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Streszczenie 
 

Artykuł przedstawia ogólne uwagi związane z tworzeniem systemów 
sterowania i nawigacji tolerujących uszkodzenia pojawiające się w ich 
elementach składowych. Główną uwagę zwrócono na uszkodzenia  
w układach wejścia. Jako przykład omówiono odtwarzanie uszkodzonych 
sygnałów pomiarowych za pomocą estymat wyznaczanych na drodze 
analizy modelowania procesów fizycznych zachodzących w rozpatrywa-
nym systemie. Metodę tą zastosowano również do zademonstrowania 
możliwości wyznaczania zwielokrotnień umożliwiających przeprowadze-
nie diagnozy systemu. 
 
Słowa kluczowe: Systemy sterowania i nawigacji, bezzałogowy obiekt 
latający, modelowanie, zwielokrotnienia. 
 

Faults in control and navigation systems  
of unmanned aerial vehicles 

 
Abstract 

 
The paper presents basic remarks about construction of fault tolerant 
control and navigation systems for UAV. Reliability and safety  
requirements can be fulfill with usage of redundancies. Presentation of 
different kinds of avionic redundancies with comments about their usage 
during fault appearance is an important part of the paper. The main  
authors’ attention is paid to faults in input devices. Their first goal of UAV 
measurement devices is generating the information of high quality, but the 
information must be dependable. On the basis of the authors’ work  
experience, the application of signal estimation with remarks about  
their precision is introduced. After the general information about the 
troubleshooting in UAV measurement systems, the usage of a complementary 
filter for calculations of the roll angle is presented. Moreover, two methods 
of roll angle estimation are given with comments. The comparison of two 
methods of navigation parameter calculation as the diagnostic method 
application is also described. The considered applications have specific 
feature of UAV avionics systems in the presence of faults.  
 
Keywords: aircraft control and navigation systems, unmanned aerial 
vehicle, modelling, redundancy. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Systemy sterowania i nawigacji bezzałogowych aparatów lata-
jących (skrót ang. UAV Unmanned Aerial Vehicle) musi cecho-
wać tolerowanie uszkodzeń pojawiających się w ich elementach 
składowych. Pomimo prowadzenia wielu prac nad tą tematyką,  
a opisywanych chociażby przez Ducard’a [1] czy Hajiyev’a [2], 
dopiero praktyczna realizacja ujawnia złożoność problemu i na-
suwa wnioski, które można realnie wykorzystać w przyszłych 
konstrukcjach tych systemów. 

 
2. Aktywne przeciwdziałanie uszkodzeniom 
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2.1. Dotychczasowe prace prowadzone w KAiS 
 

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w obecnej 
Katedrze Awionikii i Sterowania (wówczas Zakładzie Sterowania) 
Politechniki Rzeszowskiej powstał pierwszy w Polsce cyfrowy 
system automatycznego sterowania samolotem przeznaczony do 
samolotu PZL M-20 „Mewa”. Tworzenie tego systemu zapocząt-
kowało [3] w KAiS prowadzenie badań nad lotniczymi układami 
sterowania i nawigacji, które musi cechować odpowiednia wiary-
godność działania. Systemy te powinny podczas lotu poprawnie 
realizować funkcje do nich przypisane, czyli charakteryzować się 
odpowiednio dużą niezawodnością. Ze względu na konsekwencje 
braku wypełniania tych funkcji, czyli zdarzenia i wypadki lotni-
cze, systemy te muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak 
AC 23.1309-1C [4] zapewniać bezpieczne kontynuowanie lotu lub 
w sytuacjach, w których jest to niemożliwe muszą zapewnić bez-
pieczne lądowanie statku powietrznego. Te podstawowe wymaga-
nia są zaspakajane poprzez stosowanie nie tylko elementów skła-
dowych systemu o znacznie wyższych wskaźnikach niezawodno-
ści aniżeli ich odpowiedniki stosowane w innych rozwiązaniach 
technicznych. Uzyskuje się je poprzez zastosowanie odpowiedniej 
architektury systemu, rekonfigurację wykonywanych działań 
wywołaną pojawieniem się uszkodzeń oraz modyfikację celów 
realizowanych przez system w przypadku koniecznej degradacji 
systemu zapewniającej wskazane już wcześniej bezpieczne zakoń-
czenie lotu. Realizacja takiego podejścia wymaga znajomości 
informacji o występujących zwielokrotnieniach. To ich wykorzy-
stanie umożliwia dokonanie rekonfiguracji, a brak może doprowa-
dzić do modyfikacji celów realizowanych przez system. Wprowa-
dzanie zwielokrotnień umożliwiających uzyskanie zwiększonej 
wiarygodności działania poprzez zwielokrotnienia sprzętowe, jest 
w przypadku UAV rozwiązaniem bardzo kosztownym. Dlatego 
też, w tych przypadkach należy wykorzystać wszelkie możliwe 
środki, które już istnieją na pokładzie samolotu. 
 
