα διάνυσμα

κατά μια φορά, είτε περιστρέφοντας ένα σύστημα κατά τη αντίθετη φορά. Όπως

αναμενόταν είναι δύσκολος ο διαχωρισμός των τελεστών περιστροφής, καθώς με

κατάλληλη επιλογή της γωνίας ϑ μπορούν να περιγράψουν τον ίδιο γεωμετρικό

μετασχηματισμό.

Από τα παραπάνω λοιπόν συμπεραίνουμε ότι η επιλογή του τελεστή για την πε-

ριγραφή μιας περιστροφής είναι αυθαίρετη και έχει να κάνει με την εκάστοτε

εφαρμογή. Είναι καλό όμως να υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ των τελεστών

έτσι ώστε να αποφεύγονται οι συγχύσεις. Θεωρώντας θετικές γωνίες ϑ ο τελεστής

(Α�.24) εκφράζει περιστροφές με την έννοια του κανόνα του δεξιού χεριού και είναι

λογικότερο να χρησιμοποιείται σαν περιστροφή διανύσματος, όταν τα συστήματα

αναφοράς είναι δεξιόστροφα. Κατά σύμβαση λοιπόν ο τελεστής (Α�.24) qvq∗, θα θε-

ωρείται σαν περιστροφή διανύσματος και ο τελεστής (Α�.25) q∗vq, σαν περιστροφή

του συστήματος αναφοράς.
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