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SYSTEMY ESTYMACJI POŁOŻENIA PRZESTRZENNEGO  

BSP PIONOWEGO STARTU I LĄDOWANIA 

 

W artykule zostały omówione elementy czujnikowe położenia oraz algorytmy przetwarzania sygnałów do współpracy z bez-

załogowym statkiem powietrznym pionowego startu i lądowania.  

 

WSTĘP 

Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej wykorzystywane 
są do transportu różnego rodzaju obiektów drogą powietrzną.  
W wielu przypadkach cały lot BSP odbywa się autonomicznie 
po wcześniej zaplanowanej trasie. W obecnie wykorzystywanych 
systemach nawigacja opiera się głównie o sygnał GPS. Takie rozwią-
zanie jest obarczone dużym ryzykiem utraty orientacji przestrzennej 
przez maszynę. Z tego powodu istnieje konieczność opracowania al-
gorytmów, układów, które umożliwią określenie położenia prze-
strzennego BSP przy utracie wiarygodnych danych z modułu GPS. 

1. OKREŚLENIE KĄTÓW POCHYLENIA, PRZECHYLE-
NIA I ODCHYLENIA BSP W UKŁADZIE ZWIĄZANYM 
Z ZIEMIĄ 

W celu określenia kątów obiektu latającego względem ziemi wy-
korzystuje się następujące czujniki: 

1.1. Akcelerometr 

Na akcelerometr w stanie spoczynku działa jedynie przyśpiesze-
nie ziemskie. Moduł przyspieszeń wynosi około 9.81 [m/s2]. Z tej in-
formacji można wyznaczyć kąt pochylenia i przechylenia BSP 
w układzie związanym z ziemią. Gdy na obiekt oddziaływają inne 
przyśpieszenia niż ziemskie oraz 3 osie akcelerometru nie są skali-
browane między sobą kąty te zostaną wyznaczone błędnie.  

1.2. Magnetometr 

Czujnik pola magnetycznego pozwala na wyznaczenie kąta od-
chylenia BSP od kierunku północy magnetycznej. Jednak kąt ten ob-
liczany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy czujnik jest w pozycji pozio-
mej, gdy układ posiada właściwą wartość deklinacji magnetycznej 
oraz gdy 3 osie magnetometru są skalibrowane.  

1.3. Żyroskop 

Żyroskop mierzy prędkość kątową w układzie związanym 
z obiektem. Całka prędkości kątowej pozwala na wyznaczenie kątów 
obrotu obiektu, jednak wtedy występuje znaczący dryf żyroskopu. 
Wynika on z błędów całkowania i błędu offsetu żyroskopu. Błąd off-
setu można zniwelować jednak błąd całkowania zawsze będzie ge-
nerował dryf. 

1.4. Fuzja czujników 

Wszystkie z wyżej wymienionych sensorów pozwalają na wy-
znaczenie kątów obrotu obiektu. Jednakże każdy z nich posiada 

swoje ograniczenia. W celu prawidłowego wyznaczenia kątów pochy-
lenia, przechylenia i odchylenia należy zastosować algorytm fuzji tych 
trzech czujników. Fuzja polega na kompensacji dryfu żyroskopu ką-
tem wyliczonym z akcelerometru i magnetometru. 

 
Rys. 1  Kąty obrotu BSP  

 

 
Rys. 2 Wynik algorytmu fuzji czujników 
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2. OKREŚLENIE POŁOŻENIA BSP W UKŁADZIE  
ZWIĄZANYM Z ZIEMIĄ W PRZESTRZENI OTWARTEJ 

 
Rys. 3 Ziemski układ odniesienia 

2.1. Barometr  

Wysokość względną można obliczyć za pomocą wzoru barome-
trycznego: 

p0 – ciśnienie atmosferyczne na poziomie odniesienia 

𝑝 = 𝑝0 exp (−
µ𝑔ℎ

𝑅𝑇
) (1) 

µ - masa molowa powietrza 
g – przyśpieszenie ziemskie 
R – stała gazowa 
T – temperatura powietrza w K 
Wyniki zmiany ciśnienia i wysokości przedstawia rysunek 4.  

 
Rys. 4 Wynik obliczeń wzoru barycznego 

 
Wysokość wyliczana z czujnika ciśnienia jest wystarczająca 

do wyznaczania samej wysokości. Jednak algorytmy zaimplemento-
wane w BSP potrzebują informacji o prędkości zmian wysokości oraz 
przyśpieszeniach w osi pionowej. Do wyznaczania tych wielkości wy-
korzystuje się akcelerometr wraz z barometrem. Czujnik ciśnienia ma 
także błędne wskazania podczas lotów na wysokościach rzędu poje-
dynczych metrów, dlatego stosuje się czujniki laserowe lub ultra-
dźwiękowe.  

