“Гироскоп ба Авиагоризонт”
Гироскоп хэрэглэлүүд
Чөлөөт гурван тэнхлэг дээр байрласан хэт эргэлт бүхий
цахилгаан хөдөлгүүр ба ажиллах үед хатуу биетийн үндсэн тэнхлэг
нь дэлхийн татах хүчинд перпендикуляр чиглэсэн байна. Гиро мотор
гэдэг нь газрын татах хүчтэй харьцуулсан чөлөөт 3-н тэнхлэг дээр
байрласан хатуу биетэд хэт эргэлтийг өгвөл (20000 дээш эрг/мин) уг
хатуу биет нь дэлхийн татах хүчтэй перпендикуляр анхныхаа
байрлалыг хадгалж үлдэнэ. Уг гироскоп нь хэт эргэлттэй ротор 2, 1
гэсэн гадна, 3 гэсэн дотор рам дээр суурьлаглагдсан. Агаарын
хөлгийн гироскопыг хоёр ба гурван чөлөөт тэнхлэгтэй гэж хуваадаг.
Тус төхөөрөмж агаарын хөлгийг автомат удирдлагаар удирдахад
үндсэн үүргийг гүйцэтгэнэ.
Гироскопын үндсэн чанарууд
Гироскоп нь ямар нэг хүчийг авдаггүй. Өөрийн бодит шинж
чанар нь чөлөөт тэнхлэг дээр анхны авсан байрлалаа (агаарын хөлөг
ямарч байрлалаар хөдөлсөн анхны байрлалаа)хадгалдаг.
Дэлхийн хувьд экватор нь туйлын тэнхлэгээ 1000 миль/цаг
гаруй хурдтай тойрдог. Дэлхийн эргэлтийн хувьд энэ тэнхлэг нь
тогтворжуулах нөлөөг хангадаг.
Огцом хурдацтай эргэдэг биет (хүрд, нисэх онгоцны сэнс
эсвэл эргэлдэж буй сум) бол үндсэндээ гироскоп юм. Зураг 1-1-т
гироскопны загварыг харуулав. Таны харж байгаа хүрд(ротор) нь
тэнхлэгээ тойрч, ямар ч чиглэлд чөлөөтэй эргэхээр угсрагдсан
байна. X тэнхлэгийг тойрох хүрд нь Y тэнхлэгийг тойрч эргэж
болдог, мөн Z тэнхлэгийг бас тойрон эргэж болно. Энэ механик
тогтолцоо нь эргэлдэж буй хүрд огторгуйд ямар ч байрлалтай байж
болохыг таамагладаг.

Зураг 1-1. Гиро загвар, олон талт угсралт.
Гироскоп нь хоёр үндсэн шинж чанартай: Хөшинг ба уян
(эргэлтийн тэнхлэгээ өөрчилдөг). Эдгээр шинж чанарыг дараах
байдлаар тодорхойлно.
1.
Хөшинг- Гироскопын эргэлтийн тэнхлэгийн хүрд нь
огторгуйд тогтмол чиглэлээ барих хандлагатай (хүч үйлчлээгүй
бол).
2.
Уян- Эргэлтийн тэнхлэг нь үйлчилсэн хүчний чиглэлтэй тэгш
өнцөг үүсгэн хазайх хандлагатай байдаг. Жишээ нь дэлхийн татах
хүчтэй 900 буюу тэгш өнцөг үүсгэх маягтай байна.

Зураг 1-2. Гироскоп эрчлүүр

Уян шинж чанар
Гироскопын эрчлүүрийг зогсоож, хэвтээ тэнхлэг дээр дахин
эргүүлбэл өөрийн тэнхлэг дээрээ тогтох ба унахгүй юм (зураг 1-3).
Эрчлүүрийн тэнхлэг хэвтээ байдалдаа үлдэн, түүний чиглэлийг
өөрчлөх таталцлын хүчийг эсэргүүцэх хандлагатай байна. Хэдий
таталцлын хүч түүнд үйлчилсэн ч гироскоп эсэргүүцэх ба, гироскоп
нь энэ хүчиндээ хариу үйлдэл үзүүлсэн хэвээр байх болно.
Хөдөлгөөнөөр хариу үйлдэл үзүүлж өөрийн тэнхлэг нь үйлчлэх
хүчтэйгээ ТЭГШ ӨНЦӨГТЭЙ буюу перпендикуляр болдог.

Зураг 1-3. Хэвтээ тэнхлэгтэй гироскоп эрчлүүр.
Тэнхлэг үйлчлэх хүчнээс 900 зайд хазайх болно. Үүнийг УЯН
(PRECESSION-энэ үг нь толь бичигт байдаггүй ба, эргэлддэг биеийн
эргэлтийн тэнхлэгээ өөрчлөх шинж чанар гэсэн утгатай үг тул нэг
үгээр уян гэж орчуулсан болно) гэж дууддаг.
Зураг 1-4-т өөр төрлийн гироскоп эрчлүүрийг үзүүлсэн
байна. Энд татах хүч нь гироскопыг доош чангааж байна. Хэрвээ
гироскоп роторыг зурагт харуулсан сумын дагуу эргүүлбэл зүүн
тийш шилжих болно. Хэрвээ ротор эсрэг чиглэлд эргэж байсан бол
гироскоп баруун тийш эргэх байлаа. Хөдөлгөөний чиглэл
өөрчлөгчсөн ч үйлчлэх хүчтэй(таталцал) үүсгэсэн 900 өнцөг
өөрчлөгдөөгүй байгааг анхаараарай ! тэнхлэг хэвтээ хэвээр байна,
гэхдээ гироскоп тэнхлэгээ тойрох эргэлтээр татах хүчийг мөн
эсэргүүцдэг.

Зураг 1-4. Гироскоп уян.
ГИРОСКОПЫН үндсэн элементүүд
Зураг 1-5-д харуулсан гироскоп бол үндсэн буюу олон төрлийн
угсралттай гироскоп, бөгөөд өөрөөр мөн чөлөөт гироскоп гэж нэрлэдэг.
Үүний гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь ротор, дотоод нугас(gimbal), гадаад
нугас болон суурь, эсвэл тулгуур юм. Нугаснууд бол роторыг ямар ч
байрлалд байхыг нь зөвшөөрдөг төхөөрөмж, ба байрлал хадгалах үед
тулгуур тэнцвэр алдах, эсвэл байрлалаа солидог. Зураг 3-5-д роторын
байрлал алдагдаж байгаа ч тулгуур бүх тэнхлэгийн дагуу хөдөлж
болохыг харуулжээ.

Зураг 1-5. Үндсэн, олон төрлийн угсралттай гироскоп

Хөшинг
Гироскоп бол огторгуйд тогтсон чиглэлтэй, тэр чиглэл дэх
өөрийн эргэх тэнхлэгээ хадгалдаг эргэлдэж буй биет юм. Огторгуйд
тогтсон чиглэлтэй гэдэг нь ямар утгатай вэ ? Дэлхий дээрх тогтсон
чиглэл сансарт тогтсон гэсэн утгатай биш, яагаад гэвэл дэлхий 24
цаг тутамт нэг удаа тэнхлэгээ тойрч эргэдэг, ба жил бүр нарыг
тойрон нэг бүтэн эргэлт хийдэг. Нар өөрөө дэлхий болон бусад
гаригуудтайгаа огторгуйгаар дамжин эргэж байгаа. Эдгээр
хөдөлгөөний улмаас, “огторгуйд тогтмол” гэдэг нь тухайн онолын
тайлбарт л хэрэглэгддэг ойлголт юм.
Гироскоп хөшинг шинж чанар гадны ямар нэг хүчний
нөлөөнд орж хазайхгүй, тэнхлэгээ тойрон эргэж байдаг роторыг
агуулдаг. Гироскоп хөшингийг дараах гурван чанараар
тодорхойлдог: Роторын жин, энэ жингийн хувиарлалт, болон
роторын хурд. Гироскопыг битүүмжилсэн механик систем гэж үзэж
болно. Систем дэх энерги нь оролсон энергитэй тэнцүү байдаг.

Хурдны гироскоп
ХУРДНЫ ГИРОСКОП бол зэвсэг хяналтын тоног
төхөөрөмж, агаарын хөлгийн тоног төхөөрөмж, инерцийн навигаци,
болон бусад олон програмд хазайлтын өнцгийн өөрчлөлтийг
тодорхойлж мөн хэмжихэд хэрэглэгддэг. Хурдны гироскоп нь ганц
голд угсарсан эргэлдэж буй ротороос бүтдэг гэдгийг зураг 1-6-т
харуулав. Ийм байдалтай угсарсан гироскоп нь нэг чөлөөний
зэрэгтэй(ганц тэнхлэгийн дагуу хөдлөх боломжтой гэсэн үг); Энэ нь
зөвхөн нэг чиглэлд л чөлөөтэй хазайдаг гэсэн үг. Хурдны гироскоп
дахь ротор бол зарим утгаараа уян чанаргүй, ихэнхдээ цэгцтэй
ажилладаг. Энэ бол хязгаарлагдсан уян шинж болон тодорхой бус
байрлал руу ротор эргэх үед, тэд ямарч өнцгийн өөрчлөлтгүй хэвийн
бйдалдаа байрладаг. Гироскоп уян шинжийн хэмжээ нь хүчнээс
шууд хамаардаг.

