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OCENA MOŻLIWOŚCI WZNIESIENIA SIĘ W POWIETRZE ŚMIGŁOWCA GUIMBAL 

CABRI G2 Z WYKORZYSTANIEM ROZMYTEGO SYSTEMU EKSPERCKIEGO 

 

W artykule omówione zostały możliwości aerodynamiczne śmigłowca Guimbal Cabri G2. Rozważania oscylują wokół py-

tania na jaką wysokość maszyna będzie w stanie się wznieść biorąc pod uwagę warunki początkowe założone w projekcie. 

Analizowano masę śmigłowca, masę członków załogi oraz masę bagażu zabieranego przez załogę. Oceniano wysokość i  mi-

nimalny czas w jakim śmigłowiec będzie się wznosił. Zaprojektowany układ mógłby zostać wykorzystany w praktyce podczas 

lotów szkoleniowych, rekreacyjnych, wykonywania różnorakich zadań lotniczych oraz znacząco ułatwić proces przygotowania 

się do lotu załogi, w aspekcie możliwości szybkiej analizy obciążenia masowego śmigłowca. Zaprojektowano rozmyty system 

ekspercki w oprogramowaniu Matlab oraz przeprowadzono symulację jego działania w programie Simulink.   
 

WSTĘP 

Guimbal Cabri G2 to lekki dwumiejscowy jednosilnikowy śmi-
głowiec produkcji francuskiej firmy Helicopteres Guimbal. Dzięki 
właściwościom autorotacyjnym, stawiany jest wśród najbezpiecz-
niejszych na świecie. Został certyfikowany według najostrzejszych 
norm konstrukcyjnych CS-27, które do tej pory spełniały tylko 
znacznie większe i droższe maszyny. Dzięki przestronnej kabinie, 
niskim kosztom eksploatacji i dużemu wyświetlaczowi parametrów 
silnika Cabri G2 idealnie nadaje się do szkolenia młodych pilotów, 
ale także doskonale sprawdza się w lotach turystycznych i dyspozy-
cyjnych. Śmigłowiec ten ma za sobą doświadczenia zdobyte w 
szkoleniu pilotów w 10 krajach na świecie, w tym w Niemczech, 
Szwajcarii, ale także w Australii czy Nowej Zelandii, jak również 
obecnie w Dęblinie.  

Maszyna napędzana jest silnikiem tłokowym firmy Lycoming z 
elektronicznym zapłonem i cyfrowym regulatorem obrotów o mocy 
nominalnej 180KM ograniczonej do 145KM. Seryjnie Cabri G2 
wyposażony jest w nowoczesny system awioniki Garmin GTM650. 
W miejsce konwencjonalnego wirnika ogonowego konstruktorzy 
zastosowali wirnik wentylatorowy typu Fenestron, który zwiększa 
wydajność i bezpieczeństwo oraz poprawia sterowność śmigłowca. 
Cabri G2 charakteryzuje struktura kompozytowa zapewniająca 
dodatkowe bezpieczeństwo na wypadek twardego lądowania [1]. 

 
Tab. 1. Parametry Guimbal Cabri G2 

 
 

 
Fot. 1. Guimbal Cabri G2 (fot. M. Mendrek) 

1. PROJEKT ROZMYTEGO SYSTEMU EKSPERCKIEGO 
DO OCENY WZNOSZENIA ŚMIGŁOWCA 

Projekt wykonano z użyciem programu MATLAB. System zo-
stał zaprojektowany z użyciem: 
1) „Fuzzy Logic Toolbox”; 

2) „Simulink”. 

Projektowanie systemu zaczęto od określenia parametrów wej-
ściowych, nadano im nazwy: 
– masa śmigłowca, 
– masy załogi, 
– masy bagażu. 

 
Każdy sygnał wejściowy opisany jest przez trzy trapezowe 

funkcje przynależności wyrażone w kilogramach (rys. 1, 2, 3). 
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Rys. 1. Funkcje przynależności dla sygnału wejściowego 1 „masa 
śmigłowca” [kg] 

 

 
Rys. 2. Funkcje przynależności dla sygnału wejściowego 2 „masa 
załogi” [kg] 

 

 
Rys. 3. Funkcje przynależności dla sygnału wejściowego 3 „masa 
bagażu” [kg] 

 

Sygnał wyjściowy to możliwa do osiągniecia wysokość wzno-
szenia maszyny. Zastosowano przedział wysokości 0-1400 ft. Co 
odpowiada wysokościom na jakich w rzeczywistości badany śmi-
głowiec wykonuje każdy zakres misji lotniczych (od  szkoleniowych, 
po rekreacyjne, czy też loty specjalne, a najczęściej loty trasowe).  

