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RESUMO 

Este trabalho visa a avaliar o comportalnento dinâmico de um Giroscópio em 
Suspensão Cardânica de dois graus de liberdade a partir de suas equações de 
movimento, obtidas analiticamente, considerando possíveis imprecisões defabricação 
ou variações na geometria esperada. A partir de medições realizadas com um sistema 
real em vôo, pretende-se destaforma, ao compará-las com o resultado de simulação 
realizadas com o modelo analítico, avaliar as causas de uma discrepância. 

Assim, este trabalho tem, por objetivo analisar a influência da variação de 
parâmetros geométricos na precisão de medição de um giroscópio cardânico de dois 
eixos sob a ação do sistema em, uma manobra de inclinação e sob a ação de uma 
elevada aceleração linear quando houver uma excentricidade no centro de gravidade 
do rotor. Duas hipóteses vão ser exploradas, uma idealizando o rotor do giroscópio 
como livre no espaço, outro il1wginando a influência dos quadros da suspensão 
cardânica, tomados todavia como rígidos . 
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Apresenta-se uma implementação que testa vários parâmetros geométricos, procura-se 
adequar afonna de representar os resultados de talforma que seja possível wna validação 
do modelo nwtemático proposto. A identificação de parâmetros, a partir de medições 
especificas no sistema real, também faz parte do escopo deste trabalho. 

INTRODUÇAO 

o estudo de giroscópios cardânicos encontra-se na literatura tradicional de sistemas mecânicos, J 

e sua utilização na guiagem de equipamentos j á vem de longa data. A despeito deste conhecimento 
bem estabelecido, ao se tentar desenvolvê-lo para uma nova aplicação, é muito útil que se faça 
valer as felTamentas atuais de concepção e projeto existentes na dinâmica de sistemas. 

Procura-se, assim, equações de movimento que descrevam matematicamente o comportamento 
dinâmico, arbitram-se nestas equações todos os parâmetros geométlicos e dinâmicos, escrevem
se as perturbações com as quais ele pode estar sujeito. Este modelamento será então adequado 
para simular o funcionamento do giroscópio, inclusive para prever o limite das tolerâncias constmtivas 
em função dos resultados que se pretenda atingir. 

DINÂMICA DE UM GIROSCÓPIO EM SUSPENSÃO 
CARDÂNICA DE 2 GRAUS DE LIBERDADE 

o giroscópio com suspensão cardânica de dois graus de liberdade está integrado a um 
veículo. A trajetória deste veículo é definida em um referencial inercial I cuja origem se 
encontra no ponto de lançamento 00. Acompanhando o veículo, centrado em seu centro de 
gravidade Gv, e transladando em relação a I, consideramos um sistema de referência V. Na mesma 
origem Gv consideramos outro sistema de referência E fixo no veículo. Este sistema pode ser 
transladado para o centro do giroscópio passando a receber a denominação F. O sistema E deve, 
preferivelmente, ser um sistema principal de inércia do veículo. 

Z 

~ __ +fL ______ _ 

x 
y 

Figura 1: Trajetória, Veículo e Sistemas de Referência básica 

1 11 Simpósio Brasileiro de Engenharia Inercial, outubro de 1998. 
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A passagem de V para.E dá-se através de três rotações. A rotação a ser utilizada indica: 

A plimeira rotação de 8 em torno do eixo perpendicular é o ângulo de inclinação da trajetória 
que varia em função da manobra a ser realizada. A segunda rotação <p corresponde a guinagem 
que ocorre no movimento. A estabilização face ao efeito aerodinâmico é conseguida obrigando o 
veículo a cumprir uma rol agem 'Y. É exatamente esta rol agem que o giroscópio, que teoricamente 
se mantém impassível em sua Olientação inicial, deve determinar para permitir um controle adequado 
de trajetória. 