Зураг 1-6. Хурдны гироскоп (rate gyro, ганц чөлөөний зэрэгтэй)
Гироскоп нь уян чанарыг хязгаарлах аргаар өнцгийн тооцоо
хийхийг зураг 1-7 харуулав. Гарах голын хөндлөвчинд пүрш
хавсрагасан байна. Тэдгээр пүрш нь гироскопын чөлөөт уян
шинжийг хязгаарладаг.

Зураг 1-7. Пүршээр хязгаарласан хурдны гироскопын уян шинж.

Бүх хурдны гироскоп оролтын тэнхлэгийнхээ эргэлтийн
хэмжээг хэмждэг гэдгийг санаж байх нь чухал.
Өдийг хүртэл, бид зөвхөн үндсэн гироскопыг дүрсэлдэг ба
тэдгээр үндсэн эсвэл энгийн гироскопыг тэдгээрийн ажиллагааны
зарчмыг тайлбарлахад хэрэглэдэг байсан. Бодит байдал дээр, орчин
үед нийтлэг болсон зэвсгийн системд хэрэглэгддэг хурдны гироскоп
нь харьцангуй илүү төвөгтэй бөгөөд, зарим тохиолдолд маш жижиг
хэмжээтэй байдаг. Зураг 1-8 тэнгисийн цэргийн пуужингийн систем
болон агаарын хөлөгт ашигладаг хурдны гироскопын огтлолыг
харуулав.

Зураг 1-8. Хурдны гироскопын хөндлөн огтлол.
Авиагоризонт
Тус хэрэглэл нь агаарын хөлгийг огторгуйн 3н тэнхлэг дээрх
байршилийг тодорхойлдог. Авиагоризонт нь нисэх бүрэлдэхүүнд
гироскоп датчикын тусламжтайгаар крен болон тангежын
хэмжээнүүдийг хэмжиж тогтоогдсон хэмжээнээс илүү гарахад
гэрлэн болон дуут дохио өгнө. Өөрийн огторгуйд байгаа
байршилийн мэдээллийг автопилотын удирдлагад мэдээлэл өгнө
(Ми-8-д). Мөн бусад авиагоризонтууд нэг зарчим дээр үндэслэгдэн
ажиллана. Үндсэн зарчим нь чөлөөт 3н тэнхлэг дээр суурилагдсан
байдаг. Тус хэрэглэл нь нэг их бие дээр 2 хэрэглэлийн зарчмыг
хамтран бүтээсэн.

Зураг2-1. Авиагоризонт АГБ-3К
1.
Агаарын орчинд байгаа байдлыг тодорхойлохоос гадна
өнцгийн бодит шилжилтийг олно. Зурагт зааснаар өнцгийн
шилжилтийг 5, тангежын төвийг тохируулах бариул 7, үүний
тусламжтайгаар 8 гэсэн шкалтай харьцуулж силует(онгоцны дүрс)
тэгшилж өгнө.
2. Кноп
3. Лампны суурь
4. Крена шкала
5. Өнцгийн шилжилт
6. Тангажа шкала
7. Тангажын төвийн олох бариул
8. Горизонт индекс
9. Дохио тэжээл байхгүй үед улаан асна. (Сигнал)

Гол анхаарах зүйл бол тэжээл өгөхөөс өмнө 2 гэсэн кнопыг
дарж түгжинэ. Автопилот нь баруун ба зүүн авиагоризонтоос
мэдээлэл авдаг. (Автогаз татгалзсан үед салгана)
АГБ-3 нь өөрөө тусдаа тэжээгдэнэ. Ашиглах явцад
тогтоогдсон хэмжээнээс хэтэрсэн буюу татгалзсан тохиолдолд
дараах гэрлэн ба дуут дохио өгнө.

-

Крен зүүн хэтэрсэн
Крен баруун хэтэрсэн
Автопилот татгалзсан
Автопилот өсгөгч татгалзсан
Баруун АГБ
Зүүн АГБ гэх мэт сигналууд өгнө.

Mpu6050 Gyro sensor
Энэ мэдрэгч нь 3 тэнхлэг дэхь хөдөлгөөний байршилийг
мэдэрдэг. MPU6050 мэдрэгч нь тоон хурд хэмжигчийн төрөл ба i2c
протокол дэмждэг бол микроконтроллерт дамжуулдаг.
Хурдатгал хэмжигч
Акселерометр буюу хурдатгал мэдрэгчийн ажиллагааг хамгийн
энгийнээр ойлгомжтой тайлбарлахын тулд куб хэлбэртэй хайрцаг
дотор бөмбөлөг байна гэж төсөөлөн авч үзье. Хэрэв хайрцаг дотор
татах хүч үйлчлэхгүй гэж үзвэл бөмбөлөг нь хайрцаг дотор хөвөх
болно.

Зураг 3-1
Дээрх зургийг харахад, хайрцагны ханануудыг хос тэнхлэгт
оноож, Y+ ханыг арилгасан тул хайрцаг доторхыг харж болж
байна. Хана бүр даралтыг мэдэрдэг гэвэл хайрцгийг зүүн тийш нь
хөдөлгөвөл бөмбөлөг X- ханыг мөргөнө (хурдатгал g=9.8m/ ).
Бөмбөлгийн хананд учруулж байгаа уг хүч нь хурдатгалын эсрэг
чиглэлтэй байдаг. Энэ хүчийг ихэвчлэн инерцийн хүч (inertial
force) эсвэл хуурмаг хүч (fictions force) гэж нэрлэдэг. Бид
бөмбөлгийг Z-ханан дээр байна гэж үзвэл. Хайрцагыг хөдөлгөөгүй
байхад Z тэнхлэгт -1g утга уншигдана, энэ нь дэлхийн татах хүчтэй
хамааралтай байна. Одоо хайрцагыг 450 баруун тийш эргүүлье
ингэхэд бөмбөлөг 2 хананд (Z-,X-) зэрэг хүрнэ. Хананд үйлчлэх
0,71g утга нь тохиолдлын утга биш юм. Одоо уг хайрцагны хүчийг
координатын системд зуръя. Координатын системийг тогтоохдоо
Хурдатгал хэмжигчийн тэнхлэг болон векторын эргэлтийн хүчийг
тооцно. Координатын системийн тэнхлэг бүр нь өмнөх загварын
хайрцагны тус тусын нүүрэн талтай перпендукляр байна. Вектор R
бол векторын хүч юм.

Зураг 3-2
a. Хайрцагны хүчийг координатын системд дүрсэлсэн байдал,
b. Координатын системд Axr, Ayr, Azr өнцгүүдийг тодорхойлсон
байна.
ГИК-1 буюу Гиро Индукционный Компус
Агуулга:
● Гурван тэнхлэгт гироскоп хөдөлгүүр
● Үндсэн ажиллах зарчим
● ГИК-1 системийн эд ангиуд
Зорилго ба ажиллах үндсэн зарчим
Гироскоп индукцын луужин буюу ГИК-1 нь соронзон курс
болон агаарын хөлгийн уртааш тэнхлэг ба дэлхийн хойд соронзон
чиглэл хоёрын хоорондох өнцгийг хэвтээ тэнхлэгийн дагуу
тодорхойлдог юм. Хэрэв Автопилотын удирдлагын самбар дахь
“ГИК-ГПК-Разворот” залгуурыг ”ГИК” байрлалд тависан
тохиолдолд тухайн локсодромын курс цахилгаан сигнал болон
автомат удирдлаганд мэдээлдэг.
ГИК-1 луужингийн үндсэн ажиллагааны зарчим нь чөлөөт гурван
тэнхлэгт байралсан гироскоп хөдөлгүүр дээр тулгуурладаг ба агаарын

хөлгийг,дэлхийн татах хүчтэй перпендикуляр
харьцуулсан өнцгүүдийг тодорхойлно.

хамааралтай

Гироскоп хөдөлгүүр нь аливаа хатуу биетийг чөлөөт /хоёр буюу
гурван/ тэнхлэгт байрлуулаад хэт эргэлтийг /20000-25000 эрг.минут/
өгвөл, анхныхаа байрлалыг хадгалаж үлддэг физикийн хуулин дээр
үндэслэн хийгдсэн.
ГИК-1-ийн ажиллагааны зарчим
ГИК-1 буюу гироскопийн индукцийн компасын ажиллагааны
үндсэн зарчим нь роторын тэнхлэг нь үл мэдэгдэх чиглэлд чөлөөт
гироскопийн чанарыг өөртөө агуулсан байдаг. Дэлхийн соронзон
оронд индукцийн мэдрэгчийн байрлал өөрчлөгдсөнөөс хамааран
тодорхой цахилгааны хуулиар өгөгдсөн өөрийн мэдрэгч элементээс
ирэх дохиоллын шинж чанарыг хадгалан ажилладаг байна. Зураг.31-д ГИК-1-ийн
бүдүүвчийг харуулсан
байна.

