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DYNAMIKA STABILIZATORA KAMERY  

W BEZZAŁOGOWYM STATKU POWIETRZNYM 

 

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój technologiczny zarówno prze samym procesie konstrukcyjnym jak i wyposa-

żeniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP). W artykule omówiono model matematyczne opisujący zjawiska fizyczne cha-

rakteryzujące dynamikę stabilizatora będącego na wyposażeniu BSP, do którego umocowano kamerę. Przedawnione równania 

w szczególności odnoszą się do ruchu układu stabilizatora w zdefiniowanym układzie z kątami Eulera. W dalszej części artykułu 

omówiono stany obserwacji ramy aparatury stabilizatora oraz przeprowadzona komputerowe badania symulacyjne oszacowu-

jące wpływ zastosowania filtru Kalmana na eliminacje zakłóceń w procesie wpływu interferencji z elementów elektronicznych 

na stan pracy stabilizatora. Na samym końcu przedawniono wnioski wynikające z zaprezentowanych badań. 

 

WSTĘP 

Stabilizator - gimbal jest to urządzenie mechaniczne składające 
się z dwóch lub z większej ilości pierścieni zamontowanych na osi 
pod kątem prostym w stosunku do siebie. Przedmiot zamontowany 
na trzyosiowym stabilizatorze pozostanie zawieszony w płaszczyźnie 
poziomej pomiędzy płaszczyznami osi niezależnie od stabilności 
bazy. Stabilizatory mają bardzo praktyczne zastosowanie w wielu 
dziedzinach, jedną z nich jest miedzy innymi lotnictwo. 

Stabilizator może być stosowany, w celu utrzymania obiektów w 
niestabilnych warunkach. Tego rodzaju stabilizacja jest bardzo cenna 
w środowisku lotniczym jak i warunkach okrętowych, podczas po-
miaru przyrządów, takich jak  chronometrów czy kompasów które mu-
szą być utrzymane w pozycji horyzontalnej. Stabilizator może być 
również wykorzystywany do nawigacji lotniczej, ponieważ może być 
ustawiony w celu zapewnienia stabilnego pomiaru od określonego 
punktu odniesienia, takiego jakim jest ziemia lub słońce bez względu 
na rzeczywiste położenie w przestrzeni. W tym konkretnym zastoso-
waniu, gimbal utrzyma kamerę oraz przyrządy natomiast kompasy 
nie zostaną utrzymane w pozycji horyzontalnej lecz wskazywać będą 
pozycje ustaloną w ramie inercjalnej lub będzie wykonywać śledzenie 
obiektu w tej ramie. Dlatego wybór konfiguracji gimbala ma szcze-
gólne znaczenie. 

Stabilizatory używane w przemyśle lotniczym, wykorzystują kąty 
Eulera w celu orientacji obiektu jakim jest samolot. W tej pracy użyte 
zostały kąty Eulera do poprawy dynamiki układu. Kąty te są bardziej 
intuicyjne, w porównaniu do kwaternionów lecz nie tak silne, nato-
miast mogą przyczynić się do zablokowania stabilizatora i nie są aż 
tak wydajne [1], [2], [3]. 

1. PODSTAWOWE PRZEKSZTAŁCENIA 
WSPÓŁRZĘDNYCH ŻYROSKOPU 

W stabilizatorze dwuosiowym rozpatruje się trze różne płaszczy-
zny odniesienia, podstawę, ramę wewnętrzną oraz ramę zewnętrzną. 
Wszystkie z nich są w pewien sposób ze sobą powiązane. Rysunek 
1 przedstawia rozłożenie osi w dwuosiowym gimbalu oraz ich relacji 
miedzy sobą. 
 

 
Rys. 1. Współrzędne ram stabilizatora dwuosiowego. 

 

Relacja pomiędzy podstawą a ramą zewnętrzną wyrażona jest 

w postaci sumy dwóch macierzy. Pierwsza z nich, 𝑅𝜃𝑃𝑂, jest to ma-

cierz rotacji, druga macierz, 𝑇𝑃𝑂, jest macierzą translacji [4].  
 

