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SYSTEMY REJESTRACJI DANYCH  

WSPÓŁCZESNEGO STATKU POWIETRZNEGO 

 

W artykule omówiono systemy rejestrujące parametry lotu i pracy samolotu F-16, który od 2006 roku znajduje się na wy-

posażeniu Wojskowego Lotnictwa Polskiego. Systemy te odpowiadają za bezpieczeństwo lotu płatowca i pilota, od rejestracji 

podstawowych parametrów pracy takich jak jednostkowe zużycie paliwa, przez rejestracje obrazu i wspomaganie walki po-

wietrznej, aż po rejestracje parametrów hamowania podczas lądowania płatowca. Dzięki nowoczesnej technologii, m.in. dzięki 

opisanym w tym artykule urządzaniach, samolot F-16 jest uznawany za jeden z najlepszych samolotów bojowych świata. 

 

WSTĘP 

Przy obecnym zaawansowaniu technologicznym branży lotni-
czej, ważnym elementem wszystkich samolotów są systemy reje-
stracji danych. Pozwalają one na odczyt i zapis najważniejszych 
parametrów lotu, a połączone z cyfrowymi układami sterowania i 
bezpieczeństwa pozwalają na przeciwdziałanie sytuacjom niebez-
piecznym, które zwłaszcza w przypadku samolotów wojskowych 
takich jak np. F-16 mogą zdarzać się często, ze względu na ich 
bojowe przeznaczenie. Ilość danych dostarczanych przez czujniki 
analogowe i cyfrowe jest tak duża, że wymaga ona podzielenia 
parametrów i zastosowania kilku podstawowych rejestratorów, które 
zostaną wymienione w rozdziale 1. Każdy z rejestratorów ma okre-
ślone zadanie tj. przetwarzanie lub zapis danych, i przetwarza 
określone parametry, np. Engine Monitoring System odpowiada za 
dane otrzymane z turbinowego silnika odrzutowego. Sercem całego 
układu jest jednostka nazywana DAU, czyli Data Acquisition Unit, 
która rejestruje najważniejsze parametry lotu, takie jak czas lotu, 
prędkość obrotowa silnika czy wysokość lotu. 

 

 
Rys. 1. F-16 podczas startu [1] 

1. REJESTRATORY ZABUDOWANE  
NA SAMOLOCIE F-16  

1.1. DAS – Data Acquisition System 

System rejestracji danych samolotu, składa się głównie z dwóch 
jednostek zapisujących dane [3]: 
– DAU (ang. Data Acquisition Unit) (Rys.2), 

– rejestrator katastroficzny (ang. Enhanced Crash Survivable 
Memory Unit). 

 

 
Rys. 2. Data Acquisition Unit [2] 
 

Obie jednostki wchodzące w skład DAS, wyposażone zostały w 
dyski półprzewodnikowe z pamięcią trwałą, do rejestracji parame-
trów system wykorzystuje następujące elementy [3]: 
– czujniki analogowe i dyskretne podłączone do DAU, 
– MIL-STD-1553B, czyli multiplekser (MUX) awioniczny, 
– dwa kanały danych z systemu DFLCC (ang. Digital Flight Con-

trol Computer) czyli systemu sterowania lotem, 
– jeden kanał komunikacyjny RS-422 z jednostki elektronicznego 

sterowania silnikiem DEEC (ang. Digital Electronic Engine Con-
trol), 

– jeden kanał audio podłączony do systemu komunikacyjnego 
samolotu. 

DAU 

Urządzenie to rejestruje kilka typów danych tj. dane typu 2 i 3, 
4 dla systemów monitorujących zużycie i dane silnika, oraz typ 5 dla 
diagnozowania awioniki w płatowcu. W DAU rejestrowane jest 30 
ostatnich godzin danych typu 3 i 4, oraz odpowiednio 20h danych 
typu 5. Jednostka ta nie jest zabezpieczona przed katastrofą.  

Dane typu 2 zawierają informacje o locie płatowca, przyśpie-
szeniu, wadze startowej, liczbie opuszczania i podnoszenia podwo-
zia, liczbie lotów, całkowitym czasie lotu oraz o liczbie lotów ze 
zbiornikami konforemnymi. Dane te nie są na ogół używane w 
przypadku wystąpienia katastrofy. 

