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INTEGRERING AV TREGHETSNAVIGASJON I EN AUTONOM UNDER-
VANNSFARKOST

1       INNLEDNING

HUGIN er et prosjekt der FFI i samarbeid med Simrad utvikler en autonom under-
vannsfarkost (eng: Autonomous Underwater Vehicle, AUV) til kartleggingsformål. 
Kartleggingen foregår ved at AUVen tar bilder av havbunnen ved hjelp av en multi-
strålesonar. I denne oppgaven skal det undersøkes hvordan en treghetssensorenhet1 
bør kombineres med AUVens øvrige sensorutrustning for å få et best mulig løpende 
estimat av posisjon, hastighet og orientering. 

Rapportens disposisjon

I kapittel 2 presenteres den viktigste notasjonen og relevant matematisk teori. Kapittel 
3 gir en generell innføring i det teoretiske grunnlaget for treghetsnavigasjon og en 
utledning av navigasjonsligningene. Videre blir de ulike prinsipper som brukes i treg-
hetssensorer presentert. Til slutt utledes formler for feilutviklingen i navigasjonslig-
ningene. En beskrivelse av sensorene og en modellering av feil i disse er å finne i 
kapittel 4. I kapittel 5 designes et filter for integrasjon av treghetsnavigasjon med de 
øvrige sensorer. Det er også laget en simulator for å teste filteret, og denne blir presen-
tert i kapittel 6 sammen med de viktigste simuleringsresultatene. Kapittel 7 gir en dis-
kusjon basert på simuleringsresultatene og munner ut i en konklusjon.

Hva er nytt i kapitlet om treghetsnavigasjon?

Det finnes mye litteratur som omhandler treghetsnavigasjon (f eks Britting (1971), 
Fossen (1996) og Savage (1991)), og det kan derfor være på sin plass å nevne noe av 
det som er annerledes her. For det første er det innført en entydig notasjon for bl a 
posisjon, hastighet og akselerasjon, hvor et subskript angir størrelsens relasjoner2 til 
de aktuelle koordinatsystemer. Dessuten har en utvidet bruk og tolkning av feilvekto-
rer3 gitt enklere utledninger av feilutviklingen og vært avgjørende for design av Kal-
manfilteret og forståelse av feildynamikken.

1. Enhet som inneholder flere gyroer og akselerometre.
2. For eksempel vil en akselerasjons subskript fortelle hva som akselererer og i forhold til hvil-

ket koordinatsystem.
3. Det vil si vektorer som uttrykker en feil/skjevhet i en rotasjonsmatrise.
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2       MATEMATISK BAKGRUNN

2.1      Definisjoner og notasjon

Først defineres noen fundamentale begrep som notasjonen skal knyttes til:

Punkt: Definerer en posisjon i rommet.

Vektor: Definerer lengde og retning i rommet. Symboliseres med pil over vektor-
navnet.

Ved i tillegg å innføre tid, har en det begrepsgrunnlaget som er nødvendig, og som det 
senere kan knyttes tallverdier til.

Et koordinatsystem kan nå defineres som en mengde vektorer med en definert rekke-
følge og et punkt. Punktet definerer posisjonen til origo, mens vektorene definerer ret-
ningen til og skaleringen langs aksene. Ved hjelp av et koordinatsystem kan man 
uttrykke alle vektorer som ligger i det rommet aksene utspenner som en lineærkombi-
nasjon av aksene. Hvis vi f eks har koordinatsystemet A, med tre lineært uavhengige 

akser xA , yA  og zA , kan en vilkårlig vektor k  som ligger i det tredimensjonale rom 
uttrykkes som:

k a1xA a2yA a3zA+ += (2.1)

hvor ai , i 1 2 3, ,{ }∈  er skalare tallverdier. Vektoren k  kan også uttrykkes som:

kA
a1

a2

a3

= (2.2)

hvor komponentenes rekkefølge samsvarer med aksenes rekkefølge, og superskriptet 
sier hvilket koordinatsystems akser lineærkombinasjonen er bygget opp av. En vektor 
som representeres på denne måten sies å være dekomponert eller projisert ned i det 
aktuelle koordinatsystemet, og kalles da koordinatvektor. 

Venstre superskript brukes på derivasjonsoperatoren ved tidsderivasjon av en generell 
(koordinatfri) vektor for å vise hvilket system det er derivert i forhold til. Ved tidsde-
rivasjon av en koordinatvektor er det underforstått at hvert enkelt element deriveres 
for seg, noe som følgelig tilsvarer tidsderivasjon i forhold til koordinatsystemet vek-
toren er dekomponert i. (Dette faktum resulterer i (2.3).) 
Hvis ikke annet er sagt, betraktes de størrelser som innføres som deterministiske, tids-
variante størrelser. Der det er nødvendig, vises tidsavhengigheten eksplisitt.
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Symbolene som betegner ulike relasjoner mellom to koordinatsystemer, er definert i 
tabell 2.1 for to vilkårlige koordinatsystemer, A og B.

Tabell 2.1   Notasjon som brukes for å betegne relasjoner mellom to vilkårlige 
koordinatsystemer A og B.

Symbol Definisjon Beskrivelse

pAB
(Defineres 
ved sin 
beskrivelse)

En vektor som har lengde og retning slik at den går 
fra origo i koordinatsystem A til origo i koordinatsys-
tem B.

vAB d
dt-----

A
pAB( )

Hastigheten til origo i koordinatsystem B i forhold til 
koordinatsystem A.

aAB d
dt-----

A
vAB( )

Akselerasjonen til origo i koordinatsystem B i forhold 
til koordinatsystem A.

ωAB
Se ligning 
(2.22) 

Vinkelhastigheten til koordinatsystem B i forhold til 
koordinatsystem A.

rAB pAB
Avstanden mellom origo i koordinatsystem A og B.

RB
A (Defineres 

ved sin 
beskrivelse)

Denne matrisen betegnes rotasjonsmatrise, og kan 
brukes og beskrives på to forskjellige måter:

Koordinattransformasjon: Ved å premultiplisere en 
vektor dekomponert i koordinatsystem B med denne 
matrisen, får vi den samme vektoren dekomponert i A. 

Rotasjon: Ved å premultiplisere en vektor dekompo-
nert A med denne matrisen, får vi en ny vektor 
dekomponert i A, som er rotert på en slik måte at den 
får samme koordinatrepresentasjon i B som den 
hadde i A før rotasjonen (“rotasjon fra A til B”).

Denne matrisen beskriver dermed entydig orienterin-
gen til koordinatsystem B i forhold til A.

R̂B
A Se ligning 

(2.46)
En rotasjonsmatrise som roterer/transformerer 
omtrent som RB

A . (Vanligvis er dette en beregnet ver-

sjon av den virkelige RB
A .)

eAB
Se ligning 
(2.52)

Vektor som beskriver forskjellen mellom R̂B
A  og RB

A , 

(som vanligvis kan tolkes som feilen i R̂B
A ). Dekom-

ponert består den av tre små feilvinkler.
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Det kan med en gang være verdt å merke seg at 

vAB
C p· AB

C≠ (2.3)

Grunnen til dette er altså at til høyre i (2.3) står vektoren d
dt-----

C
pAB( )  (dekomponert i 

C) som jo generelt ikke er lik vektoren vAB . Tilsvarende vil selvsagt gjelde for aksele-
rasjon.

Alle koordinatsystemer som innføres er bygget opp av tre ortogonale vektorer med 
lengde én og med en rekkefølge x, y, z som følger høyrehåndsregelen.

De ulike koordinatsystemer blir definert etter hvert som det blir bruk for dem, en opp-
summering finnes i tabell 3.1, side 32.

2.2      Nyttige sammenhenger

I dette underkapitlet blir det utledet noen matematiske sammenhenger som det vil bli 
bruk for senere.

2.2.1     Rotasjonsmatrise

Utgangspunktet er to vilkårlige koordinatsystemer med ulik orientering. Det vil da 

alltid være mulig å beskrive deres relative orientering som en rotasjon om en akse λ . 
Vinkelen det roteres kalles β og fortegnet er gitt av høyrehåndsregelen. Da det kun er 

retningen til λ  som er av interesse, defineres denne vektoren til å ha lengde en:

λ 1=Δ (2.4)

En rotasjon i det tredimensjonale rom kan derfor defineres entydig med tre parametre.

Det skal nå utledes et uttrykk for rotasjonsmatrisen, og det tas da utgangspunkt i to 

koordinatsystemer, A og B, som begge har sin z-akse parallell med λ , men ellers er 

vilkårlige. En vektor k1  roteres fra A til B og heter k2  etter rotasjonen (dvs k1
A k2

B= ). 

Dette gir:

k1 a1xA a2yA a3λ+ +=

k2 a1xB a2yB a3λ+ +=
(2.5)
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og:

xB xA βcos yA βsin+=

yB x– A βsin yA βcos+=
(2.6)

Vi får dermed at:

k2 a1xA βcos a1yA βsin a2xA– βsin a2yA βcos+ a3λ+ +=

βcos a1xA a2yA a3λ+ +( ) βsin a1yA a2– xA( ) a3λ 1 βcos–( )+ +=
(2.7)

Da vi har at k1 λ⋅ a3=  ( ⋅ betegner skalarprodukt) og λ k1× a1yA a2– xA= , kan vi 

skrive (2.7) som:

k2 βcos k1( ) βsin λ k1×( ) 1 βcos–( )λ λ k1⋅( )+ += (2.8)

Ved å faktorisere ut k1  på høyre side vil uttrykket som k1  er multiplisert med være en 

dyade. Denne dyaden roterer da koordinatfrie vektorer en vinkel β om λ . En dyade 
kan dekomponeres i et vilkårlig koordinatsystem, f eks C, og vi får da en rotasjonsma-
trise som roterer vektorer dekomponert i C på den beskrevne måte. Dyader skal ikke 
behandles i dette arbeidet, vi skal kun finne rotasjonsmatrisen. Dette gjøres ved å 
dekomponere (2.8) i koordinatsystem C. Vi får altså:

k2
C βcos k1

C( ) βsin λC k1
C×( ) 1 βcos–( )λC λC( )Tk1

C+ += (2.9)

Dette blir videre:

k2
C β Icos βsin S λC( ) 1 βcos–( )λC λC( )T+ +( )k1

C= (2.10)

hvor S(⋅) er kryssproduktoperatoren (gitt i (2.22) på komponentform). Vi kan nå defi-
nere:

RB
A( )C β Icos βsin S λC( ) 1 βcos–( )λC λC( )T+ +=Δ

RB
A( )C

(2.11)

 er altså rotasjonsmatrisen som roterer vektorer dekomponert i C en vinkel β 

om λ . Da det i dette arbeidet vanligvis vil bli rotert vektorer gitt i A eller B, definerer 
vi:

RB
A RB

A( )A RB
A( )B= =Δ (2.12)

Grunnen til at de to siste er like er jo at λ  er rotasjonsaksen, og derfor har vi at:

λA λB= (2.13)
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Det kan nevnes at RB
A  også kan brukes på en vektor dekomponert i det vilkårlige koor-

dinatsystemet C. Da vil den imidlertid generelt ikke rotere om λ , men derimot om en 

akse bestemt av koordinatsystem C. For eksempel vil 
βcos βsin– 0
βsin βcos 0

0 0 1

 rotere en vinkel β 

om z-aksen til C. En rotasjonsmatrise har dermed, i motsetning til en rotasjonsdyade, 
ingen informasjon om retninger i rommet når den brukes på denne måten. Denne 
måten å bruke en rotasjonsmatrise på, gir opphav til alternative formuleringer av en 
generell rotasjonsmatrise som en sekvens av enkle rotasjoner.

Alternativ formulering 1

En generell rotasjonsmatrise RB
A , kan beskrives på følgende måte: Først roteres koor-

dinatsystem A en vinkel αAB x,  rundt sin egen x-akse, deretter en vinkel αAB y,  rundt sin 

nye y-akse og til slutt en vinkel αAB z,  rundt sin nyeste z-akse. Koordinatsystemet vi 
har fått etter alle rotasjonene er altså B, og vi kan dermed uttrykke rotasjonsmatrisen 
som:

RB
A

1 0 0
0 cαx s– αx

0 sαx cαx

cαy 0 sαy

0 1 0
s– αy 0 cαy

cαz s– αz 0
sαz cαz 0
0 0 1

=

cαycαz cαysαz– sαy

sαxsαycαz cαxsαz+ s– αxsαysαz cαxcαz+ s– αxcαy

c– αxsαycαz sαxsαz+ cαxsαysαz sαxcαz+ cαxcαy

=

(2.14)

hvor αi αAB i,=  og c(⋅)=cos(⋅) og s(⋅)=sin(⋅).

De tre parameterne gir altså en entydig representasjon av RB
A  (når det er underforstått 

at vi roterer som beskrevet), og disse kan samles til en orienterings”vektor” som kan 
skrives:

θAB

αAB x,

αAB y,

αAB z,

=Δ (2.15)

Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke er noen fysisk vektor som er dekom-
ponert, men kun en gruppe tall som det matematisk er hensiktsmessig å håndtere sam-
let.
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Alternativ formulering 2

Vi kan lage en ny alternativ formulering ved å rotere i rekkefølgen z, y, x i stedet for x, 

y, z. Beskrivelsen av RB
A  blir da:

Først roteres koordinatsystem A en vinkel αAB z,  rundt sin egen z-akse, deretter en 

vinkel αAB y,  rundt sin nye y-akse og til slutt en vinkel αAB x,  rundt sin nyeste x-akse. 

Vi får dermed:

RB
A

cαz s– αz 0
sαz cαz 0
0 0 1

cαy 0 sαy

0 1 0
s– αy 0 cαy

1 0 0
0 cαx s– αx

0 sαx cαx

=

cαzcαy sαz– cαx cαzsαysαx+ sαzsαx cαzsαycαx+
sαzcαy cαzcαx sαzsαysαx+ cα– zsαx sαzsαycαx+

s– αy cαysαx cαycαx

=

(2.16)

hvor αi αAB i,=  og c(⋅)=cos(⋅) og s(⋅)=sin(⋅).

“Vektoren” som beskriver RB
A  som rotasjon om nye akser i rekkefølgen z, y, x beteg-

nes:

θAB
*

αAB x,

αAB y,

αAB z,

=Δ (2.17)

2.2.2     Rotasjonsmatrise og vinkelhastighet

Orienteringen til koordinatsystem B i forhold til A kan altså representeres med RB
A , 

mens vinkelhastigheten til B i forhold til A er ωAB . Det er dermed klart at endringen i 

RB
A  må være funksjon av ωAB . Denne sammenhengen vil det ofte bli bruk for og skal 

nå utledes, noe som gjøres ved hjelp av selve definisjonen på vinkelhastighet:
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Fordi alle rotasjonsmatriser mellom våre koordinatsystemer er ortogonale vil føl-

gende gjelde for RB
A :

RB
A( )TRB

A I= (2.18)

Da vi er interessert i endring av rotasjonsmatrisen med hensyn på tiden, tidsderiverer 
vi og får:

R· B
A( )TRB

A RB
A( )TR· B

A+ RB
A( )TR· B

A( )T RB
A( )TR· B

A+ 0= = (2.19)

Hvis vi nå definerer:

S RB
A( )TR· B

A=Δ (2.20)

ser vi at S har følgende egenskap:

ST S+ 0= (2.21)

og dermed er skjevsymmetrisk. Fordi S er skjevsymmetrisk finnes det en koordinat-

vektor ωAB
B ω1 ω2 ω3, ,[ ]T=  som oppfyller følgende:

S ωAB
B( )

0 ω3– ω2

ω3 0 ω– 1

ω– 2 ω1 0

= (2.22)

Denne vektoren er per definisjon vinkelhastigheten til vektorer som dreies av rota-

sjonsmatrisen. Ved å premultiplisere (2.20) med RB
A  får vi:

R· B
A RB

AS ωAB
B( )= (2.23)

Vi har dermed fått sammenhengen vi var ute etter (med ωAB  dekomponert i B). 

2.2.3     Similaritetstransformasjonen

Det skal her vises hvordan en vektor som er argument i kryssproduktoperatoren kan 
transformeres mellom ulike koordinatsystemer.

Vi tar utgangspunkt i den generelle vektoren:

k1 k k2×= (2.24)

Denne kan dekomponeres i de vilkårlige koordinatsystemene A og B, altså:

k1
A kA k2

A×      eller      k1
B kB k2

B×== (2.25)
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Ved å koordinattransformere k1
B  til A får vi:

kA k2
A× RB

A kB k2
B×( )= (2.26)

eller ekvivalent:

S kA( )k2
A RB

AS kB( )k2
B= (2.27)

Hvis vi erstatter k2
B  med k2

A  transformert til B, får vi:

S kA( )k2
A RB

AS kB( )RA
Bk2

A= (2.28)

Dette gjelder altså for alle k2
A  og vi har dermed:

S kA( ) RB
AS kB( )RA

B= (2.29)

Denne sammenhengen blir ofte kalt similaritetstransformasjonen.

2.2.4     Enkel tidsderivasjon i ulike koordinatsystemer

En annen nyttig formel er sammenhengen mellom den tidsderiverte av en vilkårlig 

vektor k  i to ulike koordinatsystemer:

Vi tar utgangspunkt i:

kA RB
AkB= (2.30)

Tidsderivasjon av dette gir:

k·A R· B
AkB RB

Ak·B+= (2.31)

Ved å bruke (2.23), fås:

k·A RB
AS ωAB

B( )kB RB
Ak·B+= (2.32)

som gir:

k·A RB
A S ωAB

B( )kB k·B+( ) RB
A k·B ωAB

B kB×+( )= = (2.33)

På koordinatfri form blir dette:

d
dt-----

A
k( ) d

dt-----
B

k( ) ωAB k×+= (2.34)
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Dette resultatet illustrerer det faktum at vektorer ikke har posisjon. Den tidsderiverte 

av k  er jo identisk i to systemer som kun har lineær hastighet og akselerasjon i for-

hold til hverandre. Hvis systemene derimot endrer sin relative orientering ( ωAB 0≠ ) 
vil dette fanges opp av en vektor, og den deriverte blir ikke lik i de to systemene. (Vi 
ville også fått et tilleggsledd om systemene endret sin relative skalering.)

2.2.5     Dobbel tidsderivasjon i ulike koordinatsystemer

Det kan også være nyttig å se på sammenhengen mellom den dobbeltderiverte i to vil-
kårlige koordinatsystemer:

Derivasjon av (2.33) med hensyn på tiden gir:

k··A R· B
A S ωAB

B( )kB k·B+( ) RB
A S ω· AB

B( )kB S ωAB
B( )k·B k··B+ +( )+= (2.35)

Bruk av (2.23) gir:

k··A RB
A S ωAB

B( ) S ωAB
B( )kB k·B+( ) S ω· AB

B( )kB S ωAB
B( )k·B k·· B+ ++⎝ ⎠

⎛ ⎞= (2.36)

Dette kan forenkles til:

k·· A RB
A S ωAB

B( )S ωAB
B( )kB S ω· AB

B( )kB 2S ωAB
B( )k·B k··B+ ++

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

= (2.37)

eller eventuelt:

k··A RB
A k··B ωAB

B ωAB
B kB×( )× ω· AB

B kB× 2ωAB
B k·B×++ +( )= (2.38)

På koordinatfri form blir dette:

d2

dt2-------
A

k( ) d2

dt2-------
B

k( ) ωAB ωAB k×( )× d
dt-----

B
ωAB( )⎝ ⎠

⎛ ⎞ k× 2ωAB
d
dt-----

B
k( )×++ +=

(2.39)

Dette er altså sammenhengen mellom den dobbelt tidsderiverte av en generell vektor i 
to vilkårlige koordinatsystemer.

2.2.6     Rotasjonsmatrisen ved små rotasjoner

Det skal her gjøres en første ordens tilnærmelse av rotasjonsmatrisen ved små rotasjo-
ner. Dette kan finnes ved å ta utgangspunkt i (2.11). Vi har også at:

βsin β β3

3!-----– β5

5!----- β7

7!-----– …+ +=

βcos 1 β2

2!-----– β4

4!----- β6

6!-----– …+ +=
(2.40)
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En første ordens tilnærmelse vil altså være å sette βsin β=  og βcos 1= . Ved å 

bruke (2.11) og (2.12) får vi da følgende tilnærmede uttrykk for RB
A :

RB
A I βS λA( )+≈ I βS λB( )+= (2.41)

For å forstå dette uttrykket kan vi gjøre tilsvarende tilnærmelse av en av de alternative 
formuleringene av rotasjonsmatrisen1, ligning (2.14) eller (2.16), som gir:

RB
A

1 αAB z,– αAB y,

αAB z, 1 αAB x,–
αAB y,– αAB x, 1

≈ (2.42)

Vi har dermed at:

βλA βλB
αAB x,

αAB y,

αAB z,

= = (2.43)

Vi definerer nå:

αAB βλ=Δ

αAB

(2.44)

 vil altså generelt betegne vektoren som dekomponert i A eller B er bestående av 

små vinkler som tilsvarer rotasjonsmatrisen RB
A . Vektoren vil ligge langs rotasjonsak-

sen, og ha en lengde lik vinkelen det roteres. Sammenhengen mellom matrisen og 
vektoren (som kun gjelder ved små vinkler) er gitt av:

RB
A I S αAB

A( )+≈ I S αAB
B( )+= (2.45)

En kan til slutt merke seg at αAB
A αAB

B=  kun gjelder fordi αAB  ligger langs rota-

sjonsaksen. Tilnærmelsen kA kB=  for en generell vektor k , vil være av nullte orden 
(dvs ha en feil proporsjonal med β.)

2.2.7     Tilnærmet rotasjonsmatrise

En rotasjonsmatrise som er omtrent lik RB
A , kan betegnes R̂B

A . Vi kan uttrykke denne 

som:

R̂B
A RB

A' RB'
A= = (2.46)

1. Det er likegyldig hvilken av dem som brukes fordi rotasjonsrekkefølgen med små vinkler er 
vilkårlig ved første ordens tilnærming.
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hvor A'  ligger litt skjevt i forhold til A, og B'  ligger tilsvarende skjevt i forhold til B. 
Vi kan videre uttrykke disse som:

RB
A' RA

A'RB
A=

RB'
A RB

ARB'
B=

(2.47)

Ved å bruke (2.45) kan vi dermed sette opp følgende første ordens tilnærmelser:

RA
A' I S αA'A

A'( )+≈ I S αA'A
A( )+=

RB'
B I S αBB'

B( )+≈ I S αBB'
B'( )+=

(2.48)

Både αA'A
A  og αBB'

B  uttrykker altså feilen i R̂B
A , men de er referert til hvert sitt koordi-

natsystem. Det er nå nærliggende å tro at dette må være den samme vektoren, bare 
dekomponert i hvert sitt koordinatsystem. At det faktisk er slik kan vises ved å kombi-
nere (2.46) og (2.47), som gir:

RA
A'RB

A RB
ARB'

B= (2.49)

Bruk av (2.48) gir:

I S αA'A
A( )+( )RB

A RB
A I S αBB'

B( )+( )= (2.50)

Ved å benytte similaritetstransformasjonen er det dermed klart at:

αA'A αBB'= (2.51)

Denne vektoren gir altså en beskrivelse av skjevheten/feilen til R̂B
A  (i forhold til RB

A ), 

og betegnes heretter eAB , altså:

eAB αA'A αBB'= =Δ (2.52)

Til slutt kan resultatene i dette underkapitlet oppsummeres som:

R̂B
A I S eAB

A( )+( )RB
A≈ RB

A I S eAB
B( )+( )= (2.53)

3       TREGHETSNAVIGASJON

Treghet er tradisjonelt betegnelsen på det fenomenet at masse motsetter seg endring i 
sin hastighetsvektor, det være seg retning eller lengde. Det kreves altså en kraft for å 
endre denne vektoren, og denne kan uttrykkes ved Newtons 2. lov (antar konstant 
masse):

F m aIP= (3.1)
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hvor m er størrelsen på massen og aIP  er den resulterende akselerasjon. P er her et 

koordinatsystem som er festet til massen og I er et inertielt1 koordinatsystem uten gra-
vitasjon. 

Navigasjon beskriver bl a det at man ønsker å finne sin posisjon i forhold til et hen-
siktsmessig koordinatsystem. Vi antar i første omgang at dette systemet er I. I treg-
hetsnavigasjon skal man altså finne sin posisjon ved å benytte treghetsprinsippet. 
Dette kan gjøres ved å måle kraften en kjent (konstant) masse utsettes for, og dermed 
kan akselerasjonen til massen regnes ut. En slik masse kan monteres i referansepunk-
tet2 til farkosten som skal navigeres, og farkosten vil da (ideelt) ha samme akselera-
sjon som massen. Akselerasjonen kan integreres opp en gang, og vil da (sammen med 
en initialverdi) gi hastighet. Denne kan igjen integreres opp til å gi posisjon i forhold 
til I. For detaljer om initialisering, se underkapittel 3.1.6.

I praksis vil et instrument som måler akselerasjon, et akselerometer, kun måle aksele-
rasjon i én retning i rommet, denne retningen kalles akselerometrets monteringsakse. 

Det er dermed aIP  sin komponent langs monteringsaksen som måles. For å måle hele 

aIP  trengs derfor minst tre akselerometre montert i tre lineært uavhengige retninger i 
rommet. Det antas nå at det brukes tre akselerometre montert perfekt ortogonalt, rett 
ved referansepunktet. Koordinatsystem P defineres herved til å ha origo i referanse-
punktet og aksene parallelt med monteringsaksene til akselerometrene. Dermed er det 

klart at akselerometrene i tallverdi vil måle aIP
P . Det vi trenger er imidlertid aIP

I  som 

kan integreres opp til å gi pIP
I . Vi må derfor ha informasjon om orienteringen til P i 

forhold til I. Denne kan finnes på litt ulike måter avhengig av hvordan P er realisert i 
farkosten:

Skrogfast akselerometermontering (strapdown system)

Det defineres et koordinatsystem B, som er festet til fartøyet (eng. body-fixed), med 
origo i fartøyets referansepunkt. x-aksen peker framover i fartøyet, y-aksen mot styr-
bord og z-aksen nedover. Hvis akselerometrene er montert direkte på farkosten, settes 
B = P. (Vi kunne vært mer generelle og sagt at akselerometrene var montert rotert men 
fast i forhold til P, og at B var rotert, men fast i forhold til P. Dette ville øke komplek-
siteten uten å belyse noen nye effekter, og utelates derfor.) Hvis nå farkosten endrer 
sin orientering i forhold til I, vil P være et lite hensiktsmessig (ikke-inertielt) koordi-
natsystem å oppgi posisjonen i. For å få posisjonen gitt i I må vi vite fartøyets oriente-
ring (i forhold til I). For å finne orienteringen kan man bruke gyroer montert direkte 
på fartøyet. Disse finner vinkel/vinkelhastighet ved hjelp av treghetsegenskaper til 
masse eller lys (se underkapittel 3.2.3 for en oversikt over mulige prinsipper). De 

1. Et inertielt eller Newtonsk system er et ikke-akselerert system. (Newtons 2. lov gjelder kun i 
et slikt system.)

2. Referansepunktet er fartøyets “origo”, og dette definerer fartøyets posisjon.
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måler derfor vinkelhastighet/vinkel i forhold til I, altså ωIB  (hvis de måler vinkelhas-
tighet), som er nettopp det vi ønsker. Målingen kan gjøres ved hjelp av flere prinsipp, 
men uansett vil en enkelt gyro som oftest måle vinkelhastighetens projeksjon langs én 
akse i rommet, monteringsaksen. Det trengs derfor minst tre gyroer montert i tre line-
ært uavhengige retninger i rommet for å måle den totale vinkelhastighet. Hvis monte-

ringsaksene sammenfaller med aksene til B, måles ωIB
B . Denne kan deretter integreres 

opp til RB
I  ved å bruke (2.23), og dermed har man fartøyets orientering. 

Kardansk opphengt plattform (gimbal basert system)

Man kunne også tenke seg en løsning der akselerometrene var montert på en kardansk 
opphengt (“gimbalisert”) plattform som holdt sin orientering konstant i forhold til I. 
Man kunne da holde orienteringen til P lik I’s orientering, og akselerometrene ville 

måle aIP
P aIP

I= . I så fall kan man integrere opp direkte to ganger for å få den ønskede 
posisjon gitt i I. Man må imidlertid også her ha gyroer, disse skal nemlig sørge for at 
plattformen virkelig ikke endrer sin orientering i forhold til I. Gyroene kan også mon-

teres på plattformen (sammenfallende med P), og måler dermed ωIP
P . Hvis de da 

måler noe annet enn null vinkelhastighet, tyder det på at plattformen har rotert i for-
hold til I, og den må da roteres på plass igjen. Plattformen kan også tvinges til å ha en 
(lav) vinkelhastighet, i de tilfeller der det er hensiktsmessig.

3.1      Terrestrisk navigasjon

Ved navigasjon i nærheten av jordas overflate er det ofte hensiktsmessig å oppgi posi-
sjonen i forhold til jorda (dvs i et jordfast koordinatsystem). Som et eksempel kan vi 
tenke oss et koordinatsystem med origo i jordas geometriske sentrum, yz-planet sam-
menfallende med ekvatorplanet, y-aksen pekende mot 90° østlig lengdegrad og x-
aksen mot nord. Dette koordinatsystemet, som altså er festet til jorda, betegnes heret-

ter som E. Oppgaven blir dermed å finne pEP  ved hjelp av akselerometre og gyroer. 
Det skal nå gis en oversikt over de hensyn som da må tas.

3.1.1     Gravitasjonskraft

Ved terrestrisk navigasjon vil det alltid være et betydelig gravitasjonsfelt tilstede. 
Dette gir opphav til en kraft på akselerometermassen, akkurat som om massen hadde 
en akselerasjon i motsatt retning av kraften. I følge Einsteins ekvivalensprinsipp er 
det ikke teoretisk mulig å skille dette fra en “virkelig” akselerasjon (om man kun har 
ett målepunkt). Det kan derfor hevdes at gravitasjon er akselerasjon. I dette arbeidet 
blir imidlertid gravitasjon og akselerasjon behandlet som to forskjellige fenomen. Vi 
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kan derfor si at akselerometrene måler differansen mellom virkelig akselerasjon og 
gravitasjon, og denne målingen kan kalles spesifikk kraft (kraft på akselerometermas-
sen dividert på massen):

fIP aIP gP–= (3.2)

hvor gravitasjonsvektoren som gjelder ved origo i P, er definert som:

gP
Fgravitasjon

m----------------------=Δ (3.3)

hvor Fgravitasjon  er den kraften gravitasjonsfeltet gir opphav til på massen, m.

For å finne aIP  må vi derfor legge gP  til målingen og det trengs følgelig en modell av 
gravitasjonen (som ikke behøver å være bedre enn det akselerometernøyaktigheten 
tilsier). Gravitasjonen varierer i sted (i forhold til jorda) pga jordas (tilnærmet) ellip-
tiske form og pga inhomogen massefordeling i jorda. Gravitasjonen varierer også i 
tid, først og fremst pga tidevannet, men også fordi gravitasjon fra sol og måne kan 
være målbar. Andre himmellegemer gir ikke målbar gravitasjon fordi de er så langt 
borte1.

Hvis vi kjenner tiden og vår omtrentlige posisjon i forhold til jordoverflaten, er det i 
dag mulig å finne gravitasjonsvektoren med god nøyaktighet, enten ved hjelp av 
tabelloppslag eller matematiske funksjoner.

3.1.2     Andre effekter

Siden jorda roterer vil ethvert punkt på jordoverflaten (bortsett fra nord- og sydpolen) 

være akselerert (i forhold til I). Vi har altså at aEP aIP≠ . Det blir først gitt en fysisk 
forklaring på årsakene til dette, deretter bevises det matematisk.

Den fysiske forklaringen tar utgangspunkt i et forsøk på å sette opp Newtons 2. lov i 

forhold til jorda (altså med aEP  i stedet for aIP ):

F maEP≈ (3.4)

Men da E ikke er noe inertielt koordinatsystem må vi innføre noen tilleggskrefter som 
ser ut til å virke i E, såkalte fiktive krefter:

F ΣFfiktiv+ maEP= (3.5)

Disse tilleggskreftene skal nå studeres litt nærmere: (Det er antatt at jorda og dermed 
E har konstant vinkelhastighet i forhold til I.) 

1. Gravitasjonskraften avtar jo omvendt-proporsjonalt med kvadratet av avstanden.
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Sentrifugalkraft

Fordi jorda roterer og vi dermed beveger oss i en sirkelbevegelse, er vi hele tiden 
akselerert (av gravitasjonskraften) inn mot rotasjonsaksen (sentripetal- eller senter-
søkende akselerasjon). Sett fra E har vi derimot ingen slik akselerasjon og det vil der-
for se ut som om det virker en kraft i motsatt1 retning av sentripetalakselerasjonen. 
For å kunne bruke Newtons 2. lov i E må vi derfor innføre en fiktiv kraft som står nor-
malt på jordas rotasjonsakse og har absoluttverdi lik massen ganger sentripetalaksele-
rasjonen. Denne kraften kalles ofte sentrifugalkraft (lat. centrum, midtpunkt, og 
fugere, flykte) og er dermed gitt ved:

Fsentrifugal m ωIE
2
rrot ω– IE ωIE pEP×( )m×= = (3.6)

hvor m er akselerometermassen og ωIE  er jordas vinkelhastighet. rrot  er rotasjonsra-

dien (normalt på jordas rotasjonsakse, retning ut fra aksen) og pEP  er posisjonsvektor 
fra jordas sentrum. På samme måte burde vi innføre en sentrifugalkraft fordi jorda går 
i bane rundt sola (som gjør oss tyngre om dagen enn om natten), sola går igjen i bane 
i melkeveien som gir en ny sentrifugalkraft osv. Disse sentrifugalkreftene blir imidler-

tid ytterst små til tross for stor rrot , fordi ω
2
-faktoren blir uhyre liten. Kreftene er 

så små at med dagens akselerometerusikkerhet er de neglisjerbare.

Corioliskraft

Når vi beveger oss i et roterende system må vi innføre enda en fiktiv kraft for å kunne 
bruke Newtons 2. lov, denne kalles Corioliskraften2. Corioliskraften består av to 
komponenter. Den ene kommer fra øst-vest bevegelse fordi dette gjør at vår vinkel-

hastighet om jordaksen ikke lenger er ωIE  som i forrige underkapittel. Sentrifugal-
kraften er jo uavhengig av fartøyets hastighet, så den første delen av Corioliskraften 
kan ses på som en “justering av sentrifugalkraften” pga fartøyets hastighet. Denne 
delen er derfor parallell med sentrifugalkraften.

Den andre delen oppstår når d
dt----- rrot 0≠ , altså typisk for nord-sør bevegelse og 

høyde-endring. Denne kraften ser ut til å virke i E fordi vår rotasjonsradius endres når 
d
dt----- rrot 0≠ . Hvis vi endrer vår rotasjonsradius, men ellers står stille i forhold til 

jorda, må vi akselereres normalt på rrot  og ωIE  (dvs tangentielt). Retningen fås ved å 

1. Tilsvarende situasjon har en f eks idet en bil krasjer, dvs akselererer bakover (retarderer). Da 
vil passasjerene føle at det virker en kraft framover i forhold til bilen.

2. Postulert av den Franske ingeniøren og matematikeren Gustave Gaspard Coriolis i 1835.
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innse at vi må akselereres med jordrotasjonen om vi øker vår radius ( d
dt----- rrot 0> ), 

fordi punkter med større radius har større lineær hastighet (ved samme vinkelhastig-
het). 

Begge de to delene av Corioliskraften kan sammenfattes i følgende matematiske 
uttrykk:

FCoriolis 2ωIE vEP×( )m–= (3.7)

hvor vEP  er fartøyets hastighet i forhold til E. I teorien vil vi tilsvarende som for sen-
trifugalkraft få et bidrag pga vår bane rundt sola osv, men den lave vinkelhastigheten 
vil også her sørge for at bidraget blir ubetydelig.

Det er nå drøftet de hensyn som må tas fordi E roterer. En kan dermed merke seg at 
det kun er jordas egen rotasjon som gir merkbart bidrag. Matematisk kan denne til-
nærmelsen uttrykkes:

d 2

dt2-------
I

pIE( ) aIE 0 = = , for alle t (3.8)

hvor pIE  altså er vektoren fra origo i I til jordas (geometriske) sentrum. Dette er grun-
nen til at I ofte blir definert til å ha sammenfallende origo med E, men da uten å rotere 
med jorda.

Matematisk bevis

Vi har nå sett at

ΣFfiktiv Fsentrifugal FCoriolis+= (3.9)

som ved divisjon med m gir følgende sammenheng mellom aEP  og aIP :

aEP aIP ωIE ωIE pEP×( )×– 2ωIE vEP×–= (3.10)

Matematisk kan denne sammenhengen finnes ved å ta utgangspunkt i tabell 2.1 som 
sier at:

aIP
d2

dt2-------
I

pIP( )= (3.11)
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Ved å substituere pIP pIE pEP+=  inn i (3.11) og i tillegg bruke tilnærmelsen (3.8) 
får vi:

aIP
d2

dt2-------
I

pEP( )= (3.12)

Fra tabell 2.1 har vi også at aEP
d2

dt2-------
E

pEP( )= . Det er derfor sammenhengen mellom 

dobbel tidsderivasjon av vektoren pEP  i systemene I og E som skal finnes. Vi kan der-
med bruke (2.39) som gir:

d2

dt2-------
I

pEP( ) d2

dt2-------
E

pEP( ) ωIE ωIE pEP×( ) d
dt-----

E
ωIE( )⎝ ⎠

⎛ ⎞ pEP×

2ωIE
d
dt-----

E
pEP( )×

+

+

×+= (3.13)

Spinnet til jorda kan regnes som tidskonstant i forhold til I, og dermed vil tilsvarende 

også gjelde ωIE . I ligningen inngår imidlertid den tidsderiverte av ωIE  i forhold til E. 

