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Streszczenie

     W artykule zosta  przedstawiony proces diagnozowania uk adów i podzespo ów samolotu 

Su-22 przy wykorzystaniu rejestratorów pok adowych. Praca przedstawia rozwój i modernizacj

istniej cych rejestratorów oraz wykorzystanie rejestratorów typu QAR (Quick Acces Recorder) 

firmy ATM w procesie eksploatacji i naprawy. Rozwój programów z dziedziny informatyki 

pozwoli  na rozpatrzenie i testowanie programów umo liwiaj cych wspomaganie procesu 

eksploatacji w szczególno ci diagnozowania i obs ugiwania. 

S owa kluczowe: diagnostyka, rejestrator, eksploatacja 

TAKE ADVANTAGE OF ON-BOARD RECORDER FIRM ATM TO DIAGNOSTICS 

DEVICES DECK AIRCRAFTS 

Summary 

In the paper is presented process diagnostics arrangements and subassemlys aeroplane Su-22 at 

advantage on-board recorder. Development work represent modernization existing on-board 

recorder make use of on-board recorder type QAR (Quick Acces Recorder) firm ATM in process 

operating and repair. Expanetion programmes with computers  science, permission on examine 

and testing enable assist process exploatation in particular diagnostics and service. 

Keywords: diagnostic, recorder, exploatation 

1. WPROWADZENIE

Wspó czesne samoloty s  wyposa one

w ró nego rodzaju urz dzenia rejestruj ce. Jednym 

z nich jest pok adowy rejestrator parametrów lotu. 

Rejestrator parametrów lotu (rejestrator pok adowy) 

– urz dzenie pok adowe przeznaczone do rejestracji 

podstawowych parametrów charakteryzuj cych

warunki lotu statku powietrznego. Odczyt 

zapisanych informacji umo liwia okre lenie 

przebiegu zmian tych w czasie lotu, a tym samym 

odtworzenie zachowania si  samolotu 

i post powania pilota w sytuacjach awaryjnych lub 

przed katastrof . W wojskowych samolotach 

bojowych rejestrator jest wykorzystywany równie

do oceny wykonania przez pilota zadania w locie. 

Podstawowym elementem rejestratora jest kaseta 

rejestruj ca (tzw. czarna skrzynka), umieszczona w 

specjalnej obudowie chroni cej zapis przed wysok

temperatur  (do 1000 C), benzyn , naft  (do 15 dni) 

i wod  morsk  (do 40 dni) [4]. 

Odporno  czarnych skrzynek na przeci enia,

udary i wysoka temperatur  okre laj  lotnicze 

przepisy pa stwowe i mi dzynarodowe. 

Podstawowy podzia  rejestratorów: 

1. Rejestratory wypadkowe – gromadz  dane 

zbierane w czasie lotu i powinny umo liwia

zachowanie tych danych, nawet w przypadku 

katastrofy po czonej z po arem statku 

powietrznego. 

2. Rejestratory eksploatacyjne – umo liwiaj

atwy dost p do danych zarejestrowanych 

w czasie lotu i szybki odczyt w naziemnych 

systemach deszyfruj cych.

W zale no ci od konstrukcji i zakresu 

rejestrowanej informacji rejestratory mo emy 

podzieli  na: 

1. Rejestratory katastroficzne – zapisuj ce

podstawowe parametry pilota owe

i eksploatacyjne. Ich cechy konstrukcyjne 

umo liwiaj  zachowanie i odtworzenie 

informacji, nawet w razie zniszczenia statku 

powietrznego. 
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2. Rejestratory eksploatacyjne – przeznaczone do 

zapisu informacji o stanie technicznym 

wyposa enia pok adowego, s  w praktyce 

cz sto po czone z pok adowymi systemami 

diagnostycznymi i eksperckimi a wówczas 

zapisuj  równie  komunikaty przekazywane 

za odze statku powietrznego w czasie lotu. 

Autonomiczne podzespo y rejestratora mog

by  wykorzystane po odbytym locie do 

zobrazowania lub przepisania informacji na 

standardowe no niki. 

3. Rejestratory specjalne – zapisuj  informacj

o sposobie dzia ania wybranych, wa nych 

systemów pok adowych i ich wykorzystania 

przez za og . Zasadniczo s  one przeznaczone 

do oceny pracy za ogi w czasie lotu 

i poprawno ci wykorzystania urz dze

pok adowych. 

