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Streszczenie
W pracy przedstawiono metodę tworzenia modelu otoczenia w opracowywanym systemie an-

tykolizyjnym dla Bezzałogowych Środków Latających. Model otoczenia powstaje w wyniku dzia-
łania procedur przetwarzających dane z urządzeń pokładowych (np. AHRS), map cyfrowych oraz
Radarowego Detektora Przeszkód. Struktury danych modelu otoczenia – zawierające syntetyczną
informację o rozmieszczeniu obiektów w sąsiedztwie BSL - są następnie wykorzystywane przez al-
gorytmy unikania kolizji. Cechą charakterystyczną metody jest kumulacja danych z kolejnych po-
miarów, co pozwala na zwiększenie dokładności modelu otoczenia. W artykule zawarto krótką
charakterystykę urządzeń wchodzących w skład projektowanego systemu antykolizyjnego, spo-
soby przeliczania danych pomiędzy różnymi układami współrzędnych oraz algorytm tworzenia
modelu otoczenia.

1. WStęp

problem określania zasad wspólnego użytkowania przestrzeni powietrznej przez bezzało-
gowe Środki Latające (bSL) jest obecnie przedmiotem intensywnych prac prowadzonych przez
instytucje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu lotniczego oraz ośrodki badawczo rozwojowe.
można przyjąć, że przyszłe uregulowania prawne [11] problemu lotów bSL w ogólnodostęp-
nej przestrzeni powietrznej pociągnie za sobą konieczność podniesienia poziomu zabezpie-
czeń przed ryzykiem kolizji z innymi uczestnikami ruchu lotniczego. przyszłe systemy
awioniczne dla obiektów bSL będą musiały realizować zasadę Sense and Avoid będącą odpo-
wiednikiem zasady See and Avoid stosowanej w obiektach pilotowanych przez ludzi [8, 9, 10].
automatyczny system ochrony statków powietrznych przed zderzeniami powinien wykrywać
zagrożenia na tyle szybko, żeby istniała możliwość wykonania manewru antykolizyjnego, który
zapewni utrzymanie minimalnej odległości pomiędzy nimi na poziomie nie mniejszym niż
150m.

koncepcja układu antykolizyjnego dla bSL będącego przedmiotem pracy badawczej zakłada
połączenie ze sobą elementów stosowanych obecnie systemów awionicznych: radaru pokła-
dowego (rDp), radiowysokościomierza (crW) oraz urządzenia attitude and Heading refe-



rence System (aHrS). System antykolizyjny ma za zadanie wykrycie obiektów statycznych na-
turalnych (teren), statycznych sztucznych (np. budynki) oraz innych obiektów znajdujących
się w niezbyt dużej odległości. 

W niniejszej pracy przedstawiono metodę tworzenia modelu otoczenia w opracowywanym
systemie antykolizyjnym. model otoczenia powstaje w wyniku działania procedur przetwa-
rzających dane z urządzeń pokładowych oraz map cyfrowych. Struktury danych modelu oto-
czenia – zawierające syntetyczną informację o rozmieszczeniu obiektów w sąsiedztwie bSL –
są wykorzystywane przez algorytmy unikania kolizji.

2. cHarakteryStyka SyStemu aNtykoLIZyJNego 

Na schemacie przedstawiono ogólną ideę systemu antykolizyjnego aura. W jego skład
wchodzą następujące elementy (rys. 2.1):

• radarowy detektor przeszkód (rDp).
• cyfrowy radiowysokościomierz (crW).
• mikrokomputer aXmoD rDp. 
• mikrokomputer aXmoD crW.
• centralny komputer systemu antykolizyjnego.
• mapa terenu i baza przeszkód
• System odniesienia aHrS.

