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Streszczenie

Wybór rodzaju manewru antykolizyjnego zależy od wielu czynników między innymi od wza-

jemnego położenia lecącego obiektu i przeszkody ich wielkości i parametrów ruchu. Zapro-

ponowano geometryczne reprezentacje przeszkody w zależności od jej rodzaju i wymiarów.

Omówiono dla wybranych sytuacji sposób określenia kształtu trajektorii, po której powinien

poruszać się obiekt latający w celu ominięcia wykrytej przeszkody. Wykorzystując metody symu-

lacyjne porównano zmiany przebiegu wybranego manewru uwzględniające dynamikę ruchu

samolotu i układów wykonawczych oraz ograniczenia wartości kątów wychylenia powierzchni

sterowych. Przedstawiono przebiegi symulacyjne wybranych zmiennych stanu i sterowania

w trakcie pierwszej fazy manewru antykolizyjnego.

WStĘP

Istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotu samolotu lub innego obiektu latającego jest
kolizja z przeszkodą (często wcześniej nieznaną). Dlatego w ostatnim okresie obserwuje się
dynamiczny rozwój systemów antykolizyjnych. Ma to bezpośredni związek ze wzrostem
natężenia ruchu obiektów latających oraz przewidywanego wzrostu liczby obiektów
bezpilotowych. Stawiane są także wyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa lotu
pilotowanych, średnich i małych obiektów. Wykorzystanie na pokładzie zaawansowanych
systemów typu tCaS (Traffic alert and collision avoidance system) lub taWS (Terrain awareness

and warning system) nie zawsze jest możliwe z powodu znacznych kosztów. efektem działania
wymienionych systemów są jedynie optyczne i dźwiękowe komunikaty informujące pilota
o zagrożeniu zaistnienia kolizji oraz sposobie jej uniknięcia. Korzystanie z wymienionego
wyposażenia ułatwia jedynie ręczne wykonanie przez pilota manewru antykolizyjnego. z tego
powodu w ostatnich latach trwają w wielu krajach intensywne badania nad opracowaniem
zautomatyzowanego systemu antykolizyjnego.

Skuteczność działania takiego systemu zależy przede wszystkim od takich cech jak: odle-
głość z jakiej wykryta jest przeszkoda i precyzja jej lokalizacji. zależy to przede wszystkim od:
rodzaju detekcyjnego czujnika i odpowiedniego oprogramowanie wykorzystującego algorytmy
pozwalające przewidzieć zagrożenie [3] i [8] oraz od algorytmów dokonujących wyboru od-
powiedniego manewru a także od oprogramowania nadzorującego jego wykonanie. W pracy



skupiono się i omówiono wybrane zagadnienia dotyczące automatycznie wykonywanego ma-
newru, który pozwoli na ominięcie w płaszczyźnie poziomej jednej przeszkody ruchomej lub
nieruchomej i doprowadzi obiekt do położenia, w którym nie będzie występować zagrożenia
kolizji z tą przeszkodą.

1. WaruNKI PoWStaNIa zaGrożeNIa KolIzJI I rePrezeNtaCJa GeoMetryCzNa
PrzeSzKoDy 

Niebezpieczeństwo kolizji lecącego obiektu z przeszkodą (ruchomą lub nieruchomą) może
wystąpić w dowolnej chwili, zwykle nieprzewidywalnej a priori. taka sytuacja może zaistnieć
między innymi w wyniku: 
· Wtargnięcia innego obiektu latającego, traktowanego jako przeszkoda ruchoma, w bliskie

otoczenie rozważanego obiektu. 
· Błędów w Planie lotu (przygotowanym przed lotem i ew. weryfikowanym podczas jego

trwania), spowodowanych np. użyciem niepełnej lub nieaktualnej bazy danych o położeniu
przeszkód terenowych. 

· lotu nad nieznanym terenie – brak danych o występujących naziemnych przeszkodach.
· Wystąpienia znacznych odchyleń od planu lotu, spowodowanych wysokim poziomem za-

kłóceń (np. dużą prędkością wiatru) lub nieprawidłowym działaniem pokładowych ukła-
dów pomiarowych albo sterowania.

