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Sebastian GŁOWI�SKI  

MODELOWANIE KATAPULTOWANIA 
W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia metodyk� post�powania przy okre�laniu układów współrz�dnych w procesie 

katapultowania. Poprzez wła�ciwe i jednoznaczne stosowanie oznacze� istnieje mo�liwo�� jasnego 
okre�lania poło�enia fotela katapultowego wzgl�dem samolotu i wzgl�dem ziemi. O ile w przypadku 
układu symetrycznego zadanie nie jest trudne, w przestrzeni dochodz� k�ty �lizgu i przechylenia oraz 
siły i momenty, które maj� decyduj�cy wpływ na trajektori� fotela. Autor poprzez wprowadzenie 
dodatkowych układów współrz�dnych oraz okre�lenie macierzy transformacji pomi�dzy tymi 
układami, ujednolica stosowane oznaczenia i zwraca uwag� na zwi�zki pomi�dzy pr�dko�ciami 
liniowymi i k�towymi tych układów. 

WST�P 
Rozwój techniki lotniczej i zwi�kszanie pr�dko�ci statków powietrznych ma zasadniczy 

wpływ na bezpiecze�stwo załogi. Rozwijane s� systemy ewakuacji foteli katapultowych  
w postaci wprowadzania układów mikroprocesorowych, które analizuj� aktualne poło�enie 
statku powietrznego podczas rozpocz�cia procesu katapultowania. Analizowana jest 
wysoko��, pr�dko��, przechylenie i pochylenie samolotu. Nast�pnie dane s� przetwarzane 
przez układ całkuj�cy w celu uruchomienia odpowiednich dysz steruj�cych trajektori� fotela. 
W celu obni�enia kosztów, cz��� testów jest przeprowadzanych w postaci symulacji 
komputerowych nast�pnie z wykorzystaniem wyrzutni naziemnych i w ko�cowej fazie przez 
test w rzeczywistych warunkach. W pierwszym etapie testów opracowywany jest model 
komputerowy fotela w celu okre�lenia momentów bezwładno�ci i dewiacji. Drugi etap polega 
na okre�leniu modelu matematycznego toru lotu, najpierw w układzie symetrycznym, 
nast�pnie w przestrzennym. Przeprowadzane s� symulacje numeryczne i na tej podstawie 
wprowadzane ewentualne zmiany konstrukcyjne. 

1. DOBÓR UKŁADÓW WSPÓŁRZ�DNYCH  
Katapultowanie jest procesem bardzo skomplikowanym. W najprostszej formie mo�na go 

podzieli� na cztery fazy. Pierwsza faza rozpoczyna si� od momentu zainicjowania przez pilota 
akcji uruchomienia fotela (poci�gni�cie uchwytu katapultowania) (Rys.1a), nast�pnie zrzut 
osłony kabiny (ew. ładunek pirotechniczny zatopiony w osłonie dokonuje jej defragmentacji) 
oraz ruch fotela do opuszczenia kabiny (Rys.1b). Druga faz� jest lot swobodny fotela (po 
zako�czeniu pracy pironaboju (silnika/ów rakietowego). Trzecia faza polega na stabilizacji 





�			��������

fotela poprzez wyrzut spadochronu stabilizuj�cego (Rys.1c) i ostatnia na otwarciu 
spadochronu ratunkowego (Rys.1d).   

Rys.1. Fazy katapultowania

W ka�dej z faz katapultowania musz� by� okre�lone układy współrz�dnych wraz z 
przekształceniami mi�dzy nimi. W celu wła�ciwego opisu nale�y przyj�� odpowiednie 
oznaczenia układów współrz�dnych, sił i momentów. Odpowiednie wskazówki dotycz�ce 
stosowania oznacze� s� zawarte w [1,2,3]. Ze wzgl�du na fakt, �e rozpatrywane s� dwa 
obiekty (statek powietrzny i fotel katapultowy) celowe wydaje si� wprowadzenie 
dodatkowych oznacze�. Układy współrz�dnych, pr�dko�ci, siły, momenty sił i odpowiednie 
k�ty w przypadku samolotu b�d� oznaczane indeksem „s”, natomiast w zwi�zku z tym, �e 
fotel jest głównym przedmiotem bada�, przy analizowaniu dynamiki fotela indeksy zostaj�
pomini�te.  