rys. 2.1. ogólny schemat blokowy antykolizyjnego systemu aura

System jest autonomiczny i wykorzystuje trzy źródła informacji o przeszkodach: radarowy
Detektor przeszkód, cyfrowy radiowysokościomierz oraz mapę terenu z bazę przeszkód. rDp
wykrywa przeszkody ruchome i nieruchome i określa z pewnym przybliżeniem ich położenie
a dla ruchomych przeszkód wylicza ich prędkość przemieszczania się. crW wykonuje pomiary
wysokości lotu obiektu względem powierzchni Ziemi oraz prędkość zmian tej wysokości. prze-
twarzanie pierwotnego sygnału uzyskanego z rDp i crW na odpowiednie wielkości fizyczne
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dokonywane jest w mikrokomputerze aXmoD-rDp i aXmoD-crW. baza przeszkód jest zbio-
rem informacji dotyczących statycznych naziemnych przeszkód na obszarze obejmującym za-
daną trajektorię lotu. W komputerze centralnym został zaimplementowany program do
tworzenia modelu otoczenia. Jego zadaniem jest na podstawie informacji otrzymanych z rDp
i danych o ruchu latającego obiektu uzyskanych z aHrS i crW stworzenie uaktualnionej bazy
przeszkód zawierającej odpowiednie ich reprezentacje w przestrzeni. W każdym kroku, w któ-
rym następuje odczyt nowych danych z wyżej wymienionych źródeł informacji dokonywane
jest sprawdzenie czy zaistniało niebezpieczeństwo kolizji z wykrytą przeszkodą. Spełnienie
tego warunku [13], powoduje uruchomienie procedury wyszukiwania najodpowiedniejszego
manewru antykolizyjnego. Do jego wykonania niezbędny jest układ automatycznego sterowa-
nia lotem [12] nie wchodzący w skład systemu antykolizyjnego. 

2.1 Radarowy detektor przeszkód RdP 

głównym czujnikiem zapewniającym systemowi antykolizyjnemu informację o aktualnej sy-
tuacji wokół bSL jest radarowy Detektor przeszkód umieszczony na obrotowej, sztywnej plat-
formie [1]. każdy wykryty obiekt jest określany poprzez jego odległość i prędkość radialną
względem statku powietrznego oraz numerem strefy, w której jest obserwowany. Detekcja jest
realizowana w przedniej półsferze określonej kątem w azymucie ±78° i kątem w elewacji (no-
minalnie od 0° do +24°), a z uwzględnieniem szerokości wiązki od -12° do +36° (rys. 2.2). od-
powiada to 13 sektorom o szerokości 12° w azymucie i dwu sektorom o kącie 24° w elewacji.
Niewykorzystana przestrzeń pełnej półsfery, odpowiadająca dwóm sektorom została umiejs-
cowiona na początku i końcu półsfery. czas trwania jednego cyklu modulacji odpowiadającego
sektorowi wynosi około 11 ms. Zasięg działania detektora zależy od wartości skutecznej po-
wierzchni odbijającej obiektu zależnej od wielkości, kształtu obiektu, rodzaju materiału, jego
tłumienia i będzie wynosił około 200m.

Ze względu na zasięg działania rDp zakłada się, że zakres możliwych prędkości ruchu statku
powietrznego zawiera się przedziale od 50 do 200 km/h. oznacza, że w czasie pełnego cyklu
skanowania przebywa on drogę od 4,16 do 16,64 m.

rys. 2.2. a) układ wiązek radarowych w płaszczyźnie poziomej
b) układ wiązek radarowych w płaszczyźnie pionowej

2.2 Pomiarowy system odniesienia AHRS

urządzenie attitude and Heading reference System (aHrS) Ig-500N [2] dostarcza informa-
cji o położeniu i prędkości bSL w przestrzeni (tab. 2.1).
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tabela 2.1.  reprezentacja parametrów przestrzennych dostarczanych przez układ aHrS.

Wbudowany układ gpS wylicza położenie we współrzędnych geograficznych w układzie
WgS84 z częstotliwością 4 Hz [3] oraz wysokość bezwzględną korygowaną od czujnika ciś-
nieniowego. opisywany system antykolizyjny wykorzystuje płaski kartezjański układ współ-
rzędnych puWg 1992 [4]. konieczne jest zatem przeliczenie współrzędnych z układu WgS84
do układu puWg 1992. Współrzędne układu WgS84 należy przekształcić wykorzystując od-
wzorowanie gaussa-krügera – algorytm pokazano w tab. 2.2 [5]. Składa się on z trzech eta-
pów. pierwszy to wiernokątne odwzorowanie całej powierzchni elipsoidy na całą sferę
(powierzchnię kuli), znane jako odwzorowanie Lagrange’a. Drugi to wiernokątne - walcowe -
poprzeczne odwzorowanie sfery na płaszczyznę (odwzorowanie poprzeczne mercatora). Zaś
trzeci to wiernokątne przekształcenie płaszczyzny mercatora na płaszczyznę gaussa-krügera
tak, aby był spełniony warunek odwzorowania dotyczący izometryczności południka środko-
wego. 

