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Kalman filtresi, önceki verilere dayalı olarak benzetimli sistemin bir sonraki sürümünü tahmin eden bir filtredir. Bu, bir filtreden çok bir tahmin yöntemine benzer. Aynı anda kullanılabilen bu filtrenin kullandığı algoritma sayesinde, sistemde tanımlanan hataların gürültü ve simülasyonu ile çok başarılı sonuçlar elde edilebilir. Her sistem için geçerli bir formül yoktur, bu nedenle sahip
olduğunuz sisteme dayalı bir model oluşturmanız ve bu modele göre parametreleri belirlemeniz ve bu pragmetrelere göre bir algoritma oluşturmanız gerekir. Veri miktarı arttıkça, tahmin de artar. Bu özellik onu diğer filtrelerden ayırır. Rudolf Kalman tarafından geliştirilen bu filtre, 1960'larda Apollo uzay programı da dahil olmak üzere birçok alanda kullanıldı. Bazıları için bu 20. Peki
bu filtre Arduino ile ne için kullanılabilir? IoT sistemlerinin giderek yaygınlaştığı bir gerçektir. Sensörler bu sistemlerde büyük. Sensör okumaları sadece IoT sitelerinde değil, arduino veya diğer mikro damalarla da birçok şekilde gerçekleştirilir. Bu sensörlerden elde edilen veriler bir dizi ses içeriyor. Bu sensörler dijital çıkış veya analog sensörler olabilir. Kalman filtresi, bu
sensörlerden gelen gürültüyü filtreleme ve istediğiniz verileri ondan almak için çok kullanışlıdır. Ayrıca kolayca 8-Bit mikro stabilizatöruygulanabilir. Kalman Matematik Kalman filtresini en basit şekilde yazarsak: Xk - Hesaplanan Kk kalış değeri - Kalman Kazanc' q - Xk (k-1) ölçüsünden türetilen değer - Kk dışındaki değerlerin bilinen değerleri olan önceki hesaplanan değer kalman.
Kalman Gein nedir, Kalman Gain? Kalman Hein Kalman'ın filtresinin en büyüleyici yanı. Örneğin, burada Kk 0.5 gibi bir değer seçerseniz, filtremiz ortalama alan işlevine dönüştürülür. Bu, Kalman filtresinin en büyük işlevinden vazgeçtiğimiz anlamına gelir. Peki ne yapacağız? Sistemimizi modelledikten sonra her seferinde Kk.'nın yeniden hesaplanan değerini fark edemeyiz. Modele
bir göz atalım zamanı: İşte önceki sürecin w(k-1); vk ölçülen işlemin gürültüsüdür. İngiltere bir kontrol sinyalidir ve birçok uygulamada kullanılmaz. Burada açıklanan her değer aslında önceki değerden, kontrol sinyalinden ve önceki gürültü değerinin miktarından oluşurken, ölçülen değer bu değere sahip yeni gürültünün toplamıdır. Burada önemli bir bölüm A, B ve H parametreleridir.
Burada w(k-1) ve vk gauss gürültü olarak alınabilir. Bu yöntem doğada gürültü çok modelleme için çok yaygın bir yöntemdir. Kalman filtresinin kullanımı iki aşamada gerçekleşir. Bu, ve ayarlamalar. Bu iki aşama aynı zaman dilimindedir. Saat. (her değer k için). Formülleri şudur: Kovan hatası Kalman Kazancını hesaplamak için kullanılan değerdir. Alınan değerlere bakılmaksızın
güncelleştirildi. Sistem modellenirken belirtilen R ve q değerleri ile hesaplanır. Modelde durum daha baskındır; Qgt'nin durumu; ölçümlerde daha baskındır; Hangisinin hakim olduğu bilinmediğinde füze savunma sisteminin durumu kullanılır. A, B ve H Değerleri: Arduino'dan gelen sensör verilerini okumak için bir bütün olarak bir model oluşturalım. Kontrol sinyalimiz olmadığı için
İngiltere sıfır olacak, yani B'nin bir önemi yok. H değeri, karşılaştığınız çoğu durumda 1 olacaktır. Çoğu tek boyutlu sistemde 1. Bu değerler şu anda işi yapacaktır. Formüllerin son sürümü şöyle olacak: Arduino ve Kalman Filtresi yaptığımız ölçümlerdeki filtre sonuçlarını göstermeden önce Arudino için yazdığımız koda bakalım: kalman_filter float (float girişi) - float kalman_new th th
kalman_old; Eski değer float cov_new alınır ve 0,50 cov_old; yeni covariance değeri belirlenir. 0.50 euro kalman_gain cov_new / (cov_new 0.9); Kazancınız hesaplanır. R-0.9 float kalman_calculated ve kalman_new (kalman_gain (giriş - kalman_new)); cov_new (1 - kalman_gain) cov_old; cov_old ve cov_new yeni anlamı. Yeni değerler sonraki kalman_old ve kalman_calculated
