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Anotace 
Práce se zabývá návrhem a realizací algoritmu v prost�edí Matlab, který 

provede mechanizaci inerciálního naviga�ního systému (INS).  Algoritmus 

vypo�ítá polohu, rychlost a úhly náklonu navigovaného objektu jak v zemské, 

tak i v naviga�ní sou�adné soustav�. Sou�ástí práce je ov��ení algoritmu na 

simulovaných a nam��ených datech. M��ení je provedeno pomocí naviga�ní 

jednotky 3DM-GX2 (MicroStrain) v laborato�i. 

Annotation 
This project deals with the design and realization of algorithm in Matlab, which 

implement mechanization inertial navigation system (INS). Algorithm calculates 

the position, speed and attitude of object in the earth, and in the navigation 

coordinate system. Part of this project is the verification algorithm on simulated 

and measured data. Measurement is performed by using the navigation unit 

3DM-GX2 (MicroStrain) in the laboratory. 

Keywords: mechanization INS, position, speed, attitude, earth coordinate 

system, navigation coordinate system  
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1 Úvod 
Lidstvo se potýká s navigací už od dávných v�k�, kdy orientace a navigace byla 
velmi nep�esná a spo�ívala nanejvýše v nalezení cesty z m�sta A do m�sta B 
podle rozeznávání vizuáln� výrazných orienta�ních bod� jako jsou �eky nebo 
hory. V dnešní dob� je již navigace na daleko vyšší úrovni a již se k navigaci 
používají sofistikované systémy, které umí nejen najít cestu z p�esn�
ur�eného bodu A do p�esn� ur�eného bodu B, ale i ur�ovat p�esnou polohu 
objektu v prostoru nebo p�esný pohyb objektu vzhledem k Zemi nebo k jiné 
vztažné soustav�. Jedním z takových systému je i inerciální naviga�ní systém, 
kterým se zabývá tato práce. 

Hlavním cílem této práce je implementace algoritmu, který z výstup�
inerciálního systému, tvo�eného soustavou akcelerometr� a senzor� úhlových 
rychlostí, vypo�ítá aktuální polohu, rychlost a úhly nato�ení navigovaného 
objektu. Díky tomuto algoritmu je možné sledovat p�esný pohyb navigovaného 
objektu, což se dá v praxi využít jak pro sledování objekt� velkých rozm�r� jako 
jsou auta nebo letadla, ale také pro sledování automatických ramen robot� ve 
výrobních linkách pro p�esné umís�ování sou�ástek.  
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2 Teorie 
Tato kapitola shrnuje význam slova navigace a její druhy. Zam��ená je 
p�edevším na inerciální navigaci. Dále popisuje, co je to akcelerometr a senzor 
úhlové rychlosti a zp�sob jejich m��ení. Dále popisuje �íslicové filtry a jejich 
vlastnosti a v poslední �ásti se zabývá mechanizací inerciálního naviga�ního 
systému (INS), sou�adnými soustavami a výstupy ze senzoru.  

2.1 Navigace 
Navigace je souhrnný název pro postupy, jimiž lze kdekoliv na Zemi, mo�i �i 
obecn� v n�jakém prostoru stanovit svou polohu nebo polohu jiného 
p�emis�ovaného objektu. Termín je odvozen z latinského slova „navis“
znamenajícího lo	. P�vodn� slovo znamenalo plavbu po mo�i, ale význam se 
metonymicky p�enesl na zjiš�ování polohy a sm�ru �i volbu trasy. Metaforicky 
se rozší�il na další druhy dopravy a další �innosti (1). 

Základní metody navigace jsou: 

� Navigace podle orienta�ních bod�
� Navigace podle hv�zd 
� Navigace výpo�tem 
� Radiová navigace 
� Družicová navigace 
� Inerciální navigace 

2.1.1 Inerciální navigace 
Inerciální navigace je zp�sob navigace, kdy se používají pouze inerciální 
senzory, jako jsou akcelerometry a gyroskopy (resp. senzory úhlových rychlostí) 
pro m��ení pohybu jednotky. Akcelerometry m��í okamžité zrychlení a 
gyroskopy okamžitou úhlovou rychlost navigovaného objektu. Z t�chto hodnot 
se dá vypo�ítat aktuální pozice. Princip inerciální navigace spo�ívá ve výpo�tu 
sou�asné rychlosti a pozice jednotky ze známé po�áte�ní polohy a 
zaznamenaných zm�n zrychlení ve všech ortogonálních osách. Tento princip je 
celkem jednoduchý, ale praktická realizace už tak jednoduchá není, protože p�i 
integraci nam��eného signálu se integruje i p�ípadná chyba senzoru (1). 

Pro inerciální navigaci se používají t�i gyroskopy ve t�ech osách pro ur�ení 
náklonu v každé ose a t�i akcelerometry ve t�ech osách pro ur�ení zrychlení 
v každé ose. Výhodou inerciální navigace je její sob�sta�nost. To znamená, že 
pro plnou funkci navigace nejsou pot�eba žádné další zdroje informací, jako 
nap�íklad u GPS, kde je pot�eba GPS p�ijíma�, ale také GPS satelity. 
Nevýhodou je zatím stále nedostate�ná p�esnost inerciálních senzor� (1). 

2.2 Akcelerometry 
Akcelerometr je inerciální senzor, který využívá setrva�nosti hmoty pro m��ení 
rozdílu mezi kinematickým zrychlením a gravita�ním zrychlení. Dnes se 
p�evážn� využívají akcelerometry typu MEMS (mikro-elektromechanické 
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došlo ke zlepšení mnoha parametr�, p�esto mezi limitující faktory stále pat�í 
omezení jen jedné osy snímání, nízká rezonan�ní frekvence a vysoká cena (3). 

Daleko lepších parametr� a p�ijatelné ceny dosáhly až akcelerometry 
kombinující kapacitní m��ení a MM (mikromechanická) technologie. Výroba 
takovéto kombinace se dá realizovat dvou�ipovou metodou nebo jedno�ipovou 
metodou. Dvou�ipová metoda spo�ívá ve výrob� samotného senzoru 
technologií MM a jeho zapouzd�ení a spojení s �ipem pro úpravu signálu. 
Jedno�ipová metoda spo�ívá v integraci senzoru i obvod� pro úpravu signálu 
na jednom �ipu. Tato technologie je nazývána iMEMS (integrované mikro-
elektromechanické systémy) (3).  

Pinov� kompatibilní digitální akcelerometry mají p�ibližn� stejné parametry i 
cenu a díky tomu, že fungují na zcela odlišném principu, dosahují 
mnohonásobn� v�tší odolnosti proti náraz�m (až 50.000 g). Jsou ur�eny pro 
m��ení zrychlení s frekvencí až do 400 Hz. Tyto akcelerometry nevyužívají 
pohyblivé �ásti, resp. seismickou hmotnost m, ale pouze odporový materiál ve 
st�edu akcelerometru, který oh�ívá vzduch, jenž ve svém okolí vytvá�í teplotní 
gradient. V ustáleném stavu akcelerometru, tedy pokud na n�j nep�sobí 
zrychlení, symetricky rozmíst�ná teplotní �idla zaznamenávají kolem 
odporového materiálu stejnou teplotu. P�i p�sobení zrychlení dojde k nam��ení 
diferen�ní teploty mezi jednotlivými �idly, která je úm�rná zrychlení (3).  

Mezi další mnohem dražší akcelerometry pat�í nap�. elektromechanické a 
rezonan�ní akcelerometry. Krom� vysoké ceny mají elektromechanické 
akcelerometry navíc p�íliš velké rozm�ry (3).  

2.3 Senzory úhlových rychlostí 
Úhlová rychlost je údaj o tom jak se m��ený objekt rychle otá�í v jednotkách 
radián� za sekundu (rad/s). Pohyb, zm�nu polohy nebo nato�ení a otá�ení je 
možné m��it senzory úhlových rychlostí tzv. gyroskopy, které jsou již dlouhou 
dobu využívány pro m��ení a ur�ování zm�ny polohy nebo nato�ení jakéhokoli 
objektu, ke kterému jsou p�ipevn�né. D�íve se však používalo jen mechanické 
provedení nebo provedení s využitím sv�tla, tedy pomocí optických vláken. 
V dnešní dob� je ale už možné díky technologii MEMS využívat i v integrované 
podob� klasických sou�ástek, které obsahují nejen samotný senzor, ale i 
vyhodnocovací obvody v�etn� logiky. Výstup, který získáme, m�že být potom 
jak analogový tak digitální, a proto je možno využívat senzory úhlových rychlostí 
nejen ve v�d� a výzkumu, ale i v b�žných aplikacích (4).  