INFLUÊNCIA DE VARIAÇÃO DE PARÂMETROS 
GEOMÉTRICOS 

A suspensão cardânica consta de um anel externo cuja rotação é acompanhada por um 
sensor fixo no veículo, e um anel interno ao qual está ligado o rotor do giroscópio. Sendo F o 
sistema de partida, a primeira rotação Cf.. (mensurável), leve-o à posição A. 

Cf.. 

F--7A 
2 

Este sistema A é solidário ao anel externo e orienta-se pelos eixos principais de inércia 
do mesmo. 

Figura 2: Movimento na suspensão cardânica do anel externo (esquerda) e do anel interno (direita) 
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A rotação seguinte ~ indica a variação de posição entre o anel externo e o anel interno ao qual 
está fixo o sistema B. 

~ 
A---7B 

3 

Finalmente, o rotor do giroscópio movimenta-se em B com uma velocidade angular O Q. 
Eventualmente, se for necessário definir um valor de referência fixo ao rotor, chamado de C, então 

Ot 
B---7C 

1 

Rotor do giroscópio livre no espaço 

No caso ideal em que o rotor do giroscópio pode ser considerado como um corpo livre de 
esforços no espaço, ele mantém a sua posição de partida, enquanto o sistema ao qual está fixo a 
suspensão cardânica movimenta-se ao seu redor. 

A quantidade de movimento angular deste rotor permanece constante. 
A equação de Euler para o movimento de rotação é: 

Onde: 

o: ponto fixo ou centro de massa. 

o 

M=H 
-o -o 

Ela (y = - a) cOlTesponde à finalidade da instalação do giroscópio que é medir a rotação do 
veículo em torno do seu eixo. Para avaliar como a trajetótia do veículo pode induzir a um erro nesta 

M: momentos externos aplicados ao corpo (rotor), referidos ao ponto O. 
-o 

O estado do giroscópio é conhecido como (a, ã, ~, ~,O) e o estado do veículo (8, 8, y, y). 
Observe-se a solução particular para: 

y = -a, isto é y = -eX, ~ = 0, ~ = 0, 8 = 0, O = 0 0 , 
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medição, integra-se o sistema de equações. Só há sentido neste estudo enquanto p == O, onde 
p = y + u. Algumas combinações de tJ:ajetória com giroscópio tiveram suas equações de movimento 
levantadas. No caso do giroscópio ideal em órbita no plano vertical elas são: 

Q = -p sen ~ - pp cos ~ 

Ip cos ~ - Ip~ sen ~ - (1- Ip) p~ sen ~ + Ip Q ~ = O 

A deriva ocorre em u e em ~ . A deriva em u se reflete como um elTO de medição, pois p deixa 
de ser nulo, podendo ser causada pela excentricidade do centro de gravidade do rotor. A deriva 
ein ~ irá aumentar o efeito sobre u. 

Incluindo o efeito da inércia da suspensão cardânica, pode-se incluir também o atrito 
viscoso indicado por Ca entre o anel externo, seus mancais e o potenciômetro, por Cb o atrito 
entre o anel interno e externo, e por C o atrito sobre o rotor. 

O sistema é estudado para duas manobras típicas definidas por: 
1) Aceleração típica 
Durante o processo de lançamento será tomada uma aceleração constante igual a: 

a = 2 x 1Q4m/s2 

2) Variação de inclinação típica 
Para um tempo de 0.5s de vôo será considerada uma manobra que altere a inclinação do 

veículo no plano vertical em 10 graus 

1t • 1t2 •• 1t3 
8(t) = -(1 - cos 21tt) ~ 8(t) = -- sen 2m ~ 8(t) = - cos 21tt 

36 18 9 

Rotor considerando a influência dos quadros na suspensão cardânica 

Estuda-se o caso do giroscópio considerando a influência dos quadros na suspensão 
cardânica em órbita balística no plano vertical. As equações de movimento foram levantadas 
pelos métodos de Euler x Lagrange e são descritas a seguir: 

. . C·· . · 
Q + P sen~ + p~ cos~ = - - Q - 8 cosp cos~ + 8 (p senp cos~ + ~ cosp sen~) 