Зураг.4-1. ГИК-1-ийн бүдүүвч
Гироскопийн агрегат нь компасын иж бүрдэл дотроо курсийн
гироскопийн датчик хэлбэрээр ажиллана. Агаарын хөлөг эргэлт
хийх үед хэвтээ байрлалд байгаа гироскопийн роторын тэнхлэгийг
босоо тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэхэд өөрийнхөө чиглэл
байрлалыг азимутийн дагуу хадгалан байрладаг байна. Гироскопийн
агрегатын их биеийг онгоцонд хөдөлгөөнгүйгээр бэхэлсэн байдаг ба
энэ нь

Агаарын хөлгийн эргэх өнцгийн хэмжээний дагуу өөрийнхөө
тэнхлэгтэй харьцангуй эргэнэ. Гироагрегатын их биений эргэлт нь
харьцангуй алслалттай потенциометрийн тусламжтайгаар эргэлтийг
бий болгож улмаар хянах самбарын зүүг эсвэл хэмжих багажыг
хөдөлгөн эргүүлснээрээ онгоцны эргэлтийн өнцгийн хэмжээг
илэрхийлдэг.
Дэлхий эргэж байгаатай холбоотойгоор нөгөөтэйгүүр кардан
голнуудын тэнхлэг дэх үрэлтүүд ба тохируулга хийгдээгүй
гироскопийн роторын тэнхлэг нь азимутдаа өөрийн байрлалыг зөв
хадгалж чаддаггүй байна. Гироскоп нь азимут руугаа маш бага өнцгөн
хурдаар “холдож” байдаг (0,3 градус/мин). Курсийг тодорхойлоход
гарах алдааг арилгахын тулд компасын системд соронзон оронг
залруулах боломжийг хангасан байдаг. Энэ залруулга бол
(азимутийн залруулага) Коррекцийн механизмийг дамжин очдог
курсийн сигнал, тэрээр автоматаар индукцийн датчикнаас илгээгдэж
гироагрегатад очно. Ийм байдлаар азимутийн залруулгыг
гироагрегатын үйлчлэлээр гүйцэтгэсний үр дүнд гироскопийн курс
засагдана, соронзон орны курс ч адил юм. (Цаашид гироскопийн
курсийг соронзонгоор зассаныг гиросоронзон курс гэж нэрлэж ярих
болно.) Онгоцны эргэлтэн дээр азимутийн залруулга нь дохиоллын
тусламжтайгаар салгагддаг, уг дохио нь гироагрегат руу салгагч
коррекцоос очно, иймд Заагч багажны үзүүлэлтэнд агаарын хөлгийн
эргэх үеийн индукцийн мэдрэгчийн мэдрэгч элементийн хэвтээ биш
байдлаас хамаарсан алдаа биш байдаг. Коррекцын салгагч нь
эргэлтэнд гироскопийн роторын тэнхлэгийн хэвтээ байрлалын
залруулгыг хүртэл салгана, энэ нь вираж хийх үеийн болон виражны
дараах байрлалын алдааг багасгана. ГИК-1 компас нь өөр хоорондоо
холбоотой нягт ажиллагаатай мөрдөн хянах (следящие) гурван
системтэй:
- индукцийн датчик ба коррекцийн механизм;
- коррекцийг механизм ба гироагрегат
- гироагрегат ба хянах багаж (УГР-1)
Дээрх хосолсон системүүд нь өөрсдийн хүчитгэсэн суваг
хөдөлгөөн дамжуулах эд анги ДИД-0,5 хөдөлгүүр редуктортай. Бүх
гурван суваг нь хүчитгэсэн системтэй ба дахин нэг хүчитгэсэн системд
багтдаг байна. Хоёр УГР-1 хянах багажаар ажилласан ч иж бүрдэлд нэг
сувгийн өсгөгч У-6М зайлшгүй шаардлагатай энэ нь хоёр дах Заагч

багажны хянах системийг бий болгоно. УГР-1 Заагч багажинд
гиросоронзон орны курсийн хэмжээг зааж буй мөрдөн хянах
системээс гадна радио луужингийн үзүүлэх систем бас бий, тэрээр
АРК-5 радио луужингийн нэвтрүүлэлтийн рамтай дистанцион
(тодорхой орон зайн) холбоотой байдаг.
Индукцийн датчик – ИД нь гироагрегатын гироскопик
курсийг потенциометрээс авсан магнетик курсийн мэдээллээр
засварладаг. Уг мэдрэгч нь 75% нафта, 25% тосон МВП
шингэнүүдээр дүүргэгдэнэ. Мэдрэгчийн мэдрэгч элемент нь тэгш
өнцөгт гурвалжнуудын талууд дээр байрлах гурван соронзон
детектороос бүрдэх бөгөөд хуванцар платформ дээр байрладаг. Энэ
платформ нь хэвтээ байрлалын 17° хүртэл хэмжих ба түүнээс
хэтэрвэл автоматаар мэдээллийг салгадаг. Соронзон датчик нь тус
бүр нь хоёр салаалсан судалтай хийгддэг бөгөөд соронзон ба
сигналын хоёр ороомогтой байдаг. Соронзон ороомог нь хувьсах
гүйдлийн 1,7В, 400Гц –ээр тэжээгдэнэ. Сигналын ороомог нь
гурвалжингаар холбогдох ба мөн КМ-ын автомат синхроны
(sync/зэрэгцүүлэгч) статорын ороомогтой цахилгаанаар холбогдоно.
Индукцийн датчик нь соронзон датчикийг бодвол соронзон
голтой ороомогт дамаргүй байдаг. Дэлхийн соронзон орон индукцийн
мэдрэгчийн мэдрэмтгий элемент болох төмөр савханд соронзон урсгал
үүсгэж байдаг юм. Энэ соронзон урсгалын хэмжээ нь тэрхүү төмөр
савх Дэлхийн соронзон оронгийн векторт харьцангуй хэрхэн
байрласнаас шалтгаалан өөр өөр байх болно. Энэ нь индукцийн
мэдрэгчийн
ажиллагааны
үндсэн
горим
юм. Төмөр савх
дах соронзонгийн тогтмол урсгал соронзон орны нэвтрэх чанарыг
ашиглан үе үе хэлбэлзэн хувьсах үйлдлийг үзүүлснээрээ үр дүнд
нь “ороомогт” цахилгаан соронзон хуулиар цахилгаан хөдөлгөгч хүч
үүснэ. Цахилгаан хөдөлгөгч хүчний хэмжээ нь Дэлхийн соронзон
орны чиглэлд тухайн төмөр савх хэрхэн байрласнаас хамаарна.
Өөрөөр хэлбэл индукцийн датчик азимутад хэрхэн байрласнаас
хамаардаг. Соронзон оронд бол (зураг.4-2.) индукцийн мэдрэгчийн
мэдрэх элемент буюу молибден гэдэг нэртэй металлаар хийгдсэн хос
параллель байрлалтай төмөр хийц бөгөөд, тэдгээр нь ороомгоор
ороогдсон байна. Ороомгийн ороодсын хэлбэрээр нь ороодос 2 – ийг
соронзон харин ороодос 3 –ийг дохиололын гэж ялгана. Соронзон

ороодос нь хоёр ган савхыг тус тусад нь ороосон цуваа холболтоор
хэлхээнд холбогдох ба сигналын ороодос нь хоёр төмөр хийцээ
хамтад нь бүслэн ороосон байна. Хэрвээ зондыг хэвтээ байрлалд
Дэлхийн соронзон орон руу оруулж хүчдэл өгвөл хэвтээ чиглэлийн
хүчиллэг Н3 тогтмол соронзон урсгал Ф3 үүснэ. f давтамжтай
хувьсах гүйдэл соронзжуулсан ороомгоор (2) дамжин гарагахад
соронзонгийн нэвтрэлтийг өөрчлөнө. Хамгийн их утгатаа уг
молибедин төмөр доторх соронзон урсгал Ф3 бага утгатаа очно.

Зураг.4-2. Сорозон зондын бүдүүвч. 1 – зүрхэвч буюу төмөр гол; 2 –
соронзжууладаг ороомог; 3 – дохиолол-сигналын ороомог.

Соронзжуулж буй гүйдлийг багасгахад түүгээр дамжсан
хүчдэлийн нөлөөллөөр соронзон нэвтрэлт ихэснэ. Улмаар
савхнуудын соронзон урсгал хамгийн их утгатаа очно Ф3.
Өгөгдөж байгаа гүйдлийн утгыг нэг удаа өөрчилөхөд
соронзон нэвтрэлт хоёр удаа өөрчлөгдөн улмаар урсгал адил хоёр
удаа өөр утгатай болно Ф3. Эдгээрийг томъёо руу шилжүүлвэл;
өгөгдөж буй гүйдлийн давтамж f байхад соронзон урсгал Ф3 утгатаа
байна, зүрхэвчид гүйдэл хоёр удаа өөрчлөгдөхөд 2f сигналын
ороомогт 3 болон цахилгаан хөдөлгөгч хүчинд е нөлөөлөх болно.
Цахилгаан соронзон орны цахилгаан хөдөлгөгч хүч е нь зондын
тэнхлэгийн дагуу чиглэл ба Дэлхийн соронзон орны хэвтээ
чиглэлийн хүчиллэг Н3 хоёр хоорондох ψ өнцгөөс хамаарна.

