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ANALIZA JAKOŚCI STEROWANIA BEZZAŁOGOWYM STATKIEM  

POWIETRZNYM W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA REDUNDANCJI  

ANALITYCZNEJ POMIARÓW 

 

W referacie przedstawiono metodykę i algorytmy estymacji wybranych zmiennych stanu bezpilotowego statku powietrzne-

go w przypadku  częściowej niesprawności pokładowego systemu pomiarowego. Właściwości algorytmów estymacji zbadano i 

zilustrowano przykładowymi przebiegami wybranych parametrów lotu zarejestrowanych w trakcie badań symulacyjnych typu 

software-in-the-loop wykonanych na specjalnym stanowisku badawczym. Do obliczeń wykorzystano również rzeczywiste dane 

zarejestrowane podczas lotów badawczych bezzałogowym statkiem powietrznym, którym był motoszybowiec Cularis firmy 

Multiplex. Jakość estymowanych sygnałów pozwala na ich wykorzystanie do kontynuacji lotu w przypadku niekatastroficznego 

uszkodzenia systemów pomiarowych. Opracowane algorytmy znajdują zastosowanie w systemach sterowania projektowanych 

w Katedrze Awioniki i Sterowania Politechniki Rzeszowskiej, dedykowanych dla bezzałogowych oraz opcjonalnie sterowanych 

samolotów lekkich. 

 

WSTĘP 

Pomiary parametrów (zmiennych stanu) opisujących aktualny 
stan statku powietrznego są niezbędne dla automatycznego, ale 
również dla ręcznego sterowania statkiem powietrznym. Wymagane 
jest osiągnięcie założonej niezawodności działania pokładowych 
systemów pomiarowych, szczególnie w warunkach lotu poza zasię-
giem wzroku operatora w przypadku bezpilotowych lub opcjonalnie 
sterowanych statków powietrznych. Typowym sposobem osiągnię-
cia wymaganej niezawodności działania jest zastosowanie redun-
dancji sprzętowej. Zwielokrotnienie systemów pomiarowych prowa-
dzi do zwiększenia masy i kosztów produkcji samolotu. Alternatyw-
nym sposobem zwiększenia poziomu niezawodności wyposażenia 
jest zastosowanie redundancji analitycznej, polegającej na anali-
tycznym wyznaczeniu niemierzalnych parametrów lotu (np. z powo-
du niesprawności części czujników) na podstawie dostępnych sy-
gnałów pomiarowych. Zazwyczaj możliwe jest uzyskanie informacji 
mniej dokładnej, ale wystarczającej dla weryfikacji poprawności 
funkcjonowania czynnych systemów pomiarowych oraz wystarcza-
jącej do sterowania statkiem powietrznym w stanach awaryjnych. 
Referat przedstawia przykładowe algorytmy i metody redundancji 
analitycznej oraz porównanie jakości sterowania i stabilizacji wybra-
nych parametrów lotu w przypadku pełnej sprawności układów 
pomiarowych oraz w przypadku zastosowania redundancji anali-

tycznej. Systemy pomiarowe samolotów transportowych najczęściej 
zawierają potrojone układy pomiarowe, których sygnały wyjściowe 
porównywane są w module nadzorującym (rys. 1). W najprostszych 
przypadkach algorytmów decyzyjnych, metodą głosowania lub 
odrzucania wartości skrajnych wybierany jest moduł generujący 
poprawny sygnał pomiarowy. Stosowanie trzech układów pomiaro-
wych oznacza większy koszt i masę systemu pomiarowego, ko-
rzystniej jest więc zastosować dwa sprzętowe moduły pomiarowe 
oraz moduł obliczający wybrane zmienne stanu na podstawie do-
stępnych niezależnych pomiarów (rys. 1). Trzeci moduł realizuje 
zasadę redundancji analitycznej; estymowane wartości zmiennych 
stanu pozwalają ocenić poprawność działania modułów sprzęto-
wych i wybrać poprawnie funkcjonujący moduł w przypadku nie-
zgodności ich sygnałów wyjściowych (rys. 1). W najprostszym roz-
wiązaniu poprawność działania jedynego modułu sprzętowego 
oceniana jest poprzez porównanie z estymowaną wartością sygna-
łu. W określonych przypadkach możliwe jest zastąpienie sygnału 
niesprawnego czujnika pomiarowego estymowaną wartością 
zmiennej.  

