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ي ورخ چرخص اجسام  ای زاييٍ مًقعیت گیری دقیقابسار اوذازٌ عىًانٍ بر اساض اثر ساگىاک ب (FOGتار وًری ) یَاشيريسکًپ -چکیذٌ 

بر اساض مبتىی بر ريش حلقٍ باز ي مذ شيريسکًپ تاروًری با استفادٌ از تار وًری تک آزمايطگاَی مطرح َستىذ. در ايه پصيَص ومًوٍ 

ری گي دي (FOG-1) تقًيت کىىذٌ الکیه دستگاٌ استاوذارداستفادٌ از سا يعىی مج ريشساختٍ ي با استفادٌ از دي  طرح حذاقل پیکربىذی

 است s5.15بازٌ ديىامیکی محذيد بٍ  FOGبا تًجٍ بٍ مطخصات است. يابی ضذٌ  مطخصٍساختٍ ي  ،(FOG-2) رَای الکتريویکیمذا

smv، ترتیب عبارت از  بٍ FOG-1رای  بپايذاری باياض  حساست يي پارامترَای اوذازٌ گیری ضذٌ ضامل  443 ،h3.7  برای ي

FOG-2 ترتیب عبارت ازٍ بsmv 660 ،h2.11 .َستىذ 

 آؽكارعاسي فاس حذاقل پيكزتٌذي، ، حلقِ تاس،صيزٍعكَج تار ًَري -كليذ ٍاصُ
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Abstract- Gyroscopes as accurate devices are able to measure angular position and rotation rate. In this research, an open-

loop optical fiber gyroscope based on minimum configuration by using single mode fiber was constructed and characterized.  

To characterize the FOG, two methods including a commercial lock-in amplifier and electronics circuit have been used. The 

dynamic range of FOG is limited to s5.15 . The results show that the sensitivity and bias stability of FOG-1 are 

smv 443  and h3.7  and also these parameters for FOG-2 are smv 660  and h2.11 , respectively. 
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 مقذمٍ -1

ّاي  ّغتِ عيغتنػٌَاى ِ تّاي تار ًَري  صيزٍعكَج

ّاي  عاهاًِ ًاٍتزي، َّاًَردي، غيادر صٌ اهزٍسُ ،كٌتزلی

ّاي  ّا ٍ هاؽيي ّاي ًفت، رتات ًظاهی، صٌؼت حفاري چاُ

ػولكزد  .[1] فزاٍاًی دارًذكارتزدّاي  خَد كٌتزل

ٍ  [2]ّاي تار ًَري تزاعاط اثز عاگٌاک  صيزٍعكَج

ٍ ٍاتغتِ تِ كارتزد خاؿ  ّاي هختلف رٍػتِ ا عاخت آًْ

ايي در اعت.  قاتل طزاحی ٍ عاخت تا هؾخصات هختلفی

عاختِ  صيزٍعكَج تار ًَريپضٍّؼ ًوًَِ آسهايؾگاّی 

عيگٌال خزٍجی آى دٍ رٍػ هتفاٍت ؽذُ ٍ تا اعتفادُ اس 

 اًذ. هقايغِ ؽذُدعت آهذُ ٍ ِ ت

 شيريسکًپ تار وًریاصًل  -2

ّاي  ، )هَافق ػقزتِجْت هخالفاًتؾار ًَر در دٍ 

1عاػت
CW ِ2ّاي عاػت ٍ هخالف ػقزت

CCW ) در هغيز

دٍر تار  Nؽاهل  Rتِ ؽؼاع  حلقَي )پيچِ تار ًَري(

 صفز تذاخل ، تا اختالف فاسAًَري تِ عطح هقطغ 

حَل هحَر ػوَد تز پيچِ در ؽزايطی كِ  ًوايٌذ. هی

 CWصَرت سيز تيي ِ ي تاختالف فاس ذ،چزخت پيچِ صفحِ

ٍ CCW [2] گزدد ايجاد هی: 