Typ 3 danych zawiera dane parametrów mierzonych w sposób 
ciągły: 
– prędkość obrotowa silnika, 
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– siła przyłożona do drążka sterowego, 
– pozycja klap krawędzi natarcia. 

 
Typ 3 danych to również parametry dyskretne, parametry po-

chodzące z multipleksera i parametry obliczane przez komputer, 
m.in.: 
– błąd wysunięcia podwozia (parametr dyskretny), 
– błąd użycia uzbrojenia (parametr dyskretny), 
– obciążenie goleni podwozia (parametr dyskretny), 
– liczba macha (multiplekser), 
– waga samolotu (multiplekser), 
– ciśnienie dynamiczne (obliczane), 

 
W pierwszej kolejności są one wykorzystywane do zbierania 

danych na temat obciążeń. W przypadku otrzymania z multipleksera 
informacji o błędach w przeciwieństwie do danych typu 1, używana 
zostaje w celu poprawności działania systemu ostatnia poprawna 
wartość danych typu 3, aż do momentu pojawienia się prawidłowych 
danych. Dane te są zapisywane na podstawie pików i spadków 
poszukiwanych przez określane logarytmy lub w przypadku wystą-
pienia szczególnych zdarzeń takich jak: 
– start, 
– lądowanie, 
– pik lub spadek przyśpieszenia, 
– opuszczenie podwozia. 
 

Ostatnie 30 sekund to parametry rejestrowane po zetknięciu 
samolotu z ziemią, są one zapisywane w oddzielnym bloku. Para-
metry jakie urządzenie zapisuje przy lądowaniu to np.: 
– położenie dźwigni przepustnicy, 
– przyśpieszenie normalne, 
– wysokość radarowa. 

 
Typ 4 danych to przede wszystkim parametry mierzone analo-

gowo i parametry obliczane, które są ważne dla użytkowania silnika. 
Parametrami tymi są, np.: 
– położenie dźwigni przepustnicy, 
– przepływ paliwa, 
– liczba macha, 
– kąt natarcia. 

 
Dane typu 5 to kopia danych typu 1, zapisanych bezpośrednio 

w DAU. Są to tylko dane parametryczne, zapis audio nie jest pro-
wadzony podczas zapisu danych typu 5. Wszystkie dane typu 1 
spełniające warunki danych parametrycznych są kopiowane jako 
dane typu 5.  

Do odczytu wszystkich typów danych na płatowcu F-16 wyma-
gane jest specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na odczyt, 
zapis i wymazanie danych z systemu DAS. 

ECSMU 

Jednostka ta (Rys. 3) przechowuje w swojej pamięci trwałej 
dane, nazywane danymi „Typu 1”. Dane te zawierają informacje o 
zmianie parametrów analogowych i dyskretnych, oraz zapis audio, 
w celu dochodzenia w przypadku incydentu lub katastrofy. Jednost-
ka rozpoczyna rejestrację danych w momencie uruchomienia głów-
nego generatora po rozruchu silnika. Koniec rejestracji danych 
następuje po wyłączeniu silnika, pamięć urządzenia pozwala na 
nagranie trzydziestu godzin danych parametrycznych oraz sześciu 
godzin dźwięku. 

 
Rys. 3. Enhanced Crash Survivable Memory Unit [2] 

 

DAS nie jest w stanie zapisać parametrów w przypadku nagłej 
utraty zasilania lub nagłego uderzenia, w takim przypadku około 0,5 
sekundy nagrania podlegającego przetwarzaniu będzie niedostęp-
ne. 

W przypadku danych rejestrowanych przez ESCMU, istnieją 
tzw. „dane chronione”. Najwyższy priorytet mają dane nagrywane 
30 sekund od startu, czyli tzw. „punktu odniesienia”. Inne ważne 
zdarzenia podczas lotu, są identyfikowane po markerach danych, 
tylko „punkt odniesienia” jest chroniony przed nadpisaniem, najczę-
ściej, w urządzeniu mieści się zapis z pięciu ostatnich startów (lo-
tów), najstarszy zapis, zostaje nadpisany przez najpóźniejszy. 

