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 وايتری ایىرسی در رادار دَاوٍ مصىًعی استخراج السامات دقت سىسًرَای
 

 3علیرضا خیاطیان ،2محسه حاتم ،1يحیذ چراغی محمًدآتادی

 پظٍّـکذُ هکاًیک پظٍّـگاُ فضایی ایشاى، ؿیشاص -1

 شاصیؿ شاى،یا ییپظٍّـگاُ فضا کیپظٍّـکذُ هکاً -2

 داًـگاُ ؿیشاص، ؿیشاص -3

 
 

 چكیذٌ

ی تِ تلَیشی تا کیفیت هٌاػة دس ساداس دّاًِ هلٌَػی )ػاس( دػتیات

هؼتلضم کؼة داًؾ دلیك دس هَسد هَلؼیت آًتي ًؼثت تِ ّذف دس ّش 

لحظِ اػت. ایي داًؾ اص عشیك اػتفادُ اص ػٌؼَسّای ًاٍتشی حاكل 

دلت الضاهات حاضش تا ّذف اػتخشاج  ، همالِتش ایي اػاعؿَد.  هی

تذٍیي ؿذُ  ػاس ػاهاًِ پاساهتشّای ش حؼةتایٌشػی  ػٌؼَسّای ًاٍتشی

اتتذا سٍاتظ سیاضی تیاًگش استثاط پاساهتشّای اػت. دس ایي ساػتا، 

ػاس هـخق ؿذُ اػت.  ػاهاًِ ػٌؼَسّای ًاٍتشی ایٌشػی تا پاساهتشّای

ایٌشػی تشای چٌذ ػٌاسیَ  الضاهات دلت ػٌؼَسّای ًاٍتشی پغ اص آى،

جْت اػتفادُ ایٌشػی ػٌؼَس ًاٍتشی چٌذ ًیض،  دس ًْایت تؼییي ؿذُ اػت.

الصم تِ رکش اػت  پیـٌْاد گشدیذُ اػت. هَسد ًظش دس ػاهاًِ ػاس َّاپایِ

سًٍذ كَست گشفتِ دس اًتخاب ػٌؼَسّای ًاٍتشی ایٌشػی هٌجش تِ کِ 

 ػاهاًِ ػاس ؿذُ اػت.اجشای پشٍطُ کاّؾ صهاى ٍ ّضیٌِ دس 

ٍاحذ  -ٍتشی ایٌشػیػیؼتن ًا -ساداس دّاًِ هلٌَػی َای كلیذی: ياشٌ
 پاساهتشّای ػٌؼَسّای ًاٍتشی ایٌشػی -اًذاصُ گیشی اًیشػی

 