 
Rys. 4. Funkcje przynależności dla sygnału wyjściowego „wysokość 
wznoszenia” [ft] 

 
W celu określenia zasad poprawnego działania całego systemu 

oraz określenie płaszczyzny sterowania, ustalono reguły wniosko-
wania. Reguły te oparto na przyjętych początkowo założeniach. 
Założenia te oczywiście są zgodne z zasadami aerodynamiki lotu 
oraz dynamiki lotu śmigłowca [2]. 

W regułach wnioskowania określana jest wartość wyjściowa 
wysokości wznoszenia ze względu na masę śmigłowca, masę jego 
załogi oraz masę bagażu, jakie obciążają konstrukcję maszyny. Aby 

baza reguł była kompletna konieczne było wyznaczenie 27 reguł 
wnioskowania. Przykładowe reguły przedstawia rys. 5. 

 

 
Rys. 5. Baza wybranych reguł wnioskowania 

2. ANALIZA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU 

Po ustaleniu wszystkich potrzebnych parametrów, otrzymano 
płaszczyznę sterowania (rys. 6). 

 
Rys.6. Płaszczyzna sterowania 

 
Po dokładnym przeanalizowaniu płaszczyzny sterowania, moż-

na stwierdzić, że wyniki działania projektu są zadowalające przy 
założeniach początkowych.  

W formie tabeli poniżej przedstawiono wyniki na podstawie 
dwudziestu testowych próbek danych, jakich użyto do analizy dzia-
łania programu.  

 
Tab. 2. Wyniki badania dwudziestu próbek danych 

Lp. 
Masa 

śmigłowca 
[kg] 

Masa załogi 
[kg] 

Masa bagażu 
[kg] 

Wysokość 
wznoszenia 

[ft] 
 

1 420 60 11 1200 

2 100 30 5 1118 

3 112 65 34 1111 

4 189 22 28 1009 

5 150 70 5 1114 

6 170 75 32 1110 

7 74 120 32 700 

8 200 115 18 700 

9 250 118 5 700 

10 125 116 20 700 

11 350 116 5 700 

12 530 60 18 700 

13 568 22 28 700 

14 700 20 5 700 

15 500 76 32 303 

16 300 115 33 300 

17 530 118 32 300 

18 540 56 32 300 

19 620 128 32 300 

20 568 116 5 300 

 
W celu łatwiejszego odczytu danych zawartych w tabeli, doko-

nano opisu danych za pomocą kolorów. Na podstawie masy śmi-
głowca, masy załogi oraz masy bagażu, jakie określono w progra-
mie, otrzymano wynikową wysokość na jaką jest w stanie wznieść 
się śmigłowiec Guimbal G2 Cabri. Otrzymana wysokość utrzymy-
wana jest w zakresie od 0 do 1400 stóp [ft]. Zakres wysokości pre-
zentuje się następująco:  
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 Wysokość mała: od 0 do 500ft 

 Wysokość średnia: od 500 do 1000ft 

 Wysokość duża: od 1000 do 1500ft  
Próbki dobrano tak, aby każdemu z zakresów uzyskiwanych 

wysokości odpowiadała podobna liczba. 

3. OPTYMALIZACJA SYSTEMU 

Optymalizacja powyższego systemu opierała się na dodaniu 
dodatkowego parametru wyjściowego jakim jest „czas wznoszenia”, 
mierzony w minutach (rys. 7). Idea optymalizacji jest taka, aby 
oprócz wysokości wznoszenia podawany był również czas w jakim 
śmigłowiec będzie się wznosił na daną wysokość. Jest to parametr, 
który dodatkowo determinuje bezpieczeństwo wykonywania lotów, 
ponieważ załoga jest w stanie bardziej precyzyjnie określić w jakim 
momencie lotu będzie się znajdować na zadanej wysokości lotu. 