2.2. Zwielokrotnienia, a rekonfiguracja 
 

Do poszukiwania zwielokrotnień w tworzonym systemie przy-
stępujemy zazwyczaj po pierwszej fazie projektowania, w której  
z reguły nie uwzględnialiśmy możliwości pojawienia się uszko-
dzeń. Zakładamy, że system taki wypełnia stawiane mu cele 
(głównie związane z prowadzonym procesem sterowania) w naj-
lepszy z możliwych sposobów, czyli powstał w wyniku optymali-
zacji wskaźnika realizacji celu projektu. Biorąc pod uwagę to 
założenie, pierwszym etapem poszukiwania przeciwdziałania 
skutkom pojawiającego się uszkodzenia będzie rozpatrzenie moż-
liwości wykorzystania już istniejących zwielokrotnień przy moż-
liwie najmniejszych zmianach sposobu działania uszkadzanego 
systemu. Należy zauważyć, że tworzony system składa się z róż-
nych elementów składowych, w których niezależnie od stopnia 
złożoności, technologii realizacji, a nawet wykowywanych zadań 
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zawsze możemy wydzielić trzy części: wejścia, części realizującej 
funkcje przypisane systemowi oraz wyjścia. Podejmując, zatem 
zaproponowane podejście do rozwiązania problemu po wystąpie-
niu uszkodzenia należy dla układów wejścia szukać estymat 
uszkodzonych sygnałów. Nie zawsze jest to możliwe, co więcej 
nawet, jeżeli wyznaczymy estymaty uszkodzonych informacji 
wejściowych to z reguły są gorszej jakości, np. mniej dokładny 
pomiar. Dalsze stosowanie dotychczasowego działania systemu  
z wykorzystaniem estymowanych sygnałów musi być potwierdzo-
ne lepszym wynikiem aniżeli dokonanie zmiany sposobu działania 
systemu w realizacji ustalonego celu. Dla uszkodzeń powodują-
cych utratę zdatności części realizującej funkcje przypisane dane-
mu systemowi na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie zapro-
ponowane w zintegrowanych modułowych systemach awioniki 
(skrót ang. IMA Integrated Modular Avionics) drugiej generacji 
opracowywanej w europejskim grancie „SCARLETT” [5] reali-
zowanym w ramach 7PR. Systemy pierwszej generacji są po-
wszechnie wykorzystywane w samolotach A380, A400M czy 
B787. Na uwagę w systemach drugiej generacji zasługuje zasto-
sowanie federacyjnej architektury, w której każdy z rozproszo-
nych, co do aplikacji systemów, fizycznie separowanych i zbudo-
wanych w oparciu o różne rozwiązania sprzętowe może być po-
wiązany z innymi rozbudowaną siecią połączeń i węzłów. Pozwa-
la to na przejmowanie funkcji realizowanych przez uszkadzany 
system przez inny, który nie jest w danej chwili obciążony. Wery-
fikację działania i rekonfigurację realizuje system operacyjny 
obejmujący rozproszoną strukturę systemu. Obecnie trwają inten-
sywne prace weryfikacyjne, stworzonej nowej platformy tych 
urządzeń mającą na celu zminimalizowanie liczby stosowanych 
rozwiązań elektronicznych przy poszerzeniu realizowanych przez 
nie funkcji systemów awioniki. W przypadku uszkodzeń układów 
wyjścia w większości systemów stosowanych w UAV oraz mniej-
szych samolotach nie występuje zwielokrotnienie mechanizmów 
wykonawczych i uszkodzenia te prawie zawsze wymagają bardzo 
głębokiej zmiany sposobu oddziaływania na obiekt, czyli całkowi-
tej rekonfiguracji systemu. Mając na uwadze zaprezentowane 
spostrzeżenia w dalszej części w sposób szczególny rozważymy 
przeciwdziałanie uszkodzeniom, które mogą pojawić się w ukła-
dach wejścia. Rozważać będziemy głównie uszkodzenia układów 
pomiarowych dostarczających informację niezbędną do prowa-
dzenia procesu sterowania UAV. 
 
