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PROCES DIAGNOSTYKI W NAWIGACYJNYM FILTRZE KALMANA 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z diagnostyką procesu nawigacji w modelu nawigacji zinte-

growanej wykorzystującej klasyczny filtr Kalmana. Wprowadzono pojęcie procesu diagnostyki jako wektora odchy-

leń pomiarów od wartości estymowanych parametrów nawigacyjnych. Przeprowadzono symulacje z wykorzysta-

niem rzeczywistych pomiarów w warunkach morskich w celu zbadania wpływu nieadekwatności modeli struktural-

nego i pomiarów na proces innowacji i proces diagnostyki.  

WSTĘP 

Jednym z elementów procesu nawigacji jest estymacja pomia-
rów parametrów nawigacyjnych wykonywanych za pomocą różnych 
technik i urządzeń nawigacyjnych (sensorów). W każdym przypadku 
korzystamy ze znanych modeli pomiarowych (równań pomiarów), 
określających zależność mierzonych parametrów (fizycznych lub 
geometrycznych) z parametrami nawigacyjnymi. Proces nawigacji 
jest procesem dynamicznym, dlatego też należy zidentyfikować jego 
strukturę i parametry zależne od charakterystyk nawigującego 
obiektu oraz warunków środowiska, w którym on się porusza.  

Wyróżnia się dwa podstawowe sposoby opracowywania modeli 
danych zjawisk lub procesów dynamicznych [6]: 
– modelowanie matematyczne; podejście analityczne. Dynamika 

zjawiska wyprowadzana jest na podstawie znajomości szczegó-
łowych praw danej nauki (np. praw dynamiki Newtona). W tym 
przypadku konieczna jest szczegółowa znajomość praw ruchu 
w określonym środowisku oraz możliwości wykonywania pomia-
rów zmiennych parametrów. 

– identyfikacja systemów; podejście eksperymentalne. W przy-
padku złożonych zjawisk lub braku znajomości odpowiednich 
podstawowych praw albo dokładnej informacji, wykonuje się 
szereg doświadczeń, których celem jest estymacja parametrów 
modelu. W takiej sytuacji zakładamy zazwyczaj z góry postać 
strukturalną modelu. Wyjątkiem są metody tzw. „czarnej skrzyn-
ki”, do których możemy zaliczyć również metody sztucznej inte-
ligencji – brak modelu w postaci jawnej. 
W nawigacji na ogół stosowany jest pierwszy sposób opraco-

wywania modeli matematycznych. A ponieważ nie do uniknięcia są 
pewne błędy systematyczne, zwłaszcza związane z nieznanymi do 
tej pory zjawiskami lub wynikające z ograniczoności informacji o 
zakłóceniach, właściwym byłoby zastosowanie identyfikacji w czasie 
rzeczywistym parametrów modeli i zakłóceń podczas eksploatacji 
systemu nawigacyjnego. Model ten wygodnie jest przedstawić za 
pomocą dwóch równań – równania stanu, opisującego zmienność 
stanu, oraz równania pomiarów, wiążącego pomiary parametrów 
fizycznych lub geometrycznych z elementami wektora stanu (para-
metrów nawigacyjnych). Istotnym jest tutaj także odpowiednia do-
kładność modelu dynamiki oraz modelu pomiarowego nawigującego 
obiektu oraz wzajemna zgodność tych modeli. Zgodność modeli 
oznacza zgodność równania stanu z równaniem pomiarów co do 
wartości średniej procesu stochastycznego. Proces innowacyjny w 
algorytmie filtru Kalmana obrazuje nową informację wnoszoną przez 
wektor pomiarów. Natomiast proces diagnostyki określa zgodność 
ciągu pomiarów z wartościami estymowanymi wektora stanu. 

1. ALGORYTM FILTRU KALMANA 

Filtr Kalmana może być stosowany na różnych poziomach es-
tymacji i integracji parametrów nawigacyjnych w wielu dziedzinach 
techniki i innych obszarach działalności [1], [4], [5]. Jego algorytmy 
w różnych postaciach oraz rozszerzeniach są obecnie powszechnie 
stosowane.  