Gyroskopy mají mnoho využití nap�íklad p�i: 
� Navád�ní a �ízení raket, letadel, robot� apod.  
� Detekci a m��ení rota�ního pohybu  
� Stabilizaci ve stabiliza�ních jízdní systémech automobil�  
� Zp�es
ování pozice systém� GPS  
� Stabilizaci obrazu a p�edm�t�  
� Zjiš�ování zm�ny polohy, detekci pohybu  
� M��ení setrva�nosti  
� M��ení náklonu  
� Detekci p�evrácení, nap�. automobilu  
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2.3.3 Coriolisova síla a její projevy 
Pro za�átek je d�ležité up�esnit pojem Coriolisova síla pro lepší porozum�ní 
principu v práci využívaných senzor� – gyroskop�. Coriolisova síla je virtuální 
síla, která p�sobí na libovolný hmotný p�edm�t �i objekt, který se pohybuje 
rychlostí v v soustav� rotující kolem osy rotace úhlovou rychlostí �. Coriolisova 
síla �� se dá vyjád�it dle rovnice ( 2.1 ), kde m je hmotnost pohybujícího se 
objektu, v je rychlost objektu a  � je úhlová rychlost rotující soustavy (4).

�� � ��� � �� ( 2.1 ) 

Názorný p�íklad vysv�tluje Obr. 2.5, kde se sle�na pohybuje ur�itou rychlostí 
v od st�edu rotujícího kruhu k jeho okraji (oranžová šipka). Na sle�nu p�itom 
p�sobí vzr�stající Coriolisova síla (modrá šipka), která se zv�tšuje sm�rem 
k okraj�m, kde dosahuje maximální velikosti. V globálním hledisku Coriolisova 
síla p�sobí na veškeré hmotné objekty na Zemi, protože práv� naše planeta je 
typickým p�íkladem soustavy otá�ející se pravideln� kolem své osy. Na severní 
polokouli tak p�sobí podle vzorce ve sm�ru hodinových ru�i�ek (stá�í p�edm�t 
v tomto sm�ru), na jižní polokouli pak v protism�ru. Na pólech je síla maximální, 
zatímco na rovníku nulová. V praxi m�žeme Coriolisovu sílu pozorovat p�i 
to�ení vír� p�i odtoku vody v umyvadle nebo u tornáda, dále u vymletých 
pravých b�eh� �ek nebo více opot�ebovaných pravých kolejnic na 
jednosm�rných železni�ních tratích (4). 

Obr. 2.5: P�íklad p�sobení Coriolisovy síly (4) 

U mechanických gyroskop� se využívá stejného ú�inku, jak znázor
uje Obr. 
2.6, kde vlevo se mechanický gyroskop pohybuje k okraji kruhu a vpravo ke 
st�edu kruhu. Coriolisova síla p�sobí p�i pohybu objektu, který je upevn�n na 
pružinách uvnit� rámu, sm�rem doleva, p�i opa�ném sm�ru pohybu objektu 
zase doprava. Tento systém lze úsp�šn� využívat pro m��ení velikosti a sm�ru 
této síly, protože jak velikost, tak sm�r síly je úm�rný jak velikosti úhlové 
rychlosti, tak i sm�ru otá�ení (4).  
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Obr. 2.6: P�sobení Coriolisovy síly na mechanický gyroskop (4) 

2.3.4 P�íklad provedení samotného MEMS sníma�e 
V integrovaných gyroskopech na principu Coriolisovy síly se využívá 
technologie MEMS. Samotný senzor je pak tvo�en na �ipu elektronickými 
obvody i mechanickými mikrosou�ástkami. V praxi existuje n�kolik odlišných 
struktur, avšak princip je všude podobný a dá se znázornit pomocí�Obr. 2.7�(4)��

Obr. 2.7: Zjednodušená struktura sníma�e MEMS gyroskopu (4) 

Základem je rezonující struktura, která je upevn�ná ve vnit�ním. Ta se pod 
vlivem vlastní mechanické rezonance, zde reprezentované pružinami, pohybuje 
v uvedeném sm�ru, který je kolmý na sm�r otá�ení dle Obr. 2.8. Zde vzniká 
Coriolisova síla, která je úm�rná úhlové rychlosti otá�ení, a která stla�í vn�jší 
pružiny rámu a tak zp�sobí vzájemný posuv m��icích plošek, fungujících jako 
elektrody vzduchových kondenzátor�. Zm�na kapacity je úm�rná úhlové 
rychlosti otá�ení rad/s, která je výstupním signálem (4).�

��������	
��

������������	����	��

���	����������	����	��

�	������

���������� ���
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2.5 Popisy stav� a vztah� používané v inerciální navigaci 
Všechny rovnice jsou použity dle literatury (6). V inerciální navigaci se pro 
popisy stav� a vztah� mezi soustavami používají matice sm�rových kosin�
(DCM), kvadriky (quaternion), rota�ní vektory a rychlosti otá�ení. Transformace 
sou�adné soustavy b do sou�adné soustavy a je popsána sm�rovou maticí 
kosin� ���, kvadrikou ���, rota�ním vektorem �. Rychlost otá�ení soustavy b
vzhledem k soustav� a vyjád�ena v soustav� c je popsána vektorem rychlosti 
otá�ení ���� . 

Kvadrika ��� je složená ze skalární �ásti s a t�í-dimenzionálního vektoru v dle 
rovnice ( 2.2 ). Na rozdíl od rota�ního vektoru lze kvadriky kombinovat pro 
skládání pohyb� nebo sou�et rotací dle rovnic ( 2.3 ). 

��� � � ����� ( 2.2 ) 

��� � � ������ � ��� � � ������
��� � ���� � ��� � � � ����  ���!������ "����� "��� � ��#

( 2.3 ) 

Matice sm�rových kosin� ��� neboli rota�ní matice je reálná ortogonální matice 
3x3 korespondující s kvadrikou ���. Matice sm�rových kosin� se dají jednoduše 
kombinovat jednoduchým maticovým násobením dle rovnice ( 2.4 ). 

��� � �������� ( 2.4 ) 

Korespondenci mezi kvadrikou a maticí sm�rových kosin� popisuje p�evod 
z kvadriky na matici sm�rových kosin� dle rovnice ( 2.5 ) nebo obrácený p�evod 
matice sm�rových kosin� na kvadriku dle rovnic ( 2.8 ), kde jsou hodnoty $�%&�
získané pomocí rovnic ( 2.6 ). V t�chto rovnicích je použita diagonální suma 
matice ozna�ená '()���*+, kterou lze vypo�ítat dle rovnice ( 2.7 ). 

��� � � ,)��
� "����  ��-�  ��&�* �)���-  ���&* �)���& "����-*�)���- "����&* )���  ��� " �-�  ��&�* �)�-�&  �����*�)���&  ����-* �)�-�& "�����* )���  ����  ��-� "��&�*. ( 2.5 )

$� � + " '()���*� ��$� � + " �/��  �'()���*�
$- � + " �/��  �'()���*����$& � + " �/--  �'()���*� ( 2.6 ) 

'()0* � 1�� " 1�� " 1--� ( 2.7 ) 

                                           

1 Zkratka tr je z anglického slova trace, tedy stopa matice 
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Rychlost otá�ení Zem� v NED popisuje rovnice ( 2.17 ). 

�CBX � ��BX�CBB � � D �B/@�P7 �B�=>PK� ( 2.17 ) 

Rychlost otá�ení NED vzhledem k ECEF se nazývá transportní rychlost a lze ji 
popsat dle rovnice ( 2.18 ), kde \L a \] jsou rychlosti pohybu NED ve 
východním (E) a severním (N) sm�ru a �A je polom�r k�ivosti poledníku (6). 

