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جهت مقابله با axisy یلرزش - ارتعاشی سنجچرخشریز ارائه یک هندسه برتر براي طراحی 
  خطاي متعامد

  

  
ارتعاشی با سه درجه آزادي، شامل دو درجه آزادي در مد تحریک و یک درجه  –در این مقاله، یک ریز چرخش سنج لرزشی  -  چکیده

باعث بهبود  کسویدو مد حرکتی، از بین  جداکنندهاست. استفاده از طراحی دي کوپل پیشرفته با قاب  شدهارائهآزادي در مد حس، 
در نوسان مد  یکنندگتیتقویک اثر ایجاد  با ،از طرف دیگرو  است با خطاي متعامد شده هرفتار مکانیکی حسگر در مواجه مالحظهابلق

 دو برابر دامنه نوسان قاب بیرونی در حدود مرکزي(جرم مد حس)دامنه نوسان جرم ثابت ماندن مقدار ولتاژ بایاس،  در حینتحریک، 
، میزان مقاومت هندسه پیشنهاد شده در این پژوهش در مقابله (FEM)با استفاده از تحلیل المان محدود ادامه،در است. در مد تحریک

و آزمایش شده و با کارهاي پیشین مقایسه شده است. نتیجه این  يسازهیشب فردمنحصربهبا خطاي متعامد، با استفاده از یک آزمایش 
دهد طراحی نشان می ود بوده در تقابل با خطاي متعام پیشنهاد شده در این پژوهش هکارایی باالي هندس دهندهنشانها آزمایش

اساسی در رفتار چرخش سنج در مواجهه با  ریتأث جداکنندهبر اساس روش دي کوپل پیشرفته با قاب  چرخش سنجساختار مکانیکی 
  خطاي متعامد دارد.

  قاب جداکنندهکوپل پیشرفته با دي -چرخش سنج-خطاي متعامد -دواژهیکل

 مقدمه - 1

در طول دو دهه اخیر، با توسعه فناوري ساخت مدار مجتمع، 
مانند  (MEMS)هاي ریز الکترومکانیکیسامانه يسازادهیپ

با هزینه بسیار پایین،  هاشتاب سنجها و ریز سنجریزچرخش
و اعتمادپذیري باال  توجهقابلکاهش وزن، کاهش حجم 

گیري حرکت تشخیص و اندازهنیاز به  شده است. ریپذامکان
، یابیمکان، یابیجهت گوناگون مانند هايچرخشی در زمینه

 رشد روزافزون عاملترین مهمصنایع خودروسازي روباتیک و 
دهه نود، تشخیص ابتداي در . بوده استها سنجریزچرخش کاربرد

گیري دقیق آن، در اولویت  اندازهبهنسبت  یچرخشحرکت 
، يسازادهیپشت بطوریکه در امر طراحی و قرار دا يترمهم

، مانند خطاي يریگاندازه فرآیند دقیق درکه  ،خطاهاي عمده
متقابل حرکتی دو مد نوسان بر روي یکدیگر،  ياثرگذارمتعامد و 

 هاي اخیردر سال .[1]شدندنادیده انگاشته می معموالًبودند،  مؤثر
هاي بسیاري براي پژوهشها، سنجچرخشریز کاربرد با گسترش

 چرخش سنجکارایی بر  مؤثرسازي خطاهاي شناسایی و مدل
ترین یکی از مهمبعنوان  کهخطاي متعامد . شده استانجام

              ،MEMS يهاسنجچرخشطراحی  ها درچالش
 بصورت انتقال مستقیم نوسان از مد است، خود را شدهشناخته

 
  به ایجاد یک ترم غیر قطري ه منجرک نشان داده،تحریک به مد 

سنج         رفتار دینامیکی چرخش کنندهفیتوصدر ماتریس 
و یا  يسازیخنثهاي گوناگونی جهت روش تاکنون. [2]شودمی

است که به سه دسته عمده  شدهارائهتعدیل خطاي متعامد 
، انجام شنهادشدهیپ) از اولین راهکارهاي 1( شوند.تقسیم می

پس از مرحله  که بیترتبدین  بوده است. ساختحکاري پسا
هاي ساختار ، ناهمسانیساخت حسگر با استفاده از پرتوي لیزر

. این روش [3]ن متقارن شودو ساختار آ شدهلیتعدمکانیکی 
اول  سازدمی داراي دو ضعف عمده است که کاربرد آن را محدود