Tematyka redundancji analitycznej jest obszarem zaintereso-
wania zespołów projektujących systemy sterowania dla lekkich 
samolotów [1-8], w tym również zespołu Katedry Awioniki i Stero-
wania Politechniki Rzeszowskiej [9-13]. W rozwiązaniach konstruk-
cyjnych systemów sterowania i nawigacji bezpilotowych oraz opcjo-
nalnie sterowanych statków powietrznych znajdują zastosowanie 
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Rys. 1. Schematy poglądowe typowych wariantów zwielokrotnienia układów pomiarowych, gdzie: X – fizyczne zmienne stanu, X1, X2, X3 – 
wektory pomiarów, XE – wektor estymowanych pomiarów, XP – wektor wynikowy pomiarów [9] 
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wszystkie trzy warianty układów pomiarowych zwiększające nieza-
wodność pokładowych systemów sterowania. W przypadkach, gdy 
jest to możliwe i zasadne, liczba sprzętowych modułów pomiaro-
wych jest ograniczana. W niniejszym opracowaniu przedstawiono 
zasady estymacji wybranych zmiennych stanu koniecznych do 
sterowania statkiem powietrznym zakładając niesprawność poje-
dynczych układów pomiarowych. 

1. ALGORYTMY I METODY REDUNDANCJI 
ANALITYCZNEJ 

Warunkiem zastosowania redundancji analitycznej jest dostęp-
ność sygnałów pomiarowych niezależnie od funkcjonowania modu-
łów sprzętowych jako całości. Systemy diagnostyczne modułu 
nadzorującego powinny określić wiarygodność poszczególnych 
sygnałów i rodzaj niesprawności podstawowych układów pomiaro-
wych. Na tej podstawie aktywowany jest odpowiedni algorytm esty-
macji niedostępnych zmiennych stanu. Poniżej omówiono  
wybrane procedury obliczeń estymowanych zmiennych stanu, które 
wykonywane są z częstością pomiaru dostępnych zmiennych. 

Estymata kąta przechylenia E – pomiar prędkości kątowej 
odchylania 

Z równowagi sił w ustalonym zakręcie wynika związek pomię-

dzy kątem przechylenia , prędkością kątową odchylania r oraz 
prędkością lotu względem Ziemi VGS=GS, który pozwala oszacować 

wartość kąta przechylenia E: 
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   EZ Φcos*Θcos*rr  - pionowa składowa pręd-

kości kątowej odchylania 

(1) 

Estymata kąta przechylenia E – pomiar kąta drogi 

W przypadku, gdy prędkość kątowa odchylania nie jest mierzo-

na, do wyznaczenia estymowanego kąta przechylenia E wykorzy-

stać można pochodną kąta drogi G=KD: 
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g – przyspieszenie ziemskie 

(2) 

Estymata kąta pochylenia E – pomiar przyspieszenia wzdłuż-
nego ax 

W quasi-ustalonych stanach lotu kąt pochylenia  można 
oszacować na podstawie wielkości składowej przyspieszenia ziem-
skiego rzutowanej na oś podłużną układu odniesienia związanego z 
samolotem aX. Błąd estymacji można zmniejszyć uwzględniając 
zmianę rzeczywistej prędkości lotu VT: 





















g

dt

dV
a T

X

E arcsin

 
g – przyspieszenie ziemskie 

(3) 

Estymata kąta pochylenia E – na podstawie kąta toru i kąta 
natarcia 

W przypadku braku sygnałów z układu odniesienia i kursu, war-
tość kąta pochylenia można szacować na podstawie obliczonego 

kata toru E oraz obliczonego kąta natarcia E: 

 

E=E+E (4) 

 