Fordi ωIE  per definisjon er parallell med rotasjonsaksen til E, vil den da også være 
tidskonstant i forhold til E. Ved i tillegg å bruke notasjonen fra tabell 2.1 får vi:

d2

dt2-------
I

pEP( ) aEP ωIE ωIE pEP×( ) 2ωIE vEP×+×+= (3.14)

Ved hjelp av (3.12) får vi til slutt:

aIP aEP ωIE ωIE pEP×( ) 2ωIE vEP×+×+= (3.15)

og (3.10) er dermed vist.

3.1.3     Gyrokompensasjon pga rotasjonen

Det er til nå beskrevet hvilke hensyn som må tas på jorda i forhold til akselerometer-

målingene. For gyroene er det ikke så komplisert, de måler alltid ωIP . Fordi jorda 
roterer vil E hele tiden endre sin orientering i forhold til I. Dette vil gyroene dermed 
måle og siden vi er interessert i orientering relativt til E må rotasjonen trekkes fra. Jor-

das vinkelhastighet, ωIE  er meget godt kjent både i retning og amplitude, og usikker-
heten er neglisjerbar for vårt formål.

3.1.4     Lokalt koordinatsystem

Med de hensyn som nå er tatt, kan vi finne vår posisjon i E, pEP  ved å integrere opp 

aEP  gitt som

aEP fIP gP ωIE ωIE pEP×( )×–+ 2ωIE vEP×–= (3.16)
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Uttrykket er en kombinasjon av (3.10) og (3.2). Det er imidlertid svært vanlig å inn-
føre enda ett koordinatsystem og relatere en del størrelser til dette. Det såkalte lokale 
koordinatsystemet, L, har ofte x- og y-aksene pekende henholdsvis nordover og øst-
over, mens z-aksen peker nedover, normalt på jordoverflaten (slik den er modellert). 
Koordinatsystemet følger altså med fartøyet, og origo er vanligvis1 definert slik at far-
tøyets referansepunkt har null x- og y-koordinat, og den modellerte jordoverflaten har 
null z-koordinat i L. Denne versjonen av L betegnes NED (eng. North East Down), og 
i tillegg til å rotere med E vil det jo også endre orientering med jordkrumningen etter-
som fartøyet beveger seg. En ulempe med NED-systemet er at det vil endre sin orien-
tering svært hurtig hvis fartøyet beveger seg i polområdene (uendelig hurtig ved 
passering av en pol). For skrogfaste systemer vil dette bl a kreve ekstra høy tastetid i 
en datamaskin som skal beregne orienteringen til NED. For gimbal baserte systemer 
som holder plattformens orientering konstant i forhold til L, kreves mye bruk av 
pådrag for å skifte plattformens orientering hurtig. For å omgå slike problemer kan vi 
la nord- og øst-aksene rotere “fritt” om z-aksen. F eks kan vinkelhastigheten til de 
horisontale aksene i forhold til jorda ha null komponent langs z-aksen. Denne versjo-
nen av L kalles “vandrende azimuth” (eng. Wander Azimuth), og blir betegnet AZI. 
Azimuth-vinkelen, som betegnes a, er definert som vinkelen NED må dreies om sin z-
akse for å sammenfalle med AZI. (Fortegnet er gitt av høyrehåndsregelen). 

Figur 3.1 viser koordinatsystemene I, E og L (versjon AZI) med aksene tegnet ut fra 
origo (skaleringen er ikke vist). Breddegrad (μ) og lengdegrad (l) er også vist på figu-
ren.

1. Ved navigasjon i kun et begrenset område, vil ikke nord, øst og ned retningene endre seg 
mye i forhold til jorda. Dette koordinatsystemet kan dermed tilnærmes som jordfast, og man 
kan bestemme seg for en hensiktsmessig (jordfast) plassering av origo.
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Figur 3.1  Koordinatsystemene I, E og L (versjon AZI).

Vi kan merke oss at definisjonen på azimuth, lengde- og breddegrad gjør at RL
E  kan 

uttrykkes som en rotasjonssekvens om nye akser i rekkefølgen x, y, z. Ved å bruke 
notasjonen definert i (2.15) får vi dermed:

θEL

l
μ–
a

= (3.17)

Orienteringen til fartøyet oppgis vanligvis i forhold til det lokale koordinatsystemet, 

og kan dermed uttrykkes som RB
L . Rull- (φ), stamp- (θ) og girvinkel (ψ) kan nå (i tråd 

med (2.16) og (2.17)) defineres som: 

φ
θ
ψ

θLB
*=Δ (3.18)
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3.1.5     Navigasjonsligningene i L ved skrogfast sensormontering

I dette underkapitlet skal navigasjonsligningene i L, versjon AZI utledes. Det antas at 
akselerometrene og gyroene er montert skrogfast, og vi har dermed P = B. Utlednin-
gen kan gjøres på flere måter og med ulik grad av forenkling, avhengig av anvendel-
sen. I dette arbeidet skal ligningene brukes til å se på hvordan feil i akselerometre og 
gyroer gir feil posisjonsestimat, det er imidlertid kun to dimensjoner av posisjonen 
som skal undersøkes. Hvis vi tenker oss posisjonen gitt i kulekoordinater i forhold til 
E, er det kun de to vinklene som skal studeres, ikke radien. Grunnen til dette er at 
radien enkelt kan måles med en trykkmåler og feilutviklingen vil begrenses betrakte-
lig. 

Ligningene som utledes skal altså brukes til feilanalyse, og ikke navigasjon. Det er 
derfor et begrenset krav til nøyaktighet, og jorda kan trygt tilnærmes som en kule. For 
fullstendige ligninger som modellerer jorda som en ellipsoide, henvises det til Fossen 
(1996). En annen forenkling som er gjort er at gravitasjonen er konstant med hensyn 
på tiden.

Hvis vi antar at gyroene måler vinkelhastighet, er utgangspunktet vårt altså målingene 

f IB
B  og ωIB

B  (og initialisering, se underkapittel 3.1.6). Det vi skal fram til, er posisjon 

gitt som RL
E . Orienteringen til L i forhold til E vil jo definere en entydig todimensjo-

nal posisjon (i tillegg til azimuth-vinkelen). Fartøyets orientering skal gis som RB
L , og 

hastigheten som vEB
L .

Det kan være greit å begynne med hastigheten, og vi trenger da sammenhengen mel-

lom v·EB
L  og akselerometermålingen. I (3.16) er denne sammenhengen gitt, bortsett fra 

at vEB  her er derivert i forhold til E i stedet for L (vi har jo at aEP aEB
d
dt-----

E
vEB( )= = ). 

For å finne d
dt-----

L
vEB( )  bruker vi sammenhengen mellom enkeltderivert i ulike syste-

mer, altså (2.34) som i dette tilfellet gir:

d
dt-----

L
vEB( ) d

dt-----
E

vEB( ) ωEL vEB×–= (3.19)

Vi ser dermed at i L får vi tillegget ωEL vEB×–  i forhold til derivasjon i E, altså:

d
dt-----

L
vEB( ) fIB gB+ ω– IE ωIE pEB×( ) 2ωIE vEB× ωEL vEB×––×= (3.20)
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Dette kan forenkles til:

d
dt-----

L
vEB( ) fIB gB+ ω– IE ωIE pEB×( ) 2ωIE ωEL+( ) vEB×–×= (3.21)

Dekomponert i L blir (3.21):

v·EB
L RB

L f IB
B gB

L+ ω– IE
L ωIE

L pEB
L×( ) 2ωIE

L ωEL
L+( ) vEB

L×–×= (3.22)

Sentripetalakselerasjonen og gravitasjonen er begge kun avhengig av posisjon og kan 
til sammen kalles tyngdeakselerasjon (eng. plumb bob gravity), som kan betegnes:

gB
L gB

L ω– IE
L ωIE

L pEB
L×( )×= (3.23)

Summen av disse leddene vil altså gi retningen til en loddlinje, og vil ha en neglisjer-

bar horisontalkomponent1. Det antas at gB
L  blir funnet med tilstrekkelig nøyaktighet 

når posisjonen er gitt tilnærmet. For detaljer i utregningen av gravitasjon henvises det 

til Fossen (1996) eller Britting (1971). Den endelige ligningen for v·EB
L  blir altså:

v·EB
L RB

L f IB
B gB

L+ 2ωIE
L ωEL

L+( ) vEB
L×–= (3.24)

Ved å integrere opp (3.24) får vi vEB
L , men for å gjøre det trenger vi RB

L , ωIE
L  og ωEL

L . 

For vandrende azimuth skal L kun rotere om sine x- og y-akser i forhold til jorda, altså 

skal den vertikale delen av ωEL  alltid være lik null. Da jorda modelleres som en kule, 
vil vinkelhastigheten til L i forhold til jorda rett og slett bli:

ωEL
L 1

rEB
------- uEB

L vEB
L×( )= (3.25)

hvor rEB pEB= , altså jordradien pluss fartøyets høyde over jordoverflaten. uEB
L  er 

enhetsvektoren pEB

pEB

---------- , dekomponert i L, altså 0 0 1–, ,[ ]T . 

1. Et godt estimat av jordas elliptiske form kan faktisk finnes ved å resonnere at gB
L  hele tiden 

må stå normalt på overflaten (det er jo sentripetalleddet som er årsaken til ellipsiteten).
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ωIE
L  finnes ved å dekomponere den kjente vektoren ωIE

E 7,29 10 5– 0 0, ,⋅[ ]T rad/s=  

ned i L, altså:

ωIE
L RE

LωIE
E= (3.26)

For å finne RB
L  trenger vi gyromålingen, og vi kan ved hjelp av (2.23) sette opp:

R· B
L RB

LS ωLB
B( )= (3.27)

Vi trenger altså ωLB
B  som er gitt av sammenhengen:

ωIB ωIE ωEL ωLB+ += (3.28)

Vi får altså:

R· B
L RB

LS ωIB
B ωIE

B– ωEL
B–( )= (3.29)

Da vi allerede har ωIE
L  og ωEL

L , kan disse transformeres til B og så brukes i (3.29), det 

er imidlertid enklere å omforme (3.29) til å bruke ωIE
L  og ωEL

L  direkte:

R· B
L RB

LS ωIB
B( ) RB

L– S ωIE
B ωEL

B+( )= (3.30)

Similaritetstransformasjonen gitt i (2.29) gir oss:

S ωIE
B ωEL

B+( ) RL
BS ωIE

L ωEL
L+( )RB

L= (3.31)

Vi kan derfor skrive (3.30) som:

R· B
L RB

LS ωIB
B( ) S– ωIE

L ωEL
L+( )RB

L= (3.32)

som kan integreres opp til RB
L .

Den eneste størrelsen som ikke er funnet nå er RL
E , som enkelt finnes fra ωEL

L  ved å 

bruke sammenhengen mellom disse gitt av (2.23), og vi får:

R· L
E RL

ES ωEL
L( )= (3.33)

som integreres til å gi RL
E .

I figur 3.2 er det gitt en grafisk oversikt over datastrømmen og ligningene som er utle-
det i dette underkapitlet.
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R· B
L RB

LS ωIB
B( ) S– ωIE

L ωEL
L+( )RB

L=

v·EB
L RB

L f IB
B gB

L+ 2ωIE
L ωEL

L+( ) vEB
L×–=

( ) td∫

fIB
B

ωIB
B

ωEL
L 1

rEB
------- uEB

L vEB
L×( )= R· L

E RL
ES ωEL

L( )=

ωIE
L RE

LωIE
E=

Gyroer

Akselerometre

( ) td∫

( ) td∫

vEB
L

RL
E

RB
L

Init

Init

vEB
L

RB
L

Init

Tyngde-
beregning

gB
L

Trykkmåler
rEB

(3.24)

(3.25)

(3.32)

(3.33)

(3.26)

Figur 3.2  Dataflyt for de horisontale navigasjonsligningene i L (versjon AZI), 
ved antatt kuleformet jord.

3.1.6     Initialisering

Alle integralene i figur 3.2 må initialiseres. Vi må altså ha verdier for hastighet, posi-
sjon og orientering før vi starter å navigere. Her følger kun en kort prinsipiell oversikt 
over hvordan dette gjøres, for en mer detaljert beskrivelse henvises det til Savage 
(1991).

Hastighet

Hastigheten ved start må være kjent slik at vi får initialisert dette integralet. For et fly 
vil denne typisk være null, idet flyet står på flyplassen. For et fartøy i bevegelse (f eks 
en båt i bølger) trengs en ekstern hastighetsmåling.
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Posisjon

Posisjonen initialiseres gjerne av en operatør. Dette er vanligvis ikke noe problem, da 
posisjonen som regel er kjent ved start. (I vårt tilfelle er utgangspunktet et moderfar-
tøy med GPS, og i andre tilfeller kan det f eks være en havn eller flyplass.) Den initi-

elle lengde- og breddegrad bestemmer sammen med azimuth-vinkelen RL
E  entydig. 

Azimuth-vinkelen kan initialiseres til en vilkårlig verdi. (For gimbal-baserte systemer 
skal L ha samme orientering som plattformen, og det kreves derfor informasjon om 
plattformens girvinkel.) 

Orientering

Hvis farkosten ikke akselererer i forhold til jorda, kan den vertikale retningen finnes 

ved hjelp av akselerometermålingene, som da måler gB
B– . For marine fartøy som har 

varierende akselerasjon pga bølger og vind bør det brukes en middelverdi over et pas-
sende tidsintervall (lavpassfiltrering).

Kursen til fartøyet (evt. plattformen) finnes ved å benytte seg av at gyroene kun vil 
måle jordrotasjonen når fartøyet ikke har vinkelhastighet i forhold til jorda. Man 
benytter seg da av at horisontalkomponenten av vinkelhastigheten alltid vil peke 
nordover. Dette gjøres altså etter at horisontalplanet er funnet.

3.1.7     Oppsummering av de koordinatsystemer som er brukt

Her gis en oversikt i tabellform over alle koordinatsystemene som er brukt i oppga-
ven. Andre kolonne angir navnet brukt i Fossen (1996):
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Tabell 3.1  Oversikt over de koordinatsystemer som brukes.

Navn Tilsvarer Definisjon

I
(Inertielt)

Omtrent som 
SFR (Space 
fixed)

Inertielt system uten gravitasjon. Vilkårlig plasse-
ring av origo.

E
(Jordfast)

ECEF (Earth-
Centered 
Earth-fixed)

Origo er plassert i jordas geometriske sentrum, yz-
planet sammenfaller med ekvatorplanet, y-aksen 
peker mot 90° østlig lengdegrad og x-aksen mot 
nord.

L
(Lokalt)

NED (North-
East-Down)

AZI (Azimuth)

z-aksen peker nedover, normalt på overflaten til den 
jordmodellen som brukes. x- og y-aksene peker hen-
holdsvis nordover og østover. Origo er plassert slik 
at fartøyets referansepunkt får null x- og y-koordi-
nat, og slik at overflaten i jordmodellen har null z-
koordinat.

Origo og z-akse som NED, men x- og y-aksen rote-
rer på en slik måte at deres vinkelhastighet i forhold 
til jorda har null komponent langs z-aksen. (“Rote-
rer med jorda.”)

P
(Platt-
formfast)

Ikke brukt Origo i fartøyets referansepunkt, aksene sammenfal-
lende med akselerometrenes monteringsakser. 

B
(Skrog-
fast)

ABC (Body 
fixed)

Skrogfast koordinatsystem med origo i fartøyets 
referansepunkt. x-aksen peker framover, y-aksen 
mot styrbord og z-aksen nedover. Ved skrogfast 
akselerometermontering settes dette lik P.

3.2      Treghetssensorer

Treghetssensorer er som nevnt sensorer som benytter seg av tregheten til masse eller 
lys for å måle akselerasjon eller vinkel (-hastighet). En stor fordel med slike sensorer 
er at de ikke setter krav til omgivelsene. De er selvstendige og kan ikke jammes eller 
forstyrres.

En treghetssensorenhet (TSE) er betegnelsen på en enhet som inneholder flere gyroer 
og akselerometre, ofte tre av hver, montert ortogonalt i forhold til hverandre. En slik 
enhet, sammen med en datamaskin som regner ut navigasjonsligningene, kalles ofte et 
treghetsnavigasjonssystem (TNS).
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3.2.1     Generelle sensorfeil

Målingen en sensor gir, er generelt en funksjon av den størrelsen som skal måles. 
Hvis vi hadde kjent denne funksjonen perfekt, ville vi hatt en feilfri måling av den 
aktuelle størrelsen. I praksis er ofte funksjonen også avhengig av andre størrelser enn 
den som måles, f eks tid, temperatur, ytre krefter og fuktighet. Den aktuelle målingen 
kan også være funksjon av verdiens forhistorie, og i såfall har vi hysterese. Uansett 
ønsker vi å finne et estimat av funksjonen, f eks vha polynomtilpasninger, flere rette 
linjestykker eller lignende, avhengig av ønsket nøyaktighet. I mange sensorer vil 
funksjonen kunne tilnærmes som en rett linje i det aktuelle måleområdet. Det er da 
kun to parametre som skal bestemmes og disse betegnes skalafaktor (stigningstall) og 
offset (vertikal forskyvning av grafen). I figur 3.3 er en slik lineær tilnærming vist ved 
tiden t. Vi ser at det hadde vært mulig å gjøre en bedre lineær tilpasning ved dette tids-
punktet, og har dermed både skalafaktorfeil og offsetfeil. 

Sann verdi

Målt verdi

Figur 3.3  Sammenheng mellom sann verdi og målt verdi ved tiden t (antatt null 
hysterese). Heltrukken linje viser den virkelige sammenheng, mens stiplet viser 
vår lineære tilpasning.

Hvis vi nå antar at (den skalare) størrelsen som skal måles heter x, så har vi følgende 
sammenheng:

x̃ x δx+= (3.34)

hvor x̃  betegner den målte verdi. δx representerer dermed feilen. Hvis vi tilnærmer 
den virkelige funksjonen som en rett linje, vil vi kunne skrive feilen som:

δx Δxskalafaktor x⋅ Δxbias ξx++=
      skalafaktorfeil           offsetfeil

⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩ (3.35)
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Δxskalafaktor  betegnes altså skalafaktorfeil og vil i treghetssensorer være tilnærmet 
konstant (mhp tiden). Grunnen til at offsetfeilen er delt opp i to ledd, er at den ofte 
modelleres som en langsomtvarierende bias ( Δxbias ) pluss hvitstøy (ξx ). For en nær-

mere redegjørelse for hvordan den kontinuerlige hvitstøyen skal tolkes, se underkapit-
tel 4.2.3.

3.2.2     Akselerometre

Prinsipp

Følgende forklaring er basert på Lawrence (1993):

Akselerometre måler som nevnt den kraft en kjent masse utsettes for pga akselerasjon 
og gravitasjon. En enkel løsning på dette er å henge opp en masse i en fjær med dem-
ping og måle utslaget massen får. En relativt stiv fjær kreves for å gi akselerometret et 
akseptabelt dynamisk område, dette vil også gi god linearitet pga lite utslag. En stiv 
fjær gir imidlertid hysterese og temperaturavhengighet, og i tillegg kreves en svært 
nøyaktig avlesningsmekanisme. En god løsning på disse problemene er å bruke en 
reguleringssløyfe med et pådragsorgan som holder massen tilnærmet rundt sitt null-
punkt. Pådraget er da et mål på den spesifikke kraft og akselerometret får god lineari-
tet og stort dynamisk område.

En annen løsning er å spenne opp massen i en streng parallell med monteringsaksen. 
Strengen kan settes i svingninger, og svingefrekvensen vil da være et mål på den spe-
sifikke kraft. 

Feilbeskrivelse

Ideelt skal en gruppe på tre lineært uavhengige og ortogonalt monterte akselerometre 

måle fIP
P , men pga ulike feil får vi sammenhengen:

f̃IP
P fIP

P δfIP
P+= (3.36)

hvor f̃IP
P  er den målte verdi og δfIP

P  er målefeilen. Hvert enkelt akselerometer vil i 

tråd med (3.35) gi målingen:

f̃ IP i,
P fIP i,

P ΔfIP s, kalafaktor i,
P fIP i,

P⋅ ΔfIP bias i,,
P ξf i,+ + += (3.37)

hvor i x' y' z', ,{ }∈  er monteringsaksen. Grunnen til at disse størrelsene er merket, er 
at vi i praksis aldri vil klare å montere akselerometrene helt sammenfallende med x, y 
og z-aksen til P (eventuelt B ved skrogfast sensormontering.) Det som egentlig er 
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komponenten langs x' , blir dermed tolket som komponenten langs x osv1. Dette gir et 

feilledd i δfIP
P  som betegnes ΔfIP skjev,

P . Forøvrig vil δfIP
P  bestå av feil som kommer 

fra den enkelte akselerometermåling, og vi har:

δfIP
P ΔfIP skjev,

P
ΔfIP s, kalafaktor x,

P 0 0

0 ΔfIP s, kalafaktor y,
P 0

0 0 ΔfIP s, kalafaktor z,
P

fIP
P ΔfIP bias,

P ξf+ + +=

(3.38)

hvor 

ΔfIP bias,
P

ΔfIP bias x, ,
P

ΔfIP bias y, ,
P

ΔfIP bias z, ,
P

=  og ξf

ξf x,

ξf y,

ξf z,

= (3.39)

For en gitt type treghetssensorenheter, vil det være av interesse å vite hvilken størrel-
sesorden de ulike feilene har. Det er da hensiktsmessig å beskrive feil, som f eks ska-
lafaktorfeil i x-akselerometret, som en tilfeldig (stokastisk) variabel som varierer fra 
enhet til enhet (vi antar at denne er konstant for hver enhet). Denne kan da beskrives 
med statistiske størrelser. Hvis vi antar at forventningsverdien er null, vil variansen til 
skalafaktorfeilen være et godt mål på kvaliteten. For å beskrive en variabel som 
endrer seg med tiden, f eks en langsomtvarierende bias, betrakter vi den som en sto-
kastisk prosess. Vi betrakter altså amplituden ved et bestemt tidspunkt som en tilfeldig 
variabel. Hvis vi antar at prosessen er stasjonær og ergodisk, med forventningsverdi 
lik null, vil variansen til amplituden ved et vilkårlig tidspunkt være et godt mål på 
kvaliteten. Det skal nå redegjøres for hvordan størrelsen på de ulike feilbidrag kan 
beskrives statistisk, i lys av diskusjonen over. 

Størrelsen på skjevstillingen (som antas konstant) vil kunne oppgis som standardavvi-
ket til monteringsskjevheten til de ulike akselerometre.

For å beskrive størrelsene til de øvrige feil, vil det være hensiktsmessig først å defi-
nere krysskovariansmatrisen til to stokastiske vektorer2, η1 og η2, som:

cov η1 η2,( ) E η1 η1–( ) η2 η2–( )T[ ]=Δ (3.40)

1. Det vil imidlertid ofte være mulig å fjerne en del av denne feilen ved hjelp av kalibrering, 
men selv da vil det være en viss usikkerhet i vår viten om monteringsaksen. Dessuten kan vi 
få langsom mekanisk drift pga temperatur- og trykkendringer og krefter utenfra.

2. Dette er generelt kun matematiske vektorer, altså kun en mengde tall som behandles samlet, 
og ikke noen dekomponert fysisk vektor.



36
hvor η1 E η1( ) ,  η2 E η2( )== .

Kovariansmatrisen til en stokastisk vektor (η) kan nå defineres som:

cov η( ) cov η η,( )=Δ (3.41)

Størrelsen på skalafaktorfeilen kan nå beskrives som:

cov
ΔfIP s, kalafaktor x,

P

ΔfIP s, kalafaktor y,
P

ΔfIP s, kalafaktor z,
P⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ σΔfskalafaktor x,

2 0 0

0 σΔfskalafaktor y,
2 0

0 0 σΔ fskalafaktor z,
2

= (3.42)

Det er altså antatt at skalafaktorfeilen i de tre akselerometrene er ukorrelerte. 
σΔfskalafaktor i,

 betegner standardavviket til skalafaktorfeilen i akselerometret som er 

montert langs i-aksen.

Hvis vi antar at også biasfeilen i de tre akselerometrene er ukorrelerte, kan vi oppgi 
størrelsen på biasfeilen som:

cov ΔfIP bias,
P( )

σΔfbias x,
2 0 0

0 σΔfbias y,
2 0

0 0 σΔfbias z,
2

= (3.43)

Størrelsen på den kontinuerlige hvitstøyen (ξf ) kan ikke beskrives på denne måten, da 
diagonalelementene til kovariansmatrisen vil gå mot uendelig. Vi betrakter derfor:

cov ξf t( ) ξf t τ+( ),( ) Rf t( )δ τ( )= (3.44)

hvor δ(τ) er Diracs deltafunksjon:

δ t( ) 0 , = t 0≠

δ t( ) td
∞–

∞

∫ 1=

Rf t( )

(3.45)

 er en endelig størrelse som altså gir en beskrivelse av hvitstøyen. Vi kan kalle 

denne matrisen for spektraltetthetsmatrisen1 eller kovariansparametermatrisen. For å 
finne enheten til denne matrisen, ser vi først fra (3.45) at enheten til δ(τ) må være 1/s. 

1. Navnet er en forenklet skrivemåte av effektspektraltetthetsmatrisen. Diagonalelementene til 
denne matrisen er lik det konstante effektspekteret (dvs den Fouriertransformerte autokorre-
lasjonsfunksjonen) til de respektive hvitstøyprosesser.
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Fra definisjonen på krysskovariansmatrisen, og det faktum at ξf  har enhet m/s2, ser vi 

at enheten til Rf t( )  blir m2/s3. Det vil være fornuftig å anta at hvitstøyprosessene i de 
tre akselerometrene er ukorrelerte, og vi kan skrive:

Rf t( )
σRf x,

2 0 0

0 σRf y,
2 0

0 0 σRf z,
2

= (3.46)

Da standardavviket til ξf i,  ikke er endelig, er det altså innført en endelig størrelse, 

σRf i, , som tilsvarer standardavvik. Det er ofte denne størrelsen som oppgis når hvits-

tøyen i en måling skal spesifiseres.

3.2.3     Gyroer

Det følger her en oversikt over de viktigste treghetsprinsippene som kan brukes til å 
måle vinkel eller vinkelhastighet. For en detaljert beskrivelse av ulike gyroskop hen-
vises det til Lawrence (1993).

Bevaring av orientering

Tilsvarende som en masse motsetter seg endring i sin hastighetsvektor, motsetter den 
seg også endring i sin vinkelhastighetsvektor (avhengig av treghetsmomentet om den 
aktuelle akse). Dette kan benyttes ved å henge opp en masse i et kardansk oppheng 
med svært lav friksjon. Massen vil da ideelt beholde sin initielle orientering uavhen-
gig av fartøyets manøvrer. Dette prinsippet brukes i “liquid ball gyro” hvor væske er 
innelukket i en kule med svært lav friksjon på innsiden. Målingen fra en slik gyro vil 
være vinkel.

En kan også tenke seg en løsning hvor massen følger med på bevegelsen på samme 
måten som i et (lineært) akselerometer. Et slikt oppsett kalles angulært akselerometer, 
og måler altså vinkelakselerasjon.

Bevaring av spinn

En kardansk opphengt masse som beskrevet i forrige underkapittel, vil pga friksjon få 

en uønsket vinkelhastighet lik 
tid moment⋅

treghetsmoment--------------------------------------
⎝ ⎠
⎛ ⎞ . En spinnende masse påført det 

samme momentet, vil presere med en uønsket vinkelhastighet lik 

moment
treghetsmoment spinnhastighet⋅
-----------------------------------------------------------------------------
⎝ ⎠
⎛ ⎞ . Om vi setter massen i spinn tilsvarer det altså å 

øke treghetsmomentet med en faktor (tid ⋅ spinnhastighet). Denne løsningen, som er 
den mest tradisjonelle, kalles ofte mekanisk gyro.
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Coriolis-effekten

Som vi så i underkapittel 3.1.2, ser det ut til å virke en Corioliskraft i et roterende sys-
tem, og denne kraften er proporsjonal med vinkelhastigheten. Ved å la masse vibrere 
radialt kan den kraften som oppstår tangentielt måles, og ved å bruke informasjon om 
vibrasjonshastigheten, får vi et mål på vinkelhastigheten. Den mest direkte realiserin-
gen av dette er en stemmegaffelgyro hvor massene vibrerer som på en stemmegaffel. 
En annen løsning er å sette i gang en stående bølge på enden av en sylinder, denne løs-
ningen benyttes i såkalte vinglassgyroer.

Sagnac-effekten

I stedet for å benytte treghetsegenskapene til masse, kan vi benytte oss av at lyshastig-
heten per definisjon alltid er konstant, uavhengig av kildens hastighet. Man kan da la 
to lysstråler gå i hver sin retning i en lukket sløyfe. Hvis sløyfen roterer om en akse 
normalt på sløyfeplanet, vil den ene lysstrålen bevege seg mot rotasjonen, mens den 
andre beveger seg med. Når begge strålene har tilbakelagt en runde, vil derfor den ene 
ha beveget seg litt lengre enn den andre, og dette kan detekteres fordi det oppstår et 
interferensmønster mellom de to strålene. Skift i interferensmønstret vil dermed være 
et mål på vinkelhastigheten til sløyfen, dette skiftet kalles Sagnac-effekten. Det finnes 
to mye brukte måter å realisere lyssløyfen på. Den ene er ved hjelp av tre eller fire 
speil, og denne metoden blir brukt i ringlaser gyroer. Det andre alternativet er å lede 
lyset gjennom optiske fibre, og dette blir brukt i fiberoptiske gyroer.

Feilbeskrivelse

Helt analogt med akselerometrene har vi at gyromålingen kan skrives:

ω̃IP
P ωIP

P δωIP
P+= (3.47)

hvor:

δωIP
P

ΔωIP s, kalafaktor x,
P 0 0

0 ΔωIP s, kalafaktor y,
P 0

0 0 ΔωIP s, kalafaktor z,
P

ωIP
P ΔωIP bias,

P ΔωIP skjev,
P ξω+ + += (3.48)

Videre har vi at:

ΔωIP bias,
P

ΔωIP bias x, ,
P

ΔωIP bias y, ,
P

ΔωIP bias z, ,
P

=  og ξω

ξω x,

ξω y,

ξω z,

= (3.49)

De ulike symbolene har tilsvarende betydning som i (3.35) og (3.38).

Størrelsen på de ulike feil kan ved antagelsen om forventningsverdi lik null, beskrives 
på samme måte som for akselerometrene:
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Skalafaktorfeil:

cov
ΔωIP s, kalafaktor x,

P

ΔωIP s, kalafaktor y,
P

ΔωIP s, kalafaktor z,
P⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ σΔωskalafaktor x,

2 0 0

0 σΔωskalafaktor y,
2 0

0 0 σΔωskalafaktor z,
2

= (3.50)

Biasfeil:

cov ΔωIP bias,
P( )

σΔωbias x,
2 0 0

0 σΔωbias y,
2 0

0 0 σΔωbias z,
2

= (3.51)

Hvitstøy:

cov ξω t( ) ξω t τ+( ),( ) Rω t( )δ τ( )= (3.52)

hvor

Rω t( )
σRω x,

2 0 0

0 σRω y,
2 0

0 0 σRω z,
2

= (3.53)

Enheten til Rω (t) må bli rad2/s.

3.3      Feilutvikling ved skrogfast sensormontering

I forrige underkapittel så vi at akselerometrene og gyroene har feil i målingene sine. I 
dette underkapitlet skal det utledes hvordan disse gir feil i posisjon, hastighet og ori-
entering. 

Fra figur 3.2 ser vi at feil i gyroene gir feil i RB
L . Dette, sammen med akselerometer-

feil, gir feil i vEB
L . Denne feilen vil spre seg videre til ωEL

L , og dermed blir også RL
E  og 

ωIE
L  feil. Denne feilen vil gi ytterligere feil i RB

L  osv. Det skal nå utledes et diagram 
som etter første ordens tilnærming, viser hvordan feilene påvirker hverandre. 
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Alle de utregnede størrelsene kan tilsvarende som målingene uttrykkes som sann 
verdi pluss feil:

v̂EB
L vEB

L δvEB
L+=

ω̂EL
L ωEL

L δωEL
L+=

ω̂IE
L ωIE

L δωIE
L+=

R̂L
E RL

E δRL
E+=

R̂B
L RB

L δRB
L+=

(3.54)

Det kan være grunn til å studere matrisefeilene litt nærmere. Ved å bruke (2.53) med 

R̂L
E  får vi:

R̂L
E I S eEL

E( )+( )RL
E RL

E I S eEL
L( )+( )= = (3.55)

Det er dermed klart at:

δRL
E S eEL

E( )RL
E RL

ES eEL
L( )= = (3.56)

Tilsvarende resonnement for R̂B
L  gir:

δRB
L S eLB

L( )RB
L RB

LS eLB
B( )= = (3.57)

Når vi skal finne feilligningene, kan det være greit å begynne med (3.25), som med 
feil blir:

ω̂EL
L 1

rEB
------- uEB

L v̂EB
L×( )= (3.58)

Grunnen til at det ikke regnes med feil i rEB, er at en trykkmåler vil gjøre denne negli-
sjerbar. Ved å substituere inn δ-størrelser får vi:

ωEL
L δωEL

L+ 1
rEB
-------S uEB

L( ) vEB
L δvEB

L+( )= (3.59)

Bruk av (3.25) gir nå:

δωEL
L 1

rEB
-------uEB

L δvEB
L×= (3.60)

Vi kan merke oss at fordi uEB
L  er perfekt kjent, vil δωEL  ligge i horisontalplanet, akku-

rat som ωEL  selv. (Den tredje komponenten til δωEL
L  er dermed alltid lik null).
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Neste ligning vi tar for oss er (3.33), som med feilstørrelser blir:

R̂
·

L

E
R̂L

ES ω̂EL
L( )= (3.61)

Ved å substituere inn δ-størrelser får vi:

R· L
E δR· L

E+ RL
E δRL

E+( )S ωEL
L δωEL

L+( )= (3.62)

Bruk av første ordens tilnærmelse gir:

R· L
E δR· L

E+ RL
ES ωEL

L( ) RL
ES δωEL

L( ) δRL
ES ωEL

L( )+ += (3.63)

Ved å benytte (3.33) får vi:

δR· L
E RL

ES δωEL
L( ) δRL

ES ωEL
L( )+= (3.64)

Vi ser i (3.56) at vi har to versjoner av δRL
E  som kan substitueres inn. Da de involverte 

vinkelhastighetene er i forhold til E, bør ligningene utledes i E for å få en enklest 

mulig sammenheng. Vi bruker derfor S eEL
E( )RL

E , noe som gir en atskillig enklere 
utledning. (Kan sammenlignes med Savage (1990) side 314-315, som kun bruker 

RL
ES eEL

L( ) -versjonen.) Vi får dermed:

S e·EL
E( )RL

E S eEL
E( )R· L

E+ RL
ES δωEL

L( ) S eEL
E( )RL

ES ωEL
L( )+= (3.65)

Ved å bruke (3.33) ser vi nå at S eEL
E( )RL

ES ωEL
L( )  faller bort på begge sider, og vi står 

igjen med:

S e·EL
E( )RL

E RL
ES δωEL

L( )= (3.66)

eller:

S e·EL
E( ) RL

ES δωEL
L( )RE

L= (3.67)

Bruk av similaritetstransformasjonen gir:

S e·EL
E( ) S δωEL

E( )= (3.68)

Altså har vi sammenhengen:

e·EL
E δωEL

E= (3.69)

Denne ligningen skal nå overføres til L. Ved å bruke sammenhengen mellom enkel 
tidsderivasjon i ulike koordinatsystemer får vi:

RL
E e·EL

L ωEL
L eEL

L×+( ) δωEL
E= (3.70)

I L blir altså (3.69):

e·EL
L δωEL

L eEL
L ωEL

L×+= (3.71)



42
Den neste ligningen som skal undersøkes er (3.26), som med feil blir:

ω̂IE
L R̂E

LωIE
E= (3.72)

Ved å betrakte (2.46), ser vi at R̂B
A( )T R̂A

B=  vil gjelde også for tilnærmede rotasjons-
matriser. Vi får altså:

ωIE
L δωIE

L+ RL
E δRL

E+( )TωIE
E= (3.73)

Ved å bruke RL
ES eEL

L( ) -versjonen av δRL
E , får vi:

ωIE
L δωIE

L+ RE
L S eEL

L( )RE
L–( )ωIE

E= (3.74)

Bruk av (3.26) gir:

δωIE
L S eEL

L( )RE
L– ωIE

E= (3.75)

som også kan skrives:

δωIE
L eEL

L ωIE
L×–= (3.76)

Det neste uttrykket som skal studeres er (3.32), som med feil kan skrives:

R̂
·

B

L
R̂B

LS ω̃IB
B( ) S– ω̂IE

L ω̂EL
L+( )R̂B

L= (3.77)

Vi ser her at vinkelhastigheter er oppgitt i forhold til I, og vi må derfor helt tilbake til 
I-systemet for å få en enklest mulig sammenheng. Ved å ta utgangspunkt i (3.57) får vi 
ved bruk av similaritetstransformasjonen at:

δRB
L S eLB

L( )RB
L S eLB

L( )RI
LRB

I RI
LS eLB

I( )RB
I= = = (3.78)

Ved å bruke første ordens tilnærming og (3.78) kan vi skrive (3.77) som:

R· B
L R· I

LS eLB
I( )RB

I RI
LS e·LB

I( )RB
I RI

LS eLB
I( )R· B

I+ + +

RB
LS ωIB

B( )= RB
LS δωIB

B( ) RI
LS eLB

I( )RB
I S ωIB

B( )+ +

S– ωIL
L( )RB

L S– ωIL
L( )RI

LS eLB
I( )RB

I S– δωIL
L( )RB

L

(3.79)

hvor vi har brukt at ωIE
L ωEL

L+ ωIL
L= . De sanne størrelsene gitt av (3.32) kan nå stry-

kes. Ved å bruke similaritetstransformasjonen og (2.23) får vi videre:

RI
LS ωLI

I( )S eLB
I( )RB

I RI
LS e·LB

I( )RB
I RI

LS eLB
I( )RB

I S ωIB
B( )+ +

RI
L= S δωIB

I δωIL
I–( )RB

I RI
LS eLB

I( )RB
I S ωIB

B( )+

RI
LS– ωIL

I( )S eLB
I( )RB

I

(3.80)
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Det er her brukt at: 

RB
LS δωIB

B( ) RI
LRB

I S δωIB
B( ) RI

LS δωIB
I( )RB

I= =

S δωIL
L( )RB

L S δωIL
L( )RI

LRB
I RI

LS δωIL
I( )RB

I= =
(3.81)

Ved å bruke at ωIL ω– LI=  blir (3.80) forenklet til:

RI
LS e·LB

I( )RB
I RI

LS δωIB
I δωIL

I–( )RB
I= (3.82)

Og dermed har vi sammenhengen:

e·LB
I δωIB

I δωIL
I– δωIB

I δωIE
I– δωEL

I–= = (3.83)

Overført til L får vi:

e·LB
L ωIL

L eLB
L×+ δωIB

L δωIE
L– δωEL

L–= (3.84)

Dette blir til slutt:

e·LB
L RB

LδωIB
B δωIE

L– δωEL
L– eLB

L ωIE
L ωEL

L+( )×+= (3.85)

Den siste ligningen vi tar for oss er (3.24), som med feil blir:

v̂
·

EB
L

R̂B
L f̃IB

B ĝB
L+ 2ω̂IE

L ω̂EL
L+( ) v̂EB

L×–= (3.86)

Innføring av δ-størrelser gir:

v·EB
L δv·EB

L+ RB
L δRB

L+( ) fIB
B δfIB

B+( ) gB
L δg+ B

L+
S 2ωIE

L 2δωIE
L ωEL

L δωEL
L+ + +( ) vEB

L δvEB
L+( )–

= (3.87)

Første ordens tilnærmelse gir videre:

v·EB
L δv·EB

L+ RB
L fIB

B δfIB
B+( ) δRB

LfIB
B+ gB

L δg+ B
L+

S 2ωIE
L 2δωIE

L ωEL
L δωEL

L+ + +( )vEB
L S– 2ωIE

L ωEL
L+( ) δvEB

L( )–
= (3.88)

Ved å bruke (3.22) får vi:

δv·EB
L RB

LδfIB
B δRB

LfIB
B+ δgB

L+ S 2δωIE
L δωEL

L+( )vEB
L–=

S– 2ωIE
L ωEL

L+( ) δvEB
L( )

(3.89)

Om vi bruker S eLB
L( )RB

L -versjonen av δRB
L  får vi til slutt:

δv·EB
L RB

LδfIB
B eLB

L fIB
L×+ δgB

L+ 2δωIE
L δωEL

L+( ) vEB
L×–=

2ωIE
L ωEL

L+( )– δvEB
L×

(3.90)
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Ligningene som er utledet i dette underkapitlet er oppsummert i figur 3.4.