 مقذمٍ -1

)ػاس(  2یدس ساداس دّاًِ هلٌَػ ٌِیتْ 1تا فَکَع یشیتِ تلَ یاتیدػت

آًتي ًؼثت تِ ّذف دس ّش  تیدس هَسد هَلؼ كیهؼتلضم کؼة داًؾ دل

 اصهٌذی( 3ًفَکَع )اتَفَکَع یافضاس ًشم یّا کیتکٌ یلحظِ اػت. حت

الضاهات تِ  يیهشتَط تِ حشکت ساداس اػت. ا یّا یشیگ اًذاصُ یِ یكحت اٍل

تلٌذ ٍ  یتاال، تشدّا کیتفک تِ حذ اصیّوچَى ً یغیؿشا دس ظُیٍ

 4یٌشػیا یشیگ . ٍاحذ اًذاصُشدیهذ ًظش لشاس گ ذاًیؿذ ذیتا يییپا یّا ػشػت

(IMUاتضاس اكل )خَد تِ عَس  ػاس اػت کِ ػاهاًِ حشکت دس یشیگ اًذاصُ ی

 يیحاضش تا ّذف پاػخ تِ ا همالِاػاع،  يی. تش اتاؿذ یخغا ه یداسا یرات

جْت  IMU یهـخلات الصم تشا"ؿذُ اػت کِ  يیػَال تذٍ

 "ؼت؟یػاس چ ػاهاًِ ییکاسا یػاص تشآٍسدُ

  حیػاس تَض ػاهاًٍِ ًحَُ ػولکشد  تیساػتا، اتتذا ؿشح هأهَس يیا دس

 vahid_cheraghi@yahoo.com ،09399692240، َافضاداًـجَی دکتشی پظٍّـگاُ ّ -1

 )ًَیؼٌذُ هخاعة(

 داًـیاس پظٍّـکذُ هکاًیک پظٍّـگاُ فضایی ایشاى -2

 داًـیاس داًـکذُ هٌْذػی تشق ٍ کاهپیَتش داًـگاُ ؿیشاص -3

                                                 
1 Focus 
2 Synthetic Aperture Radar (SAR) 
3 Autofocus 
4 Inertial Measurement Unit (IMU) 

 یپاساهتشّا اىیاستثاط ه ًگشایت یاضیؿذُ اػت. پغ اص آى، هؼادالت سدادُ 

 يیػاس آٍسدُ ؿذُ اػت. ّوچٌ ػاهاًِ یٍ پاساهتشّا یًاٍتش یػٌؼَسّا

ػاس ػٌَاى  ػاهاًِدس  تیهجاص هَلؼ یالضاهات هشتَط تِ حذاکثش خغا

 شاتییتغ ی تاصُ یحذ شیاػت. ػپغ تا دس ًظش گشفتي هماد ذُیگشد

ٍ الضاهات  فیؼشت ی تلَیشتشداسیَیػاس، چٌذ ػٌاس ػاهاًِ یپاساهتشّا

تش  ض،یً تیاػتخشاج ؿذُ اػت. دس ًْا یًاٍتش یهشتَط تِ دلت ػٌؼَسّا

 یچٌذ ػٌؼَس ًاٍتش ،یًاٍتش یػٌؼَسّا یؿذُ تشا يییاػاع دلت تؼ

 ؿذُ اػت. ـٌْادیپ ِیَاپاجْت اػتفادُ دس ػاهاًِ ػاس ّ

 

 شرح مأمًریت ي وحًٌ عملكرد ساماوٍ سار -2

دس ػلن ػٌجؾ اص  شیًاپز تَاًوٌذ ٍ اجتٌاب یاهشٍصُ اص ساداس تِ ػٌَاى اتضاس

 تیّوچَى لاتل ییایهضا یداسا ی. ػٌجٌذُ ساداسؿَد یه ادی 5دٍس

دس ّش  شیاخز تلاٍ ییٍ تَاًا ییهختلف آب ٍ َّا ظیدس ؿشا یشتشداسیتلَ

 ذمػ شیًظ یًَالل یػٌجٌذُ داسا يیا ،یاص ؿثاًِ سٍص اػت. اص عشف یػاػت

 لِ،یًم يیػوت اػت. تِ هٌظَس سفغ ا هٌاػة دس جْت 6کیٍجَد حذ تفک

 .گشدد یػاس اػتفادُ ه تِ ساداس هَػَم یاص ًَع خاك

هٌاػة دس  کیتِ حذ تفک یاتیػاس جْت دػت ػاهاًِػولکشد  یهثٌا

صهاى ػثَس پشتَ  دس هذت یافتیدس گٌالیػ 7جْت ػوت، پشداصؽ ّوذٍع

اػت کِ  يیفشم تش ا ػاهاًِ يیپشداصؽ ا یّا تنیاػت. دس الگَس 8اص ّذف

اص حشکت  یتٌْا ًاؿ گٌالیفاص ػ شاتییصهاى ػثَس پشتَ اص ّذف، تغ دس هذت

 يیا هذتاًتـاس دس  شیکِ عَل هؼ ی. دس كَستتاؿذ یه یًاه شیساداس دس هؼ

 ضاىیًـذُ تاؿذ، تؼتِ تِ ًَع ٍ ه یٌیت ؾیپ شاتییتغ یداسا یصهاً ی تاصُ

خَاّذ  تیفیک ٍ کاّؾ یٌّذػ یخغا یحاكل داسا شیتلَ شات،ییتغ يیا

 .[1] تَد

ًوَد. دس  فیتؼش تَاى یػاس ه ػاهاًِػولکشد  یتشا یگًَاگًَ یهذّا

 ی، ػک9َهپ پیتحت ػٌَاى اػتشػاس  ػاهاًِ هتذاٍل اسیتؼ یاص هذّا یکی

 شیهؼ کی یٍ ...( سٍ يیتذٍى ػشًـ ی هاَّاسُ، پشًذُ وا،یحاهل ساداس )َّاپ

تحت  يیصه یتش سٍ ِیًاح کیکِ  یصهاً یحشکت کشدُ ٍ دس ع نیهؼتم

تا  ییّا کِ جْت پشتَ ثاتت اػت پالغ یلشاس داسد، دس حال َتـؼـغ پشت

ّا سا  اسػال کشدُ ٍ اًؼکاع آى ِیخاف تِ ػوت آى ًاح َىیهذٍالػ

 شیتلَ لیتـک یحاكل تشا یّا دادُ تیتا دس ًْا ذیًوا یه یآٍس جوغ

                                                 
5 Remote sensing 
6 Resolution 
7 Coherent 
8 Aperture time (Ta) 
9 Stripmap 
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اهاًِ ػاس ػ هپ پیهذ اػتش ی اص ٌّذػِ یًَػ یی. ؿوا[2] پشداصؽ ؿًَذ

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 1دس ؿکل 

 
 [3] مح َىذسٍ ساماوٍ سار در مذ استریح -1شكل 

آٍسدُ  2هپ دس ؿکل  جضئیات تیـتشی اص ػاهاًِ ػاس دس هذ اػتشیپ

 ؿذُ اػت.