Zależnie od rodzaju danych, tj. czy są to dane ciągłe czy dys-
kretne, zależy ich próbkowanie. W przypadku danych ciągłych, które 
mogą zmieniać się nagle, np. przyśpieszenie w kierunku pionowym 
lub kąt natarcia, dane są zapisywane z większą częstotliwością, niż 
np. zużycie paliwa. Wartości zapisywane w ECSMU są obcinane 
zgodnie z dokładnością, z jaką system rejestruje te parametry, 
przykładowe parametry ciągłe rejestrowane przez DAS znajdują się 
w tabeli 1, a parametry dyskretne w tabeli 2. 

 

Tab. 1. Przykładowe parametry ciągłe rejestrowane ECSMU [3] 
Etykieta 

[jednostka] 
Parametr 

Częstotliwość 
[Hz] 

Dokładność 

TIME 
[hh:mm:ss.sss] 

Czas 8 - 

Eng N1 Fan 
[%RPM] 

Prędkość obroto-
wa wentylatora 

2 0,5% RPM 

Flt NormG Nz [G] 
Przyśpieszenie 

normalne  
8 0.1 G 

Eng N2 Core 
[%RPM] 

Prędkośc obroto-
wa turbiny 

2 0,5% RPM 

Thrott Angle 
[(EPLA) deg] 

Kąt położenia 
dźwigni przepust-

nicy 
4 1,5 ̊ 

Nav Gnd Spd 
[ft/sec] 

Prędkość 
względem ziemi 

2 0,5 ft/sec 

Eng Nozzle [% 
Otwarcia] 

Otwarcie dyszy 2 1% 

 

Sygnały dyskretne w „typie 1”, są rejestrowane z częstotliwo-
ścią 16 [Hz]. Sygnał musi zmienić swój stan przynajmniej na okres 
przesłania dwóch próbek do systemu, nim system uzna zmianę jego 
stanu. Jedynie sygnał zresetowania systemu drążka sterowego oraz 
błąd uruchomienia uzbrojenia zapisywane są bezwzględnie w 
ECSMU. 

 

Tab. 2. Przykładowe parametry dyskretne rejestrowane przez 
ECSMU [3] 

Etykieta Parametr Skala/Odczyt 

TF Fail LT 
Niepowodzenie uruchomienia 

dopalacza 
0=NOT FAIL 

1=FAIL 

ADV OHEAT LT Ostrzeżenie przegrzania 
0=OFF 
1=ON 

AP ENABLE Uruchomienie autopilota 
0=OFF 
1=ON 

ENG OIL LOW Niski poziom oleju w silniku 
0=NOT LOW 

1=LOW 
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AMUX 

MIL-STD-1553B (MUX) wraz z szynami danych (AMUX), któ-
rych dane wyświetlane są również w kontroli naziemnej, próbkowa-
nie i przykładowe wartości rejestrowane przez to urządzenie zostały 
ukazane w tabeli 3. 

 
Tab. 3. Przykładowe parametry rejestrowane przez MUX [3] 