parametrami wejściowymi algorytmu są: b – szerokość geograficzna, ΔL – różnica długości
geograficznej punktu i południka środkowego (19).

tabela 2.2.  odwzorowanie gaussa-krügera [6].
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Współrzędne w układzie puWg1992 otrzymujemy obliczając:
X1992=m0*Xgk+x0
y1992=m0*ygk+ y0
Wartości liczbowe parametrów i ich znaczenie podano w tab. 2.3.

tabela 2.3. parametry liczbowe dla algorytmu odwzorowanie gaussa-krügera [6].

2.3 Mapy cyfrowe

pliki map cyfrowych (rys. 2.3) firmy geosystem zawierają informację o wysokości i typie te-
renu. mapy sporządzone są w układzie współrzędnych puWg 1992.

rys. 2.3. przykładowe dane mapy cyfrowej.

Znaczenie pól w nagłówku mapy:
• ncols – rozmiar mapy w poziomie (liczba komórek),
• nrows – rozmiar mapy w pionie (liczba komórek),
• xllcorner – współrzędna x dolnego lewego rogu mapy (w układzie puWg1992 jest to

współrzędna y),
• yllcorner - współrzędna y dolnego lewego rogu mapy (w układzie puWg1992 jest to

współrzędna x),
• cellsize – rozmiar pojedynczej komórki mapy w metrach,
• NoData_value – wartość oznaczająca brak danych o wysokości/typie terenu w danej ko-

mórce.



W oprogramowaniu modelu otoczenia przyjęto rozdzielczości siatki taką samą jak dla map
cyfrowych, czyli 20 m. Siatka o większej gęstości spowoduje niepotrzebny wzrost zajętości pa-
mięci operacyjnej i większe obciążenie procesora, natomiast rzadsza - ewidentną utratę infor-
macji.

3. moDeL otocZeNIa

Do budowania modelu otoczenia wykorzystano ideę siatki pewności [7] (certainty grid) jako
probabilistycznej reprezentacji przeszkód. Siatka pewności jest odpowiednia w przypadku
małej dokładności czujników. obszar roboczy ma postać dwuwymiarowej tablicy kwadrato-
wych komórek. każda komórka zawiera wartość pewności (certainty value) cV, która jest
miarą ufności, że w komórce znajduje się przeszkoda. Np. dla stożkowych pomiarów tj. w sek-
torach skanowanych przez rDp, mierzy się odległość do najbliższego obiektu w stożku bez
wskazania kątowego położenia obiektu. Zatem wykrycie obiektu oznacza, że prawdopodob-
nie obiekt znajduje się bliżej osi sektora niż na skraju pola widzenia. Zatem miara cV jest więk-
sza w środku sektora niż na jego skrajach.

W prezentowanej metodzie budowy modelu otoczenia tworzony jest 2-wymiarowy histo-
gram na kartezjańskiej siatce C do reprezentacji przeszkód. przy każdym odczycie danych z po-
jedynczego sektora, modyfikowana jest tylko jedna komórka histogramu tworząc rozkład
prawdopodobieństwa przy małym koszcie obliczeń. Jest to komórka przeszkody w odległości
d na osi sektora pomiarowego. rozkład powstaje przy ciągłym ruchu i szybkim próbkowaniu.
Zatem ta sama komórka i jej sąsiedztwo doznaje przyrostów. powstaje histogram rozkładu,
którego duże wartości wskazują rzeczywiste położenie przeszkód.

Należy zauważyć, iż należy dokonać transformacji danych z biegunowego układu współ-
rzędnych (naturalnego dla urządzenia rDp) do układu kartezjańskiego. układ kartezjański
związany jest z ziemią, a współrzędne wyrażane są w metrach względem lewego dolnego rogu
dostępnej mapy. początek układu biegunowego stanowi obiekt latający – współrzędna odle-
głości r wyrażana jest w metrach, zaś kąt w radianach. aktualna pozycja samolotu dostępna
jest dzięki układom aHrS oraz crW i jest ona przedstawiana w układzie kartezjańskim. Dane
pozyskiwane z (symulatora) rDp wyrażone są we współrzędnych biegunowych. Następuje ich
przeliczenie do układu kartezjańskiego zgodnie ze wzorem:

gdzie:
• i jest kolejnym sektorem rDp,

• β jest symetralną i-tego sektora,

• (xs, ys) aktualnym położeniem w układzie kartezjańskim,

• di jest odległością przeszkody raportowaną przez rDp (w sektorze i)

• αRDP jest kątem odchylenia osi rDp od osi y układu kartezjańskiego.