Kąt toru lotu E obliczono na podstawie prędkości pionowej 
(pochodna wysokości HB) oraz rzeczywistej prędkości lotu VT: 
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Kąt natarcia E szacowny jest z przybliżonego wzoru wynikają-
cego w relacji pomiędzy kątem toru lotu, kątem natarcia i instrumen-
talną prędkością lotu [2, 11]: 
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(6) 

 

Parametr B obliczany jest w trakcie lotu, gdy kąt pochylenia  
mierzony jest w poprawny sposób; jego uśredniona filtrem rekur-
sywnym wartość wykorzystana jest do estymacji kąta natarcia po 
zaistnieniu uszkodzenia układu AHRS: 

 

B=*(VI)
2 (7) 

 
Inną metodą, którą zastosowano do estymacji podstawowych 

parametrów lotu jest metoda oparta na sieciach neuronowych. 
Ważną cechą sieci neuronowych jest to, iż po prawidłowym zapro-
jektowaniu ich struktury i przeprowadzeniu procesu uczenia (przy-
gotowaniu dostatecznie dużej ilości zbiorów uczących), sieć wyko-
nuje określone obliczenia z dostatecznie dużą dokładnością nawet 
w przypadku braku niektórych danych wejściowych. Cecha ta 
świadczy o tym, że sieci neuronowe mogą być bardzo dobrym 
narzędziem obliczeniowym, znajdującym zastosowanie jako część 
algorytmów redundancji analitycznej.  

Badane algorytmy estymacji zawierają dwuwarstwową sieć 
neuronową typu feed-forward z neuronami sigmoidalnymi (sigmoi-
dalna funkcja aktywacji) w warstwie ukrytej oraz z neuronami linio-
wymi w warstwie wyjściowej (liniowa funkcja aktywacji). Sieci feed-
forward to struktury, w których istnieje ściśle określony kierunek 
przepływu sygnałów, czyli od pewnego ustalonego wejścia, na 
którym podaje się sieci sygnały będące danymi wejściowymi, do 
wyjścia, na którym sieć podaje ustalone rozwiązanie. Sieci zostały 
nauczone metodą wstecznej propagacji Levenberga-Marquardta z 
wykorzystaniem zbiorów uczących złożonych z parametrów lotu, 
zmierzonych i zarejestrowanych w trakcie lotów rzeczywistym obiek-
tem. Ilość neuronów w warstwie ukrytej została dobrana ekspery-
mentalnie, natomiast początkowe wartości wag dobrano losowo.  

Sieć neuronowa odpowiedzialna za estymację kąta pochylenia 
posiada 5 wejść, na które podawane są zmierzone parametry lotu 
takie, jak przyspieszenie wzdłużne (AX), przyspieszenie normalne 
(AZ), prędkość kątowa pochylania (Q), prędkość rzeczywista obiek-
tu latającego (TAS) oraz pochodna wysokości barometrycznej 
(H_PRIM). Na wyjściu sieć podaje estymowaną wartość kąta pochy-
lenia (rys. 2.). 
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Rys. 2. Schemat symulacyjny sieci neuronowej estymującej wartość 
kąta pochylenia 

 
Sieć neuronowa realizująca estymację kąta przechylenia po-

siada 6 wejść takich, jak przyspieszenie poprzeczne (AY), przyspie-
szenie normalne (AZ), prędkość kątowa przechylania (P), prędkość 
kątowa odchylania (R), prędkość podróżna (GS), oraz kąt drogi 
(TR). Na wyjściu sieć generuje estymowaną wartość kąta przechy-
lenia (rys. 3.). 

 

 
Rys. 3. Schemat symulacyjny sieci neuronowej estymującej wartość 
kąta przechylenia 
 

Estymowane za pomocą omówionych algorytmów wartości ką-
tów pochylenia i przechylenia obarczone są błędem, ale mogą być 
wykorzystane dla aktywowania systemu rekonfiguracji układu ste-
rowania lub awaryjnego sterowania orientacją przestrzenną. 