Podstawą filtru jest opis rozwiązywanego zagadnienia w posta-
ci dwóch równań. Pierwsze równanie, będące modelem ewolucji 
systemu, nazywamy równaniem stanu lub równaniem strukturalnym. 
Określa ono strukturę wewnętrzną układu dynamicznego: 

 

 
Drugim równaniem, modelującym związki wektora stanu z wek-

torem pomiarów, jest równanie pomiarów (model pomiarowy): 
 

 
W obu powyższych wzorach występują następujące oznaczenia: 
–   -  -wymiarowy wektor stanu, 

–   -  -wymiarowy wektor zakłóceń stanu, 

–   -    -wymiarowa macierz przejścia. 
–   - m-wymiarowy wektor pomiarów, 

–   - p-wymiarowy wektor zakłóceń pomiarów (szum pomiarowy), 

–   - mn-wymiarowa macierz pomiarów, 
–                . 
 
Ponadto dla wektorów zakłóceń w i v zakładamy, że są to szumy 
gaussowskie (o rozkładzie normalnym), o zerowym wektorze śred-
nim i są wzajemnie nieskorelowane.  

Rozwiązaniem układu równań (1), (2), przy uwzględnieniu 
ograniczeń nałożonych na wektory zakłóceń, jest filtr Kalmana. 
Estymację wektora stanu w filtrze możemy przedstawić za pomocą 
poniższego schematu: 
– prognoza wektora stanu 

 

 
gdzie    wartość prognozowana wektora stanu,     wartość estymo-
wana wektora stanu, 
– macierz kowariancji prognozowanego wektora stanu 

 

gdzie Q macierz kowariancji zakłóceń stanu (wektora w), 
– proces innowacji  

                 (1) 

               (2) 

                  (3) 

                     
       (4) 
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– macierz kowariancji procesu innowacji 

 

 
gdzie R macierz kowariancji zakłóceń pomiarów (wektora v), 
– macierz wzmocnienia filtru 

 

 
– ocena  (estymata) wektora stanu z filtracji po wykonaniu pomia-

ru      
 

 
– macierz kowariancji estymowanego wektora stanu 

 

 
Budując konkretny model nawigacji zintegrowanej musimy zi-

dentyfikować dwa równania: model strukturalny oraz model pomia-
rowy. Model strukturalny zdeterminowany jest przyjętym przez nas 
modelem procesu nawigacyjnego. Proces ten jest określony po-
przez składowe wektora stanu oraz jego ewolucję (macierz A). 
Wektor stanu dobieramy w zależności od tego, jakie parametry 
chcemy estymować, tj. końcowe parametry nawigacyjne lub też ich 
błędy (składowe systematyczne w postaci poprawek). Projektując 
model strukturalny musimy mieć określony przybliżony model po-
miarowy, do którego dobieramy zestaw urządzeń nawigacyjnych 
(sensorów). W praktyce konstruowania zintegrowanych systemów 
nawigacyjnych zazwyczaj tak postępujemy. Przyjmujemy wstępną 
koncepcję określającą jakie wielkości chcemy estymować i spraw-
dzamy, czy istnieją odpowiednie możliwości pomiarowe. Często też 
proces konstruowania zintegrowanego systemu nawigacyjnego 
składa się z następującego cyklu: wstępny model strukturalny, 
dobór urządzeń nawigacyjnych i opracowanie modelu pomiarowe-
go, weryfikacja wstępnego modelu strukturalnego i jego korekta 
stosownie do faktycznej sytuacji pomiarowej. 

2. PROCES INNOWACYJNY 

Jak wcześniej wspomniano ważną właściwość detekcyjną po-
siada proces innowacji w filtrze Kalmana [1], [3], którą można wyko-
rzystać bezpośrednio lub w postaci zmodyfikowanej do estymacji 
błędów systematycznych. Podobne właściwości mają sztuczne sieci 
neuronowe, które można zastosować do detekcji zmian w dynamice 
obiektu nawigującego lub różnych procesów [2]. 