· Wszelkich innych odstępstw od planu lotu np. w wyniku powrotu obiektu do lotu wzdłuż
poprzedniej trajektorii po ominięciu wcześniejszej przeszkody.

Bezpieczny manewr antykolizyjny jest to taki ruch obiektu, w którym odległość pomiędzy do-
wolnym jego punktem i dowolnym punktem przeszkody nie jest mniejsza niż założona wartość
określana jako margines bezpieczeństwa dM. Jego wartość zależy od szeregu czynników, z któ-
rych wybrane opisano w publikacjach [5], [7] i [9]. Możliwość bezpiecznego uniknięcia kolizji
z wcześniej nieznanymi przeszkodami zależy od wielu czynników w tym przede wszystkim od
możliwości manewrowych lecącego obiektu, rozmieszczenia przeszkód, ich wielkości, para-
metrów ich ruchu, oraz odległości pomiędzy obiektem a przeszkodą w chwili jej wykrycia oraz
dokładność danych charakteryzujących przeszkodę. odległość pomiędzy obiektem a prze-
szkodą w chwili jej wykrycia jest zdeterminowana przez przyjęte rozwiązania w urządzeniu do
wykrywania przeszkód i zastosowany w nim rodzaj czujnika. znajomość wspomnianej odle-
głości oraz parametrów ruchu obiektu i przeszkody pozwalają na określenie rodzaju najbar-
dziej odpowiedniego manewru antykolizyjnego i jego parametrów. Szczególnym rodzajem
manewru antykolizyjnego jest manewr awaryjny. Jest to taki manewr antykolizyjny, który w sy-
tuacji deficytu czasu (przestrzeni) wykonany jest w warunkach bliskich granicy bezpieczeń-
stwa oraz granicy możliwości obiektu.

W obliczeniach mających na celu określenie przebiegu manewru antykolizyjnego istotne
znaczenie ma sposób przyjętej geometrycznej reprezentacji przeszkód, występujących w oto-
czeniu trajektorii ruchu latającego obiektu. Poniżej zostanie przedstawiona propozycja wy-
branych, przestrzennych brył geometrycznych zastępujących przeszkody zarówno o prostym
jak i o skomplikowanym kształcie. Wymiary wybranej bryły powinny być najmniejsze i jedno-
cześnie takie aby pozwalały zmieścić w jej wnętrzu wybraną przeszkodę bez zmiany jej orien-
tacji. Proponuje się aby przeszkody ruchome miały kształt kuli, której środek pokrywa się
z geometrycznym środkiem przeszkody. obiekt naziemny o zwartej budowie, którego dwa do-
wolne wymiary wzajemnie prostopadłe leżące w płaszczyźnie poziomej i nie różnią się między
sobą więcej niż dwa razy są reprezentowane przez walec o tworzących prostopadłych do po-
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wierzchni ziemi. W przeciwnym wypadku gdy te dwa wymiary bardziej się różnią względem
siebie rekomenduje się zastąpienie przeszkody prostopadłościanem o prostokątnej podstawie
równoległej do powierzchni ziemi. Nieruchoma, naziemna przeszkoda o złożonych kształtach
może być reprezentowana przez podobny prostopadłościan ale o podstawie w kształcie wie-
lokąta wypukłego.

2. DoBór ParaMetróW MaNeWru aNtyKolIzyJNeGo PrzeSzKoDa NIeruChoMa

Do przygotowania odpowiednich manewrów antykolizyjnych niezbędne jest rozważenie
szeregu scenariuszy, które różnią się między sobą sposobem usytuowania względem siebie
przeszkody i obiektu oraz wartości i kierunku wektora ich względnej prędkości. Na przebieg
trajektorii manewru antykolizyjnego ma wpływ wiele czynników, które można podzielić na
dwie grupy - związane bezpośrednio z przeszkodą: 

· odległość od przeszkody w chwili jej wykrycia. 
· Wymiary i kształt przeszkody.
· Położenie przeszkody względem obiektu.
· Dokładność i wiarygodność informacji o przeszkodzie.

oraz związane z obiektem:

· Stan lotu obiektu.
· Właściwości dynamiczne obiektu.
· Właściwości przyjętego automatycznego sterowania.
· zakłócenia.