�BXX � � , \] )�L " �O*^ \L )�A " �O*^ \]'1>P )�L " �O*^ .� ( 2.18 ) 

2.6.4 Sou�adná soustava m��icí jednotky (IMU) 
Sou�adná soustava m��icí jednotky (BF) je soustava pevn� svázaná 
s jednotkou. Její po�átek je v míst� pr�se�íku m��icích os akcelerometr� a 
gyroskop�, a její osy x, y a z jsou soub�žné s m��icími osami akcelerometr� a 
gyroskop�, takže výstupní hodnoty senzor� jsou vždy v této soustav�, a musí 
se nejprve transformovat do NED (6). 

2.7 Mechanizace INS 
Existují dva druhy mechanizace INS a to p�ímá (forward) a zp�tná (backward), 
což je metoda post procesingu. Pomocí zp�tné mechanizace se dají vypo�ítat z 
naviga�ních ukazatel� ve dvou okamžicích za sebou zm�ny rychlostí a 
úhlových rychlostí. Zatímco p�ímou mechanizací m�žeme vypo�ítat ze zm�n 
rychlostí a úhlových rychlostí naviga�ní ukazatele. V této práci se využívá 
pouze p�ímá mechanizace, protože výstupní hodnoty z naviga�ní jednotky jsou 
aktuální zrychlení a aktuální úhlová rychlost. A tyto veli�iny se integrují práv� na 
zm�ny rychlostí a zm�ny úhl� (6). 

P�ímá mechanizace je výsledkem dvacetiletého vývoje inerciálních naviga�ních 
algoritm�. Každý diskrétní algoritmus mechanizace musí vycházet ze svého 
spojitého prot�jšku, který lze popsat �ty�mi rovnicemi ( 2.19 ), kde �_ je rychlost 
NED ve sm�ru do st�edu Zem� (6). 

P�evedení do diskrétního �asu, zjednodušení a implementace do kódu je 
popsána v odstavci 4.2, kde jsou tyto rovnice rozd�leny do t�í kapitol a to na 
�ást výpo�t� rychlostí, �ást výpo�t� polohy a �ást výpo�t� polohových úhl�. 

�̀X � ���Xa� "�bX  �)��CBX "��BXX * � �X
�̀XB � ��XB)�BXX �*
Ò � � �_
�̀�X �� ���Xc�C�� �d � �)�CXX �*��X

( 2.19 ) 
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2.8 Výstupy ze senzor�
K dosažení p�esné digitalizace m��ených zrychlení a úhlových rychlostí se 
používá p�esná analogová integrace jako �ást digitalizace. Výstup takových 
systém� je pak zm�na úhl� ef	 a zm�na rychlosti e�g�	� . Nicmén� v�tšina 
levn�jších jednotek obvykle má jako výstup p�ímo úhlové rychlosti �C��
a zrychlení a�. V takových systémech se musí tato integrace provést dodate�n�
a to dle rovnic ( 2.20 ) (6). 

e�g�	� � �h a�3'ij
ijkl �

ef	 � �h �C��ij
ijkl 3'�

( 2.20 ) 

  

�
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p�evodník� (jeden pro každé �idlo), což zajiš�uje, že všechna �idla jsou 
vzorkována sou�asn�, a tím dosáhne nejlepších výsledk� integrace.  
3DM-GX2 za�le
uje t�íosý magnetometr, který je volitelný a m�že být odd�len 
od akcelerometr� a gyroskop�, a tím snížit rušení, zp�sobené železnými 
materiály (8). 

Tato jednotka je velmi malá a lehká. Díky tomu je vhodná pro aplikace, kde je 
pot�eba šet�it místo nebo se musí p�emís�ovat. Fotografie jednotky viz Obr. 3.2. 

Obr. 3.2: Jednotka 3DM-GX2 

Technické parametry jednotky viz Tabulka 5 v p�ílohách.  

3.1.2 AHRS-M3 (Inalabs) 
Innalabs Attitude and Heading Reference System (AHRS) je vysoce výkonný 
strapdown systém, který v reálném �ase ur�uje p�esné polohové úhly (Roll, 
Pitch, Heading) v 3D prostoru. Výstupní data vysílá po RS232 nebo USB 2.0. 
Bloková struktura jednotky dle Obr. 3.3 (9). 

Obr. 3.3: AHRS struktura (9) 

Jednotka AHRS se skládá ze t�í akcelerometr�, t�í gyroskop� a velmi p�esného 
trojosého magnetometru. Všechny nam��ené hodnoty jsou teplotn�
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kompenzované v celém m��icím rozsahu. Gyroskopy se používají k m��ení 
absolutní úhlové rychlosti jednotky. Polohové úhly jednotky (Heading, Pitch, 
Roll) jsou po�ítány pomocí integrace výstupu z gyroskop�. Akcelerometry jsou 
použity ke stanovení po�áte�ních polohových úhl� jednotky a upravení drift�
gyroskop� v polohových úhlech Pitch a Roll v provozním režimu. Magnetometr 
je použit ke stanovení po�áte�ního zarovnání jednotky v azimutu a k upravení 
driftu gyroskopu v polohovém úhlu Heading v provozním režimu (9). 

Tato jednotka je velmi malá, lehká a odolná proti náraz�m a vibracím. Díky 
tomu je vhodná pro aplikace, kde je pot�eba šet�it místo nebo se musí 
p�emís�ovat. Fotografie jednotky viz Obr. 3.4. 

Obr. 3.4: Jednotka AHRS-M3 

Technické parametry jednotky viz Tabulka 6 v p�ílohách.  

3.2 Simulace m��ení 
Algoritmus byl ov��ován pomocí rotace Zem� a šesti r�zných pohyb� jednotky 
a to od jednoduché nehybnosti jednotky vzhledem k NED až po složitý 
spirálovitý pohyb jednotky. Pro každý takový pohyb jednotky byla vytvo�ena 
Matice reprezentující simulované signály z jednotky a uložená do souboru 
sim(�íslo simulace).mat, které jsou p�iloženy na CD. Tyto matice byly vytvo�eny 
pomocí funkce generator viz Tabulka 2.  

3.2.1 Rotace Zem�
Signál pro simulaci m��ení rotace Zem� byl simulován pouze konstantním 
gravita�ním zrychlením -1 g p�sobící na jednotku ve sm�ru osy z. Ob� zbývající 
zrychlení ve sm�ru osy x a y byly nulové a všechny t�i úhlové rychlosti byly také 
nulové. Po�áte�ní poloha byla nastavena na pr�se�ík rovníku a Greenwich 
poledníku s nulovou nadmo�skou výškou. 
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Obr. 3.5: Zm�na úhlu nato�ení Roll 

Na Obr. 3.5 je vid�t, že i p�i nulových úhlových rychlostech se jednotka natá�í a 
to vlivem otá�ení Zem�. Nato�ení Zem� se vypo�te dle rovnice ( 3.1 ), kde �B je 
rychlost otá�ení Zem� a t je doba otá�ení. 

pB � ��B'�� ( 3.1 ) 

P�i simulaci trvající 25 s vyjde úhel �@qq �  7�+7;;�SE�Gr a dle rovnice ( 3.1 ) 
vyjde pB � 7�+7;;8+GS;r. Z t�chto dvou úhl�, které se liší �ádov� ve 
stotisícinách stupn� což je zanedbatelný rozdíl, je vid�t, že algoritmus správn�
koriguje otá�ení jednotky zp�sobené rotací Zem�. P�sobení rotace Zem� závisí 
na zem�pisné ší�ce, protože na rovníku je v ose x maximální a v ose z nulová a 
na pólech obrácen�. Tato závislost je popsána rovnicí ( 2.17 ). 

