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پ محاو  يريگ اندازه ي باياس ژيروسکو   ينور تارسبه پايدار
ی ،منش حسن خوش    رضا پورصالح
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گرها در -دهيچک ي باياس ازيروسکوپ تار نوريژ يحس ي  نييتعمهمترين پارامترها در  ، پايدار ي  شرکت .استدقت ناوبر به طور معمول  سازندهها
ي بسيجاد يا يآن برا يساز محاسبه و مدل ،يريگ اندازه جهيکنند و درنت يرا اعالم م يکل يها يژگيو ن يدر ا . است يق ضروريار دقيک سيستم ناوبر

ن يج اينتا. انس آلن به دست آمديس با استفاده از روش وارايبا يداريانجام و پا VG910 Hمدل  ينور تارروسکوپ يداده از ژ يريگ پژوهش اندازه
گرها يساز در استاندارد  تواند يپژوهش م ن ينان در کاربرد ايت اطميش قابليق و افزايدق يناوبر يها ستميس  مورد استفاده در يروسکوپ نوريژ يحس

  .رديابزارها مورد استفاده قرار گ

  انس آلنياس، روش واريبا يداري، پاينور تارروسکوپ يژ -كليد واژه

 

  مقدمه

ي تداخلي بر اساس تداخل دو پرتو نور که در جهت تارژيروسکوپ  عکس  نور
ک حلقه  گر در ي ي  تاريکدي شده  ليگسنور . ، بنا نهاده شدابندي يانتشار منور

ک منبع  ي تقسيم شده و به دو سر  به دو پرتو با شدتنور از ي ي مساو ها
ي وارد مي تارحلقه  سرعت  يکيک سنسور اپتيدر واقع  شين آرايا  .دشو نور

محاسبه توان  يمرا  يا هيت زاويکه با استفاده از آن موقع است يا هيزاو
  .]۱[کرد

ي نظير ناپايداري  روسکوپين نوع ژيدر ابتدا کاربرد ا با مشکالت زياد
ب مقياس و بازه ديناميکي کم مواجه بود ي  يروسکوپژبه مرور . ضري  تارها

ي تدا ي سنجي تکامل يافته و به وسيله خلنور ي تبديل شدند ا . کاربرد
ک مد تاراستفاده از  ي ت ي نور ي نيمه  ،ها  مجتمعمدارات  ،رسانامنابع نور

ي سيستم و روش ينور گنال، ساختار  به همراه معمار ي پردازش سي ها
ي  بهينه ي برا ي  تار يها روسکوپيژا   . ]۳- ۱[کرد فراهمنور

ي د ي و نظامي، امروزه در حوزه ناوبر ي تجار ي از کاربردها ر بسيار
ي بهترين انتخاب هستند يها روسکوپيژ ي بدست آوردن شرا. تار نور ط يبرا

گر ب مقياس تا حد ممکن کاهش يابد يحس ي ضري به خاطر . بهتر، بايد خطا
گنال عامل  ي طول موج منبع،  نوع پردازش سي ي مربوط به ناپايدار خطاها

ب مقي ي ضري   .]۳-۱[اس به شمار مي رودمهمي در تعيين خطا
ي  اثر تداخل کم  يبا طول همدوس يج با کاربرد منابع نوريبه تدر ها
گنال حذف و  وفهناخواسته و ن استفاده . دست آمد هقابل قبولي ب حد نوفهسي

ک  نهياز ساختار کم ي   آرايش متقارن تداخل سنج ساگناکبه کم پايدار
ي از  که ياست به طور جاد کردهياباياس خوبي را  ي بسيار اين ساختار برا

ي  ي کافي است تار روسکوپيژکاربردها   ].۳-۱[نور
ط داده ي محاسبه باياس  باياس، متوس ها در زمان طوالني است و برا

ي داده جمع ي گردد بايد تعداد زياد ي باياس، تغييرات باياس. آور ي  پايدار ها
ي شده تعر اندازه ي باياس، . شود يف ميگير ي محاسبه پايدار بايد در برا
ي مختلف باياس را اندازه زمان ي  ها تغييرات آن را در طول زمان  وگير