Etykieta Parametr 
Częstotliwość 

[Hz] 
Wyświetlany 
komunikat 

DTS OBS 
CTR1 

Przeszkoda na 
wprost 

4 
0=NO 
1=YES 

DTS BLW 
SAF1 

Widoczność poniżej 
bezpiecznej 

4 
0=NO 
1=YES 

TGP MASK ST Status maski 1 

0=CLEAR 
1=SPARE 

2=WARNING 
3=MASKED 

NVP 
TURNACEL 

Przekroczone 
obciążenie przy 

pokonywaniu zakrętu 
4 

0=NOT EX-
CEEDED 

1=EXCEEDED 

DFLCC i EDU 

EDU (ang. Engine Diagnostic Unit) czyli układ diagnostyczny 
silnika wraz z DFLCC, czyli systemem sterowania lotem rejestrują 
dane w „typie 1”. Przykładowe dane rejestrowane przez EDU zosta-
ły przedstawione w tabeli 4. Zapisy z DFLCC rozpoczynają się po 
odciążeniu głównego podwozia, czyli po starcie i trwają 7 sekund po 
wylądowaniu samolotu na obu goleniach podwozia głównego, zapis 
dokonywane jest co 15 sekund. DFLCC dokonuje również zapisu, 
poza normalnym czasem próbkowania w przypadku wystąpienia 
zdarzeń niepożądanych (tzw. zdarzenia specjalne, przedstawiono w 
tabeli 6) takich jak np. błąd systemu otwierania/zamykania podwo-
zia. Przykładowe parametry DFLCC ukazano w tabeli 5. 

 
Tab. 4. Przykładowe parametry EDU [3] 

Etykieta Skala Jednostka Opis 

AJ 130 % Pozycja dyszy wylotowej 

MOP 256 Psid Ciśnienie oleju 

N1 18000 RPM 
Prędkość obrotowa sprężarki 

niskiego ciśnienia 

N2 18000 RPM 
Prędkość obrotowa sprężarki 

wysokiego ciśnienia 

TAS 2048 
Knots 

(węzły) 
Bezwzględna prędkość statku 

powietrznego 

PB 650 PSIA Ciśnienie dopalacza 

ALPHA 180 Degrees Kąt natarcia 

MACH 3 - Liczba Macha 

 
Tab. 5. Przykładowe parametry DFLCC [3] 

Etykieta Skala Jednostka Opis 

Obs Warn 
0=OFF 
1=ON 

- Obstacle warning 

Rudder Pos .2555 Degrees 
Pozycja powierzchni steru 

kierunku (+=Lewo) 

Pitch Att 1.40625 Degrees 
Pozycja steru wysokości 

(+= nos w górze) 

 
Tab. 6. Przykładowe zdarzenia niepożądane [3] 

Numer Opis zdarzenia 

SE #1 Główny generator odłączony 

SE #3 Przyśpieszenie normalne mniejsze niż 3,5g 

SE #4 Zablokowanie klap krawędzi natarcia 

SE #14 Kąt natarcia wyższy niż 29 ̊przez 3 sekundy lub niższy niż 5 ̊ 

SE #15 Uruchomienie ostrzeżenia o przegrzaniu 

 
W systemie rejestracji danych znajduje się również aktywna li-

sta błędów wymagających przeglądu (MLF, czyli Maintenance Fault 
List). DAS zapisuje 16 ostatnich list, które są tworzone na podstawie 
danych przesłanych przez modularny komputer misji (MMC – Modu-

lar Mission Computer), z próbkowaniem wynoszącym 2 [Hz] i zapi-
sem co każde 10 minut. 

Zapis audio dokonywany jest tylko w jednostce ECSMU, tylko 
w „typie 1” danych. Zapis ten zawiera komunikaty radiowe, we-
wnętrzne oraz tony i dźwięki wydawane przez systemy płatowca. 

Ważnym elementem całego systemy jest podwodny lokalizator 
znajdujący się w ECSMU, który zostaje uruchomiony automatycznie 
po wykryciu zanurzenia. Kiedy zostaje aktywowany, wydaje dźwięk 
o częstotliwości 37,5 [kHz] i natężeniu 160,5 [db], przez minimum 
30 dni. Urządzenie jest zasilane baterią litową. 

1.2. DVR – Digital Video Recorder 

System zapisu wideo umożliwia rejestrowanie jednej ścieżki 
dźwiękowej oraz zapisu wideo z trzech źródeł obrazu, przez multi-
plekser do RMM (ang. Removable Memory Module), czyli do dysku 
twardego półprzewodnikowego. 

System DVR w samolocie F-16 pozwala pilotowi na zapis wi-
deo z obu wyświetlaczy wielofunkcyjnych (MFDs, ang. Multifunction 
Displays) oraz z HUD (ang. Head Up Display) lub wizjera zamonto-
wanego na hełmie (HMD, ang. Helmet Mounted Display). System 
DVR nagrywa również dane pochodzące z MMC, oraz wszystkie 
komunikaty dźwiękowe z wnętrza samolotu. 