3.2.2 Nehybnost jednotky vzhledem k NED 
Signál pro nehybnost jednotky byl simulován pomocí:

� konstantního gravita�ního zrychlení -1 g p�sobící na jednotku ve sm�ru 
osy z 

� konstantní úhlové rychlosti okolo osy x a osy z zp�sobené otá�ením 
Zem� ov��enou v p�edchozí podkapitole 

Jako po�áte�ní poloha byla nastavena zem�pisná poloha a nadmo�ská výška 
letecké laborato�e s151 v Dejvicích. 
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Obr. 3.6: Pohyb jednotky v NED 

Na Obr. 3.6 je vid�t, že jednotka se i p�es nehybnost v��i NED pohnula 
v �ádech mikrometr�. Tento pohyb je z hlediska m��ení zanedbatelný a je 
zp�soben nep�esnou simulací gravita�ního zrychlení a otá�ení Zem�.  

3.2.3 Pohyb jednotky v jednom sm�ru bez nato�ení 
Signál pro pohyb ve východním sm�ru o jeden metr bez nato�ení byl simulován 
pomocí: 

� konstantního gravita�ního zrychlení ve sm�ru osy z 
� zrychlení 1,0194 g v t = 10 s a zrychlením -1,0194 g v t = 20 s ve sm�ru 

osy y 
� konstantní úhlové rychlosti jednotky okolo osy x a osy z zp�sobené 

otá�ením Zem�

Na Obr. 3.7 je vid�t pr�b�h simulovaného signálu. 
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Obr. 3.7: Simulovaný signál zrychlení v ose y 

Obr. 3.8: Pohyb ve východním sm�ru 
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Na Obr. 3.8 je vid�t, že vypo�tený pohyb jednotky odpovídá simulovanému 
zadání. Vypo�tený pohyb vyšel 997,860 mm, odchylka je tedy v milimetrech, 
což je zp�sobeno nep�esnou simulací.  

3.2.4 Pohyb jednotky ve dvou sm�rech bez nato�ení 
Signál pro pohyb ve východním sm�ru o p�l metru a v severním sm�ru o p�l 
metru bez nato�ení byl simulován pomocí: 

� konstantního gravita�ního zrychlení ve sm�ru osy z 
� zrychlení 0,5097 g v t = 10 s a zrychlením -0,5097 g v t = 20 s ve sm�ru 

osy x a y 
� konstantní úhlové rychlosti jednotky okolo osy x a osy z zp�sobené 

otá�ením Zem�

Na Obr. 3.9 je vid�t pr�b�h simulovaných signál� v ose x a y. 

Obr. 3.9: Simulované signály zrychlení v ose x a y 
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Obr. 3.10: Pohyb jednotky v NED 

Obr. 3.11: Horizontální dráha jednotky 
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Na Obr. 3.10 je vid�t, že vypo�tený pohyb v obou sm�rech odpovídá 
simulovanému zadání, tedy pohybu o p�l metru v obou sm�rech. Na Obr. 3.11 
je zobrazena horizontální dráha, která odpovídá pohybu po úhlop�í�ce �tverce o 
velikosti strany p�l metru. Vypo�tený pohyb v severním sm�ru vyšel 
499,717 mm a ve východním sm�ru 499,517 mm, odchylka je tedy v desetinách 
milimetru. 

3.2.5 Pohyb zatá�ející jednotky 
Signál pro zatá�ející pohyb, tedy pro pohyb jednotky v jednom sm�ru o jeden 
metr s pr�b�žným natá�ením okolo osy z celkem o 90˚. Takový signál byl 
simulován pomocí: 

� konstantního gravita�ního zrychlení v ose z 
� konstantního zrychlením 0,002 g od t = 10 s ve sm�ru osy x 
� konstantní úhlové rychlosti 0,1571 rad/s okolo osy z od t = 10 s, která je 

p�i�tena k úhlové rychlosti v ose z zp�sobené rotací Zem�
� úhlovou rychlostí zp�sobenou rotací Zem�, která již v tomto p�ípad�

není okolo osy x konstantní, ale m�ní se s nato�ením v ose z a to dle 
rovnice ( 3.2 ) 

� vzniklé úhlové rychlosti v ose y dle rovnice ( 3.3 ) 

Na Obr. 3.12 je vid�t simulovaný pr�b�h zrychlení v ose x a na Obr. 3.13 jsou 
zobrazeny simulované pr�b�hy úhlový rychlostí ve všech osách. 

�s �� /@��)fn*/@��)P*�B� ( 3.2 ) 

�t �� �=>)fn* /@��)P*�B� ( 3.3 ) 
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Obr. 3.12: Simulovaný signál zrychlení v ose x 

Obr. 3.13: Simulované signály úhlových rychlostí 
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Obr. 3.14: Pohyb jednotky v NED 

Obr. 3.15: Horizontální dráha jednotky 
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Obr. 3.16: Zm�na úhlu nato�ení Heading 

Na Obr. 3.14 je vid�t vypo�tený pohyb v obou osách. Vypo�tená vzdálenost 
v severním sm�ru je 824,095 mm a ve východním sm�ru 440,553 mm. 
Úhlop�í�ka tohoto obdélníku vyšla 934,462 mm, což odpovídá dráze jednoho 
metru se zak�ivením ze zadání simulace. Na Obr. 3.15 je vid�t vypo�tená 
horizontální dráha, kterou jednotka urazila a na Obr. 3.16 je vid�t pr�b�h 
nato�ení jednotky v �ase. Vypo�tený výsledný úhel je 89,131°, což tém ��
odpovídá zadání simulace.  

3.2.6 Pohyb jednotky do spirály  
Signál pro spirálovitý pohyb jednotky s polom�rem 8 m, stoupáním 1 m a 
celkovým oto�ením o 900°, tedy s oto �ením jednotky o dv� a p�l kružnice, byl 
simulován pomocí: 

� konstantního gravita�ního zrychlení, ke kterému bylo v �ase t = 5 s 
p�i�teno aktuální zrychlení 0,5097 g v ose z 

� aktuálního zrychlení  65 g v �ase t = 5 s v ose y 
� konstantního zrychlení 0,5 g od t = 5 s v ose x 
� konstantní úhlové rychlosti 0,7854 rad/s od t = 5 s v ose z 
� vypo�tených úhlových rychlostí v osách x a y dle rovnic ( 3.2 ) a ( 3.3 ) 

Na obrázku Obr. 3.17 jsou vid�t pr�b�hy simulovaných zrychlení a na Obr. 3.18 
pr�b�hy simulovaných úhlových rychlostí. 
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Obr. 3.17: Simulované signály zrychlení 

Obr. 3.18: Simulované signály úhlových rychlostí 
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Obr. 3.19: Vypo�tené pohyby jednotky v NED 

Obr. 3.20: Vypo�tená horizontální dráha jednotky 
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Obr. 3.21: Vypo�tená 3D dráha jednotky 

Obr. 3.22: Vypo�tené nato�ení jednotky v ose z 
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Na Obr. 3.19 jsou vid�t vypo�tené pohyby ve všech osách a na Obr. 3.20 je 
vid�t horizontální pohyb jednotky, který zhruba opisuje zadanou kružnici spirály. 
Odchylka od p�esné kružnice je zp�sobena nep�esnou simulací. Na Obr. 3.21 je 
vid�t pohyb jednotky v prostoru tedy i docílení stoupání o jeden metr. A na Obr. 
3.22 je vid�t nato�ení jednotky v �ase, které odpovídá oto�ení o 900°, tedy 
oto�ení o dv� a p�l kružnice.  

3.3 Laboratorní m��ení 
V laborato�i byl odm��en pohyb jednotky v jednom sm�ru o p�ibližn� jeden metr 
bez rotace a s desetivte�inovým klidovým stavem v po�átku pro výpo�et 
po�áte�ního nato�ení jednotky. Na Obr. 3.23 jsou vid�t nam��ené hodnoty 
z akcelerometr� ovlivn�né biasy, tedy systematickou chybu projevující se 
nadhodnocením nebo podhodnocením skute�né hodnoty, a na Obr. 3.24 
nam��ené hodnoty z gyroskop�. Je vid�t, že tyto hodnoty jsou ovlivn�ny 
šumem, proto je nutné je p�ed samotným výpo�tem filtrovat pomocí filtr�
popsaných v kapitole 4.1.2. Na Obr. 3.25 je vid�t rozdíl filtrovaného 
a nefiltrovaného signálu z akcelerometru v ose x pomocí prvního navrženého 
filtru a na Obr. 3.26 je vid�t rozdíl filtrovaného a nefiltrovaného signálu 
z gyroskopu v ose y pomocí druhého navrženého filtru. Filtrovány byly signály 
ve všech osách z akcelerometr� i gyroskop�. 