ط در اين محاسبه ابهاماتي . ]۳و۲[محاسبه کرد در مدت زمان متوس
ق يمحاسبه دق يمورد استفاده برا يها ها و تعداد داده داده يريگ اندازه

ي. وجود دارد يداريپا ي رفع ابهامات موجود در محاسبه پايدار باياس، از  برا
ي به نام   با توجه به منحني. گردد استفاده مي انس آلنيوارروش استاندارد

ط شرکت انس آلن،يوار ي که توس ي توليد کننده  استاندارد گرها هاي حس
ي باياس ي محاسبه پايدار ، استفاده از مقدار مينيمم شود يارائه م اينرسي برا

ي قاين مقد. ]۳[استاين منحني  ابل دسترسي به شمار ار، بهترين پايدار
  .رود يم

 VG910Hمدل  ينور تارروسکوپ يداده از ژ يريگ ن پژوهش اندازهيدر ا
 مربوط به يت رسم منحنيبا محاسبه و در نهااس يبا يداريانجام و پا

 يساز تواند در در استاندارد ين پژوهش ميج اينتا. انس آلن به دست آمديوار
گرها ش يق و افزايدق يده در ناوبرمورد استفا ينورتار روسکوپيژ يحس

  .ردين ابزارها مورد استفاده قرار گينان در کاربرد ايت اطميقابل
  

  ش يدمان انجام آزمايچ

ي از  انس آلنيواراولين مرحله از رسم منحني  گرداده بردار در . است حس
دماي  درون محفظه باVG910H مدل يتار نور از ژيروسکوپ ن پژوهشيا

هرتز  ۱۰۰با بسامد   ،قهيدق ۱۰۰راد به مدت زمان گ يسانت  درجه ۲۷ثابت 
ط استاندارد يکار رفته شرا ط بهيشرا .ره شديها ذخ و داده انجام يبردار داده

گر يبردار داده يبرا .رود يشمار م ن ابزارها بهيکاربرد ا که به   Sentek حس
 يمنحن .ه شدرفتگشود به کار  ين منظور استفاده ميا يطور معمول برا

 ياز منحن .دهد يرا نشان م شده يريگ اندازه يها از داده يا نمونه ۱شکل 
گريشيب ۱شکل  به دست درجه بر ثانيه ± ۰۳۵/۰ در حدود نه نوفه حس

  .ديآ يم
  

 اسيبا يداريروش محاسبه پا

 استفاده از با انس آلنيوار يد ابتدا منحنياس بايبا يداريمحاسبه پا يبرا
گر ژاز  به دست آمده يها داده ک  که يروسکوپ تار نوريحس به صورت ي

ي زماني است، محاسبه شود  ياز منحن يکل يا نمونه ۲شکل  .]۲[سر
 يتوان برخ يم يمنحن يها ک از بخشياز هر . دهد يانس آلن را نشان ميوار

اس و انواع يبا يداريمانند پا يروسکوپ تار نوريژ يعملکرد يها يژگياز و
اس به بخش ثابت يبا يداريکه پا است يهيبد. ها را به دست آورد نوفه

ن بخش يبا توجه به ا .شود ينشان داده شده مربوط م ۲که در شکل  يمنحن
گر ژيه عملکرد بهيناح يدر حالت کلتوان  يم را  يروسکوپ تار نورينه حس
  .]۳-۲[دا کرديپ

ي ذخيره شده مربوط به خروجي داده ک ژيروسکوپ ها ي ي به طور  ها

همچنين . استبه صورت درجه بر ثانيه و تابعي از زمان و  t)( معمول
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ي  sf بسامدشود، داده ها با  فرض مي اند و  ثانيه ذخيره شده Tهرتز و برا

ي ذخيره شده  کل داده در نتيجه تعداد TsfNها  يبرا.  است 
ط را به صورت زيروا يمحاسبه منحن ف ير تعريانس آلن بردار زمان متوس

  :ميکن يم
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ط باال و خوشه   گر به دست آمده از حس يها داده يبند با استفاده از رواب
ن يانس آلن مربوط به ايوار يمنحنVG910Hمدل  يروسکوپ تار نوريژ
  . نشان داده شد ۳روسکوپ در شکل يژ