 
 [4] مح َىذسٍ ساماوٍ سار در مذ استریح -2شكل 

 شیتا فشم هؼ ػاهاًِ ػاسدس  شیتلَ لیتـک یّا سٍؽ یِ یؿکل پا

. دس گشدًذ یاػوال ه یافتیخام دس یّا حاهل ساداس تش دادُ یػکَ آل ذُیا

 ،یًاه شیحاهل اص هؼ یاًحشاف ػکَ لیتِ دل ِیػاس َّاپا ّای ػاهاًِ

خغاّا دس  يیکِ ا تاؿٌذ یه یحشکت یخغاّا یحاٍ یافتیخام دس یّا دادُ

اػت  الصم يی. تٌاتشادٌّذ یلشاس ه شیسا تحت تاث ییًْا شیتلَ تیفیک تیًْا

تا ػشػت ثاتت(  نیهؼتم شی)هؼ آل ذُیا شیاص هؼ یاًحشافات حشکت ضاىیه

جثشاى آى اًحشافات هَسد  یخام تشا یّا ؿذُ ٍ دس پشداصؽ دادُ یشیگ اًذاصُ

 .شًذیاػتفادُ لشاس گ

اًحشافات  یهجاص تشا ضاىیه يییفَق، تؼ حاتیتَجِ تِ تَض تا

ػاس  ػاهاًِ دس یِ هْوّذف هؼأل یصهاى ػثَس پشتَ اص سٍ دس هذت یحشکت

. اص ؿَد یه يییتؼ یًاٍتش یتَػظ ػٌؼَسّا یاًحشافات حشکت ضاىیاػت. ه

 یًاٍتش یاص دلت ػٌؼَسّا یتاتؼ یدلت ػٌجؾ اًحشافات حشکت یعشف

حاضش للذ داسد تش اػاع هـخلات دس ًظش  همالِاػاع،  يیاػت. تش ا

 یٌؼَسّاػ یهـخلات الصم تشا ِ،یػاهاًِ ػاس َّاپا یگشفتِ ؿذُ تشا

 یهؼشف ذیسا جْت خش ییسا اػتخشاج کٌذ ٍ هتؼالة آى، ػٌؼَسّا یًاٍتش

 .ذیًوا

 هپ پیهذ ػولکشد اػتش یٍ داسا ِیػاس هذ ًظش اص ًَع َّاپا ػاهاًِ

 یاتیآى دػت تیٍ هأهَس Xػاهاًِ ػاس تاًذ  يیا یفشکاًؼ ی اػت. هحذٍدُ

ٍ تشد اػت. ػوت  یهتش دس دٍ ساػتا 2تا  5/0 کیتفک تا حذ یشیتِ تلَ

 .آٍسدُ ؿذُ اػت 1جذٍل ػاهاًِ ػاس دس  يیهـخلات ا

 مشخصات ساماوٍ سار ًَاخایٍ -1ل جذي

 

، تِ تشتیة 1دس جذٍل  LOS ،ISLR  ٍPSLRهٌظَس اص ػثاسات 

 3ٍ ًؼثت للِ گلثشگ فشػی 2، ًؼثت هؼاحت گلثشگ فشػی1خظ دیذ

 تاؿذ. هی

 

امترَای استخراج معادالت ریاضی تیاوگر ارتثاط میان خار -3

 سىسًرَای وايتری ي خارامترَای ساماوٍ سار

ّای استثاط دٌّذُ پاساهتش سیاضی ، اػتخشاج هؼادالتتخؾّذف ایي 

ًاٍتشی تا خغای هجاص هَلؼیت دس ػاهاًِ ػاس اػت. دػتیاتی  ػٌؼَسّای

تِ ایي ّذف تا تَجِ تِ تؼذد پاساهتشّای هَجَد ّن دس هَسد ػٌؼَسّای 

هاًِ ػاس کاس هـکلی اػت. تِ هٌظَس فائك آهذى تش ًاٍتشی ٍ ّن دس هَسد ػا

 ایي هـکل فشضیات صیش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت؛

 صهاى دّاًِ هلٌَػی اص ّیچ ػیؼتن  فشم تش ایي اػت کِ دس هذت

 ؿَد. اػتفادُ ًوی IMUکوک ًاٍتشی تشای کوک تِ 

 ؿَد کِ دس ؿشٍع صهاى دّاًِ هلٌَػی،  فشم هیIMU  تذٍى

 اػت. 4ػتگاُ هختلات هذ ًظش االیيّیچگًَِ خغایی تا د

 فشم تش ایي اػت کِ 5تِ هٌظَس ًادیذُ گشفتي اثش تاصٍی اّشم ،

 اػت. 6اعالػات ػیؼتن ًاٍتشی هشتَط تِ هشکض فاص آًتي ساداس

  دس اػتخشاج سٍاتظ هَجَد، فشم ؿذُ اػت کِ خغاّای فاص هَجَد

غاّای كشفاً هتٌاػة تا خغاّای تشد ّؼتٌذ ٍ تأثیش اثشات جَی تش خ

 فاص ًادیذُ گشفتِ ؿذُ اػت.