kullanılmak üzere kaydedilir. kalman_calculated dönüşü; Sakin adamın hesaplanan değeri bir çıkış olarak verilir ve float kalman_filter (yüzen giriş) kalman_new ve kalman_old; Eski değer float alınır cov_new cov_old 0.50; yeni coririan değeri belirlenir. 0.50 euro kalman_gain cov_new / (cov_new 0.9); Kazancınız hesaplanır. R-0.9 float kalman_calculated ve kalman_new
(kalman_gain (giriş - kalman_new)); cov_new (1 - kalman_gain) cov_old; cov_old ve cov_new yeni anlamı. Yeni değerler sonraki kalman_old ve kalman_calculated kullanılmak üzere kaydedilir. kalman_calculated dönüşü; Herkes tarafından anlaşılacak kodlar için İngilizce tanımlar yapılmıştır. R ve q değerleri deneme yanılma ile burada bulundu. Sahip olduğunuz ölçümler için
değiştirmeniz gerekebilir. İşlev yalnızca bir girişle işlenir. Yani bu sadece yaptığınız ölçümlerin bir sonucu olarak bir çıkış yolu verecektir. Eğer sistemi doğru yıkarsanız sonuçlar sizi memnun edecektir. Hızlanma sensörü ile yapılan testlerimizin sonuçları aşağıdaki gibidir: RESULTS İvmeölçer -16000 ile 16.000 arasındaki değerleri kullanmaktadır. Testler saniyede 100 numune ile
yapıldı ve sensör X ekseninde hızla döndürüldü. Ölçüm değerleri (-16000) - (160.000), ama genellikle gürültülü. Öte yandan, Kalman filtresi sinyali hemen hemen düzeltmiştir. Sonuç-1 : Test 1,3 saniye sürdü - 130 Değer Sonucu-2 : Test 1,4 saniye sürdü - 140 Değer Sonucu-3 : Test 1,3 saniye sürdü - 130 Değer Sonuç-4 : Test 4,4 saniye sürdü - 440 Değer filtresi Kalman,
Sonuçlarda gösterildiği gibi, birçok durumda istenmeyen sinyallerden arınmış, gürültüyü azaltmış ve daha doğru sonuçlar vermiştir. Daha karmaşık sistemlerde, sistem doğru modellenirse yüksek doğruluk sonuçları üretir. Arduino ile proje okuma sensörleriniz için kolayca kullanabilirsiniz. İyi eğlenceler! Eğer filtreler ilgileniyorsanız, ayrıca Arduino ile bizim makale Hareketli
Ortalamalar göz atabilirsiniz! KULLANILAN KAYNAKLAR: Kaynak 1 Kaynak 2 Kaynak 3 Temel Kalman Filtre Adımları: Tahmin ve Güncelleme. Kalman Filtresi, önceki model bilgileriyle birlikte, durum uzay modeli tarafından belirtilen dinamik bir sistemde, giriş ve çıktı bilgilerine dayalı bir sistemin durumunu tahmin edebilen bir filtredir. Macar-Amerikan matematik sistemi teoristi
Rudolf Kalman tarafından bulunmuştur. Gözlem teorisi; bir karar verme açısından, sistem tahmin izleme bir yoludur. Sistemin tıknaz veya gündelik gürültülü yönünü göz önünde bulunduracak olursak, minimum varyasyonları veya Kalman Filtresi'ni tahmin etmek çok uygundur. Kalman filtresi aynı zamanda çok güçlü ve filtreleme yetenekleri yanı sıra geleneksel tahminciler rağmen,
sistemin unsym şüphe durumu tahmin yeteneğine sahiptir. Kalman Filtresi, 1960'lardan sonra araçların (havacılık uygulamaları tipik olmasına rağmen, aynı zamanda diğer uygulamalarda da) sistemin durumunun optimize edilmiş bir değerlendirmesini sağlayan bir algoritmadır. Algoritma, gerçek zamanlı olarak, tekrarlayıcı olarak çalışarak hatayı en aza indirmek için gözlemsel
verilerin (genellikle bir ölçüm sensörü) gürültülü akışını filtreler ve sistemin fiziksel özelliklerini modelleyerek üretilen gelecekteki durumun matematiksel değerlendirmesine uygun olarak optimize eder. Model tahmini gözlemle karşılaştırılır ve bu fark Kalman kazancı olarak bilinen bir çarpan la ölçeklendirilir. Bu daha sonra aşağıdaki tahminleri geliştirmek için bir kayıt olarak modele
geri beslenir. Gelirler verimliliği artırmak için ayarlanabilir. Yüksek kar değerleri kullandığınızda, filtre çıktısı gözlemleri daha yakından izler. Düşük bir kazanç kullanırken, filtre modelin tahminlerini daha yakından izler. Yöntem, tahminleri gerçek bilinmeyen değerlerden, tek bir ölçümden veya yalnızca model tahminlerinden elde edilebilen tahminlerden daha yakın almak için kullanılır.