Obr. 3.23: Nam��ené signály zrychlení 
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Obr. 3.24: Nam��ené signály úhlových rychlostí 

Obr. 3.25: Porovnání signál� z akcelerometru p�i filtraci 
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Obr. 3.26: Porovnání signál� z gyroskopu p�i filtraci 

Bohužel nam��ená data z naviga�ní jednotky jsou tak ovlivn�na šumem, který 
je zp�soben vlivem neortogonalit a chyb SF, že vypo�tená poloha má velkou 
odchylku od skute�né polohy naviga�ní jednotky na konci m��ení. Ani p�i použití 
navržených filtru není výpo�et dostate�n� p�esný. Srovnání vypo�tených dat viz 
Tabulka 1. Pro p�esn�jší výpo�et by musela být jednotka kalibrována nebo na 
nam��ená data použita nap�. vlnková transformace, což je nad rámec této 
bakalá�ské práce.  
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4 Zpracování nam��ených dat 
Kapitola popisuje vlastní implementaci algoritmu mechanizace inerciálního 
naviga�ního systému v Matlabu. Pro zjednodušení je rozd�lena na t�i hlavní 
kapitoly a jejich podkapitoly, a to na úpravu nam��ených dat z naviga�ní 
jednotky s jejich korekcí, implementaci mechanizace INS, která je ješt� dále 
rozd�lena do podkapitol výpo�t� po�áte�ních hodnot, aktualizace rychlostí, 
aktualizace polohy a aktualizace polohových úhl�, a p�evody vypo�tených 
hodnot mezi sou�adnými soustavami. 

4.1 Úprava nam��ených dat 
P�i výpo�tu polohy, rychlosti a úhl� nato�ení jednotky p�ímo z nam��ených dat 
vychází velké odchylky od skute�ných hodnot polohy, rychlosti a úhlu nato�ení 
jednotky. To je zp�sobeno tím, že Low-Cost jednotka 3DM-GX2 je ovlivn�na 
šumem a její senzory zrychlení mají bias, tedy systematickou chybu projevující 
se nadhodnocením nebo podhodnocením skute�né hodnoty. Proto je nutné 
nam��ená data nejd�íve upravit ode�tením biasu a filtrací šumu. 

4.1.1 Bias senzoru 
Korekce bias� akcelerometr� jednotky 3DM-GX2 byly získány na základ�
kalibrace, která nebyla sou�ástí této bakalá�ské práce. Jejich hodnoty jsou 
0,002 g v ose x, -0,0004 g v ose y a 0,0017 g v ose z. Tyto biasy lze ode�íst 
jednoduchým cyklem, který v každém kroku ode�te bias akcelerometru v dané 
ose od hodnoty nam��ené akcelerometrem v dané ose, a tímto rozdílem 
p�epíše p�vodní nam��enou hodnotu.  

4.1.2 Filtry 
Pomocí Matlab funkce filter viz Tabulka 1 je možné filtrovat signál, kde jako 
vstupní parametry jsou nam��ená data z naviga�ní jednotky a data filtru. Data 
filtru byla získána pomocí nástroje Matlab fdatool, pomocí kterého lze navrhovat 
filtry a analyzovat filtry typu FIR a IIR. 

P�i použití filtru vzniká zpožd�ní úm�rné �ádu filtru. Proto je nutné p�i použití 
filtru posunout po�átek výpo�tu o toto zpožd�ní. Pro filtry použité v této práci je 
zpožd�ní 2 s. 

Pro filtrování nam��ených dat byly použity dva filtry. Pro filtraci šumu na 
signálech z akcelerometr� byl použit FIR filtr typu dolní propust s �ádem 100, 
s metodou filtrování constreined equiripple, se zlomovou frekvencí a� � T�;F�oI
a frekven�ní charakteristikou dle Obr. 4.1. Data tohoto filtru jsou uložena 
v souboru mfilter_acc.mat. 
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Obr. 4.1: Frekven�ní charakteristika filtru pro akcelerometry 

Pro filtraci šumu na signálech z gyroskop� byl použit FIR filtr typu dolní propust 
s �ádem 250, s metodou filtrování equiripple, se zlomovou frekvencí a� � ��oI a 
frekven�ní charakteristikou dle Obr. 4.2. Data toho filtru jsou uložena v souboru 
mfilter_gyro.mat. 

Obr. 4.2: Frekven�ní charakteristika filtru pro gyroskopy 
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4.2 Implementace mechanizace INS 
Implementace mechanizace INS v diskrétním �ase je v Matlabu provedena 
cyklem pro všechny nam��ené hodnoty. V každém b�hu tohoto cyklu se 
vypo�te aktuální vektor rychlostí, aktuální poloha a aktuální polohové úhly. Tyto 
hodnoty se ukládají do polí �X� �XB� O� ��X. Z t�chto polí lze vypo�ítat a vykreslit 
celkový pohyb jednotky. Výpo�et všech t�chto hodnot je pro v�tší p�ehlednost 
rozd�len do �ty� podkapitol výpo�et po�áte�ních hodnot, aktualizace vektoru 
rychlostí, aktualizace polohy a aktualizace polohových úhl�. 

4.2.1 Po�áte�ní hodnoty  
Po�áte�ní hodnota vektoru rychlosti �X�je vektor rychlostí, které má naviga�ní 
jednotka na za�átku m��ení ve sm�rech os NED. Tyto hodnoty jsou nulové, 
protože na za�átku m��ení se naviga�ní jednotka nepohybuje. 

Po�áte�ní hodnota polohy je místo, kde se nachází naviga�ní jednotka 
vzhledem ke st�edu Zem� na za�átku m��ení, a to popisuje vztah mezi ECEF a 
NED popsaný kvadrikou �XB a nadmo�skou výškou h. Hodnotu kvadriky �XB lze 
vypo�ítat dle zem�pisné ší�ky � a délky  místa za�átku m��ení, které jsou 
získány nap�íklad z GPS. Kvadriku �XB lze vypo�íst dle rovnice ( 4.1 ). Hodnotu 
výšky h na za�átku m��ení získáme nap�íklad z vrstevnicové mapy. 

�XB � � uv
vw /@��) x ;�  �P �*/@��)Q �*^^^ �=>�) x ;�  �P �*�=>�)Q �*^^^�=>�) x ;�  �P �*/@��)Q �*^^^/@��) x ;�  �P �*�=>�)Q �*^^^ yz

z{� ( 4.1 ) 

Po�áte�ní hodnoty polohových úhl�, tedy nato�ení jednotky v prostoru popisuje 
vztah mezi NED a BF popsaný kvadrikou ��X . Tu lze vypo�ítat pomocí funkce 
Aerospace Toolbox euler2quat viz Tabulka 2, která z Eulerových úhl� vypo�te 
kvadriku. Eulerovy úhly : (Roll) a f (Pitch) jsou vypo�teny z po�áte�ních 
hodnot zrychlení dle rovnic ( 4.2 ). Úhel | (Heading), tedy úhel mezi osou x 
jednotky a severním sm�rem se musí ur�it nap�íklad kompasem. 

: � �=b>)an*�=>%�)at*�
f � � �=b>)an*�=>%�)as*

( 4.2 ) 

Pro implementaci algoritmu mechanizace jsou pot�eba ješt� další po�áte�ní 
hodnoty, a to po�áte�ní zm�na vektoru rychlostí v NED e�gX, zm�na vektoru 
rychlostí zp�sobená gravita�ní a Coriolisovou silou e�} �~^X , rychlost otá�ení 
Zem� popsané v NED �CBX  a rychlost rotace NED vzhledem k ECEF �BXX  . 

Zm�na vektoru rychlostí v NED e�gX je nulová, protože na za�átku m��ení se 
naviga�ní jednotka nepohybuje. 