𝑅𝜃𝑃𝑂 =
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑃𝑂 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑃𝑂 0

−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑃𝑂 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑃𝑂 0
0 0 1

 (1) 

𝑇𝑃𝑂 =
1 0 0
0 1 0
0 0 𝑇𝑃𝑂𝑍

 (2) 

𝑊𝑠𝑝ół𝑟𝑧ę𝑑𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑦 𝑧𝑒𝑤𝑛ę𝑡𝑟𝑧𝑛𝑒𝑗
= [𝑅𝜃𝑃𝑂 + 𝑇𝑃𝑂]
∙ 𝑊𝑠𝑝𝑜ł𝑟𝑧ę𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦 

Taka sama sytuacja ma miejsce w relacji pomiędzy ramą we-

wnętrzną a zewnętrzna, gdzie 𝑅𝜃𝑂𝐼  reprezentuje macierz rotacji a 

𝑇𝑂𝐼  macierz translacji. 
 

(3.1) 

(3.2) 
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𝑅𝜃𝑂𝐼 =
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑂𝐼 0 −𝑠𝑖𝑛𝜃OI

0 1 0
𝑠𝑖𝑛𝜃𝑂𝐼 0 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑂𝐼

 (3) 

𝑇𝑂𝐼 =
1 0 0
0 1 0
0 0 𝑇𝑂𝐼𝑍

 (4) 

𝑊𝑠𝑝ół𝑟𝑧ę𝑑𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑦 𝑧𝑒𝑤𝑛ę𝑡𝑟𝑧𝑛𝑒𝑗
= [𝑅𝜃𝑂𝐼 + 𝑇𝑂𝐼] ∙ 𝑊𝑠𝑝ół𝑟𝑧ę𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦 

Ponieważ skupiono się głównie na prędkościach kątowych, przy-
spieszeniach kątowych oraz kątach można uprościć macierz transla-
cji, która nie ma wpływu na oddziaływanie pomiędzy jednym wekto-
rem ramy a drugim. Rama zewnętrzna obraca się wokół osi Z, rama 
wewnętrzna wokół osi Y, więc kąty 𝜃𝑂𝐼  i 𝜃𝑃𝑂 nie są stałe, leczą będą 

się zmieniały. Pochodna 𝜃𝑃𝑂 zależy od różnych prędkości pomiędzy 

prędkością kątową współrzędnych podstawy (𝜔𝑃) a prędkością ką-
tową współrzędnych ramy zewnętrznej(𝜔𝑂) wokół osi Z. Oczywistym 

jest że 𝜔𝑂 nie można rozwiązać bez brania pod uwagę sił, które two-
rzą względną prędkość kątową między dwoma ramami. To samo od-
nosi się do prędkości kątowej współrzędnych ramy wewnętrznej (𝜔𝐼), 
lecz w tym przypadku pomiędzy prędkością kątową współrzędnych 
ramy zewnętrznej i prędkością kątową współrzędnych ramy we-
wnętrznej  względem osi Y [5].  

Jak wspomniano powyżej, pochodna 𝜃𝑃𝑂 wygląda następująco 

𝜃𝑃𝑂 = 𝜔𝑂𝑧(𝑡) − 𝜔𝑃𝑧(𝑡) (5) 
 

Tworząc macierz pomocniczą 

Θ𝑃𝑂 = [
0
0

𝜃𝑃𝑂

] (6) 

Możemy uzyskać zależność pomiędzy podstawą a ramą ze-
wnętrzną 

𝜔𝑂(𝑡) = 𝑅𝜃𝑃𝑂(𝑡)𝜔𝑃(𝑡) + Θ𝑃𝑂 (7) 
Stosując taka samą procedurę  

𝜃𝑂𝐼 = 𝜔𝐼𝑦(𝑡) − 𝜔𝑂𝑦(𝑡) (8) 

 

Θ𝑂𝐼 = [
0

𝜃𝑂𝐼

0
] (9) 

 

Zależność między ramą zewnętrzna a ramą wewnętrzna jest na-
stępująca 

𝜔𝐼(𝑡) = 𝑅𝜃𝑂𝐼(𝑡)𝜔𝑂(𝑡) + Θ𝑂𝐼  (10) 
 

Następnie obliczono przyspieszenie kątowe ramy wewnętrznej, 
które zostanie użyte w kolejnym podrozdziale w celu uzyskania mo-
delu dynamicznego Gimbala. Model ten stanowi podstawę dalszej 
pracy i zostanie wykorzystany do wykonania symulacji oraz analiz. 