و  انس آلنيوار ياز منحنبا استفاده شتر اشاره شد، يهمان طور که پ
ب اس را يبا يداريتوان انواع نوفه و پا يمختلف م يدر نواح يمنحن شي

م يبازه تقس يتوان به تعداد يرا م يمنحن آل هر دهيدر حالت ا .محاسبه کرد
ن يمهمتر دارد که ينيب ثابت و معياز نمودار ش يه مشخصيناح کرد که هر

که  ب صفريبا ش يو بخش افق± ۱، ±۵/۰ بيبا ش يها بازه عبارتند ازها  بازه
ب غ اثر بهه يهر ناح ثابت همان قسمت . استها مربوط  از انواع نوفه يکيال

ن حالت يبهترمربوط به  طيمشخص است شرا يگونه که در شکل به روشن
با توجه به  .است روسکوپين مدل از ژيدر ا يقابل دسترس اسيبا يداريپا

گر دارايابه دست آمده،  يمنحن اس حدود  يبا يداريط پايشرا ين حس
deg/hr۳ ط زما گين مبا متوس     . ه استيثان ۲۰-۱۰حدود يريگ نيان

  

ی يريگ جهينت  و جمع بند

گر ژ يبردار با استفاده از داده  VG910Hمدل  يروسکوپ تار نورياز حس
گر با استفاده از روش محاسبه واريا يداريپا . انس آلن به دست آمدين حس

و بدون ابهام در استخراج به طور کامل مشخص  ،روشي جديد انس آلنيوار
ي تصادفي پ گرهاارامترها ي که اين  است يروسکوپ تار نوريژ يحس به طور

ي آماري  ي بيان پارامترها ي برا معيار در دهه اخير به عنوان استاندارد
ي مورد استفاده قرار گرفته است ي ناوبر توان انواع  ين روش ميبه ا. سنسورها

گر به طور تصادفند کارکرد حيکه در فرا ييخطاها ا دهند ر يرخ م يس
گيا يبررس. کرد يبررس گون ن ييتع يرات آنها براييتغ ين خطاها و چ

گ گون ت يشتر از اهميا دقت بروسکوپ بيژ يها از داده نهيبه استفاده يچ
  . برخوردار است ياساس

 باکند و  يار کار ميانحراف معتغييرات  اساساين معيار بر  هر چند 
ط افزايش داده ي متوس ک  ها م انحراف ينتظار دارا داده مجموعهگيري در ي

گرهااما در مورد ار کوچکتر شود، يمع ي   يروسکوپ تار نوريژ يحس از مقدار
 يبه عوامل متعدد کند که شروع به افزايش ميار يبه بعد انحراف مع ينيمع

اين منحني، به عنوان  نهيکمنقطه   .شود يمربوط م تصادفي گام از جمله
ي باياس، در نظر گرفته معيار سنجش ک  شده پايدار ي ي و اين مقدار برا
روش به کار رفته در . دگرد مواره به صورت يکتا مشخص ميدسته داده ه

گر تواند در سنجش ين پژوهش ميا ي مورد استفاده در يها حس و به  ناوبر
گرهايو ي در محاسبه به  يروسکوپ تار نوريژ يژه در حس عنوان استاندارد

ي  گرهاپارامترها عالوه  .رديگد استفاده قرار مور يروسکوپ تار نوريژ يحس
 به راحتي قابل درک ون روش يله ايبه دست آمده به وس ين پارامترهايبر ا

گرها  يانواع مختلف ن روش،ين با به کار بستن ايهمچن به راحتي قابل از حس
  .خواهند بودمقايسه 
  

ل ي  داده: ۱شک پ تار نور گر ژيروسکو ي ذخيره شده از حس   VG910Hها
  

لش ي واريانس آلننمونه کل: ۲ک   ي منحن
  

ل ي : ۳شک پ تار نور ي واريانس آلن محاسبه شده مربوط به ژيروسکو منحن
  VG910Hمدل 
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