Proces innowacyjny (wektor innowacji e) w filtrze Kalmana jest 
zdefiniowany następującą zależnością (wzór (5)): 

 

 
Określa on jaką nową informację wnosi aktualny wektor pomia-

rów. Gdyby nie istniały zakłócenia stanu i pomiarów oraz prognoza 
stanu była idealna, to proces innowacyjny byłby wektorem zerowym. 
Jak wiemy, nigdy taka sytuacja nie występuje. Może więc być wyko-
rzystywany do wstępnej weryfikacji wektora pomiarów.  

Przeprowadzono symulacje z wykorzystaniem pomiarów w wa-
runkach rzeczywistych i modelu filtru nawigacyjnego zaprezentowa-
nego w [3]. Zbadano proces innowacji współrzędnych pozycji statku, 
tj. szerokości i długości geograficznej. Ze względu na to, że pomiary 

pochodziły z odbiornika GPS, można dla tych parametrów przyjąć, 

że macierz   jest macierzą jednostkową. W tym przypadku proces 
innowacji opisany jest wzorem 

 

 
Oznacza to, że wektor innowacji przedstawia sobą odchylenia 

pomiarów od prognozy stanu, czyli oznacza stopień niezgodności 
modelu pomiarów z modelem stanu. Jak wiemy niezgodność ta, w 
przypadku braku trendu, ujawnia błędy pomiarów, które są ujęte w 
macierz kowariancji pomiarów  .   

Na rysunku 1 przedstawiono odchylenia szerokości geograficz-
nej GPS od prognozowanej dla dwóch przypadków dokładności 
pomiarów. Wyniki na rysunku 1a odpowiadają wariancji pomiaru 
szerokości geograficznej wynoszącemu 2,3 metra (zgodnie z wcze-
śniejszymi badaniami systemu) [3]. Natomiast rysunek 1b odpowia-
da wariancji dziesięciokrotnie większej. Jak widzimy duża zmiana 
macierzy kowariancji pomiarów nie wpływa w sposób istotny na 
proces innowacji. 
 
a) 

 
b) 

 
Rys. 1. Wartości składowej szerokości geograficznej procesu inno-
wacji (m) [oprac. włas.]. 
 

Rysunek 2 odnosi się do procesu innowacji długości geogra-
ficznej dla identycznej sytuacji pomiarowej. Wykres na rysunku 2a 
odpowiada wariancji 4 metry, a rysunek 2b – wariancji 40 metrów. 
Tutaj również zmiany są bardzo małe. Ale za to widać wyraźnie 
występująca  falowość odchyleń, będąca wynikiem błędów progno-

                        (5) 

                    
   (6) 

               
     

      oraz         . (7) 

                        (8) 

                         (9) 

                        

                   (5a) 
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zy liniowej na cyrkulacji (ruch środka mas po krzywej cyrkulacji – 
owalu). 
 
a) 
 

 
b) 

 
Rys. 2. Wartości składowej długości geograficznej procesu innowa-
cji (m) [oprac. włas.]. 

3. PROCES DIAGNOSTYKI 

Możemy wykorzystać elementy filtru Kalmana do określenia in-
nych właściwości diagnostycznych. Do tego celu wykorzystamy 
zależność podobną do równania (5), gdzie w miejsce prognozowa-
nego wektora stanu wstawimy wektor estymowany. Wtedy równanie 
to, nazwijmy je równaniem diagnostyki, przyjmie postać: 

 

                       (10) 

 

gdzie:    – wektor diagnostyki . 
Wektor diagnostyki, określa różnicę pomiędzy wektorem po-

miarów a jego średnią wartością prognozowaną na podstawie esty-
mowanego wektora stanu. Jeśli wystąpi trend w tym wektorze (ewo-
lucja), to będzie oznaczało, że istnieje błąd systematyczny (modelu 
pomiarów lub modelu stanu). Oczywiście detekcja błędu systema-
tycznego dotyczy tylko tych składowych, w których wystąpi trend. 
Wartości estymowane trendu powinno się uwzględnić w równaniu 
stanu jako dodatkową ewolucję, np. w postaci sterowania.  