  ُالضاهات هَجَد تش پاساهتشّای کاسآیی ػیؼتن ًاٍتشی تا فشم اػتفاد

 ّای هشػَم اتَفَکَع اػتخشاج ؿذُ اػت. اص سٍؽ

 LOSػاهاًِ ػاس َّاپایِ، خغای هَلؼیت هٌجش تِ خغای تشد دس 

ٍ دس  7تٌذی تِ ًَتِ خَد هٌجش تِ خغای صهاى LOSؿَد. خغای تشد  هی

تا  LOSتیاًگش استثاط خغای تشد  (1هؼادلِ )ؿَد.  ًتیجِ خغای فاص هی

 [.5پاساهتشّای ػٌؼَسّای ًاٍتشی اػت ]

 

 

                                                 
1 Line Of Sight (LOS) 
2 Integrated Sidelobe Ratio (ISLR) 
3 Peak Sidelobe Ratio (PSLR) 
4 Align 
5 Lever arm 
6 Radar antenna phase center 
7 Timing 
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 تؼشیف ؿذُ اػت. 2دس جذٍل  (1هؼادلِ )پاساهتشّای آٍسدُ ؿذُ دس 

 (1تعریف خارامترَای آيردٌ شذٌ در معادلٍ ) -2ل جذي

 خارامتر شرح

    گیشی اًذاصُؿتاب ٍالؼی دس ساػتای 

    گیشی تش اًذاصُ ساػتای ػوَدؿتاب ٍالؼی دس 

    ای هحَسی صاٍیِ خغای ػذم ّن

    ای خغای ػذم تؼاهذ صاٍیِ

      (1ػشػتخغای ًَیض ػفیذ )خغای لذم تلادفی 

      2خغای ًَیض فلیکش

      خغای لذم تلادفی ؿتاب

    گیشی ای ٍالؼی دس ساػتای اًذاصُ ػشػت صاٍیِ

    گیشی ای ٍالؼی دس ساػتای ػوَد تش اًذاصُ ػشػت صاٍیِ

    ای هحَسی صاٍیِ خغای ػذم ّن

    ای خغای ػذم تؼاهذ صاٍیِ

      (3خغای ًَیض ػفیذ )خغای لذم تلادفی صاٍیِ

      خغای ًَیض فلیکش

      ای خغای لذم تلادفی ػشػت صاٍیِ

 (  )  اتغ ضشیة همیاعت

 'y( تا فشم دػتگاُ هختلاتی تؼشیف ؿذُ اػت کِ هحَس 1هؼادلِ )

آى دس كفحِ افمی ٍ  'xٍ تِ ػوت ًمغِ ّذف، هحَس  LOSآى دس ساػتای 

اػت.  'yآى دس كفحِ لائن ٍ ػوَد تش هحَس  'z، ٍ هحَس 'yػوَد تش هحَس 

كفش، پلتفشم حاهل ساداس  4یػاس تلَیشتشداسی تا صاٍیِ کج تشای یک ػاهاًِ

کٌذ. ایي تذاى هؼٌی اػت کِ دس ایي  حشکت هی 'xدس جْت هثثت هحَس 

ػالٍُ، تشای صٍایای تشخَسد تضسگ،  اػت. تِ 5ّواى هحَس سٍل 'xحالت هحَس 

اػت. تذیي  7تمشیثاً هحَس یاٍ 'zٍ هحَس  6تمشیثاً هحَس پیچ 'yتضسگ، هحَس 

 آیذ. هیگشد پذیذ  تشتیة یک دػتگاُ هختلات ساػت

ّای هشػَم  عَس کِ دس تاال گفتِ ؿذ تا فشم اػتفادُ اص سٍؽ ّواى

اتَفَکَع ٍ ّوچٌیي االیي دلیك ػیؼتن ًاٍتشی دس ؿشٍع صهاى دّاًِ 

تشای دػتیاتی تِ پاساهتشّای  (2)هلٌَػی، الضام آٍسدُ ؿذُ دس هؼادلِ 

 ؿَد. ػٌؼَسّای ًاٍتشی دس ًظش گشفتِ هی

(2)   (  )     

                                                 
1 Velocity Random Walk (VRW) 
2 Flicker noise 
3 Angle Random Walk (ARW) 
4 Squint angle 
5 Roll 
6 Pitch 
7 Yaw 

دس هؼادلِ فَق، تِ تشتیة پاساهتشّای حذ    ٍ    دٍ پاساهتش 

صهاى دّاًِ هلٌَػی دس ػاهاًِ ػاس  ٍ هذت LOSتفکیک دس ساػتای 

 ّؼتٌذ.