Czas wznoszenia określono w zakresie od 0 do 3,5 minuty, 
użyto trzech trapezowych funkcji przynależności o nazwach: wolno, 
średnio oraz szybko. 

 

 
Rys. 7. Dodatkowy parametr wyjściowy 

 
Jak możemy zauważyć na rys. 8 i 9 poniżej przedstawiona zo-

stała płaszczyzna na jaką wzniesie się śmigłowiec będąc obciążony 
załogą, masą własną z paliwem i masą bagażu przed i po optymali-
zacji. Możemy zauważyć, że nastąpiły delikatne zmiany, które są 
wynikiem zastosowania dodatkowej zmiennej na wyjściu jaką jest 
czas wznoszenia się śmigłowca do zadanej wysokości. Tym sposo-
bem uzyskano jeszcze dokładniejsze wyniki analizy. 

 

 
Rys. 8. Płaszczyzna sterowania przed optymalizacją 

 
Rys. 9. Płaszczyzna sterowania po optymalizacji 

 
Poniżej przedstawiono wyniki dwudziestu próbek danych przed 

i po procesie optymalizacji układu. 
 

Tab. 3. Wyniki badania dwudziestu próbek danych po optymalizacji 

Lp. 
 

Masa 
śmigłowca 

[kg] 

Masa 
załogi 
[kg] 

Masa 
bagażu 

[kg] 

Wys. wzno-
szenia przed 
optymalizacją 

[ft] 

Wys. 
wznoszenia 
po optymali-

zacji [ft] 

Czas 
[min] 

1 420 60 11 1200 1119 2,78 

2 100 30 5 1118 1118 2,75 

3 112 65 34 1111 1115 2,75 

4 189 22 28 1009 1112 2,75 

5 150 70 5 1114 1115 2,75 

6 170 75 32 1110 1115 2,75 

7 74 120 32 700 700 1,75 

8 200 115 18 700 700 1,75 

9 250 118 5 700 700 1,75 

10 125 116 20 700 700 1,75 

11 350 116 5 700 700 1,75 

12 530 60 18 700 700 1,75 

13 568 22 28 700 600 1,75 

14 700 20 5 700 700 1,75 

15 500 76 32 303 700 0,75 

16 300 115 33 300 250 1,75 

17 530 118 32 300 250 0,75 

18 540 56 32 300 300 1,01 

19 620 128 32 300 250 0,75 

20 568 116 5 300 300 1,75 

 
Analizując wyniki, można zauważyć zależność, że w zoptymali-

zowanym układzie masa obciążenia śmigłowca ma również wpływ 
na prędkość z jaką będzie się wznosić. Im mniej obciążony śmigło-
wiec tym wysokość wznoszenia jest większa, a czas odpowiednio 
mniejszy, niż przy nadmiernym obciążeniu. Należy przestrzegać 
norm masowych, ponieważ wpływają one na jakość i sprawność 
wykonywanych manewrów, które w lotnictwie mają kluczowe zna-
czenie. Dodatkowo im efektywniej wykonane manewry tym lepsza 
jest przepływowość ruchu lotniczego w powietrzu. Czas jest czynni-
kiem bardzo ważnym, dlatego też możliwość uzyskania dokładnej 
prognozy czasu wznoszenia śmigłowca jest cenną zaletą systemu. 

4. BADANIA SYMULACYJNE SYSTEMU 

Badanie symulacyjne systemu przeprowadzono w programie 
Simulink (rys. 10).  
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Rys. 10. Projekt systemu w programie Simulink 
 
Masie śmigłowca została przypisana funkcja liniowa malejąca, 

ponieważ zawsze jego masa podczas lotu będzie maleć w wyniku 
spalania paliwa. Zaś masa załogi i bagażu są przedstawione w 
funkcji sinusoidalnej [3]. 

 

 
Rys. 11. Sygnał wejściowy 1 zaprojektowanego systemu 

 

 
Rys. 12. Sygnał wejściowy 2 zaprojektowanego systemu 

 

 
Rys.13. Sygnał wejściowy 3 zaprojektowanego systemu 

 

 
Rys.14. Sygnał wyjściowy zaprojektowanego systemu 

 
Po wykonaniu symulacji dało się zauważyć, że projekt działa 

poprawnie, ponieważ wraz ze wzrostem obciążenia na śmigłowcu 
zmniejsza się jego wysokość wznoszenia. Z wykresu możemy 
wywnioskować, że wysokość wznoszenia zależy od obciążenia 
śmigłowca: im mniej obciążony tym wysokość jest wyższa zaś im 
bardziej obciążony wysokość niższa. Sytuacja z czasem uzyskania 
pożądanej wysokości jest wprost proporcjonalna do odciążenia 
śmigłowca. 

