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ність вимірювань та адекватність математичних моделей. Виконавчі органи
вибирають за величиною кінетичного та управляючого моментів і за необ-
хідним часом розвороту космічного апарату. Ці властивості для двигунів-
маховиків та реактивних двигунів в полному обсязі були відтворені у побу-
дованих моделях.

Розроблені математичні моделі використовуються для створення про-
грамних модулів, що забезпечують математичне моделювання процесів фун-
кціонування системи управління. За допомогою цих моделей можливо відт-
ворити повну систему управління космічного апарата, в тому числі з ураху-
ванням обурюючих моментів.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОРІЄНТАЦІЄЮ
ПРУЖНИХ КЛА

В сучасній теорії керування існує ряд методів, які можуть дати рішення
задачі високоточного управління переорієнтацією та стабілізації пружного
КЛА. Для отримання рішення і його аналізу були взяті наступні методи:

 метод модального управління;
 оптимізація управління за квадратичним критерієм;
 методи зворотних задач динаміки;
 метод функції Ляпунова;
 аналітичне конструювання оптимального регулятора.
Для порівняння цих методів було розглянуто спрощену задачу плоского

обертання з одним пружним елементом. Під плоским обертом мається на
увазі оберт, який здійснюється відносно нерухомої осі.

У даній роботі буде отримане рішення кожним методом та зроблені ви-
сновки о спроможності цього метода вирішити початкову задачу. Будуть роз-
глянуті позитивні та негативні сторони кожного методу, як для рішення зада-
чі плоского обертання з одним пружним елементом, так і вихідної задачі ви-
сокоточного управління переорієнтацією та стабілізації пружного КЛА.

З урахуванням проведеного аналізу, обрано подальший напрям у розро-
бці високоточних методів управління переорієнтацією пружного КЛА.
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РОЗРОБКА ГРАФІЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ NaviCAD

Програмний комплекс NaviCAD – програмний засіб, що дозволяє широ-
кому колу потенційних користувачів, які не мають спеціальної комп’ютерної
і математичної підготовки, виконати весь цикл проєктування навігаційної си-
стеми: від розробки й уточнення вимог до системи і вибору майбутньої її
конфегурації до генерування коду прошивки обчислювача для інтегрованої
інерціально-супутникової навігаційної системи, а також проведення дослі-
джень ефективності його роботи з урахуванням основних плануємих харак-
теристик системи. Основним завданням пакету являється автоматизація
проєктування математичного забезпечення навігаційних систем
різноманітної конфігурації і приборного складу.

Програма створена для графічного відображення та редагування резуль-
татів, які зберігаються в текстовому файлі, програмного пакету NaviCAD, для
написання коду програми використовувався об’єктно-орієнтований мова
програмування C++, яка повністю підтримує принципи об’єктно-
орієнтовного програмування. Також використвувалась бібліотека Qt, яка до-
зволяє легко створювати багатофункціональні платформонезалежні програми
з графічним інтерфейсом користувача.  При бажанні отримане зображення
може бути збереженне як графічний файл.
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