تا پاساهتشّای  IMUهؼادالت سیاضی تیاًگش استثاط پاساهتشّای 

. ًـاى دادُ ؿذُ اػت 4ٍ  3ٍل اػاهاًِ ػاس تش اػاع الضام فَق، دس جذ

 [ آٍسدُ ؿذُ اػت.5فشایٌذ دػتیاتی تِ ایي هؼادالت دس هشجغ ]

تا خارامترَای  سىج رياتط ریاضی تیاوگر ارتثاط خارامترَای شتاب -3ل جذي

 سار ساماوٍ

 خارامتر ياحذ راتطٍ ریاضی

              
 ⁄  PPM خغای ضشیة همیاع 

   (     )         
 ⁄  rad 

هحَسی ٍ  ی ػذم ّنّاخغا

 ؼاهذػذم ت

             
  ⁄⁄    √  ⁄  (VRWخغای ًَیض ػفیذ ) 

             
 ⁄  خغای ًاپایذاسی تایاع ؿتاب    

             
  ⁄⁄    √ ⁄  خغای لذم تلادفی ؿتاب 

تا  رياتط ریاضی تیاوگر ارتثاط خارامترَای شیريسكًج -4ل جذي

 سار خارامترَای ساماوٍ

 خارامتر ياحذ راتطٍ ریاضی

            
 ⁄  PPM خغای ضشیة همیاع 

   (     )         
 ⁄  rad 

ٍ هحَسی  ی ػذم ّنّاخغا

 ؼاهذػذم ت

         
  ⁄⁄   √ ⁄  (ARWخغای ًَیض ػفیذ ) 

              
 ⁄    ⁄  

خغای ًاپایذاسی تایاع ػشػت 

 ای صاٍیِ

         
  ⁄⁄      ⁄⁄  

خغای لذم تلادفی ػشػت 

 ای صاٍیِ

 

 ی وايتری ي معرفی چىذاستخراج السامات دقت سىسًرَا -4

 سىسًر وايتری مىاسة

گیشد ٍ تش  دس ایي تخؾ اتتذا پاساهتشّای ػاهاًِ ػاس هَسد تشسػی لشاس هی

اػاع ایي پاساهتشّا ٍ ّوچٌیي هؼادالت اػتخشاج ؿذُ دس تخؾ ػَم، 

گشدد. ّواًغَس  همذاس پاساهتشّای هشتَط تِ ػٌؼَسّای ًاٍتشی تؼییي هی

ؿذ، پاساهتشّای ػاهاًِ ػاس َّاپایِ تِ ؿشح  کِ دس تخؾ دٍم ًـاى دادُ

 اػت. 1جذٍل 

تَاى دسیافت کِ الضاهات هشتَط تِ  اص تشسػی هؼادالت تخؾ ػَم هی

هـخق    ٍ    پاساهتشّای ػٌؼَسّای ًاٍتشی تش اػاع دٍ پاساهتش 

َ تِ استفاع پلتفشم، ػشػت پلتفشم، پٌْای پشت   گشدد. اص عشفی پاساهتش  هی

( ًـاى 3آًتي ٍ صاٍیِ تشخَسد پشتَ ٍاتؼتِ اػت. ایي ٍاتؼتگی دس هؼادلِ )

 دادُ ؿذُ اػت.

(3)    
    

   (  )  
 

   استفاع پشٍاص،   صهاى دّاًِ هلٌَػی،  هذت   دس هؼادلِ فَق، 

اػت. تش اػاع ػشػت پلتفشم   صاٍیِ تشخَسد ٍ    پٌْای پشتَ آًتي، 

 1جذٍل ػاس کِ دس ػاهاًِ هؼادلِ فَق ٍ هحذٍدُ تغییشات پاساهتشّای 
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ؿَد کِ دس هؼادلِ  هـخق هی   ًـاى دادُ ؿذُ اػت، هحذٍدُ تغییشات 

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.4)

(4)         

ػاس َّاپایِ  ػاهاًِ، ػِ ػٌاسیَ تشای   تش اػاع هحذٍدُ تغییشات 

 گشفتِ ؿذُ اػت؛ دس ًظش

 :پشٍاص هؼادل  ایي ػٌاسیَ تشای کوتشیي استفاع سىاریً شمارٌ یک

دسجِ ٍ تیـتشیي ػشػت  30هتش، کوتشیي صاٍیِ تشخَسد هؼادل  3000

هتش تش ثاًیِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. دس ًظش گشفتي  60پلتفشم هؼادل 

     ایي همادیش تشای پاساهتشّای رکش ؿذُ تمشیثاً هٌجش تِ همذاس 

 ؿذُ اػت.ثاًیِ 

 :هتش،  3500پشٍاص هؼادل  ایي ػٌاسیَ تشای استفاع سىاریً شمارٌ دي

هتش تش ثاًیِ  50دسجِ ٍ ػشػت پلتفشم هؼادل  50صاٍیِ تشخَسد هؼادل 

دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. دس ًظش گشفتي ایي همادیش تشای پاساهتشّای 