Хэрвээ Дэлхийн соронзонтой савхнуудын тэнхлэг таарвал
ц.х.х. (е) хамгийн их утгатаа хүрнэ, хэрвээ савхнууд перпендикуляр
байрлалд шилжвэл ц.х.х. (е) тэг утгад орно. Эдгээрийг томъёолвол:
е = Е cos ψ (1)
Соронзжуулдаг 2 ороомгийг хувьсах гүйдлээр тэжээхэд савхнуудад
өөд өөдөөсөө чиглэсэн соронзон Ф ~ урсгалууд үүснэ, Эдгээр
урсгалууд харилцан мөргөлдөж ц.х.х. (e) сигналын ороомогт
оруулдаггүй байх юм. Соронзжуулагддаг ороомгийн зондонд зөвхөн
Дэлхийн тогтмол соронзон оронг л нэвтрүүлдэг. Харин соронзон
зондын сигналын ороомогт Дэлхийн хувьсах үе үе ажилладаг соронзон
орныг оруулж ц.х.х. (е) өдөөдөг ажээ. Дэлхийн соронзон орны
чиглэл нь төмөр савхнуудын байрлал ямарваа нэгэн чиглэлд байсан
ч ц.х.х. (е) нь хир зэрэг сорозонгийн нэвтрэлтийн зэрэглэлээс
хамаарч ажиллана. Өөрөөр хэлбэл соронзжилтын хамгийн их ба
хамгийн бага утгуудын харьцаан дээр дээрх асуудлыг авч үзнэ:

Зураг.4-3. Сельсинтэй мэдрэгч элементийг холбох бүдүүвч 1 –
статорын ороомог; 2 – роторын ороомог; 3 – мэдрэмтгий элемент
Ийм учраас ц.х.х. (e) хэмжээ утгыг их болгохын тулд тусгай
зориулалттайгаар бэлтгэсэн пермалл молибидени металлаар
хийгдсэн савхнуудыг ашигладаг байна. Эдгээр савхнууд соронзонд
идэвхтэй нэвтэрч маш бага соронзон оронг мэдэрч ажиллах
боломжийг бий болгоно. Индукцийн мэдрэгчийн мэдрэмтгий
элемент 3 (зураг.4-3.) нь гурван зондтой, өөрөөр хэлбэл тэр нь нэг
хавтгай дээр адил хажуут гурвалжингийн талууд дээр байрлуулсан
байна.

Бүх гурван зондын соронзжуулагдаж байгаа ороомог цуваагаар
хэлхээнд холбогдсон байна. Улмаар тэдгээр ороомгуудыг хувьсах
гүйдлийн 1,7 В оор тэжээнэ.
Сигналын ороомог гурвалжин хэлбэртэйгээр өөр хоорондоо
холбогдон, Коррекцийн механизм дах хавтгай сельсиний статорын
ороомгуудын 1 гурван дамжуулагч утастай холбогдсон байдаг.
Сельсиний статорын ороомог нь гурван фазын өөр хоорондоо “од”
хэлбэрээр холбогдоно. Харин сельсиний роторын 2 ороомог нь нэг
фазтай.
Соронзон зондын мэдрэмтгий элементүүдийн сигналын
ороомогт үүсгэсэн ц.х.х. (е) нь хэлхээнд тодорхой хэмжээний
гүйдлийг бий болгон тэрхүү гүйдэл нь сельсиний ороомгоор дамжин
өнгөрөхдөө соронзон урсгал Фс өдөөж өгнө.
Сельсин дэх соронзон урсгалын чиглэл нь статор ороомгийн
гүйдлийн харьцаагаар тодорхойлогддог ба энэ нь соронзон
меридиантай харьцангуй мэдрэгчийн байрлалд байна.
Фс статорын урсгал нь роторын 2 ороомогт электромотив
хүчээр нөлөөлдөг. Роторын хүчдэл нь өсгөгчийн 1-р сувгийн оролт
дараа нь М моторын удирдах ороомог уруу шилждэг ба энэ сельсин
ротор нь бууруулагч роторын туйлуудын тэнхлэг статорын
урсгалын чиглэлтэй перпендикуляр мөн роторын ороомгийн хүчдэл
0 болтол эргэдэг. Хэвтээ хавтгайд байрлах мэдрэгчийн эргэлт нь
соронзон меридиантай хамааралтай. Энэ нь сельсин статорын
ороомгийн гүйдлийн тархалтыг өөрчилдөг ба М мотор нь сельсин
ротортой ижил өнцгөөр, мэдрэгчийн эргэлтийг даган эргэнэ.
(ГИК-1-ийн үндсэн электро-кинематик бүдүүвчийг 3-4-р
зурагт үзүүлэв.)
Чөлөөт босоо тэнхлэг (1) дээр Г-3М нь потенциометр (2)-оор
хөдөлгөөнгүй бэхлэгдсэн байна. Бөгж (3) ба сойз (шотка) (4)-оор
дайруулан потенциометрийн хоёр эсрэг талд эсрэг чиглэлтэй тогтмол
гүйдлийн 27в өгнө. Г-3М-н потенциометрээс хүчдэлийг араа(5)-тай
холбогдсон 3 сойзны тусламжтай арилгах ба уг сойзнууд нь 120
градусын өнцөгтэйгөөр уг тойрог арааны эргэн тойронд байрласан
байна. Мотор (6)-н эргэлтийг уг араан редуктерээр бууруулснаар
потенциометрийн хажуу гадаргуугийн дагуу сойзны үзүүрүүд
үрэлддэг. Потенциометрийн сойз бүр нь гүйдэлтэй харьцангуйгаар
уг сойзны ялган авч буй потенциалын хэмжээг тодорхойлдог.

Гироагрегатын потенциометрийн сойзнууд нь УГР-1 болон КМ-ын
доторх потенциометрийн сойзнуудтай цахилгаан холболтоор
холбогдсон байдаг. Уг КМ-д дараах үндсэн бүрэлдэхүүн байрлана:
Сельсин мотор, араан дамжуулга, потенциометр болон бусад дотоод
төхөөрөмжүүд. Сельсины статор (8) болон потенциометр (9) нь
огтлолцсон механизмийн их биед бэхлэгдсэн байдаг. Сельсины ротор
(10) нь тэнхлэг (11) дээр сууж, араагаар дамжин КМ-н мотор (12)-оор
удирдагдана. Дотоод төхөөрөмж (лекальное) (13)-н тусламжтай тэнхлэг
нь эргэлтийг сойзны суурь (14)-руу сойзоор дамжуулдаг бөгөөд сойз нь
тус тэнхлэгтээ нэмэлт өнцгийн хөдөлгөөнийг хүлээн авч болно.
Сойзнуудын нэмэлт хөдөлгөөний хэмжээ нь тохируулах эрэг (15)-аар
хангагдсан төхөөрөмжийн хавтангийн хазайлтаас хамаарна. КМ-ын
засварлах төхөөрөмж нь луужингийн хэрэглэлийн болон арга зүйн
алдааг арилгах зориулалттай бөгөөд үүнийг суурилуулсан тохиолдолд
луужингийн
4
дэх
хазайлтыг
арилгах
зорилготой
юм. Сельсин статорын ороомог нь ИД-н мэдрэгч элемент (20)-ын
дохионы ороомог (19)-той
холбогдсон
байдаг. Сельсин
роторын ороомгоор дайрсан холбогч бөгж (16) болон сойз (17) нь У6М өсгөгчийн 1-р оролттой холбогдсон байна. 1-р оролтын гаралт
дээрх хүчдэл нь корректор моторыг тэжээнэ. Коррекцийн
потенциометрийн цуглуулагчид (18) нь өсгөгчийн 2-р сувгийн
оролттой холбогдоно. Түүний гаралтаас гарах хүчдэл нь
гироагрегатын хөдөлгүүрийг тэжээнэ. У-6М өсгөгчийн 3-р суваг нь
навигацийн заагч хэрэглэл (УГР-1) хянах сувагтай холбогдох ба
өсгөгчийн оролт дээрх сигнал нь потенциометр (22)-ын сойз (21)-оор
устгагдана. Уг (22) потенциометр нь гироагрегатын потенциометртэй
цахилгаан холболтоор холбогдсон байна. У-6М-н гаралтаас гарсан
хүчдэл редуктэр болон төхөөрөмж (24)-өөр дайрч хөдөлгүүр (23) дээр
очин, гол (25) болон түүн дээр суурилсан зүүг (26) эргүүлснээр заалт
(27) дээр курсийн өнцгийг харуулна. Эргэх товчлуурын (29)-ын
тусламжтайгаар потенциометрийн хуваарийн
хэмжээ
болон
үйлдвэрийн алдаа зэргийг засварлах боломжтой байдаг.