W rzeczywistych warunkach po wykryciu nieznanej wcześnie przeszkody (której środek
geometryczny znajduje się w punkcie Oi) uzyskana o niej informacja nie jest pełna. Detektor
w sposób przybliżony określa w płaszczyźnie poziomej wymiar przeszkody (w kierunku
prostopadłym do radialnego) i jej odległość od obiektu. Nie jest możliwe w chwili wykrycia
przeszkody przybliżone oszacowanie wymiaru przeszkody w kierunku radialnym. tę
informację uzyskuje się po odpowiednich zmianach położenia obiektu, a tym samym detek-
tora przeszkód względem przeszkody. z tego powodu często nie istnieje możliwość (w mo-
mencie rozpoczęcia manewru antykolizyjnego) określenia przebiegu całej trajektorii
antykolizyjnej, która umożliwi od razu po ominięciu przeszkody powrót do lotu wzdłuż
wcześniej realizowanej trajektorii. W związku z tym proponuje się różne rozwiązania,
w zależności od kształtu geometrycznej reprezentacji przeszkody między innymi od rozmiaru
przeszkody dSZ (rys. 4) - prostopadły do kierunku radialnego.

Dla przeszkody reprezentowanej przez prostopadłościan lub walec (przekrój w płaszczyźnie
poziomej na rys. 1 i 2) manewr antykolizyjny polega na wykonaniu z punktu Oj (leżącego na
prostej lt, na której znajdował się wcześniej realizowany fragment trajektorii) zakrętu z promie-
niem Rz, zakończony fazą przejścia do lotu ustalonego wzdłuż prostej ln (rys. 1). Jest ona
równoległa do prostej ls i odległa od niej o wartość dM. zakończenie manewru zakrętu
i rozpoczęcie fazy przejścia do lotu ustalonego wymaga ruchu wzdłuż dodatkowego łuku sty-
cznie przechodzącego w prostą ln. W podobny sposób przebiega trajektoria antykolizyjna dla
przeszkody reprezentowanej przez prostopadłościan, w którym dłuższa krawędź podstawy
spełnia nierówność dMP < dSZ. zaproponowany algorytm ominięcia nieruchomej przeszkody
z jednej strony zapewnia wystarczające bezpieczeństwo a z drugiej stwarza dogodne warunki
dla dokładniejszego zidentyfikowania geometrii przeszkody dzięki odsłonięciu się jej wcześniej
niewidocznych części. odcinek lotu prostoliniowego jest pożądany, ponieważ w tej fazie lotu
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uzyskiwane są dokładniejsze informacje o wielkości i odległości przeszkody. Dla większych
wartości kąta przechylenia Ф detektor przeszkód (niewyposażony w stabilizowaną platformę)
nie może przeważnie kontynuować pomiarów. 

rys. 1. trajektoria lotu omijania nieruchomej przeszkody – kołowy przekrój geometrycznej
interpretacji przeszkody (rij – wektor pomiędzy punktami Oi i Oj).

rys. 2. trajektoria lotu omijania nieruchomej przeszkody – prostokątny przekrój 
geometrycznej interpretacji przeszkody
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W rozważanym przypadku minimalna odległość położenia obiektu od przeszkody dMP,
w której rozpoczęcie manewru antykolizyjnego teoretycznie powinno się zakończyć sukcesem,
wyliczamy z zależności:

oraz (1)

gdzie rDj i rDi wymiar obiektu i przeszkody, ω - prędkość kątowa zakrętu. Minimalny promień
zakrętu możliwy do uzyskania przy danych parametrach ruchu samolotu wynosi [12]:

(2)

gdzie: γ – kąt toru lotu w płaszczyźnie pionowej (tutaj równy zero), g – przyśpieszenie ziem-
skie. z tych rozważań wynika, że przy wyborze odpowiedniego manewru antykolizyjnego
niezbędny jest kompromis pomiędzy z jednej strony bezpieczeństwem ze względu na odległość
omijanej przeszkody, a z drugiej strony ryzykiem związanym z bliskością granicy stabilności
ruchu samolotu. Przy prędkości przelotowej z przedziału 50m/s do 60m/s teoretyczny
promień zakrętu (2) jest nie mniejszy niż 150m i nie przekracza 480m [8]. Warunkiem
uniknięcia kolizji ze statyczną przeszkodą jest między innymi odpowiednio mały promień
zakrętu umożliwiający ominięcie przeszkody. Jego wymagana wartość przedstawiona na
wykresie (rys. 3) zależy od wymiaru przeszkody dSZ oraz odległości dMP pomiędzy przeszkodą
a punktem, w którym obiekt rozpoczyna manewr antykolizyjny. Dla geometrycznej interpre-
tacji przeszkody o poziomym przekroju w kształcie koła przyjmuje się: dSZ = rDi.

rys. 3. Wymagany promień zakrętu w funkcji wymiaru dSZ dla różnych odległości dMP

Przeszkoda reprezentowana przez prostopadłościan (prostokątny przekrój na rys. 4) dla
którego dSZ > dMP wymaga wykonania zakrętu aż do osiągnięcia zmiany kąta toru lotu co
odpowiada ∆Ψ = 90° (rys. 4). Następnie obiekt przechodzi do lotu ustalonego wzdłuż prostej ls
posiadającej kierunek zgodny z kątem wektora prędkości jaki został osiągnięty przez obiekt na
końcu zakrętu. Jednocześnie podobnie jak poprzednio prosta ln jest równoległa do prostej lS
i odległa od niej o dM (rys. 4). Sytuacja taka może wystąpić np. gdy lecący obiekt zbliża się
prostopadle do płaskiej ściany.
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rys. 4. trajektoria lotu omijania nieruchomej przeszkody – prostokątny przekrój 
geometrycznej interpretacji przeszkody

3. WyBraNe SCeNarIuSze oMIJaNIa ruChoMeJ PrzeSzKoDy

Istnieje wiele możliwych scenariuszy uniknięcia kolizji z ruchomą przeszkodą. Niekorzystną
sytuacją jest gdy obiekt i przeszkoda mają ten sam kierunek wektora prędkości i przeciwne
zwroty, oraz dodatkowo wektor wypadkowy tych prędkości leży na prostej łączącej geomet-
ryczne środki obiektu i przeszkody. Na początek rozważyć można dwie możliwe reakcje: 
1) przeszkoda i obiekt wykonują jednocześnie w pewnym momencie manewr zakrętu w prze-
ciwnych kierunkach z równymi prędkościami kątowymi. 2) przeszkoda porusza się nadal
w tym samym kierunku z tą samą stałą prędkością a obiekt zachowuje się jak w poprzednim
przypadku. zachowanie przykładowo dobranej minimalnej odległość obiektu od przeszkody
wymaga, aby początkowa ich odległość w chwili rozpoczęcia przez nie manewru antykolizyj-
nych miała wartość przedstawioną na wykresie (rys. 7).

rys. 5. odległość samolotu od ruchomej przeszkody – samolot i przeszkoda 
wykonują zakręty w przeciwnych kierunkach
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W celu większej przejrzystości przyjęto dodatkowo równe wartości liniowe prędkości
obiektu i przeszkody. Dystans dMP, czyli najmniejsza odległość po osiągnięciu, której konieczne
jest rozpoczęcie zakrętu, w przybliżeniu liniowo zależy od modułu prędkości V = Vi = Vj. Naj-
mniejsza odległość punktu, w którym najpóźniej musi rozpocząć się manewr antykolizyjny wy-
nosi [8] i [10]:

(3)

gdzie ω – prędkość kątowa zakrętu. Gdy przeszkoda nie zmienia kierunku ruchu to minimalna
jej odległość dMP, od obiektu wykonującego manewr antykolizyjny zależy nieliniowo od
prędkości lotu obiektu i ma charakterem pokazany na rys. 7. Maksymalny promień zakrętu
pozwalający na bezpieczne uniknięcie kolizji wynosi:

(4)

Właściwy dobór zakrętu antykolizyjnego polega na określeniu kąta przechylenia Φ
(determinującego promień manewru) oraz zmiany kąta odchylenia ∆Ψ, o który samolot zmieni
swoje położenie w przestrzeni w wyniku wykonania tego zakrętu. 