 ؿذُ اػت. ثاًیِ     رکش ؿذُ تمشیثا ًهٌجش تِ همذاس 

 :ٍپشٍاص هؼادل  ایي ػٌاسیَ تشای تیـتشیي استفاع سىاریً شمارٌ س

دسجِ ٍ کوتشیي ػشػت  70هتش، تیـتشیي صاٍیِ تشخَسد هؼادل  4000

هتش تش ثاًیِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. دس ًظش گشفتي  40پلتفشم هؼادل 

      ایي همادیش تشای پاساهتشّای رکش ؿذُ تمشیثا ًهٌجش تِ همذاس 

 ؿذُ اػت.ثاًیِ 

   الصم تِ رکش اػت کِ دٍ ػٌاسیَ اص ػٌاسیَّای فَق همادیش حذی 

اًذ تا تذیي تشتیة، حذالل ٍ حذاکثش الضاهات هشتَط تِ  سا دس ًظش گشفتِ

 ػٌؼَسّای ًاٍتشی هـخق گشدد.

سٍاتظ هَجَد دس تخؾ ػَم، هـخلات  ػاصی تا اػتفادُ اص ؿثیِ

تشی تشای ّش ػٌاسیَ تؼییي ؿذُ اػت. ایي الصم تشای ػٌؼَسّای ًاٍ

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 7تا  5هـخلات دس جذاٍل 

مشخصات مًرد ویاز ترای سىسًرَای وايتری ترای سىاریًی  -5ل جذي

 ٍثاوی     شمارٌ یک، 

 ياحذ مقذار خارامتر

 َا سىج مشخصات شتاب

 PPM 16666.667 خغای ضشیة همیاع
 mrad 16.667 ی ٍ ػذم تؼاهذهحَس خغاّای ػذم ّن

⁄  √   12701.706 (VRWخغای ًَیض ػفیذ )  

    11666.667 خغای ًاپایذاسی تایاع ؿتاب

⁄ √   11065.880 خغای لذم تلادفی ؿتاب  

 َا مشخصات شیرسكًج

 PPM 8333.333 خغای ضشیة همیاع

 mrad 16.667 ؼاهذهحَسی ٍ ػذم ت خغاّای ػذم ّن

⁄ √  37.720 (ARWًَیض ػفیذ )خغای   

⁄   2480.556 ای خغای ًاپایذاسی تایاع ػشػت صاٍیِ  

⁄⁄     160375.075 ای خغای لذم تلادفی ػشػت صاٍیِ  

 

 

 

 

 

 

مشخصات مًرد ویاز ترای سىسًرَای وايتری ترای سىاریًی  -6 لجذي

 ثاویٍ     ، ديشمارٌ 

 ياحذ مقذار خارامتر

 َا سىج صات شتابمشخ

 PPM 3061.224 خغای ضشیة همیاع
 mrad 3.061 هحَسی ٍ ػذم تؼاهذ خغاّای ػذم ّن

⁄  √   3563.665 (VRWخغای ًَیض ػفیذ )  

    2142.857 خغای ًاپایذاسی تایاع ؿتاب

⁄ √   1330.589 خغای لذم تلادفی ؿتاب  

 َا مشخصات شیرسكًج

 PPM 1530.612 خغای ضشیة همیاع

 mrad 3.061 ؼاهذهحَسی ٍ ػذم ت خغاّای ػذم ّن

⁄ √  4.563 (ARWخغای ًَیض ػفیذ )  

⁄   195.262 ای خغای ًاپایذاسی تایاع ػشػت صاٍیِ  

⁄⁄     8264.529 ای خغای لذم تلادفی ػشػت صاٍیِ  

مشخصات مًرد ویاز ترای سىسًرَای وايتری ترای سىاریًی  -7ل جذي

 ثاویٍ      ، سٍمارٌ ش

 ياحذ مقذار خارامتر

 َا سىج مشخصات شتاب

 PPM 415.512 خغای ضشیة همیاع
 mrad 0.416 هحَسی ٍ ػذم تؼاهذ خغاّای ػذم ّن

⁄  √   796.918 (VRWخغای ًَیض ػفیذ )  

    290.859 خغای ًاپایذاسی تایاع ؿتاب

⁄ √   109.624 خغای لذم تلادفی ؿتاب  

 َا مشخصات شیرسكًج

 PPM 207.756 خغای ضشیة همیاع

 mrad 0.416 ؼاهذهحَسی ٍ ػذم ت خغاّای ػذم ّن

⁄ √  0.374 (ARWخغای ًَیض ػفیذ )  