    

Rys. 2. Układy odniesienia dla statku powietrznego  oraz fotela katapultowego ze składowymi  
wektorów chwilowej pr�dko�ci liniowej V(s) i k�towej �(s)

W niniejszym artykule w procesie modelowania ruchu samolotu i fotela przyj�to 
nast�puj�c� konwencj� ułatwiaj�c� analiz� ruchu. Wszystkie układy współrz�dnych przyj�to 
jako ortogonalne i prawoskr�tne. Pocz�tki układów oznaczone s� du�� liter� O, natomiast osie 
układów małymi literami „x,y,z”. Dolne indeksy przy oznaczeniach pocz�tków układów i ich 
osi oznaczaj� mnemoniczne nazwy układów. W opracowaniu wszystkie wektory oznaczono 
literami pogrubionymi. Układy współrz�dnych, w których wyra�one s� współrz�dne 
wektorów oznaczone s� za pomoc� indeksu dolnego. Do opisu przestrzennego ruchu 
samolotu i fotela przyj�to nast�puj�ce układy współrz�dnych (Rys.2): 
1. F1 - nieruchomy układ grawitacyjny zwi�zany z Ziemi�, zwany inercjalnym OEgxEgyEgzEg. 
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2. F2 - układ grawitacyjny zwi�zany ze statkiem powietrznym  Osgxsgysgzsg lub fotelem 
katapultowym Ogxgygzg  (bez obrotu) zawsze równoległy do układu F1 i znajduj�cy si� w 
ustalonym ruchu post�powym. Jego pocz�tek mo�e znajdowa� si� w dowolnym punkcie 
statku powietrznego lub fotela katapultowego. Przesuni�cie �rodka układu współrz�dnych 
F2 wzgl�dem układu inercjalnego F1 okre�laj� współrz�dne x1,y1,z1. 

3. F3 - układ zwi�zany sztywno z poruszaj�cym si� samolotem Osxsyszs lub fotelem Oxyz  o 
pocz�tkach w dowolnie przyj�tym punkcie. Osie Osxsyszs i Ox pokrywaj� si� z podłu�n�
osi� symetrii samolotu i fotela. Odchylenia od układu grawitacyjnego s� opisane przez 
quasi-eulerowskie k�ty obrotu (tzw. k�ty Bryanta) ϕθψ. 

4. F4 - układy pr�dko�ciowe dla statku powietrznego Osaxsaysazsa i dla fotela katapultowego 
Oaxayaza zwi�zane z kierunkiem opływu powietrza. Osie Osaxsa i Oaxa posiadaj� kierunki 
szybko�ci opływu i przeciwne zwroty. 

2. OKRE�LENIE POŁO�ENIA I SAMOLOTU W PRZESTRZENI  
Poło�enie samolotu i fotela w przestrzeni w chwili czasu t opisuj� wektory r1 oraz r2  

zaczepione w punkcie OEg. Odległo�� pomi�dzy pocz�tkami układów współrz�dnych F1 i F2
dla statku powietrznego okre�la wektor 

�������� � �	� 
� ���     (1) 

Odległo�� pomi�dzy �rodkiem ci��ko�ci fotela i samolotu przed katapultowaniem r3(t0) 
jest stała i wynosi  

��������� � �	��� � �����     (2) 
gdzie: 

xsf0, ysf0, zsf0 - współrz�dne �rodka masy fotela w układzie współrz�dnych 
samolotowym Osxsyszs. 

W momencie zainicjowania procesu katapultowania odległo�� mi�dzy pocz�tkami 
układów współrz�dnych F1 i F2 fotela mo�na okre�li� jako 

�������� � �������� � ��������� � �	� � 	���
��� � �����     (3) 

Składowe wektorów chwilowej pr�dko�ci liniowej w układzie zwi�zanym z samolotem Vs0
lub  fotelem V0 i chwilowych pr�dko�ci k�towych (ΩΩΩΩs0, ΩΩΩΩ) maj� posta�

����� � ����������������� � ����� � ���������������� � ����� �  ������������! ����� �  ������������!.    (4) 

gdzie: 
u(s), v(s), w(s) - pr�dko�ci podłu�ne, boczne, pionowe; 
p(s), q(s), r(s) - pr�dko�ci k�towe przechylania, pochylania i odchylania. 