( ) td∫

δfIB
B

δωIB
B

Gyroer

Akselerometre

( ) td∫

( ) td∫

δvEB
L

eLB
L

Init

Init

Init

e·LB
L RB

LδωIB
B δωIE

L– δωEL
L– eLB

L ωIE
L ωEL

L+( )×+= δωIE
L eEL

L ωIE
L×–=

e·EL
L δωEL

L eEL
L ωEL

L×+=δωEL
L 1

rEB
-------uEB

L δvEB
L×=

eEL
L

δv·EB
L RB

LδfIB
B eLB

L fIB
L×+ δgB

L+

2δωIE
L δωEL

L+( ) vEB
L× 2ωIE

L ωEL
L+( ) δvEB

L×––

=

RB
L

Tyngde-
beregning

δgB
L

fIB
L vEB

L

Trykkmåler

rEB

ωEL
L

ωIE
L

(3.85) (3.76)

(3.90)

(3.60) (3.71)

RL
E

Figur 3.4  Dataflyt for feilutviklingen i de horisontale navigasjonsligningene i L 
(versjon AZI), ved antatt kuleformet jord. De stiplede linjene viser hvordan den 
sanne trajektor påvirker feilutviklingen.

Da feilene er ukjente ved start og har forventningsverdi lik null, er det beste vi kan 
gjøre å initialisere dem til null.
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4       SYSTEMBESKRIVELSE

Treghetsnavigasjon skal benyttes på AUVen ved hjelp av en treghetssensorenhet. I 
dette kapitlet beskrives både treghetssensorenheten og resten av systemet. Noe av 
stoffet i underkapitlene 4.1, 4.3 og 4.4 er basert på Gade (1996).

Under et tokt blir AUVen fulgt av et moderfartøy. Dette fartøyet finner sin posisjon 
ved hjelp av differensiell GPS. Da GPS ikke kan benyttes under havoverflaten, brukes 
akustiske signaler til å finne AUVens posisjon relativt til moderfartøyet. AUVen hol-
der seg derfor normalt innenfor en avstand på ca. 2000 meter. AUV og moderfartøy 
kan også kommunisere via en akustisk kommando link. Hensikten med dette er å 
overvåke operasjonen, oversende posisjonsdata, og i tillegg å kunne gi kommandoer 
til AUVens styresystem. 

Etter et typisk tokt på 36 timer tas AUVen om bord i moderfartøyet, og de oppsamlede 
data (sensordata og sonarbilder av havbunnen) er lagret på en harddisk som enkelt tas 
ut av farkosten.

I neste underkapittel beskrives selve AUVen, deretter behandles de ulike sensorer den 
er utstyrt med.

4.1      AUV

Lengden på AUVens skrog er 4.6 m, skrogets maksimale diameter er 0.805 m og 
volumet er 1.182 m3. Oppdriften er omtrent null, slik at dybderoret kan holde seg 
rundt null, og dermed unngås unødig vannmotstand. Propelldiameter er 0.6 m. Tabell 
4.1 viser hvilket område AUVens frihetsgrader og deres enkelt- og dobbeltderiverte 
vil ligge i under et typisk tokt:

Tabell 4.1  Aktuelle tallområder for AUVens 6 frihetsgrader, deres enkelt- og 
dobbeltderiverte

Posisjon Hastighet Akselerasjon

min maks min maks min maks

l - - u 0 m/s 2.1 m/s u· −0.21 m/s2 0.21 m/s2

μ - - v −0.2 m/s 0.2 m/s v·

Dybde 0 m 2000 m w −0.05 m/s 0.05 m/s w·

φ 0° 2° p −3°/s 3°/s p·

θ −45° 45° q −3°/s 3°/s q·

ψ - - r −5°/s 5°/s r·
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I tabellen er følgende notasjon brukt:

u
v
w

vEB
B=  og 

p
q
r

ωLB
B= (4.1)

Under havbunnskartleggingen vil AUVen normalt holde en høyde over bunnen på ca. 
50 meter. Multistrålesonaren som tar bilder av bunnen, sender ut lydbølgene i en vif-
teform på ± 65° (på tvers av AUVen). Dette gir ved flat bunn et avtrykk med en 
bredde på ca. 214 meter. Når et område skal kartlegges, kjører AUVen i lange strekk 
over det aktuelle området. Disse ligger så tett at det blir en viss overlapp i avtrykkene. 
Tabell 4.2 gir en tilnærmet1 beskrivelse av hvordan bevegelsesmønsteret typisk vil 
være (gir en overlapp på 15 meter): 

Tabell 4.2  Tilnærmet beskrivelse av typisk bevegelsesmønster

Trinn Varighet Hastighet (u)

1 Hovedstrekk 15 minutter 2.1 m/s

2 90° sving (5°/s) 18 sekunder

a. Dette er lavere enn maksimal hastighet pga den økte vannmotstanden fra 
roret.

1.9a m/s

3 Mellomstrekk (på tvers) 74 sekunder 2.1 m/s

4 90° sving (5°/s) 18 sekunder 1.9a m/s

AUVen styres ved hjelp av tre uavhengige PID regulatorer, en for dybde, en for kurs 
og en for hastighet. Disse styrer henholdsvis dybderor, (side)ror og propellturtall.

Hvis en kritisk situasjon oppstår, vil AUVen slippe et nødlodd slik at den flyter opp til 
overflaten. Hvis den likevel skulle forsvinne, kan den finnes igjen ved hjelp av et pei-
lesignal som hele tiden sendes ut.

1. Tabellen gir kun hovedtrekkene i bevegelsesmønsteret. Da det ikke kan være sprang i akse-
lerasjonen, vil det også måtte være overgangsfaser, hvor hastighet og turnrate endres.
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4.2      Treghetssensorenhet

Treghetssensorenheten som skal brukes i AUVen på den første prototypen av naviga-
sjonssystemet, er skrogfast og vil være i 10 nm/h1-klassen. Enheten vil ha tre gyroer 
og tre akselerometre med en nøyaktighet omtrent som oppsummert i tabell 4.3. Navi-
gasjonsdata vil komme fra treghetssensorenheten med en rate på 100 Hz. 

Tabell 4.3  Kvalitet på treghetssensorenheten

Gyroer Akselerometre

Feil Standardavvik

a. For målestøyen er den oppgitte verdien kvadratrota til diagonalelementene i 
spektraltetthetsmatrisen, og altså ikke standardavvik.

a Feil Standardavvik

Skjevstilling 0.5 mrad Skjevstilling 0.5 mrad

Skalafaktorfeil 100 ppm Skalafaktorfeil 200 ppm

Biasfeil 1°/h Biasfeil 1 mg

Målestøy 0,1°/ h Målestøy neglisjerbar

Tallverdiene er hentet fra Jalving (1995a).

For både gyroer og akselerometre er det kun oppgitt én verdi for skjevheten, noe som 
indikerer at standardavviket er likt for de tre gyroene og for de tre akselerometrene. 

For skalafaktorfeil skal verdiene i tabellen tolkes som (se (3.50) og (3.42)):

σΔωskalafaktor x,
σΔωskalafaktor y,

σΔωskalafaktor z,
100 10 6–⋅= = = (4.2)

og

σΔ fskalafaktor x,
σΔ fskalafaktor y,

σΔ fskalafaktor z,
200 10 6–⋅= = = (4.3)

For biasfeil har vi tilsvarende (se (3.51) og (3.43)):

σΔωbias x,
σΔωbias y,

σΔωbias z,
4,85 10 6–  rad/s⋅= = = (4.4)

og 

σΔfbias x,
σΔfbias y,

σΔfbias z,
9,81 10 3–  m/s2⋅= = = (4.5)

1. Dette betyr at posisjonsfeilen vil være i størrelsesorden 10 nautiske mil etter en time når 
enheten brukes uten ekstern støtte og initialverdiene er riktige.
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Målestøyen i gyroene tolkes som (se (3.53)): 

σRω x, σRω y, σRω z, 2,91 10 5–  rad/ s⋅= = = (4.6)

4.2.1     Feilmodell for gyromåling

Feilmodellen for gyroer, gitt i (3.48), vil kunne forenkles ved å ta utgangspunkt i 
tabell 4.1 og 4.3. Det skal nå utledes en forenklet feilmodell, og de ulike feilbidrag 
skal derfor sammenlignes.

Biasfeil

Fordi forventningsverdien til samtlige feilbidrag er null, vil det være tilstrekkelig å 
sammenligne deres standardavvik. Det er således lettest å betrakte biasfeilen først, da 

standardavviket til hver komponent av ΔωIP bias,
P  er direkte gitt av (4.4), altså: 

4,85 10 6–  rad/s⋅ . Denne feilen vil endre seg langsomt, med en tidskonstant på ca. 1 
time. 

Skalafaktorfeil

For akse i vil skalafaktorfeilen i følge (3.48) gi et feilbidrag på: ΔωIB s, kalafaktor i,
B ωIB i,

B⋅ . 
Vi betrakter vinkelhastigheten som deterministisk og skalafaktorfeilen som en stokas-
tisk variabel. Ved å bruke at forventningsverdien til en deterministisk størrelse er lik 
størrelsen selv, ser vi at standardavviket til det totale feilbidraget fra skalafaktorfeilen 
blir:

100 10 6– ωIB
B⋅ ⋅ 100 10 6– ωIE

B ωEL
B ωLB

B+ +( )⋅ ⋅= (4.7)

I forhold til de andre to vinkelhastighetene er ωEL  neglisjerbar. De gjenværende vin-
kelhastighetene vil under et normalt tokt ha høyst ulik karakter, og feilen hver av dem 
forårsaker skal nå undersøkes. 

Bidraget fra ωIE  vil i verste fall gi et standardavvik på:

100 10 6– 7,29 10 5–  rad/s⋅⋅ ⋅ 7,29 10 9–  rad/s⋅= (4.8)

Sammenlignet med standardavviket til biasfeilen er dette helt neglisjerbart.

Ved normal manøvrering vil absoluttverdien til ωLB  (i følge tabell 4.1) ikke kunne bli 
større enn 5°/s. Bidraget fra denne gir derfor i verste fall et standardavvik på:

100 10 6– 5°/s⋅ ⋅ 8,73 10 6–  rad/s⋅= (4.9)

Dette er nesten det dobbelte av standardavviket til biasfeilen. I motsetning til biasfei-

len og bidraget fra ωIE , er dette bidraget imidlertid tilnærmet null hele tiden (fordi 

ωLB  kun har verdi ved orienteringsendring). Vinkelfeilen (integralet av vinkelhastig-
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hetsfeilen) vil derfor være lite påvirket av bidraget fra skalafaktorfeilen. For å gjøre 
en sammenligning med bidraget fra biasen, ser vi på bevegelsesmønsteret beskrevet i 
tabell 4.2. Etter at de fire trinnene er gjennomløpt, vil bidraget fra biasfeilen være 
omtrent:

4,85 10 6–  rad/s 1010 s⋅ ⋅ 4,90 10 3–  rad⋅= (4.10)

For å finne dette, er det brukt at biasen endrer seg langsomt, og at forventningsverdi-
operator og integral kan bytte plass (fordi integral er en deterministisk operator). Til-
svarende resonnement gir at standardavviket til bidraget fra skalafaktorfeilen blir:

8,73 10 6–  rad/s 36 s⋅ ⋅ 3,14 10 4–  rad⋅= (4.11)

Dette er altså kun ca. 6.5 % av bidraget fra biasfeilen. Skalafaktorfeilen har dessuten 
en annen svært gunstig egenskap: Ved neste gjennomløp av de fire trinnene i 
tabell 4.2, vil den gi et motsatt og like stort1 bidrag, slik at nettobidraget over det 
lange løp blir null. Dette vil gjelde ved all normal manøvrering. (Men ikke ved kjø-
ring i sirkel (gir bidrag i gir), looping (gir bidrag i stamp) eller rulling (gir bidrag i 
rull))2. 

Det er nå vist at girvinkelens aktuelle endringsmønster ikke gir noe problem med ska-
lafaktorfeilen. Når det gjelder stamp, vil denne vinkelen ved kupert terreng kunne 
endre seg mye av tiden. Under kartleggingen vil den imidlertid holde seg innenfor 
± 20°, og feilen vil derfor hele tiden nulles ut. Dessuten vil det normalt kun være 
snakk om små endringsrater. 

Konklusjonen er at feilbidraget fra skalafaktorfeilen er neglisjerbart sammenlignet 
med bidraget fra biasfeilen.

Skjevstillingsfeil

Da skjevstillingsfeilen vil føre til at det monterte aksekors ikke er ortogonalt, kan vi 
ikke betrakte skjevheten som en rotasjonsmatrise, og må derfor studere den enkelte 

akse for seg. Feilen langs den enkelte akse vil være størst når ωIB  står normalt på mid-
delverdien mellom den sanne og den antatte akseretningen. Dette kan sees av figur 4.1 
hvor monteringsfeilen er δα. Forskjellen mellom den målte komponent og den man 

antar man måler, er størst når β 90° δα
2-------+= .

1. Dette gjelder slik den er modellert i kapittel 3. Hvis det derimot er antisymmetrisk skalafak-
torfeil i gyroene (dvs forskjellig skalafaktorfeil på positive og negative målinger), vil ikke 
bidraget bli akkurat like stort.

2. Det vil også være mulig å få et netto bidrag ved andre helt spesielle manøvre. Dette innser vi 
fra det faktum at en rotasjonsmatrise kan representeres ved flere alternative rotasjonssekven-
ser. Det vil således være mulig å endre orientering vha en rotasjonssekvens, og så endre til-
bake til utgangspunktet, uten å bruke den samme (motsatte) rotasjonssekvensen. For AUVen 
vil imidlertid den begrensede rullvinkelen umuliggjøre slike manøvre.
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δα

β

Ideell (antatt) sensorakse

Monteringsakse

Vektor som måles

Ideell måling

Virkelig måling

Figur 4.1  Feil ved skjev sensormontering

Fra figuren ser vi at hvis ωIB  er lengden på vektoren som måles, blir størrelsen på 
feilen (ved liten δα):

2 δα
2-------⎝ ⎠

⎛ ⎞sin ωIB⋅ ⋅ δα ωIB⋅≈ (4.12)

Merk at denne ligningen er korrekt med hensyn på enheter, fordi [rad] ikke er noen 

egentlig enhet. Som vi så i forrige underkapittel, er det ωIE  og ωLB  som utgjør største-

delen av ωIB . Det skal nå undersøkes hvilke bidrag disse gir, dersom de har den verst 
tenkelige retning i forhold til den aktuelle skjevstilling.

ωIE  vil pga skjevstilling kunne gi et bidrag med standardavvik:

0,5 10 3– 7,29 10 5–  rad/s⋅ ⋅ ⋅ 3,65 10 8–  rad/s⋅= (4.13)

Dette er neglisjerbart i forhold til biasfeilen.

Bidraget fra ωLB  vil kunne få et standardavvik på:

0,5 10 3–⋅  5°/s⋅ 4,36 10 5–  rad/s⋅= (4.14)

Dette er nesten det ti ganger større enn standardavviket til biasfeilen. Denne feilen vil 
imidlertid være nær null det meste av tiden, og vi får samme virkning som diskutert 
under skalafaktorfeilen. Etter å ha gjennomgått de fire trinnene i tabell 4.2 vil skjev-
stillingsfeilen i verste fall gi en vinkelfeil med et standardavvik på 1,57 10 3–  rad⋅ . 
Dette er under en tredjedel av den feilvinkelen som er dannet pga biasfeil (regnet ut i 
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(4.10)). Også for skjevstillingsfeilen får vi den svært gunstige egenskapen at nettobi-
draget i det lange løp blir null. Etter ett nytt strekk med en ny sving vil derfor bidraget 
fra skjevstillingsfeilen være null, mens bidraget fra biasen har doblet seg. For endring 
av stampvinkelen vil denne effekten i enda større grad sørge for at det totale feilbidra-
get pga endring av stamp blir neglisjerbart. 

Det er dermed klart at den totale vinkelfeilen pga biasfeil, skalafaktorfeil og skjevstil-
lingsfeil, blir dominert av biasfeilen. Summen modelleres derfor som biasfeil (se 
(4.20)).

Hvitstøy

For å kunne analysere bidraget fra hvitstøyen gitt i (3.48), må vi integrere den. Dette 
fordi kontinuerlig hvitstøy kun gir fysisk mening etter integrasjon1. Vi betrakter der-
for integralet av hvitstøyen:

ξω i, t( ) td
0

T

∫ (4.15)

Standardavviket til dette integralet blir (idet forventningsverdien er null):

E ξω i, t( ) td
0

T

∫ ξω i, τ( ) τd
0

T

∫⋅⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

E ξω i, t( )ξω i, τ( ) t τdd
0

T

∫
0

T

∫⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

= (4.16)

Videre får vi:

E ξω i, t( )ξω i, τ( )( ) t τdd
0

T

∫
0

T

∫ σRω i,
2 δ t τ–( )⋅ t τdd

0

T

∫
0

T

∫= (4.17)

Vi kan nå sammenligne med vinkelbidraget fra biasfeilen, regnet ut i (4.10), og får 
(ved bruk av (4.6) og at T = 1010 s):

σRω i, τd
0

1010 s

∫⋅ σRω i, 1010 s⋅ 9,24 10 4–⋅  rad= = (4.18)

Dette er omtrent en femtedel av standardavviket til vinkelfeilen fra biasen (gitt i 
(4.10)). Siden hvitstøyen gir en såpass betydelig angular random walk (ARW), og 
dessuten har en helt annen karakter enn biasfeilen, bør den modelleres som et eget 
ledd. 

Endelig modell

Vi kan nå sette opp en forenklet versjon av (3.48):

δωIB
B ΔωIB

B ξω+= (4.19)

1. Se underkapittel 4.2.3 for en nærmere forklaring.
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hvor ΔωIB
B  kan betraktes som en sum av bidragene fra bias, skalafaktorfeil og skjev-

stillingsfeil. Vi har imidlertid sett at dette feilleddet er dominert av biasfeilen, og 
modellerer den derfor som en første ordens Markovprosess som er drevet av normal-
fordelt hvitstøy:

Δω· IB
B 1

Tω
------– ΔωIB

B γω
+= (4.20)

hvor:

1
Tω
------–

1
Tω x,
---------– 0 0

0 1
Tω y,
---------– 0

0 0 1
Tω z,
---------–

= (4.21)

og

γω

γω x,

γω y,

γω z,

= (4.22)

Elementene i γω  er hvitstøyprosesser, som altså driver biasene. Slik hvitstøy betegnes 

prosesstøy (i motsetning til ξω  som er målestøy). Notasjonen som brukes i forbindelse 
med kontinuerlig prosess- og målestøy er oppsummert i tabell A.1. 

Tidskonstantene i de tre biasene antas å være omtrent en time:

Tω x, Tω y, Tω z, 3600 s= = = (4.23)

Hvitstøyvektoren som driver biasene skal være normalfordelt. For å vise at en gene-
rell stokastisk vektor, η (t), er normalfordelt, brukes notasjonen:

η t( ) ~ N E η t( )( ) cov η t( ) η t τ+( ),( ),( ) (4.24)

Vi kan dermed skrive γω  ~ N(0,Qωδ(τ)). Vi antar at biasfeilene i de tre gyroene er 

ukorrelerte, og kan da skrive:

Qω

σQω x,
2 0 0

0 σQω y,
2 0

0 0 σQω z,
2

= (4.25)
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For å finne størrelsen på σQω i, , brukes sammenhengen (A.9) (fra appendiks A). Denne 

sier at: 

σΔωbias i,
2

σQω i,
2

2----------- Tω i,⋅= (4.26)

Vi får dermed: 

σQω i, 1,14 10 7–  rad/s3 2/⋅= (4.27)

Biasfeilen er nå fullstendig modellert.

En komplett modellering av ξω  krever at sannsynlighetstetthetsfunksjonen oppgis. 
Hvitstøyen vil være et resultat av påvirkninger fra svært kompliserte omgivelser. Vi 
kan dermed anta at støyen ved et (vilkårlig) tidspunkt t, er en sum av en uendelig 
mengde statistisk uavhengige tilfeldige variable (med vilkårlig tetthetsfunksjon). Sen-
tralgrenseteoremet sier oss da at denne summen er normalfordelt. Det vil derfor være 
fornuftig å anta at ξω  ~ N(0,Rωδ(τ)), hvor Rω er gitt av (3.53) og kvadratroten av dia-

gonalelementene i Rω er gitt av (4.6). Dermed er også ξω  fullstendig modellert.

4.2.2     Feilmodell for akselerometermåling

Feilmodellen for akselerometrene gitt i (3.38) skal nå forenkles. Dette skal gjøres til-
svarende som det ble gjort for gyroene, ved at bidraget fra de ulike feilkilder studeres.

Biasfeil

Standardavviket til hver av komponentene i ΔfIP bias,
P  er gitt av (4.5), altså ca. 

9,81 10 3–  m/s2⋅ . Denne feilen vil endre seg langsomt, med en tidskonstant på omtrent 
en time.

Skalafaktorfeil

I akselerometrene vil skalafaktorfeilen gi et bidrag med standardavvik:

200 10 6– fIB
B⋅ ⋅

fIB
B

(4.28)

 vil aldri ha særlig større absoluttverdi enn gravitasjonsvektoren. Det maksimale 

standardavviket til bidraget blir dermed:

200 10 6– 9,81 m/s2⋅ ⋅ 1,96 10 3–  m/s2⋅= (4.29)

Dette er 1/5 av standardavviket til biasfeilen. Det er imidlertid kun i vertikal retning 
feilen vil kunne bli såpass stor. Ved å betrakte figur 4.2 ser vi at bidraget i horisontal-
planet får et standardavvik på:

200 10 6– 9,81 m/s2 αcos 90° α–( )cos⋅ ⋅ ⋅ ⋅ (4.30)
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Hvor α er vinkelen mellom gravitasjonsvektoren og den aktuelle akselerometerakse. 
Bidraget i horisontalplanet blir altså redusert med en faktor αcos αsin⋅ , og blir der-
for maksimalt 1/10 av biasfeilen. Skalafaktorfeilen pga gravitasjonsvektoren kan der-
for neglisjeres.

Akselerometerakse

α Horisontalplanet

gB

Figur 4.2  Skalafaktorfeilens bidrag i horisontalplanet

For sikkerhets skyld bør det horisontale bidraget pga horisontal akselerasjon undersø-
kes. Horisontal akselerasjon fås ved endring av hastighetsvektorens lengde eller ret-
ning. Endring av lengde gir i følge tabell 4.1 et maksimalt bidrag på 0.21 m/s2, noe 
som er langt mindre enn bidraget fra gravitasjonen. Akselerasjon ved endring av ret-
ning blir maksimal ved å holde maksimal hastighet (1.9 m/s) i en sving med maksimal 
turnrate (5°/s). Akselerasjonen blir da ca. 0.17 m/s2. Vi neglisjerer dermed skalafak-
torfeilens bidrag. 

Skjevstillingsfeil

For å finne skjevstillingsfeilens maksimale bidrag, bruker vi samme resonnement som 
for gyroene. Det maksimale standardavviket er dermed gitt ved:

0,5 10 3– 9,81m/s2⋅ ⋅ 4,9 10 3–  m/s⋅ 2= (4.31)

Dette er halvparten av standardavviket til biasfeilen. Feilen langs den enkelte akse blir 

størst når fIB  står normalt på middelverdien mellom monteringsaksen og den antatte 
akseretningen. Hoveddelen av feilen vil dermed ligge i horisontalplanet, og kan ikke 
neglisjeres uten videre. Det er imidlertid gode grunner til å modellere skjevstillings-
feilen og biasfeilen som en samlet feil. Biasfeilen vil variere meget langsomt, med en 
tidskonstant i størrelsesorden en time. Bidraget fra skjevstillingsfeilen vil endre seg 
ved endring av rull- og stampvinkelen, men ellers være konstant. Vi setter derfor:

ΔfIB
B ΔfIB bias,

B ΔfIB skjev,
B+= (4.32)
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Endelig modell

Da hvitstøyen i følge tabell 4.3 er neglisjerbar, kan (3.38) altså forenkles til:

δfIB
B ΔfIB

B= (4.33)

Feilen modelleres som:

Δf· IB
B 1

Tf
----– ΔfIB

B γf+= (4.34)

hvor:

1
Tf
----–

1
Tf x,
-------– 0 0

0 1
Tf y,
-------– 0

0 0 1
Tf z,
-------–

= (4.35)

Rimelige tidskonstanter vil være:

Tf x, Tf y, Tf z, 3600 s= = = (4.36)

Støyen som driver den fargede feilen kan skrives:

γf

γf x,

γf y,

γf z,

= (4.37)

Denne modelleres γf  ~ N(0,Qfδ(τ)). Da de tre Markovprosessene skal være ukorre-

lerte, vil også hvitstøyprosessene være det, og vi kan skrive:

Qf

σQf x,
2 0 0

0 σQf y,
2 0

0 0 σQf z,
2

= (4.38)

For å finne tallverdier på σQf i,  trenger vi først standardavviket til ΔfIB
B . Det vil være 

rimelig å anta at ΔfIB bias,
B  og ΔfIB skjev,

B  er ukorrelerte, og dette standardavviket er der-
for gitt som:

cov ΔfIB bias i, ,
B( ) cov ΔfIB skjev i,,

B( )+ (4.39)

Ved å sette inn tallverdier fra (4.5) og (4.31) får vi:

9,81 10 3–  m/s2⋅( )2 4,9 10 3–  m/s2⋅( )2+ 1,10 10 2–  m/s2⋅= (4.40)
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Strengt tatt er dette kun riktig i horisontalplanet. I vertikalplanet får vi ikke like stort 
bidrag fra skjevstillingen, her får vi derimot et bidrag fra skalafaktorfeilen (som er ca. 
40 % av det horisontale skjevstillingsbidraget). Standardavviket til den vertikale fei-
len vil derfor være noe mindre. Da vi kun er interessert i feilutviklingen i horisontal-
planet, lager vi imidlertid modellen slik at den blir riktig her. Alle komponentene til 

ΔfIB
B  antas derfor å ha et standardavvik gitt av (4.40). For å finne σQf i,  bruker vi 

(A.9) som gir:

1,10 10 2–  m/s2⋅( )2 σQf i,
2

2---------- Tf i,⋅= (4.41)

Vi får da:

σQf i, 2,59 10 4–  m/s5 2/⋅= (4.42)

Akselerometerfeilen er nå fullstendig modellert.

4.2.3     Diskretisering av måleligningene

Vi betrakter den kontinuerlige (lineære) tilstandsrommodellen:

x· Ax Bu Cγ+ +=
y Dx ξ+=

(4.43)

hvor γ betegner prosesstøy og ξ betegner målestøy. Størrelsene på disse er beskrevet 
med spektraltetthetsmatrisene Q og R:

cov γ t( ) γ t τ+( ),( ) Q t( )δ τ( )=

cov ξ t( ) ξ t τ+( ),( ) R t( )δ τ( )=

(4.44)

(4.45)

Prosessligningen beskriver hvordan tilstandene i systemet utvikler seg rent fysisk, og 
det er derfor naturlig å modellere denne som en kontinuerlig prosess (slik som (4.43)). 
I AUVens tilfelle (og de aller fleste systemer forøvrig), foreligger imidlertid målin-
gene kun ved bestemte tidspunkt, slik at det rent fysisk er mest naturlig å ha målelig-
ningen på diskret form. Vi kan derfor definere en semi-kontinuerlig tilstandsromform:

x· Ax Bu Cγ+ +=
yk Dkxk ξk+=

(4.46)

Denne modellen er altså en bedre beskrivelse av det som foregår rent fysisk. Årsaken 
til at den kontinuerlige måleligningen er brukt til nå, er at parameteren som vanligvis 
oppgis for målestøyen i en treghetssensorenhet, beskriver kontinuerlig hvitstøy (som i 
tabell 4.3). For å få modellene av gyro- og akselerometerfeil på semi-kontinuerlig 
form, må vi finne sammenhengen mellom den kontinuerlige og diskrete målelignin-
gen. Før dette gjøres bør den kontinuerlige hvitstøyen studeres nærmere:
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Kontinuerlig hvitstøy

Den kontinuerlige hvitstøyen er et teoretisk begrep som ble innført i underkapittel 
3.2.1, og som er utbredt i litteraturen forøvrig. Denne har imidlertid noen egenskaper 
som gjør at den bør behandles med en viss forsiktighet: Da variansen er uendelig, er 
det ingen begrensninger i amplituden til denne støyen. Hvis man definerer seg et stort, 
men endelig intervall (f eks ±10999), vil dette uansett være uendelig smalt sammenlig-
net med det sannsynlige utfallsrommet til amplituden. Den kontinuerlige hvitstøyen 
vil derfor ha en uendelig verdi ved alle tidspunkt. Det virker derfor meningsløst å 
modellere målestøy som kontinuerlig hvitstøy, da denne vil dominere målingen full-
stendig. Kontinuerlig hvitstøy bør derfor kun tolkes som et symbol på støy som endrer 
seg mye hurtigere enn den øvrige dynamikken i systemet. Integralet av kontinuerlig 
hvitstøy er imidlertid endelig (fordi integralet av Diracs deltafunksjon er endelig). 
Modellering av prosesstøy som kontinuerlig hvitstøy gir derfor ingen problemer med 
tilstandene.

Diskretisering generelt

Den diskrete hvitstøyen i (4.46), ξk , gir ingen problemer. Den kan spesifiseres med en 
endelig kovariansmatrise, har endelig energi og er fysisk realiserbar. Overgangen fra 
kontinuerlig til diskret form, må derfor være via et integral, og vi definerer:

yk
1
h--- y t( ) td

tk 1–

tk

∫=Δ (4.47)

hvor

h tk tk 1––=Δ (4.48)

Ved å sett inn for y (t) i (4.47) får vi:

yk
1
h--- D t( )x t( ) td

tk 1–

tk

∫
1
h--- ξ t( ) td

tk 1–

tk

∫+= (4.49)

Ved små h, (dvs h er liten i forhold til systemets hurtigste dynamikk) får vi:

1
h--- D t( )x t( ) td

tk 1–

tk

∫ D tk( )x tk( )≈ (4.50)

Vi definerer derfor:

Dk D tk( )=Δ (4.51)

og

xk x tk( )=Δ (4.52)
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Den diskrete hvitstøyen defineres:

ξk
1
h--- ξ t( ) td

tk 1–

tk

∫=Δ (4.53)

Legg merke til at vi altså ikke kan definere ξk ξ tk( )=Δ  eller yk y tk( )=Δ  (fordi y (t) 
inneholder additiv kontinuerlig hvitstøy). (Til tross for dette, er det faktisk slik det er 
definert i de tilgjengelige kilder, bl a Minkler & Minkler (1993)).

For å finne en fullstendig diskret representasjon, må vi finne (den endelige) kovari-
ansmatrisen til ξk  som funksjon av spektraltetthetsmatrisen til ξ t( )  (gitt i (4.45)). I 

følge tabell A.2 skal kovariansmatrisen til ξk  betegnes Wk. Denne utregnes ved:

Wk cov ξk( ) E 1
h--- ξ t( ) td

tk 1–

tk

∫
1
h--- ξ τ( ) τd

tk 1–

tk

∫
T

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

= = (4.54)

Dette gir videre:

Wk
1
h2----- E ξ t( )[ ] ξ τ( )[ ]T( ) td τd

tk 1–

tk

∫
tk 1–

tk

∫
1
h2----- R t( )δ t τ–( ) td τd

tk 1–

tk

∫
tk 1–

tk

∫= = (4.55)

Vi antar at h er liten i forhold til endringsraten til R (t), og får da:

Wk
1
h2----- R τ( ) τd

tk 1–

tk

∫
R tk( )

h------------≈= (4.56)

Vi ser altså at variansen til støyen i en enkelt måling er avhengig av hvor ofte vi gjør 
målingen. Dette er et matematisk uttrykk for at vi har begrenset nøyaktighet i målin-
gen. Hvis variansen til hver enkelt måling hadde holdt seg konstant (uavhengig av h), 
kunne vi målt n ganger oftere, slik at middelverdien av de n målingene hadde fått en 
varians på 1 n⁄ . På denne måten kunne vi da fått så lav varians som ønskelig, ved å 
måle ofte nok, og det hadde ikke vært begrenset nøyaktighet. 

Det som i praksis ville skje om vi prøvde å måle svært ofte, var at støyen ikke lenger 
ville være hvit, slik at variansen ikke ville bli ubegrenset lav. (Feilen i en måling ville 
være korrelert med feilen i neste, slik at forventningsverdien til produktet av to feil 
ikke ville være null, og dermed ville ikke variansen til middelverdien bli 1 n⁄ ). Grun-
nen til at støyen blir farget, er at ingen støy er hvit i virkeligheten, den ser bare hvit ut 
ved den aktuelle målefrekvensen, fordi den har endret seg så mye siden forrige inter-
vall. Målefrekvensen er altså helt avgjørende for hvorvidt støy kan modelleres hvit.
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Vi kan nå forklare hvorfor hvitstøyparameteren i tabell 4.3 var knyttet til kontinuerlig 
hvitstøy (i stedet for diskret). Dette er hensiktsmessig fordi denne alene gir informa-
sjon om hvor stor random walk vi får i vinkelen, uten å måtte snakke om dataraten1. 
Vi har altså laget en kontinuerlig representasjon av en ligning som egentlig er diskret.