⁄   9.765 ای خغای ًاپایذاسی تایاع ػشػت صاٍیِ  

⁄⁄     250.856 ای خغای لذم تلادفی ػشػت صاٍیِ  

، الصم تِ رکش 7تا  5ؿذُ دس جذاٍل  مادیش آٍسدُلثل اص همایؼِ ه

اػت کِ سػن ًوَداسّای ًـاًگش ًحَُ تغییشات پاساهتشّای ػٌؼَسّای 

کوک ؿایاًی تِ عشاح دس اًتخاب ػٌؼَس ًاٍتشی    ًاٍتشی تش حؼة 

دٍ ًوًَِ کٌذ.  هٌاػة ٍ ّوچٌیي اًتخاب ػٌاسیَی هٌاػة تشای تؼت هی

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 4ٍ  3ای ّ ؿکلاص ایي ًوَداسّا دس 

 
   سىج تر حسة  شتاب ومًدار تغییرات خارامتر واخایذاری تایاس -3شكل 
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   ومًدار تغییرات خارامتر واخایذاری تایاس شیرسكًج تر حسة  -4شكل 

گًَِ کِ اص دٍ ًوَداس فَق هـخق اػت تا افضایؾ صهاى سٍصًِ  ّواى

تشی تش پاساهتشّای ػٌؼَسّای ًاٍتشی  گیشاًِ خت(، الضاهات ػ  هلٌَػی )

 ؿَد. حکوفشها هی

تا  5اکٌَى صهاى آى فشا سػیذُ اػت کِ تش اػاع اعالػات جذاٍل 

پیـٌْاد  هذ ًظش ًاٍتشی هٌاػة تشای ػاهاًِ ػاس َّاپایِ ّای، ػٌؼَس7

ؿَد. تذیي هٌظَس، اتتذا اعالػات هشتَط تِ ػٌاسیَّا ٍ ّوچٌیي جذاٍل 

، چٌذ ػٌؼَس ًاٍتشی تِ ًیض تجویغ ؿذُ اػت. پغ اص آى 8ل فَق دس جذٍ

 آٍسدُ ؿذُ اػت. 8ّوشاُ هـخلات هشتَعِ دس جذٍل 

 ىاسة ترای استفادٌ در ساماوٍ ساراوتخاب سىسًرَای وايتری م -8ل جذي

 IMUمقایسٍ خارامترَای 

 ياحذ خارامتر

 سىاریً

 سىسًرَای خیشىُادی
# 1 # 2 # 3 

 m 0.03 0.03 0.03 عَل هَج

ADIS 
16488A 

3DM-

RQ1-45 
STIM 
300 

HG 
1700 

 m 0.75 0.75 0.75 حذ تفکیک

 m/s 60 50 40 ػشػت

 m 3000 3500 4000 استفاع

 1.18 1.18 1.18 - ؿذگی پٌجشُ پْي

 0 0 0   صاٍیِ کجی

 70 50 30   صاٍیِ تشخَسد

پٌْای پشتَ آًتي دس 

 ساػتای ػوت
  3.6 3.6 3.6 

 0.03 0.03 0.03 - سٍی جضئی خغای ًـاًِ

 s 3 7 19 ٍصًِ هلٌَػیصهاى س

خغای  هحذٍدُ

 آًتي سٍی ًـاًِ
  0.1 0.1 0.1 

         سىج شتاب

 PPM 16666 3061 415.5   300 300 خغای ضشیة همیاع

خغاّای ػذم 

 هحَسی ٍ ػذم تؼاهذ ّن
mrad 16.7 3.061 0.416 0.61  1 0.5 

 1000  1000 16000 - - -    تایاع

خغای ًَیض ػفیذ 

(VRW) 
  √  ⁄  12701 3563 797 48 50 100 150 

  50 20 70 290.9 2142 11666    خغای ًاپایذاسی تایاع

خغای لذم تلادفی 

 ؿتاب
  √ ⁄  11065 1330 109.6     

         شیرسكًج

 PPM 8333 1530 207.8   500 150 خغای ضشیة همیاع

خغاّای ػذم 

 هحَسی ٍ ػذم تؼاهذ ّن
mrad 16.7 3.061 0.416 0.87 0.87 1 0.5 

⁄   تایاع  - - - 720 180  1 

خغای ًَیض ػفیذ 

(ARW) 
 √ ⁄  37.7 4.536 0.374 0.26 0.12 0.15 0.125 

⁄   خغای ًاپایذاسی تایاع  2480 195.3 9.765 5.1 5 0.5 1 

خغای لذم تلادفی 

 ای ػشػت صاٍیِ
    ⁄⁄  160375 8264 250.8     

 قیمت
~ 

5000 
$ 

~ 
15000 

$ 

~ 
15000 

$ 

~ 
18000 

$ 

تش اػاع هیضاى دػتشػی ٍ  8هؼشفی ػٌؼَسّای ًاٍتشی جذٍل 

ّای جاسی کـَس كَست  ؼَسّا دس پشٍطُّوچٌیي تجشتِ اػتفادُ اص ایي ػٌ

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 5گشفتِ اػت. تلاٍیش ایي ػٌؼَسّا دس ؿکل 

 

