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Анотацiя—Запропоновано модель обертання твердого тiла вiбрацiйного типу, яка є новою трьохчастотною еталонною моделлю обертання твердого тiла
i представлена у виглядi аналiтичних залежностей
для квазiкоординат i вiдповiдних компонент кватернiона орiєнтацiї. Чисельнi реалiзацiї для неї отримано при кiлькох рiзних наборах частот. Також на
отриманiй моделi проведено дослiдження алгоритму
визначення кватернiону орiєнтацiї шляхом чисельного аналiзу оцiнки похибки дрейфу при рiзних тактах
зчитування iнформацiї.
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Вступ
Задача визначення поточного положення рухомого об’єкта (РО) з достатньою точнiстю є
актуальною для об’єктiв рiзного призначення.
Для її вирiшення iснує багато методiв. Значне
мiсце серед них займає iнерцiальна навiгацiя, що
дозволяє отримати рiшення задачi автономно, за
рахунок обробки даних, отриманих вiд датчикiв,
що встановленi на РО. Визначення поточної орiєнтацiї об’єкта в безплатформених iнерцiальних
навiгацiйних системах (БIНС) вiдбувається за
рахунок реалiзацiї в автономному обчислювачi
певного алгоритму визначення кватернiонiв орiєнтацiї. Такi алгоритми орiєнтованi на використання первинної iнформацiї з датчикiв, жорстко
закрiплених на корпусi РО. На сьогоднi розроблено значну кiлькiсть алгоритмiв визначення кватернiонiв орiєнтацiї рiзних порядкiв [1-4].
Процес вдосконалення застосування таких алгоритмiв в рiзних умовах руху об’єкта є доволi
актуальною задачею, оскiльки дозволяє пiдвищувати точнiсть визначення параметрiв орiєнтацiї РО. Для вiдпрацювання алгоритмiв визначення орiєнтацiї застосовують так званi тестовi
рухи. Вони являють собою еталоннi моделi обертання твердого тiла, якi основанi на випадках
точних розв’язкiв сукупностi динамiчних i кiнематичних рiвнянь обертання твердого тiла. За
реальних умов, в багатьох випадках рух об’єкта
суттєво вiдрiзняється вiд класичних (моделi регулярної прецесiї та конiчного обертання) та є
значно складнiшим. А на точнiсть отриманих даних вливає багато стороннiх факторiв. В роботах

[5-7] детально розглянуто вплив вiбрацiї на точнiсть визначення параметрiв орiєнтацiї в БIНС.
Дiя вiбрацiї може суттєво спотворювати показання датчикiв, що в свою чергу погiршує роботу
алгоритму. При цьому, вiбрацiя може мати як
гармонiйний характер, так i характер випадкового шуму. Тому розширення класу неперервних
еталонних моделей для аналiзу та вiдпрацювання алгоритмiв на цих моделях є актуальною
задачею.
Постановка задачi
Розглянемо процес визначення поточної орiєнтацiї в БIНС у випадку, коли поточна iнформацiя
з датчикiв кутової швидкостi на тактi обчислень
[𝑡𝑛 −1, 𝑡𝑛 ] отримано у виглядi квазiкоординат (1):
* =
𝜃𝑛𝑖

𝑡𝑛
∫︁

𝜔𝑖 (𝑡) 𝑑𝑡, 𝑖 = 1, 2, 3,

(1)

𝑡𝑛−1

де 𝜔𝑖 (𝑡), 𝑖 = 1, 2, 3 – проекцiї вектора абсолютної
кутової швидкостi об’єкта 𝜔
⃗ на осi зв’язаної системи координат.
На першому етапi будемо припускати, що сигнали вiд датчикiв є iдеальними i не мiстять
iнструментальних похибок. При розробцi неперервних еталонних моделей обертання твердого
тiла прийнято застосовувати аналiтичнi представлення для компонент кватернiона орiєнтацiї
Λ (𝑡) = (𝜆0 (𝑡) , 𝜆1 (𝑡) , 𝜆2 (𝑡) , 𝜆3 (𝑡))𝑇 , для яких виконується умова нормування.
За оберненим кiнематичним рiвнянням (2),
для заданого кватернiона орiентацiї, знаходяться
проекцiї вектора кутової швидкостi обертального
руху:
𝜔 (𝑡) = 2Λ̃ (𝑡) ∘ Λ̇ (𝑡) ,