3. Uszkodzenia wejść 
 
3.1. Estymata informacji dostarczanej przez 

układy wejścia 
 

Układy wejścia mają za zadanie niezależnie od zdatności swo-
ich elementów składowych dostarczać informacje wymagane 
przez układ realizujący funkcje przypisane danemu systemowi. 
System sterowania i nawigacji realizuje różne cele, od poprawy 
właściwości dynamicznych samolotu, poprzez sterowanie po-
szczególnymi wielkościami opisującymi ruch samolotu, aż po 
realizację złożonych manewrów. Zgodnie z założeniami projek-
towymi, projektowany układ pomiarowy będzie dostarczać kom-
plet, odpowiednich jakościowo informacji o parametrach pilota-
żowo-nawigacyjnych, potrzebnych do realizacji wszystkich faz 
lotu od startu do manewru lądowania. Dla typowego rozwiązania 
występującego w UAV będą to: λG, φG, h, UG, VG, WG – zmienne 
opisujące położenie (długość, szerokość geograficzną oraz wyso-
kość geograficzną) i prędkość względem układu inercjalnego, 
,,,P,Q,R – zmienne będące kątami i prędkościami określają-
cymi położenie przestrzenne samolotu (kąty Eulera oraz prędkości 
kątowe przechylenia, pochylenia i odchylenia), VTAS, VIAS,.hstnd - 
prędkości (rzeczywista i instrumentalna) oraz wysokość standar-
dowa określane względem atmosfery. Jeżeli aparat latający reali-
zuje lot według zaplanowanej trajektorii to rozważamy zmienne 
odniesione do wartości zadanych: s ey eh VTAS a a    P Q R, 
gdzie: s - przebyta droga, ey – odchylenie boczne, eh – odchylenie 
pionowe, VTAS – powietrzna prędkość rzeczywista, a,a – kąty 

kursu i toru lotu z uwzględnieniem wpływu wiatru, , - odchyle-
nia od zadanego kąta przechylenia i pochylenia,  - kąt ślizgu. 
Podstawowy problem związany z pomiarem polega na występo-
waniu trzech układów współrzędnych: inercjalnego, który zastę-
pujemy z reguły układem związanym z lokalnym pionem grawita-
cyjnym 0xgygzg, układem związanym z prędkością aparatu latają-
cego 0xayaza oraz układem związanym z samolotem 0xbybzb. 
Poszczególne układy powiązane są kątami, które pozwalają doko-
nać transformacji na drodze obrotu wokół poszczególnych osi 
jednego układu w drugi. Np. obracając układ związany z lokalnym 
pionem grawitacyjnym o kąty  uzyskujemy opis  
w układzie związanym z samolotem, podobnie obracając układ 
związany z samolotem o kąty α(-β) uzyskujemy opis w układzie 
związanym z ruchem samolotu. Układy pomiarowe zamontowane 
na pokładzie samolotu mierzą następujące podstawowe wielkości 
fizyczne związane z ruchem obiektu: ax, ay, az – składowe przy-
spieszeń liniowych, P, Q, R – składowe prędkości kątowych, pcał, 
ps – ciśnienie całkowite i statyczne, Bx, By, Bz – składowe natęże-
nia pola magnetycznego oraz pozostałe dane związane z osprzę-
tem radiowo-nawigacyjnym, np. XGPS, YGPS, ZGPS, VN, VE, VW, 
ns – położenie, prędkość według GPS oraz liczba widzianych 
satelit. Chcąc uzyskać system pomiarowy możliwie dokładnie 
wyznaczający poszczególne parametry dokonuje się integracji 
informacji dostarczanej przez wiele źródeł pomiaru, czyli za Hall 
[6] fuzji danych. Np. wiedząc, że żyroskopy mierzące prędkości 
kątowe obarczone są stałym błędem oraz wyznaczenie wartości 
kątowej wymaga dokonania operacji całkowania, do której wyma-
gana jest znajomość wartości początkowych, do wyznaczenia kąta 
przechylenia samolotu łączy się poprzez filtr komplementarny 
układ pomiaru prędkości kątowej kata przechylenia z wskazania-
mi przyspieszeniomierzy zorientowanych wzdłuż osi poprzecznej 
samolotu, które wskazują brak przechylenia podczas ustalonego 
lotu horyzontalnego (rys. 1). 
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Rys. 1.  Wyznaczanie kąta przechylenia na drodze wykorzystania filtru  