2. STEROWANIE SAMOLOTEM W PRZYPADKU 
NIEPEŁNEJ INFORMACJI POMIAROWEJ –  
BADANIA SYMULACYJNE 

W celu sprawdzenia wpływu błędów estymacji zmiennych sta-
nu na jakość sterowania samolotem wykonano szereg testów symu-
lacyjnych typu software-in-the-loop. Podczas realizacji badań wyko-
rzystano specjalistyczne stanowisko badawcze. W Katedrze Awio-
niki i Sterowania Politechniki Rzeszowskiej, w ramach prac badaw-
czych nad systemami sterowania dla bezzałogowych statków po-
wietrznych, powstało zaawansowane stanowisko laboratoryjne 
umożliwiające prowadzenie badań symulacyjnych zarówno typu 
hardware-in-the-loop, jak i software-in-the-loop (rys. 4). Stanowisko 
składa się z urządzeń komputerowych wyposażonych w oprogra-
mowanie pełniące funkcję środowiska symulacyjnego, aplikacje 
służące do rejestracji i analizy parametrów lotu, oprogramowanie 
obliczeniowo-symulacyjne wspomagające projektowanie algoryt-
mów sterowania i nawigacji oraz narzędzia programistyczne umoż-
liwiające generację, kompilację i implementację kodu w pamięci 
komputerów pokładowych. Głównym elementem stanowiska jest 
rzeczywisty komputer pokładowy komunikujący się za pośrednic-
twem systemu transmisji danych z naziemną stacją kontroli lotu. 
Wymiana danych pomiędzy pozostałymi elementami stanowiska 
odbywa się za pomocą magistrali CAN. Podczas badań symulacyj-
nych wykorzystywane jest środowisko symulacyjne oparte na symu-
latorze lotu X-Plane lub na systemie czasu rzeczywistego, oraz 
zawarte w nim modele dynamiki statków powietrznych i ich elemen-
tów składowych, które odzwierciedlają właściwości rzeczywistych 
urządzeń (modele ruchu, modele pomiarowych urządzeń pokłado-
wych, modele mechanizmów wykonawczych itp.). 

 

 
Rys. 4. Schemat stanowiska do badań symulacyjnych 

 
Jako model dynamiki samolotu został wykorzystany nieliniowy 

model motoszybowca Cularis współpracujący z środowiskiem symu-
lacyjnym X-Plane (rys. 5). Model opracowano i zweryfikowano na 
podstawie parametrów lotu zarejestrowanych w trakcie lotów rze-
czywistym obiektem oraz na podstawie danych geometrycznych 
samolotu uzyskanych za pomocą skanera 3D.  
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Rys. 5. Model symulacyjny motoszybowca Cularis w środowisku X-
Plane 
 

Testy symulacyjne polegały na wykonaniu serii wirtualnych lo-
tów w środowisku X-Plane, w trakcie których pokładowy system 
automatycznego sterowania realizował zadanie stabilizacji wysoko-
ści oraz kursu lotu. W początkowej fazie system sterowania otrzy-
mując kompletne dane (parametry lotu) od systemu pomiarowego 
wykonywał polecenia operatora polegające na kilkukrotnych zmia-
nach zadanych wartości kursu i wysokości. W kolejnej fazie testów 
system sterowania wykonał ponownie te same polecenia wykorzy-
stując niepełne dane pomiarowe oraz parametry lotu wygenerowane 
za pomocą algorytmów redundancji analitycznej. Na rysunkach nr 6 
i 7 zamieszczono wykresy przedstawiające przykładowy przebieg 
wybranych parametrów lotu zarejestrowanych w trakcie badań 
symulacyjnych, w sytuacji gdy model samolotu bezzałogowego w 
symulatorze lotu sterowany był przez system sterowania wykonują-
cy zadanie stabilizacji zadanych wartości kursu (rys. 6) i wysokości 
(rys. 7). 