(2)

де 𝜔 (𝑡) = (0, 𝜔1 (𝑡) , 𝜔2 (𝑡) , 𝜔3 (𝑡))𝑇 ;

Λ̃ (𝑡) = (𝜆0 (𝑡) , −𝜆1 (𝑡) , −𝜆2 (𝑡) , −𝜆3 (𝑡))𝑇 ;
Λ̇ (𝑡) = 𝑑Λ (𝑡) /𝑑𝑡

В данiй роботi запропоновано нову еталонну
модель, яка основана на чотирьохастотнiй моделi [8] з урахуванням умови 𝜉 (𝑡) = −𝜍 (𝑡), тобто
коли поворот на один з кутiв вiдповiдає куту для
iншого пороту, але в протилежному напрямку.
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Кватернiон орiєнтацiї для даного випадку задано у виглядi (3):
𝜆0 (𝑡) = 𝑐𝑜𝑠𝜓 · 𝑐𝑜𝑠𝜍 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑠𝑖𝑛𝜓 · 𝑠𝑖𝑛𝜍 · 𝑠𝑖𝑛𝜑;
𝜆1 (𝑡) = cos2 𝜍 · 𝑠𝑖𝑛𝜑 + sin2 𝜍 · 𝑐𝑜𝑠𝜑;
𝜆2 (𝑡) = 𝑐𝑜𝑠𝜍 · 𝑠𝑖𝑛𝜍 · (𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑠𝑖𝑛𝜑) ;
𝜆3 (𝑡) = 𝑠𝑖𝑛𝜓 · 𝑐𝑜𝑠𝜍 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑐𝑜𝑠𝜓 · 𝑠𝑖𝑛𝜍 · 𝑠𝑖𝑛𝜑,

(3)

де 𝜓 (𝑡) ; 𝜍 (𝑡) ; 𝜑 (𝑡) ; 𝜉 (𝑡) – певнi кути повороту (лiнiйно залежать вiд часу). Для отриманого кватернiона орiєнтацiї (3), на основi оберненого кiнематичного рiвняння (2), за умови, що 𝜓 = 𝑘1 𝑡;
𝜍 = 𝑘2 𝑡; 𝜑 = 𝑘3 𝑡, знайдено проекцiї вектора кутової швидкостi у виглядi (4):
1
((𝑘 − 𝑘 ) cos ((𝑘1 − 𝑘2 − 2𝑘3 ) 𝑡) +
4 1 2
+ cos ((𝑘1 + 3𝑘2 − 2𝑘3 ) 𝑡) − cos ((𝑘1 − 𝑘2 + 2𝑘3 ) 𝑡) −
− cos ((𝑘1 + 3𝑘2 + 2𝑘3 ) 𝑡) + 2 sin ((𝑘1 − 𝑘2 ) 𝑡) −
−2 sin ((𝑘1 + 3𝑘2 ) 𝑡) + 4𝑘2 (sin ((𝑘1 + 𝑘2 − 2𝑘3 ) 𝑡) +
+ sin ((𝑘1 + 𝑘2 + 2𝑘3 ) 𝑡) + 8𝑘3 cos ((𝑘1 + 𝑘2 ) 𝑡))) ;
1
𝜔2 (𝑡) = (−2 (𝑘1 − 𝑘2 ) (cos ((𝑘1 − 𝑘2 ) 𝑡) −
4
− cos ((𝑘1 + 3𝑘2 ) 𝑡)) + 8𝑘3 sin ((𝑘1 + 𝑘2 ) 𝑡) −
−4𝑘2 (cos ((𝑘1 + 𝑘2 − 2𝑘3 ) 𝑡) + cos ((𝑘1 + 𝑘2 + 2𝑘3 ) 𝑡)) +
+ (𝑘1 − 𝑘2 ) (sin ((𝑘1 − 𝑘2 − 2𝑘3 ) 𝑡) −
− sin ((𝑘1 ) − 𝑘2 + 2𝑘3 ) 𝑡) − sin ((𝑘1 + 3𝑘2 + 2𝑘3 ) 𝑡) +
+ sin ((𝑘1 + 3𝑘2 − 2𝑘3 ) 𝑡)) ;
1
𝜔3 (𝑡) = 𝑘1 + 𝑘2 + (𝑘1 − 𝑘2 ) (𝑐𝑜𝑠 (2 (𝑘2 − 𝑘3 ) 𝑡) +
2
+𝑐𝑜𝑠 (2 (𝑘2 + 𝑘3 ) 𝑡)) − 2𝑘2 𝑠𝑖𝑛 (2𝑘3 𝑡) , (4)
𝜔1 (𝑡) =