komplementarnego  
Fig. 1.  Complementary filter in roll angle estimation  

 
Stosowany tutaj grawitacyjny kąt przechylenia ΦG wyznaczony 

powinien być na podstawie pomiaru przyspieszenia bocznego ay. 
Przyspieszenie to jest równe: 
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Na podstawie rozkładu sił działających na środek masy samolo-

tu wykonującego zakręt prawidłowy, czyli z zerowym kątem 
ślizgu (β=0): 
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Podobnie dla innych wielkości niezbędnych do sterowania 

obiektem latającym proces dokładnego wyznaczania pociąga 
integrację pomiarów podstawowych wielkości fizycznych  
w złożone zależności algorytmiczne.  

W przypadku współczesnych systemów pomiarowych monto-
wanych na pokładach aparatów latających integracja odbywa się 
wewnątrz samego urządzenia. Np. inercjalny system położenia 
przestrzennego zawiera wbudowany komplet żyroskopów, przy-
spieszeniomierzy oraz pomiar składowych pola magnetycznego  
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i temperatury. W takim przypadku poszukiwanie zwielokrotnień 
niezbędnych do zastąpienia uszkodzonych pomiarów jest niezwy-
kle ograniczone. Np. dla rozważanego systemu pomiaru kąta 

przechylenia zakładając, że R możemy posłużyć się przy-
bliżeniem: 

 

 
g

VTAS


 , (3) 

 
Jest to oczywiście degradacja właściwości systemu związana  

z niedokładnością odwzorowania przybliżanej wielkości. 
 
3.2. Podstawy układu diagnostyki 
 

Aby można było w przypadku uszkodzenia danego elementu 
składowego systemu pomiarowego zastąpić informację przez 
niego dostarczaną odpowiednią estymatą musimy dysponować 
wiedzą diagnostyczną dotyczącą jego zdatności. Dla systemów 
pomiarowych o dużej integracji, w których nie mamy bezpośred-
niego dostępu do poszczególnych pomiarów zadanie to jest bardzo 
utrudnione. Niejednokrotnie sprowadza się do badania sygnałów 
poprawności działania generowanych przez te urządzenia. Znacz-
nie więcej możliwości uzyskujemy dysponując poszczególnymi 
pomiarami wielkości fizycznych. Na uwagę zasługują wówczas 
zarówno proste metody kontroli ograniczeń wartości sygnałów 
pomiarowych (przekroczeń granicznych, kontroli trendów), jak  
i analizy tych sygnałów (określanie poziomu ich zakłóceń w wa-
runkach normalnej eksploatacji). Oprócz prostych metod weryfi-
kacji można zastosować metody wykorzystujące znajomość relacji 
zachodzących pomiędzy poszczególnymi z mierzonych wielkości, 
czyli metody bezpośrednie. Wykorzystując modelowanie anali-
tyczne dobrze opisanych procesów możemy poprzez porównanie 
wyników modelowania z rzeczywistymi wielkościami wykrywać 
niezgodności, które powinny występować w przypadku wystąpie-
nia uszkodzeń w układach rzeczywistych. Podobnie możemy 
porównywać wielkości estymowane w różny sposób. Np. UAV 
prowadzony jest po zaplanowanej trajektorii na podstawie porów-
nania aktualnego położenia aparatu z planem lotu. Pojawiają się 
tutaj składowe prędkości lotu określone względem ziemi związane 
ze zbliżaniem się do nakazanej linii drogi ḃ oraz składowa równo-
legła do tej linii ḋ W przypadku zaniku sygnału odbiornika GPS, 
zgodnie z propozycją, którą przedstawili Tomczyk i inni [7], 
pozycja aparatu obliczana jest na podstawie nawigacji zliczenio-
wej, wykorzystującej informację o kursie aparatu  z układu 
orientacji przestrzennej i prędkości rzeczywistej VTAS z centrali 
aerometrycznej. Proponowane jest wówczas uwzględnienie wpły-
wu prędkości VW i kierunku wiatru W, poprzez wykorzystanie 
średnich ich wartości obliczonych w czasie, gdy prowadzona była 
nawigacja z użyciem odbiornika GPS. Jest to zwielokrotnienie, 
które pozwala poprzez porównanie wyznaczanych w różny sposób 
wielkości odkryć pojawienie się uszkodzeń w układach dostarcza-
jących danych niezbędnych do ich wyznaczenia. Jak zatem prze-
prowadzona jest nawigacja w obu przypadkach? 