Pr�dko�� liniow� i k�tow� samolotu (fotela) wzgl�dem powietrza oraz ich pochodne mo�na opisa�
równaniami 
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������ � "������ � ������ � ������� ����� � "����� � ����� � ����� �
������ � "������ � ������ � ������� ����� � "����� � ����� � ����� #     (5)

$%& '� � (& '����'�)& '����'�*& '����'����'� � %& � � (& �����)& �����*& ��������� �+& '� � ,& '����'�-& '����'�.& '����'����'� � +& � � ,& �����-& �����.& ��������'� #    (6)

Macierz transformacji współrz�dnych pr�dko�ci liniowej Tvs  pomi�dzy układem F2 i F3
dla samolotu mo�na zapisa�  

/�' � �0�� 0�� 0��0�� 0�� 0��0�� 0�� 0���     (7) 

gdzie: 1�� � 23�4�23�5�� 1�� � 23�4��675�1�� � �674��678�23�5� 9 23�8��675�� 1�� � �674��678��675� � 23�8�23�5�1�� � 23�8��674�23�5� � �678��675�� 1�� � 23�8��674��675� 9 �678�23�5�1�� � 9�674'� $$$$$$$$$$$$$$$$$$1�� � �678�23�4'� $$$$$$$$$$$$$$$$$$1�� � 23�8�23�4'#$$
Podczas poruszania si� w przestrzeni statek powietrzny i fotel katapultowy posiada 

okre�lony k�t natarcia i k�t �lizgu (Rys.3).  

      

Rys.3. Pr�dko�ciowy układ odniesienia samolotu i fotela, k�t natarcia 	(s) k�t �lizgu 
(s)

Macierz transformacji pomi�dzy układem F2 i F4 dla samolotu ma posta�
  

:;' � <923�=�23�>� �67=�23�>� �67>�9�67=� 23�=� �923�=��67>� 9�67=��67>� 923�>�?#    (8) 

gdzie: >�,=�  - k�t natarcia i �lizgu samolotu. 
Zwi�zki mi�dzy składowymi pr�dko�ci liniowej samolotu mierzonej w układzie F1, 

a składowymi pr�dko�ci liniowej Vs okre�la zale�no��



��������			

�

.& � � :�' @ %'      (9) 

Zwi�zki mi�dzy składowymi pr�dko�ci k�towej samolotu mierzonej w układzie F3, 
 a pochodnymi k�tów orientacji maj� posta�

A& �' � :�' @ +'      (10) 
gdzie: 

A& �' � <B& 'C& 'D& '?      (11) 

:�' � <� �678��174� 23�8��174�� 23�8� 9�678�� 9�678��23�4��9� 23�8��23�4��9�?#   (12) 

Transformacj� współrz�dnych mi�dzy układem F2 i F4 dla samolotu okre�la zale�no��

AE' � :;'A0'      (13) 
gdzie: 

  A0' � �F0'G0'H0'�#      (14) 

Wektor stanu i kontroli statku powietrznego i wektor stanu fotela poruszaj�cego si� w 
przestrzeni mo�na zapisa� jako A' � I%'� ;'� J'�B'� C'�D'� ,'� -'� .'� FK'� GK'� L'� M/N/�(' � �O/� OP� O0� O�� OQ� OR�/�A � I%� ;� J� B� C�D�,� -� .� FK� GK� LN/#    (15) 

gdzie: A'  - wektor stanu samolotu; ('  - wektor kontroli samolotu; A  - wektor stanu fotela; M/  - pr�dko�� obrotowa turbiny silnika; O/ - poło�enie d�wigni sterowania silnikiem; O0 - k�t wychylenia lotek; OP - k�t wychylenia steru wysoko�ci; O� - k�t wychylenia steru kierunku; OQ - k�t wychylenia klap zaskrzydłowych; OR - poło�enie podwozia.  