𝜔𝐼(𝑡) = 𝑅𝜃𝑂𝐼(𝑡)𝜔𝑂(𝑡) + 𝑅𝐴𝑈𝑋𝜔𝑂(𝑡)𝜃𝑂𝐼 + Θ𝑂𝐼  (11) 
 

gdzie 

𝑅𝐴𝑈𝑋 = [
−𝑠𝑖𝑛𝜃OI 0 −𝑐𝑜𝑠𝜃𝑂𝐼

0 0 0
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑂𝐼 0 −𝑠𝑖𝑛𝜃OI

] (12) 

2. OBSERWATOR STANU DLA RAMY WEWNĘTRZNEJ 

Oprócz dynamiki czujników o której mowa była wcześniej rozwa-
żono również zakłócenia pomiaru czujników. Istnieje wiele źródeł tych 
zakłóceń. Ponadto, pewna ilość szumów elektrycznych dodawana 
jest do sygnału przez czujnik i obwód elektryczny. Dlatego modele 
analityczne pomiarów zazwyczaj zawierają niektóre pojęcia pomiaru 

zakłóceń. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko dynamikę ramy we-
wnętrznej, pojawią się tylko dwie zmienne, które będą konieczne do 
oszacowania: prędkość kątowa ramy wewnętrznej osi y - 𝜔𝐼𝑦 oraz 

moment tarcia Coulomba (CFT – Coulomb Friction Torque), 𝐾𝑐𝑓  . 

Pierwsza zmienna została wykorzystana do stworzenia regulatora a 
druga zmienna została użyta w celu wyeliminowania momentu oraz 
oszacowania prędkości kątowej ramy. Głównym zadaniem jest osza-
cowanie tarcia Coulomba. Zastosowane zostały dwie różne, chociaż 
w pewnym stopniu podobne do siebie metody w tym celu [6], [7].  

 

 
Rys. 2. Moment tarcia Coulomba 

 

W celu oszacowania tego tarcia stochastyczne równanie róż-
niczkowe zostało włączone do układu równań. To równanie liniowe w 
żaden sposób nie przedstawia dokładnego modelu nieliniowego tar-
cia Coulomba, jednakże jest to postać kompatybilna z równaniem fil-
tra Kalmana. Jak zostało to zaprezentowane w dalszej części, sto-
chastyczne równanie różniczkowe charakteryzujące powolnie zmie-
niający proces, który odpowiednio zdefiniowany dokładnie określa 
efekt rzeczywistego nieliniowego tarcia w układzie. W tym celu zo-
stała przeprowadzona symulacja w programie MATLAB z użyciem 
algorytmu z wcześniejszej części. Jak ukazano na rysunku 2, mo-
ment zakłócenia, związany z tarciem Coulomba posiada dodani lub 

ujemny znak zależności od znaku 𝜃𝑂𝐼 . 
𝑑𝐾𝑐𝑓

𝑑𝑡
= −

1

𝜏
𝐾𝑐𝑓 + 𝑤 (13) 

 
To proste równanie pierwszego rzędu pozwala na zastosowanie 

równania filtra Kalmana w celu oszacowania tarcia Coulomba. Bada-
nie wrażliwości wykazało, że istnieją niewielka zmiana w wydajności, 
kiedy 𝜏 stała się o wiele większa niż odwrotność częstotliwości prób-
kowania. W sytuacji kiedy dynamika czujników i pomiar zakłóceń nie 
są uznawane, przybliżenie to działa bardzo dobrze, jednak równanie 
w tym pierwszym prostym przypadku nie jest zaprezentowane, jed-
nak wyniki po symulacji tego modelu można zaobserwować na rys 3.  