Her fırsatta, Kalman Filtresi belirsizlikleri ile gerçek bilinmeyen değerlerin tahminlerini oluşturur. Bir sonraki ölçüm sonucu gözlendiğinde, bu tahminler ağırlıklı bir ortalama ile güncellenir ve düşük belirsizlik ile ağırlık tahminleri. Belirsiz -lik. Bakış açısından, kalman filtresinin temel varsayımı, temel sistemin doğrusal dinamik bir sistem olduğu ve tüm hata ve ölçümlerin
Gaussdağılımına (genellikle çok değişkenli Gaussian dağılımı) sahip olduğudur. Bu yönteme eklemeler ve genellemeler de geliştirilmiştir. Temel model Bayes modeli, gizli Markov-Model benzer, ancak gizli değişkenlerin devlet alanı hala var, ve tüm gizli ve gözlenen değişkenlerin Gaussian dağılımı. Kalman filtre uygulamasının bir örneği sensörleri sentezlemek ve verileri
birleştirmek için kullanılır. Tipik olarak, gerçek zamanlı sistemler sistemin durumuna ulaşmak için tek bir ölçüm yapmak yerine birçok ardışık ölçüm yapar. Bu birçok ölçüm daha sonra matematiksel olarak anında sistemin durumunu üretmek için birleştirilir. Yaklaşık bir uygulama olarak, kamyonun yerinin doğru değerlendirilmesi sorunu düşünün. Kamyon birkaç metre için bir tahmin
pozisyonu sağlayabilir bir gps ünitesi ile yüklenebilir. GPS tahminleri gürültülüdür; Okumalar her zaman gerçek konumdan birkaç metre uzakta olmasına rağmen, hızlı bir şekilde atlayabilir. Kamyonun konumu, direksiyon ve direksiyon açılarını izleyerek, zamana bağlı olarak hız ve yönü entegre ederek de tahmin edilebilir. Bu yöntem paracket hesabı olarak bilinir. Tipik olarak, bir
paraket hesabı kamyonun konumunu çok yumuşak bir tahmin sağlar, ancak küçük hatalar biriktikçe sapma olacaktır. Kamyonun fizik yasalarına uyması da bekleniyor, yani konumunun hızıyla orantılı olarak değişmesi bekleniyor. Bu örnekte, Kalman filtresi iki ayrı aşamada çalışıyor olarak görülebilir: tahmin etme ve güncelleştirme. Tahmin aşamasında, kamyonun eski konumu
Newton'un sürüş yasalarına (dinamik veya model durum değişikliği) ve hızlandırıcı ve direksiyon tarafından yapılan tüm değişikliklere uygun olarak değiştirilecektir. Sadece pozisyonun değerlendirmesi değil, aynı zamanda yeni bir tutarlılık hesaplanacaktır. Belki de covarians kamyonun hızı ile orantılıdır; Çünkü paraket skorunun yüksek hızlarda doğruluğundan daha az eminiz, ama
çok yavaş hareket ettiğine eminiz. Daha sonra, yükseltme aşamasında, kamyonun konumu bir GPS cihazı ile ölçülür. Bu ölçüm bazı belirsizlikler yaratır ve önceki aşamadan tahmine oranı, yeni boyutun güncellenen tahmini ne kadar etkileyeceğini belirler. İdeal olarak, paraket eki tahminleri gerçek konumdan ayrılırken, GPS ölçümleri durum tahminlerini gerçek konuma çeker, hızla
değişir ve gürültü yapmaz. Zaman Serisi ve Finans, B. Bayramlı,2015 adresinden alınan Notlar Dış Bağlantılar. Aşağıda.
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