(1)             
λc

πANΩ
Δφ

8
R  

طَل  ٍ تار ًَري پيچِچزخؼ ًزخ  Ωراتطِ  ايي دركِ 

ًَع  FOGدر چيذهاى پايِ  اعت. عزػت ًَر Cهَج ٍ 

 هطاتق ؽكل 3پيكزتٌذيطزح حذاقل ٍ تز اعاط حلقِ تاس 

ٍ ٍارد ؽذُ  2×2 ٍيجگزتشتِ تاسٍي ، ليشر ديَدي ، ًَر(1)

دٍم ٍارد  2×2پظ اس ػثَر اس قطثؾگز تِ تشٍيجگز 

جگز دٍم يؽَد. پيچِ تار ًَري هطاتق ؽكل تِ تشٍ هی

پيچِ قزار  طزف اًتْايیدر  فاسهتصل اعت ٍ هذٍالتَر 

تذاخلی عاگٌاک پظ اس طی هزاحل گزفتِ اعت. عيگٌال 

آؽكارعاس قاتل  ٍعيلِ تِهذٍالعيَى ٍ ٍاهذگزداًی 

ؽكارعاسي اعت. تَاى هياًگيي اهَاج تذاخلی خزٍجی اس آ

 :[2] ؽَد صيزٍعكَج تا راتطِ سيز دادُ هی

(2)             )1
2

0 CosΔ(
I

P   

 اعت. 0Δφخزٍجی در ؽزايط ؽذت  0Iكِ 

                                                           
1
clockwise 

2
 counter-clockwise 

3
Minimum configuration 

 تز اعاط حذاقل پيكزتٌذي صيزٍعكَج تار ًَري :1ؽكل

را  FOG( هٌحٌی تغييزات تَاى خزٍجی 2ار ؽكل )ًوَد

 دّذ. ًؾاى هی Δφتزحغة 

 
 FOG: هٌحٌی تغييزات خزٍجی 2ؽكل

 بٍ ريش حلقٍ باز FOGيامذگرداوی  -3

تزاي آؽكارعاسي فاس در  ي ٍاهذگزداًیّا يكی اس رٍػ

در ايي رٍػ هطاتق حيي چزخؼ رٍػ حلقِ تاس اعت. 

گيزد ٍ در  َر در يک عز پيچِ قزار هی(، هذٍالت1ؽكل )

صَرتی كِ عيگٌال تا داهٌِ ٍ فزكاًظ هٌاعة اػوال 

هٌتقل  2π/( ت3ِگزدد، ًقطِ كار هطاتق ؽكل )

گزدد. هطاتق ؽكل در ايي ٍضؼيت عيگٌال خزٍجی  هی

ؾاى دادُ ؽذُ ً  0Ω  ٍ0Ω آؽكارعاس در دٍ حالت

چزخذ عطح عيگٌال  هی FOGاعت. درحالتی كِ 

كٌذ ٍ لذا اس ايي  خزٍجی هتٌاعة تا ًزخ چزخؼ تغييز هی

گيزي  تَاى ًزخ چزخؼ را تا دقت هٌاعثی اًذاسُ طزيق هی

ًوَد. اًتخاب فزكاًظ هذٍالعيَى هٌاعة تز اعاط 

حلقِ يؼٌی  پاراهتز سهاى ػثَر
c/n

L
τ   گزدد.  هیتؼييي

تٌاتزايي فزكاًظ هذٍالعيَى هٌاعة تا راتطِ سيز دادُ 

 :[3] ؽَد هی

(3   )   
τ

f
2

1
 

عيگٌال  fٍاعطِ هذٍالعيَى تا فزكاًظ ِ هطاتق ؽكل ت

 2fعيگٌالی تا فزكاًظ  FOGتَليذ ؽذُ در خزٍجی 

 خَاّذ تَد.
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 [4]َى تاياطهذٍالعي ًوَدار: 3ؽكل

 چیذمان آزمايطگاَی -4

ٍ تخؼ ّاي  FOG( چيذهاى آسهايؾگاّی ًوًَِ 4) ؽكل

ٍاهذگزداًی را ًؾاى هی دّذ. در ايي چيذهاى اس يک ليشر 

اًذاس عاختِ ؽذُ تزاي آى اعتفادُ ؽذُ  ديَدي ٍ هذار راُ

 mw 2ٍ تَاى آى  nm 1550اعت. ليشر در طَل هَج 

يكغَكٌٌذُ ًَر  سا يًَر ليشر ديَدهطاتق ؽكل اعت. 

