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Вимоги до перспективної авіаційної БІНС: похибка автономного зчислення
координат – не більше 0,9 км/год; час готовності – не більше 4 хв; маса – не
більше 12 кг.
.
Вимоги до характеристик датчиків первинної інформації перспективної
авіаційної БІНС:
.
гіроскопів: випадкова швидкість дрефу °/год – не більше 0,005; час
функціональної готовності, хв – не більше 3; маса, кг – не більше 0,3; робоча
температура, °С – не гірше ніж від – 40 до + 60;
.
акселерометрів: нестабільність зміщення нульового сигналу – не більше
1.3ˑ10-4g; похибка масштабного коефіцієнта – не гірше 2ˑ10-4.
.
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4.2. Сучасний стан та перспективні розробки акселерометрів для авіаційних
застосувань. Вибір акселерометрів для перспективної авіаційної БІНС.
.
4.3. Сучасний стан та перспективні розробки гіроскопів для авіаційних
застосувань. Вибір гіроскопів для перспективної авіаційної БІНС.
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4.4. Вибір схеми установки (розміщення) збиткових датчиків первинної
інформації (6 гіроскопів, 6 акселерометрів) для перспективної авіаційної БІНС.
.
4.5. Розробка конструкції інерціального вимірювального модуля із збитковою
кількістю датчиків первинної інформації (6 гіроскопів, 6 акселерометрів) для
перспективної авіаційної БІНС.
.
4.6. Розробка макету інерціального вимірювального модуля із збитковою
кількістю датчиків первинної інформації (6 гіроскопів, 6 акселерометрів) для
перспективної авіаційної БІНС.
.
4.7. Розроблення алгоритмів підвищення надійності БІНС – обробка збиткових
вимірювань від 6×6 датчиків первинної
інформації.
.
4.8. Математичне моделювання алгоритмів обробки збиткової інформації від 6ти акселерометрів та 6-х гіроскопів.
.
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4.

Вибір схеми установки (розміщення)
збиткових датчиків первинної інформації
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перспективної авіаційної БІНС.
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ
БІНС – безплатформна інерціальна навігаційна система
ДКШ – датчик кутової швидкості
РВГ – роторний вібраційний гіроскоп
БЧЕ – блок чутливих елементів
АКС – акселерометр
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ВСТУП
Безплатформні інерціальні навігаційні системи (БІНС) почали бурхливо
розвиватися з часу появи сучасних типів датчиків кутової швидкості (ДКШ).
Проблема невеликої точності та надійності старих ДКШ на поплавкових
гіроскопах була вирішена після того, як вдалося побудувати волоконно-оптичні
та кільцеві лазерні гіроскопи високої точності .
Ці датчики мають набагато більшу надійність та час напрацювання на відмову
через те, що позбавлені механічних рухомих частин. З розвитком техніки
спостерігається значне покращення точності цих приладів. Досить сказати, що
майже всі системи навігації балістичних ракет і літаків мають у своєму складі
БІНС на волоконно-оптичних або лазерних гіроскопах . Однак сучасні БІНС на
лазерних та волоконно-оптичних гіроскопах не позбавлені низки недоліків,
таких як:
— великі габарити і маса;
— спеціальна технологія виготовлення чутливих елементів;
— висока вартість.

Наразі дедалі більшого поширення набувають гіроскопи, які вирізняються
пружним з’єднанням їх чутливого елемента з основою. Як чутливий елемент
застосовують обертовий ротор або коливальну інерційну масу. В першому
випадку для забезпечення необхідної кількості ступенів вільності ротора
використовується пружний внурішній карданів підвіс, елементи якого
обертаються разом із ротором гіроскопа. Такий прилад називають роторним
вібраційним гіроскопом (РВГ). РВГ мають набагато кращі масогабаритні
параметри. Вони можуть виготовлятися на підприємствах приладобудування без
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впровадження специфічних оптичних технологій. Використання як датчиків
кутів РВГ дасть змогу значно зменшити габарити, масу та вартість БІНС. Це
дасть можливість застосовувати систему на малогабаритних та безпілотних
об’єктах.
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ВИСНОВКИ
Метою цієї роботи було розроблення БІНС підвищеної надійності із
збиковою архітектурою чутливих елементів.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
- проведено аналіз сучасних та оцінено перспективи розвитку сучасних БІНС;
- проведено аналіз та оглянуто перспективні розробки акселерометрів та
гіроскопів;
- вибрано інерціальні датчики;
- розраховано та вибрано схему установки інерціальних датчиків;
- розроблено конструкцію перспективної БІНС;
- проведено патентний пошук алгоритмів підвищення надійності БІНС;
- розлянуто існуючі алгоритми підвищення надійності;
- розраховано математичну модель алгоритмів підвищення надійності;
- розроблено структуру алгоритмічного забезпечення;
- вибрано алгоритми функціонування перспективної БІНС.
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