 

  
Rys. 3. Rzeczywisty vs. zmierzony moment tarcia 
 

Następny rysunek ukazuje rozszerzony wykres w punkcie przej-
ściowym w celu zobrazowania czasu zbieżności.
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Rys. 4. Zbliżenie na punkt przejściowy 

 
– Okres próbkowania = 0.001[s] 
– Zakłócenia 𝜔𝑂𝑦  = 0.8 sin(2.28t)[rad/sec] 

– Współczynnik tarcia Coulomba 𝐾𝑐𝑓= 0.1 

– Współczynnik lepkości 𝐾𝑖𝑓= 0.56 

– Moment bezwładności 𝐼𝐼𝑦= 0.325 

Z powyższych wykresów można wywnioskować iż czas zbieżno-
ści jest niemal znikomy. Oszacowanie szybkości zbieżności staje się 
trudniejsze, gdy ta sama aproksymacja zostanie użyta do całego 
układu, co oznacza użycia dynamiki czujników oraz pomiaru zakłó-
ceń. 

Filtr Kalmana jest w istocie estymatorem, który ma za zadanie 
zminimalizować oszacowany błąd kowariancji, gdy spełnione zo-
staną pewne warunki domniemane. Mimo, iż nie zostały spełnione 
wszystkie warunki, ponieważ układ ten jest tylko aproksymacja 
układu nieliniowego, jednak filtr Kalmana okazał się być dość ela-
styczny i udało się go zaimplementować. Filtr Kalmana działa na za-
sadzie pewnego rodzaju sprzężenia zwrotnego: filtr ocenia stan pro-
cesu przez jakiś czas a następnie otrzymuje sprzężenie zwrotne w 
postaci zakłóceń (pomiarów). Równanie filtru Kalmana jako takie 
można podzielić na dwie części: równań aktualizacji czasu oraz rów-
nań aktualizacji pomiaru. Równania aktualizacji czasu są odpowie-
dzialne za ukazanie aktualnego stanu i błędu kowariancji aby otrzy-
mać estymaty a priori (przed pomiarem) następnego kroku czaso-
wego. Równania aktualizacji pomiaru odpowiedzialne są za sprzęże-
nie zwrotne, czyli za wprowadzenie nowego pomiaru aby uzyskać 
ulepszone estymaty a posteriori.  

Podsumowanie głównych równań przedstawiono poniżej: 
 

Estymowany błąd kowariancji jest zdefiniowany jako 

𝑃𝑘 = 𝐸{(𝑥𝑘 − 𝑥𝑘)(𝑥𝑘 − 𝑥𝑘)𝑇} (14) 
Pierwszym krokiem jest obliczanie aktualizacji czasu. 

𝑥𝑘|𝑘−1 = 𝐴𝑑𝑥𝑘−1|𝑘−1 + 𝐵𝑑𝑢𝑘 

𝑃𝑘|𝑘−1 = 𝐴𝑑𝑃𝑘−1|𝑘−1𝐴𝑑
𝑇 + 𝐺𝑑𝑊𝑐𝑜𝑣𝐺𝑑

𝑇  
(15) 

W przypadku aktualizacji pomiaru trzeba w pierwszej kolejności 
obliczyć wzmocnienie Kalmana a następnie skorygować estymaty i 
obliczyć nową macierz kowariancji. 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘|𝑘−1𝐶𝑑
𝑇(𝐶𝑑𝑃𝑘|𝑘−1𝐶𝑑

𝑇 + 𝐸𝑐𝑜𝑣)
−1

 

𝑒𝑘|𝑘−1 = 𝑦𝑘 − 𝑦𝑘|𝑘−1 

𝑥𝑘|𝑘 = 𝑥𝑘|𝑘−1 + 𝐾𝑘𝑒𝑘|𝑘−1 

𝑃𝑘|𝑘 = 𝑃𝑘|𝑘−1 − 𝑃𝑘|𝑘−1𝐶𝑑
𝑇(𝐶𝑑𝑃𝑘|𝑘−1𝐷𝑑

𝑇

+ 𝐸𝑐𝑜𝑣)
−1

𝐶𝑑𝑃𝑘|𝑘−1 

 

(15) 