Зураг 4-4. - ГИК-1-ийн үндсэн электро-кинематик бүдүүвч 1 –
чөлөөт босоо тэнхлэг, 2 – потенциометр, 3 – Бөгж, 4 –
Сойз(Шотка), 5 – араа, 6 – мотор, 7 – реле, 8 – Сельсиний статор,
9– потенциометр, 10 – сельсины ротор, 11 – тэнхлэг, 12 – КМ-н
мотор, 13 – Дотоод төхөөрөмж, 14 – сойзны суурь, 15 –
тохируулах эрэг, 16 – бөгж, 17 – сойз, 18 – гүйдэл цуглуулагч, 19 –
дохионы ороомог, 20 – мэдрэгч элемент, 21 – сойз, 22 –
потенциометр, 23 – хөдөлгүүр, 24 – local device=дотоод
төхөөрөмж, 25 – гол, 26 – зүү, 27 - заалт

ГИК-1-ийн бүхэл системийн зарчимтай танилцахын тулд
алсын потенциометрийн дамжуулалтыг “гироагрегат - заагч” болон
“гироагрегат – КМ” гэж ангилна. Гиро-тэжээл хэсгийн тогтмол
хүчдэл дэх чиглэлтэй дохио нь гурван-утастай цахилгаан хэлхээгээр
дамжуулагдан заагч потенциометр (УГР-1)болон Коррекцийн
механизм КМ дээр очно.
Хоорондоо холбогдсон удирдлагатай потенциометрийн
систем (Зураг 3-5) нь КМ болон заагчийн потенциометрийн
гүйлтийн заалт дээр хүчдэл байхгүй үед тодорхойлогдоно.
Согласование кнопа нь КМ-н болон УГР-1-н потенциометрүүдийг
таруулдаг ба Г-3М –ын потенциометртэй параллел буюу зэрэгцээ
ажилладаг. Энэ үед потенциометрийн гүйдлийн заалт (дотоод) 0-тэй
тэнцүү болно.

Зураг
4-5.
Компасын
потенциометрийн
системүүдийн
зохицуулагдсан буюу зөвшилцлийн(согласован) байршил .
Зураг 6 дээр. Системийн зөвшилцлийн заагч потенциометрийн
гүйдлийн
удирдлагууд,
Коррекцийн
механизм
гиро-агрегат
потенциометрийн гүйдэл цуглуулагчид 90° -аар хэмжилт хийнэ. Энэ
байрлал өөрчлөгдөхөд потенциометрийн гүйдэл чиглүүлэгч дээр
боломжит
ялгаа
гарч
ирнэ.

Хөдөлгүүрийн хяналтын ороомогт тогтмол хүчдэлийг өсгөж,
хувиргадаг DC хүчдэлийг хэрэглэнэ. Хөдөлгүүр, эргэлдэгч сойз эсвэл
потенциометрийн хувьд системд үл нийцэх байдлыг арилгах болно.
Гироагрегатын гироскопод азимутийн залруулга байдаггүй.
Гироскопийн хэвтээ тэнхлэг нь соронзон меридианы хувьд дурын
байрлалыг эзэлж болно. Потенциометр нь гироскопийн босоо
тэнхлэгтэй холбоотой ба мөн тодорхой чиглэл байхгүй.
Гироагрегатын потенциометрээс үүссэн гиромагнетик курсийн
дохионы гаралт нь потенциометрийн байрлал ба гироагрегатын
сойзнууд нь хамааралтай бөгөөд КМ-н потенциометр болон сойзны
байрлалтай нь автоматаар таарч байдаг. КМ болон ГИК-1 –н
индукцийн мэдрэгч нь ДГМК төрлийн компасын соронзон
мэдрэгчтэй адил үүргийг гүйцэтгэдэг.
Индукцийн мэдрэгчийг ашиглан курсийн засварыг дараах байдлаар
гүйцэтгэнэ.
Сельсин роторын өнцгийн байрлал ба КМ дэх тэнхлэг нь соронзон
меридиантай хамааралтай индукцийн сенсорын байрлалаар
тодорхойлогдоно. Үүний үр дүнд КМ-н потенциометрийн сойз
дээрх тэнхлэгт механикаар холбогдсон байрлалыг aзимут дах ИДийн байрлалаар тодорхойлно. “Гироагрегатын потенциометр –
КМ-н потенциометр” системийн КМ-н потенциометрийн гүйдэл
коллектор дээр таарахгүй тохиолдолд боломжит зөрүү үүсдэг.
Гүйдэл цуглуулагчийн хүчдэл нь өсгөгчийн 2-р сувгийн гаралтыг
тэжээдэг. 2-р сувгийн гаралтаас гаралт өсгөгдөж, хувирсан хүчдэл
нь гироагрегатын хөдөлгүүрийг тэжээнэ. Энэ нь редуктороор
дамжин потенциометрийн сойзыг эргүүлэхэд КМ потенциометрийн
сойзтой
зөвшилцлийн
байрлалд
оруулдаг. Уг холбогдсон
системийн гироагрегатыг альфа өнцгөөр босоо тэнхлэгийн дагуу
эргүүлснээр удирдлагат системийг тодорхойлж болно (Зураг 4-6).
Гироагрегатын хайрцгийн эргэлт нь гироскопийн тэнхлэгтэй
хамааралтай хөдлөх ба энэ нь орон зай дах байр сууриа
өөрчилдөггүй.
Гироагрегат хайрцагтай хамт хөдөлж буй потенциометрийн
сойз нь ἀ өнцгөөр потенциометртэй хамааралтай эргэх ба сойз дээрх
потенциал нь өөрчлөгдөнө. Гироагрегатын потенциометрийн сойзны
потенциалын өөрчлөлтөөс шалтгаалж потенциометрийн заалтын

тойргийн дагуу өөрчлөлт үүсэх ба потенциометрийн гүйдэл
удирдлага дээр хүчдэл нь харагдана. Заагч потенциометрийн
потенциометрээс эхлэн хүчдэлийг өсгөж, өсгөгчөөр хувиргасан
хүчдэл нь хөдөлгүүрийн удирдах ороомог руу явдаг. Хөдөлгүүр нь
араан дамжуулгаар дайран заагчийн потенциометрийг эргүүлэх ба
гироагрегатын потенциометртэй координатын байрлалд оруулна.
Потенциометртэй хамт заагчийн хуваарь мөн эргэнэ. Заагчийн
заалт нь гироагрегатын эргэлтийн өнцгийн хэмжээнээс шалтгаалж
өөрчлөгдөнө. Индексийн зөвшилцлийн системийн ажиллагаа 15-20
град/сек хурдаар гүйцэтгэгдэнэ. Энэ тогтоогтсон хурданд заагч нь
онгоцны эргэлтийн өнцгийг хангалттай нарийвчлалтай үзүүлж болно.
Гироагрегатын эргэлт нь мөн КМ-н потенциометрийн
потенциалын өөрчлөлтийг үүсгэдэг. Ихэнх тохиолдолд гиро агрегат ба
ИД нь адил сууринд бэхлэн ижил өнцөгт зэрэг (синхрон) эргэлддэг.
ИД соронзон меридиантай харьцангуй өнцгөөр эргэхэд мэдрэгч
элемент дэх дохионы ороомогт цахилгаан хөдөлгөгч хүч өөрчлөгддөг.
Ц.Х.Х –н өөрчлөлт нь сельсины статорын ороомгийн гүйдэлд өөрчлөлт
үүсгэнэ. Ингэснээр Статорын соронзон урсгалын чиглэл а болон в
өнцгөөр эргэн сельсин роторын ороомгийн хүчдэл үүснэ. Ротороос
гарах хүчдэл нь өсгөгчийн 1-р сувгийн оролтоор орох ба 1-р сувгийн
гаралтаас өсгөгдөж, хувирсан хүчдэл нь гарч КМ-н удирдах ороомгийг
тэжээнэ. Мотор нь араан дамжуулгаар дайран КМ-г тэнхлэг дагуулан
эргүүлэх ба сельсин роторыг зөвшилцүүлэн ажиллуулна. Тэнхлэг ба
роторын эргэлтийн өнцөг нь азимут дах ИД-н эргэлтийн өнцөгтэй
тэнцүү байна.