Diskretisering av gyro- og akselerometermålinger

Vi kan nå diskretisere gyromålingen, og får:

ω̃IB k,
B ωIB k,

B ΔωIB k,
B ξω k,+ += (4.57)

hvor vi altså har at:

ω̃IB k,
B 1

h--- ω̃IB
B t( ) td

tk 1–

tk

∫=

ωIB k,
B ωIB

B tk( )=

ΔωIB k,
B ΔωIB

B tk( )=

ξω k,
1
h--- ξω t( ) td

tk 1–

tk

∫=

(4.58)

Dessuten får vi ved bruk av (4.56):

cov ξω k,( ) Wω k,
Rω tk( )

h---------------= = (4.59)

Hvis vi uttrykker standardavviket til ξω i k, ,  som σξω i k, ,
, får vi:

Wω k,

σξω x k, ,
2 0 0

0 σξω y k, ,
2 0

0 0 σξω z k, ,
2

σRω x,
2

h----------- 0 0

0
σRω y,

2

h----------- 0

0 0
σRω z,

2

h-----------

= = (4.60)

Fra (4.6) får vi da at σξω i k, ,

σRω i,

h
---------- 2,91 10 5–  rad/ s⋅

h
-------------------------------------------= = .

1. Denne parameteren kalles derfor random walk koeffisienten.
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Da integralet er en summasjonsoperator, vil den diskrete hvitstøyen være normalfor-
delt når den kontinuerlige er det. For å vise at en generell diskret stokastisk vektor, ηk, 
er normalfordelt, brukes notasjonen:

ηk ~ N E ηk( ) cov ηk ηj,( ),( ) (4.61)

Vi får derfor ξω k,  ~ N 0 Wω k, δkj,( ) , hvor δkj  er Kronecker delta, dvs:

δkj
0   ,  k  j≠
1    , k j=

= (4.62)

Diskretisering av akselerometermålingen gir:

f̃IB k,
B fIB k,

B ΔfIB k,
B+= (4.63)

Da det ikke inngår noe hvitstøy additivt i målingen, kan vi sette:

f̃IB k,
B f̃IB

B tk( )=

fIB k,
B fIB

B tk( )=

ΔfIB k,
B ΔfIB

B tk( )=

(4.64)

Dermed har vi en semi-kontinuerlig modell av feilutviklingen til gyroene og akselero-
metrene. Heretter vil alle sensorfeil modelleres semi-kontinuerlig direkte, da det altså 
er denne representasjonen som ligger nærmest det som foregår fysisk. 

4.3      Hydro-akustisk posisjonering

Det hydro-akustiske posisjoneringssystemet leveres av Simrad Norge AS og består av 
en transducer på moderfartøyet og en transponder på AUVen. Transduceren sender ut 
et akustisk signal som transponderen svarer på. Ved hjelp av tidsforsinkelsen og den 
retningen svaret kommer fra, kan AUVens posisjon relativt til moderfartøyet bestem-
mes. Da moderfartøyet estimerer sin egen absolutte posisjon (i forhold til jorda) ved 
hjelp av differensiell GPS, blir AUVens absolutte posisjon estimert i skipet og deretter 
oversendt via en akustisk link. Målingene er følgelig tidsforsinket omtrent: 2⋅(avstand 
til moderfartøy)/(lydhastighet i vann). De er derfor tidsmerket slik at dette kan tas 
hensyn til når de brukes i AUVen. Systemet har en maksimal rekkevidde på ca. 2000 
meter. 

Retningen transponder-svaret kommer fra, finnes ved at flere elementer med ulik 
plassering måler svarsignalet. Faseforskjellen mellom målingene til to elementer vil 
dermed være et mål på vinkelen til kilden. Vinkelen ligger i planet som dannes av de 
to elementene og kilden. Et eksempel på en mulig elementmontering er vist i figur 
4.3.
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CB

A

Figur 4.3  Transducer sett fra undersiden. Elementene A, B og C ligger i papir-
planet. De to nødvendige vinklene finnes ved å måle faseforskjell mellom A og B 
og mellom B og C.

Det finnes to typer transducere som er aktuelle for AUV-anvendelsen. De kommuni-
serer begge med samme transponder: 

l Standard HPR (Hydro-acoustic Position Reference): Denne transduceren er 
fastmontert på moderfartøyet, og har en elementfordeling som i figur 4.3. 
Monteringen er slik at den måler vinkler i et plan på langs av skipet og et på 
tvers.

l HiPAP (High Precision Acoustic Positioning): Stor kule med ca. 230 elemen-
ter. Disse grupperes dynamisk, avhengig av hvor transponderen befinner 
seg. Dette oppsettet gir stor redundans, og det vil alltid være elementer med 
optimal plassering i forhold til retningen til kilden.

HiPAP er et nyere og langt mer nøyaktig system enn HPR.

4.3.1     Feilmodell

Uavhengig av hvilken transducer som brukes, vil den endelige posisjonsfeilen til 
AUVen i forhold til jorda bestå av:

a) Feil på grunn av at moderfartøyet tar feil av sin orientering.

b) Feil på grunn av at moderfartøyet tar feil av sin posisjon.

c) Målefeil i det hydro-akustiske posisjoneringssystemet.

Disse feilbidragene skal nå studeres nærmere.

Moderfartøyets orienteringsfeil

Orienteringen til moderfartøyet vil typisk bli funnet ved hjelp av en treghetssensoren-
het, gjerne integrert med vinkelmålende GPS eller DGPS1 i et Kalmanfilter. Oriente-
ringsfeilen vil dermed bli tilnærmet hvit. Hvis vi betrakter orienteringsfeilen ved et 
bestemt tidspunkt som en tilfeldig variabel med forventningsverdi null, vil stan-
dardavviket til denne være et mål på kvaliteten. Standardavviket til feilen ved et vil-
kårlig tidspunkt vil være som oppsummert i tabell 4.4.

1. I tilfellet hvor DGPS brukes, benyttes koblingen mellom rull/stampfeil og posisjonsfeil.
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Tabell 4.4  Moderfartøyets orienteringsnøyaktighet

Vinkel Nøyaktighet

Rull 0.02°

Stamp 0.02°

Gir 0.2°

Tallverdiene er hentet fra Jalving (1995b).

Moderfartøyets posisjonsfeil

De langsomme feilkomponentene i ordinær GPS vil i stor grad bli fjernet ved hjelp av 
korreksjonsdata fra nærliggende1 referansestasjoner. Feilen i differensiell GPS vil 
dermed være tilnærmet hvit. I Jalving (1995b) er standardavviket oppgitt å være på 
omtrent 2 meter. Dette tolkes som at standardavviket til hver enkelt måling og forhol-
det mellom deres rate og moderfartøyets tidskonstanter, er slik at skipet ved et vilkår-
lig tidspunkt har en posisjonsnøyaktighet på 2 meter.

Hydro-akustisk posisjoneringsfeil

Målefeilen til HPR/HiPAP vil bestå av vinkel og avstandsfeil som typisk stammer fra:

l Målestøy

l At lydhastigheten estimeres feil, slik at avstandsmålingen blir feil

l Bølgebøying (raybending) på grunn av ulik lydhastighet ved ulike dybder (på 
grunn av variasjon i vanntemperatur). Dette gir både vinkel- og avstands-
feil.

Målestøyen vil kunne modelleres som hvitstøy, mens de to siste vil variere langsomt 
over tid. Det kan derfor modelleres en farget, langsomt-varierende feil i tillegg til den 
hvite. Den fargede delen modelleres som første ordens Markov, og tidskonstanten 
antas i å være av størrelsesorden ett minutt. Standardavviket til feilens amplitude er 
avhengig av retning og avstand til transponder, og er gitt av tabell 4.5:

1. Såpass nære at satellitt-signalene mottatt av moderfartøyet og referansestasjonen har beve-
get seg igjennom omtrent de samme atmosfæriske forhold.
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Tabell 4.5  Nøyaktigheten til HPR og HiPAP ved ulike retninger til transponder

Vertikal 
vinkelnøyaktighet

Horisontal vinkel-
nøyaktighet

Avstands-
nøyaktighet

Transponder 
rett under

Transponder 
rett til siden

 HPR 0.7° 1.4° 0.7° 2 m

HiPAP 0.2° 0.4° 0.2° 0.2 m

Vi ser av tabellen at posisjonen til transponderen blir funnet best når den er rett under 
moderfartøyet. Dessuten viste tabell 4.4 at det typisk er ti ganger større nøyaktighet i 
moderfartøyets rull- og stampvinkler enn i girvinkelen. Ved et tokt vil derfor moder-
fartøyet forsøke å holde seg rett over AUVen. Vi antar at dette er oppfylt såpass bra at 
når AUVen er på 600-2000 meters dyp, kan signalveien tilnærmes som vertikal. 
Målingene vil bli oversendt AUVen med en datarate på 0.1 Hz eller sjeldnere. 

Data i dette underkapitlet er bl a hentet fra Faugstadmo (1996), Simrad Subsea AS 
(1980), og Simrad Subsea AS (1992).

Den totale posisjonsfeil

Før vi kan sette opp ligningene for posisjonsfeilen, må vi finne en egnet representa-
sjon.

Da dybdemåleren finner den vertikale posisjon, er det kun feil i den horisontale posi-
sjon som er av interesse. Den horisontale posisjonsfeilen til treghetsnavigasjonssyste-

met, ble i kapittel 3 oppgitt som eEL
L . I underkapittel 2.2.6 og 2.2.7 ble det vist at eEL  

kan tolkes som en vektor bestående av små feilvinkler. Når den er dekomponert i L, 
vil disse feilvinklene tilsvare små rotasjoner om aksene til L. De to første elementene 

i eEL
L  betegner dermed horisontal posisjonsfeil, mens den tredje betegner azimuth-feil. 

Til tross for at eEL
L  altså kun har to komponenter av interesse, beholdes vektoren tredi-

mensjonal her i utledningen, slik at notasjonen skal bli lettlest og konsistent med det 
som er gjort tidligere. Dette gir også en svært oversiktlig form på Kalmanfilterlignin-
gene i neste kapittel. Når ligningene skal implementeres i den virkelige farkost, blir 
imidlertid overflødige tilstander fjernet. Dette blir diskutert nærmere i underkapittel 
5.2.5.
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For å få feilen fra HPR/HiPAP og DGPS på samme form som eEL
L , antar vi som i for-

rige kapittel at posisjonen oppgis som RL
E . Posisjonsmålingen ved tidspunkt tk kan 

dermed skrives:

R̃L HPR DGPS⁄ k, ,
E RL k,

E δRL HPR DGPS⁄ k, ,
E+= (4.65)

hvor RL k,
E RL

E tk( )= . I (3.17) så vi at RL
E  er entydig definert av lengdegrad, bredde-

grad og vandrende azimuth-vinkel. Selv om det kun er μ, og l som måles, kan hele 

R̃L HPR DGPS⁄ k, ,
E  enkelt finnes, fordi azimuth-vinkelen kun er funksjon av μ, og l (og 

initialverdien, som er kjent). Etter samme mønster som (3.56) kan feilen nå skrives:

δRL HPR DGPS⁄ k, ,
E RL k,

E S eEL HPR DGPS⁄ k, ,
L( )= (4.66)

De to første elementene i eEL HPR DGPS⁄ k, ,
L  er altså et mål på den horisontale posisjons-

feil. I tråd med diskusjonen tidligere i dette underkapitlet, kan denne vektoren model-
leres som:

eEL HPR DGPS⁄ k, ,
L eEL HPR k, ,

L ξHPR DGPS⁄ k,+= (4.67)

hvor:

ξHPR DGPS⁄ k, ξHPR k, ξDGPS k, ξorientering k,+ += (4.68)

Her betegner altså eEL HPR k, ,
L  den langsomme delen av feilen fra HPR (evt. HiPAP). 

ξHPR k,  er hvitstøy i HPR/HiPAP, ξDGPS k,  er hvitstøy fra moderfartøyets posisjonsmå-

ling og ξorientering k,  er hvitstøy pga at moderfartøyet tar feil av sin orientering. De 

ulike feilbidrag skal nå modelleres fullstendig.

Vi har at eEL HPR k, ,
L eEL HPR,

L tk( )= , og denne skal modelleres som første ordens Mar-
kov. For enkelhets skyld (og for å følge foregående notasjon) skriver vi ikke tidsav-
hengigheten eksplisitt i kontinuerlige ligninger. Vi får da: 

e·EL HPR,
L 1

THPR
-----------eEL HPR,

L– γHPR+= (4.69)

hvor:

1
THPR
-----------–

1
THPR x,
--------------– 0 0

0 1
THPR y,
--------------– 0

0 0 0

= (4.70)

Fornuftige tallverdier vil være: THPR,x = THPR,y = 60 s.
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Hvitstøyvektoren i (4.69) kan skrives:

γHPR

γHPR x,

γHPR y,

0

= (4.71)

Denne er normalfordelt, altså γHPR  ~ N(0,QHPR (t)δ(τ)). Før uttrykket for QHPR (t) 

settes opp, skal det undersøkes om de to hvitstøyprosessene vil være ukorrelerte. Den 
første vil drive biasfeilen langs y-aksen1 til L, mens den andre driver biasfeilen langs 
x-aksen. Det er imidlertid ikke langs disse aksene feilene oppstår rent fysisk. Hvis vi 
antar at standard HPR brukes, vil det oppstå feil i hver av de to målte vinklene, og 
disse feilene vil da ligge i et plan på langs, og et på tvers av skipet. Dersom vi antar at 
feilene i de to målte vinklene er ukorrelerte, og at skipet har sin baug pekende paral-
lelt med x-aksen til L, vil γHPR x,  og γHPR y,  måtte bli ukorrelerte. Det kan imidlertid 
vises at dette vil være tilfelle for vilkårlige girvinkler. For å vise det, tas det utgangs-
punkt i den generelle stokastiske vektoren η (med tre elementer), og den vilkårlige 

rotasjonsmatrisen RB
A . Vi har:

cov RB
Aη( ) E RB

Aη E RB
Aη( )–( ) RB

Aη E RB
Aη( )–( )T= (4.72)

Ved å sette RB
A  (som er deterministisk) utenfor, får vi:

cov RB
Aη( ) RB

AE η E η( )–( ) η E η( )–( )T RA
B RB

Acov η( )RA
B= = (4.73)

Hvis elementene i η er ukorrelerte, blir cov (η) diagonal. Hvis i tillegg alle elemen-

tene har lik varians, ser vi at cov (RB
Aη ) = cov (η). Dersom vi tolker η som en fysisk 

vektor, vil den altså dekomponert i et vilkårlig (ortogonalt) koordinatsystem, gi tre 
nye stokastiske prosesser som er ukorrelerte, og med samme varians som elementene 
i η. Forklaringen på dette er at η har en kuleformet sannsynlighetstetthetsfunksjon, og 
denne vil være lik uansett hvilket koordinatsystem den “dekomponeres” i. Det er 
imidlertid et krav at de tre opprinnelige stokastiske prosessene har lik varians, ellers 
ville tetthetsfunksjonen blitt en ellipsoide, og orienteringen ville vært relevant.

For HPR ser vi at horisontal og vertikal vinkelnøyaktighet er lik når transponderen er 
rett under. Sannsynlighetstetthetsfunksjonen blir derfor en ellipsoide hvor de to hori-
sontale semi-aksene er like, mens den vertikale semi-aksen er lengre eller kortere 

1. Fordi første komponent i eEL
L  uttrykker en rotasjonsfeil om x-aksen til L, hvilket tilsvarer en 

posisjonsfeil langs y-aksen.
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avhengig av dybden. I horisontalplanet får vi altså alltid en sirkel, og vi kan dermed 
regne γHPR x, γHPR y, og  som ukorrelerte uansett hvilken girvinkel moderfartøyet har1. 
Vi kan derfor skrive:

QHPR t( )
σQHPR x,

2 t( ) 0 0

0 σQHPR y,
2 t( ) 0

0 0 0

= (4.74)

Det er lagt mest vekt på å modellere HPR riktig, fordi denne gir de mest betydelige 
feil. Vi antar imidlertid at feilen i de to ortogonale retningene også er ukorrelerte for 
HiPAP, slik at (4.74) gjelder.

For å finne størrelsen på σQHPR i, t( )  trenger vi å vite standardavviket til de to kompo-

nentene i eEL HPR,
L . Størstedelen av feilen i HPR/HiPAP vil være farget, og vi antar der-

for at den fargede delen har standardavvik som gitt i tabell 4.5. (Altså har ξHPR k,  liten 
varians.) Standardavviket til den fargede horisontale posisjonsfeilen i HPR og HiPAP 
er derfor henholdsvis:

0,7° π
180--------- rLB  og  0,2° π

180--------- rLB⋅ ⋅⋅ ⋅ (4.75)

hvor rLB pLB= , altså AUVens dybde. Posisjonsfeilen er nå uttrykt i meter, mens de 

to elementene i eEL HPR,
L  skal uttrykke denne feilen som vinkelfeil. Standardavviket til 

disse elementene blir derfor:

0,7° π
180--------- rLB

rEB
-------⋅ ⋅ 1,92 10 9–  rad/m rLB      (HPR)⋅ ⋅≈

0,2° π
180--------- rLB

rEB
-------⋅ ⋅ 5,48 10 10–  rad/m rLB    (HiPAP)⋅ ⋅≈

(4.76)

hvor vi har gjort tilnærmelsen:

rEB pEB pEL≈ 6371 103 m⋅= = (4.77)

1. Rull og stampvinkel har lite å si, fordi det er endring i signalveien relativt til vannsjiktene 
som skaper variabel usikkerhet, ikke relativt til transduceroverflaten. (Ved svært skrå inn-
fallsvinkler vil også dette gi øket usikkerhet, men med de rull- og stampvinkler som er aktu-
elt for skipet, kan denne effekten neglisjeres.)
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Hvitstøyprosessene som driver disse biasene, (γHPR x,  og γHPR y, ), skal ifølge (A.9) ha 

et “standardavvik1” som for HPR blir:

σQHPR i, t( ) 2 1,92 10 9–  rad/m rLB⋅ ⋅( )2⋅
THPR i,

------------------------------------------------------------------ 3,50 10 10–  rad/(m s ) rLB⋅ ⋅= = (4.78)

For HiPAP får vi tilsvarende:

σQHPR i, t( ) 2 5,48 10 10–  rad/m rLB⋅ ⋅( )2⋅
THPR i,

-------------------------------------------------------------------- 1,00 10 10–  rad/(m s ) rLB⋅ ⋅= =

eEL HPR k, ,
L

(4.79)

 er nå fullstendig modellert. Hver av hvitstøyleddene i (4.68) skal nå under-
søkes nærmere slik at vi får en fullstendig modellering av (4.67). 

Hvitstøydelen av HPR/HiPAP-feilen, ξHPR k, , vil være neglisjerbar sammenlignet med 
de to andre hvitstøyleddene, og denne kan derfor sees bort fra.

ξDGPS k,  stammer fra feil i DGPS, og betegner horisontal posisjonsusikkerhet. Vi antar 
at det er en såpass komplisert prosess som gir denne støyen, at den vil være normal-
fordelt. Da forventningsverdien vil være null, får vi ξDGPS k,  ~ N(0,WDGPS,k δkj). Hvis 
vi betrakter feilen som en vektor, kan vi anta at sannsynlighetstetthetsfunksjonen er 
sirkelformet. Videre antas det at det finnes to ortogonale retninger slik at når feilvek-
toren dekomponeres i disse, får vi to ukorrelerte stokastiske prosesser. I følge (4.73) 
vil vi da også få ukorrelerte prosesser langs aksene til L, og vi kan skrive:

WDGPS k,

σξDGPS x k, ,
2 0 0

0 σξDGPS y k, ,
2 0

0 0 0

= (4.80)

Verdien på σξDGPS i k, ,
 fås ved å regne om et standardavvik på 2 meter til vinkel:

σξDGPS i k, ,

2 m
rEB
--------- 3,14 10 7–  rad⋅= = (4.81)

Hvitstøy som stammer fra moderfartøyets orienteringsusikkerhet, ξorientering k, , antas 

normalfordelt med forventningsverdi null. Vi har altså 
ξorientering k,  ~ N(0,Worientering,k δkj). Det vil være fornuftig å anta at feil i rull er uav-

1. Dette er altså ikke noe virkelig standardavvik, men kun kvadratrota til diagonalelementene i 
spektraltetthetsmatrisen.
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hengig av feil i stamp. Dette gir at posisjonsfeil på langs av fartøyet er ukorrelert med 
posisjonsfeil på tvers. I følge (4.73) vil dette da også gjelde langs aksene til L, og vi 
kan skrive:

Worientering k,

σξorientering x k, ,
2 0 0

0 σξorientering y k, ,
2 0

0 0 0

= (4.82)

Hvis vi antar at moderfartøyet tilnærmet ligger rett over AUVen, vil standardavviket 
til posisjonsfeilen, ved dybde rLB , være: 

0,02° π
180--------- rLB⋅ ⋅ 3,49 10 4–  rad rLB⋅ ⋅= (4.83)

Omregnet til vinkelfeil får vi da:

σξorientering i k, ,
3,49 10 4–  rad rLB

rEB
-------⋅ ⋅ 5,48 10 11–  rad/m rLB⋅ ⋅= = (4.84)

Denne hvitstøyen vil i aller verste fall (rLB = 2000 m) kunne få et standardavvik på 1/
3 av hvitstøyen fra DGPS, slik at vi kan gjøre følgende tilnærmelse av (4.68):

ξHPR DGPS⁄ k, ξDGPS k,≈ (4.85)

Vi har derfor: ξHPR DGPS⁄ k,  ~ N(0,WHPR/DGPS,k δkj) og

WHPR DGPS⁄ k,

σξHPR DGPS⁄ x k, ,
2 0 0

0 σξHPR DGPS⁄ y k, ,
2 0

0 0 0

= (4.86)

hvor σξHPR DGPS⁄ i k, ,
σξDGPS i k, ,

3,14 10 7–  rad⋅= = . Feilen i posisjonsmålingen er nå full-

stendig modellert.

4.4      Dopplerlogg

Denne sensoren sender lydbølger med en kjent frekvens mot havbunnen. Ved å måle 
frekvensskiftet i de returnerte bølger, har man et mål på AUVens hastighet i forhold til 
jorda. Det sendes ut fire stråler samtidig i en Janus konfigurasjon1, og hastigheten blir 
dermed målt i tre dimensjoner. Det mottas også reflekser fra vannmassene, slik at has-
tigheten relativt til vannet også måles, noe som gir observerbarhet av vannstrømmen. 
Nøyaktigheten i hastighetsmålingene er i følge spesifikasjonen ca. 0.003 m/s. I tillegg 
til hastighet, måler sensoren høyde over havbunnen. Nøyaktigheten i denne målingen 
er ca. 1% av virkelig høyde. Dataraten til alle målingene er 1 Hz. 

1. En stråle på skrå fremover mot bunnen, og tilsvarende akterover, til styrbord og babord.
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Beskrivelse og nøyaktigheter er hentet fra EDO Corporation (1994) og Jorgensen, 
Grose og Grandall (1994).

4.4.1     Feilmodell

Fordi dopplerloggens transducer er skrogfast montert, får vi en måling av vEB
B . Da 

dopplerloggen ble testet sommeren -96, viste målingene at feilen i denne vil være til-
nærmet hvit. Vi antar også at monteringen på skroget er god nok til at skjevstillings-
feil kan neglisjeres. Målingen kan dermed skrives: 

ṽEB DVL k, ,
B vEB k,

B ξDVL k,+= (4.87)

Subskriptet DVL betegner at støyen kommer fra Doppler Velocity Log. Videre har vi 
at:

vEB k,
B vEB

B tk( )= (4.88)

Støy i hastighet på langs og på tvers kan antas ukorrelerte da disse beregnes uavhen-
gig av hverandre. Støyen i hastigheten i AUVens z-retning vil nok i praksis til en viss 
grad være korrelert med støyen i x- og y-retning. Det settes imidlertid ikke så store 
krav til modelleringen av denne feilen, da denne ved små stampvinkler kun gir verti-
kal posisjonsfeil. (Store stampvinkler brukes kun ved opp- og nedstigning, og da er 
det lave krav til posisjonsnøyaktigheten.) 

Vi modellerer altså de tre hvitstøyprosessene som ukorrelerte. Da det er en svært 
komplisert prosess som er årsak til målestøyen, antas det at den er normalfordelt, og 
vi får ξDVL k,  ~ N(0,WDVL,k δkj) hvor

WDVL k,

σξDVL x k, ,
2 0 0

0 σξDVL y k, ,
2 0

0 0 σξDVL z k, ,
2

= (4.89)

Størrelsen på hvitstøyen er i følge spesifikasjonen omtrent:

σξDVL x k, ,
σξDVL y k, ,

σξDVL z k, ,
0,003 m/s= = = (4.90)

Det bør imidlertid bemerkes at erfaringen med denne sensoren viste at målingen i z-
retning var vesentlig dårligere enn dette. 

4.5      Dybdemåler

AUVen er utstyrt med en primær og en redundant trykksensor, med en nøyaktighet 
bedre enn 0.3 meter. Dataraten er 1 Hz for den primære, mens for den redundante er 
den 10 Hz. 
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4.5.1     Feilmodell

Erfaringen viser at feilen i dybdemålerne er tilnærmet konstant, vi kan derfor model-
lere målingen (fra den primære) som:

r̃LB dybdemåler k, , rLB k, δrLB dybdemåler,+= (4.91)

hvor 

rLB k, rLB tk( )= (4.92)

Da δrLB dybdemåler,  er konstant får vi:

δr· LB dybdemåler, 0= (4.93)

og

cov δrLB dybdemåler,( ) σδrdybdemåler
2= (4.94)

En nøyaktighet på ca. 0.3 meter gir:

σδrdybdemåler
0,3 m= (4.95)

Merk her at feilen betraktes som en stokastisk variabel som varierer fra enhet til enhet 
(på samme måte som skjevstilling og skalafaktorfeil i underkapittel 4.2.)

5       DESIGN AV KALMANFILTER

5.1      Kalmanfilter

Målet vårt er altså å finne et best mulig løpende estimat av AUVens posisjon, hastig-
het og orientering. Utgangspunktet for å gjøre dette estimatet er sensormålinger og 
systeminformasjon, og disse bør kombineres på en optimal måte. 

Vi kan konkretisere systeminformasjonen i form av en matematisk diskret tilstands-
rommodell:

xk 1+ Φkxk Δkuk Ωkγk+ +=
yk Dkxk ξk+=

(5.1)

hvor γk og ξk betegner henholdsvis prosess- og målestøy. Disse er begge hvite og 
gjensidig ukorrelerte. Stokastisk teori kan brukes til å håndtere informasjon på denne 
formen, og ved hjelp av dette verktøyet kan det finnes en rekursiv algoritme som 
kombinerer sensormålinger og systeminformasjon på en optimal måte. Optimal betyr 
her at algoritmen finner det tilstandsestimatet som er forventningsrett og har den 
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minst mulige varians. Om vi antar at hvitstøyprosessene er normalfordelte, vil denne 
algoritmen også gi minimum varians i estimeringsfeilen. Algoritmen, som bl a er utle-
det i Minkler & Minkler (1993), kalles et Kalmanfilter, og er gitt ved:

Initialisering (k=0):

x0 E x0( )=

P0 E x0 x0–( ) x0 x0–( )T[ ]=
(5.2)

Kalman forsterkningsmatrise:

Kk PkDk
T DkPkDk

T Wk+( ) 1–= (5.3)

Oppdatering av tilstandsestimat (vha målingen yk):

x̂k xk Kk yk Dkxk–( )+= (5.4)

Oppdatering av kovariansmatrise:

P̂k I KkDk–( )Pk= (5.5)

Prediksjon av tilstandsestimat og kovariansmatrise:

xk 1+ Φkx̂k Δkuk+=

Pk 1+ ΦkP̂kΦk
T ΩkVkΩk

T+=
(5.6)

hvor Φk  , Δk  , Ωk  og Dk  er gitt av (5.1). Videre betegner

xk  , x̂k  apriori- og aposteriori-estimat av tilstandsvektoren.

Pk  , P̂k  kovariansmatrisene til estimeringsfeilen i apriori- og aposteriori-estimatene.

Wk  , Vk  kovariansmatrisene til måle- og prosesstøyen.

En forutsetning er altså at vi gjør et initielt estimat av tilstandsvektoren, og at vi kjen-
ner kovariansmatrisen til dette estimatet. Dessuten må vi kjenne Wk og Vk , og Wk må 
være ikke-singulær for alle k. 

Numeriske aspekter

Under en anvendelse vil de rekursive formlene (5.3) - (5.6) regnes ut for hvert tids-
skritt i en datamaskin med begrenset ordlengde, og det vil dermed alltid være en viss 
avrundingsfeil. Et problem som da typisk vil oppstå etterhvert, er at kovariansmatri-
sen til tilstandsvektoren ikke lenger vil være positivt semidefinitt og symmetrisk. 
Dette vil altså skje selv om den var positivt semidefinitt og symmetrisk ved start. Om 
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slike feil oppstår, vil Kalmanfilteret være langt fra optimalt, og det vil i verste fall 
divergere. Dette problemet kan unngås ved å erstatte oppdateringen av kovariansen, 
ligning (5.5), med det ekvivalente uttrykket:

P̂k I KkDk–( )Pk I KkDk–( )T KkWkKk
T+= (5.7)

Denne formen på kovariansoppdateringen kalles Joseph form (Minkler & Minkler 
(1993)). Kovariansmatrisen dannes her som summen av to positivt semidefinitte 
matriser, og blir dermed selv positivt semidefinitt. 

Symmetrifeil kan unngås ved å kun oppdatere den øvre- eller nedre-triangulære del av 
kovariansmatrisen. Dette garanterer symmetri i hvert rekursive trinn, og man sparer i 
tillegg regnearbeid.

Det er også mulig å redusere effekten av den begrensede ordlengden ved kun å regne 
ut en faktor av kovariansmatrisen. Årsaken til dette, samt eksempler på slike versjoner 
av Kalmanfilteret er beskrevet nærmere i Gade (1996).

5.2      Design

For å finne et best mulig estimat av posisjon, hastighet og orientering, bør vi altså 
konkretisere systeminformasjonen i form av en diskret tilstandsrommodell, og kombi-
nere denne med sensormålingene i et Kalmanfilter.

Når Kalmanfilteret skal designes, kan det være greit å først få en oversikt over de til-
gjengelige målingene. Disse er oppsummert i tabell 5.1. (Subskript k er droppet for 
enkelhets skyld):

Tabell 5.1  Oversikt over de tilgjengelige målinger

Sensor/System Måling

TNS  R̂B
L  , R̂L

E  og v̂EB
L

HPR/HiPAP og DGPS  R̃L HPR DGPS⁄,
E

Dopplerlogg ṽEB DVL,
B

Dybdemåler r̃LB dybdemåler,

Vi har altså målte/beregnede verdier av de størrelsene vi er ute etter, og det vil da være 
tilstrekkelig å estimere feilen i disse. Tilstandene i Kalmanfilteret blir derfor feilstør-
relser, og vi får da et såkalt error-state Kalmanfilter. For å få målinger av disse tilstan-
dene trenger vi redundans i målingene, dvs at vi trenger flere versjoner av samme 
størrelse, som er målt/beregnet uavhengig av hverandre. Målingene blir i såfall diffe-
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ransen mellom versjonene, f. eks. R̂L
E R̃L HPR DGPS⁄,

E– . Slik målingene foreligger, har vi 
ikke flere redundante størrelser direkte, men vi kan lage en alternativ beregnet versjon 

av vEB
L  ved å premultiplisere ṽEB DVL,

B  med R̂B
L . Det vil også være mulig å bruke dybde-

målingen ved å integrere opp z-komponenten til v̂EB
L , slik at vi får en alternativ verdi 

av rLB . Som nevnt tidligere, er det imidlertid kun feil i horisontalplanet som er av 
interesse, og det er derfor essensielt å finne ut om dybdemålingen vil støtte det hori-
sontale estimatet. 

Dybdemålingen vil altså gi en måling av z-komponenten til δvEB
L . Denne feilen vil for 

det første være avhengig av den vertikale delen av akselerometerfeilene. Det er imid-
lertid kun den horisontale delen av akselerometerfeilene som vil gi horisontal hastig-
hets- og posisjonsfeil, slik at det ikke er noen kobling mellom den observerte feil og 

horisontal posisjonsfeil. Z-komponenten til δvEB
L  vil også være avhengig av oriente-

ringsfeilen, og dette vil gi kobling. Figur 5.1 viser hvordan rullfeil gir kobling i verti-
kal retning ved null akselerasjon.

y’

y

δφ

gB

f̃IB z,
B

Figur 5.1  Kobling mellom rullfeil og feil i vertikal akselerasjon. Den stiplede 
linjen viser den målte vertikalkomponent. y viser virkelig orientering, mens y’ 
viser antatt orientering.

Ved figurbetraktning ser vi at ved null akselerasjon, og en rullfeil på δφ, blir den målte 
vertikalkomponent omtrent:

f̃ IB z,
B 9,81 δφ( )cos⋅= (5.8)

Den vertikale feilen blir dermed proporsjonal med 1 δφ( )cos– , og er derfor av 
andre orden (se (2.40)). (Dette kan sammenlignes med monteringsfeil, og vil tilsvare 
β = 0° på figur 4.1.) Et standardavvik i rullfeilen på 0.07° (som er i overkant av hva vi 
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kan forvente) vil dermed kun gi en feil med standardavvik 7,3 10 6–⋅  m/s2 i vertikal 
akselerasjon. I praksis vil det derfor ved null akselerasjon ikke være mulig å finne 
rull- og stampfeil ved å betrakte feil i vertikal hastighet. 

En horisontal akselerasjon vil imidlertid gi et bidrag av første orden i vertikal retning, 
og bør derfor undersøkes. (Tilsvarer at β = 90° på figur 4.1.) Som diskutert i underka-
pittel 4.2.2 vil den største aktuelle horisontale akselerasjon være på ca. 0,21 m/s2 . En 
rull- eller stampfeil med standardavvik 0.07° vil dermed gi en vertikal akselerasjons-
feil med standardavvik 2,6 10 4–⋅  m/s2. Vi ser dermed at også denne feilen er for liten 
i forhold til akselerometerusikkerheten til å finne rull- og stampfeil. Den siste koblin-
gen vi har til dybden, er den som oppstår ved feil i stamp og hastighet framover. En 
stampfeil med standardavvik 0.07°, vil ved hastighet 2.1 m/s gi en vertikal hastighets-
feil med standardavvik 2,6 10 3–⋅  m/s. I følge spesifikasjonen er støyen i hastighets-
målingene av samme størrelsesorden. Som nevnt tidligere viste erfaringene imidlertid 
at dopplerloggens z-måling hadde vesentlig større usikkerhet enn dette. Vi vil dermed 
ha store vanskeligheter med å bruke dybdemålingen til å finne stampfeil ved hjelp av 
denne koblingen. Det er derfor lite som taler for å bruke dybdemålingen, og filter-
strukturen blir dermed som vist i figur 5.2:

Figur 3.2

DVL

R̂B
L

R̂B
L

v̂EB DVL,
L

_v̂EB
L

ṽEB DVL,
B

y1

HPR/HiPAP 
og DGPS

Y2

_
R̂L

E

R̃L HPR DGPS⁄,
E

Kalmanfilter

Gyroer
ω̃IB

B

Akselero-
metre

f̃IB
B

δv̂EB
L

êLB
L êEL

L

TNS

Figur 5.2  Grovskisse av filterstrukturen

Det bør bemerkes at vi teoretisk sett kunne laget flere målinger ved å bruke pådragsin-
formasjon. Kunnskap om den aktuelle kombinasjon av propellturtall og utslag på ror 
og dybderor vil gjøre oss i stand til å gi et estimat av størrelser som hastighet (i for-
hold til vannmassene) og endringsrater i gir og stamp. Dette krever imidlertid model-
lering av bl a AUVens tilleggsmasse og dempematrise. Dessuten trengs modeller for 
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de krefter og momenter som de ulike pådrag gir. I praksis vil vi ha stor usikkerhet i 
disse modellene, og standardavviket til feilen i de beregnede størrelsene vil bli for 
stort til at AUVens øvrige sensorer kan få noen støtte av betydning.

Figur 5.2 viser hvordan målingene skal brukes når de er tilgjengelige. Vi antar at 
målingene er synkronisert godt nok til ikke å introdusere feil av betydning. Videre bør 
det bemerkes at posisjonsmålingene har meget lav datarate (≤ 0.1 Hz), og Kalmanfil-
teret vil normalt gå med en høyere rate enn dette, sannsynligvis 1 Hz. Tilstandsesti-
matet bør oppdateres med denne frekvens fordi det foreligger hastighetsmåling hvert 
sekund. I de tidsskritt hvor det ikke foreligger posisjonsmåling vil Kalmanfilteret kun 
prediktere de aktuelle tilstandene, uten måling. I praksis gjøres dette ved å endre Dk 
etter hvilke målinger som foreligger ved det aktuelle tidsskritt. Prediksjonsdelen av 
Kalmanfilteret bør gå raskt nok til at den diskrete prosessmodellen simulerer den kon-
tinuerlige virkeligheten godt nok. Ved å bruke en første ordens tilnærmelse av Φk , 
blir integrasjonsmetoden forover Euler. Da den minste tidskonstanten i systemet er på 
60 sekunder, vil det være tilstrekkelig med en prediksjonsrate på 1 Hz ved bruk av 
forover Euler. Det er nå klart hvordan målingene skal brukes og hvor ofte Kalmanfil-
teret skal oppdatere og prediktere. Den neste oppgaven blir å se nærmere på systemin-
formasjonen. 