Zm�na vektoru rychlostí zp�sobená gravita�ní a Coriolisovou silou e�} �~^X  se 
vypo�te z vektoru po�áte�ního gravita�ního zrychlení v NED bX a �asové 
konstanty �t dle rovnice ( 4.3 ). 
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e�} �~^X � �bXe'� ( 4.3 ) 

Vektor gravita�ního zrychlení v NED bX se vypo�ítá pomocí funkce 
comp_gravity2 viz Tabulka 2, kde jako vstupní parametry dáme po�áte�ní 
nadmo�skou výšku h, zem�pisnou ší�ku � a délku . 

Rychlost otá�ení Zem� popsaná v NED �CBX  je dána pomocí rovnice ( 2.17 ) a 
rychlost rotace NED vzhledem k ECEF �BXX  dle rovnice ( 2.18 ). 

4.2.2 Aktualizace vektoru rychlostí 
Aktuální vektor rychlostí jednotky v NED je dán jako sou�et vektoru rychlostí 
v NED v p�edchozím cyklu �	%�X , aktuálního vektoru zm�ny rychlostí v NED e�g�	X  a aktuálního vektoru zm�ny rychlostí zp�sobených gravita�ní a 
Coriolisovou silou v NED e�} �~�	^X  dle rovnice ( 4.4 ). 

�	X � ��	%�X "�e�g�	X "�e�} �~�	^X � ( 4.4 ) 

4.2.2.1 Aktuální vektor zm�ny rychlostí v NED  

Pro získání aktuálního vektoru zm�ny rychlostí v NED e�g�	X  v rovnici ( 4.4 ) je 
nutné nejprve vypo�ítat vektor zm�ny rychlostí jednotky v BF ��g�	�)	%�* dle 
rovnice ( 4.5 ). Hodnota aktuální zm�ny rychlostí a zm�ny úhl� jsou získány 
z naviga�ní jednotky dle rovnic ( 2.20 ). 

���	�)	%�* � ��g�	� " �� �f	 � e�g�	� " ��� cef	%� � e�g�	� " e�g�	%�� � ef	d�� ( 4.5 ) 

Pro vektorový sou�in byla použita Matlab funkce cross viz Tabulka 2, která 
vektorov� vynásobí dva vstupní vektory. 

Dále musí být vypo�tena prost�ední hodnota rota�ního vektoru NED �	%� �^ , 
kterou popisuje rovnice ( 4.6 ) a prost�ední hodnota rota�ního vektoru BF �	%� �^ , kterou popisuje rovnice( 4.7 ). Prost�ední hodnota je hodnota vektoru 
uprost�ed mezi hodnotami vektoru v �ase '	 a v �ase '	%�. Rychlost otá�ení 
Zem� v NED �CB�	%�X  je získána dle rovnice ( 2.17 ) v p�edchozím cyklu, rychlost 
otá�ení NED vzhledem k ECEF �BX�	%�X  je získána dle rovnice ( 2.18 ) 
v p�edchozím cyklu a vektor rychlosti otá�ení ECEF vzhledem k IF zobrazený 
v ECEF �CBB  je konstantní a popisuje ho rovnice ( 2.12 ). 

�	%� �^ � � c�CB�	%�X "��BX�	%�X d�'	���� ( 4.6 ) 

�	%� �^ � ��CBB �'	��� ( 4.7 ) 

                                           

2 Tato funkce je od vedoucího práce Ing. Michala Reinšteina dle literatury (7) 
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Z t�chto dvou rota�ních vektor� lze vypo�ítat prost�ední kvadriky rotace NED �X)	%� �^ *X)	%�*  dle rovnice ( 2.9 ) a ECEF �B)	%�*B)	%� �^ * dle rovnice ( 2.10 ), díky kterým je 
dle rovnice ( 4.8 ) možné vypo�ítat prost�ední kvadriku rotace NED vzhledem 
k ECEF �X)	%� �^ *B)	%� �^ *. Tu je možné pomocí funkce Aerospace Toolbox quad2dcm

viz Tabulka 2 p�evést na matici sm�rových kosin� �X)	%� �^ *B)	%� �^ *. Z té lze vypo�ítat 
prost�ední hodnotu zem�pisné ší�ky  dle rovnice ( 4.9 ). 

�X)	%� �^ *B)	%�* � � �X)	%�*B)	%�* � ��X)	%� �^ *X)	%�* �
�X)	%� �^ *B)	%� �^ * � � �B)	%�*B)	%� �^ * � ��X)	%� �^ *B)	%�* �

( 4.8 ) 

P �� �=>%� � �X)	%� �^ *B)	%� �^ *--�� ( 4.9 ) 

Prost�ední hodnotu nadmo�ské výšky O	%� �^  lze vypo�ítat z hodnoty nadmo�ské 
výšky v p�edchozím cyklu O	%� a rychlosti navigované jednotky ve sm�ru do 
st�edu Zem� z vektoru rychlostí jednotky v NED v p�edchozím cyklu �_�	%� dle 
rovnice ( 4.10 ). 

O	%� �^ � �O	%�  ��_�	%�e'	 �^ � ( 4.10 ) 

Pomocí prost�ední hodnoty zem�pisné ší�ky a prost�ední hodnoty nadmo�ské 
výšky lze vypo�ítat prost�ední rychlost otá�ení Zem� v NED �CB�	%� �^X  dle 
rovnice ( 2.17 ) a prost�ední rychlost otá�ení NED vzhledem k ECEF �BX�	%� �^X
dle rovnice ( 2.18 ). Z t�chto dvou rychlostí lze vypo�ítat aktuální hodnotu 
rota�ního vektoru NED �	 dle rovnice ( 4.11 ). 

�	 � c�CB�	%� �^X "��BX�	%� �^X d�'	� ( 4.11 ) 

Te	 je již možné vypo�ítat aktuální vektor zm�ny rychlostí v NED e�g�	X  dle 
rovnice ( 4.12 ), kde �� je jednotková matice velikosti 3x3 a ��)	%�*X)	%�* je matice 
sm�rových kosin�, která popisuje vztah mezi BF a NED v p�edchozím cyklu. 

e�g�	X � � ��  �)7�8�	 �*���)	%�*X)	%�*��g�	�)	%�*� ( 4.12 ) 

Pro tvorbu tzv. skew symetrické matice rota�ního vektoru )7�8�	 �* je použita 
funkce vek_cp viz Tabulka 2, která rozší�í rota�ní vektor dle rovnice ( 4.13 ). 

)p �* M � D 7  p- p�p- 7  p� p� p� 7 K� ( 4.13 ) 
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4.2.2.2 Aktuální vektor zm�ny rychlostí zp�sobených gravita�ní 
a Coriolisovou silou v NED 

Pro získání aktuálního vektoru zm�ny rychlostí zp�sobených gravita�ní 
a Coriolisovou silou v NED e�} �~^ �	X  v rovnici ( 4.4 ) je nutné nejprve vypo�ítat 
vektor prost�edních hodnot rychlostí naviga�ní jednotky v NED �	%� �^X . Ten je 
sou�tem vektoru rychlostí navigované jednotky v NED v p�edchozím cyklu �	%�X , 
vektoru zm�ny rychlostí v NED e�g�	%�X  v p�edchozím cyklu a vektoru zm�ny 
rychlostí zp�sobené gravita�ní a Coriolisovou silou v p�edchozím cyklu e�} �~�	%�^X  dle rovnice ( 4.14 ). 

�	%� �^X � ��	%�X "�l�ce�g�	%�X "�e�} �~�	%�^X d�� ( 4.14 ) 

Pomocí funkce comp_gravity, kde jako vstup je prost�ední hodnota zem�pisné 
ší�ky P, která byla vypo�tena dle rovnice ( 4.9 ), prost�ední hodnota zem�pisné 
délky Q, která byla vypo�tena dle rovnice ( 4.15 ) a prost�ední hodnota 
nadmo�ské výšky h, která byla vypo�tena dle rovnice ( 4.10 ), získáme st�ední 
hodnotu vektoru gravita�ního zrychlení v NED b	%� �^X . 