4. Rejestratory d wi ku – przeznaczone do zapisu 

rozmów pomi dzy za og  i naziemn  kontrol

lotów, rozmów za ogi w czasie lotu oraz 

ewentualnych innych odg osów stanowi cych

t o d wi kowe w kabinie za ogi [3]. 

2. SYSTEMY ZBIERANIA I ANALIZY 

DANYCH

Wiedza o bezpiecze stwie eksploatacji statków 

powietrznych jest pe na tylko w takim stopniu, 

w jakim oceniaj cy posiada zestaw danych 

opisuj cych proces eksploatacji statku powietrznego 

z punktu widzenia bezpiecze stwa eksploatacji 

systemu, a w tym szczególnie wyst powania stanów 

awaryjnych.

Jednym ze róde  danych wej ciowych dla 

systemów gromadzenia i analizy danych 

bezpiecze stwa lotów s  pok adowe systemy 

pomiarowo-rejestruj ce statków powietrznych. 

Systemy takie instalowane na pok adzie ka dego

statku powietrznego, s u cego do transportu 

cywilnego lub u ytkowanego w si ach zbrojnych. 

Wyró nia si  dwie klasy systemów: eksploatacyjne 

i wypadkowe (tzw. „czarne skrzynki”, chocia

z regu y koloru pomara czowego). Systemy 

wypadkowe gromadz  dane zbierane w czasie lotu 

i powinny umo liwi  zachowanie tych danych, 

nawet w przypadku katastrofy po czonej z po arem 

statku powietrznego. Systemy eksploatacyjne 

powinny umo liwi atwy dost p do danych 

zarejestrowanych w czasie lotu i szybki odczyt 

w naziemnych systemach deszyfruj cych.

Dotychczas w kraju (w lotnictwie cywilnym 

i wojskowym) u ytkowano nast puj ce systemy 

eksploatacyjne:

- K2-717 (spidobarograf mechaniczno-

elektryczny, rejestracja pr dko ci i wysoko ci

lotu na specjalnej ta mie papierowej – 

urz dzenie przestarza e technicznie i moralnie, 

wymagaj ce skalowania za pomoc  cyrkla 

i linijki o optycznym odczycie 

zarejestrowanych parametrów lotu – 

nieprzydatny do eksploatacji), 

- SARP-12GM (urz dzenie mechaniczno-

elektryczne, rejestracja analogowa sze ciu

parametrów analogowych i dziewi ciu

sygna ów dwustanowych na specjalnej ta mie 

filmowej, optyczny odczyt zarejestrowanych 

parametrów po uprzedniej obróbce 

fotochemicznej filmu na specjalnych 

deszyfratorach optycznych wed ug

aktualizowanych grafików skalowania). 

Rys. 1. Rejestrator wypadkowy firmy 

ATM [3] 

Rys. 2. Rejestrator typu QAR/ATM 

szybkiego dost pu do danych [3] 

Sytuacja uleg a zmianie po ukazaniu si  na rynku 

nowoczesnych eksploatacyjnych systemów 

pomiarowo-rejestruj cych, wykorzystuj cych

technologi  sta ych pami ci pó przewodnikowych 

do zapisu danych. Systemy te z natury 
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przystosowane s  do wspó pracy z systemami 
informatycznymi ze wzgl du na technologi
wykonania, posta  danych i struktur  ich zapisu, co 
umo liwia automatyzacj  odczytu i analizy danych 
z lotu. Powoli systemy te wypieraj  tradycyjne 
urz dzenia, a opinie u ytkowników egzemplarzy 
sygnalnych rejestratorów tego typu zamontowanych 
mi dzy innymi na pok adach nast puj cych statków 
powietrznych: Su-22, Tu-154, PZL I-22 „IRYDA”, 
PZL 130 „ORLIK”, TS-11 „ISKRA”, AN-28, PZL 
W3 „SOKÓ ” [3]. 