Da tilstandene i Kalmanfilteret representerer feilene i sensorsystemene, vil det være 
bruk for en beskrivelse av deres dynamikk. De ulike sensorfeilene er i kapittel 4 
modellert og tilpasset til AUV-anvendelse. Feilutviklingen til TNS-systemet i figur 
3.2 er for det generelle tilfellet oppsummert i figur 3.4. Denne kan imidlertid foren-
kles i AUV-sammenheng, noe som blir gjort i neste underkapittel. Systeminformasjo-
nen blir dermed de ulike feilmodeller fra kapittel 4, samt den forenklede 
feilutviklingen.

5.2.1     Forenklinger av feilutviklingen

Da AUVen kun vil operere ved lave hastigheter ( vEB 2,1≤ m/s), vil Coriolisleddet ha 
neglisjerbar betydning i navigasjonsligningene og kan derfor sees bort fra. Det er også 
rimelig å anta at tyngdeakselerasjonen blir funnet med tilfredsstillende nøyaktighet, 
slik at feilen i denne kan neglisjeres. Vi får da følgende forenklede versjon av (3.90):

δv·EB
L RB

LδfIB
B eLB

L fIB
L×+= (5.9)

Den lave hastigheten vil føre til at ωEL  er omtrent lik null, og vi kan dermed forenkle 
(3.71) til:

e·EL
L δωEL

L= (5.10)
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I (3.85) vil δωIE
L  gi et neglisjerbart bidrag i forhold til f eks RB

LδωIB
B . En posisjonsfeil 

med standardavvik 1 10 4–⋅  rad (ca. 11 m, som er i overkant av hva vi kan forvente) 
vil i følge (3.76) i verste fall kunne gi et standardavvik på 7,3 10 9–⋅  rad/s i et av ele-

mentene til δωIE
L . Til sammenligning vil biasdelen av δωIB

B  alene gi elementene i 

RB
LδωIB

B  et standardavvik på 4,85 10 6–  rad/s⋅  (i følge (4.4)). Det er dermed klart at vi 
kan forenkle (3.85) til:

e·LB
L RB

LδωIB
B δωEL

L– eLB
L ωIE

L×+= (5.11)

Basert på diskusjonen som nå er gjort, kan vi sette opp følgende forenklede versjon av 
figur 3.4, som altså har tilstrekkelig nøyaktighet til vårt formål:

( ) td∫

δfIB
B

δωIB
B

Gyroer

Akselerometre

( ) td∫

( ) td∫

δvEB
L

eLB
L

Init

Init

Init

e·LB
L RB

LδωIB
B δωEL

L– eLB
L ωIE

L×+=

δωEL
L 1

rEB
-------uEB

L δvEB
L×=

eEL
L

δv·EB
L RB

LδfIB
B eLB

L fIB
L×+=

RB
L

fIB
L

Trykkmåler

rEB

ωIE
L

(5.11)

(5.9)

(3.60)

Figur 5.3  Forenklet dataflyt for feilutviklingen i de horisontale navigasjonslig-
ningene i L (versjon AZI), ved antatt kuleformet jord. De stiplede linjene viser 
hvordan den sanne trajektor påvirker feilutviklingen.
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5.2.2     Systeminformasjon på tilstandsromform

All feildynamikk er nå modellert og tilpasset AUV-anvendelsen. Før vi kan sette opp 
Kalmanfilteret, må vi imidlertid ha systeminformasjonen på den diskrete tilstands-
romformen gitt i (5.1). For å komme dit skal vi først finne systeminformasjonen på 
den semi-kontinuerlige tilstandsromformen fra (4.46):

x· Ax Bu Cγ+ +=
yk Dkxk ξk+=

(5.12)

Denne kan deretter diskretiseres, slik at vi også får prosessligningen på diskret form, 
slik som i (5.1).

For å finne den kontinuerlige prosessligningen, kan det være greit å først sette opp 
den forenklede feilmodellen i figur 5.3 på tilstandsromform. Vi har fra figuren at:

e·LB
L

δv·EB
L

e·EL
L

1
rEB
-------uEB

L δvEB
L×– eLB

L ωIE
L×+

eLB
L fIB

L×
1

rEB
-------uEB

L δvEB
L×

RB
L 0

0 RB
L

0 0

δωIB
B

δfIB
B

+= (5.13)

0 betegner her nullmatrisen (dimensjonen er gitt av sammenhengen.) Videre får vi:

e·LB
L

δv·EB
L

e·EL
L

S– ωIE
L( ) 1

rEB
-------S uEB

L( )– 0

S– fIB
L( ) 0 0

0 1
rEB
-------S uEB

L( ) 0

eLB
L

δvEB
L

eEL
L

RB
L 0

0 RB
L

0 0

δωIB
B

δfIB
B

+= (5.14)

Ved å benytte (4.33) og (4.19) får vi:

e·LB
L

δv·EB
L

e·EL
L

S– ωIE
L( ) 1

rEB
-------S uEB

L( )– 0

S– fIB
L( ) 0 0

0 1
rEB
-------S uEB

L( ) 0

eLB
L

δvEB
L

eEL
L

RB
L 0

0 RB
L

0 0

ΔωIB
B

ΔfIB
B

RB
Lξω

0
0

+ += (5.15)

Fra (4.20) og (4.34) ser vi at ΔωIB
B  og ΔfIB

B  har sin egen dynamikk gitt av:

Δω· IB
B

Δf· IB
B

1
Tω
------– 0

0 1
Tf
----–

ΔωIB
B

ΔfIB
B

γω

γf

+= (5.16)
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Feilene i gyroer og akselerometre kan altså representeres med en tilstand pr. frihets-
grad. Tilstandsrommodellen i (5.15) får dermed 6 nye tilstander. 

Vi merker oss at også feilen i HPR er farget, noe som gir en ytterligere økning av 
antall tilstander. Vi hadde i (4.69) at:

e·EL HPR,
L 1

THPR
-----------eEL HPR,

L– γHPR+= (5.17)

Vi får altså tre nye tilstander som beskriver feilen i HPR. Den totale tilstandsrommo-
dellen blir dermed:

e·LB
L

δv·
EB
L

e·EL
L

Δω· IB
B

Δf· IB
B

e·EL HPR,
L

S– ωIE
L( ) 1

rEB
-------S uEB

L( )– 0 RB
L 0 0

S– fIB
L( ) 0 0 0 RB

L 0

0 1
rEB
-------S uEB

L( ) 0 0 0 0

0 0 0 1
Tω
------– 0 0

0 0 0 0 1
Tf
----– 0

0 0 0 0 0 1
THPR
-----------–

eLB
L

δvEB
L

eEL
L

ΔωIB
B

ΔfIB
B

eEL HPR,
L

I

RB
Lξω

0
0
γω

γf

γHPR

+= (5.18)

Vi har nå funnet den kontinuerlige prosessligningen i (4.46), og har dermed at:

A

S– ωIE
L( ) 1

rEB
-------S uEB

L( )– 0 RB
L 0 0

S– fIB
L( ) 0 0 0 RB

L 0

0 1
rEB
-------S uEB

L( ) 0 0 0 0

0 0 0 1
Tω
------– 0 0

0 0 0 0 1
Tf
----– 0

0 0 0 0 0 1
THPR
-----------–

 ,  B 0 ,  C I=== (5.19)
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og

x

eLB
L

δvEB
L

eEL
L

ΔωIB
B

ΔfIB
B

eEL HPR,
L

 ,   u 0 ,   γ

RB
Lξω

0
0
γω

γf

γHPR

===

RB
L

(5.20)

 er holdt inne i prosesstøyvektoren for å få en enkel C-matrise1.

Spektraltetthetsmatrisen til γ skal nå finnes:

cov γ t( ) γ t τ+( ),( ) =

E

RB
Lξω t( ) RB

Lξω t τ+( )[ ]T 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 γω t( ) γω t τ+( )[ ]T 0 0

0 0 0 0 γf t( ) γf t τ+( )[ ]T 0

0 0 0 0 0 γHPR t( ) γHPR t τ+( )[ ]T
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

(5.21)

Dette blir videre:

cov γ t( ) γ t τ+( ),( )

RB
L Rωδ τ( )RL

B 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 Qωδ τ( ) 0 0
0 0 0 0 Qfδ τ( ) 0
0 0 0 0 0 QHPR t( )δ τ( )

= (5.22)

Spektraltetthetsmatrisen til γ blir dermed:

Q t( )

RB
L RωRL

B 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 Qω 0 0
0 0 0 0 Qf 0
0 0 0 0 0 QHPR t( )

= (5.23)

1. Alternativt kunne vi laget en C som inneholdt standardavvik, slik at γ ble en vektor av kun 
rudimentær hvitstøy (eller vi kunne trukket kun RB

L  ut i C-matrisen).
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Tallverdiene til Rω ,  Qω , Qf og  QHPR t( )  er gitt i kapittel 4.

Vi har nå funnet den kontinuerlige prosessligningen i (4.46). Videre skal vi finne den 
diskrete måleligningen, og tar først for oss hastighetsmålingen. Fra figur 5.2 har vi:

y1 k, v̂EB k,
L R̂B k,

L ṽEB DVL k, ,
B–= (5.24)

Ved å erstatte de målte/beregnede størrelsene med sann verdi pluss feil, får vi:

y1 k, vEB k,
L δvEB k,

L RB k,
L δRB k,

L+( ) vEB k,
B ξDVL k,+( )–+= (5.25)

Første ordens tilnærming gir:

y1 k, vEB k,
L δvEB k,

L RB k,
L vEB k,

B δRB k,
L vEB k,

B RB k,
L ξDVL k,+ +( )–+= (5.26)

Ved å bruke (3.57) får vi:

y1 k, δvEB k,
L S eLB k,

L( )RB k,
L vEB k,

B– RB k,
L ξDVL k,–= (5.27)

eller:

y1 k, δvEB k,
L S eLB k,

L( )vEB k,
L– RB k,

L ξDVL k,–= (5.28)

Vi skal nå se på posisjonsmålingen. Differansen mellom de to matrisene som angir 
horisontal posisjon blir:

Y2 k, R̂L k,
E R̃L HPR DGPS⁄ k, ,

E– δRL k,
E δRL HPR DGPS⁄ k, ,

E–= = (5.29)

Bruk av (3.56) gir:

Y2 k, RL k,
E S eEL k,

L( ) RL k,
E S eEL HPR DGPS⁄ k, ,

L( )– RL k,
E S eEL k,

L eEL HPR DGPS⁄ k, ,
L–( )= = (5.30)

Hvor eEL HPR DGPS⁄ k, ,
L  betegner feilen i HPR/HiPAP og DGPS, gitt i (4.67).

Ved å premultiplisere Y2,k med R̂L k,
E( )T  får vi:

R̂L k,
E( )TY2 k, RL k,

E RL k,
E S eEL k,

L( )+( )TRL k,
E S eEL k,

L eEL HPR DGPS⁄ k, ,
L–( )= (5.31)

Dette gir videre:

R̂L k,
E( )TY2 k, RE k,

L S– eEL k,
L( )RE k,

L( )RL k,
E S eEL k,

L eEL HPR DGPS⁄ k, ,
L–( )= (5.32)

Som kan forenkles til:

R̂L k,
E( )TY2 k, S eEL k,

L eEL HPR DGPS⁄ k, ,
L–( ) S eEL k,

L( )S eEL k,
L eEL HPR DGPS⁄ k, ,

L–( )–= (5.33)

Første ordens tilnærming gir:

R̂L k,
E( )TY2 k, S eEL k,

L eEL HPR DGPS⁄ k, ,
L–( )= (5.34)
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Vi ser altså at vi ved å kombinere de tilgjengelige størrelsene R̂L k,
E  og Y2,k får en 

skjevsymmetrisk matrise som inneholder informasjon om tilstandene eEL k,
L  og 

eEL HPR DGPS⁄ k, ,
L . Ved å plukke ut de øvre eller nedre tre elementene i denne matrisen, 

(og gjøre om til riktig fortegn) kan vi danne vektoren:

y2 k, eEL k,
L eEL HPR DGPS⁄ k, ,

L– eEL k,
L eEL HPR k, ,

L– ξHPR DGPS⁄ k,–= = (5.35)

Måleligningen blir dermed:

yk
y1 k,

y2 k,

S vEB k,
L( ) I 0 0 0 0
0 0 I 0 0 I–

eLB k,
L

δvEB k,
L

eEL k,
L

δωIB k,
B

δfIB k,
B

eEL HPR k, ,
L

RB k,
L ξDVL k,–

ξHPR DGPS⁄ k,–
+= = (5.36)

Vi har nå funnet den diskrete måleligningen i (4.46), og har:

Dk
S vEB k,

L( ) I 0 0 0 0
0 0 I 0 0 I–

=

ξk
RB k,

L ξDVL k,–
ξHPR DGPS⁄ k,–

=

(5.37)

De tidsskritt vi ikke får posisjonsmåling har vi at:

Dk
S vEB k,

L( ) I 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

=

ξk
RB k,

L ξDVL k,–
0

=

(5.38)

Kovariansmatrisen til ξk blir (i de tidsskritt vi har posisjonsmåling):

Wk cov ξk( ) E RB k,
L ξDVL k, RB k,

L ξDVL k,[ ]T 0

0 ξHPR DGPS⁄ k, ξHPR DGPS⁄ k,[ ]T
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

= = (5.39)
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Vi får da:

Wk
RB k,

L WDVL k, RL k,
B 0

0 WHPR DGPS⁄ k,

= (5.40)

hvor tallverdiene til WDVL k,  og WHPR DGPS⁄ k,  er gitt i kapittel 4 (ligning (4.89) - (4.90) 
og (4.86)).

5.2.3     Diskretisering av prosessligning

For å lage Kalmanfilteret trenger vi en diskret representasjon av den kontinuerlige 
prosessligningen i (4.46). Vi kan skrive denne ligningen som:

x tk 1+( ) x tk( ) A t( )x t( ) C t( )γ t( )+( ) td
tk

tk 1+

∫+= (5.41)

Leddet Bu inngår ikke i den kontinuerlige prosessmodellen, og er derfor utelatt. Vi 
antar at tasteintervallet (h tk 1+ tk–= ) er lite nok til at A (t) og x (t) kan antas kon-
stante innenfor hvert intervall (dvs Euler approksimasjon). (5.41) kan dermed skrives:

xk 1+ xk Akxkh C t( )γ t( ) td
tk

tk 1+

∫+ += (5.42)

hvor xk x tk( )=  og Ak A tk( )= . Vi har nå funnet den diskrete representasjonen i 
(5.1) og har at:

Φk I Akh+= , γk C t( )γ t( ) td
tk

tk 1+

∫=  og Ωk I= (5.43)

Den diskrete prosessmatrisen blir altså:

Φk

S– ωIE k,
L( )h I+ 1

rEB
-------S uEB

L( )h– 0 RB k,
L h 0 0

S– fIB k,
L( )h I 0 0 RB k,

L h 0

0 1
rEB
-------S uEB

L( )h I 0 0 0

0 0 0 1
Tω
------h– I+ 0 0

0 0 0 0 1
Tf
----h– I+ 0

0 0 0 0 0 1
THPR
-----------h– I+

 = (5.44)
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Da endringen i rEB  er neglisjerbar, er denne antatt konstant. Ellers betegner 

ωIE k,
L ωIE

L tk( )= , RB k,
L RB

L tk( )=  og fIB k,
L fIB

L tk( )= .

Vi trenger et uttrykk for kovariansmatrisen til den diskrete prosesstøyen (γk ), som 

funksjon av spektraltetthetsmatrisen til den kontinuerlige ( γ t( ) ):

Vk cov γk( ) E γkγk
T( ) E C t( )γ t( )γT τ( )CT τ( ) τd td

tk

tk 1+

∫
tk

tk 1+

∫
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

= = = (5.45)

Dette kan skrives:

Vk C t( )E γ t( )γT τ( )( )CT τ( ) τd td
tk

tk 1+

∫
tk

tk 1+

∫= (5.46)

Videre får vi:

Vk C t( )Q τ( )δ t τ–( )CT τ( ) τd td
tk

tk 1+

∫
tk

tk 1+

∫= (5.47)

Til slutt blir dette:

Vk C t( )Q t( )CT t( ) td
tk

tk 1+

∫= (5.48)

Hvis vi antar at tasteintervallet er valgt lite nok i forhold til endringsraten til 
C t( ) og Q t( ) , kan vi sette opp det forenklede uttrykket:

Vk hC tk( )Q tk( )CT tk( )= (5.49)

Dermed har vi en fullstendig diskret representasjon til bruk i Kalmanfilteret.

5.2.4     Endelig filter

All den nødvendige systeminformasjon er nå funnet på den formen Kalmanfilteret 
krever (ligning (5.1) til (5.6)). For å kunne realisere filteret, og dessuten gjøre det 
effektivt, må vi imidlertid først ta noen viktige hensyn.

Avhengighet av den sanne trajektor

I figur 5.3 ser vi at feilutviklingen er avhengig av den sanne trajektor. Da Kalmanfilte-
ret mangler kunnskap om denne, må det beste estimatet av den sanne trajektor benyt-
tes i stedet. Dette estimatet finner vi ved å ta de aktuelle målte/beregnede verdiene inn 
i filteret, og så korrigere for de estimerte feil. Vi har da et best mulig estimat av den 
sanne trajektor. 
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Det skal først finnes et uttrykk for Kalmanfilterets beste estimat av RB k,
L  etter at 

målingene for tidsskritt k har kommet. Dette estimatet betegnes R̂B k KF, ,
L , og skal altså 

beregnes ved hjelp av R̂B k,
L  (fra TNS) og Kalmanfilterets estimerte skjevhet, êLB k,

L . 
For å finne ut hvordan dette skal gjøres, betrakter vi (2.53) som gir:

R̂B k,
L I S eLB k,

L( )+( )RB k,
L= (5.50)

Den sanne rotasjonsmatrisen blir dermed:

RB k,
L I S eLB k,

L( )+( ) 1– R̂B k,
L= (5.51)

Da I S eLB k,
L( )+( )  er en tilnærmet rotasjonsmatrise, har vi at:

I S eLB k,
L( )+( ) 1– I S eLB k,

L( )+( )T≈ (5.52)

Vi kan derfor skrive (5.51) som:

RB k,
L I S– eLB k,

L( )( )R̂B k,
L I S e– LB k,

L( )+( )R̂B k,
L= = (5.53)

Vi ser altså at vi får den sanne rotasjonsmatrisen ved å “rotere tilbake” skjevheten. 

(Det ble jo i den matematiske bakgrunnen vist at eLB k,
L  er en vektor bestående av små 

rotasjonsvinkler.) Det er nå klart hvordan vi skal bruke feilvektoren til å korrigere 
skjevheten i en rotasjonsmatrise, og vi får:

R̂B k KF, ,
L I S ê– LB k,

L( )+( )R̂B k,
L= (5.54)

Vi ser altså at vi roterer tilbake den skjevheten vi har estimert at R̂B k,
L  skal ha.

Fra figur 5.3 ser vi at også jordrotasjonen, ωIE k,
L , påvirker feilutviklingen. Denne stør-

relsen kan finnes utfra den kjente vektoren ωIE
E 7,29 10 5– 0 0, ,⋅[ ]T rad/s=  og RL k,

E . 

Vi trenger derfor et estimat av RL k,
E . Ved å bruke samme tankegang som over, får vi:

R̂L k KF, ,
E R̂L k,

E I S ê– EL k,
L( )+( )= (5.55)

hvor êEL k,
L  er Kalmanfilterets estimat av skjevheten til R̂L k,

E . Vårt beste estimat av 

ωIE k,
L  kan dermed skrives:

ω̂IE k KF, ,
L R̂L k KF, ,

E( )TωIE
E= (5.56)

De resterende størrelsene som påvirker feilutviklingen er fIB k,
L  og rEB . Endringen i 

rEB  (avstand fra jordas senter til AUV) er imidlertid neglisjerbar, slik at vi kan gjøre 

tilnærmelsen (4.77), dvs rEB 6371 103 m⋅≈ . fIB k,
L  varierer imidlertid med tiden, slik 
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at vi trenger et løpende estimat av denne. Dette kan vi få utfra den målte størrelsen 

f̃IB k,
B  og Kalmanfilterets estimat av feilen i denne, som betegnes δ f̂IB k,

B . For å få esti-

matet dekomponert i L trenger vi også R̂B k KF, ,
L . Vi kan da sette opp:

f̂IB k KF, ,
L R̂B k KF, ,

L f̃IB k,
B δ f̂IB k,

B–( )= (5.57)

Det er nå klart hvordan et estimat av den sanne trajektor skal dannes, og prediksjons-

delen av Kalmanfilteret kan realiseres ved å erstatte Φk med Φ̂k  i (5.6), hvor Φ̂k  altså 
er gitt av:

Φ̂k

S– ω̂IE k KF, ,
L( )h I+ 1

rEB
-------S uEB

L( )h– 0 R̂B k KF, ,
L h 0 0

S– f̂IB k KF, ,
L( )h I 0 0 R̂B k KF, ,

L h 0

0 1
rEB
-------S uEB

L( )h I 0 0 0

0 0 0 1
Tω
------h– I+ 0 0

0 0 0 0 1
Tf
----h– I+ 0

0 0 0 0 0 1
THPR
-----------h– I+

 =

(5.58)

Kalmanfilteret trenger også den sanne trajektor for å finne riktig verdi på Vk . Det er 
AUVens dybde, rLB,k , som trengs for å få riktig standardavvik på den fargede delen 
av feilen i posisjonsmålingen. (Dette så vi i (4.78) og (4.79).) Dybden fås fra en trykk-
sensor, og feilen i denne målingen er neglisjerbar i denne sammenheng. Vi bruker der-
for den målte dybde, r̃LB dybdemåler k, , , direkte i utregningen av Vk .

Det er nå klart hvordan prediksjonsdelen av Kalmanfilteret skal foregå i praksis. Vi 
har imidlertid også avhengighet av den sanne trajektor i oppdateringsdelen. Målema-

trisen er avhengig av vEB k,
L , og vi trenger derfor et estimat av denne hastigheten. Dette 

lager vi enkelt ved å korrigere v̂EB k,
L  (fra TNS) med Kalmanfilterets estimat av δvEB k,

L . 
Det beste estimatet vi har på dette tidspunktet (dvs før oppdateringen er gjort), er apri-
ori-estimatet (altså prediksjonen av tilstandene fra forrige tidsskritt). Vi får derfor: 

vEB k KF, ,
L v̂EB k,

L δvEB k,
L–= (5.59)
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hvor vEB k KF, ,
L  er det best mulige estimat av vEB k,

L  ved tidsskritt k, før oppdateringen er 

gjort. Videre betegner δvEB k,
L  apriori-estimatet av δvEB k,

L . Ved å bruke (5.59) i måle-
matrisen, kan også oppdateringsdelen av Kalmanfilteret realiseres.

Reset av navigasjonsligningene

Hvis vi implementerer Kalmanfilteret som beskrevet til nå, vil det ikke fungere godt 
særlig lenge. Grunnen til dette er at feilbeskrivelsen til TNS er basert på første ordens 
tilnærminger, altså er denne beskrivelsen kun gyldig ved små feil. Uten korreksjoner 
vil hastighet, posisjon og orientering fra navigasjonsligningene drive ubegrenset langt 
vekk fra sannheten. Grunnen til dette er at disse størrelsene er basert på rene integra-
sjoner av størrelser med feil. Vi har altså poler på den imaginære akse (evt. enhetssir-
kelen) og er på grensen til ustabilitet. Vi er derfor avhengige av å begrense denne 
feiløkningen for at prosessmodellen vår skal være gyldig. Dette gjøres ved å trekke 
Kalmanfilterets estimerte feil fra de integrerte verdiene med jevne mellomrom. Det er 
viktig å gjøre denne korreksjonen på riktig måte, slik at Kalmanfilteret forblir opti-
malt. En korrekt måte vil være å trekke estimatene fra rett etter at Kalmanfilteret er 
oppdatert (altså før prediksjonen). Når estimatet er trukket fra, forventes feilene i 
posisjon, hastighet og orientering å være lik null. Disse tilstandene må derfor nullstil-
les i Kalmanfilteret. Vi får dermed et nytt aposteriori-estimat av tilstandene, og det er 
viktig at dette brukes i prediksjonsdelen. Ved å bruke denne metoden for å resette 
navigasjonsligningene, får vi ikke problemer med umodellert dynamikk, og vi kan 
resette vilkårlig ofte. I praksis resetter vi derfor hvert eneste tidsskritt for å få en best 
mulig første ordens tilnærmelse i Kalmanfilteret.

På bakgrunn av de diskusjoner som er gjort i dette underkapitlet, kan vi nå sette opp et 
detaljert diagram over filterstrukturen:
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Kalmanfilter

DVLR̂B k,
L

R̂B k,
L

v̂EB DVL k, ,
L

_v̂EB k,
L

ṽEB DVL k, ,
B

y1 k,

HPR/HiPAP 
og DGPS

Y2 k,

_

R̂L k,
E

R̃L HPR DGPS⁄ k, ,
E

Gyroer
ω̃IB k,

B

Akselero-
metre

f̃IB k,
B

δv̂EB
L

êLB
L êEL

L

y2 k,

Dybde-
måler

Figur 3.2

reset

v̂EB k,
L

f̃IB k,
B

R̂L k,
E

Lag 
y2

R̂B k,
L

r̃LB dybdemåler k, ,

Figur 5.4  Detaljert filterstruktur

Boksen som er merket “Lag y2” premultipliserer Y2,k med R̂L k,
E( )T , plukker ut de øvre 

eller nedre tre elementene og skifter de nødvendige fortegn, slik at vi får y2.

5.2.5     Vurdering av tilstander

Det skal til slutt gis en kort vurdering av de ulike tilstander, og av hvilke som eventu-
elt kan utelates fra Kalmanfilteret. Tilstandenes observerbarhet blir diskutert i forbin-
delse med simuleringene. 
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Tilstandsvektoren gitt i (5.20) var:

x

eLB
L

δvEB
L

eEL
L

δωIB
B

δfIB
B

eEL HPR,
L

= (5.60)

Alle komponentene til orienteringsfeilen (eLB
L ) vil være av interesse. For at sonarbil-

det av havbunnen skal få en best mulig posisjonsnøyaktighet, er det viktig å vite så 
godt som mulig hvilken orientering AUVen har. Ved å la Kalmanfilteret estimere ori-
enteringsfeilen, får vi også vite standardavviket til estimatet, slik at vi vet noe om 
posisjonsnøyaktigheten til havbunnskartet. Dessuten vil orienteringsfeil gi drift i den 
horisontale posisjon. De to første komponentene vil jo indikere feil i antatt horisontal-
plan. Grunnen til at dette gir horisontal drift, er at vi feilaktig får en komponent av 
gravitasjonsvektoren i det antatte horisontalplanet, og denne blir tolket som horisontal 

akselerasjon. Den siste komponenten i eLB
L  vil indikere feil antatt kurs, noe som bl a 

fører til at dopplerloggens hastighetsmåling blir tolket feil. Dette vil også gi drift i den 
horisontale posisjon.

De to første komponentene i hastighetsfeilen δvEB
L  vil bli direkte integrert opp til hori-

sontal posisjonsfeil, og må derfor estimeres. Den tredje komponenten vil imidlertid 
ikke gi noen ytterligere feil (fordi vi ikke beregner vertikal posisjon). Denne tilstan-
den kan derfor utelates ved implementasjon i den virkelige farkost.

Videre kan vi merke oss at tredje komponent i eEL
L  og eEL HPR,

L  uttrykker azimuth-feil 

som kun er funksjon av posisjonsfeil (de to første komponentene i eEL
L /eEL HPR,

L ). Disse 
tredje-komponentene behøver derfor ikke å modelleres som egne tilstander. 

De tre gyrofeilene, δωIB
B , vil være viktige kilder til orienteringsfeilen, og bør derfor 

estimeres.

Ved null rull- og stampvinkel vil de to første komponentene av δfIB
B  bli integrert opp 

til horisontal posisjonsfeil, og de bør derfor estimeres. Ved store stampvinkler vil den 
tredje komponenten gi et visst bidrag til den horisontale posisjonsfeilen, og den bør da 
estimeres. Ved små rull- og stampvinkler vil imidlertid feil i z-akselerometret være av 
liten interesse.



89
6       SIMULERINGER

I dette kapitlet beskrives først selve simulatoren. Deretter blir noen utvalgte simule-
ringer med tilhørende resultater presentert.

6.1      Simulator

For å teste filteret som ble designet i forrige kapittel, og i tillegg kunne demonstrere 
viktige sammenhenger og mekanismer1, er det laget en simulator som simulerer sann 
trajektor, feilutvikling og Kalmanfilter. 

Programmeringsspråk

Simulatoren er programmert i Matlab, ettersom dette er et kraftig verktøy for matrise-
håndtering. Programmet er laget kun ved hjelp av Matlabs basisfunksjoner. Det er 
altså ikke brukt Simulink eller ferdige “toolboxes” (som f eks Kalman Filter Tool-
box). På denne måten har det vært mulig å studere de interne variable2 fritt, og å gjøre 
vilkårlige eksperimentelle endringer av alle funksjoner. En slik fullstendig kontroll er 
vurdert som meget viktig for å få en god forståelse. Kovariansoppdateringen i Kal-
manfilteret er implementert på Joseph form (se (5.7)). En ulempe med å bruke kun 
basisfunksjoner, er at de kan ta lengre tid å simulere. Når filteret skal implementeres i 
den virkelige farkost, vil det derfor være et bedre alternativ å buke bl a Kalman Filter 
Toolbox. Denne oppdaterer en kvadratrot-faktorisert kovariansmatrise på en måte 
som er spesielt tilpasset Matlab. Et slikt optimalisert Matlab-program kan videre 
oversettes til “stand-alone” C-kode, dvs C-kode som kan kompileres og kjøres uav-
hengig av Matlab.

Struktur

Simulatoren er strukturert som et script (m-fil) som kaller opp ulike funksjoner (som 
alle kan oversettes til, og kompileres i C). Først kalles de nødvendige initialiserings-
funksjoner, deretter startes simuleringsløkka. Inne i løkka kalles funksjoner som 
simulerer den sanne trajektor, feilutviklingen og Kalmanfilteret. Målingene lages ved 
å legge støy/feil på de sanne tilstandene. Etter at løkka er gjennomkjørt kalles en 
funksjon som viser resultatene. Alle funksjonene er “reentrant”, dvs at de kan brukes 
av flere samtidig (de inneholder ikke “static” eller globale variable). Dette gir god 
kontroll over hvilke variable den enkelte funksjon returnerer og har tilgang på. Vi kan 
også enkelt erstatte funksjonene med alternative funksjoner som har identisk parame-
tergrensesnitt.

1. F eks: Hva er sammenhengen mellom usikkerhet i akselerometrene og i orienteringen? 
Hvordan påvirkes hastighetsfeilen av orienteringsfeilen?

2. F eks elementene i innovasjonsprosessen og forsterkningsmatrisen.
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Funksjonalitet

Bevegelse over hele jordoverflaten kan simuleres med lengde- og breddegradsangi-
velse. Koordinatsystem L oppdateres etter wander-azimuth prinsippet. AUVens tra-
jektor bestemmes ved å spesifisere skrogfast akselerasjon og rull-, stamp- og 
girendring ved ulike tidspunkt. Denne metoden1 er valgt fordi dette gir full kontroll 
over de ulike rater og manøvrer, noe som er viktig i studiene av Kalmanfilteret og fei-
lutviklingen. Simuleringen av feilutviklingen er basert på den forenklede beskrivelsen 
i figur 5.3. I simulatoren er målingene synkrone og dessuten er tidsforsinkelsen i 
HPR/HiPAP ikke implementert. Denne kan det tas hensyn til i den virkelige farkost 
ved i stedet å sammenligne HPR/HiPAP-målingen med det posisjonsestimatet fra 
TNS som gjaldt for T sekunder siden, hvor T er størrelsen på tidsforsinkelsen. 

Kalmanfilter

Kalmanfilteret er implementert slik det ble designet i forrige kapittel, med reset av 
navigasjonsligningene og estimat av den sanne trajektor som beskrevet i underkapittel 
5.2.4. Kalmanfilterets måling, y2 , blir funnet ved å plukke ut de tre øvre elementene 
av matrisen gitt i (5.34).

Alle tilstandene i (5.60) blir estimert av Kalmanfilteret. Dette er gjort for at det skal 
være mulig å studere og analysere samtlige tilstander, noe som bedrer oversikten og 
totalforståelsen av hele systemet. De overflødige (i følge diskusjonen i underkapittel 
5.2.5) tilstandene blir derfor kommentert og forklart på lik linje med de øvrige i neste 
kapittel.

For ytterligere detaljer om selve simulatoren henvises det til programkoden som fin-
nes i appendiks B.

6.2      Simulering 1

I simulering 1 befant AUVen seg initielt utenfor Horten, på 700 meters dybde. Ved 
simuleringens start ble koordinatsystem L satt lik versjon NED (dvs azimuth-vinke-
len, a, er null). Fordi AUVen kun beveget seg innenfor et begrenset område (og langt 
fra polene) ble vektorer dekomponert i L tilnærmet gitt i nord- og østkoordinater. I 
tabell 6.1 er initialverdiene til AUVen oppsummert. 

1. En alternativ metode ville være å spesifisere posisjon/orientering som funksjon av tid, noe 
som ville gi en enklere kontroll over hvor AUVen var til ethvert tidspunkt.
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Tabell 6.1  Initialverdier brukt i simulering 1

Størrelse Initialverdi

Posisjon

l 10.5°

μ 59.4°

rEB 700 m

Hastighet vEB
B

2,1
0
0

 m/s

Orientering

φ 0°

θ 0°

ψ 0°

Koordinatsystem L a 0°

Feiltilstandene var null ved start. Disse er også forventet å være null, derfor var Kal-
manfilterets initielle estimat null. Kovariansmatrisen til det initielle estimat ble funnet 
ved å kjøre en innledende simulering hvor AUVen hadde orientering, hastighet og 
horisontal posisjon som gitt av tabell 6.1. Simuleringen ble kjørt så lenge at kovari-
ansmatrisen konvergerte, og denne ble brukt som initiell kovariansmatrise i simule-
ring 1. For å belyse noen viktige effekter, ble imidlertid den initielle kovariansmatrise 
tilpasset en dybde på 50 meter. (AUVen befant seg altså på 50 meters dyp i den innle-
dende simuleringen.)

I simulatoren ble det brukt tidsskritt på ett sekund, og simuleringen varte i 6000 sek-
under. Kalmanfilteret oppdaterte og predikterte med en frekvens på 1 Hz, mens det 
kom posisjonsmålinger hvert tiende sekund. I forrige kapittel ble det klart at det er 
best med kortest mulig reset-intervall. Dette vil imidlertid skjule en del viktige effek-
ter, derfor ble navigasjonsligningene resatt kun hvert 50. sekund i simulering 1. Selv 
med et såpass langt reset-intervall, får vi ingen vesentlig reduksjon i filterets ytelse.

Sensorutrustningen var slik som beskrevet i kapittel 4 (med DVL-usikkerhet som i 
spesifikasjonen1), og det hydro-akustiske systemet var HPR.

1. Gitt i ligning (4.90).
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I simulering 1 har AUVen hatt et svært enkelt bevegelsesmønster for å illustrere de 
viktigste egenskapene og mekanismene til feilutviklingen og Kalmanfilteret. Bevegel-
sesmønstret er oppsummert i tabell 6.2. (Det er ikke praktisk realiserbart å skifte 
AUVens kurs uten hastighet, men dette er selvsagt irrelevant for filteranalysen.)

Tabell 6.2  Bevegelsesmønster i simulering 1

Periode Endring Kommentar

t = 3000 - 3010 s v·EB x,
B 0,21 m/s2–= AUVen stopper opp.

t = 4000 - 4018 s ψ· 5° s⁄= AUVen snur 90° (mot øst).

t = 4500 - 4510 s v·EB x,
B 0,21 m/s2= AUVen akselererer opp til 2.1 m/s2.