де 𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 – постiйнi частоти (рiзнi мiж собою).
Таким чином, маємо аналiтичну еталонну модель обертання твердого тiла, яка включає аналiтичнi вирази для квазiкоординат i вiдповiдну
їм точну орiєнтацiю об’єкта. Якщо певним чином надати чисельних значень параметрам моделi 𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 можна реалiзувати вiдповiднi тестовi рухи. В умовах, що розглядаються можна
реалiзувати модель вiбрацiйного типу. На данiй
моделi було проведено оцiнку точностi для алгоритма визначення кватернiону орiєнтацiї третього
порядку
[2]. Кватернiон повороту ∆Λ*𝑛 =
(︁
)︁
*
*
⃗
∆𝜆𝑛0 , ∆𝜆𝑛 для такого алгоритму має вигляд:
1
∆𝜆*𝑛0 = 1 − 𝜃𝑛*2 ,
8
(︂
)︂
)︁
1 *2
1 (︁ ⃗ *
1 ⃗*
*
⃗
⃗𝑛* ,
∆𝜆𝑛 = 𝜃𝑛 1 −
𝜃 +
𝜃
×𝜃
2
24 𝑛
24 𝑛−1

(5)

*2 + 𝜃 *2 + 𝜃 *2 .
де 𝜃𝑛*2 = 𝜃𝑛1
𝑛2
𝑛3

Реалiзацiя моделi вiбрацiйного руху i
оцiнки точностi алгоритма орiєнтацiї
Реалiзацiя отриманої трьохчастотної моделi
здiйснювалась на iнтервалi часу 2000 секунд при
кiлькох рiзних наборах параметрiв 𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 заданих певним чином. За допомогою правильного
пiдбору цих параметрiв можна реалiзувати рух
пiд дiєю вiбрацiї. Результати отримано у виглядi
залежностей квазiкоординат вiд часу, проекцiй
кутової швидкостi вiд часу i траєкторiй в конфiгурацiйному просторi для праматерiв орiєнтацiї. На отриманих для проекцiй вектору кутової
швидкостi реалiзацiях видно, що графiки для кожної з компонент мають коливальний характер.

В якостi дослiджуваного алгоритма було обрано
алгоритм третього порядку точностi. Проведене
дослiдження показало зв’язок точностi визначення орiєнтацiї алгоритма (5) з величиною такту
зйому первинної iнформацiї, який в кiнцевому
рахунку має залежнiсть вiд параметрiв моделi.
Даються рекомендацiї щодо практичної реалiзацiї обраного алгоритма в умовах обертання
iд дiєю вiбрацiйного фактору. Для оцiнювання
точностi було використано налiз неусувної похибки обчисленого дрейфа. Показано, що при
зменшеннi такту, суттєво зменшується i накопичена похибка дрейфа на однакових iнтервалах
дослiдження.
Висновки
Запропоновано нову неперервну еталонну модель обертання твердого тiла вiбрацiйного типу,
яка представляє собою трьохчастотну еталонну
модель. Дану модель було чисельно реалiзовано
при кiлькох наборах параметрiв. Показано, що
проекцiї вектору кутової швидкостi можуть мати
коливальний характер. Аналiз алгоритму визначення кватернiонiв орiєнтацiї для даної моделi
проведено шляхом оцiнювання похибки дрейфу.
Подальше дослiдження проводилось на кiлькох
алгоритмах визначення орiєнтацiї 3-го та 4-го порядкiв для кiлькох наборiв параметрiв та рiзних
тактiв зйому iнформацiї. Виявлено, що зменшення такту для даної моделi суттєво зменшує
похибку на однакових iнтервалах часу. З урахуванням того, що сучаснi автономнi обчислювачi
є досить потужними, вимоги по їх навантаженню
є не такими жорсткими, як ранiше. Тому досить
доречно застосовувати малi такти квантування
для пiдвищення точностi отриманих результатiв
при роботi БIНС в реальних умовах.
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