2.2. Akcelerometr  

Element całkujący w układzie pomiarowym zawsze powoduje 
narastanie błędu w czasie. Do określenia położenia BSP z akcelero-
metru należy sprowadzić wektory przyśpieszeń do układu związa-
nego z ziemią. Realizowane jest to przez wykorzystanie elementar-
nych macierzy rotacji oraz kątów pochylenia, przechylenia. Następ-
nie przyśpieszenia należy poddać podwójnemu całkowaniu w celu 
wyliczenia położenia. Wyniki algorytmu przedstawia rysunek 5.   

  

 

 
Rys. 5 Algorytm wyliczania prędkości i położenia z akcelerometru 

 
Prawidłowe wyniki znajdują się w zakresie od 100 -150 próbki. 

Przy pierwszym wymuszeniu zarówno prędkość, jak i położenie 
osiąga wartości wystarczające do prawidłowej pracy układu automa-
tyki BSP. Kolejne wymuszenia są obarczone zmultiplikowanym błę-
dem powstałym przy podwójnej całce. W celu niwelacji tych błędów 
całka musi być zerowana przy osiąganiu wartości zadanych.  

2.3. Czujnik ultradźwiękowy 

Jeśli istnieje konieczność precyzyjnego pomiaru odległości w za-
kresie do 5 metrów zasadnym jest stosowanie czujników ultradźwię-
kowych. Czujniki te muszą pracować w paśmie częstotliwościowym 
różnym niż dźwięk generowany przez śmigła. Rozdzielczość takiego 
czujnika wynosi około 1 cm. Poniżej przedstawiono  wyniki pracy sen-
sora ultradźwiękowego. Sygnał ten pomijalnie niski poziom szumu. 
Prędkość i przyśpieszenie jest wprost obliczane z tego sygnału.  
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Rys. 6 Odległość wyznaczona z czujnika ultradźwiękowego 

2.4. Układ nadawczo odbiorczy 

Kolejnym układem pomiarowym położenia jest układ nadawczo 
odbiorczy wraz z układem antenowym i układem śledzenia.  

Bezzałogowy statek powietrzny wyposażony jest w układy 
transmisji danych. Układ antenowy umieszczony na ziemi odbiera sy-
gnały radiowe z pokładu BSP. Układ śledzenia wypracowuje sygnały 
sterujące do silników, które mają za zadanie ustawić antenę kierun-
kową na maksymalną moc odbieranego sygnału. Kąty elewacji i azy-
mutu obrotu anteny wyznaczane są za pomocą cyfrowego dyskrymi-
natora amplitudy. Prace dyskryminatora przedstawia rysunek 7.  

 
Rys. 7 Działanie dyskryminatora amplitudy 

Prostokąty oznaczają bramki śledzące. Ich szerokość i wyso-
kość zależna jest od parametrów sygnału odbieranego. Symulowany 
sygnał został oznaczony kolorem zielonym. Podczas przechodzenia 
sygnału przez bramki dyskryminatora, sygnał ten jest całkowany 
w obrębie bramek. Kiedy różnica obu całek jest bliska 0 oznacza to, 

że układ antenowy znajduje się na maksymalnej mocy sygnału. 
W ten sposób określone zostają kąty elewacji i azymutu. 

Odległość obliczana jest na zasadzie pomiaru czasu między sy-
gnałem wysłanym i odebranym. Prędkość rozchodzenia się fali elek-
tromagnetycznej została przyjęta równej prędkości światła.  

PODSUMOWANIE 

Parametry lotu obiektu, a głównie jego położenie w przestrzeni, 
które opisywane jest trzema kątami: pochylenia, przechylenia i od-
chylenia oraz wektorami położenia x, y, z mogą zostań obliczone bez 
wykorzystania modułu GPS. Dokładność pomiaru kąta wynosi około 
0.2 stopnia. Wysokość jest także bardzo dokładna +/- 1m przy zało-
żeniu względnie stałych warunków atmosferycznych. Położenie BSP 
w osi x i y, jest określane głównie z układu nadawczo odbiorczego. 
Błędy w pomiarze tych wielkości zależne są od odległości układu an-
tenowego od BSP, postaci sygnału odbieranego oraz dynamiki 
układu śledzącego. Jednakże zastosowanie metod opisanych w ar-
tykule umożliwia prowadzenie misji przez BSP bez wykorzystania 
modułu GPS.  
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