W następnej symulacji filtr Kalmana został również użyty w celu 

oceny rzeczywistej wartości zakłóceń 𝜔𝑂𝑦 .  W tym przypadku zało-

żono zakłócenia sinusoidalne o określonych częstotliwościach 
(6,2832 rad/s lub równoważne 1Hz) oraz nieznaną amplitudę oraz 
fazy. Możliwe również jest zastosowanie estymatora nieliniowego 
(np. Rozszerzonego Filtru Kalmana) na zakłócenia o nieokreślonej 

częstotliwości. W przypadku zakłóceń o częstotliwościach znacznie 
mniejszych niż przepustowość czujnika, symulacje pokazały iż 
zbędne jest użycie obserwatorów stanu. Ponieważ transmitancja 
operatorowa czujnika jest w zasadzie filtrem dolnoprzepustowym, to 
zakłócenia o niskich częstotliwościach nie mają na niego żadnego 

wpływu, dodatkowo filtr Kalmana dla 𝜔𝑂𝑦  okazał się być prawie nie-

czuły na jego szum pomiarowy. 
Kolejny rysunek ukazuje porównanie między rzeczywistym mo-

mentem tarcia Coulomba (CFT) a zmierzonym z filtrem Kalmana. 
Można zauważyć, że szum pomiarowy czujnika był bardzo niski (czuj-

nik dla 𝜔𝐼𝑦) oraz, że błąd estymacji jest znacznie wysoki. Szybkość 

zbieżności, choć zmniejszyła się, jest nadal dość wysoka. Dla wszyst-

kich symulacji rozbieżność szumu pomiarowego dla czujnika 𝜔𝑂𝑦  

równa się 1−3. 
 

 
Rys. 5. Rzeczywista vs. zmierzony CFT. 

Gdzie sum pomiarowy: 𝐸𝑐𝑜𝑣 = 1−10 
 

Rysunek 6. przedstawia powiększenie wykresu z rysunku 5. 
gdzie szybkość zbieżności oraz błąd można dostrzec bardziej szcze-
gółowo. 

 

 
Rys. 6. Powiększenie przebiegu z rysunku 5 

 

Symulacje wykazały, że głównym powodem spadku wydajności 
estymacji jest szum pomiarowy. Zastosowanie filtru Kalmana do kom-
pletnego układu bez szumu pomiarowego okazało się równie sku-
teczne jak dla układu uproszczonego. 

Ponadto niewielki wzrost w szumie pomiarowym znacznie po-
większa błąd estymacji. Rysunek 7, przedstawia wzrost w błędu es-

tymacji gdy kowariancja 𝑒𝑘, 𝐸𝑐𝑜𝑣  równała się 9,9−9 
 

 
Rys. 7. Rzeczywisty vs. zmierzony CFT 
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Na kolejnym wykresie można zauważyć, że chociaż czas zbież-
ności jest praktycznie taki sam jak w poprzedniej symulacji to błąd w 
estymacji jest zbyt wysoki, aby został użyty do zredukowania mo-
mentu tarcia. 

 

 
Rys. 8. Powiększenie przebiegu z rysunku 7. 

 
Szum pomiarowy przechodzi prosto przez wzmocnienie sprzę-

żenia K użytego w filtrze Kalmana. Wzmocnienie to ma wysoką war-
tość, potrzebną do estymacji nieliniowego zachowania używając 
aproksymacji liniowej. Dlatego każdy szum będzie bardzo powięk-
szony pogarszając wydajność filtra. Jednym ze sposobów uniknięcia 
tego jest zmniejszenie wzmocnienia Kalmana, lecz to spowodowało 
by zmniejszenie czasu zbieżności. Nawet w tych warunkach zmniej-
szenie wzmocnienia Kalmana okazało by się niewłaściwe, ponieważ 
spowolnienie tępa konwergencji spowoduje reakcję rezonansową z 
znacznym przeregulowaniem. Jedną z możliwości poprawy wydajno-
ści algorytmu jest umieszczenie cyfrowego filtra dolnoprzepustowego 
dla wartości mierzonej przed obliczeniem błędu sygnału. 

Symulacje wykazały, że przez umieszczenie filtra dolnoprzepu-
stowego po czujniku udało się obniżyć błąd estymacji, lecz kosztem 
zmniejszenia przepustowości. Dla niskich częstotliwości odcięcia zo-
stał zaobserwowany zauważalny spadek w czasie konwergencji a 
także przesunięcie fazowe w estymacji 𝜔𝐼𝑦 . Jeżeli częstotliwość od-

cięcia jest zbyt wysoka, to prawie żadna redukcja błędu estymacji zo-
stanie osiągnięta.  