Drugi z tych parametrów może być określony na początku manewru z dużym przybliżeniem,
ponieważ dokładniejsza jego wartość zostanie narzucona poprzez moment, w którym
urządzenie do detekcji przeszkód potwierdzi istnienie wolnej przestrzeni do kontynuacji pros-
toliniowego odcinka wcześniej zaplanowanej trasy lotu. Istnieją jednak sytuację, w których de-
tektor przeszkód nie działa prawidłowo przy dużych kątach przechylenia i dlatego
wcześniejsze określenie kąta ∆Ψ jest konieczne i powinno uwzględniać dostateczny zapas
bezpieczeństwa. 

rys. 6. trajektorie lotu obiektu i ruchomej przeszkody 
dla scenariusza z negocjacjami
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Inny możliwy scenariusz ominięcia ruchomej przeszkody przedstawia rys. 6, w którym
obiekt i przeszkoda wykonują w tym samym czasie zakręt i w tę samą stronę. Na pokazanym
przykładzie (rys. 6) w pierwszej fazie dokonywany jest zakręt w prawo, a następnie w celu
powrotu do lotu wzdłuż wcześniejszego odcinka drogi obiekt i przeszkoda wykonują zakręt
w lewo. Prawidłowy przebieg tego scenariusza zależy od utrzymania obiektu i przeszkody
w locie wzdłuż zadanych trajektorii (zaznaczone linią ciągłą dla obiektu i linią kreskowaną dla
ruchomej przeszkody). Niezbędne jest także skoordynowanie działań obiektu i ruchomej
przeszkody polegające na jednoczesnym rozpoczęciu lotu wzdłuż antykolizyjnych trajektorii
(obiekt w punkcie Oj przeszkoda w punkcie Oi). opisany manewr musi być poprzedzony ustal-
eniami (w wyniku negocjacji pomiędzy pilotami sterującymi obiektem i ruchomą przeszkodą)
następujących danych: położenia środka Oijz, promienia Rz oraz momentu rozpoczęcia
manewru. Kąt pomiędzy odcinkami trajektorii lt1 i lt2 wzdłuż, których poruszały się na
początku obiekt i przeszkoda powinien spełniać warunek αt ≥ αmin. 

rys. 7. odległość dMP pomiędzy samolotem a ruchomą przeszkodą w funkcji prędkości lotu 
dla różnych kątów przechylenia – obiekt wykonuje zakręt, przeszkoda w pierwszym przypadku 

wykonuje identyczny zakręt, w drugim nie zmienia kierunku lotu

Charakter manewru typu zakręt określony jest między innymi poprzez wielkość jego
promienia, którego minimalna wartość zależy od prędkości lotu (2). Długi czas potrzebny do
zmiany prędkości przelotowej praktycznie nie pozwala na efektywne sterowanie tym para-
metrem ruchu w czasie wykonywania wspomnianego manewru. Najistotniejszym parametrem,
jaki należy kształtować i poprzez niego wpływać na przebieg zakrętu jest kąt przechylenia .
Jednakże zmniejszeniu promienia zakrętu poprzez zwiększanie kąta przechylenia towarzyszy
zjawisko utraty wysokości i spadek prędkości lotu. tę niekorzystną tendencję ruchu można
próbować powstrzymać sterując wzrostem mocy układu napędowego. efekt tego działania jest
uzyskiwany ze znacznym opóźnieniem i dodatkowo może wymagać mocy układu napędowego
powyżej poziomu, jakim dysponuje dany obiekt. Innym bardzo istotnym ograniczeniem mini-
malnego promienia zakrętu jest graniczna maksymalna wartość kąta przechylenia, powyżej
której następuje utrata stabilności ruchu samolotu. 