PODSUMOWANIE 

W procesie projektowania systemu do określania możliwej do 
uzyskania wysokości dla śmigłowca Guimbal Cabri G2 oraz czasu w 
jakim jest w stanie uzyskać tą wysokość wykorzystano oprogramo-
wanie Matlab. Przyjęte zakresy oraz wartości określono zgodnie z 
instrukcją eksploatacji śmigłowca Guimbal Cabri G2 i znajdują 
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wysokość maksymalna 1500 [ft], 
została wybrana, ponieważ jest to wysokość, na której wykonuje się 
trasy przelotowe do stref, czyli reasumując jest to najwyższa war-
tość z jaką najdłużej i najczęściej trwa lot. Natomiast czas wznosze-
nia został wielokrotnie zmierzony przez pilota z 30 - letnim doświad-
czeniem i wynosi on średnio ok. 3,5 min. Dało się również zauważyć 
podczas obserwacji zmiany załóg, że śmigłowiec, jeśli jest mocniej 
obciążony nie wznosi się już z taką lekkością. Potwierdził to projekt, 
oraz weryfikacja w locie [4].  

Zaprojektowanie systemu o założonym działaniu narzuciło ob-
owiązek przyswojenia podstawowej wiedzy na temat oprogramowa-
nia Matlab. Dzięki oprogramowaniu Simulink możemy dokładnie 
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zobaczyć, jak prezentują się założone parametry śmigłowca, a 
następnie w przyszłości rozwijać ten projekt, dodając sygnały wej-
ściowe lub wyjściowe. 

W przypadku opisanego projektu optymalizacja nie była ko-
niecznym procesem, ponieważ już przy pierwszym sprawdzeniu 
działania, układ funkcjonował dobrze, określając założone parame-
try prawidłowo. Zdecydowano się zoptymalizować układ poprzez 
zwiększenie dokładności systemu, oraz zwiększenie jego przydat-
ności w aspekcie poprawy bezpieczeństwa wykonywanych zadań. 
Jest to praktyczny dodatek przydatny w procesie planowania lotów. 
W symulacji wzięto pod uwagę fakt, iż śmigłowiec podczas lotu 
zużywa paliwo, co wpływa na zmniejszanie jego masy, jednakże 
podczas jednego dnia lotów załoga może się zmieniać, co będzie 
miało wpływ na zmianę masy całego śmigłowca. Założenie takie 
zostało dodane dla zwiększenia dokładności działania układu. Przy 
pierwszych próbach symulacyjnych założono stałą masę załogi 
i bagażu oraz malejącą masę śmigłowca ze względu na spalanie 
paliwa. Niestety wyniki takiej symulacji nie były zadowalające, 
bo wykluczały dwa parametry wejściowe tj.: masę załogi i bagażu. 
Stąd postanowiono wziąć pod uwagę powyższe założenie. W celu 
zobrazowania poprawnego działania programu wykorzystano funk-
cje sinusoidalne, tak, aby zobrazować zmiany masy załogi i jej 
bagażu. 

System, jaki przedstawiono w publikacji, może zostać również 
wykorzystany, w każdym innym typie śmigłowca, po określeniu 
wartości jego parametrów wejściowych i wyjściowych.  
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Guimbal Cabri G2 helicopter take off possibility evaluation 
with use of fuzzy expert system 

The article discusses the Guimbal Cabri G2 aerodynamic 

properties. The main question is what is helicopter rising 

altitude under initial conditions assumed in the project. The 

aircraft, crew and baggage weight analysis were the scope. 

The altitude and the minimum time in which the helicopter 

ascends were assessed. The designed project can be used in 

the wide spectrum of the air tasks. It will provide improve-

ments during crew pre-flight preparations in terms of heli-

copter weight capacity. Matlab and Simulink software was 

used in designing and work simulation process. 
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