We wszystkich przypadkach estymowane wartości kątów po-
chylenia i przechylenia były wystarczające do stabilizacji i sterowa-

nia wysokością i kursem lotu pomimo uszkodzenia czujnika kątów 
pochylenia i przechylenia. Błędy sterowania orientacją przestrzenną 
samolotu oraz niedokładność utrzymania zadanych wartości wyso-
kości i kursu lotu są akceptowalne z praktycznego punktu widzenia. 
Prawie w każdym przypadku występują oscylacje stabilizowanego 
parametru lotu, jednak obiekt ciągle pozostaje stabilny. Jedynie w 
przypadku stabilizacji kursu z wykorzystaniem estymowanego kąta 
przechylenia za pomocą algorytmów (1) i (2) występują intensywne 
oscylacje, co powoduje, że obiekt zbliża się do granicy stabilności. 
Niska jakość działania tych algorytmów w trakcie symulacji softwa-
re-in-the-loop może być spowodowana ograniczoną dokładnością 
nieliniowego modelu samolotu używanego w trakcie badań symula-
cyjnych. Przypadek ten zostanie szczegółowo zbadany i rozpatrzo-
ny w trakcie przyszłych prac. Zadowalające jest działanie algoryt-
mów estymacji opartych na sieciach neuronowych, które zostały 
nauczone za pomocą zbiorów uczących złożonych z danych zareje-
strowanych w trakcie rzeczywistych lotów. Prawdopodobnie można 
osiągnąć jeszcze wyższą jakość ich działania po wykonaniu dodat-
kowego procesu uczenia z wykorzystaniem zbioru uczącego złożo-
nego z danych zarejestrowanych  w trakcie lotów symulacyjnych, 
które charakteryzują się mniejszymi zakłóceniami. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w opracowaniu algorytmy estymacji niemierzal-
nych zmiennych stanu samolotu pozwalają na realizację redundan-
cji analitycznej, czyli obliczenia wartości wybranych wielkości na 
podstawie dostępnych sygnałów. Jakość estymacji jest różna, jed-
nak w zdecydowanej większości przypadków jest wystarczająca do 
wykrycia wadliwie działającego czujnika pomiarowego, a w wielu 
przypadkach estymowane sygnały mogą być wykorzystane do 
sterowania statkiem powietrznym w stanach awaryjnych. Jakość 

a)                                                                                                                 b) 

 
c)                                                                                                                 d) 

 
Rys. 6. Wykresy przedstawiają przykładowy przebieg wybranych parametrów lotu zarejestrowanych w trakcie badań symulacyjnych, w 
sytuacji gdy model samolotu bezzałogowego w symulatorze lotu sterowany był przez system sterowania wykonujący zadanie stabilizacji 
zadanej wartości kursu opierając się na estymowanej wartości kąta przechylenia; a), b) – estymacja kąta przechylenia za pomocą algoryt-
mu opartego o sieć neuronową, c), d) – estymacja kąta przechylenia za pomocą algorytmu (1) 
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sterowania w przypadku zastosowania redundancji jest gorsza, 
jednak wystarczająca do bezpiecznego sterowania automatycznego 
pilotowanego lub bezpilotowego statku powietrznego. W przypadku 
bezpilotowych statków powietrznych możliwe jest sprowadzenie 
samolotu w bezpieczny rejon lądowania i sprowadzenie na ziemię. 
Weryfikacja systemu sterowania i systemu pomiarowego wykorzy-
stującego w trakcie pracy awaryjnej algorytmy redundancji anali-
tycznej ograniczona została do testów symulacyjnych typu software-
in-the-loop oraz hardware-in-the-loop. Kolejnym krokiem będzie 
przeprowadzenie testów w trakcie lotów rzeczywistym bezzałogo-
wym statkiem powietrznym Cularis. 
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Analysis of the quality control of UAV for the case  
of the analytical redundancy of measurements 

In this paper the qualities of UAVs control are analyzed 

for cases of failure (malfunction) on-board measurement 

system. Not available information is replaced with analytical 

estimates of non-measurement signals. The estimation algo-

rithms are based on the available variables and controlled 

airplane properties (analytical model). The study was con-

ducted using simulation models, laboratory stands and flight 

testing. The calculations based on data recorded in test 

flights of unmanned aerial vehicle – motorglider  Multiplex 

Cularis. Results of the analysis were used to verify and vali-

date mathematical models of estimating unmeasurable state 

variables and determining the scope of analytical redundan-

cy in the practical control of a UAV. The study will be pre-

sented analytical methods used for redundancy and compare 

the quality control for efficient measurement systems, and for 

the case of damage to the selected sensors. 
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