3. SIŁY I MOMENTY DZIAŁAJ�CE NA STATEK POWIETRZNY  
I FOTEL KATAPULTOWY 
Obci��enia działaj�ce na statek powietrzny (fotel) Qs (Q) mo�na sklasyfikowa� jako [: 

– siły i momenty sił grawitacyjnych FGs (FG); 
– siły i momenty sił zespołu nap�dowego FTs (FT); 
– siły i momenty sił aerodynamicznych Fas (Fa). 
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3.1. Siły i momenty sił grawitacyjnych 
Wektory sił ci��ko�ci w układzie F2 dla samolotu i fotela maj� posta�

STU � �� � V'E�/�      ST � �� � VE�/#   (16) 
gdzie: V' – masa samolotu; 

 – masa fotela katapultowego; 
 – przyspieszenie ziemskie.

Wektory sił ci��ko�ci w układzie F3 dla samolotu i fotela maj� składowe 

SWU � � 9X�E�674�X�E23�4��678�X�E23�4�23�8��� SW � � 9XE�674XE23�4�678XE23�423�8�#    (17) 

Je�li �rodki ci��ko�ci samolotu lub fotela nie pokrywaj� si� z pocz�tkiem układów F3  i s�
przesuni�te wzgl�dem nich o wektory rcs=[xcs ycs zcs]T i rc=[xc yc zc]T, to momenty sił 
ci��ko�ci działaj�ce na samolot i fotel w układzie F3 mo�na obliczy� jako 

YWU � .TU Z [WU�    YW � .T Z [W    (18) 

Wektory obci��e� zewn�trznych od siły ci��ko�ci samolotu i fotela maj� składowe 

[\U � ] S^_Y^_`�     [\ � ] SŶ^`#    (19) 

3.2. Siły i momenty sił zespołu nap�dowego 
Na statek powietrzny działa siła ci�gu od silnika odrzutowego. Punkt przyło�enia wektora 

siły ci�gu mo�e by� oddalony od pocz�tku układu współrz�dnych zwi�zanego z samolotem. 
Opisuje si� go jako wektor rTs= [xTs yTs zTs]T. Kierunek wektora ci�gu mo�e by� odchylony 
od płaszczyzny Osxsys o k�t θTs oraz od płaszczyzny Osxszs o k�t ψTs. Zatem wektor siły ci�gu 
silnika w układzie F3 mo�na zapisa�

S/'aA'� ('� b/'c � :'aA'� ('� b/'c @ ./'     (20) 
gdzie: :' - siła ci�gu silnika; 

./' � � 23�4�23�5��674�9�674�23�5��#     (21) 

Moment pochodz�cy od ci�gu silnika mo�na zapisa� jako 

Y/'aA'� ('� b/'c � ./' Z S/'aA'� ('� b/'c#    (22) 

Wektor obci��e� (sił i momentów) od zespołu nap�dowego przyjmuje posta�[/' �  S/'aA'� ('� b/'cY/'aA'� ('� b/'c!#     (23) 



��������			
�


Podczas uruchamiania procesu katapultowania na fotel działa siła ci�gu od pironaboju, 
której wektor skierowany jest wzdłu� prowadnic fotela, pod k�tem κf, do osi Ozs. Wektor siły 
ci�gu pironaboju w układzie F3 nale�y wtedy zapisa� jako 

S/�A� � :�A� @ ./'#     (24) 

3.3. Siły i momenty sił aerodynamicznych 
Siły aerodynamiczne powstaj� w wyniku nierównomiernego opływu powietrza wokół 

skrzydeł i fotela. Niesymetryczny przekrój skrzydła i k�t pod jakim jest nachylone do 
napływaj�cych strug powietrza powoduje nierównomierny rozkład ci�nienia. Powstaje 
nadci�nienie na powierzchni nawietrznej i podci�nienie na powierzchni zawietrznej.  Siły i 
momenty sił aerodynamicznych zale�� od pr�dko�ci lotu Vs (V), k�ta natarcia αs (α), k�ta 
�lizgu βs (β), charakterystyk aerodynamicznych danego obiektu, własno�ci atmosfery w 
miejscu w którym przebywa obiekt, wychylenia powierzchni sterowych, klap, wypuszczenia 
podwozia oraz szybko�ci zmiany k�ta natarcia. Natomiast fotel katapultowy ze wzgl�du na 
swój kształt posiada du�� warto�� współczynnika oporu powietrza. Podczas wyj�cia fotela z 
prowadnic kabiny wyst�puje znaczna ró�nica ci�nienia powietrza od strony nawietrznej i 
zawietrznej. Wektory sił i momentów sił aerodynamicznych działaj�cych na samolot i fotel w 
ogólnym zapisie mo�na przedstawi�

S0' � �d0'e0'f0'� � S0 � �d0e0f0� �Y0' � �g0'h0'i0' � �Y0 � �g0h0i0�#   (25) 

gdzie: d0'� e0'� f0' - siła podłu�na, boczna i wznosz�ca działaj�ce na samolot w układzie F3; d0� e0� f0 - siła podłu�na, boczna i wznosz�ca działaj�ce na samolot w układzie F3; g0'�h0'�i0' - moment przechylaj�cy, pochylaj�cy i odchylaj�cy samolot; g0�h0�i0 - moment przechylaj�cy, pochylaj�cy i odchylaj�cy fotel. 

Wektory sił i momentów od sił aerodynamicznych działaj�cych na samolot i fotel s�
funkcjami zmiennych stanu xs oraz x i w zapisie ogólnym przyjmuj� posta�

[0' � ] S0'Y0'` � [0 � ] S0Y0`#     (26) 

Ze wzgl�du na ograniczon� ilo�� stron artykułu, nie jest mo�liwe dokładne 
scharakteryzowanie wszystkich składowych sił i momentów działaj�cych na samolot i fotel. 
Szczegółowe informacje dotycz�ce statku powietrznego mo�na znale�� w [6]. Modele 
matematyczne fotela w układzie symetrycznym s� natomiast wyprowadzone i opisane w 
[5,7]. W celu uzyskania informacji niezb�dnych do przeprowadzenia symulacji jak np. 
momenty bezwładno�ci, dewiacji dokonuje si� stworzenia modelu w programie CAD i na tej 
podstawie wyznacza si� niezb�dne dane [4]. 

PODSUMOWANIE 
Modelowanie procesu katapultowania wymaga uwzgl�dnienia wielu czynników. 

Niniejszy artykuł ma za zadanie ujednolicenie oznacze� stosowanych w opisie ruchu statku 
powietrznego i fotela katapultowego. Matematyczne przekształcenia i zwi�zki pomi�dzy 
składowymi pr�dko�ci liniowych i k�towych mog� by� baz� do tworzenia modeli 
symulacyjnych i w celu okre�lania poło�enia fotela wzgl�dem statku powietrznego i ziemi w 
ka�dej chwili czasu. Jest to bardzo istotne – szczególnie w przypadku foteli katapultowych 
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bez stabilizacji toru lotu, np. fotel SK-1 z samolotu TS-11 Iskra. Przeprowadzone testy 
do�wiadczalne i symulacyjne tego fotela wykazały, �e po wyj�ciu z prowadnic zaczyna 
obraca� si� co w niesprzyjaj�cej sytuacji mo�e prowadzi� do zderzenia pilota ze 
statecznikiem pionowym. Ponadto zmienia si� wywa�enie statku powietrznego po zadziałaniu 
pironaboju (powstaje moment pochylaj�cy) co ma zdecydowany wpływ na trajektori� lotu 
samolotu w pierwszej fazie katapultowania. Ujednolicenie oznacze� w stosunku do fotela 
katapultowego i samolotu mo�e by� znacznym ułatwieniem dla osób analizuj�cych katastrofy 
w przypadku nieudanego wykorzystana foteli katapultowych. 
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THE MATHEMATICAL MODELING  
OF SPATIAL EJECTION   

Abstract 
The paper presents the methodology followed for determination of coordinate systems in the 

ejection process. The using of appropriate and clear signs it is possible to clearly determining of the 
position of the ejection seat relativity the plane and the ground. While in the case of the symmetrical 
task is not difficult in space come sliding and tilting angles and the forces and moments that have a 
decisive influence on the trajectory of the seat. Author by introducing additional coordinate systems 
and to determine the transformation matrix between the two systems, standardizes used signs and 
draws attention to the relationship between linear and angular velocities of these systems. 
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