Зураг 4-6. Компасын потенциометрийн системүүдийн зөвшилцлийн
(согласование) байршил.
КМ-н потенциометрийн сойзнууд нь тэнхлэгтэйгээ механикаар
холбогдсон байдаг ба мөн “а” өнцгөөр эргэнэ. Үүний үр дүнд,
гироагрегат болон болон ИД нь ижил өнцгөөр эргэн,
“Гироагрегатын потенциометр – КМ-н потенциометр” систем нь
зөвшилцлийн байрлалд хэвээрээ үлдэнэ. Хэвтээ нислэгийн үед,
компасын алсаас хянах систем нь гироскопийн урьдчилсан
тохируулга болон аливаа хурдатгалын нөлөөн дор мэдрэгчийн
мэдрэмтгий элементийн хэвтээ байрлалыг тасалдуулж болзошгүй.
Гироскоп нь гироскопийн босоо тэнхлэгт эргэлдэж буй
гироагрегатын
потенциометрийн
азимутад
“холдох”
үед
сойзнуудтай хамааралтайгаар байрлалаа солино. КМ-н гүйдэл
цуглуулагч дээр үл тохирох сигнал гарах ба гиро мотор нь сойзыг
эргүүлж системийн буруу байрлалыг засна. Хөдөлгүүрээр эргэгдэж
байгаа гироагрегатын прецессий сойзнуудын эргэлтийн хурд нь
гироскопийн потенциометрийн эргэлтээс илүү их хурдтай байдаг
тул прецессийн алдаа нь бага утгатай байна. Энэ алдаа нь
ерөнхийдөө өсгөгчийн мэдрэгчээр тодорхойлогдох ба ихэвчлэн 0,250,5 хэмээс хэтрэхгүй байна.

Прецессий гэдэг нь өөр тэнхлэгийг тойрон эргэж буй биеийн эргэлтийн
тэнхлэгийн удаан хөдөлгөөнөөс шалтгаалан үүсэх эргэлт (жишээ нь
дэлхийн татах хүчний нөлөөллөөр) нь нөгөө тэнхлэгийнхээ чиглэлийг
өөрчлөх үйл явц. Үүнийг эргэлдэж буй гироскопийн туйл нь тойрон
эргэлдэн аажмаар тогтворждогоос харж болно.
Нислэгээс үүсэх хурдатгал нь ИД-н хөдөлгөөнт дүүжин
системд үйлчлэх ба хэвтээ байрлалаас мэдрэх элементэд хүргэдэг.
Дэлхийн соронзон орны чиглэлтэй харьцангуйгаар хөдлөх мэдрэгч
элементийн зүүний өөрчлөлтөөс шалтгаалан мэдрэгч элементийн
дохионы ороомогт индукцлэгдсэн ц.х.х өөрчлөгдөнө. Үр дүнд нь
сельсин статор дох соронзон урсгалын вектор нь чиглэлээ өөрчилдөг
ба үл тохирох дохиолол сельсин роторын ороомогт бий болно.
Потенциометрийн сойзнуудыг эргүүлж буй КМ-н мотор нь
“гироагрегат потенциометр – км потенциометр” системд үл тохирно.
КМ-н потенциометрийн гүйдэл цуглуулагчаас ирсэн тохирох сигнал
үүссэн
үед
гироагрегатын
потенциометрийн
сойзнуудыг
ажиллагаагүй болгож эхэлдэг. Эргэлтэнд буй гироагрегатын
потенциометрийн сойзнуудын байрлалд гарсан өөрчлөлт нь “дагах”
заагч системийг хөгжүүлэхэд хүргэдэг бөгөөд алдаа нь заагчийн
заалтад хуримтлагдана.

Зураг 4-7. Гироскопийн хэрэглэлийн гироагрегатын үндсэн
кинематикын зураг. 1- Гироагрегатын гэр; 2 – гироскопийн гадна
хүрээ (рам); 3 – гироскопийн дотоод хүрээ; 4. потенциометр

ИД-н мэдрэгч элементийн богино хугацааны хазайлт (девац) нь
хэвтээ байрлалын хувьд гироагрегатын потенциометрийн үзүүлэх
бага хурд (1.5 /4.5 град/мин) байх ба энэ нь заагчийн заалтанд
нөлөөлөхгүй. Эдгээр хэлбэлзлүүд нь гироагрегатаар дундажлагдах
ба заагч нь курсийг тогтвортойгоор харуулна. Заагчийн гаргах
хурдны хурдасгах үйл явц нь 1 минутанд 1.5-4.5 градус хүртэл
хадгалагддаг. Онгоц шулуун шугамаар нислэг үйлдэх үед энэхүү
алдааг “КМ-н Потенциометр – гироагрегатын потенциометр” болон
“гироагрегатын потенциометр – заагчийн потенциометр” системүүд
дээр зөвшилцлийн байрлалд орон хурдацтайгаар зөрүүг арилгах
болно.

Эргэлтийн явцад ВК-53РБ нь гироагрегатад суурилсан реле (7)-г
(Зураг 4-4-ыг хар) ашиглан хөдөлгүүрийн удирдлагын ороомгийн
тэжээлийг салгадаг. Энэ нь эргэлтийн явцад зөвшилцлийн байрлал
дах гироагрегатын сойзнуудад КМ-н потенциометрээс буруу
мэдээлэл ирэхээс сэргийлдэг. Агаарын хөлгийн уртааш болон
хөдлөн эргэлтийг луужинд шууд гаргаснаас кардан гэж нэрлэгддэг
алдаа гардаг. Энэ алдаа нь гироскопийн гимбалын зогсолтын
кинемакаас үүсэлтэй.
Зураг 4-7-д гироагрегатын гироскопийн бүтцийн үндсэн
кинематикыг харуулжээ. Гироагрегатын гэр нь (1) онгоц эсвэл шок
шингээгчид бэхлэгдсэн байдаг. Гироагрегат нь онгоцондоо
бэхлэгдсэн байдаг учир онгоц хэвтээ тэнхлэгтэй параллел байх үед
гиро хүрээний (2) С тэнхлэг эгц босоо байна. Онгоц В өнцгөөр
далийсан үед СС тэнхлэг мөн адил өнцгөөр далийна (байрлал c’c’).
Гироскопийн роторын тэнхлэг нь өөрчлөгдөлгүйгээр орон зайд
байрлалаа хадгалж байдаг ба энэ нь кардан алдаа үүсгэх нөхцөл нь
болдог. Гироскопийн дотоод хүрээ (3) болон гадааг хүрээ нь
хоорондоо хамааралтайгаар эргэдэг. Гадна хүрээний эргэлтээс
шалтгаалан потенциометрийн ее тэнхлэг сойзтой харьцангуй
эргүүлэхэд хүрэх ба компасын заагч нь потенциометрийн эргэлтийн
өнцгийг сэргээнэ. Кардан алдаа нь заагчийн заалтаар илэрдэг.
Картын хэмжигдэхүүн нь агаарын хөлгийн мэдрэмжийн өнцөг β
болон γ-р өнцөг үүсгэгч роторын тэнхлэг ба хазайлтын хавтгайгаас
хамаарна (gyroscope роторын тэнхлэгээр дамжин өнгөрөх хавтгай
гадаргуугийн хоорондох өнцөг ба хазайлтын хавтгай). Кардан алдаа
болох ∆γ–г дараах томъёогоор илэрхийлнэ: ∆γ=γ-arctg(tgγ∙cosβ)
(2)
Зураг 4-8-д үзүүлсэнээр агаарын хөлгийн хазайлт “β”
өнцгийн өөр өөр нөхцөл дэх “γ” өнцөг дээр үүссэн кардан алдааны
хамаарлыг үзүүлжээ.
Зураг 4-8-д, дараах дүгнэлтийг хийж болно. Кардан алдаа нь
харьцангуй бага (15° налуутай байхад ойролцоогоор 1° байна),
хазайлтын өнцөг өсөхөд шууд хамааралтайгаар огцом нэмэгдэнэ
(хазайлтын 30° үед ±4° хүрэх ба 60° үед ±18° хүртэл нэмэгдэнэ).
Агаарын хөлгийн ижил налуутай кардан алдаа нь тогтмол биш.
Соронзон болон тэмдгийн өөрчлөлт нь агаарын хөлгийн чиглэлийн
өнцгийн өөрчлөлтийн дагуу өөрчлөгддөг. Өнцөг “γ” нь 0,90,180,270°
тай тэнцүү байх үед кардан алдаа 0-тэй тэнцүү байна. Үүнийг
гироскопийн кинематикын схем болох зураг 8-аас сайн харж болно.
Хэрэв агаарын хөлгийн налуу нь гироскопийн роторын
тэнхлэгтэй перпендикуляр (90 эсвэл 270°) хавтгайд байвал роторын
тэнхлэг болон хүрээнүүдийн харцангуй байрлал өөрчлөгдөхгүй.
Ингэснээр, агаарын хөлөг хазайсан үед потенциометрийг эргэлтэнд

оруулахгүй бөгөөд курсийн уншилт өөрчлөгдөхгүй. Хэрэв агаарын
хөлгийн хазайлт, гироскопийн (γ=0 эсвэл 180°) дотоод хүрээний bb
тэнхлэгтэй перпендикуляр (зураг 4-7) байвал уг тэнхлэг дээрх
зөвхөн дотоод хүрээ эргэлдэнэ. Гэхдээ гадна хүрээ нь гироскопийн
биетэй харьцуулахад эргэлдэхгүй. Тиймээс потенциометрийн эргэлт
байхгүй бөгөөд агаарын хөлгийн курсийн заалт өөрчлөгдөхгүй гэсэн
үг.