W wyniku tego procesu powstaje tzw. mapa percepcyjna (rys. 3.1) pokazująca w układzie
kartezjańskim wykryte obiekty. Ściślej ujmując mapa percepcyjna jest tablicą odpowiadającą
rozmiarem mapie, której elementami są liczby wskazujące gęstość prawdopodobieństwa wy-
stępowania w tej lokalizacji przeszkody. proces budowania mapy percepcyjnej polega na:
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• pozycja (xc, yc) jest kwantyfikowana, tak aby wskazać jedną komórkę na mapie percep-
cyjnej,

• wartość tej komórki jest inkrementowana. W trakcie testów symulacyjnych przeprowa-
dzone były liczne próby wskazujące m.in. na sensowność nieliniowej inkrementacji np. po-
przez wartość proporcjonalną do odległości.

W wyniku wielokrotnego skanowania mapa jest doprecyzowana, zaś moduły decyzyjne mają
do dyspozycji obiekt (mapę percepcyjną) wypracowana podczas dłuższego procesu pomiaro-
wego.

Na rys. 3.1 pokazano mapy percepcyjne samolotu poruszającego się ruchem prostoliniowym
(w kierunku zaznaczonym przez strzałkę) oraz orientacyjne położenie sektorów rDp. mapy
przedstawiają sytuację dla dwóch kolejnych pomiarów wykonanych z wykorzystaniem rDp.
Widać, że został zwiększony współczynnik obrazujący gęstość prawdopodobieństwa wystę-
powania przeszkody związany z komórką o współrzędnych (600, 200) w środkowym sektorze.

rys. 3.1. budowanie mapy percepcyjnej podczas ruchu samolotu.

4. WyNIkI teStóW

opisany algorytm został zaimplementowany i przetestowany w oprogramowaniu testowo
symulacyjnym realizującym następujące funkcje:

• symulacja danych wejściowych,

• realizacja odwzorowania terenu,

• realizacja symulowanej trajektorii lotu,

• decyzji co do wymaganego manewru,

• planowania trajektorii unikania kolizji,

• powrotu na trajektorię docelową.

Działanie opisanego w poprzednim punkcie algorytmu zostanie prześledzone na konkret-
nym przykładzie wraz z wizualizacją wyników pośrednich i końcowych. mapa wejściowego
odwzorowania terenu z naniesionymi przeszkodami posiada zdefiniowany lewy dolny róg jako
współrzędne (0.0). plan lotu przewiduje przemieszczenie się obiektu latającego z punktu
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a=(210,410) metrów (dalej jednostki będziemy opuszczać) do punktu b=(210, 950) – po linii
prostej. Na trajektorii wstawiony został duży obiekt (zakładamy, że był nieznany w momencie
planowania trasy), co przedstawia rysunek 4.1.

rys. 4.1. planowana trasa lotu oraz nieznana przeszkoda.

W procesie akwizycji danych wejściowych w pierwszych krokach wykrywana jest obecność
przeszkody na trajektorii.

rys. 4.2. Symulowane pomiary z radaru rDp a) t=150ms, b) t=300ms

Na rysunkach 4.2a i 4.2b pokazane są wizualizacje geometryczne obrazujące informację
otrzymywaną z pierwszych dwóch pomiarów z urządzenia rDp, a zatem po czasie odpowied-
nio 150 oraz 300ms.

W programie przyjęto, iż minimalna dopuszczalna odległość od przeszkody powinna wyno-
sić 50m, zaś zasięg rDp to 200m. Warto zwrócić uwagę, iż podczas pierwszych pomiarów nie
jest możliwe zaobserwowanie bardziej odległych elementów przeszkody. ponieważ odległość
jest znaczna – nie jest podejmowana decyzja o zmianie trajektorii.