ی سنجها باید مورد ارزیابچرخش تکتکآنکه در تولید انبوه، 
 فرآیند، این بر است و دومجداگانه قرار گیرند که عملی زمان

 ) در  روش2( .[4]هزینه، مقرون بصرفه نخواهد بود ازلحاظ
ار نیروي خطا با استفاده از یک مد، اتیکیاستالکترو يسازیخنث

شود. سپس با استفاده از می گیريکنترلی حلقه بسته اندازه
ورت بص vر مکانیکی، ولتاژشده در ساختاالکترودهاي تعبیه

شده و نیروي اعمال هاي خازنیتفاضلی به الکترود
منظور الکترواستاتیکی با دامنه یکسان ولی فاز مخالف به

شود. یسازي خطاي متعامد به ساختار مکانیکی اعمال مخنثی
تر شدن پیچیدهبه  کسویاز  توانمعایب این روش می ازجمله

احتیاج به مدارات اضافی جهت یگر، و از سوي دساختار مکانیکی 

  2کعبیهومان، 1داودمکوندي
  scu.ac.irmscstu.@davood.makvandiچمران اهوازدانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شهید 1

 scu.ac.ir @h.kaabiهواز، عضو هیآت علمی دانشگاه شهید چمران ا2
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یگري که براي روش د  [1].ره کرداشاو کنترل خطا  يریگاندازه
، طراحی دقیق ساختار مکانیکی شدهارائهتعدیل خطاي متعامد 

است. ایده کاربردي در  جهت مقاوم بودن در برابر خطاي متعامد
زادي آ يمحدودسازاین روش، جداسازي مدهاي حرکتی و 

هاي قابهاي متعدد و جرمطراحان با استفاده از  . لذاتاسنوسان 
نوسان مد تحریک بر روي  ریتأثسعی در کاهش  ،جداکننده

عدم نیاز به  ،روش این مزیت نیترمهم. اندنوسان مد حس نموده
سازي است. خنثی والکترونیکی جانبی جهت خوانش  مدارهاي

شود، اما نمیتعدیل  کامالًدر این روش خطاي متعامد  اگرچه
 ،سازي خطادر خنثی قبولقابلوردن یک نتیجه براي بدست آ

در طراحی  ذکرشدههاي روشدیگر باید بصورت فعاالنه در کنار 
. در این مقاله، در ابتدا یک هندسه جدید با [2]بکار گرفته شود

روش  بر اساسکه  شدهارائهبر خطاي متعامد ساختار مقاوم در برا
 است. شدهیطراح جداکنندهشرفته با قاب دي کوپل پیطراحی 

ورانه، میزان مقاومت این نوآ شیآزمادر ادامه با طراحی یک 
هندسه در مقابل خطاي متعامد بر اساس تحلیل المان 

نشان از  شیآزماشده است. نتایج این  يریگاندازه )FEM(محدود
در این مقاله نسبت به  شدهارائههندسه  توجهقابلبهبود مقاومت 

سنج دارد. در خاتمه، مشخصات چرخش نیشیپ يهاطرح
  .شودیمهندسه مذکور محاسبه و ارائه  بر اساس شدهیطراح

  خطاي متعامد - 2
ر بودن فناوري ساخت مدار مجتمع که منج له آدیادر اثر غیر   

   گذاري، لیتوگرافی و حکاري به بروز خطا در فرآیندهاي ماسک
ورت کامل متقارن نیست و شود، ساختار مکانیکی حسگر بصمی

از  کامالًدرنتیجه، نوسان حسگر در هر دو مد تحریک و حس، 
گذارند.      یکدیگر مجزا نبوده و بر یکدیگر اثر متقابل می

 مثال در فرآیند ساخت حسگر، پهناي یک بیم با اندازهعنوانبه
4 m0.1تواند دقتی بیشتر ازنمی m  داشته باشد. این خطا

 چرخش سنجهاي مکانیکی تواند منجر به تغییر ابعاد المانمی
ها، کاهش و یا افزایش جرم حسگر و یا مانند پهنا و ضخامت بیم

             طور ویژه در شود. به هاي تحریک خازنیابعاد دندانه
مد حس، بیشترین اثر  ر پهناي بیم، انحراف دaxisZسنجچرخش

 از طرفی دیگر، در            .[1]را در ایجاد خطاي متعامد دارد
 اتصال بین جداره بیم ،  انحراف در زاویه axisY/Xسنجچرخش