جْت هواًؼت اس تاسگؾت ًَر ٍ جلَگيزي اس ًاپايذارعاسي 

ٍارد ٍ پظ اس  2×2ػثَر كزدُ ٍ تِ تاسٍي تشٍيجگز  هٌثغ

دٍم ؽذُ ٍ عپظ تِ  2×2ػثَر اس قطثؾگز ٍارد تشٍيجگز 

ًَري تک هذ تِ طَل  تارؽَد.  پيچِ تار ًَري ٍارد هی

m2000 تِ قطز اي قطثی تز رٍي قزقزُ ٍ در آرايؼ تک 

cm 5/21  .در اًتْاي پيچِ ًيش اس تغتِ ؽذُ اعت

ر ًَري پيچيذُ تااي تا تؼذادي دٍر  پيشٍالكتزيک اعتَاًِ

ػٌَاى هذٍالتَر فاس اعتفادُ ؽذُ اعت. ِ ؽذُ تز رٍي آى ت

دعتگاُ يكی اعتفادُ اس  رٍػدر تخؼ ٍاهذگزداًی دٍ 

 SRS830 Stanford Research) قفل ؽًَذُتقَيت كٌٌذُ 

Systemsػٌَاى ِ ( تFOG-1  ديگزي هذارات الكتزًٍيک ٍ

 عٌج گذر، هذار عطح كٌٌذُ، فيلتز هياى ؽاهل: تقَيت

اعتفادُ ؽذُ كِ در ًْايت خزٍجی ّز   FOG-2ػٌَاى ِ ت

كارت هثذل آًالَگ تِ ديجيتال ٍارد  ٍعيلِ تِدٍ رٍػ 

دعت ِ كاهپيَتز ؽذُ ٍ پظ اس پزداسػ، عيگٌال خزٍجی ت

 آيذ. هی

هذٍالتَر تا تغاهذ ّاي اٍليِ  پظ اس آسهَىآسهايؼ در ايي 

kHz 19.5 گذر تا هؾخصات  هذٍلِ ؽذُ ٍ فيلتز هياى

kHz.fفزكاًظ ػثَر  519  ُ529ٍ تْز.Q   ًِغثت ت

kHzf)تغاهذ عيگٌال  39)  .طزاحی ؽذُ اعت

صفحِ چزخاى  ،FOGياتی  هٌظَر اًجام هزاحل هؾخصِ تِ

ّاي هختلف ٍ اهكاى خَاًذى  تا قاتليت تٌظين عزػت

( تصَيز تخؼ ّاي هختلف 5عزػت عاختِ ؽذ. ؽكل )

هطاتق  دّذ. را ًؾاى هی FOG-1  ٍFOG-2ؽاهل چيذهاى 

جْت ّاي ًَري ٍ الكتزًٍيكی  تواهی تخؼ (5) ؽكل

ؽذُ  جلَگيزي اس تغييزات هحيطی در داخل جؼثِ تؼثيِ

 اعت.

 FOG-1  ٍFOG-2 چيذهاى آسهايؾگاّیطزح ؽواتيک اس  (:4)ؽكل

 

 FOG-1  ٍFOG-2چيذهاى آسهايؾگاّی  تصَيز(: 5ؽكل)

 بىذی وتايج تجربی ي جمع -5

2π/Δφكِ تِ اساي  FOGتا تَجِ تِ هحذٍدُ خطی   

 تَاى تاسُ ديٌاهيكی هی ،( قاتل هحاعثِ اعت1اس راتطِ )

.s خطی 515  را تزايFOG دعت آٍرد.ِ هشتَر ت 

ًوًَِ ٍلتاص خزٍجی )كِ در ٍاقغ تياًگز داهٌِ عيگٌال در 

( ًؾاى 7( ٍ )6ّاي ) فزكاًظ هذٍالعيَى اعت( در ؽكل

ّاي تجزتی تزاسػ خطی صَرت  تزاي دادُ دادُ ؽذُ اعت.