6.2.1     AUVens bevegelse
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Figur 6.1  Trajektor og van-
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Figur 6.2  AUVens posisjon 
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Figur 6.3  Stamp- og girvinkel Figur 6.4  Hastighet framover (vEB x,
B )

6.2.2     Resultater

I det følgende blir de viktigste resultatene fra simulering 1 presentert uten kommenta-
rer. Diskusjon og forklaringer kommer i underkapittel 7.1.
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Figur 6.5  Magenta: Virkelig orienteringsfeil (eLB
L ). Blått: Kalmanfilterets esti-

mat av orienteringsfeilen.
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L
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L
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Hastighetsfeil
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Figur 6.8  Magenta: Virkelig hastighetsfeil (δvEB
L ). Blått: Kalmanfilterets estimat 

av hastighetsfeilen.
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Figur 6.9  Feil i estimatet av δvEB
L
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Figur 6.10  Standardavviket til feilen i estimatet av δvEB
L
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Figur 6.11  Magenta: Virkelig posisjonsfeil (eEL
L ). Blått: Kalmanfilterets estimat 

av posisjonsfeilen.
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Figur 6.12  Feil i estimatet av eEL
L
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Figur 6.13  Standardavviket til feilen i estimatet av eEL
L
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Gyrofeil

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
−5

0

5
x 10

−4 Gyrobias (domg_IB_B)

sekunder

gr
ad

er
/s

 o
m

 x

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
−5

0

5

10
x 10

−4

sekunder

gr
ad

er
/s

 o
m

 y

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
−10

−5

0

5
x 10

−4

sekunder

gr
ad

er
/s

 o
m

 z

Figur 6.14  Magenta: Virkelig gyrobias (δωIB
B ). Blått: Kalmanfilterets estimat av 

gyrobiasen.
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Figur 6.15  Standardavviket til feilen i estimatet av δωIB
B
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Akselerometerfeil
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Figur 6.16  Magenta: Virkelig akselerometerbias (δfIB
B ). Blått: Kalmanfilterets 

estimat av akselerometerbiasen.
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Figur 6.17  Standardavviket til estimatet av δfIB
B
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HPR-feil
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Figur 6.18  Magenta: Virkelig HPR-feil (eEL HPR,
L ). Blått: Kalmanfilterets estimat 

av HPR-feilen.
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Figur 6.19  Feil i estimatet av eEL HPR,
L
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Figur 6.20  Standardavviket til feilen i estimatet av eEL HPR,
L
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Innovasjonsprosess

Alle elementene av innovasjonsprosessen i Kalmanfilteret (yk Dkxk– ) var hvite. Dette 
er kontrollert ved å spektralanalysere forløpet av disse, noe som ga en jevn effektfor-
deling opp til Nyquist-frekvensen. 

6.3      Simulering 2

I simulering 2 ble de viktigste sammenhenger og mekanismer som ikke kom tydelig 
fram under simulering 1 belyst. Initialverdiene var de samme som i tabell 6.1, bortsett 
fra dybden som var 500 meter i starten av denne simuleringen. Kovariansmatrisen til 
estimatene var initielt som i simulering 1, men her tilpasset en dybde på 1500 meter.

De øvrige endringene i forhold til simulering 1 var at navigasjonsligningene ble resatt 
hvert sekund, at posisjonsmålingene kom hvert 60. sekund, og dessuten var bevegel-
sesmønstret som beskrevet i tabell 6.3. (Dette bevegelsesmønstret er heller ikke helt 
realiserbart, fordi hastigheten i praksis vil reduseres noe under stamp- og girendring, 
men poenget er altså å lage enkle bevegelser som illustrerer viktige filteregenskaper.)

Tabell 6.3  Bevegelsesmønster i simulering 2

Periode Endring Kommentar

t = 2000 - 2015 s θ· 3– ° s⁄=
AUVen starter neddykking, og får 
en stampvinkel på - 45°.

t = 3000 - 3015 s θ· 3° s⁄= AUVen avslutter neddykkingen.

t = 4000 - 4018 s ψ· 5° s⁄= AUVen snur 90° (mot øst).
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6.3.1     AUVens bevegelse
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Figur 6.21  Trajektor og van-
drende azimuth

Figur 6.22  AUVens posisjon
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Figur 6.23  Stamp- og girvinkel Figur 6.24  Hastighet dekomponert i 
L (vEB

L )

6.3.2     Resultater

I dette underkapitlet blir de viktigste resultatene fra simulering 2 presentert. Alle 
vesentlige resultater fremgår av grafene med standardavvik. Grafene med virkelig feil 
og estimat av feil er derfor utelatt av plasshensyn. 
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Figur 6.25  Standardavviket til feilen i estimatet av eLB
L  (orienteringsfeil)
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Figur 6.26  Standardavviket til feilen i estimatet av δvEB
L  (hastighetsfeil)
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Figur 6.27  Standardavviket til feilen i estimatet av eEL
L  (posisjonsfeil)
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Figur 6.28  Standardavviket til feilen i estimatet av δωIB
B  (gyrobias)
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Figur 6.29  Standardavviket til feilen i estimatet av δfIB
B  (akselerometerbias)
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Figur 6.30  Standardavviket til feilen i estimatet av eEL HPR,
L  (HPR-feil)

6.4      Simulering 3 til 8

Hensikten med simulering 1 og 2 var å klarlegge de ulike mekanismer og sammen-
henger i feildynamikken og filteret. I simulering 3 til 8 er det filterets ytelse, og særlig 
endringen i ytelse som funksjon av sensorkvalitet, som skal studeres. De aktuelle end-
ringene er HiPAP i stedet for HPR og posisjonsmålinger hvert 60. sekund i stedet for 
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hvert 10. Det skal også undersøkes hvordan filterets ytelse vil endre seg dersom treg-
hetssensorenheten som brukes er av svært god kvalitet (vanligvis brukt til flynaviga-
sjon). Detaljer om denne finnes i underkapittel 6.4.1.

Initialverdiene i simulering 3 til 8 var de samme som i tabell 6.1, bortsett fra dybden, 
som initielt var 1000 meter i disse simuleringene. Initiell kovariansmatrise var som i 
simulering 1 og 2, men nå tilpasset riktig dybde (1000 meter). Navigasjonsligningene 
ble i simulering 3 til 8 resatt hvert sekund.

Bevegelsesmønstret i disse simuleringene var som beskrevet i tabell 4.2, i tillegg har 
stampvinkelen variert i området ± 20° på hovedstrekkene. Sekvensen i tabell 4.2 er 
gjennomløpt to ganger.

6.4.1     Alternativ treghetssensorenhet

Den alternative treghetssensorenheten som skal undersøkes har følgende spesifikasjo-
ner:

Tabell 6.4  Kvalitet på alternativ treghetssensorenhet

Gyroer Akselerometre

Feil Standardavvik

a. For målestøyen er den oppgitte verdien kvadratrota til diagonalelementene i 
spektraltetthetsmatrisen, og altså ikke standardavvik.

a Feil Standardavvik

Skjevstilling 0.02 mrad Skjevstilling 0.02 mrad

Skalafaktorfeil 10 ppm Skalafaktorfeil 50 ppm

Biasfeil 0.01°/h Biasfeil 50 μg

Målestøy 0,005°/ h Målestøy neglisjerbar

Vi antar at vi også for denne treghetssensorenheten kan behandle skjevstillingsfeil og 
skalafaktorfeil som i kapittel 4.2. For biasfeilene får vi da (tilsvarende (4.4) og (4.5)):

σΔωbias x,
σΔωbias y,

σΔωbias z,
4,85 10 8–  rad/s⋅= = = (6.1)

og 

σΔfbias x,
σΔfbias y,

σΔfbias z,
4,91 10 4–  m/s2⋅= = = (6.2)

For målestøyen i gyroene får vi (tilsvarende (4.6)): 

σRω x, σRω y, σRω z, 1,45 10 6–  rad/ s⋅= = = (6.3)
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Vi antar at bias i gyroer og akselerometre kan modelleres som første ordens Markov 
med tidskonstant lik 3600 sekunder. Da får vi, ved å følge tankegangen i kapittel 4.2:

σQω i, 1,14 10 9–  rad/s3 2/⋅=

σQf i, 1,25 10 5–  m/s5 2/⋅=
(6.4)

6.4.2     AUVens bevegelse
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6.4.3     Resultater

De viktigste resultatene (dvs usikkerhet i orientering og posisjon) fra de ulike simule-
ringer er vist i tabellform.

Simulering 3 og 4

Tabell 6.5  Gjennomsnittlig standardavvik til feil i estimatene ved bruk 
av HPR og TSE med kvalitet som spesifisert i tabell 4.3 

HPR-
frekvens: 
1/60 Hz

HPR-
frekvens: 
1/10 Hz

Orientering ( êLB
L )

x 0.03939° 0.03937°

y 0.02027° 0.02025°

z 0.2508° 0.2461°

Posisjon

a. Tallene som er oppgitt for posisjon er standardavviket 
til feil i estimatet av x- og y-komponentene til eEL

L , 
multiplisert med jordradien for å få verdiene i meter.

êEL
La ( )

x 5.281 m 5.075 m

y 0.6277 m 0.6211 m

Simulering 5 og 6

Tabell 6.6  Gjennomsnittlig standardavvik til feil i estimatene ved bruk 
av HiPAP og TSE med kvalitet som spesifisert i tabell 4.3

HiPAP-
frekvens: 
1/60 Hz

HiPAP-
frekvens: 
1/10 Hz

Orientering ( êLB
L )

x 0.03941° 0.03941°

y 0.02027° 0.02027°

z 0.1517° 0.1441°

Posisjon

a. Tallene som er oppgitt for posisjon er standardavviket til 
feil i estimatet av x- og y-komponentene til eEL

L , multipli-
sert med jordradien for å få verdiene i meter.

êEL
La ( )

x 2.157 m 1.977 m

y 0.4490 m 0.4355 m
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Simulering 7 og 8

Tabell 6.7  Gjennomsnittlig standardavvik til feil i estimatene ved bruk 
av HPR og TSE med kvalitet som spesifisert i tabell 4.3

HPR-
frekvens: 
1/60 Hz

HPR-
frekvens: 
1/10 Hz

Orientering ( êLB
L )

x 0.003162° 0.003162°

y 0.001431° 0.001431°

z 0.02584° 0.02555°

Posisjon

a. Tallene som er oppgitt for posisjon er standardavviket til 
feil i estimatet av x- og y-komponentene til eEL

L , multipli-
sert med jordradien for å få verdiene i meter.

êEL
La ( )

x 2.858 m 2.804 m

y 0.4267 m 0.4264 m

7       DISKUSJON OG KONKLUSJON

Simuleringene fra forrige kapittel blir først diskutert og forklart. Deretter blir det gitt 
en konklusjon.

7.1      Simulering 1

I dette underkapitlet blir resultatene fra simulering 1 drøftet nærmere.

7.1.1     Orienteringsfeil

På figur 6.5 ser vi hvordan orienteringsfeilen (eLB
L ) og estimatet av denne utvikler 

seg1. De viktigste bidragene til denne feilen er hvitstøy og bias i gyroene, i tillegg har 
vi små bidrag fra hastighetsfeil og orienteringsfeilen selv. 

Det kan umiddelbart se ut som om Kalmanfilteret har problemer med å finne oriente-
ringsfeilen, men det er viktig å være klar over at feilen (og estimatet) blir resatt hvert 
50. sekund (se underkapittel 5.2.4 for mer detaljer om dette). Relativt vil det derfor se 
ut som om feilen blir bedre estimert ved lange reset-intervall, fordi feilen (og estima-

1. Vi kan merke oss at de to øverste grafene fram til t = 4000 sekunder viser henholdsvis rull- 
og stampfeil. Etter at AUVen har skiftet kurs viser den andre grafen rullfeil, mens den første 
viser minus stampfeil.
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tet) da rekker å vokse seg store. Ved svært korte reset-intervall vil vi derimot ha at 
estimatet ligger på null-linjen, slik at det eneste som vises på grafen er estimeringsfei-
len. 

Rull- og stampfeil

Feilene i rull og stamp blir funnet ved å bruke koblingen gravitasjonen gir mellom 
disse feilene og feil i horisontal akselerasjon. På figur 5.1 så vi at rull- og stampfeil ga 
et lite bidrag til feil i vertikal akselerasjon. Bidraget til den horisontale akselerasjons-
feil er imidlertid av første orden, og gir god observerbarhet av rull- og stampfeil. 
Denne observerbarheten får vi fordi feil i horisontal akselerasjon oppdages av dopp-
lerloggen etter én integrasjon, og av posisjonsmålingen etter to.

Det initielle standardavviket var i denne simuleringen tilpasset en dybde på 50 meter, 
og ved en slik dybde er posisjonsnøyaktigheten langt bedre (fordi vi får bedre målin-
ger fra HPR). Til tross for dette er det ingen markant økning i standardavviket til fei-
len i estimatet av rull- og stampfeil i starten av simuleringen (i motsetning til gir, se 
figur 6.7.) Dette viser at det er dopplerloggen som er den viktigste sensoren for å finne 
rull- og stampfeil (posisjonsmålingene er altså av mindre betydning). Rull- og stamp-
feil gir jo hastighetsfeil etter kun én integrasjon, noe som oppdages raskt ved hjelp av 
den nøyaktige hastighetsmålingen fra dopplerloggen.

Da det altså er horisontal akselerasjonsfeil som gir observerbarhet av rull- og stamp-
feil, vil disse feil være svært vanskelig å skille fra feil i (de horisontale) akselerome-
trene. Standardavviket til akselerometerbias gir derfor en nedre grense for hvor godt 
vi kan finne rull- og stampfeil. Dette ser vi av figur 6.7 hvor standardavviket til feilen 
i estimatet er 0.0634° (før t = 4000 s). Dette gir en horisontal akselerasjonsfeil med 

standardavvik på 0,0634° π
180--------- 9,81 m/s2⋅ ⋅ 0,0109 m/s2≈ , som er akkurat det stan-

dardavviket vi får i feilen i estimatet av akselerometerbias (se figur 6.17). Dette er 
igjen omtrent1 samme størrelse som standardavviket til selve akselerometerbiasene 
(se ligning (4.5)), og akselerometerbiasene (i x og y) er derfor ikke estimerbare. 

Estimeringsfeilen i rull og stamp er altså gitt av estimeringsfeilen til akselerometer-
biasene. Dette ser vi tydelig ved å sammenligne figur 6.6 og figur 6.16. Positiv esti-
meringsfeil i x-akselerometret gir positiv estimeringsfeil i stamp, mens positiv 
estimeringsfeil i y-akselerometret gir negativ estimeringsfeil i rull2. Estimeringsfeil i 
rull og stamp vises i figur 6.6 som beskrevet i fotnoten på side 109. Sammenhengen 
mellom størrelsene på utslagene i figur 6.6 og 6.16 skal være gitt av faktoren 9.81 m/
s2 (når vinkelfeilen oppgis i radianer), noe som stemmer med figurene.

1. Det er litt større usikkerhet her fordi usikkerhet i hastighet (og posisjon) gir et lite bidrag.
2. Denne sammenhengen finner vi ved å innse at en positiv estimeringsfeil i rull gir en aksele-

rasjonsfeil i positiv y-retning, mens en positiv estimeringsfeil i stamp gir en akselerasjonsfeil 
i negativ x-retning.



111
Vi nå sett at akselerometerbias i x og y normalt ikke er estimerbare. Et viktig unntak 
fra denne regelen får vi imidlertid når AUVen endrer orientering i forhold til L. Da 
klarer vi å skille de to feilene fordi akselerometerbias flytter seg i forhold til L (i mot-
setning til orienteringsfeilen som oppgis i L). Ved å betrakte den endringen som skjer 
i en sving er det dermed mulig å finne ut hvilke bidrag som egentlig kom fra akselero-
metrene, og dermed vet vi også hvilke bidrag som kom fra orienteringsfeilen. Dette 
ser vi av figur 6.5 når vi gjør en 90° sving (t = 4000 til 4018 s), da klarer vi å estimere 
orienteringsfeilen langt bedre. I figur 6.16 ser vi også at akselerometerbias i x og y blir 
observerbare. I figur 6.7 (og 6.17) ser vi tydelig hvordan standardavvikene til feil i 
estimatene reduseres drastisk under svingen. Når AUVen har sluttet å svinge, vil imid-
lertid akselerometerbiasene og orienteringsfeilen endre seg videre, og jo lenger tid det 
har gått, jo mer usikre blir vi på hvilken feil som gir hvilket bidrag. Til slutt er vi til-
bake til den opprinnelige situasjonen. Dette ser vi i figur 6.7 (og 6.17), hvor stan-
dardavvikene er på vei tilbake til sin opprinnelige verdi.

Girfeil

Girfeil gir ved små rull- og stampvinkler ingen akselerasjonsfeil pga gravitasjonen, 
men blir observerbar når AUVen har hastighet normalt på z-aksen til body-systemet. 
Årsaken til dette er at feil i gir gjør at hastighetsvektoren målt av dopplerloggen blir 
tolket feil, noe som ved små rull- og stampvinkler gir horisontal drift. Denne driften 
observeres gjennom posisjonsmålingene. Vi ser i figur 6.5 at denne mekanismen selv 
ved en hastighet på 2.1 m/s gir større feil i estimatet av girfeil enn vi fikk for rull og 
stamp. Denne forskjellen vises enda tydeligere i figur 6.7 hvor vi ser at feilen i estima-
tet av girfeilen har et standardavvik på ca. 0.2° (før t = 3000 s), mens tilsvarende feil 
for rull og stamp har et standardavvik på ca. 0.06°. Ved t = 3000 sekunder stopper 
imidlertid AUVen opp, og girfeilen blir ikke lenger observerbar. I figur 6.5 ser vi at 
den rekker å øke til nesten 1°, og i figur 6.7 ser vi at standardavviket stiger i den peri-
oden AUVen står stille. Etter t = 4500 sekunder øker imidlertid AUVen hastigheten 
igjen, og standardavviket går tilbake til ca. 0.2°. 

Da det er posisjonsmålingene som gjør girfeilen observerbar, får vi et dårligere gires-
timat ved øket posisjonsusikkerhet. Dette ser vi på figur 6.7, hvor standardavviket 
øker i begynnelsen. Det initielle standardavviket var jo for en dybde på 50 meter, og 
ved en slik dybde har vi et langt bedre posisjonsestimat enn ved 700 meter.

Girfeilen kan gjøres observerbar også uten hjelp av hastigheten. Dette skjer når den 
spesifikke kraft har en komponent på normalt på z-aksen til body-systemet. I 
simulering 1 skjer dette når vi har horisontal akselerasjon, altså i periodene t = 3000 
til 3010 sekunder og t = 4500 til 4510 sekunder. Den horisontale akselerasjonen gjør 
at girfeilen gir drift på tvers av fartøyet (på samme måte som rull- og stampfeil ga 
drift). Dette dreier seg imidlertid om en mindre effekt fordi den horisontale akselera-
sjon ikke kommer opp i mer enn 0.21 m/s2, noe som er langt mindre enn g-vektoren 
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som rull- og stampestimatet drar nytte av. Ved stor gir-usikkerhet vil imidlertid dette 
fenomenet gi en merkbar forbedring av observerbarheten, noe som går fram av figur 
6.7, hvor standardavviket faller i perioden t = 4500 til 4510 sekunder. Under retarda-
sjonen (t = 3000 til 3010 s) er gir-usikkerheten såpass liten at fallet i standardavviket 
så vidt er synlig på figur 6.7. 

7.1.2     Hastighetsfeil

For orienteringsfeilen så vi at et resetintervall på 50 sekunder resulterte i at estimatet 
holdt seg såpass nær null at det stort sett var feilen som ble vist på grafen. Hastighets-
feilen har imidlertid en langt hurtigere økning enn estimeringsfeilen, slik at det mot-
satte problemet oppstår: hastighetsfeilen og estimatet ligger så tett at de ikke kan 
skilles på figur 6.8. (For å se på estimeringsfeilen bør derfor figur 6.9 betraktes.) 

Hastighetsfeil i z-retning, vist på graf 3 i figur 6.8, kommer kun fra feil i z-akselero-
metret, vist på graf 3 figur i 6.16, og vi ser tydelig den direkte sammenhengen mellom 
disse. I x- og y-retning får vi inn bidrag fra rull- og stampfeil i tillegg til akselerome-
terfeil, og forklaringen på forløpet til de to første grafene i figur 6.8 er derfor relativt 
komplisert. Da resten av dette kapitlet kan forstås uten denne forklaringen, er den 
plassert i appendiks A.3.

Hastighetsfeilen (fra TNS) blir observerbar ved hjelp av dopplerloggens måling, og vi 
ser i figur 6.9 hvordan hvitstøyen i dopplerloggen ga mye hvitstøy i estimeringsfeilen.

Estimeringsfeil i x- og y-retning

Det går tydelig fram av de to første grafene i figur 6.9 at vi får stor estimeringsfeil på 
tvers av kjøreretningen. Årsaken til denne feilen er at feil i girvinkelen gir en stor feil-
komponent i hastighet på tvers av kjøreretningen. Situasjonen er altså at vi har en god 

måling av vEB
B  fra dopplerloggen. Usikkerheten til vEB

L  er imidlertid også avhengig av 

hvor nøyaktig vi kjenner RB
L . Resultatet er at vi har god kjennskap til lengden på vEB

L , 
men er mer usikre på retningen. Spesielt er vi usikre på orientering om z-aksen. Feil i 
girvinkel er vist i figur 6.6, og ved sammenligne denne med den andre grafen i 
figur 6.9 (før t = 3000 s), ser vi at den fargede delen av hastighetsfeilen er direkte gitt 
av girfeilen. I tidsperioden t = 3010 til 4500 sekunder står AUVen stille og girfeilen 
gir her ikke noe bidrag. Etter t = 4500 sekunder ser vi hvordan girfeilen nå gir bidrag i 
x-retning, og vi kjenner også her igjen formen på girfeilen (men nå med motsatt for-
tegn fordi AUVen har snudd). 

I de to øverste grafene på figur 6.10 ser vi hvordan standardavviket til feilen i estima-
tet har endret seg i tråd med forklaringene over. Ved å sammenligne med standardav-
viket til feilen i girestimatet (figur 6.7, graf nr. 3), ser vi at standardavvikene til feilene 
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i hastighetsestimatene i x- og y-retning har nøyaktig samme forløp som denne i de 
aktuelle tidsperioder. Det henvises derfor til underkapitlet om girfeil for nærmere for-
klaring på detaljene i forløpet. 

Når det gjelder størrelsen på standardavviket, ser vi at vi på langs av kjøreretningen 
(og ved stillstand) har bedre nøyaktighet i hastighetsestimatet (ca. 0.002 m/s) enn i 
dopplerloggen (0.003 m/s). Årsaken til dette er at akselerometrene og posisjonsmålin-
gene gir støtte til hastighetsmålingen. På tvers av kjøreretningen får vi imidlertid et 
tillegg på ca 0.0055 m/s (som tilsvarer hastigheten multiplisert med standardavviket 
til girvinkelen).

Estimeringsfeil i z-retning

I z-retning er det stampfeilen som gir det lavfrekvente bidraget i estimeringsfeilen, og 
da stampfeilen er mye mindre enn girfeilen, ser vi i figur 6.9 at det lavfrekvente bidra-
get er mindre fremtredende her enn i x- og y-retning. Ved å merke oss at positiv 
stampfeil gir negativ hastighetsfeil i z, kan vi imidlertid gjenkjenne utslagene fra 
stampfeilen vist i figur 6.6 (graf 2 før t = 4000 s, og minus graf 1 etter). I perioden 
t = 3010 til 4500 sekunder, får vi ikke noe bidrag fra stampfeilen fordi AUVen ikke 
har hastighet.

På figur 6.10 kan vi kjenne igjen forløpet til standardavviket til feilen i stampestimatet 
(figur 6.7) i de periodene AUVen har hastighet. Selv med en hastighet på 2.1 m/s hol-
der nøyaktigheten i estimatet av z-hastighet seg bedre enn nøyaktigheten til doppler-
loggen. Dette er fordi akselerometret i z gir mye bedre støtte til dette estimatet enn 
akselerometrene i x og y gav til det horisontale hastighetsestimatet. Årsaken til at x- 
og y-akselerometrene gir dårligere støtte, er at disse får problemer med å skille hori-
sontal akselerasjon fra den horisontale gravitasjonskomponenten som oppstår ved 
rull- og stampfeil. Se underkapitlene om orienteringsfeil (7.1.1) og akselerometerfeil 
(7.1.5) for mer om dette.

7.1.3     Posisjonsfeil

Posisjonsfeilen får vi på grunn av hastighetsfeilen, og den kan estimeres ved hjelp av 
posisjonsmålinger (fra HPR/HiPAP og DGPS). I figur 6.11 er posisjonsfeilen vist som 

eEL
L  (altså skjevhet i RL

E , dekomponert i L). Vi kan dermed merke oss at positiv hastig-
hetsfeil langs x (i L) gir negativ rotasjonsfeil om y, mens positiv hastighetsfeil langs y 
gir positiv rotasjonsfeil om x. Utfra denne observasjonen ser vi at det er godt samsvar 
mellom figur 6.8 og 6.11.

Feil i posisjonsestimatet er avhengig av feil i hastighetsestimatet, noe vi ser ved å 
sammenligne figur 6.9 og 6.12. I figur 6.12 (graf 2) ser vi at det er svært liten posi-
sjonsfeil på langs av kjøreretningen før vi har snudd. Figur 6.13 graf 2 viser at også 
standardavviket er svært lavt i denne perioden. Vi har altså initielt et godt posisjonse-
stimat, og klarer å holde dette godt på langs av kjøreretningen (og ved stillstand). 
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Årsaken til dette er for det første at det kun er hvitstøy (fra dopplerloggen) som gir 
feilbidrag i denne retningen, og standardavviket til integrert hvitstøy vokser kun pro-

porsjonalt med t . Dessuten vil posisjonsmålingene begrense veksten i estimerings-
feilen vesentlig, og standardavviket til denne øker svært langsomt. Årsaken til at 
posisjonsmålingene begrenser denne langsomme driften bedre enn den raske driften 
(graf 1), er at relativt til den langsomme dynamikken har posisjonsmålingene en høy-
ere frekvens enn relativt til den hurtige dynamikken. Posisjonsmålingene får derfor et 
lavere standardavvik relativt til den langsomme dynamikken. 

Denne langsomme dynamikken er imidlertid en ulempe når standardavviket har fått 
en stor verdi. Dette ser vi i figur 6.13 graf 1, hvor reduksjonen i standardavviket på 
langs (og ved stillstand) er svært langsom etter t = 3010 sekunder.

I figur 6.13 graf 1 ser vi at stigningen av standardavviket i begynnelsen er større enn 
det stigningen i standardavviket til feilen i hastighetsestimatet (figur 6.10) skulle tilsi. 
Årsaken til dette er at den initielle verdien på standardavviket var tilpasset en dybde 
på 50 meter, mens vi i denne simuleringen er på 700 meter, noe som gir større usik-
kerhet i posisjonsmålingene, og dermed større usikkerhet i posisjonsestimatet. Vi kan 
merke oss at det var det samme fenomenet som gav økningen i hastighetsusikkerhet 
(pga at gir-usikkerhet øker på store dybder). I posisjonsestimatet på tvers av kjøreret-
ningen vil dette fenomenet altså både direkte og indirekte gi øket usikkerhet ved øket 
dybde. 

Når det gjelder størrelsen på posisjonsfeil og standardavvik, kan vi merke oss at en 

verdi i eEL
L  på 10 4–  grader tilsvarer en lengde på ca. 11 meter. Feilen i posisjonsesti-

matet har altså et standardavvik som maksimalt er oppe i ca. 5 meter. Til sammenlig-
ning er standardavviket til posisjonsmålingene (fra HPR/DGPS) hele tiden ca. 8.8 
meter ved denne dybden. 

7.1.4     Gyrofeil

Gyrofeilen består av hvitstøy og langsomtvarierende bias. Biasene i de tre gyroene, 
samt estimatene av disse, er vist i figur 6.14. Bias i rull og stamp blir estimert relativt 
godt, mens det er litt vanskeligere å finne bias i gir. Gyrobiasene blir funnet ettersom 
de, sammen med hvitstøy, blir integrert opp til orienteringsfeil. Biasbidraget er mer 
lavfrekvent enn hvitstøybidraget, og på denne måten kan de to bidragene til en viss 
grad skilles. Da det er det lavfrekvente bidraget som skal estimeres, må estimatet nød-
vendigvis bli mye faseforsinket, noe som også går tydelig fram av figuren. 

Rull og stamp

I figur 6.15 ser vi at standardavviket til estimeringsfeilen av gyrobias i rull og stamp 
er omtrent konstant (og under halvparten av standardavviket til biasen selv, se (4.4)). 
Vi får imidlertid litt endring når AUVen svinger. Først ser vi at standardavviket går litt 
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ned, dette er fordi endringen av kurs gir et langt bedre estimat av orienteringsfeilen, 
og dermed har vi jo en bedre forutsetning for å finne gyrofeil. Vi får imidlertid et øket 
problem med å skille integralet av den lavfrekvente biasen fra den integrerte hvits-
tøyen, noe som resulterer i en økning av usikkerheten. Årsaken til at vi har problemer 
med å skille ut den lavfrekvente delen, er at denne feilen ikke rekker å bygge opp et 
stort nok bidrag i én retning til å gi observerbarhet før AUVen har skiftet retning. Ori-
enteringsfeilen er jo gitt i L systemet, i motsetning til gyrofeil som dannes i B syste-
met. Under rotasjon om z-aksen vil altså de to første komponentene av 

orienteringsfeilen (eLB
L ) vekselvis få bidrag fra x-gyro og y-gyro, og vi får derfor min-

dre tid til å skille den lavfrekvente delen fra hvitstøyens bidrag.

Gir

Fordi vi har et dårligere orienteringsestimat å basere oss på i gir, finner vi ikke denne 
biasen så godt som i rull og stamp. Ved t = 4500 sekunder ser vi (på figur 6.15) at vi 
får en forbedring i estimatet, og dette er altså fordi orienteringsestimatet i gir også ble 
bedre ved dette tidspunktet. Forøvrig ser vi tydelig av figur 6.15 den direkte sammen-
hengen mellom usikkerheten i estimatet av gyrobias i gir og usikkerheten i gir-estima-
tet (figur 6.7). Det henvises derfor til underkapitlet om girfeil for en nærmere 
forklaring av dette forløpet. 

7.1.5     Akselerometerfeil

Akselerometerfeil består kun av en langsomtvarierende bias, og er vist på figur 6.16. 
Akselerometerbias i x og y estimeres ikke når orienteringen holdes konstant, årsaken 
til dette er at den ikke kan skilles fra den horisontale gravitasjonskomponenten vi får 
ved rull- og stampfeil. Dette bidraget fra rull- og stampfeil er forventet å være større 
enn akselerometerbiasene, og Kalmanfilteret antar derfor at den observerte feilen 
kommer fra orienteringsfeilen. Hvis vi øker standardavviket til akselerometerbiasene 
(dvs at vi har dårligere akselerometre), vil de imidlertid bli estimert. Mer om dette, 
samt forklaring på hvorfor bias i x og y blir funnet så godt ved t = 4000 til 4018 sek-
under, finnes i underkapitlet om orienteringsfeil. 

I z-retning får vi normalt et neglisjerbart feilbidrag fra orienteringsfeilen, og all akse-
lerasjonsfeil i denne retningen kan derfor tilskrives det vertikale akselerometret. Dette 
er årsaken til at bias i z blir estimert såpass godt. Vi ser i figur 6.17 at standardavviket 
til feilen i dette estimatet er tilnærmet konstant. (De små endringene ved t = 3000 og 
t = 4500 sekunder kommer av at vi har horisontal akselerasjon, noe som gjør at stamp-
feil gir akselerasjonsbidrag i vertikal retning. I tillegg endrer standardavviket til feilen 
i estimatet av vertikal hastighet seg ved disse tidspunktene. De små ujevnhetene, samt 
endringen ved t = 4000 sekunder, kommer av små feil i Kalmanfilterets estimerte pro-
sessmatrise.) 
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7.1.6     HPR-feil

Feilen i HPR er vist i figur 6.18 sammen med estimatet av denne, og vi ser at feilen 
blir estimert relativt godt. Estimatet blir funnet på grunnlag av den estimerte posisjon 
fra TNS, og dermed vil feil i estimatet fra TNS gi tilsvarende feil i estimatet av HPR-
feil. Dette ser vi stemmer ved å sammenligne figur 6.19 med figur 6.12. I figur 6.19 er 
det imidlertid mye hvitstøy i estimeringsfeilen. Årsaken til dette, er hvitstøyen (fra 
DGPS) vi har i posisjonsmålingene. Kalmanfilteret antar ved ethvert tidspunkt at hvit-
støyen er null1, og tilskriver dermed den målte posisjonsfeil til den fargede delen. Fei-
len i estimatet av den fargede delen inneholder følgelig mye hvitstøy.

Figur 6.20 viser standardavviket til feilen i estimatet av HPR-feilen. På grunn av at 
feilen har tidskonstant på kun 60 sekunder, ser vi at standardavviket, i mye av simule-
ringen, rekker å vokse seg mer enn dobbelt så stort på de ni sekundene som går uten at 
vi har posisjonsmåling. I disse intervallene blir jo den fargede feilen i HPR prediktert 
i Kalmanfilteret, uten måling. Det er også tydelig at raten standardavviket vokser med 
er avhengig av verdien på standardavviket (større standardavvik gir “tynnere” graf). 
Årsaken til dette er rett og slett at standardavviket til estimeringsfeilen ville konver-
gert mot en grense (gitt av standardavviket til den fargede feilen) dersom vi ikke fikk 
posisjonsmåling. Høy verdi på standardavviket vil si at det er nærmere denne grensen, 
og derfor vokser det ikke så raskt. 

Foruten oscillasjonene, ser vi av figur 6.20 at standardavviket følger standardavviket 
til feilen i posisjonsestimatet i figur 6.13. Dette stemmer helt overens med den sam-
menhengen som er beskrevet i begynnelsen av dette underkapitlet. Forøvrig kan vi 
merke oss at feilen i estimatet av HPR-feilen har et større standardavvik enn feilen i 
posisjonsestimatet fra TNS, selv når vi har måling. Årsaken til dette er hvitstøyen i 
posisjonsmålingene, som nødvendigvis må gi øket usikkerhet.

7.2      Simulering 2

Dette underkapitlet gir en diskusjon av resultatene fra simulering 2.

7.2.1     Orienteringsfeil

Figur 6.25 viser standardavviket til orienteringsfeilens estimeringsfeil. Om x-aksen 
får vi samme forløp som i simulering 1, mens om y er det endring. Ved endring av 
stampvinkelen flytter bias i x-akselerometret sin virkeretning i forhold til L. Denne 
bias kan da skilles fra stampfeil, og standardavviket til estimeringsfeilen i stamp 
(figur 6.25, graf 2) og i x-akselerometer (figur 6.29, graf 1) faller derfor ved t = 2000 
og t = 3000 sekunder. Ved t = 4000 til 4018 sekunder får vi samme fenomen som 
beskrevet i simulering 1.

1. Hvitstøyen er jo ikke estimerbar, og har forventningsverdi null, slik at dette er det beste som 
kan gjøres.
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I gir faller standardavviket i starten. Det er fordi initielt standardavvik er tilpasset en 
dybde på 1500 meter, mens vi er på 500 meters dyp i starten av simulering 2. Etter 
t = 2000 sekunder øker vi dybden til 2000 meter, noe som øker posisjonsusikkerheten, 
og dermed usikkerheten i orientering om z-aksen. Vi kan merke oss at det lille fallet i 
standardavviket ved t = 4000 sekunder kommer fordi vi har horisontal akselerasjon 
(hastighet mens vi svinger). Årsaken til at standardavviket vokser etter t = 4000 sek-
under er at det ennå ikke har konvergert til det høye nivået som tilsvarer 2000 meters 
dybde.

Graf 3 viser også at det er små oscillasjoner, med en periode på 60 sekunder, i stan-
dardavviket. Dette illustrerer det faktum at det er posisjonsestimatet som brukes til å 
finne orientering om z-aksen. Standardavviket til feilen i posisjonsestimatet har en 
slik oscillasjon fordi vi kun får HPR-måling hvert 60. sekund, og usikkerheten øker jo 
i intervallet uten måling (som vi ser i figur 6.27).

7.2.2     Hastighetsfeil

Figur 6.26 viser hvordan standardavviket til feilen i hastighetsestimatet utvikler seg. 
Vi ser at usikkerheten på tvers av hastigheten er avhengig av orienteringsusikkerheten 
om z. Fram til t = 4000 sekunder følger graf 2 omtrent graf 3 på figur 6.25, mens etter 
svingen er det graf 1 som bestemmes av dette standardavviket. Vi ser imidlertid at 
graf 2 ligger litt lavere i intervallet t = 2000 til 3015 sekunder enn graf 3 i figur 6.25 
skulle tilsi. Årsaken til dette er at den horisontale hastighetskomponenten har blitt 
mindre, noe som gir mindre usikkerhet i y. 

I x-retning får vi litt større standardavvik i perioden t = 2000 til 3015 sekunder fordi vi 
får en hastighetskomponent på tvers av denne, og dermed vil stamp-usikkerheten gi 
øket usikkerhet i x-retning. Det er imidlertid vanskelig å se dette på grafen fordi vi har 
så godt stampestimat i dette intervallet. Mot slutten av intervallet kan vi imidlertid ane 
en liten stigning fordi det her har blitt større stamp-usikkerhet.

I z-retning får vi et fall i usikkerheten ved t = 2000 sekunder fordi stamp-usikkerheten 
har blitt mye mindre. Dessuten har hastighetens komponent på tvers av z blitt mindre, 
noe som ytterligere øker størrelsen på fallet. Stigningen i intervallet t = 2015 til 3000 
sekunder kommer av at stamp-usikkerheten stiger. Det samme gjelder for intervallene 
t = 3015 til 4000 og t = 4018 til 5000 sekunder. Ved t = 3000 sekunder får vi en 
økning i hastighetskomponenten på tvers av z, noe som raskt fører til en økning av 
standardavviket. Stamp-usikkerheten faller imidlertid også ved dette tidspunktet, noe 
som fører til at kurven får et fall. Vi får også et nytt fall ved t = 4000 sekunder på 
grunn av et nytt fall i stamp-usikkerheten.