Q � '1>%� � �X)	%� �^ *B)	%� �^ *���X)	%� �^ *B)	%� �^ *��
�� ( 4.15 ) 

Prost�ední rychlost otá�ení Zem� v NED �CB�	%� �^X , popsaná rovnicí ( 2.17 ), 
a prost�ední rychlost otá�ení NED vzhledem k ECEF �BX�	%� �^X , popsaná rovnicí  
( 2.18 ) jsou již vypo�tené, takže je možné vypo�ítat aktuální vektor zm�ny 
rychlostí zp�sobených gravita�ní a Coriolisovou silou v NED e�} �~^ �	X  dle 
rovnice ( 4.16 ). 

e�} �~^ �	X � �b	%� �^X  c��CB�	%� �^X " �BX�	%� �^X d � �	%� �^X �e'	� ( 4.16 ) 

4.2.3 Aktualizace polohy 
Aktuální poloha naviga�ní jednotky je popsána zem�pisnou ší�kou a délkou 
a nadmo�skou výškou h. Informaci o zem�pisné ší�ce a délce obsahuje 
kvadrika popisující vztah mezi NED a ECEF �XB. 
4.2.3.1 Zem�pisná ší�ka a délka 

Pro výpo�et této kvadriky je nutné nejd�íve získat rota�ní vektor NED �	, který je 
již vypo�tený z aktualizace rychlosti dle rovnice ( 4.11 ), a rota�ní vektor ECEF �	, který popsán dle rovnice ( 4.17 ) z konstantního vektoru rychlosti otá�ení 
ECEF vzhledem k IF zobrazeného v ECEF �CBB , který je konstantní a vypo�ítá 
se dle rovnice ( 2.12 ). 

�	 � ��CBB �'	� ( 4.17 ) 
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Z rota�ních vektor� NED a ECEF lze vypo�ítat kvadriky rotace NED �X)	*X)	%�* dle 
rovnice ( 2.9 ) a rotace ECEF �B)	%�*B)	*  dle rovnice ( 2.10 ), díky kterým lze dle 
rovnice ( 4.18 ) vypo�ítat aktuální kvadriku rotace NED vzhledem k ECEF �X)	*B)	*. 
Tu pomocí funkce Aerospace Toolbox quad2dcm viz Tabulka 2 je možné 
p�evést na matici sm�rových kosin� �X)	*B)	*, ze které je již možné ur�it aktuální 
zem�pisnou ší�ku  a zem�pisnou délku �. 

�X)	*B)	%�* � ��X)	%�*B)	%�* � ��X)	*X)	%�*�
�X)	*B)	* � � �B)	%�*B)	* � ��X)	*B)	%�*�

( 4.18 ) 

4.2.3.2 Nadmo�ská výška 

Nadmo�skou výšku h lze vypo�ítat dle rovnice ( 4.19 ), kde �_�	%� �^  je rychlost 
ve sm�ru do st�edu Zem� z prost�edního vektoru rychlostí NED �	%� �^X . 
Prost�ední vektor rychlostí v NED je vypo�ten z vektoru rychlostí v NED 
v p�edchozím cyklu �	%�X  a aktuálního vektoru rychlostí �	X dle rovnice ( 4.20 ). 

O � �O	%�  ��_�	%� �^ �'	� ( 4.19 ) 

�	%� �^X � )�	%�X "��	X*��� ( 4.20 ) 

4.2.4 Aktualizace polohových úhl�
Aktuální polohové úhly (Roll, Pitch, Heading) popisují polohu naviga�ní jednotky 
v prostoru. Informaci o polohových úhlech obsahuje kvadrika popisující vztah 
mezi BF a NED ��X. 

Pro výpo�et této kvadriky je nutné nejd�íve získat rota�ní vektor NED �	, který je 
již vypo�tený z aktualizace rychlosti dle rovnice ( 4.11 ), a rota�ní vektor BF :	, 
který lze vypo�ítat z vektoru zm�ny úhl� v p�edchozím cyklu �f	%� a aktuálního 
vektoru zm�ny úhl� �f	 dle rovnice ( 4.21 ). 

:	 � ��f	 "� ����f	%� � �f	� ( 4.21 ) 

Z rota�ních vektor� NED a BF lze vypo�ítat kvadriky rotace NED �X)	%�*X)	*  dle 
rovnice ( 2.10 ) a BF ��)	*�)	%�* dle rovnice ( 2.9 ), díky t�mto kvadrikam lze dle 
rovnice ( 4.22 ) vypo�ítat aktuální kvadriku rotace BF vzhledem k NED ��)	*X)	*. Tu 
je možné pomocí funkce Aerospace Toolbox quad2dcm viz Tabulka 2 p�evést 
na matici sm�rových kosin� ��)	*X)	*, ze které je již možné ur�it aktuální polohové 
úhly pomocí funkce Aerospace Toolbox dcm2euler viz Tabulka 2. 
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��)	*X)	%�* � � ��)	%�*X)	%�* �� ���)	*�)	%�*
��)	*X)	* � � �X)	%�*X)	* � � ���)	*X)	%�*�

( 4.22 ) 

Pokud se BF vzhledem k NED neotá�í, Euklidova norma rota�ního vektoru :	
je nulová. P�i této situaci dochází v rovnici ( 2.9 ) k d�lení nulou. Proto je pro 
p�ípad nulového rota�ního vektoru v algoritmu nutné zavést podmínku, která 
tuto situaci rozpozná a kvadriku ��)	*�)	%�* nastaví na kvadriku rovnosti soustav, 
tedy ��)	*�)	%�* � � �+�7�7�7�! . 

4.3 Výstupy implementace INS 
Z implementace mechanizace INS je znám vektor rychlostí v NED �X, 
transportní kvadrika �XB, nadmo�ská výška h a kvadrika nato�ení ��X.  

4.3.1 Výstup jednotky v ECEF 
Pro popis pohybu jednotky v ECEF je nutné v každém cyklu p�evád�t 
transportní kvadriku �XB na aktuální zem�pisné sou�adnice. Pomocí funkce 
Aerospace Toolbox quat2dcm viz Tabulka 2 lze p�evést kvadriku �XB dle rovnice 
( 2.5 ) na matici sm�rových kosin� �XB a z této matice pomocí funkce Aerospace 
Toolbox dcm2latlon viz Tabulka 2 p�evést na aktuální zem�pisnou ší�ku  a 
aktuální zem�pisnou délku �. Pro dopln�ní sou�adného soustavy ECEF zbývá 
jen nadmo�ská výška h, která je vypo�tena p�ímo. Vykreslením pr�b�žných 
hodnot nadmo�ské výšky a zem�pisné ší�ky a délky je možné získat dráhu 
jednotky v ECEF. 

4.3.2 Výstup jednotky v NED 
Pro popis pohybu jednotky v NED je nutné v každém cyklu vypo�ítat vzdálenost 
mezi jednotlivými ECEF sou�adnicemi v tomto a p�edchozím cyklu, a to jak 
v severním, tak i ve východním sm�ru. To lze získat pomocí funkce ll_dist viz 
Tabulka 2, kde jsou jako vstupní parametry sou�adnice v p�edchozím cyklu a 
aktuální sou�adnice. Pokud bude zem�pisná ší�ka konstantní, funkce vrátí 
hodnotu vzdálenosti ve východním sm�ru, a pokud bude zem�pisná délka 
konstantní, funkce vrátí hodnotu vzdálenosti v severním sm�ru. Pro dopln�ní 
sou�adné soustavy NED zbývá jen vzdálenost ve sm�ru do st�edu Zem�, která 
se vypo�te pomocí rovnice ( 4.23 ) z po�áte�ní nadmo�ské výšky a p�ímo 
vypo�tené aktuální nadmo�ské výšky. Vykreslením pr�b�žných hodnot 
vzdáleností v severním a východním sm�ru a sm�ru do st�edu Zem� je možné 
získat dráhu jednotky v NED. 

$n � �Oi  O�� ( 4.23 ) 
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5 Záv�r 
Cílem této práce bylo navrhnout a v prost�edí Matlab realizovat algoritmus 
mechanizace inerciálního naviga�ního systému (INS) a jeho ov��ení na 
reálných datech nam��ených jednotkami 3DM-GX2 a AHRS-M3. 