 
Nawigacja według odbiornika GPS 

 
Odbiornik GPS umieszczony w UAV dostarcza wyliczoną in-

formację o długości λG i szerokości φG geograficznej. Z reguły 
informacja ta wyrażona jest w stopniach i minutach kątowych,  
z rozdzielczością do 0.0001 minuty kątowej. Obszar objęty pro-
wadzeniem nawigacji, umożliwia bez wprowadzania dużych 
błędów na zastosowanie prostokątnego, geograficznie zorientowa-
nego lokalnego układu odniesienia „G” o początku umieszczonym 
w pkt. o współrzędnych geograficznych(λG, φG). Pokładowy 
system GPS oprócz położenia geograficznego wyznacza rzeczy-
wistą prędkość względem Ziemi (VGS) oraz kąt drogi geograficz-
nej (KDG) (rys. 2). 

 
 

 
 
Rys. 2.  Nawigacja w układzie nakazanej drogi  
Fig. 2.  Navigation in the desired course line axes 

 
Wprowadzając (rys. 2) układ współrzędnych xdyd możemy na 

podstawie powyższych informacji wyznaczyć aktualne prędkości 
zbliżania się do linii drogi (ḃ) oraz składową prędkości lotu 
względem ziemi równoległą do nakazanej linii drogi (ḋ): 

 
 ))(sin( KDGiVb GS  , (4) 

 ))(cos( KDGiVd GS  ,  

 
gdzie: VGS i KDG – rzeczywista prędkość względem ziemi i kąt 
drogi geograficznej określane przez GPS, (i) – nakazany kąt 
drogi geograficznej. 

 
 

Nawigacja autonomiczna 
 
Nawigowanie autonomiczne oparte jest na pomiarze prędkości 

rzeczywistej względem powietrza (VTAS) i kursu geograficznego 
UAV () oraz znajomości estymowanych składowych prędkości 
wiatru (UW , WW) (rys. 2). Składowe prędkości UAV (UGS, WGS) 
określone są na podstawie trójkąta prędkości (rys. 2): 

 
 

WTASGS UVU  sin ,     
WTASGS WVW  cos  (5) 

 
gdzie: VTAS - prędkość rzeczywista względem powietrza,  - kurs 
geograficzny aparatu, UW, WW - estymowane składowe prędkości 
wiatru. 
 
 )(sin)(cos iWiUb GSGS  , (6) 

 )(cos)(sin iWiUd GSGS  ,  

 
Porównując wartości wyznaczanych wielkości ḃ oraz ḋ na pod-

stawie różnych elementów pomiarowych (nawigacja wg GPS  
i nawigacja autonomiczna) tworzymy prosty układ wykrywający 
uszkodzenia w modułach dostarczających dane niezbędne do 
przeprowadzenia wskazanych obliczeń. 

Metoda ta pozwala wykorzystywać bezpośrednio model otrzy-
many na podstawie równań fizycznych (np. równań ruchu lub 
równań bilansowych), łatwo jest uwzględnić różnego rodzaju 
nieliniowości, jest jednak stosunkowo mało odporna na niepewno-
ści występujące w samym opisie, jak i wpływie niemierzalnych 
wielkości wejściowych. W celu stworzenia systemu niewrażliwe-
go na uszkodzenia w jego elementach składowych należy wyzna-
czyć wszystkie możliwe zwielokrotnienia i wówczas można prze-
prowadzić proces analizy np. z wykorzystaniem teorii zbiorów 
przybliżonych [8], aby uzyskać system dostarczający maksymal-
nie dużo informacji niezbędnej do lokalizacji pojawiającego się 
uszkodzenia. 
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4. Podsumowanie 
 

Rozwiązanie problemu tolerowania uszkodzeń w złożonych 
systemach, do których zaliczamy UAV wymaga niezwykle wni-
kliwej analizy zjawisk fizycznych, z którymi stykamy się tworząc 
taki system. Sytuacje występujące w warunkach braku uszkodzeń, 
w których ze względu na ograniczone możliwości stosowanych 
środków technicznych stosujemy różnego rodzaju przybliżenia są 
szczególnie ważne. Ich poznanie oraz modelowanie może dać 
możliwość znalezienia rozwiązań w sytuacjach pojawiających się 
uszkodzeń. 
 

Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012. 
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