I figur 6.26 ser vi også tydelig at det er posisjonsestimatet som brukes til å finne has-
tighetsfeilen på tvers av kjøreretningen, idet vi har små oscillasjoner i graf 2 før, og i 
graf 1 etter at AUVen har snudd.
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7.2.3     Posisjonsfeil

I figur 6.27 ser vi hvordan standardavviket til feilen i posisjonsestimatet utvikler seg. 
Standardavviket på tvers av kjøreretningen endrer seg mye ved dybdeendring, som 
forklart under simulering 1. Graf 1 faller derfor mye på begynnelsen, fordi initielt 
standardavvik er tilpasset 1500 meters dybde. Etter t = 2000 sekunder får denne gra-
fen en stigning fordi dybden øker. Vi legger merke til at den fortsetter å øke etter at vi 
har sluttet å øke dybden, dette fordi grafen ved t = 3015 sekunder ikke har rukket å 
konvergere mot verdien som tilsvarer 2000 meters dyp. Etter t = 4018 sekunder har 
AUVen snudd, og vi ser at usikkerheten faller på langs og øker på tvers som ventet. I 
graf 2 er det en liten økning i intervallet t = 2000 til 3015 sekunder. Årsaken til dette 
er for det første at hastighetsusikkerheten i denne retningen har en slik økning, og 
dessuten fordi dybden øker.

Grafene i figur 6.27 viser også en oscillasjon med periode 60 sekunder som forklart 
under 7.2.1. (Det er imidlertid vanskelig å se oscillasjonen på graf 2 før t = 4000 sek-
under fordi det er så liten drift i posisjonsfeilen i denne retningen.)

7.2.4     Gyrofeil

Standardavviket til estimeringsfeilen av gyrobiasene er vist i figur 6.28. I rull får vi en 
økning av usikkerheten i intervallet t = 2000 til 3015 sekunder fordi rullfeil ikke len-
ger gir like stor drift i horisontalplanet pga g-vektor. Til gjengjeld vil girfeil nå bidra 
til å gi horisontal drift pga g-vektor, og vi får derfor en reduksjon i dette standardavvi-
ket (graf 3). Det er altså viktig å merke seg at g-vektorens retning gjør at vi hele tiden 
har størst orienteringsusikkerhet om den vertikale akse. Når AUVen senker stampvin-
kelen flytter denne usikkerheten seg fra gir over til rull. Bortsett fra reduksjonen i 
intervallet 2000 til 3015 sekunder, ser vi at graf 3 endrer seg som standardavviket til 
feilen i girestimatet, (som er vist i figur 6.25 graf 3, unntatt i intervallet t = 2000 til 
3015 s hvor grafen viser både rull- og girfeil).

I stamp er standardavviket til estimeringsfeilen tilnærmet konstant. Vi får imidlertid 
små fall når stamp-usikkerheten (figur 6.25, graf 2) faller. I perioden t = 2000 til 2015 
sekunder får vi et mindre fall enn i perioden t = 3000 til 3015 sekunder, fordi det gjen-
nomsnittlig er større stamp-usikkerhet i det første intervallet. I perioden t = 4000 til 
4018 sekunder får vi et større fall enn vi fikk i samme periode av simulering 1 (se 
figur 6.15). Også her er årsaken at vi i simulering 1 gjennomsnittlig hadde større 
stamp-usikkerhet i det aktuelle intervallet. Vi legger imidlertid merke til at økningen 
etter fallet er like stort her som i simulering 1. Forklaring av denne økningen er gitt i 
underkapittel 7.1.4.

7.2.5     Akselerometerfeil

Figur 6.29 viser standardavviket til estimeringsfeilen i akselerometerbiasene. I graf 1 
og 2 ser vi at det er god overensstemmelse med orienteringsfeilen vist i figur 6.25, 
graf 1 og 2. Årsaken til dette er forklart under simulering 1. I perioden t = 2000 til 
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3015 sekunder ser vi imidlertid at standardavviket i x vokser saktere enn graf 2 i figur 
6.25 skulle tilsi. Årsaken til dette er at biasen i x-akselerometret har fått en stor kom-
ponent i vertikal retning, og denne er veldig observerbar (jf. simulering 1). For bias i 
z-akselerometret får vi det motsatte fenomenet: På grunn av den store stampvinkelen 
har denne biasen en mye større komponent i horisontal retning enn normalt, noe som 
gir en stor økning i usikkerheten. Dette ser vi i graf 3 på figur 6.29. Vi legger også 
merke til at vi, fordi stampvinkelen er 45°, får like betingelser for å finne akselerome-
terbias i x og z, og standardavvikene til disse estimatene har derfor lik verdi i perioden 
t = 2015 til 3000 sekunder.

7.2.6     HPR-feil

Standardavviket til estimeringsfeilen av HPR-feilen er vist i figur 6.30. Vi legger 
merke til at ved de tidspunkt vi får måling, er standardavviket omtrent1 like lavt som 
standardavviket til posisjonsestimatet (fra TNS), figur 6.27. Stigningsraten til stan-
dardavviket i periodene uten måling forteller oss hvor vanskelig det er å prediktere 
den fargede feilen i HPR. Vi ser at denne raten er direkte gitt av AUVens dybde. Årsa-
ken til dette er at jo dypere vi er, jo større standardavvik har den diskrete hvitstøyen 
som driver den fargede HPR-feilen (modellert som første ordens Markovprosess). 
Mye prosesstøy gjør prosessen vanskeligere å prediktere.

7.3      Simulering 3 til 8

I dette underkapitlet blir resultatene fra simulering 3 til 8 diskutert.

Simulering 3 og 4

De to kolonnene i tabell 6.5 viser resultatene fra henholdsvis simulering 3 og 4. Vi ser 
at det i simulering 4 er en neglisjerbar forbedring i orienteringen om x og y (for det 
meste rull og stamp). Årsaken til dette er at det i hovedsak er DVL som brukes til å 
finne disse (se underkapittel 7.1.1). Høyere rate på HPR-målingene hjelper litt mer for 
orienteringen om z-aksen fordi denne trenger posisjonsmålinger for å bli funnet, og 
posisjonsnøyaktigheten blir bedre ved høyere HPR-rate. Forbedringen i posisjonsnøy-
aktigheten er størst i (orientering om) x fordi denne retningen i det meste av simule-
ringen er på tvers av hastigheten. På tvers av hastigheten øker feilen relativt hurtig, og 
det er derfor lønnsomt å få posisjonsmålinger ofte.

I tabell 6.5 ser vi også at den gjennomsnittlige orienteringsusikkerhet om y er langt 
mindre enn usikkerheten om x. Årsaken til dette er at orientering om y i det meste av 
simuleringen tilsvarer stamp, og den hyppige endringen av stampvinkelen gjør at 
standardavviket holder seg lavt (se underkapittel 7.2.1 for forklaring).

1. Grunnen til at det ikke er like lavt, er hvitstøyen (fra DGPS) i posisjonsmålingene (som for-
klart under simulering 1).
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Simulering 5

Resultatene fra simulering 5 er vist i første kolonne av tabell 6.6. Vi ser at bruk av 
HiPAP i stedet for HPR gir en neglisjerbar forbedring i orienteringen om x og y, fordi 
disse altså er lite avhengige av posisjonsnøyaktigheten1. I orientering om z får vi deri-
mot en betydelig forbedring, fordi denne nøyaktigheten er avhengig av posisjonsnøy-
aktigheten på tvers av kjøreretningen.

Vi ser at det er mest forbedring i posisjonsnøyaktigheten i (orientering om) x. Årsaken 
til dette er at feilen driver av mye raskere på tvers av hastigheten enn på langs, og der-
for er posisjonsnøyaktigheten her mer avhengig av posisjonsmålingene. Se underka-
pittel 7.1.3 for mer om dette.

Den fargede feilen i HiPAP har et standardavvik på under 1/3 av standardavviket til 
den fargede HPR-feilen. Årsaken til at vi ikke får en tilsvarende forbedring i estima-
tet, er for det første at hvitstøyen (pga DGPS) i posisjonsmålingene fortsatt har det 
samme standardavviket. Dessuten kombinerer Kalmanfilteret informasjon fra de ulike 
sensorene. Dette fører til at mye av feilen i HPR blir funnet. Relativt blir feilen i 
HiPAP funnet dårligere, fordi i forhold til denne sensoren har de øvrige sensorene blitt 
dårligere (de har jo ikke hatt en tilsvarende forbedring). Vi ser altså at Kalmanfilteret 
fordeler usikkerheten jevnt, og relativt blir derfor de største feilene funnet best. (Se 
også forklaring av sammenhengen mellom estimat av akselerometerbias og av orien-
teringsfeil i underkapittel 7.1.1.)

Simulering 6

Andre kolonne i tabell 6.6 viser resultatene fra simulering 6. Vi ser at økningen av 
posisjonsmålingenes frekvens nå gir en forbedring som relativt er litt større enn hva vi 
fikk for HPR (simulering 3 og 4). Årsaken til dette er at posisjonsusikkerheten nå blir 
lavere ved måletidspunktene, og når standardavviket er lavt vokser det raskere (som 
diskutert i underkapittel 7.1.6).

Simulering 7

I tabell 6.7, første kolonne, ser vi resultatene fra simulering 7. Bruk av den alternative 
TSEen gir en betydelig reduksjon av usikkerheten i orientering om x og y. Dette er 
først og fremst et resultat av den store forbedringen i akselerometrene (se underkapit-
tel 7.1.1 for forklaring), men også av at forbedringen i gyroene gir mindre vinkeldrift 
om x og y. Forbedringen er imidlertid heller ikke her like stor som forbedringen i 
akselerometrene skulle tilsi, noe som kommer av at usikkerheten i DVL nå spiller en 
mye større rolle. 

1. Det ser faktisk ut til å være en liten forverring, men dette kommer av at det er litt variasjon i 
det initielle standardavvik.
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I orientering om z får vi også en stor forbedring av estimatet ved å bruke den alterna-
tive TSEen, dette skyldes først og fremst at det nå er langt mindre drift i gyroene. 

Posisjonsnøyaktigheten får størst forbedring i (orientering om) x. Årsaken til dette er 
at vi får bedre nøyaktighet i orientering om z, og dermed mindre horisontal drift på 
tvers av kjøreretningen. Dessuten vil forbedringen av akselerometrene gi en bedret 
støtte til dopplerloggen, slik at vi får en bedre nøyaktighet i estimatet av den skrog-
faste hastigheten.

Simulering 8

Resultatet fra simulering 8 er vist i andre kolonne av tabell 6.7. Med den alternative 
TSEen ser vi at det hjelper lite å øke raten på HPR. Årsaken til dette er at feilene med 
denne treghetssensorenheten vokser meget langsomt mellom hver gang vi får posi-
sjonsmåling.

7.4      Konklusjon

Estimeringsfeil i rull- og stamp vil ha et standardavvik som typisk er i størrelsesorden 
0.02° til 0.06°. Basert på simuleringsresultatene og diskusjonen omkring tilstandenes 
observerbarhet, kan vi konkludere med at det vil være gunstig å endre orientering så 
ofte som mulig. Vi har sett at dette gir observerbarhet av bias i akselerometrene og 
dermed en vesentlig forbedring av rull- og/eller stampestimatene. Endring av stamp-
vinkelen gir forbedring av stampestimatet, mens ved å endre girvinkelen, vil både 
rull- og stampestimatet bedres. Simuleringene har vist at standardavviket i rull og/
eller stamp vokser langsomt1 etter en slik reduksjon, og det vil derfor være gunstig å 
foreta orienteringsendringer, selv om disse foregår med moderat hyppighet.

Standardavviket til estimeringsfeilen i gir vil normalt ligge i området 0.2° til 0.35° 
(ved bruk av HPR på 500 til 2000 meters dyp). Orienteringsfeilen om z-aksen til L 
(vanligvis girfeil), blir ved null hastighet (og null horisontal akselerasjon) ikke obser-
verbar. Ved økende hastighet, øker observerbarheten av denne feilen, mens ulempen 
med høy hastighet er at vi får stor posisjonsusikkerhet på tvers av kjøreretningen. Gir-
estimatet kan også forbedres ved å bruke mer nøyaktige posisjonsmålinger.

Standardavviket til feilen i posisjonsestimatet vil ved en hastighet på 2.1 m/s, en 
dybde på ca. 1000 meter og bruk av HPR, være ca. 5 meter på tvers av kjøreretningen 
og 0.5 meter på langs. Til sammenligning har posisjonsmålingene fra HPR et stan-
dardavvik på 13.6 meter ved denne dybden. Økning av dybden vil føre til en stor 
økning av posisjonsusikkerheten på tvers av kjøreretningen. 

1. Dette er fordi de store tidskonstantene i akselerometer- og gyrobias gjør at disse prosessene 
kan predikteres godt, selv langt fram i tid.



122
Vi har sett at vi ikke får noen vesentlig forverring av ytelsen selv om vi reduserer fre-
kvensen på posisjonsmålingene fra 1/10 Hz til 1/60 Hz. Dette skyldes at posisjonsfei-
len vokser meget langsomt. En overgang fra HPR til HiPAP ga en betydelig 
forbedring i posisjonsusikkerheten på tvers av kjøreretningen og av orienteringsesti-
matet om z-aksen til L. Overgang til en TSE av høy kvalitet (vanligvis brukt til flyna-
vigasjon) ga en stor forbedring i orienteringsusikkerheten, mens posisjonsusikker-
heten ble omtrent som ved bruk av HiPAP. Ved bortfall av posisjonsmålinger over en 
lengre periode vil en slik TSE gi en vesentlig reduksjon av driften i posisjon og der-
med gi en betydelig forbedring av posisjonsestimatet.

Totalt sett kan vi konkludere med at filteret fungerer tilfredsstillende og er en god 
måte å kombinere tilgjengelig sensorutrustning på. Det gir et langt bedre estimat av 
hastighet, orientering og posisjon enn hva vi kan få ved å bruke sensorene hver for 
seg. Hensikten med denne oppgaven anses dermed som oppnådd.

7.5      Videre arbeid

Etter at virkelige måleserier fra sensorene er tatt opp under realistiske forhold, bør det 
gjøres en nøyaktig modellering av de ulike sensorfeil, samt en vurdering av modelle-
nes usikkerhet. Basert på disse modellene kan tidskonstantene og kovariansmatrisene 
i Kalmanfilteret justeres. Selv om det viser seg at de virkelige feil bør modelleres som 
høyere ordens prosesser, vil det neppe være aktuelt å bruke høyere ordens modeller i 
Kalmanfilteret. Årsaken til dette er at en høyere ordens modell krever flere tilstander, 
noe som vil gi økte problemer med observerbarheten. Tidskonstanter og standardav-
vik bør derfor beregnes slik at de gir de første ordens prosessene en best mulig tilnær-
ming til de høyere ordens prosessene. Med utgangspunkt i denne 
Kalmanfiltermodellen, bør filterets robusthet (med hensyn til ytelse) undersøkes ved å 
simulere sensorfeilene slik de er modellert og dessuten variere simuleringsmodellen 
innenfor det aktuelle usikkerhetsområdet.
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APPENDIKS

A      DIVERSE

A.1     Notasjon

Følgende tabeller oppsummerer notasjonen brukt i forbindelse med måle- og proses-
støy. Merk at Q og R betegner spektraltetthetsmatriser (til kontinuerlig hvitstøy), 
mens Vk og Wk betegner kovariansmatriser.

Tabell A.1  Kontinuerlig prosess- og målestøy

Symbol Spektraltetthetsmatrise

Prosesstøy γ eller γ t( )
γx

γy

γz

= Q eller Q t( )
σQ x,

2 0 0
0 σQ y,

2 0
0 0 σQ z,

2

=

Målestøy ξ eller ξ t( )
ξx

ξy

ξz

= R eller R t( )
σR x,

2 0 0
0 σR y,

2 0
0 0 σR z,

2

=

Tabell A.2  Diskret prosess- og målestøy

Symbol Kovarians-
matrise Varians

Prosesstøy γk

γx k,

γy k,

γz k,

= Vk var γi k,( ) σγi k,
2=

Målestøy ξk

ξx k,

ξy k,

ξz k,

= Wk var ξi k,( ) σξi k,
2=
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A.2     Variansen til en første ordens Markovprosess

En første ordens Markovprosess er gitt av:

x· 1
T---x γ+=  (A.1)

der γ er hvitstøy med spektraltetthet Q (dvs E γ t( )γ τ( )( ) Q δ t τ–( )⋅= ).

En slik ligning har løsningen: (Se f eks Balchen (1988))

x t( ) e
1
T--- t t0–( )– x t0( )⋅ e

1
T--- t τ–( )– γ τ( ) τd

t0

t

∫+=  (A.2)

Vi antar nå at t0 = 0 og x (t0) = 0, som gir E (x(t)) = 0. Variansen til x er da gitt som:

σx
2 E x2 t( )( ) E e

1
T
--- t τ1–( )– e

1
T
--- t τ2–( )– γ τ1( )γ τ2( )dτ1dτ2

0

t

∫
0

t

∫⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

= =  (A.3)

Ved å benytte at forventningsverdioperator og integral kan bytte plass får vi:

σx
2 E x2 t( )( ) e

1
T
--- t τ1–( )– e

1
T
--- t τ2–( )– E γ τ1( )γ τ2( )( )dτ1dτ2

0

t

∫
0

t

∫= =  (A.4)

Siden γ har spektraltetthet Q kan vi skrive:

σx
2 e

1
T--- t τ1–( )– e

1
T--- t τ2–( )– Qδ τ1 τ2–( )dτ1dτ2

0

t

∫
0

t

∫=  (A.5)

Dette kan også skrives:

σx
2 Q e

0

t

∫
1
T--- t τ2–( )–

e
0

t

∫
1
T--- t τ1–( )–

δ τ1 τ2–( )dτ1dτ2=  (A.6)

Siden δ(τ1 − τ2) = 0 når τ1 ≠ τ2 (og integralene har like integrasjonsgrenser), får vi:

σx
2 Q e

1
T
--- t τ2–( )–

0

t

∫ e
1
T
--- t τ2–( )– dτ2 Q e

2
T
--- t τ2–( )–

0

t

∫ dτ2= =  (A.7)

Dette gir videre:

σx
2 Q T

2---e
2
T--- t τ2–( )–

0

t

QT
2--- 1 e

2
T--- t––( )= =  (A.8)
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Stasjonært (t → ∞) får vi da:

σx
2 T

2---Q=  (A.9)

A.3     Forklaring av forløp på figur 6.8 (graf 1 og 2)

Det skal nå gis en nærmere forklaring på forløpet av hastighetsfeilen på figur 6.8. 
Først gis en tabell over symbolene som er brukt i dette underkapitlet.

Tabell A.3  Symboler brukt i dette underkapitlet

Symbol Beskrivelse

δfIB x,
B Bias i x-akselerometer

δfIB y,
B Bias i y-akselerometer

δfˆ IB x,
B Estimat av bias i x-akselerometer

δfˆ IB y,
B Estimat av bias i y-akselerometer

eLB x,
B Rullfeil

eLB y,
B Stampfeil

êLB x,
B Estimat av rullfeil

êLB y,
B Estimat av stampfeil

Vi hadde følgende fra underkapittel 7.1.1:

l Positiv estimeringsfeil av bias i x-akselerometret gir samme horisontale 
bidrag som positiv estimeringsfeil av stampvinkelen.

Matematisk kan dette uttrykkes:

δfˆ IB x,
B δfIB x,

B–( ) g êLB y,
B eLB y,

B–( )⋅=  (A.10)

hvor g 9,81 m/s2= . Tilsvarende hadde vi også:

l Positiv estimeringsfeil av bias i y-akselerometret gir samme horisontale 
bidrag som negativ estimeringsfeil av rullvinkelen.

Matematisk kan dette uttrykkes:

δfˆ IB y,
B δfIB y,

B–( ) g– êLB x,
B eLB x,

B–( )⋅=  (A.11)
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Ved å betrakte (5.9) på komponentform, har vi at følgende gjelder ved null akselera-
sjon, før t = 4000 sekunder (L og B er sammenfallende):

δv·EB x,
L δfIB x,

B g eLB y,
B⋅–=

δv·EB y,
L δfIB y,

B g eLB x,
B⋅+=

 (A.12)

Før t = 4000 sekunder ser vi av figur 6.16 at:

δfˆ IB x,
B 0≈

δfˆ IB y,
B 0≈

 (A.13)

Ved å sette inn i (A.12) får vi da:

δv·EB x,
L g êLB y,

B⋅–≈

δv·EB y,
L g êLB x,

B⋅≈
 (A.14)

Vi ser altså at før t = 4000 sekunder er bidraget til hastighetsfeil i x og y gitt av estima-
tet av rull og stampfeil. Dette ser vi ved å sammenligne figur 6.5, graf 1 med figur 6.8, 
graf 2. Tilsvarende sammenheng har vi mellom figur 6.5, graf 2 og figur 6.8, graf 1. 

Etter t = 4000 sekunder ser vi imidlertid at (A.13) ikke holder. Særlig gjelder dette for 
estimatet av bias i x-akselerometret, og vi får dermed et stort bidrag i hastighetsfeil i 
y1 som vi ser i figur 6.8 graf 2.

B      PROGRAMLISTINGER

I det følgende listes kildekoden som ble brukt i simulering 1.

B.1     Hovedprogram

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% HOVEDPROGRAM %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 

clear;

h=1;             % Lengde paa tidsskritt i sekunder

stoptid=6000;    % Simuleringstid i sekunder

ant_h_pr_lgr=3; % Antall tidsskritt som gaar for hver gang det lagres

ant_h_pr_reset=50; % Antall tidsskritt som gaar for hver gang 

                   % navigasjonsligningene resettes

   

ant_h_pr_HPR=10; % Antall tidsskritt som gaar for hver gang det kommer

1. Husk at AUVen nå har snudd 90°
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                 % posisjonsmaaling

Tidsvektor=0:h*ant_h_pr_lgr:stoptid-h*ant_h_pr_lgr; % Tidsvektor som brukes

                                                    % ved plotting.

                                                    % Inneholder alle

                                                    % tidspunkt med lagring

    

     

    

% Her genereres maale- og prosesstoey:

seed=2000;

randn('seed',seed);

hvitvktr1=randn(3,stoptid/h+1);

hvitvktr2=randn(3,stoptid/h+1);

hvitvktr3=randn(3,stoptid/h+1);

hvitvktr4=randn(3,stoptid/h+1);

hvitvktr5=randn(3,stoptid/h+1);

hvitvktr6=randn(3,stoptid/h+1);

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% Trajinit initialiserer Trajsim

  % returnerer: 

  %   R_LB       =R_LB         % Rot. Matr. mellom L og B  

  %   v_L        =v_EB_L       % AUVens(B) hastighet i forhold til jorda(E),

                               %   dekomp i L

  %   r_LB       =r_LB         % AUVens dybde

  %   R_EL       =R_EL         % Rot. matr. mellom E og L

[R_LB,v_L,r_LB,R_EL] =Trajinit;

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% Feilinit initialiserer Feilsim

  % trenger:

  %   h          =h            % Tidsskrittets lengde i sekunder

  %   hvitvktrx                % Hvitstoeyvektorer med varians 1

  

  % returnerer: 

  %   e_LB_L     =e_LB_L       % Feil i R_LB dekomp i L

  %   dv_L       =dv_EB_L      % Feil i v_EB_L dekomp i L

  %   e_EL_L     =e_EL_L       % Feil i R_EL dekomp i L

  %   domg_B     =domega_IB_B  % Feil i omega_IB dekomp i B

  %   df_B       =df_IB_B      % Feil i f_IB dekomp i B   

  %   e_EL_HPR_L =e_EL_HPR/DGPS_L   % Feil i R_EL_HPR/DGPS_boelge dekomp i L

  %   ps_omg(:,k)            % prosesstoey som driver bias i gyroene 

  %   ps_f(:,k)              % prosesstoey som driver bias i akselerometrene

  %   ps_HPR(:,k))           % prosesstoey som driver bias i HPR/HiPAP

  %   ms_omg(:,k)            % maalestoey i gyroene

[e_LB_L,dv_L,e_EL_L,domg_B,df_B,e_EL_HPR_L,ps_omg,ps_f,ps_HPR,ms_omg]=Feilinit(h

,hvitvktr1,hvitvktr2,hvitvktr3,hvitvktr4);

% *************************************************************************  
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% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% Lagmaalingerinit initialierer Lagmaalinger 

  % trenger:

  %   hvitvktrx                % Hvitstoeyvektorer med varians 1

  % returnerer:

  %   ms_HPR                   % maalestoey i HPR/HiPAP og DGPS

  %   ms_DVL                   % maalestoey i DVL

  

[ms_HPR,ms_DVL]=Lagmaalingerinit(hvitvktr5,hvitvktr6);

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% initialiserer Kalmanfilteret

  % returnerer:

  %   P_str   =  P_strek      % Kovarans til det initielle tilstandsestimat

  %   x_str   =  x_strek      % Initielt tilstandsestimat

[P_str,x_str] = Kalmanfilterinit;

% *************************************************************************  

% initialiserer hovedprogrammet

  lgr_teller=0;   % Holder kontroll paa naar lagring skal skje

  n=0;            % Teller som oeker for hver lagring

  reset_teller=0; % Holder kontroll paa naar reset skal skje

  HPR_teller=0;   % Holder kontroll paa naar vi faar HPR-maaling

  posisjonsfeil=0;    % Denne vil inneholde integralet av abs(posisjonsfeilen)

  hastighetsfeil=0;   % Denne vil inneholde integralet av abs(hastighetsfeilen)

  orienteringsfeil=0; % Denne vil inneholde integralet av 

                      %   abs(orienteringsfeilen)

  

tic

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% ************************ Start paa hovedloekke **************************

% *************************************************************************

% *************************************************************************  

for t=0:h:stoptid-h,

  k=t/h+1; % k er tellevariabel

  reset=0; %  0=false, 1=true  Default er false

  reset_teller=reset_teller+1;

  if reset_teller == ant_h_pr_reset,

    reset_teller=0;

    reset=1; % reset=true, dvs vi skal resette navigasjonsligningene dette  

             % tidskrittet

  end;
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  HPR=0; %  0=false, 1=true  Default er false

  HPR_teller=HPR_teller+1;

  if HPR_teller == ant_h_pr_HPR,

    HPR_teller=0;

    HPR=1; % reset=true, dvs vi faar posisjonsmaaling dette  

           % tidskrittet

  end;

  

    

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% Trajsim simulerer den sanne trajektor. Tar inn tilstandene og oppdaterer dem

  % trenger: 

  %   t          =t            % Tida i sekunder      

  %   h          =h            % Tidsskrittets lengde i sekunder

  %   R_LB       =R_LB         % Rot. matr. mellom L og B  

  %   v_L        =v_EB_L       % AUVens(B) hastighet i forhold til jorda(E),

                               %   dekomp i L

  %   r_LB       =r_LB         % AUVens dybde

  %   R_EL       =R_EL         % Rot. matr. mellom E og L

  % returnerer: 

  %   R_LB       =R_LB         % Rot. Matr. mellom L og B  

  %   v_L        =v_EB_L       % AUVens(B) hastighet i forhold til jorda(E),

                               %   dekomp i L

  %   r_LB       =r_LB         % AUVens dybde

  %   R_EL       =R_EL         % Rot. matr. mellom E og L

  %   f_B        =f_IB_B       % Spesifikk kraft dekomp i B

[R_LB,v_L,r_LB,R_EL,f_B] = Trajsim(t,h,R_LB,v_L,r_LB,R_EL);

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% Feilsim simulerer feilutviklingen 

  % trenger:  

  %   t          =t            % Tida i sekunder      

  %   h          =h            % Tidsskrittets lengde i sekunder

  %   R_LB       =R_LB         % Rot. matr. mellom L og B  

  %   R_EL       =R_EL         % Rot. matr. mellom E og L

  %   f_B        =f_IB_B       % Spesifikk kraft dekomp i B

  %   e_LB_L     =e_LB_L       % Feil i R_LB dekomp i L

  %   dv_L       =dv_EB_L      % Feil i v_EB_L dekomp i L

  %   e_EL_L     =e_EL_L       % Feil i R_EL dekomp i L

  %   domg_B     =domega_IB_B  % Feil i omega_IB dekomp i B

  %   df_B       =df_IB_B      % Feil i f_IB dekomp i B   

  %   e_EL_HPR_L =e_EL_HPR_L   % Feil i R_EL_HPR/DGPS_boelge

  %   ps_omg(:,k)            % prosesstoey som driver bias i gyroene 

  %   ps_f(:,k)              % prosesstoey som driver bias i akselerometrene

  %   ps_HPR(:,k)            % prosesstoey som driver bias i HPR/HiPAP

  %   ms_omg(:,k)            % maalestoey i gyroene

  

  % returnerer: 

  %   e_LB_L     =e_LB_L       % Feil i R_LB dekomp i L

  %   dv_L       =dv_EB_L      % Feil i v_EB_L dekomp i L

  %   e_EL_L     =e_EL_L       % Feil i R_EL dekomp i L
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  %   domg_B     =domega_IB_B  % Feil i omega_IB dekomp i B

  %   df_B       =df_IB_B      % Feil i f_IB dekomp i B   

  %   e_EL_HPR_L =e_EL_HPR/DGPS_L   % Feil i R_EL_HPR/DGPS_boelge dekomp i L

     

[e_LB_L,dv_L,e_EL_L,domg_B,df_B,e_EL_HPR_L]=Feilsim(t,h,R_LB,R_EL,f_B,e_LB_L,dv_

L,e_EL_L,domg_B,df_B,e_EL_HPR_L,ps_omg(:,k),ps_f(:,k),r_LB*ps_HPR(:,k),ms_omg(:,

k));

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% Lagmaalinger lager de tilgjengelige maalinger utfra den sanne trajektor,

% de sanne feil, og maalestoey

  % trenger:

  %   R_LB       =R_LB         % Rot. matr. mellom L og B  

  %   e_LB_L     =e_LB_L       % Feil i R_LB dekomp i L 

  %   R_EL       =R_EL         % Rot. matr. mellom E og L

  %   e_EL_L     =e_EL_L       % Feil i R_EL dekomp i L

  %   v_L        =v_EB_L       % AUVens(B) hastighet i forhold til jorda(E),

                               %   dekomp i L

  %   f_B        =f_IB_B       % Spesifikk kraft dekomp i B

  %   dv_L       =dv_EB_L      % Feil i v_EB_L dekomp i L

  %   e_EL_HPR_L =e_EL_HPR/DGPS_L   % Feil i R_EL_HPR/DGPS_boelge dekomp i L

  %   ms_HPR                   % maalestoey i HPR/HiPAP og DGPS

  %   ms_DVL                   % maalestoey i DVL

  %   df_B       =df_IB_B      % Feil i f_IB dekomp i B   

  

  % returnerer:

  %   R_LB_h     =R_LB_hat     % Beregnet R_LB fra TNS

  %   R_EL_h     =R_EL_hat     % Beregnet R_EL fra TNS

  %   v_L_h      =v_EB_hat_L   % Bergegnet v_EB_L fra TNS

  %   R_EL_HPR_b =R_EL_HPR/DGPS_boelge  % Maalt R_EL fra HPR/HiPAP og DGPS

  %   v_DVL_B_b  =v_EB_DVL_B_boelge  % Maalt v_EB_B fra DVL

  %   f_B_b      =f_IB_B_boelge      % Maalt f_IB_B

 

[R_LB_h,R_EL_h,v_L_h,R_EL_HPR_b,v_DVL_B_b,f_B_b]=Lagmaalinger(R_LB,e_LB_L,R_EL,e

_EL_L,v_L,f_B,dv_L,e_EL_HPR_L,ms_HPR(:,k),ms_DVL(:,k),df_B,HPR);

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% LagKFmaaling lager Kalmanfilterets maalevektor y, fra de tilgjengelige 

% maalinger.

 % trenger:

  %   R_LB_h     =R_LB_hat     % Beregnet R_LB fra TNS

  %   R_EL_h     =R_EL_hat     % Beregnet R_EL fra TNS

  %   v_L_h      =v_EB_hat_L   % Bergegnet v_EB_L fra TNS

  %   R_EL_HPR_b =R_EL_HPR/DGPS_boelge  % Maalt R_EL fra HPR/HiPAP og DGPS

  %   v_DVL_B_b  =v_EB_DVL_B_boelge  % Maalt v_EB_B fra DVL

  % returnerer:

  %   y          =y            % Kalmanfilterets maalevektor

  

 y=LagKFmaaling(R_LB_h,R_EL_h,v_L_h,R_EL_HPR_b,v_DVL_B_b);

% *************************************************************************  
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% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% Kalmanfilter lager tilstandsestimat paa bakgrunn av maalinger og systeminfo

  % trenger: 

  %   h          =h            % Tidsskrittets lengde i sekunder

  %   y          =y            % Kalmanfilterets maalevektor

  %   v_L_h      =v_EB_hat_L   % Bergegnet v_EB_L fra TNS

  %   R_LB_h     =R_LB_hat     % Beregnet R_LB fra TNS

  %   R_EL_h     =R_EL_hat     % Beregnet R_EL fra TNS

  %   f_B_b      =f_IB_B_boelge      % Maalt f_IB_B

  %   r_LB       =r_LB         % AUVens dybde

  %   P_str   =  P_strek      % Kovarans til apriori tilstandsestimat

  %   x_str   =  x_strek      % Apriori tilstandsestimat

  %   reset                   % Booleansk variabel som sier om vi resetter

                              %   navigasjonsligningene dette tidsskrittet   

  %   HPR                     % Booleansk variabel som sier om vi faar 

                              %   HPR-maaling dette tidsskrittet

   

  % returnerer:

  %   e_LB_L_h   =e_LB_L_hat   % Kalmanfilterets estimat av e_LB_L

  %   dv_L_h     =dv_EB_L_hat  % Kalmanfilterets estimat av dv_L

  %   e_EL_L_h   =e_EL_L_hat   % Kalmanfilterets estimat av e_EL_L

  %   domg_B_h   =domega_IB_B  % Kalmanfilterets estimat av domg_B

  %   df_B_h     =df_IB_B      % Kalmanfilterets estimat av df_B 

  %   e_EL_HPR_L_h =e_EL_HPR/DGPS_L   % Kalmanfilterets estimat av e_EL_HPR_L 

  %   P_str   =  P_strek      % Kovarans til apriori tilstandsestimat (for

                              %   neste k)

  %   x_str   =  x_strek      % Apriori tilstandsestimat (for neste k)

  %   innov                   % Innovasjonsprosessen i Kalmanfilteret

  %   sigmavektor             % Vektor som inneholder standardavvikene til

                              %   estimatene 

  %   K                       % Kalmanfilerets forsterkningsmatrise

      

[e_LB_L_h,dv_L_h,e_EL_L_h,domg_B_h,df_B_h,e_EL_HPR_L_h,P_str,x_str,innov,sigmave

ktor,K] = 

Kalmanfilter(h,y,v_L_h,R_LB_h,R_EL_h,f_B_b,r_LB,P_str,x_str,reset,HPR);

  

% *************************************************************************  

% Lager integralet av abs(feilen):

posisjonsfeil=posisjonsfeil+abs(e_EL_L_h-e_EL_L)*h;

hastighetsfeil=hastighetsfeil+abs(dv_L_h-dv_L)*h;

orienteringsfeil=orienteringsfeil+abs(e_LB_L_h-e_LB_L)*h;

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% Lagrer resultater:

lgr_teller=lgr_teller+1;

if lgr_teller == ant_h_pr_lgr,

   

   lgr_teller=0;

   n=n+1;

   

   [g,s,r]=Thetazyx(R_LB); % Finner gir, stamp og rull fra R_LB
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   [l,my,a]=Thetaxyz(R_EL);% Finner l, my og a utfra R_EL

   my=-my;                 % my er definert som negativ rotasjon om E's y-akse

   v_B=R_LB'*v_L;          % Finner skrogfast hastighetsvektor

 % Sann trajektor:

   lgrr(n)=r;

   lgrs(n)=s;

   lgrg(n)=g;

   lgrv_L(:,n)=v_L;

   lgrv_B(:,n)=v_B;

   lgrr_LB(n)=r_LB;

   lgrl(n)=l;

   lgrmy(n)=my;

   lgra(n)=a;

   lgrf_B(:,n)=f_B;

 % De virkelige feil:  

   lgre_LB_L(:,n)=e_LB_L;

   lgrdv_L(:,n)=dv_L;

   lgre_EL_L(:,n)=e_EL_L;

   lgrdomg_B(:,n)=domg_B;

   lgrdf_B(:,n)=df_B;

   lgre_EL_HPR_L(:,n)=e_EL_HPR_L;

 % De estimerte feil:

   lgre_LB_L_h(:,n)=e_LB_L_h;

   lgrdv_L_h(:,n)=dv_L_h;

   lgre_EL_L_h(:,n)=e_EL_L_h;

   lgrdomg_B_h(:,n)=domg_B_h;

   lgrdf_B_h(:,n)=df_B_h;

   lgre_EL_HPR_L_h(:,n)=e_EL_HPR_L_h;

 % Kalmanfilterstoerrelser:

   % Standardavviket til estimatene  

   lgrsigmavektor(:,n)=sigmavektor;

   % innovasjonsprosess

   lgrinnov(:,n)=innov;

 

   % Forsterkningsmatrise:

   

   

end; 

   

% slutt paa lagring   

% *************************************************************************  

% orientering, hastighet og posisjon resettes, dvs vi trekker fra vaart

% beste estimat:

if reset == 1,     

  e_LB_L = e_LB_L-e_LB_L_h;

  dv_L   = dv_L-dv_L_h;

  e_EL_L = e_EL_L-e_EL_L_h;

end;
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% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% ********************* Slutt paa hovedloekke *****************************

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

end;   

toc

% Gjør om til gjennomsnittlig feil pr sekund:

posisjonsfeil =posisjonsfeil/stoptid;

hastighetsfeil =hastighetsfeil/stoptid;

orienteringsfeil =orienteringsfeil/stoptid;

% *************************************************************************  

% *************************************************************************  

% Viser resultater:

Vis(Tidsvektor,lgrr,lgrs,lgrg,lgrv_L,lgrv_B,lgrr_LB,lgrl,lgrmy,lgra,lgre_LB_L,lg

rdv_L,lgre_EL_L,lgrdomg_B,lgrdf_B,lgre_EL_HPR_L,lgre_LB_L_h,lgrdv_L_h,lgre_EL_L_

h,lgrdomg_B_h,lgrdf_B_h,lgre_EL_HPR_L_h,lgrsigmavektor,posisjonsfeil,hastighetsf

eil,orienteringsfeil,seed,ant_h_pr_reset,h,ant_h_pr_HPR);

% *************************************************************************  

B.2     Funksjoner

I det følgende blir de ulike Matlabfunksjoner listet i alfabetisk rekkefølge.