ترین عامل در ایجاد عنوان بزرگمد حس با ساختار حسگر، به
تأثیر نوسان در مد تحریک  . [5].شده استخطاي متعامد شناخته

تر از اثرگذاري بر روي نوسان حسگر در مد حس، بسیار مخرب

نوسان مد حس بر روي نوسان مد تحریک است. این به خاطر 
(در حدود پاسخ در مد حس است کوچک بودن ذاتی دامنه

  . انگستروم)

  
 سنجچرخشراستا بودن بیم با ساختار مکانیکی عدم هم: 1شکل شماره

/هايسسنجچرخشترین عامل خطاي متعامد در عنوان مهمبه Axisx y 

 رابطھ ریاضی -١-٢

/AxisXآل دهیا چرخش سنجمعادله دینامیکی حاکم بر یک  Y با ،
زیر بصورت ، (y)و مد حس در جهت (x)مد تحریک در جهت

شود:بیان می
   

d X X

s Z Z

d

C Y

M 0 C 0 K 0X X X
+ + =

0 M 0 C 0 K ZZ Z

F
(1)

-2M Ω X

         
                     

 
 
 

 

 



 
dMشود،میزان جرمی از حسگر که تحریک میsM  جرمی از

گیرد حسگر که در مد حس در معرض نیروي کوریولیس قرارمی
است که در ایجاد نیروي  شدهکیتحرز جرم آن قسمت اcMو

نقش دارد. در یک چرخش سنج واقعی، تقریباً تمام    سیولیکور
       ها داراي اثرگذاري االستیکی متقابل بر روي یکدیگر بیم
ها بر روي یکدیگر در اصطالح بیمباشند. اثرگذاري متقابل می

متقارن که شود. نیروي کشسانی ناکشسانی نامتقارن خوانده می
است،  zو   xها در دو جهت اثرگذاري االستیکی بیم نتیجه

    بصورت یک عنصر غیر قطري در ماتریس سختی سیستم، خود را
:دهدمینشان

  
d X X XZ

s Z ZX Z

d

C Y

M 0 C 0 K KX X X
+ + =

0 M 0 C K K ZZ Z

F
(2)

-2M Ω X

          
                       

 
 
 

 

 



  

2434 

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران،دانشگاه شیراز،21 تا 23 اردیبهشت 1395
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                               

  معادله نوسان در مد حس با در نظر گرفتن کشسانی نامتقارن 
 شود:      می بصورت زیر نوشته

                                 
s Z Z C Y ZXM Z C Z K Z = -2M Ω X K X (3)    

  

     

ناپذیر بروز خطا در فرآیند ساخت مدار مجتمع اجتناب
است. در صورت وجود عدم تقارن، حتی اگر بسیار ناچیز باشد، 

امل یکدیگر را عناصر غیر قطري در ماتریس سختی بصورت ک
 نجچرخش سکنند. این به معناي این است که در نمی خنثی

اساس قانون  است. بر اجتنابرقابلیغ واقعی وجود خطاي متعامد
شوند که هوك، این عناصر غیر قطري باعث ایجاد نیرویی می

عامل آن خطاي متعامد است. این نیرو همانند نیروي  درواقع
سنج واردشده و باعث حس به چرخش مد کوریولیس در راستاي

  :شودحس می مد نوسان ساختار حسگر در جهت

c c y

Q ZX

F =-2M X                                                                (4)

F =-K X                                                                     (5)

     

با مشتق جابجایی و نیروي  سیولیکوربه دلیل اینکه نیروي 
خطاي متعامد با جابجایی رابطه مستقیم دارد، بین این دو نیرو 

0فازاختالف

  وجود دارد. 90

 ھندسھ برتر -٣

راه براي جداسازي نوسان در دو مد حرکتی، استفاده  نیترمتداول
یک هندسه  )،3شماره( شکل جرمه است. درچند ساختارهاياز 

، با دو درجه آزادي در مد تحریک axisYمفهومی از چرخش سنج
است. سیستم  شدهدادهو یک درجه آزادي در مد حس نشان 
با پهناي بسیار ShapeUتعلیق در مد تحریک، شامل چهار بیم

سنج، که با یکدیگر چرخش ضخامتباکوچک و ضخامتی همسان 
منجر به افزایش دامنه  کسوی. این طراحی، از استموازي هستند، 

آورد تا نوسان می به وجودنوسان و از سوي دیگر، این امکان را 
(جهت مد  xراستاي درسنج در مد تحریک، فقط چرخش
افزایش حساسیت باشد. افزایش درجات آزادي منجر به  تحریک)