W chwili t=900ms przeszkoda jest widziana na kursie w odległości 153m, jest bezpośrednim
powodem podjęcia decyzji o wykonaniu manewru skrętu w prawo (nie ma tam żadnych ani
znanych ani wykrytych przeszkód).

W wyniku realizacji pomiarów podczas lotu powstaje mapa percepcji odwzorowująca gęs-
tość prawdopodobieństwa występowania przeszkody w danym rejonie oraz wykonaną trasę
lotu.
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rys. 4.3. mapa percepcyjna w punkcie a 
w punkcie startowym.

rys. 4.4. mapa percepcyjna po przebyciu
40m – identyfikacja przeszkody.

rys. 4.5. mapa percepcyjna w odległości
100m od przeszkody – decyzja o zejściu 

z wyznaczonej trajektorii

rys. 4.6. mapa percepcyjna w trakcie 
omijania przeszkody– realizacja 

trajektorii awaryjnej

rys. 4.7. mapa percepcyjna w trakcie
omijania przeszkody – decyzja o powrocie

na zaplanowaną trajektorię

rys. 4.8. mapa percepcyjna po 
ominięciu przeszkody – powrót na

zaplanowaną trajektorię



rys. 4.9. uzyskana mapa percepcyjna otoczenia wraz z planowaną (linia przerywana) 
i wykonaną trajektorią (linia ciągła)

W trakcie wykonywania pomiarów przez przyrządy pokładowe, w szczególności rDp po-
wstaje mapa odwzorowania terenu wynikająca z danych raportowanych przez poszczególne
elementy systemu. Dane te są kumulowane i wykorzystywane do odtworzenia mapy percep-
cji terenu, a zatem do takiego odwzorowania, jakie wynika z przetworzenia danych wejścio-
wych. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy pozyskiwane pomiary np. z rDp są mniej
wiarygodne (ma to między innym miejsce przy dużych kątach przechylenia i pochylenie lecą-
cego obiektu).

mapa percepcji będzie istotnym elementem wykorzystywanym do analizy przez algorytmy
antykolizyjne, gdzie traktowana jest jako mapa rozkładu gęstości prawdopodobieństwa wy-
stępowania przeszkody. Na jej podstawie tworzone są histogramy biegunowe w celu podjęcia
decyzji co do wyboru bezpiecznego manewru antykolizyjnego. 

5. poDSumoWaNIe

W artykule przedstawiono metodę tworzenia modelu otoczenia dla systemu antykolizyjnego
w bezzałogowych Środkach Latających. metoda bazuje na danych dostępnych ze standardo-
wych przyrządów pokładowych (informacje o położeniu w przestrzeni i mapy wysokości te-
renu) oraz opracowywanego radarowego Detektora przeszkód dostarczającego danych
o obiektach znajdujących się w przestrzeni wokół bSL. cechą charakterystyczną metody jest ku-
mulacja danych z kolejnych pomiarów, co pozwala na zwiększenie dokładności modelu oto-
czenia. przedstawione rozwiązanie wymaga niewielkiej mocy obliczeniowej (przy działaniu
w czasie rzeczywistym), co jest istotną zaletą w przypadku urządzeń wykorzystywanych w bSL,
gdzie ze względu na ograniczoną przestrzeń nie można zamontować standardowego kompu-
tera ogólnego przeznaczenia o wysokiej wydajności. Zaprezentowane rozwiązanie będzie
mogło stanowić fragment systemu dla obiektów bSL realizującego zasadę Sense and Avoid.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach od 2010 do 2012 jako projekt roz-
wojowy Nr OR00011711.
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A METHOd fOR CREATiNg THE MOdEL Of ENviRONMENT,
bASEd ON dATA dELivEREd bY THE RAdAR dETECTOR Of

ObSTACLES iN ANTi–COLLiSiON SYSTEM

Abstract
The paper presents a method of creating an environment model in collision avoidance system

for unmanned aerial vehicles (UAV). The environment model is generated by the procedures
processing the data from on-board equipment, Radio Obstacle Detector and digital maps. Data
structures of the environment model, containing synthetic information about the location of
objects in the neighborhood of UAV, are used by the collision avoidance algorithm. A characteristic
feature of the method is the accumulation of data from subsequent measurements, thereby
enhancing the accuracy of the environment model. The article includes a brief description of
devices in the proposed collision avoidance system, conversion methods of the data between
different coordinate systems and algorithm used for creation of the environment model.
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