Feilinit.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Feilinit.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Initialiserer feilutviklingen

function [e_LB_L,dv_L,e_EL_L,domg_B,df_B,e_EL_HPR_L,ps_omg,ps_f,ps_HPR,ms_omg] = 

Feilinit(h,hvitvktr1,hvitvktr2,hvitvktr3,hvitvktr4)

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kontinuerlig %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

  

  sigm_Q_omg=1.14e-7; % "std.avvik" til hvitstoey som driver gyrobias

  sigm_Q_f=2.59e-4;   % "std.avvik" til hvitstoey som driver akselerometerbias

  sigm_Q_HPR = 3.5e-10; % "std.avvik" til hvitstoey som driver HPR-bias

  % sigm_Q_HPR = 1e-10; % "std.avvik" til hvitstoey som driver HiPAP-bias  

  % NB: Disse er variable og maa multipliseres med den aktuelle dybde for aa

  % faa det endelige standardavvik.

 

  sigm_R_omg=2.91e-5;  % "std.avvik" til hvitstoey i gyroene

  

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Diskret %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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  sigm_ps_omg=sqrt(h)*sigm_Q_omg; % standardavviket i hvitstoyen som driver

                                  % biasene i gyroene, i rad/s

  sigm_ps_f=sqrt(h)*sigm_Q_f;     % standardavviket i hvitstoyen som driver 

                                  % biasene  i aks, i m/s^2

  sigm_ps_HPR=sqrt(h)*sigm_Q_HPR; % standardavviket i hvitstoyen som driver 

                                  % biasene i HPR/HiPAP

  % NB: Denne er variabel og maa multipliseres med den aktuelle dybde for aa

  % faa det endelige standardavvik.

     

  sigm_ms_omg=sqrt(h)*sigm_R_omg; % standardavviket til maalestoyen i gyroene 

                                  % i rad/s

% Den aktuelle prosess- eller maalestoeyvektor lages ved aa gange opp

% standardavviket til "basis"vektorer med standardiavvik=1

ps_omg=sigm_ps_omg*hvitvktr1;

ps_f=sigm_ps_f*hvitvktr2;

ps_HPR=sigm_ps_HPR*[hvitvktr3(1,:);hvitvktr3(2,:);zeros(1,length(hvitvktr3))];

        % nederste rekke i ps_HPR bestaar kun av nuller     

ms_omg=sigm_ms_omg*hvitvktr4;

% Initialisering av de ulike feiltilstander:

e_LB_L=[0,0,0]';

dv_L=[0,0,0]';

e_EL_L=[0,0,0]';

domg_B=[0,0,0]';

df_B=[0,0,0]';

e_EL_HPR_L=[0,0,0]';

Feilsim.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Feilsim.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Simulerer feilutviklingen

function [e_LB_L,dv_L,e_EL_L,domg_B,df_B,e_EL_HPR_L] = 

Feilsim(t,h,R_LB,R_EL,f_B,e_LB_L,dv_L,e_EL_L,domg_B,df_B,e_EL_HPR_L,ps_omg,ps_f,

ps_HPR,ms_omg);

% Diverse stoerrelser som trengs:

f_L=R_LB*f_B; % spesifikk kraft dekomp i L

omg_IE_E=[7.29e-5,0,0]';    % Jordas rotasjonshastighet dekomp i E

omg_IE_L=R_EL'*omg_IE_E;    % Jordas rotasjonshastighet dekomp i L

r_EB=6371e3;                % Jordas radius

u_EB_L=[0,0,-1]';           % enhetsvektor

I=eye(3);

O=zeros(3);

% Tidskonstanter:
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T_omg_x=3600;  % Gyroer

T_omg_y=3600;

T_omg_z=3600;

T_f_x=3600;  % Akselerometre

T_f_y=3600;

T_f_z=3600;

T_HPR_x=60;  % HPR/HiPAP

T_HPR_y=60;

inv_T_omg=[1/T_omg_x     0        0

            0        1/T_omg_y    0

            0            0     1/T_omg_z];

  

inv_T_f= [1/T_f_x     0           0

            0        1/T_f_y      0

            0            0     1/T_f_z];

  

inv_T_HPR=[1/T_HPR_x     0     0

            0        1/T_HPR_y 0

            0            0     0];

  

  

% Systemmatrisen:

A=[-S(omg_IE_L) -S(u_EB_L)/r_EB O  R_LB        O        O

     -S(f_L)        O           O   O        R_LB       O

      O         S(u_EB_L)/r_EB  O   O          O        O

      O             O           O -inv_T_omg   O        O 

      O             O           O   O       -inv_T_f    O

      O             O           O   O          O   -inv_T_HPR];

    

Phi=A*h+eye(18); % Diskret systemmatrise

x=[e_LB_L',dv_L',e_EL_L',domg_B',df_B',e_EL_HPR_L']'; % Tilstandsvektor

ps=[ms_omg',zeros(6,1)',ps_omg',ps_f',ps_HPR']'; % prosesstoeyvektor

x=Phi*x+ps;  % Oppdatering av tilstander vha forover Euler

% Plukker ut de ulike tilstander:

e_LB_L=x(1:3);

dv_L=x(4:6);

e_EL_L=x(7:9);

domg_B=x(10:12);

df_B=x(13:15);

e_EL_HPR_L=x(16:18);
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grad.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% grad.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Tar inn vinkel i radianer, gjoer om til grader.

function [gradvinkel] = grad(radvinkel)

gradvinkel=radvinkel*180/pi;

Kalmanfilter.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kalmanfilter.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Kalmanfilteret. Tar inn maalinger og gir ut estimat

function 

[e_LB_L_h,dv_L_h,e_EL_L_h,domg_B_h,df_B_h,e_EL_HPR_L_h,P_str,x_str,innov,sigmave

ktor,K] = 

Kalmanfilter(h,y,v_L_h,R_LB_h,R_EL_h,f_B_b,r_LB,P_str,x_str,reset,HPR);

  

 I=eye(3);

 O=zeros(3);

 

 dv_L_str_KF=x_str(4:6);

 v_L_str_KF=v_L_h-dv_L_str_KF; % Apriori-estimat av v_L

 

if HPR==1,

 D=[S(v_L_str_KF) I O O O  O

        O         O I O O -I];  % maalematrise hvis vi har posisjonsmaaling

else

 D=[S(v_L_str_KF) I O O O O

        O         O O O O O];   % maalematrise hvis vi ikke har pos. maaling  

end

    

sigm_ms_HPR=3.14e-7;  %  standardavviket til maalestoey i HPR/DGPS, i rad

W_HPR_DGPS=diag([sigm_ms_HPR^2,sigm_ms_HPR^2,sigm_ms_HPR^2],0);

sigm_ms_DVL=0.003;  % standardavviket til maalestoey i DVL, i m/s

W_DVL=diag([sigm_ms_DVL^2,sigm_ms_DVL^2,sigm_ms_DVL^2],0); 

            

W=[W_DVL    O

     O   W_HPR_DGPS]; % Maalestoey-matrise (Rotasjonsmatrisene foran og 

                      %   bak W_DVL faller bort 

   

I_KF=eye(length(x_str));

% Kalman forsterkningsmatrise:

K=P_str*D'*inv(D*P_str*D'+W);  

% Innovasjonsprosess:

innov=y-D*x_str;
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% Oppdatering av tilstandsestimat:

x_h=x_str+K*innov;

% tilstandene blir plukket ut

e_LB_L_h=x_h(1:3);

dv_L_h=x_h(4:6);

e_EL_L_h=x_h(7:9);

domg_B_h=x_h(10:12);

df_B_h=x_h(13:15);

e_EL_HPR_L_h=x_h(16:18);

% Reset tas hensyn til i Kalmanfilteret

if reset == 1,

  x_h(1:9)=zeros(9,1);

end;

% Oppdatering av kovariansmatrise:

% Joseph form:

P_h=(I_KF-K*D)*P_str*(I_KF-K*D)'+K*W*K';

sigmavektor=sqrt(diag(P_h)); % sigma-vektor inneholder standardavviket til 

                              % de ulike estimat

      

% Lager estimat av den sanne trajektor:

R_EL_h_KF=R_EL_h*(I+S(-e_EL_L_h));

R_LB_h_KF=(I+S(-e_LB_L_h))*R_LB_h;

f_B_h_KF=f_B_b-df_B_h;

f_L_h_KF=R_LB_h_KF*f_B_h_KF;

% Tar hensyn til jordrotasjon:

omg_IE_E=[7.29e-5,0,0]';

omg_IE_L_h_KF=R_EL_h_KF'*omg_IE_E;

u_EB_L=[0,0,-1]';

r_EB=6371e3; % jordradius

% Tidskonstanter i gyroenes farget-støy

T_omg_x=3600;

T_omg_y=3600;

T_omg_z=3600;

% Tidskonstanter i akselerometerenes farget-støy

T_f_x=3600;

T_f_y=3600;

T_f_z=3600;

% Tidskonstanter i HPR/HiPAP farget-støy

T_HPR_x=60;

T_HPR_y=60;
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inv_T_omg=[1/T_omg_x     0        0

            0        1/T_omg_y    0

            0            0     1/T_omg_z];

  

inv_T_f= [1/T_f_x       0         0

            0        1/T_f_y      0

            0           0     1/T_f_z];

    

inv_T_HPR=[1/T_HPR_x     0     0

            0        1/T_HPR_y 0

            0            0     0];

  

% estimert diskret systemmatrise:  

phi=[I-S(omg_IE_L_h_KF)*h -S(u_EB_L)*h/r_EB O R_LB_h_KF*h   O          O

     -S(f_L_h_KF)*h              I         O      O     R_LB_h_KF*h    O

         O                S(u_EB_L)*h/r_EB I      O         O          O

         O                       O         O I-inv_T_omg*h  O          O 

         O                       O         O      O     I-inv_T_f*h    O

         O                       O         O      O         O   I-inv_T_HPR*h];

% Prediksjon av tilstandsestimat:

x_str=phi*x_h;

% Diverse utreginger som trengs for aa finne V

sigm_R_omg=2.91e-5;

R_omg=diag([sigm_R_omg^2,sigm_R_omg^2,sigm_R_omg^2],0);

sigm_Q_omg=1.14e-7;

Q_omg=diag([sigm_Q_omg^2,sigm_Q_omg^2,sigm_Q_omg^2],0);

sigm_Q_f=2.59e-4; 

Q_f=diag([sigm_Q_f^2,sigm_Q_f^2,sigm_Q_f^2],0);

sigm_Q_HPR = 3.5e-10*r_LB; % Hvis HPR

% sigm_Q_HPR = 1e-10*r_LB;   % Hvis HiPAP  

Q_HPR=diag([sigm_Q_HPR^2,sigm_Q_HPR^2,0],0);

Q=[R_omg O O   O    O    O

     O   O O   O    O    O

     O   O O   O    O    O

     O   O O Q_omg  O    O

     O   O O   O   Q_f   O 

     O   O O   O    O  Q_HPR]; % rotasjonsmatrisene paa hver side av R_omg 

                               % faller bort

   

V=h*Q;

% Prediksjon av kovariansmatrise:

P_str=phi*P_h*phi'+V;
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Kalmanfilterinit.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Kalmanfilterinit.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Kalmanfilterinit initialiserer Kalmanfilteret

function [P_str,x_str] = Kalmanfilterinit();

 x_str=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]'; % initielt estimat

 

 I=eye(3);

 O=zeros(3);

    

 load P_str_nord_2_50.txt; % Henter inn en lagret kovariansmatrise

 P_str=P_str_nord_2_50;

LagKFmaaling.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LagKFmaaling.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Lager Kalmanfilterets maalinger;

function [y] = LagKFmaaling(R_LB_h,R_EL_h,v_L_h,R_EL_HPR_b,v_DVL_B_b);

y1=v_L_h-R_LB_h*v_DVL_B_b; % første del av maalevektor

Y2=R_EL_h-R_EL_HPR_b; % maalematrise

dummy=R_EL_h'*Y2;

y2=[dummy(3,2);-dummy(3,1);dummy(2,1)]; % plukker ut de oevre tre elementer

y=[y1;y2]; % maalevektor

Lag_ekte_rotmatr.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Lag_ekte_rotmatr.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Lager en ekte rotasjonsmatrise utfra en gitt rotasjonsmatrise

% Boer brukes en gang i blant paa rotasjonsmatriser som kan drive pga

% numeriske feil

function [R_AB] =  Lag_ekte_rotmatr (R_AB);

r1=R_AB(:,1);

r2=R_AB(:,2);

% utgangspunkt: retn paa r1 er riktig (2 ligninger). 

% r1 og r2 danner planet som r3 skal staa normalt paa, dvs r2 ligger i

% riktig plan (1 ligning).

% Alle de 9 elementene i DCM matrisen kan finnes utfra disse tre

% ligningene, slik at vi faar en riktig rotasjonsmatrise

r1=r1/norm(r1,2);   % lengde og retn paa r1 er riktig

r3=cross(r1,r2);    % retning paa r3 er riktig (normalt paa r1 og r2)

r3=r3/norm(r3,2);   % lengde og retn paa r3 er riktig

r2=cross(r3,r1);    % lengde og retn paa r2 er riktig
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R_AB=[r1,r2,r3]; % Den ekte rotasjonsmatrisen lages

Lagmaalinger.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Lagmaalinger.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Lager de tilgjengelige maalinger

function 

[R_LB_h,R_EL_h,v_L_h,R_EL_HPR_b,v_DVL_B_b,f_B_b]=Lagmaalinger(R_LB,e_LB_L,R_EL,e

_EL_L,v_L,f_B,dv_L,e_EL_HPR_L,ms_HPR,ms_DVL,df_B,HPR);

% Legger en skjevhet paa R_LB:

R_LB_h=(eye(3)+S(e_LB_L))*R_LB;

% Legger en skjevhet paa R_EL:

R_EL_h=R_EL*(eye(3)+S(e_EL_L));

% Legger feil paa v_L

v_L_h=v_L+dv_L;

% Lager R_EL_HPR_b utfra den sanne R_EL og feil fra HPR/HiPAP+DGPS

R_EL_HPR_b=R_EL*(eye(3)+S(e_EL_HPR_L+ms_HPR));

if HPR == 0,

  R_EL_HPR_b=eye(3); % Vi har ikke tilgjengelig posisjonsmaaling dette 

                     % tidsskrittet, setter derfor maalingen til I.

end

   v_B=R_LB'*v_L;

% Lager DVL-maaling (Legger feil paa v_B)   

v_DVL_B_b=v_B+ms_DVL;

% Lager akselerometermaaling (Legger feil paa f_B)

f_B_b=f_B+df_B; % Denne maalinga skal brukes til aa finne phi i Kalmanfilteret

% (Gyromaalinga blir ikke brukt noe sted, og lages derfor ikke (det er kun

% feilen som brukes))

Lagmaalingerinit.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Lagmaalingerinit.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% initialiserer Lagmaalinger

function [ms_HPR,ms_DVL]=Lagmaalingerinit(hvitvktr1,hvitvktr2);

sigm_ms_HPR=3.14e-7;  %  standardavviket til maalestoey i HPR/DGPS, i rad

                      % (Denne stoeyen kommer fra DGPS)

sigm_ms_DVL=0.003;  % standardavviket til maalestoey i DVL, i m/s
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% Lager maalestoyvektorer med riktig varians:

ms_HPR=sigm_ms_HPR*[hvitvktr1(1,:);hvitvktr1(2,:);zeros(1,length(hvitvktr1))];

        % nederste rekke i ms_HPR bestaar kun av nuller     

ms_DVL=sigm_ms_DVL*hvitvktr2;

rad.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% rad.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Tar inn vinkel i grader, gjoer om til radianer.

function [radvinkel] = rad(gradvinkel)

radvinkel=gradvinkel*pi/180;

Rotxyz.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Rotxyz.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Lager en rotasjonsmatrise ved aa rotere x om x-aksen og saa y om nye

% y-aksen og tilslutt z om nyeste z-akse.

function [R_AB] = Rotxyz (x,y,z)

cz=cos(z); sz=sin(z);

cy=cos(y); sy=sin(y);

cx=cos(x); sx=sin(x);

R_AB=[cy*cz              -cy*sz      sy

      sy*sx*cz+cx*sz -sy*sx*sz+cx*cz -cy*sx

      -sy*cx*cz+sx*sz sy*cx*sz+sx*cz  cy*cx];

  

Rotzyx.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Rotzyx.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Lager en rotasjonsmatrise ved aa rotere z om z-aksen og saa y om nye

% y-aksen og tilslutt x om nyeste x-akse.

function [R_AB] = Rotzyx (z,y,x)

cz=cos(z); sz=sin(z);

cy=cos(y); sy=sin(y);

cx=cos(x); sx=sin(x);

R_AB=[cz*cy -sz*cx+cz*sy*sx  sz*sx+cz*sy*cx

      sz*cy  cz*cx+sz*sy*sx -cz*sx+sz*sy*cx 

        -sy       cy*sx            cy*cx    ];
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S.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% S.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% tar inn en vektor, returnerer den skjevsymmetriske form.

function [Skjev] = S(v)

Skjev=[ 0   -v(3)  v(2)

       v(3)   0   -v(1)

      -v(2)  v(1)   0  ];

Thetaxyz.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Thetaxyz.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% En rotasjonsmatrise er laget ved aa rotere x om x-aksen og saa y om nye

% y-aksen og tilslutt z om nyeste z-akse. Denne funksjonen finner z, y og x

% fra rotasjonsmatrisen.

function [x,y,z] = Thetaxyz(R_AB)

z=atan2(-R_AB(1,2),R_AB(1,1));

y=asin(R_AB(1,3));

x=atan2(-R_AB(2,3),R_AB(3,3));

Thetazyx.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Thetazyx.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% En rotasjonsmatrise er laget ved aa rotere z om z-aksen og saa y om nye

% y-aksen og tilslutt x om nyeste x-akse. Denne funksjonen finner z, y og x

% fra rotasjonsmatrisen.

function [z,y,x] = Thetazyx(R_AB)

z=atan2(R_AB(2,1),R_AB(1,1));

y=-asin(R_AB(3,1));

x=atan2(R_AB(3,2),R_AB(3,3));

Trajinit.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Trajinit.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Initialiserer Trajsim

function [R_LB,v_L,r_LB,R_EL] = Trajinit

% %%%%%%%%%%%%% Posisjon: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

l=10.5;  % initiell lengdegrad (i grader)

my=59.4; % initiell breddegrad (i grader)

a=0; % initiell azimuthvinkel i grader (vinkel mellom L's x og nord)

     % det er kjekt aa initialiserere a=0 ved navigasjon i et begrenset 

     % omraade langt fra polene, for da vil L vaere omtrent lik NED       

       

r_LB=700; % initiell dybde i meter
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% %%%%%%%%%%%%% Orientering: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

phi=0;   % initiell rullvinkel i grader

theta=0; % initiell stampvinkel i grader

psi=0;  % initiell girvinkel i grader (vinkel mellom baugen og L's x-akse)

% %%%%%%%%%%%%% Hastighet: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

v_B=[2.1,0,0]'; % initiell hastighet i forhold til jorda, dekomp i B

% %%%%%%%%%%%%% Diverse sammenhenger: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

R_EL=Rotxyz(rad(l),rad(-my),rad(a)); % Lager R_EL utfra l, my og a

R_LB=Rotzyx(rad(psi),rad(theta),rad(phi)); % Lager R_LB utfra phi, theta og psi

v_L=R_LB*v_B; % Lager hastighet dekomp i L

Trajsim.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Trajsim.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Simulerer den sanne trajektor

function [R_LB,v_L,r_LB,R_EL,f_B] = Trajsim(t,h,R_LB,v_L,r_LB,R_EL)

[g,s,r]=Thetazyx(R_LB); % Finner rull(r),stamp(s) og gir(g) fra R_LB

% Gjoer om til grader:

g=grad(g);

s=grad(s);

r=grad(r);

% r=rull

% s=stamp

% g=gir % NB gir er vinkelen mellom x-aksen til L (ikke nord) og baugen

% (a=asimuth vinkelen til L, dvs vinkel mellem nord og L's x-akse

r_EB=6371e3; % Avstand fra jordas senter til AUVen, ca lik jordas radius

v_B=R_LB'*v_L; % Finner hastighetsvektoren dekomp i B

v_L_gml=v_L; % Lagrer denne. Dette for aa finne riktig akselerasjon etterpaa

% default verdier:

v_B_dot=[0,0,0]';

r_dot=0;s_dot=0;g_dot=0;
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% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Valgbare simuleringspaadrag: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 if t>3000 & t<=3010, v_B_dot=[-0.21,0,0]'; end; % fartsendring pr sekund

                                                % i body-systemet 

 if t>4500 & t<=4510, v_B_dot=[0.21,0,0]'; end; % fartsendring pr sekund

                                                % i body-systemet 

 if t>=4000 & t<4018, g_dot=5; end; % gir-endring i grader pr sekund

 

% %%%%%%%%%%%%%%%% Slutt paa valgbare simuleringspaadrag %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

% rull- stamp- og girvinkeler, samt hastighet, oppdateres vha forover Euler

% i henhold til det spesifiserte simuleringspaadrag

r=r+h*r_dot;  

s=s+h*s_dot;

g=g+h*g_dot;

v_B=v_B+h*v_B_dot;  

% orientering og hastighet er naa oppdatert

% Diverse sammenhenger:

R_LB = Rotzyx(rad(g),rad(s),rad(r)); % Ny R_LB finnes utfra g, s og r

v_L=R_LB*v_B; % Ny v_L finnes utfra v_B

omg_EL_L=cross([0,0,-1]',v_L)/r_EB; % omg_EL_L blir funnet (i rad/s)

% Dybde og posisjon oppdateres vha forover Euler:

r_LB=r_LB+h*v_L(3);  % dybden oeker naar z-komp til v_L er positiv

R_EL=R_EL*(eye(3)+h*S(omg_EL_L)); % R_EL Simuleres vha forover Euler. Denne kan

                                  % drive pga avrundingsfeil.

% Dybde og posisjon er naa oppdatert

% Hvert 100. sekund gjoeres R_EL om til en ekte rotasjonsmatrise

if t/100 == round(t/100),

  R_EL=Lag_ekte_rotmatr(R_EL); % sikrer at R_EL er en ekte rotasjonsmatrise

% (etter 6000 tidsskritt var feilen i størrelsesorden 1e-10 uten denne)

end

a_L=(v_L-v_L_gml)/h; % akselerasjon dekomp i L

a_B=R_LB'*a_L;        % akselerasjon dekomp i B

g_L=[0,0,9.81]'; % antar at tyngdeakselerasjonen er 9.81 m/s^2, i L's z-retn

% Denne sammenhengen gjelder naar vi ser bort fra Coriolis-leddet, og antar

% at tyngdeakselerasjonen er g_L:

f_B=a_B-R_LB'*g_L; 
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Vis.m

% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Vis.m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Viser resultatene av simuleringen grafisk.

function [] = 

Vis(T,lgrr,lgrs,lgrg,lgrv_L,lgrv_B,lgrr_LB,lgrl,lgrmy,lgra,lgre_LB_L,lgrdv_L,lgr

e_EL_L,lgrdomg_B,lgrdf_B,lgre_EL_HPR_L,lgre_LB_L_h,lgrdv_L_h,lgre_EL_L_h,lgrdomg

_B_h,lgrdf_B_h,lgre_EL_HPR_L_h,lgrsigmavektor,posisjonsfeil,hastighetsfeil,orien

teringsfeil,seed,ant_h_pr_reset,h,ant_h_pr_HPR) 

avslutt=0;

while avslutt==0,

m1=('1: Trajektor paa jordoverflata (og azimuth)');

m2=('2: Lengde-, breddegrad og dybde');

m3=('3: Stamp og gir-vinkel');

m4=('4: v_EB_L');

m5=('5: v_EB_B');

m6=('6: e_LB_L');

m7=('    7: Feil i estimat av e_LB_L');

m8=('    8: Stdavvik i estimat av e_LB_L');

m9=('9: dv_EB_L');

m10=('    10: Feil i estimat av dv_EB_L');

m11=('    11: Stdavvik i estimat av dv_EB_L');

m12=('12: e_EL_L');

m13=('    13: Feil i estimat av e_EL_L');

m14=('    14: Stdavvik i estimat av e_EL_L');

m15=('15: domg_IB_B');

m16=('    16: Stdavvik i estimat av domg_IB_B');

m17=('17: df_IB_B');

m18=('    18: Stdavvik i estimat av df_IB_B');

m19=('19: e_EL_HPR_L');

m20=('    20: Feil i estimat av e_EL_HPR_L');

m21=('    21: Stdavvik i estimat av e_EL_HPR_L');

m22=('Oppsummering');

m23=('Avslutt');

k=menu('Velg en graf: 

',m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7,m8,m9,m10,m11,m12,m13,m14,m15,m16,m17,m18,m19,m20,m21,m22

,m23);

  

if k==1,

  figure(1);

 

  subplot(2,1,1);

  plot(grad(lgrl),grad(lgrmy),'m');

  title('Trajektor paa jordoverflata');

  xlabel('Lengdegrad (l)');

  ylabel('Breddegrad (my)');

  grid;

  

  subplot(2,1,2);

  plot(T,grad(lgra),'m');
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  title('Wander azimuth');

  ylabel('grader');

  xlabel('sekunder');

  grid;

  

  

elseif k==2,

  figure(2);

 

subplot(3,1,1); plot(T,grad(lgrl),'m');

  title('Posisjon');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('Lengdegrad (l)');

  grid;

  

  subplot(3,1,2); plot(T,grad(lgrmy),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('Breddegrad (my)');

  grid;

  

  subplot(3,1,3); plot(T,-lgrr_LB,'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('-Dybde (meter)');

  grid;

elseif k==3,

  figure(3);

  

  subplot(2,1,1);

  plot(T,grad(lgrs),'m');

  title('Stamp-vinkel');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader');

  grid;

  

  subplot(2,1,2);

  plot(T,grad(lgrg),'m');

  title('Gir-vinkel');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader');

  grid;

  

elseif k==4,

  figure(4);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,lgrv_L(1,:),'m');

  title('Hastighet dekomp i L (v_EB_L)');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i x-retn');

  grid;

  

  subplot(3,1,2);

  plot(T,lgrv_L(2,:),'m');

  xlabel('sekunder');
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  ylabel('m/s i y-retn');

  grid;

  

  subplot(3,1,3);

  plot(T,lgrv_L(3,:),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i z-retn');

  grid;

  

elseif k==5,

  figure(5);

  subplot(1,1,1);

  % subplot(3,1,1);

  plot(T,lgrv_B(1,:),'m');

  title('Hastighet dekomp i B (v_EB_B)');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i x-retn');

  grid;

  

%  subplot(3,1,2);

%  plot(T,lgrv_B(2,:),'m');

%  xlabel('sekunder');

%  ylabel('m/s i y-retn');

%  subplot(3,1,3);

%  plot(T,lgrv_B(3,:),'m');

%  xlabel('sekunder');

%  ylabel('m/s i z-retn');

elseif k==6,

  figure(6);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,grad(lgre_LB_L(1,:)),'m',T,grad(lgre_LB_L_h(1,:)),'b');

  title('Orienteringsfeil (e_LB_L)');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om x');

  grid;

  

  subplot(3,1,2);

  plot(T,grad(lgre_LB_L(2,:)),'m',T,grad(lgre_LB_L_h(2,:)),'b');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om y');

  grid;

  

  subplot(3,1,3);

  plot(T,grad(lgre_LB_L(3,:)),'m',T,grad(lgre_LB_L_h(3,:)),'b');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om z');

  grid;

    

  

elseif k==7,

  figure(7);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,-grad(lgre_LB_L(1,:))+grad(lgre_LB_L_h(1,:)),'m');

  title('Feil i estimat av e_LB_L');

  xlabel('sekunder');
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  ylabel('grader om x');

  grid;

  

  subplot(3,1,2);

  plot(T,-grad(lgre_LB_L(2,:))+grad(lgre_LB_L_h(2,:)),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om y');

  grid;

  

  subplot(3,1,3);

  plot(T,-grad(lgre_LB_L(3,:))+grad(lgre_LB_L_h(3,:)),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om z');

  grid;

elseif k==8,

  figure(8);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,grad(lgrsigmavektor(1,:)),'m');

  title('Standardavviket til feilen i estimatet av e_LB_L');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om x');

  grid;

  subplot(3,1,2);

  plot(T,grad(lgrsigmavektor(2,:)),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om y');

  grid;

  subplot(3,1,3);

  plot(T,grad(lgrsigmavektor(3,:)),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om z');

  grid;

  

  

elseif k==9,

  figure(9);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,lgrdv_L(1,:),'m',T,lgrdv_L_h(1,:),'b');

  title('Hastighetsfeil (dv_EB_L)');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i x-retn');

  grid;

  

  subplot(3,1,2);

  plot(T,lgrdv_L(2,:),'m',T,lgrdv_L_h(2,:),'b');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i y-retn');

  grid;

  

  subplot(3,1,3);

  plot(T,lgrdv_L(3,:),'m',T,lgrdv_L_h(3,:),'b');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i z-retn');

  grid;
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elseif k==10,

  figure(10);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,-lgrdv_L(1,:)+lgrdv_L_h(1,:),'m');

  title('Feil i estimat av dv_EB_L');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i x-retn');

  grid;

  

  subplot(3,1,2);

  plot(T,-lgrdv_L(2,:)+lgrdv_L_h(2,:),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i y-retn');

  grid;

  

  subplot(3,1,3);

  plot(T,-lgrdv_L(3,:)+lgrdv_L_h(3,:),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i z-retn');

  grid;

  

elseif k==11,

  figure(11);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,lgrsigmavektor(4,:),'m');

  title('Standardavviket til feilen i estimatet av dv_EB_L');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i x-retn');

  grid;

  

  subplot(3,1,2);

  plot(T,lgrsigmavektor(5,:),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i y-retn');

  grid;

  

  subplot(3,1,3);

  plot(T,lgrsigmavektor(6,:),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s i z-retn');

  grid;

  

 

elseif k==12,

  figure(12);

  subplot(2,1,1);

  plot(T,grad(lgre_EL_L(1,:)),'m',T,grad(lgre_EL_L_h(1,:)),'b');

  title('Horisontal posisjonsfeil (e_EL_L)');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om x');

  grid;

  

  subplot(2,1,2);

  plot(T,grad(lgre_EL_L(2,:)),'m',T,grad(lgre_EL_L_h(2,:)),'b');

  xlabel('sekunder');
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  ylabel('grader om y');

  grid;

   

elseif k==13,

  figure(13);

  subplot(2,1,1);

  plot(T,-grad(lgre_EL_L(1,:))+grad(lgre_EL_L_h(1,:)),'m');

  title('Feil i estimat av e_EL_L');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om x');

  grid;

  

  subplot(2,1,2);

  plot(T,-grad(lgre_EL_L(2,:))+grad(lgre_EL_L_h(2,:)),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om y');

  grid;

  

elseif k==14,

  figure(14);

  subplot(2,1,1);

  plot(T,grad(lgrsigmavektor(7,:)),'m');

  title('Standardavviket til feilen i estimatet av e_EL_L');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om x');

  grid;

  

  subplot(2,1,2);

  plot(T,grad(lgrsigmavektor(8,:)),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om y');

  grid;

  

  

elseif k==15,

  figure(15);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,grad(lgrdomg_B(1,:)),'m',T,grad(lgrdomg_B_h(1,:)),'b');

  title('Gyrobias (domg_IB_B)');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader/s om x');

  grid;

  

  subplot(3,1,2);

  plot(T,grad(lgrdomg_B(2,:)),'m',T,grad(lgrdomg_B_h(2,:)),'b');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader/s om y');

  grid;

  

  subplot(3,1,3);

  plot(T,grad(lgrdomg_B(3,:)),'m',T,grad(lgrdomg_B_h(3,:)),'b');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader/s om z');

  grid;
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elseif k==16,

  figure(16);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,grad(lgrsigmavektor(10,:)),'m');

  title('Standardavviket til feilen i estimatet av domg_IB_B');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader/s om x');

  grid;

   

  subplot(3,1,2);

  plot(T,grad(lgrsigmavektor(11,:)),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader/s om y');

  grid;

   

  subplot(3,1,3);

  plot(T,grad(lgrsigmavektor(12,:)),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader/s om z');

  grid;

   

   

elseif k==17,

  figure(17);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,lgrdf_B(1,:),'m',T,lgrdf_B_h(1,:),'b');

  title('Akselerometerbias (df_IB_B)');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s^2 i x-retn');

  grid;

  

  subplot(3,1,2);

  plot(T,lgrdf_B(2,:),'m',T,lgrdf_B_h(2,:),'b');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s^2 i y-retn');

  grid;

  

  subplot(3,1,3);

  plot(T,lgrdf_B(3,:),'m',T,lgrdf_B_h(3,:),'b');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s^2 i z-retn');

  grid;

elseif k==18,

  figure(18);

  subplot(3,1,1);

  plot(T,lgrsigmavektor(13,:),'m');

  title('Standardavviket til feilen i estimatet av df_IB_B');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s^2 i x-retn');

  grid;

  subplot(3,1,2);

  plot(T,lgrsigmavektor(14,:),'m');

  xlabel('sekunder');
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  ylabel('m/s^2 i y-retn');

  grid;

  subplot(3,1,3);

  plot(T,lgrsigmavektor(15,:),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('m/s^2 i z-retn');

  grid;

    

elseif k==19,

  figure(19);

  subplot(2,1,1);

  plot(T,grad(lgre_EL_HPR_L(1,:)),'m',T,grad(lgre_EL_HPR_L_h(1,:)),'b');

  title('HPR-feil (e_EL_HPR_L)');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om x');

  grid;

  

  subplot(2,1,2);

  plot(T,grad(lgre_EL_HPR_L(2,:)),'m',T,grad(lgre_EL_HPR_L_h(2,:)),'b');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om y');

  grid;

  

 elseif k==20,

  figure(20);

  subplot(2,1,1);

  plot(T,grad(-lgre_EL_HPR_L(1,:)+lgre_EL_HPR_L_h(1,:)),'m');

  title('Feil i estimat av e_EL_HPR_L');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om x');

  grid;

  

  subplot(2,1,2);

  plot(T,grad(-lgre_EL_HPR_L(2,:)+lgre_EL_HPR_L_h(2,:)),'m');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om y');

  grid;

    

  

elseif k==21,

  figure(21);

  subplot(2,1,1);

  plot(T,grad(lgrsigmavektor(16,:)),'m');

  title('Standardavviket til feilen i estimatet av e_EL_HPR_L');

  xlabel('sekunder');

  ylabel('grader om x');

  grid;

  subplot(2,1,2);

  plot(T,grad(lgrsigmavektor(17,:)),'m');

  xlabel('sekunder');
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  ylabel('grader om y');

  grid;

elseif k==22,

  

  % Gir oppsummering av simuleringen:

  figure(22);

  clf; 

  axis([0 1 0.2 1.1]);

  axis('off');

  title('Oppsummering:')

  c=fix(clock);

  text(0.1,1,date);

  text(0.4,1,num2str(c(4)));

  text(0.435,1,':');

  text(0.45,1,num2str(c(5)));

  text(0.1,0.9,'Posisjonsfeil pr sek (grader): ');

  text(0.5,0.9,num2str(grad(posisjonsfeil(1))));

  text(0.7,0.9,num2str(grad(posisjonsfeil(2))));

  text(0.1,0.8,'Hastighetsfeil pr sek (m/s): ');

  text(0.5,0.8,num2str(hastighetsfeil(1)));

  text(0.7,0.8,num2str(hastighetsfeil(2)));

  text(0.9,0.8,num2str(hastighetsfeil(3)));

  text(0.1,0.7,'Orienteringsfeil pr sek (grader): ');

  text(0.5,0.7,num2str(grad(orienteringsfeil(1))));

  text(0.7,0.7,num2str(grad(orienteringsfeil(2))));

  text(0.9,0.7,num2str(grad(orienteringsfeil(3))));

  text(0.1,0.6,'Seed: ');

  text(0.5,0.6,num2str(seed));

  text(0.1,0.5,'Reset intervall: ');

  text(0.5,0.5,num2str(ant_h_pr_reset*h));

  text(0.1,0.4,'HPR intervall: ');

  text(0.5,0.4,num2str(ant_h_pr_HPR*h));

    

elseif k==23, avslutt=1;

  

end

end;
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