Návrh a realizace tohoto algoritmu byla velmi obtížná a �asov� náro�ná, ale 
p�esto se poda�ilo tento algoritmus úsp�šn� implementovat. Ani samotná tvorba 
simulovaných dat nebyla jednoduchá, protože jednotlivé simulované signály 
spolu souvisí a bez p�esného slad�ní všech signál� nelze získat p�esný 
výsledek. P�es všechny tyto problémy byly simulace velmi úsp�šné a jejich 
odchylky od požadovaných hodnot polohy byly p�i simulaci nehybnosti jednotky 
v �ádech mikrometr�, p�i simulaci pohybu jednotky v jednom sm�ru o jeden 
metr byla odchylka 2,140 mm, p�i simulaci pohybu ve dvou sm�rech o p�l metru 
bez nato�ení byla odchylka v severním sm�ru 0,283 mm a ve východním sm�ru 
0,483 mm a p�i simulaci pohybu zatá�ející jednotky byla odchylka nato�ení 
v ose z 0,869°. 

M��ení reálných dat bylo provedeno pouze pomocí jednotky 3DM-GX2. M��ení 
pomocí jednotky AHRS-M3 a statická m��ení pomocí náklonné kalibra�ní 
plošiny a p�i automobilové navigaci bude provedeno v pokra�ování této práce. 

P�i m��ení pomocí jednotky 3DM-GX2 bylo zjišt�no, že nam��ené hodnoty jsou 
velmi ovlivn�ny šumem a p�i jejich zpracování dochází k velkým odchylkám 
vypo�tené hodnoty polohy od skute�né polohy jednotky p�i m��ení. Šum na 
nam��ených hodnotách byl filtrován pomocí FIR filtr� typu dolní propust dle 
podkapitoly 4.1.2, což odchylku snížilo zhruba o polovinu viz Tabulka 1, ale i 
taková odchylka je p�íliš velká pro reálné použití tohoto algoritmu. Pro p�esn�jší 
výpo�et polohy by musela být použita bu	 kvalitn�jší naviga�ní jednotka, která 
by byla ale daleko dražší než jednotky 3DM-GX nebo AHRS-M3, nebo by 
musely být jednotky kalibrovány nebo na nam��ená data použita nap�. vlnková 
transformace, což je nad rámec této bakalá�ské práce. 

V této práci bych cht�l pokra�ovat a realizovat pokro�ilejší metody zpracování 
signálu na nam��ená data a realizovat algoritmus v reálném �ase na datech 
získaných z automobilové nebo letecké navigace. �asová náro�nost algoritmu 
s FIR filtrací je pr�m�rn� 3,492 s na výpo�et 25 s m��ení, realizace v reálném 
�ase je tedy možná a zatím ješt� i s �asovou rezervou. 

Navržený algoritmus najde využití ve všech oblastech, kde se využívá 
zpracování signálu z inerciálních senzor�. 



43 

6 Literatura 
1. Syrovátka, Viktor. Úvod do systém� inerciální navigace. Praha : Czech 
Space Office, 25. �ervenec 2007. 
2. Ripka, Pavel, a další. Senzory a p�evodníky. Praha : Vydavatelství �VUT, 
2005. 80-01-03123-3. 
3. RobotWiki. Akcelerometr. RobotWiki. [Online] [Citace: 5. Duben 2009.] 
http://wiki.kn.vutbr.cz/robot/index.cgi?akcelerometr. 
4. Vojá�ek, Antonín. Gyroskopy v integrovaném provedení MEMS. [Online] 
[Citace: 5. Duben 2009.] 
http://jonatan.spse.pilsedu.cz/~mazanec/gyroskopy.htm. 
5. Hlavá�, Václav a Sedlá�ek, Miloš. Zpracování signál� a obraz�. Praha : 
Vydavatelství �VUT, 2005. 80-01-03110-1. 
6. Shin, E.H. Estimation Techniques for Low-Cost Inertial Navigation. PhD 
Thesis. Calgary, Canada : University of Calgary, 2005. 
7. Soták, Miloš, a další. Integrácia naviga�ných systémov. Košice : Róbert 
Bréda, 2006. 80-969619-9-3. 
8. Inc., MicroStrain. 3DM-GX2™ Datasheet. 2007. 
9. Innalabs®. AHRS M3 Datasheet. 2008. 



44 

7 P�ílohy 
7.1 Seznam obrázk�
Obr. 2.1: Akcelerometr s kmitajícím nosníkem (2 str. 39) .................................. 3�
Obr. 2.2: Akcelerometr MEMS (2 str. 40) ........................................................... 3�
Obr. 2.3: Senzor úhlové rychlosti na principu Coriolisovy síly (2 str. 43) ............ 5�
Obr. 2.4: M��ení nato�ení a rotace (4) ............................................................... 5�
Obr. 2.5: P�íklad p�sobení Coriolisovy síly (4) ................................................... 6�
Obr. 2.6: P�sobení Coriolisovy síly na mechanický gyroskop (4) ....................... 7�
Obr. 2.7: Zjednodušená struktura sníma�e MEMS gyroskopu (4) ...................... 7�
Obr. 2.8: P�íklad funkce struktury sníma�e gyroskopu p�i rotaci (4) ................... 8�
Obr. 2.9: Rota�ní vektor (6 str. 11) ................................................................... 10�
Obr. 2.10: Inerciální sou�adná soustava (6 str. 19) .......................................... 11�
Obr. 2.11: Vztah ECEF a geodetických sou�adnic (6 str. 21) ........................... 12�
Obr. 2.12: Zemská a naviga�ní sou�adná soustava (6 str. 23) ......................... 13�
Obr. 3.1: 3DM-GX2 struktura (8) ...................................................................... 16�
Obr. 3.2: Jednotka 3DM-GX2 ........................................................................... 17�
Obr. 3.3: AHRS struktura (9) ............................................................................ 17�
Obr. 3.4: Jednotka AHRS-M3........................................................................... 18�
Obr. 3.5: Zm�na úhlu nato�ení Roll ................................................................. 19�
Obr. 3.6: Pohyb jednotky v NED ...................................................................... 20�
Obr. 3.7: Simulovaný signál zrychlení v ose y .................................................. 21�
Obr. 3.8: Pohyb ve východním sm�ru .............................................................. 21�
Obr. 3.9: Simulované signály zrychlení v ose x a y .......................................... 22�
Obr. 3.10: Pohyb jednotky v NED .................................................................... 23�
Obr. 3.11: Horizontální dráha jednotky ............................................................. 23�
Obr. 3.12: Simulovaný signál zrychlení v ose x ................................................ 25�
Obr. 3.13: Simulované signály úhlových rychlostí ............................................ 25�
Obr. 3.14: Pohyb jednotky v NED .................................................................... 26�
Obr. 3.15: Horizontální dráha jednotky ............................................................. 26�
Obr. 3.16: Zm�na úhlu nato�ení Heading ........................................................ 27�
Obr. 3.17: Simulované signály zrychlení .......................................................... 28�
Obr. 3.18: Simulované signály úhlových rychlostí ............................................ 28�
Obr. 3.19: Vypo�tené pohyby jednotky v NED ................................................. 29�
Obr. 3.20: Vypo�tená horizontální dráha jednotky ........................................... 29�
Obr. 3.21: Vypo�tená 3D dráha jednotky ......................................................... 30�
Obr. 3.22: Vypo�tené nato�ení jednotky v ose z .............................................. 30�
Obr. 3.23: Nam��ené signály zrychlení ............................................................ 31�
Obr. 3.24: Nam��ené signály úhlových rychlostí .............................................. 32�
Obr. 3.25: Porovnání signál� z akcelerometru p�i filtraci .................................. 32�
Obr. 3.26: Porovnání signál� z gyroskopu p�i filtraci ........................................ 33�
Obr. 4.1: Frekven�ní charakteristika filtru pro akcelerometry ........................... 35�
Obr. 4.2: Frekven�ní charakteristika filtru pro gyroskopy ................................. 35�



45 

7.2 Tabulky 

Tabulka 2: Seznam použitých funkcí 
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Tabulka 3: Použité zkratky 
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Tabulka 5: Technické parametry jednotky 3DM-GX2 (8)
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Tabulka 6: Technické parametry jednotky AHRS-M3 (9)