W stanie zakrętu ustalonego zależność promienia zakrętu od zmiennych ruchu samolotu
czyli kąta przechylenia i prędkości liniowej lub prędkości kątowej zakrętu opisuje wzór (2).
Niestety w rzeczywistych warunkach przejście z ustalonego lotu poziomego do ustalonego lotu
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w zakręcie z zadanym stałym kątem przechylenia zajmuje pewien czas. z tego powodu rzeczy-
wista odległość dMP potrzebna na zmianę kierunku (np. o 90°) wymaga większej odległości
niż teoretyczny promień Rz. Przyczyną tego jest opóźnienie wynikające z dynamiki samolotu
(dyn sam), ograniczenia wychyleń powierzchni sterowych (ogr) oraz opóźnienia wynikającego
ze sposobu działania układów wykonawczych (serva) [4]. Przyrosty wspomnianego minimal-
nego dystansu dMP wywołanego uwzględnieniem wymienionych zjawisk w stosunku do sytu-
acji gdy się je pominie pokazano na rys. 8. 

rys. 8. Przyrost wymaganej odległości punktu rozpoczęcia manewru antykolizyjnego ΔdMP
w funkcji kąta przechylenia przy uwzględnieniu dynamiki samolotu (dyn sam), 

ograniczenia wychyleń kątowych powierzchni sterowych (ogr) 
oraz dynamiki układów wykonawczych (serva) przy prędkości lotu 50m/s i 60m/s

obserwujemy małą różnicę odległości dMP dla zakrętu uwzględniającego dynamikę układu
wykonawczego a zakrętem bez uwzględnienia jej. Niewielka różnica wynika z małej stałej cza-
sowej układu wykonawczego w porównaniu z reakcjami na sterowanie obiektu latającego. Is-
totny wpływ ograniczeń na położenia powierzchni sterowych świadczy o takim doborze praw
sterowania, które generują, szczególnie w pierwszej fazie, duże wartości kąta wychylenia
sterów. Sposób realizacji fazy trwającej od momentu rozpoczęcia zakrętu do osiągnięcia
warunków ustalonych stanowi kompromis pomiędzy dążeniem do jak najszybszego osiągnięcia
żądanych warunków a z drugiej strony jak najmniejszym przeregulowaniem. Duża jego wartość
może być niebezpieczna gdy parametry lotu są w pobliżu wartości granicznych.

4. zMIeNNe StaNu SaMolotu W CzaSIe SyMuloWaNeGo MaNeWru aNtyKolIzyJNeGo 

Symulacje numeryczne wybranego manewru antykolizyjnego wykonano wykorzystując
model matematyczny [2, 4, 11] małego samolotu pasażerskiego o całkowitej masie 1050 kg
i rozpiętości skrzydeł 8,95 m [4]. uzyskane wyniki pozwoliły na analizę przebiegu omawia-
nego manewru z uwzględnieniem jego początkowej fazy. Jest to stan przejściowy, od którego
w dużej mierze zależy skuteczność manewru. Szczególnie gdy występuje deficyt czasu (prze-
strzeni) dążymy do takiego sterowania, które zapewni z jednej strony najkrótszy czas wspom-
nianej fazy a z drugiej jak najmniejsze przeregulowanie szczególnie przy większych kątach
przechylenia. 



rys. 9. Przebieg kąta przechylenia w czasie symulacji 
przy uwzględnieniu czynników jak na rys. 8. 

rys. 10. Przebieg prędkości kątowej przechylania P i odchylenia R w czasie symulacji 
przy uwzględnieniu czynników jak na rys. 8 (V0 = 50m/s)