Jednak jedną z głównych zalet tego algorytmu jest fakt, iż nawet 
jeśli wysoki pomiar błędu zostanie uzyskany dla momentu tarcia, to 
pomiar prędkości kątowej jest dość dokładna. Można to zaobserwo-

wać na rysunku 9. na którym 𝜔𝐼𝑦 rzeczywiste oraz zmierzona została 

wykreślona. 
 

 
Rys. 9. Rzeczywista vs. zmierzona 𝜔𝐼𝑦 

 
Na zbliżeniu widać dokładnie różnice między dwoma sygnałami. 

 
Rys. 10. Powiększenie przebiegu z rysunku 9. 

 
Występujące tu zakłócenia pogardzające mieszoną 𝜔𝐼𝑦 są 

znacznie mniejsze niż te pojawiające się przy mieszonym CFT. W 
rezultacie filtr zapewnia oszacowaną prędkość kątową wystarczająco 
dokładną, by mogła być wykorzystana do algorytmu regulatora. Do-
kładność ta ma tendencję do degradacji, kiedy współczynnik Cou-
lomba ma wyższą wartość, a co za tym idzie istotny wpływ na dyna-
mikę ogólną systemu  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Wiele badań związanych z tematyką stabilizacji zostało wykona-
nych, a także mnóstwo artykułów opublikowano na ten temat. Jedną 
z głównych problemów poruszonych w tej pracy jest skupienie się na 
analizie wpływów faktycznych ograniczeń napotkanych przy imple-
mentacji systemów stabilizacji.  

Rozszerzony filtr Kalmana okazał się niezwykle dokładny w es-
tymacji momentu tarcia. Modyfikując rozszerzony filtr Kalmana udało 
się zaprojektować trzy rożne regulatory, ostatni z nich okazał się naj-
bardziej skuteczny w osiągnieciu znacznej redukcji rozbieżności 𝜔𝐼𝑦 

oraz 𝜃𝐼𝑦. Zastosowanie obserwatora stanu sprawiło, że układ stał się 

nieczuły na transmitancje operatorową - gdy częstotliwość próbko-

wania i szum pomiarowy żyroskopu używanego do mierzenia 𝜔𝐼𝑦 by 

wysoki. Szum pomiarowy nie wpłynął znacząco na wyniki z wyjątkiem 
dużej wariancji szumu. Zakres odrzucenia zakłóceń i przepustowość 
układu zależała głownie od dwóch czynników: częstotliwości próbko-
wania i przepustowości czujnika.  

Dla wysokich częstotliwości próbkowania zakres zakłóceń był 
wyłącznie ograniczony przez przepustowość czujnika. Nawet przy 
zastosowaniu częstotliwości próbkowania 50Hz przepustowość czuj-
nika była głównym ograniczeniem dla zakresu odrzucania zakłóceń 
dla częstotliwości odcięcia poniżej 150Hz; powyżej tej częstotliwości 
głównym ograniczenie była częstotliwość próbkowania. Ma to klu-
czowe znaczenie przy wyborze optymalnych charakterystyk żyro-
skopu. Jeżeli system będzie działał przy 50Hz nie ma sensu wżywać 
żyroskopu w przepustowością większą niż 150Hz.  
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Dynamic stabilizer of camera in unmanned aircraft vehicles 

In recent years there has been rapid technological devel-

opment both in the construction process and in the installation 

of unmanned aircraft vehicles (UAV). This article discusses 

the mathematical model describing the physical phenomena 

characterizing the dynamics of the stabilizer being equipped 

with UAV, to which the camera was attached. The published 

equations refer in particular to the motion of the stabilizer sys-

tem in a defined arrangement with Euler angles. The following 

article discusses the state of observation of the stabilizer frame 

and the computerized simulations estimating the influence of 

the Kalman filter on the elimination of disturbances in the pro-

cess of influence of interference from electronic elements on 

stabilizer operation. At the end of the day, the conclusions 

drawn from the presented research are outlined. 
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