Nowoczesne systemy pok adowe posiadaj
struktur  modu ow . Umo liwiaj  zbieranie danych 
typu analogowego, które s  przetwarzane na posta
dyskretn  jak i sygna ów dyskretnych, 
pochodz cych z nast puj cych klas wyposa enia
pok adowego statku powietrznego: 
- czujników dwustanowych, 
- czujników analogowych z wyj ciem typu 

napi ciowego, 
- czujników analogowych z wyj ciem typu 

pr dowego,
- czujników z wyj ciem typu 

cz stotliwo ciowego, 
- czujników z wyj ciem typu dyskretnego. 
- sygna y uzyskane z czujników s

standaryzowane, dyskretyzowane, kodowane 
i poprzez multipleksery kierowane do pami ci
rejestratorów. Rejestracja danych w postaci 
dyskretnej odbywa si  w pami ci typu ROM.  

Cechy charakterystyczne rejestratorów typu 
QAR to: 
- ma a masa (rz du 3kg) i gabaryty (rz du

200*100*60 [mm]), 
- du a ilo  wej  (min. 48 wej  analogowych i 

tyle samo dyskretnych, max 248 wej
analogowych i tyle samo dyskretnych), 

- akceptacja szerokiej gamy rodzajów 
wej ciowych, 

- mo liwo  definiowania parametrów pomiaru 
dla ka dego sygna u indywidualnie, 

- modu owo ,
- mo liwo  tworzenia zestawów 

o zró nicowanej konfiguracji dostosowanej do 
potrzeb, 

- otwarto , czyli mo liwo czenia z blokami 
innych zestawów pomiarowych, 

- programowalno  sekwencji i cz stotliwo ci
pomiarów sygna ów wej ciowych, 

- krótki czas dost pu do danych 
zmagazynowanych w pami ci rejestratora (nie 
wi kszy ni  3 minuty), 

- szybki czas wymiany pami ci kasetowej (nie 
wi kszy ni  0,5 minuty), 

- obs uga systemu ( adowanie kasety pami ci,
uruchamianie rejestratora, wyjmowanie kasety 
z danymi) sprowadzona do prostych czynno ci
manualnych, 

- odporno  na przeci enia, drgania, zmiany 
temperatury, ci nienia i wilgotno ci w pe nym 

zakresie parametrów eksploatacyjnych statku 
powietrznego. 

Przyk ady systemów tego typu opracowane i 
wykonane w kraju to: 
- rodzina systemów rejestracyjno-pomiarowych 

ATM-QAR przedsi biorstwa ATM (rys. 1 oraz 
rys. 2), 

- system rejestracyjno-pomiarowy RPCM4 
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. 

Z eksploatacyjnymi systemami typu QAR 
wspó pracuj  naziemne systemy odczytu, deszyfracji 
i przetwarzania danych. Przyk ady systemów tego 
typu opracowane i wykonane w kraju to: 
- system ATM-COMAFRA (urz dzenie do 

odczytu danych FRRS z oprogramowaniem 
FDS) dla rodziny systemów rejestracyjno-
pomiarowych ATM-QAR przedsi biorstwa 
ATM, 

- system THETYS II Instytutu Technicznego 
Wojsk Lotniczych dla dowolnego rejestratora 
eksploatacyjnego [3]. 

3. DIAGNOZOWANIE SAMOLOTU SU-22  

Z WYKORZYSTANIEM POK ADOWYCH

URZ DZE  DO REJESTRACJI

SYGNA ÓW DIAGNOSTYCZNYCH  

– REJESTRATORÓW POK ADOWYCH

W procesie naprawy samolotu rejestratory 
pok adowe s  wykorzystywane w nast puj cych
etapach:
- po dostarczeniu samolotu do naprawy: odczyt 

danych z rejestratora TESTER, kontrola 
systemów i instalacji pok adowych, tworzenie 
zestawu zalece  naprawczych opartych na 
wykrytych niezdatno ciach,

- w trakcie prac naprawczych: kontrola 
systemów pok adowych, zainstalowanych na 
laboratoryjnych stanowiskach kontrolnych, 

- po zako czeniu prac: diagnozowanie 
systemów i instalacji pok adowych, 
skalowanie nadajników, 

- próba silnika: prowadzenie próby 
z jednoczesn  obserwacj  na ekranie 
komputera wybranych parametrów 
charakteryzuj cych prac  silnika, odczyt 
zapisu próby z systemów rejestruj cych ATM-
QAR/S56, TESTER, analiza wyników próby, 

- oblot samolotu: odczyt danych z systemów 
rejestruj cych, analiza zdatno ci samolotu do 
wykonywania ró nych zada , wykonanie 
dokumentacji dopuszczaj cej samolot do 
u ytkowania. 