Na wykresie (rys. 9) przedstawiono wpływ dynamiki obiektu, ograniczeń położenia sterów
i dynamiki serwomechanizmów na przykładzie zmian kąta przechylenia przy locie z prędkością
50m/s oraz z prędkością 60m/s. Krótszy czas osiągnięcia wartości zadanej oraz nieznacznie
większe przeregulowanie wynika z większej skuteczności sterów dla większych prędkości lotu.
Przy projektowaniu automatycznego sterowania starano się osiągnąć dla największych kątów
przechylenia bardziej gładkie przebiegi z mniejszymi przeregulowaniami kosztem zakrętów
z mniejszymi kątami. Większy wpływ ograniczeń położenia sterów na uzyskaną z symulacji
prędkość kątową przechylenia P w porównaniu z kątową prędkością odchylania R (rys. 10)
wynika z wolniejszych reakcji tej ostatniej na zmiany położeń sterów. 

Sposób zachowania się kąta przechylenia oraz prędkości kątowych P i R zależy również od
wielkości zadanych tych zmiennych (rys. 11 i 12). W przebiegu tych parametrów charak-
terystyczne jest słabsze tłumienie przeregulowania dla mniejszych wartości zadanych. 
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rys. 11. Przebieg kąta przechylenia i prędkości kątowej przechylania w czasie symulacji 
dla różnych wartości zadanych tego kąta (V0 = 50m/s). 

rys. 12. Przebieg prędkości kątowej odchylania oraz kąta położenia lotek δL w czasie symulacji 
dla różnych wartości zadanych kąta przechylenia (V0 = 50m/s).

zmienne sterujące δV i δL (rys. 12 i 13) osiągają większe bezwzględne wartości maksymalne
dla większych wartości zadanych. Proces dochodzenia do stanu ustalonego zakrętu wymagał
większych kątów położenia sterów dla mniejszych wartości zadanych w przyjętym do badań
zakresie zadanych wartości. W przypadku kątowego położenia lotek uzyskiwany jest
w początkowym okresie punkt nasycenia – powierzchnie sterowe uzyskują położenia graniczne
(rys. 12). 
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rys. 13. Przebieg kąta położenia steru kierunku δV w czasie symulacji dla różnych wartości zadanych kąta
przechylenia oraz przy uwzględnieniu czynników jak na rys. 8. (V0 = 50m/s)

WNIoSKI

Przeprowadzona analiza przykładów manewru antykolizyjnego pokazuje złożoność procesu
doboru jego odpowiednich cech. uzyskane wyniki z badań symulacyjnych pozwoliły na sfor-
mułowanie następujących wniosków:
· Wśród parametrów determinujących charakter manewru antykolizyjnego są następujące

dwie zmienne stanu: prędkość lotu i dopuszczalny kąt przechylenia obiektu. 
· Innymi istotnie wpływającymi czynnikami (wynikającymi z charakteru obiektu) są dyna-

mika ruchu samego obiektu, ograniczenia wychyleń sterów oraz dynamika układów wyko-
nawczych. 

· Wpływ dynamiki obiektu i ograniczenia położeń sterów narasta ze wzrostem kąta przechy-
lenia i prędkości lotu.

· Wybrany w pracy sposób sterowania [1] [7], z uwagi na konieczność skrócenia fazy przej-
ściowej, powodował uzyskanie granicznych wartości zmiennej sterującej.

· zaobserwowano duże różnice wpływu ograniczeń położeń kątowych powierzchni stero-
wych na poszczególne zmienne stanu.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach od 2010 do 2012 jako projekt roz-

wojowy Nr OR00011711.
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ANTi-COLLiSiON mANOEUvRE: PROCESS 
AND PARAmETERS’ SELECTiON

Abstract

A decision about the type of anti - collision manoeuvre depends on many factors, among others

on their sizes and relative motion. Geometrical representation dependent on the type and size of

the obstacle is proposed. For selected cases a method is discussed that is prepared for synthesis

a flight trajectory assuring avoidance of detected obstacle when realised by the aircraft.

Simulation methods are used to compare variations of the realisations of selected manoeuvres

due to dynamics of the aircraft and control actuators as well as due to limited range of control

surfaces angular movement. Results of simulations are presented for selected state variables and

control signals during the first phase of anti - collision manoeuvre.
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