Ip 
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Para simplificar o processo de integração, toma-se uma forma em que a matriz de 

massa é diagonal: 

2 2 .. o o p~ sen2~ o 

(IAy + IBx sen ~ + IpB + Icos ~)p + [IBx - (lPB + I)]p~ sen2~ + Ip + Ip~n cos~ = 
2 

2 2 1 O2 -[(IBx + Ip)cos ~ + (lPB + I) sen ~] - Õ sen 2p 
2 

1 o o o 1 02 o o sen2~ 
-{lPA - IAZ) -2 Õ sen 2p + (IBZ + I) (~Õ cos p + -2 Õ sen2p) + IpÕp senp -2-

.. -2 1 • • 
(lBZ + I)~ + [(Ip - I) + (lBx - IpB)]p - Õ sen 2~ - Ipp cos ~n = 

2 

o 

IpÕn senp cos~ 

.. •• ·2 1 •• 
= - (lBZ + I)(Õ sen p + Õp cos p) - [(IBx + Ip) - (lPB + I)]cos p (Õ cos p - sen 2~ - Õp cos 2~) 

2 
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EXEMPLOS DA AÇÃO DE VÁRIOS PARÂMETROS 
GEOMÉTRICOS 

0 .05 0.1 0 .15 0 .2 0 .25 0 .3 0 .35 
P 

Figura 3: Rotor no espaço, com excentricidade, 
sujeito à aceleração típica 

Para o caso do rotor com 
excentricidade, sujeito à acele
ração típica, comparando-se o 
valor encontrado da detiva p do 
rotor, após 2s do início do movi
mento, quando se considera a 
influência dos quadros (pmáx = 
0.3184 rad), observa-se que 
houve uma diferença pequena 
com relação ao valor obtido no 
rotor livre no espaço (pmáx = 
0.3118 rad) . Considerou-se 
amortecimento neste caso (C = 2 
Nms), que se for elevado cinco 
vezes resulta na figura 4. 
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n 500 

480 

460 

440 

420 

400 
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0.2 OA 0.6 

0.2 OA 0.6 

0.8 

0.8 

1 .2 1 A 1 .6 1 .8 2 
t 

1.2 1 A 1 .6 1.8 2 
t 

Figura 4: Influência do amortecimento no roto r nos quadros, 
sujeito à aceleração típica 
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Concluindo, com relação a influência do amOltecimento no caso da aceleração típica, observa
se que o valor da deliva aumenta com o acréscimo do valor do amortecimento conforme a tabela 
asegUlr: 

500 
n 

495 

C(Nms) p(rad) Q (Hz) 490 

485 

2 0.3184 480 
480 

10 0.3441 412 

P 
0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 

0.2 0.4 0 .6 0.8 1 

1.2 1 .4 1.6 1.8 2 
t 

1.2 1 .4 1.6 1.8 2 
t 

Figura 5: Rotor nos quadros com excentricidade e deriva, 
na manobra de inclinação 

Finalmente, a influência da manobra de inclinação só passa a ter efeito quando o giroscópio 
estiver fora de sua posição nominal (na posição zerada ele é imune às manobras). Neste caso 
interessa-nos ter uma idéia da não linearidade dos efeitos e, para tanto, faz-se a manobra de 
inclinação após ter encerrado uma manobra de aceleração como especificado acima mas ao longo 
de apenas 1 s, comparando-se o resultado com o caso resultante de uma manobra de aceleração 
sujeita ao triplo da aceleração anterior (6.0e+04m/s2). Mencione-se que mesmo nestas condições 
o processo de lançamento afeta muito mais a precisão, enquanto que a manobra de inclinação irá 
acarretar uma oscilação de pequena amplitude tanto em a como em ~. 

CONCLUSÃO 

Apresentou-se neste trabalho uma fOlma de utilizar a simulação como uma ferramenta adicional 
de projeto e de qualificação de produto. Diversos parâmetros podem ser alterados, obtendo-se 
sua relevância na deriva conseqüente, ou a característica oscilatória do sinal esperado. rnJ 
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