Зураг 4-8. Агаарын хөлгийн хазайлт “β” өнцгийн өөр өөр
нөхцөл дэх “γ” өнцөг дээр үүссэн кардан алдааны хамаарал. Өнцөг
“γ” нь 45, 135, 225 ба 315° байх үед, кардан алдаа хамгийн их утгатаа
хүрдэг.

Үүнээс үүдэн, ГИК-1-ийн өнцгийн уншилт нь гарсан кардан алдаа нь
зөвхөн онгоц крен хийх үед илрэх ба онгоц үйлдлийг цуцлах үед алдаа
багасч, хэвтээ шулуун нислэгийн үед кардан алдаа огт байхгүй байна.
Хэвтээ шулуун нислэгт “Гироагрегат – КМ” систем нь зөвшилцсөн
байх бөгөөд энэ нь гиромагнетик курсийг байнга харуулдаг. Эргэлт
хийх үед схем дээрх КМ-н потенциометрийн нөлөөллийг арилгаж
“Гироагрегат – Заагч” систем хэвээр үлдэнэ. Гироагрегатын
потенциометрийн дохиогоор удирдагдах заагч нь гироскопийн
курсийг харуулах ба онгоцны эргэлтийн өнцгийг тоолох боломжтой.
ГИК-1 компасыг асаахаас өмнө дараах зүйлсийн хооронд буруу
хуваарилалт байж болзошгүй:
- ИД-н байрлал ба КМ-н потенциометрийн сойзнуудын
байрлал.
- КМ-н сойзнуудын байрлал ба Г-3М н потенциометрийн
сойзнуудын байрлал Г-3М-н сойзнуудын байрлал ба
Заагчийн потенциометрийн байрлал
Компасыг асаагаад, өсгөгчийн ламп халж эхлээд 15-20 сек болоход,
зөвшилцлийн систем “КМ – ИД” болон “Г-3М – УГР-1” нь
зохицуулдаг. Гэсэн хэдий ч соронзон меридианы нөлөөлөлд урт
хугацаагаар (2цаг) байсан ИД-аас ирэх мэдээллийг заагч алдаатай
заана. Учир нь КМ-н гироагрегат руу мэдээлэл дамжуулах системийн
ердийн хурд нь 1.5- 4.5 град/мин байдаг.
Агаарын хөлгийн хөдөлгөөн эхэлсний дараа болон аеробатик бүхий л
үйлдлүүдийг хийсний дараа ч компасын системд түргэн хугацаанд
зөвшилцөл “согласован” хийх шаардлагатай үед “кнопка быстрого
согласованыя” буюу хурдан зөвшилцлийн товчлуурыг ашигладаг
(Зураг 4-4). Товчлуур дээр дарснаар гироагрегатад цахилгаан соронзон
үүсдэг. Цахилгаан соронзонтой якорын ороомог нь фрикционом (буцаж
эргэхээс хамгаалсан араан дамжуулга)–той холбогдсоноор араан
дамжуулга өөрчлөгдөх ба тохирох хурдыг 1.5-4.5 град/мин-аас 8.5÷26
град/сек болтол нэмэгдүүлнэ.
Энэ хурдны ИД-н байрлалыг заагч дээрх заалттай тааруулах дээд
хугацаа нь 20 сек байна.
Сельсин роторын ороомог нь хувьсах гүйдлээр тэжээгддэг.
Статорын ороомгийн фаз нь одон холболтоор холбогдсон байдаг.

Сельсиний хүлээн авагч болон мэдрэгчийн статорын ороомгууд нь
Өөр хоорондоо холбогдсон байдаг.
Сельсин системийн зарчмыг дараах байдлаар илэрхийлнэ:
Роторын ороомгоор урсах хувьсах гүйдэл нь статорын ороомогт
цахилгаан хөдөлгөх хүч үүсгэнэ (Зураг 4-9). Статорын ороомгийн
фаз тус бүр дээрх Ц.Х.Х-ний соронзон хүч нь “тухайн фазын
ороомогтой
холбоотой” роторын байрлалаас хамаардаг.

Зураг 4-9. Сельсиний дамжуулалт.
Статорын ороомогтой холбоотой ижил байрлалтай
роторуудын тухайн ороомгуудын фазын ц.х.х (e) нь хоорондоо
тэнцүү бөгөөд чиглэл нь эсрэг байна. E1^ =E1^' E2^ =E2^' E3^ =E3^'
Үр дүнд нь өөр хоорондоо холбогдсон ороомгийн фазуудын тус
бүрийн нийлбэр ц.х.х (e) нь тэгтэй тэнцэх ба хэлхээ гүйдэлгүй
болно.
Хэрэв хүрээ нь ямар нэгэн “а” өнцгөөр эргэхэд түүний
тэнхлэгтэй холбогдсон сельсиний мэдрэгчийн ротор нь мөн адил “а”
өнцгөөр эргэнэ. Ц.Х.Х-н тэнцвэрт байдал нь зөрчигдөх ба статорын
ороомгоор тэнцвэржүүлсэн гүйдэл нь гүйнэ. Үүнээс үүдэн чөлөөт
сельсин ротор эргэж эхлэх ба сельсин мэдрэгч ротортой яг ижил
байрлалаар дагаж хөдлөх ба ингэснээр дахин тэнцвэрийн нөхцөлд
шилжинэ. Ротортой холбоотой заагч сум нь хүрээний эргэлтийн
өнцгийг харуулна.

Гироскопийн роторын тэнхлэгийн хэвтээ байрлалыг хангахын тулд
мотор-корректорын тусламжтайгаар хүчийг залруулга хийнэ.
Роторын хэвтээ тэнхлэгийн Коррекцийн системийн мэдрэмтгий
элемент (зураг 4-10) нь гирогийн дотоод хүрээнд байрласан
шингэний залгуур (1) юм. Системийн гүйцэтгэх механизм нь моторкорректор бөгөөд энэ нь зогссон “заторможенном буюу braked”
горимд ажилладаг 2 фазын хос туйлтай асинхрон хөдөлгүүр юм.
Хөдөлгүүрийн ротор нь гироскопийн гадна хүрээнд суурилагдана.
Роторт нь сэргээгч нэг, удирдах хоёр гэсэн ороомогуудтай байдаг.
Шингэний залгуур нь шингэнээр дүүргэгдсэн шилэн хоолойдох 3
контакттай. Хоолой дох агаарын хавхлага (трубке) нь контактын
хүрээ 4 болон 5-тай хамааралтай хөдлөх ба тэгсэнээр контактуудын
хооронд цахилгаан дамжуулах чанар нь өөрчлөгдөнө.

Зураг 4-10. Гироскопийн роторын хэвтээ тэнхлэгийн Коррекцийн схем

Хувьсах гүйдлийн фаз нь дундын контакт “6”-тай холбогдсон
байна. Төгсгөлийн контактууд нь мотор-корректорын удирдах
ороомгийн төгсгөлтэй холбогддог. Гироскоп роторын тэнхлэг нь
хэвтээ

байрлалтай байхад гиромоторын биед суурилагдсан шингэний
залгуур нь мөн хэвтээ байрлалтай байх ба хоолойн дунд байрлах
хийн бөмбөлөг нь контактуудыг шингэнээс тусгаарлаж байдаг. Энэ
тохиолдолд мотор-баталгаа-уншигчийн удирдах ороомог дах гүйдэл
нь гүйхгүй. Хэрэв гироскоп ротор болон дотоод хүрээний тэнхлэг нь
хэвтээ байрлалаас хазайсан бол, шингэний залгуур нь мөн адил
хэвтээ байрлалаас гарч түүний доторх хий нь шилжинэ. Залгуурын
төгсгөлийн контактуудын нэг нь шингэнээр бүрхэгдэж, нөгөөх нь
хийн бөмбөлөгт орох болно. Шингэнээр бүрхэгдсэн контакттай
холбогдсон мотор- корректорын удирдлагын ороомгоор гүйдэл гүйх
ба хийн бөмбөлөгт байх контактын ороомгоор гүйдэл гүйхгүй.
Мотор-корректорын ороомог (удирдах болон сэргээгч) дах гүйдлээр
үүсгэгдсэн соронзон орны үйлчлэлийн үр дүнд, гироскопийн нэмэлт
кардан гадна хүрээний тэнхлэг дээр момент үүсэх бөгөөд үүнээс
шалтгаалж гироскопийн дотоод кардан хүрээнд прецессий үүснэ.
Ингэснээр гироскопийн болон шингэний тэнхлэгийн дагуу дотоод
хүрээ нь байрлаж, Коррекцийн эргэлт зогсоно. Зураг 4-11т ГИК1-ийн цахилгаан хэлхээг холболтын хайрцаг СК-11-ийг ашиглан
холбосон байгааг харуулжээ. СК-11 бусад холболтын хайрцгуудыг
бодвол цөөн тооны терминалтай тул компасын холболтуудыг
хооронд нь шууд холбож өгдөг. ГИК-1 хэлхээнд ашиглагдах
тогтмол гүйдэл нь: Г-3М гироагрегатын потенциометрийн
тэжээлийн эх үүсвэр.
Энэ нь тогтмол гүйдлийн 27В байх ба нэмэх хэсэг нь холбох хайрцгаар
дамжин гироагрегатын “М” хөлөөр дайран, газартай холбогдсон “Ж”
хөлөөр дайран газардана. Гироагрегатын редуктор дох хурдан
зөвшилцлийн залгуурын цахилгаан соронзон эх үүсвэр.
Зөвшилцлийн товчлуурыг 27В-оор тэжээх ба гироагрегтын “К”
хөлөөр орж цахилгаан соронзон ороомгоор дамжин
“З”
хөлөөр
газардана. Өндөр хурдтай маневр хийх үед гироагрегатын
следящей (нэг нэгнээ дагах буюу мөрдөн хянах) системийн
тогтвортой байдлыг хангахын тулд хурдан зөвшилцлийн товчлуурыг
дарсан үед, өсгөгч У-6М-н 2-р сувгийн соронзон өсгөгчийн
подмагничивания соронзжуулах ороомгийн тэжээл (Зураг 4-4.
Өсгөгчийн 2, 3-р суваг).