ّا تياًگز هيشاى  گزفتِ ٍ ؽية ّز كذام اس هٌحٌی

تا تَجِ تِ  عت.اFOG يا پارهتز هقياط حغاعيت 

smvتزاتز  FOG-1ًوَدارّا حغاعيت  443  ٍ

smvتزاتز  FOG-2حغاعيت  660 .هطاتق ؽكل  اعت

FOG-1  فاس قفل ؽًَذُ ٍ تذليل اعتفادُ اس هكاًيشم

 FOG-2 ًغثت تِ تاريکفيلتز تا پٌْاي تاًذ تغيار ايجاد 

اٍل اعتفادُ ؽذُ رفتار هتذفيلتز هياى گذر كِ در آى اس 

 خطی ٍ هٌاعثتزي دارد.



 فَتًَيک ايزاى ٍ فٌاٍري كٌفزاًظ هٌْذعی ّؾتويي ٍكٌفزاًظ اپتيک ٍ فَتًَيک ايزاى  دٍهييٍ تيغت 
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 FOG-1عطح عيگٌال خزٍجی تزاي : هٌحٌی تغييزات 6ؽكل

ؽك

 FOG-2هٌحٌی تغييزات عطح عيگٌال خزٍجی تزاي : 7ل

( ًوًَِ تغييزات عطح عيگٌال خزٍجی تزاي 8در ؽكل ) 

ًؾاى دادُ  در دٍ رٍػs0 ٍ s5.3 ّاي عزػت

 s5.3ّاي  هطاتق ؽكل در عزػت ؽذُ اعت.

ًَعاًات قاتل تَجْی در عطح عيگٌال تا فزكاًظ كن 

(Hz5.0 ٍجَد دارد كِ ًاؽی اس ًَعاًات عزػت هَتَر )

 تاؽذ. در حيي چزخؼ هی

 
 تغييزات عطح عيگٌال خزٍجی: 8 ؽكل

در ؽزايط  خزٍجی عيگٌالتا تَجِ تِ تغييزات عطح 

يا ) FOGهؾخصِ پايذاري  ،صيزٍعكَجحالت عكَى 

ٍ تزاي  FOG-1 h3.7تزاي  تاياط(پاراهتز پايذاري 

FOG-2 h2.11  ِهٌحٌی تغييزات  .ؽذُ اعتهحاعث

( آٍردُ ؽذُ 9خزٍجی دعتگاُ در حالت عكَى در ؽكل )

 اعت.

 ّا تزاي ّز دٍ رٍػ غييزات دادُ: هٌحٌی ت9ؽكل 

 گیری وتیجٍ -6

ًَري تا  در ايي پضٍّؼ ًوًَِ آسهايؾگاّی صيزٍعكَج تار

رٍػ حلقِ تاس ٍ تز اعاط  تِهذ اعتفادُ اس تار ًَري تک 

طزح حذاقل پيكزتٌذي عاختِ ٍ تا اعتفادُ اس دٍ رٍػ 

ٍ ديگزي  (FOG-1) كٌٌذُ الكيي تقَيت رٍػهجشا يؼٌی 

ياتی  ، عاختِ ٍ هؾخصِ(FOG-2) كیهذارّاي الكتزًٍي

هحذٍد تِ  FOGخطی  تاسُ ديٌاهيكیؽذُ اعت. 

s5.15 ت، يؽاهل حغاعگيزي ؽذُ  اراهتزّاي اًذاسٍُ پ

، اس تزتية ػثارت تِ FOG-1 تزاي پايذاري تاياط

smv 443 ،h3.7 ٍ تزاي FOG-2 ِت تزتية ػثار ت

smv اس 660 ،h2.11 ّغتٌذ. 
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