Informacje pochodzące z tego system mogą być wykorzystane 
do rozwiązywania problemów, analizowania misji, czy do treningu. 

1.3. EMS – Engine Monitoring System 

System ten zbudowany jest z kilku współpracujących urządzeń, 
są to [3]: 
– Zabudowane na silniku: 

– DEEC (ang. Digital Electronic Engine Control), moduł 
sterowania silnikiem 

– EDU, czyli jednostka diagnostyczna silnika 
– Wyposażenie pomocnicze systemu monitorującego dane silni-

ka: 
– EMMS, Engine Monitoring and Management System, czyli 

system monitorowania i zarządzania silnikiem, 
– EMATS, Engine Monitoring and Tracking System, czyli sys-

tem monitorowania i namierzania silnika. 
 
W przypadku EDU, zapis danych pochodzących z silnika oraz 

niektórych czujników zabudowanych na płatowcu następuje w sze-
ściu głównych kategoriach: 
– dane ewidencyjne, 
– dane zużycia silnika, np. czas pracy z maksymalną prędkością 

lotu, czy czas pracy na dopalaczu 
– kody błędów, 
– dane dodatkowe, zapisywane podczas wykrycia zda-

rzeń/błędów powodujących zaburzenia w pracy silnika (np. uru-
chomienie instalacji przeciwoblodzeniowej, maksymalna pręd-
kość obrotowa wentylatora, ciśnienie całkowite na wlocie do 
wentylatora): 
– kod błędu 
– czas od momentu zasilenia EDU do wystąpienia błędu 
– parametry krytyczne 

– dane zapisywane podczas startu i lądowania, np. ciśnienie za 
dopalaczem, średnia temperatura wlotu), 

– dane zapisywane 8 [s] przed i 2 [s] po wystąpieniu zdarzenia, 
lub na żądanie pilota. 

1.4. Pamięć wbudowana w systemie rozhamowania  
kół podwozia głównego 

Pamięć ta jest wykorzystywana tylko w przypadku informacji o 
niewłaściwej pracy systemu, odczyt danych z tego bloku jest reali-
zowany i analizowany przez personel obsługowy. Dane te nie pod-
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legają archiwizacji, a w pamięci tej są przechowywane informacje z 
31 ostatnich nieprawidłowości w systemie, po zapełnieniu pamięci 
kolejne dane są nadpisywane. 

PODSUMOWANIE 

Wraz z rozwojem lotnictwa, oczywistym stało się stosowanie 
coraz bardziej niezawodnych systemów monitorowania bezpieczeń-
stwa. Takie systemy znajdują się dzisiaj niemal w każdym spotyka-
nym statku powietrznym, nieważne, czy jest to szybowiec, czy jest 
to duży samolot pasażerski. W przypadku samolotów bojowych 
takich jak F-16 czy MiG-29, które mogą przenosić uzbrojenie, waż-
nym jest, aby nie doszło do zdarzeń niepożądanych, które mogą 
prowadzić do katastrofy i strat. Szczególnie niebezpieczne sytuacje, 
którym zapobiegają systemy rejestracji danych są: zablokowanie 
uzbrojenia, zbyt mały przepływ paliwa lub jego brak czy uruchomie-
nie instalacji zasilania awaryjnego napędzanej hydrazyną [4][5], co 
jest szczególnie niebezpieczne dla ludności cywilnej, gdyby do 
takiej awarii doszło nad miastem. Systemy te pozwalają wykryć 
usterki zanim doprowadzą one do niebezpiecznych sytuacji [6], tym 
samym ograniczając straty do minimum i często pozwalając pilotowi 
na lądowanie awaryjne, które może odbyć się bez strat. 
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Data recording systems of modern aircraft 

The article presents systems which record parameters of 

flight in modern aircraft F-16, which was delivered to Polish 

Airforce in 2006. These systems are responsible for the flight 

safety. Systems records basics parameters of plane and en-

gine, as specific fuel consumption or height of flight, also 

provides video and audio recording, and aerial combat assis-

tance. These systems record even failures of a braking system 

during landing. Thanks to modern technology, and devices 

like those described in this article, F-16 is one of the best 

fighters in the world. 
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