Тэжээл хурдан зөвшилцлийн товчлуураас холбох хайрцаг дах МЛТ0.5– 3.3 эсэргүүцлээр дайран, У-6М-н Д хөл дээр залгагдаж өсгөгч
дэх хүчдэл хуваагч (делитель напряжения) болон соронзжуулагч
ороомгоор дайран газардана. Азимутийн коррекц болон
гироскопийн роторын тэнхлэгийн хэвтээ байрлалын коррекцийг
салгаж залгадаг реле ороомог (Circuit Breaker) болон хэлхээний
тэжээл нь тогтмол гүйдлээр тэжээгдэнэ. ВК-53 нь дараах байдлаар
байна. Агаарын хөлөг 0,1-0,3 град/секундээс багагүй өнцөг
хурдаар эргэж байх үед ВК-53РБ-н реле болон Сircuit Breaker –ууд
ажиллаж, тэжээл борто сети-ээс ВК-53-ын 9 болон 8-р хөл, Г-3М-ын
О хөлөөр дайран РСМ-1 реле ороомогт хүрэн дараа нь
гироагрегатын З хөлөөр дамжин газардана.
Реле РСМ-1 нь 2 хос контакттай. Нэг нь азимутийн
коррекцийг хэлхээг салгахад зориулагдсан бөгөөд нөгөө нь
гироскопийн роторын тэнхлэгийн хэвтээ байрлалын коррекцийг
идэвхгүй болгоход зориулагдан хийгдсэн. Эхний хосын контакт нь
салгах үүрэгтэй. Гироагрегатын ДИД-0.5-н удирдлагын ороомгийг
тэжээх хувьсах гүйдлийг салгана. Уг хувьсах гүйдэл нь У-6М-н “Е”
хөлөөс Г-3М-н “Л” хөлөөр дайран, реле контакт “4-3”-аар дайраад,
ДИД-0.5-ын “6 – 3” аар хэсгээр гарч Г-3М-н “З” хөлөөр дайран
газардана.

Зураг 4-11. ГИК-1-ийн ерөнхий холболтын схем.
Үүний үр дүнд, КМ-н потенциометрээс авсан сигналаар ДИД0.5 хөдөлгүүр нь потенциометрийн сойзны ажиллагааг зогсоох ба ИД
нь зогсож гироагрегатын потенциометрээс өгөгдөх курсийн заалтыг
зогсооход хүргэнэ. РСМ-1 реле-н 1-2 контактын 2-р нь нээхэд буюу
салгагдсан байх үед корректорын моторын ороомгийн хэлхээний

тэжээл нь нэмэлт 270 Ом эсэргүүцэл бий болгож, хэлхээний
гүйдлийн соронзонг бууруулах ба улмаар мотор-корректорын
үүсгэсэн эргэлтийн моментийг багасгадаг. Тиймээс, Гироскопийн
роторын тэнхлэгийн хэвтээ байрлалын коррекц нь бүрэн унтарна
(shut off). Энэ үед Коррекцийн момент нь гироскопийн босоо
тэнхлэг дээрх мушгих моментоос илүү байдаг бөгөөд энэ нь урт
вираж хийх явцад гироскопийн “завала-бөглөрөл” үүсэх боломжгүй
болгодог. /Завала нь аливаа хөдөлгөөн болон урсгалын
хөдөлгөөнийг чөлөөгүй болгож явцыг
илүү
төвөгтэй
болгох
байдал./ Коррекционный механизмд, А, Б, В хөлнүүдээс
гарсан хүчдэл нь потенциометрийн сойзнуудруу очих ба тэндээсээ
өсгөгчийн 2-р сувгийн Д болон Г хөлүүдэд мөн У-6М-н В болон К
хөлүүдэд тэжээл өгнө. Өсгөгчийн 2-р сувгийн гаралтаас, У-6М-н Е
хөлнөөс хувьсах гүйдэл гаран Г-3М-н “Л” хөл, РСМ-1 релейн 3, 4-р
контакт, терминал 6В, ДИД-0.5-н удирдлагын ороомог болон “З”
хөлөөр дайран газардана.
УГР-1 заагчид, А, Б, В хөлнөөс гарсан тогтмол гүйдлийн
хүчдэл нь потенциометр, тэндээс заагчийн Ж, М хөлөөр дамжин
өсгөгчийн оролтоор орно. У-6М өсгөгчийн 3-р суваг нь УГР-1-ийг
ажиллуулахад ашиглагддаг бол Ж, М хөлөөс гарах хүчдэл нь У-6Мн Л, Г хөлүүдийг тэжээх ба өсгөгчийн гаралтаас “М” хөлөөс
заагчийн “Л” хөлөөр дайран уг заагчийн ДИД-0.5 моторын
удирдлагын ороомгийг тэжээнэ.
Соронзон болон жинхэнэ курсийн хэрэглэгчид нь холбох
хайрцгийн
терминалуудаар
дамжин
компасын
хэлхээний
потенциометртэй холбогддог. Гурван фазын хувьсах гүйдлээр
ажилладаг компасыг ПТ-125Ц (хувиргагч преобразователя) маркын
тэжээлийн үүсгүүрийг ашиглан тэжээдэг. Энэ нь 33,9-39,6В болон
400±8 гц давтамжтайгаар компасын ажиллагаанд шаардагдах
тэжээлийг үүсгэн тэжээнэ. Г-3М болон ВК-53РБ-н гиромоторуудад 3
фазын хувьсах гүйдэл шаардлагатай.
Г-3М-д
байрлах
корректор-мотор
болон
ДИД-0.5
гиромоторуудыг тэжээхэд, хувиргагчийн 1-р хөлөөр гарсан хувьсах
гүйдэл нь Г-3М-н “Д” хөл, хувиргагчийн 2-р хөлөөс Г-3М-н “Е” хөл,
хувиргагчийн 3-р хөлөөр Г-3М-н “Г” хөл дээр очно.
ВК-53РБ коррекцын салгагч нь дараах байдлаар холбогдоно:
Салгагчийн 1-р хөлөөс хувиргагчийн 1-р хөл, 2-р хөл нь
хувиргагчийн 3-р хөл, 3-р хөл нь хувиргагчийн 2-р хөлтэй тус тус
залгагдана. У-6М өсгөгч нь хувиргагчийн 1, 2-р хөлөөс гарах 1
фазын гүйдлээр тэжээгдэнэ.

1.7В-ийн 400гц-н хувьсах гүйдэл нь холбох хайрцагт суурилсан
бууруулах трансформатороос гарч ИД-н мэдрэгч элементийн
ороомгийг тэжээдэг. Уг трансформаторын анхдагч ороомог нь
холбох хайрцгийн терминалуудаар дамжин хувиргагчийн 2 болон 3р хөлд залгагддаг. Трансформаторын хоёрдогч ороомгийн нэг
төгсгөл нь холбох хайрцагт холбогдон газардана. Харин нөгөө
төгсгөл нь КМ-н “Л” хөлөөр дамжин КМ-н “Б5” хөл болон ИД-н
“Б”хөлтэй холбогдон, ИД-н “А” хөлөөр дайран газардана. ИД-н В, Г,
Д болон КМ-н В5, Г5, Д5 хөлүүдтэй холбогдсон утас нь бусад утсаас
үүсэх соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалах зориулалттай
“экранировки - экранитай” утас байдаг. КМ-н К, И хөлүүд болон У6М-н З, А хөлүүдийг холбосон утас нь мөн адил хамгаалалтын
утсаар холбогдсон байна. Тэдгээр нь зөвхөн нэг цэгт газардана.
Мөрдөн хянах системийн ДИД-0.5 хөдөлгүүрийн сэргээгч
ороомог мөн Г-3М-н сэргээгч ороомог нь хувиргагчийн 1 ба 3-р
хөлөөс гарах хувьсах гүйдлээр тэжээгддэг.