Przekształćmy równanie (10), wstawiając do niego wartość es-
tymowaną stanu (8). Otrzymamy wówczas 

                                   

Rozwińmy wyrażenie w nawiasie 
 

                                 

                                 
 

 
Uwzględniając wzór (5) będziemy mieli 

 
                         (11)  

 
Analogicznie, jak w przypadku badania procesu innowacji, ma-

cierz   jest macierzą jednostkową i zależność (11) przyjmuje nastę-
pującą postać: 

 
                     (11a) 

 
Dla tych samych założeń symulacyjnych, jak poprzednio, okre-

ślono wektor diagnostyki dla dwóch wariantów wariancji szerokości i 
długości geograficznej. Rysunek 3a odpowiada wariancji pomiaru 
szerokości geograficznej 2,3 metra, a rysunek 3b wariancji dziesię-
ciokrotnie większej, tj. 23 metry. 

 
a) 

 
b) 

 
Rys. 3. Wartości składowej szerokości geograficznej procesu dia-
gnostyki (m) [oprac. włas.]. 

 
W tym przypadku wpływ pogorszenia założonej dokładności 

pomiarów szerokości geograficznej za pomocą odbiornika GPS jest 
wyraźnie widoczny i powoduje prawie dwukrotny wzrost wartości 
diagnostyki. Oznacza to, że wagi nadawane pomiarom GPS zostały 
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mocno zmniejszone w macierzy wzmocnienia (macierzy Kalmana) 

 , a tym samym wzrosła relatywnie waga prognozy, czyli modelu 
stanu. 

Rysunek 4 ilustruje proces diagnostyki długości geograficznej. 
Rysunek 4a ilustruje proces diagnostyki długości geograficznej dla 
przyjętej wariancji pomiarów 4 metry, a rysunek 4b dla wariancji 
dziesięciokrotnie większej. Podobnie, jak i w przypadku szerokości 
geograficznej mierzonej za pomocą odbiornika GPS, występuje 
spadek wpływu pomiarów na wartość estymowaną wektora stanu. 

 
a) 

 
b) 

 
Rys. 4. Wartości składowej długości geograficznej procesu diagno-
styki (m) [oprac. włas.]. 
 

Należy również nadmienić, że proces diagnostyki jest zależny 
(i skorelowany) z procesem innowacji, co widać z zależności (11) 
i (11a).  

WNIOSKI 

Konstruowanie poprawnych i zgodnych modeli matematycz-
nych procesów nawigacyjnych jest zagadnieniem trudnym i skom-
plikowanym. Istotnym jest więc prowadzenie odpowiednich badań 
samego procesu nawigacji, w tym modeli dynamiki opisujących 
ewolucję wektora stanu, jak również badanie i doskonalenie urzą-
dzeń nawigacyjnych, w szczególności dobre poznanie ich charakte-
rystyk statystycznych i wyeliminowanie błędów systematycznych. 

Z przedstawionych powyżej badań wynika, że proces innowacji 
jest mało wrażliwy na niedokładności modelu probabilistycznego 
pomiarów. Ale proces diagnostyki wykrywa je jako duże niezgodno-

ści pomiędzy pomiarami a wartościami estymowanymi wektora 
stanu. Z kolei proces innowacji wykrywa dobrze niezgodność mode-
lu strukturalnego z pomiarami, szczególnie przy dużej dynamice 
obiektu (manewrowanie) [2]. 
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DIAGNOSTIC PROCESS 
IN NAVGATION KALMAN FILTER 

Abstract 

This paper presents issues related to navigation 

process diagnostic in integrated navigation model that 

uses classic Kalman filter. This work introduces the 

concept of diagnostic process as a vector of measure-

ment deviation from estimated values of navigation 

parameters. Simulations were performed using real 

measurements in sea conditions in order to examine the 

influence of inadequacy of structural model and meas-

urements on innovation and diagnostic process. 
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