مقاومت ساختار مکانیکی آن در برابر  کهیدرحالحسگر شده، 
خطاي متعامد و انتقال نوسان از مد تحریک به مد حس، نیز 

جداسازي جرم مد حس از جرم  منظوربه. است داکردهیپبهبود 
بین جرم مرکزي و قاب بیرونی  جداکنندهمد تحریک، یک قاب 

داراي آزادي نوسان در جهت مد  کننده. قاب جدااست شدههیتعب
تحریک است. این قاب همانند یک جاذب عمل کرده و نیروي 

دهد. نکته الکترواستاتیکی را به جرم مد حس انتقال می
عالوه بر انتقال نیرو،  کنندهمتصلاین است که قاب  توجهقابل

دهد. لذا، تقویت دامنه نوسان را نیز انجام می یکنندگتیتقوعمل 
 جهیدرنتشده،  سیولیکورتحریک منجر به  تقویت نیروي در مد 

  یابد.حساسیت حسگر افزایش می

 
زادي با دو درجه آ axisYسنجهندسه مفهومی از یک چرخش : 2شکل شماره

در  حسگر زادي در مد حس.(الف) تغییر شکلدر مد تحریک و یک در جه آ
در فرکانس مد تحریک(نماي  حسگر فرکانس مد تحریک. (ب) تغییر شکل

 حسگر در فرکانس مد حس. (د) تغییر شکل حسگر جانبی). (ج) تغییر شکل
 در فرکانس مد حس(نماي جانبی)

که جرم مرکزي را به قاب بیرونی  شدههیتعب ShapeUدر مد حس، چهار بیم
باعث کاهش سختی بیم در  ShapeUهايکند. استفاده از بیممتصل می

شود. راستاي مد حس شده و لذا باعث بهبود دامنه نوسان در مد حس می
- استفاده از روش طراحی دي کوپل باعث کاهش حساسیت می کهییازآنجا

تواند تا حد مناسبی منجر به بهبود می ShapeUهايشود، استفاده از   بیم
جرم مد حس از جرم مد تحریک، به نحو  يسازجداحساسیت شود. 

  باعث کاهش انتقال نوسان از مد تحریک به مد حس شده است. ياستهیشا

 آزمایش مقاومت ساختار مکانیکی-١-٣

بررسی و مقایسه میزان مقاومت هندسه مکانیکی  منظوربه
هاي سنجدر این تحقیق با دیگر چرخش شدهارائهچرخش سنج 

آزمایشی با استفاده ، ت در مقابل خطاي متعامددر مقاال شدهارائه
است. طی این آزمایش، ابتدا براي  شدهیطراح) FEM(از تحلیل

شود. براي می يسازهیشبشرایط بروز خطاي متعامد  هندسههر 

   متعامد عامل خطاي
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در یک بازه فرکانسی  dFتحریک، نیروي  سمیمکان يسازهیشب
شود. مقدار این وارد می (مد تحریک)x، در راستايdشامل 

در  حسگر هندسهباشد تا در اثر آن،  يااندازهبهنیرو باید 
شود. در اینجا الزم به ذکر است جابجا  xدر جهت  4μmحدود

و اندازه آن با متفاوت بوده  هندسهکه دامنه این نیرو براي هر 
مورد  هاهندسهسعی و خطا بدست آمده است. در این آزمایش، 

توان نتیجه د. لذا مینگیرتحت حرکت چرخشی قرار نمی نظر
، فقط در اثر انتقال zدر جهت ساختار مکانیکیگرفت که نوسان 

نوسان از مد تحریک به مد حس بوده است. در پایان با 
توان میزان ، میzدر جهت هندسهدامنه نوسان  يریگزهاندا

بدست  مقاومت در مقابل خطاي متعامد را براي هر سه هندسه
  آورد.

 خطای متعامد یسازھیشب -٢-٣

 نیتریاصلنشدن یک یا چند بیم با ساختار حسگر،  راستاهم
/AxisXهايچرخش سنجخطاي متعامد در  منشأ Y است .