  
3DM-RQ1-45 ADIS16488 

  
HG1700 STIM300 

 تصايیر سىسًرَای وايتری اوتخاب شذٌ ترای ساماوٍ سار ًَاخایٍ -5شكل 

 ADIS16488Aاص هیاى ػٌؼَسّای ًاٍتشی اًتخاب ؿذُ، ػٌؼَس 

اػت ٍ اعالػات هشتَط تِ ؿتاب ٍ  Analog Devicesػاخت ؿشکت 

 3DM-RQ1-45دّذ. ػٌؼَس  ای سا دس اختیاس ها لشاس هی ػشػت صاٍیِ

اػت ٍ ػالٍُ تش اعالػات ؿتاب ٍ ػشػت  MicroStrainػاخت ؿشکت 

ای، اعالػات هشتَط تِ ًاٍتشی ؿاهل هَلؼیت، ػشػت ٍ ٍضؼیت سا دس  صاٍیِ

یاتی  دّذ. ایي ػٌؼَس ًاٍتشی اص یک ػیؼتن هَلؼیت اس هیاختیاس کاستش لش

تشد. ػٌؼَس  ّای ًاٍتشی تْشُ هی ( ًیض تشای تَلیذ دادGPSُجْاًی )

STIM300 ُگیشی ایٌشػی ػاخت ؿشکت  یک ٍاحذ اًذاصSensonor  دس

گیشی ایٌشػی  ًیض یک ٍاحذ اًذاصُ HG1700کـَس تلظیک اػت. ػٌؼَس 

 اػت.  Honeywellػاخت ؿشکت 

اص هیاى ػٌاسیَّای دس ًظش گشفتِ ؿذُ دس ایي همالِ، ػٌاسیَی 

تشیي الضاهات سا تشای پاساهتشّای ػٌؼَسّای ًاٍتشی  گیشاًِ ؿواسُ ػِ ػخت

تیاًگش ایي هغلة  8گیشد. تشسػی اعالػات آٍسدُ ؿذُ دس جذٍل  دس ًظش هی

اػت کِ ّش چْاس ػٌؼَس هؼشفی ؿذُ دس ایي جذٍل الضاهات ػٌاسیَی 

ػاصًذ. تش ایي اػاع، اًتخاب ّش یک اص ایي  ػِ سا تشآٍسدُ هی ؿواسُ

ای هیاى ًَع اعالػات هَسد ًیاص، دلت ٍ  ػٌؼَسّا تش اػاع هلالحِ

 پزیشد. ّوچٌیي لیوت ػٌؼَسّا كَست هی

 

 گیری وتیجٍ -5

 ایٌشػی دلت ػٌؼَسّای ًاٍتشیالضاهات حاضش تا ّذف اػتخشاج  همالِ

تذٍیي  َّاپایِ ػاهاًِ ػاسیش دس تاالی تلَ کیفیتجْت دػتیاتی تِ 

اتتذا ؿشح هأهَسیت ٍ ًحَُ ػولکشد ػاهاًِ ػاس هَسد  . دس ایي ساػتا،گشدیذ

سٍاتظ سیاضی تیاًگش استثاط پاساهتشّای  ًظش تیاى ؿذ. پغ اص آى،

اص . ػاس هـخق گشدیذ ػٌؼَسّای ًاٍتشی ایٌشػی تا پاساهتشّای ػاهاًِ

 دلت الضاهات تَاى دسیافت کِ هی تشسػی سٍاتظ سیاضی اػتخشاج ؿذُ

اص ػاهاًِ ػاس ٍاتؼتِ    ٍ    دٍ پاساهتش ایٌشػی تِ  ػٌؼَسّای ًاٍتشی

تِ استفاع پلتفشم، ػشػت پلتفشم، پٌْای پشتَ    اص عشفی پاساهتش  ّؼتٌذ.

. دس اداهِ همالِ، تش اػاع ایي سٍاتظ آًتي ٍ صاٍیِ تشخَسد پشتَ ٍاتؼتِ اػت

تشای چٌذ ػٌاسیَی  ایٌشػی ضاهات دلت ػٌؼَسّای ًاٍتشیال ،سیاضی

جْت ایٌشػی چٌذ ػٌؼَس ًاٍتشی  ًیض، دس ًْایت تؼییي ؿذ. هتفاٍت

هؼشفی ػٌؼَسّای  گشدیذ. هؼشفیػاس َّاپایِ هَسد ًظش  اػتفادُ دس ػاهاًِ
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ًاٍتشی تش اػاع هیضاى دػتشػی ٍ ّوچٌیي تجشتِ اػتفادُ اص ایي 

الصم تِ رکش اػت کِ س كَست گشفت. اسی کـَّای ج ػٌؼَسّا دس پشٍطُ

سًٍذ كَست گشفتِ دس اًتخاب ػٌؼَسّای ًاٍتشی ایٌشػی هٌجش تِ کاّؾ 

 ؿذُ اػت. هَسد ًظش صهاى ٍ ّضیٌِ دس اجشای پشٍطُ ػاهاًِ ػاس
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