Struktura wykorzystania systemu do rejestracji 
i wspomagania diagnozowania oraz obs ugiwania: 
- uk adu pilot-samolot, 
- urz dze  pok adowych. 

Oprogramowanie systemu stanowi program FDS 
do analizy danych z lotu oraz w perspektywie  
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mo liwy do wykorzystania i testowany obecnie 

szkieletowy system doradczy MAS. 

Obecnie system ten przystosowany jest do 

diagnozowania i obs ugiwania urz dzenia

pok adowego SOS-3M do sygnalizacji 

i ograniczania niebezpiecznych zakresów samolotu 

MiG-29 [1, 3]. 

Samolot MiG-29 posiada pok adowy system 

diagnostyczny „EKRAN”, który umo liwia:

- analiz  danych zebranych z systemów 

i urz dze  pok adowych, 

- okre lenie priorytetu wyst puj cych

niesprawno ci,

- gromadzenie i prezentowanie na ekranie 

wska nika pok adowego informacji 

o powsta ych niesprawno ciach w kolejno ci

okre lonej przez algorytm pracy systemu, 

- automatyczne uaktywnienie uk adów

samokontroli systemów i urz dze

pok adowych, 

- samokontrol ,

- realizowanie algorytmów poszczególnych 

zakresów kontroli. 

Podstawowe dane techniczne systemu: 

- zbieranie max 109 dwustanowych sygna ów

wej ciowych i 128 sygna ów o strukturze 32-

bitowego s owa przesy anych szeregowo, 

- generowanie 22 sygna ów dwustanowych 

wysy anych do obiektu diagnozowania, 

- pojemno  pami ci: 72Kb, 

- rejestracja ostatnich 64 niezdatno ci,

- wydaje ocen  jako ciow : zdatny-niezdatny,

- czas trwania pe nego cyklu kontroli: 8-10 

minut [3]. 

Rys. 3. Odczyt wybranych parametrów charakteryzuj cych prac  silnika 

z systemu rejestruj cego ATM-QAR 



DIAGNOSTYKA’33 – ARTYKU Y XII KONFERENCJI „ Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów” 

NOWAKOWSKI, Wykorzystanie rejestratorów pok adowych firmy ATM …
227

Rys. 4. Zintegrowany Pok adowy System Analizuj co-Rejestruj cy  zamontowany na Su-22 [1] 

Rys. 5. Struktura wykorzystania systemu do rejestracji i wspomagania diagnozowania oraz 

obs ugiwania systemów pok adowych [1] 

4. UWAGI I WNIOSKI 

Rejestrator ATM-QAR wraz 

z oprogramowaniem do analizy zarejestrowanych 

danych o nazwie FDS stanowi nowoczesne 

narz dzie wspomagaj ce proces diagnozowania 

samolotu Su-22. Oprogramowanie to umo liwia

personelowi technicznemu i lotniczemu 
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stanowisko odczytu i analizy

danych 

Komputer 

Czytnik kaset 

ATM-RD4

KASETA ATM-MEM 

Odczyt  
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dokonywanie analiz technicznych i lotniczych 

danego lotu oraz archiwizowanie danych. Raporty 

uzyskiwane w wyniku dzia ania programu 

obejmuj :

- raport silnikowy: monitorowanie parametrów, 

wykrywanie niezdatnych elementów, 

prognozowanie zagro e  (rys. 3),

- raport techniczny,

- wykrywanie usterek i przekrocze

eksploatacyjnych,

- raport z analizy pilota u.

Mimo wprowadzonych zmian na samolocie Su-

22, proces diagnozowania nie jest wci  pe nym 

cyklem diagnozowania umo liwiaj cym ocen

stanu technicznego i wystawienie oceny zdatno ci

do lotu. Stosowane rozwi zanie umo liwia

diagnozowanie i ocen  stanu technicznego 

wybranych modu ów, instalacji lub uk adów statku 

powietrznego. Przyk adem wojskowego statku 

powietrznego eksploatowanego na terenie kraju, 

posiadaj cego automatyczny system diagnostyczny 

jest samolot MiG-29. 
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