ها، در دو هندسه در   بیم ییراستاهمعدم  يسازهیشب منظوربه
در این مقاله، بیم مد  شدهارائهو هندسه   [7] و [6]در  شده ارائه

هاي بخش از چرخش سنج نیرگذارتریتأث عنوانبهحس 
AxisX/ Y  ،01 اندازهبهو  شدهانتخابدر ایجاد خطاي متعامد 

شود. سپس با استفاده از نسبت به ساختار حسگر منحرف می
سان میزان انتقال نو، ANSYS افزارنرم AnalysisHarmonicتحلیل

  شود.می گیري از مد تحریک به مد حس اندازه

 نتایج آزمایش ساختار مکانیکی -٣-٣

  
در  شدهارائه هايله و هندسهدر این مقا شدهارائههندسه 

تحت آزمایش مقاومت سازه قرار گرفتند. بر  [7] و [6]مقاالت
بر  شدهیطراح، چرخش سنج )5(اساس نتایج مندرج در شکل

، جداکنندهاساس روش طراحی دي کوپل پیشرفته با قاب 
داده بهترین کارایی را در مقابل بروز خطاي متعامد از خود نشان 

  .است

 
سنج، براي وارد شدن نیرو بر سطح جانبی چرخش (باال) :3 هکل شمارش

 يسازهیشب(پایین)  .4μmسنج در جهت مد تحریک با دامنه چرخشنوسان 
اي به میزان ، بیم مد حس دچار انحراف زاویهيسازهیشبخطاي متعامد. با این 

   .  شودمی سنجچرخشبا ساختار  ییراستاهم، در 01

 
به ترتیب تغییر شکل در مد  )هاي(الف)، (ب) و (ج: شکل 4شکل شماره

. دهندیمرا نشان  [6]در  شدهارائهشکل در مد حس هندسه  رییتغتحریک و 
شکل  رییتغتغییر شکل در مد تحریک و  اي(د)، (ه) و (و) نیز به ترتیبهشکل

  .دهندیمرا نشان  [7]در  شدهارائهدر مد حس هندسه 
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، (ب) و (ج) به ترتیب دامنه نوسان در مد (الف)هاي: نمودار 5شکل شماره

و هندسه ارائه شده در این مقاله   [7]   و [6]حس را براي هندسه هاي ارائه شده در 
دهند. این نوسان، بطور مستقیم ناشی از اثر گذاري نوسان در مد نشان میرا 

ساس نتایج، هندسه ارائه شده انوسان بر مد حس است. لذا بر تحریک بر روي
  عملکرد بسیار بهتري در مقابل اثر خطاي متعامد دارد.در این پژوهش 

سنج ارتعاشی سازی یک چرخشپیاده -۴
 ھندسھ برتر بر اساسلرزشی 

Axi) یک چرخش6( شکل شماره sYدهد طراحی آن ینشان م
و  براساس روش طراحی دي کوپل پیشرفته طراحی

و  شدهکیتحر xدر راستايسنج است. چرخش شدهيسازهیشب
تحریک  سمیمکانکند. حرکت چرخشی را حس میyدر راستاي

          کند و از نوعاز نیروي الکترواستاتیکی جانبی استفاده می
PUSHاي با تکنیکدندانه –خازن  PULL  است. در صورت

س باعث نوسان     لییو، نیروي کوروجود حرکت چرخشی

این نوسان کوچک است  اگرچهشود. سنج در راستاي میچرخش
شود که بین اي میولی باعث تغییر در اندازه ظرفیت خازن صفحه

   است. لذا  شدهلیتشکچرخش سنج و صفحه زمینه حسگر 
اي، حرکت چرخشی ییرات خازن صفحهتغ يریگاندازهتوان با می

  را تشخیص داد.

 
تحریک دیفرانسیلی و  سمیمکانبا  سنجچرخش يبعدسهمدل  : 6شکل شماره

الکترود  - 2صفحه زمینه حسگر  - 1 حسگري خازنی با خازن فاصله متغیر.
بیم مد  -5قاب بیرونی  -4 جداکنندهقاب - 3اي متصل به جرم مرکزي صفحه

  الکترود ثابت خازن  -8بیم مد حس   - 7 کنندهمتصلبیم  - 6تحریک 
   محل اتصال  - 10ايشانه -الکترود متحرك خازن دندانه -9اي شانه - دندانه

  .زمینه به صفحه سنجچرخش

 
سنج در فرکانس مد تحریک . نوسان دامنه نوسان چرخش : 7شکل شماره

یش دامنه در اثر افزابرابر نوسان قاب بیرونی است. این 2جرم مرکزي در حدود 
  است. کنندهمتصلکنندگی قاب تقویتخاصیت 

هاي مختلفی ، مزیتکنندهمتصلقاب  یکنندگتیتقوخاصیت 
از: اعمال ولتاژ کمتر و دامنه نوسان  اندعبارتازجمله که دارد 

دهد در حین افزایش دامنه که نشان می بیشتر در مد تحریک
که  CombVش ولتاژکاهنوسان، مصرف توان ثابت مانده است و 

بر  .شودل نوسان از مد تحریک به مد حس میباعث کاهش انتقا
ی کنندگتیتقو)، در اثر خاصیت 7اساس نتایج مندرج در شکل(
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، نوسان جرم مرکزي در جهت مد تحریک نسبت جداکنندهقاب 
که  شدهتیتقودو برابر  باًیتقربه نوسان قاب بیرونی، به نسبت 

  شود. باعث افزایش میزان حساسیت حسگر می

در این  شدهارائهسنج چرخشاندازه خازن خروجی  : 8شکل شماره
 با تغییر نمودار سمت راست).(  [6]سنجو چرخش چپ)نمودار سمت (مقاله

در  (شکل چپ)خروجی خازن، 0rad/secبه 1rad/secاز سرعت چرخشی
125.6516ازهاند 10 F نمودار سمت ( ]6[ سنجچرخشماند. اما در ثابت می

135.75، ظرفیت خازن خروجی از )راست 10 F 135.7656تا 10 Fتغییر 
. این تغییر نشان دهنده وجود نوسان در جهت مد حس است. اما به کندیم

توان نتیجه گرفت که این نوسان ده، میدلیل آنکه حرکت چرخشی صفر بو
  ناشی از کوپل مکانیکی مد تحریک بر روي مد حس است. 

 
متناسب با افزایش سرعت،  طوربهظرفیت خازن خروجی  :9شکل شماره

تشابه بین ظرفیت خازن  99% است. افتهیکاهشافزایش و با کاهش سرعت، 
   در ابتداي حرکت چرخشی و انتهاي آن برقرار است.

 
  شبیه سازي شده بر اساس هندسه برتر: خصوصیات چرخش سنج1دول ج

 گیرینتیجھ -۵

 AxisYسنجیک هندسه برتر جهت طراحی چرخشمقاله  نیدر ا
منظور مقابله با خطاي متعامد ارائه شد که مقاومت باالي آن به

اثبات به  )FEM(نسبت به کارهاي پیشین با استفاده از تحلیل 

در واقع استفاده از طراحی دي کوپل پیشرفته که مبتنی  رسید.
 مقاومتباعث  ،است بر جداسازي مدهاي نوسان از یکدیگر

نسبت  در این مقاله شدهارائههندسه  ساختار مکانیکی توجهقابل
یش با انجام یک آزما. استشده  ،به دیگر کارهاي پیشین

 در این مقاله با شدهارائهه هندسه ک ، مشخص شدفردمنحصربه
نوسانی  ، فقط4μm اندازهبهداشتن دامنه نوسان در مد تحریک 

 کهیدرصورت ،دهدمی را به مد حس انتقال  1.25nmبا دامنه
مد  با نوسان مشابه در ،[7]و [6] در شدهارائههاي هندسه
را به  14umو  22.5um به ترتیب نوسانی با دامنه، )4μm(تحریک

ر مخرب بیشتري بر روي اث مراتببهدهند که میمد حس انتقال 
از سویی دیگر،  سنج خواهد داشت.گیري چرخشدقت اندازه

(شکل  AxisYسنجچرخش کی يسازهیشبنتایج حاصل از 
 دهدمی، نشان شدهیطراحهندسه برتر بر اساس که  ))9(شماره

با  ،ریمتغ چرخشییک حرکت تغییرات خازن در ابتدا و انتهاي 
 سنجچرخش که توان نتیجه گرفتلذا می.مشابه است 99%دقتی

داشته ، رفتاري پایدار بازمان ریمتغاي زاویه سرعتبهدر واکنش 
ظرفیت خازن خروجی چرخش سنج اندازه  ، )8(است. در شکل

ان ، یکسیچرخشحرکت در این مقاله در قبل و بعد از  شدهارائه
نوسانی در اثر نوسان در  گونهچیه باًیتقردهد ه نشان میاست ک

مد تحریک به مد حس انتقال نیافته است. بنابراین، ساختار 
سنج، در صورت بروز مکانیکی پیشنهاد شده براي طراحی چرخش

تر در مد پاسخ تر و دقیقحرکت چرخشی، داراي نوسانی خالص
 بود. خواهد
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