УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“–БИТОЛА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
- Отсек за сообраќај и транспорт -

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

РАЗВОЈ НА АЛГОРИТАМ ЗА СЛЕТУВАЊЕ
НА ВОЗДУХОПЛОВ СО ПРИМЕНА НА GPS
ВО УСЛОВИ НА НАДВОРЕШНИ
НАРУШУВАЊА
М-р Оливера ПЕТРОВСКА, дипл. сообр. инж.

Битола, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА
- Отсек за сообраќај и транспорт -

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

РАЗВОЈ НА АЛГОРИТАМ ЗА СЛЕТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ
СО ПРИМЕНА НА GPS ВО УСЛОВИ НА НАДВОРЕШНИ
НАРУШУВАЊА

Кандидат:

М-р Оливера ПЕТРОВСКА

Студиска програма: Сообраќај и транспорт
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДБРАНА
1. Д-р Стојче Десковски, ред. проф. во пензија, ментор
2. Д-р Кристи Бомбол, ред. проф., член, Технички факултет, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола
3. Д-р Виолета Маневска, ред. проф., член, Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битол
4. Д-р Цветко Митровски, ред. проф., член, Технички факултет, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола
5. Д-р Зоран Гацовски, ред. проф., Универзитет Евро Балкан, Скопје

ИЗЈАВА ЗА АВТОРСТВО НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Под морална, материјална и кривична одговорност, потпишаната Оливера
Петровска, докторанд на Отсекот за сообраќај и транспорт при Технички факултет –
Битола, изјавувам дека автор сум на докторската дисертација под наслов „РАЗВОЈ
НА АЛГОРИТАМ ЗА СЛЕТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ СО ПРИМЕНА НА
GPS ВО УСЛОВИ НА НАДВОРЕШНИ НАРУШУВАЊА“.
Со својот потпис потврдувам дека:
-

прикажаната докторска дисертација исклучително е резултат на сопствена
истражувачка работа

-

делата од другите автори коишто ги употребив во докторската дисертација се
цитирани во согласност со упатствата за цитирање

-

списокот на користена литература е наведен во согласност со упатствата за
цитирање на литература

-

ги имам добиено согласностите од авторите за користење на нивните
оригинални дела

-

сум свесна дека плагијаторството – претставување на туѓи дела, било во
облик на цитат, било со парафразирање, или во графички облик со којшто
туѓите мисли односно идеи се претставени како мои сопствени, се казнува
според Закон (чл. 57 алинеја 8 од ЗВО)

-

сум свесна за последиците врз мојот статус од докажаното плагијаторство

-

електронската форма е идентична со печатената форма на докторската
дисертација.

Битола, февруари 2015 год.

Оливера Петровска

На моите најмили

СОДРЖИНА
БЛАГОДАРНИЦА
АПСТРАКТ ……………………………………………………………………

i

ABSTRACT ………………………………………………………………….…

iii

СПИСОК НА СЛИКИ .....................................................................................

v

СПИСОК НА ТАБЕЛИ ....................................................................................

x

СПИСОК НА КРАТЕНКИ ..............................................................................

xi

ГЛАВА 1
ВОВЕД .................................................................................................................

1

1.1. Сегашна состојба..........................................................................................

1

1.2. Проблем и предмет на истражувањето.................................................

3

1.3. Цел на истражувањето.............................................................................

4

1.4. Хипотеза на истражувањето ...................................................................

4

1.5. Преглед и оценка на досегашните истражувања................................

4

1.6 . Методологија за изработка на докторската дисертација .................

9

1.7. Структура на дисертацијата....................................................................

9

1.8. Очекувани резултати и придонес од истражувањето ........................

10

ГЛАВА 2
СИСТЕМ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНО СЛЕТУВАЊЕ – ILS
(INSTRUMENT LANDING SYSTEM) ......................................................

12

2.1. Општо за ILS ..............................................................................................

12

2.1.1. ICAO ПРЕПОРАКИ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА….

15

2.2. Локалајзер ...................................................................................................

16

2.3. Индикатор на линијата на слетување ...................................................

20

2.4. Маркери .......................................................................................................

22

2.5. Проблеми кои се јавуват кај ILS-от .......................................................

27

ГЛАВА 3
ГЛОБАЛЕН СИСТЕМ ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ – GPS ................

28

3.1. Структура и основни карактеристики на GPS………………….…..

28

3.1.1. СТРУКТУРА НА СИГНАЛОТ………..……................................

32

3.1.2. НАВИГАЦИСКА ПОРАКА .............................................................

34

3.2. Навигациско решение ………………………………….………………..

35

3.3. Извори на грешки ........................................................................................

37

3.4. Пресметување на позицијата и брзината на корисникот во
случај кога нема грешки ...........................................................................

41

3.5. Диференцијален GPS ...............................................................................

44

3.6. GPS – основен прецизен систем за слетување ......................................

45

3.6.1. ШИРОКО – ПРОСТОРЕН АУГМЕНТАЦИСКИ СИСТЕМ –
(WIDE AREA AUGMENTATION SYSTEM – WAAS).......................

46

3.6.2. ЛОКАЛНО – ПРОСТОРЕН АУГМЕНТАЦИСКИ СИСТЕМ –
(LOCAL AREA AUGMENTATION SYSTEM – LAAS)..................

48

ГЛАВА 4
50
РАЗВОЈ НА МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ НА ВОЗДУХОПЛОВ
4.1. Вовед ..............................................................................................................

50

4.2. Координатни системи и кинематички конвенции ..............................

55

4.2.1. ОПШТИ НАПОМЕНИ .......................................................................

55

4.2.2. ДЕФИНИЦИЈА НА КООРДИНАТНИТЕ СИСТЕМИ ...................

59

4.2.2.1. Инерцијален координатен систем .........................................

59

4.2.2.2. Земјин (геодетски) координатен систем ..............................

59

4.2.2.3. Географски координатни системи ........................................

61

4.2.2.4. Геодетски нормален координатен систем ..........................

62

4.2.2.5. Геодетски нормален подвижен координатен систем ........

63

4.2.2.6. Врзан координатен систем .........................................................

64

4.2.2.7. Аеродинамички координатен систем ...................................

65

4.2.2.8. Кинематички координатен систем ......................................

67

4.2.2.9. Координатен систем врзан за сферните координати на
леталото .................................................................................

68

4.2.3. МАТРИЦИ НА ПРЕОД И ТРАНСФОРМАЦИЈА НА
КООРДИНАТИТЕ ...........................................................................
4.3. Кинематички равенки на движење на летало ......................................
4.3.1. KИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНТАРОТ НА

69
72

МАСАТА НА ЛЕТАЛО ....................................................................

72

4.3.2. КИНЕМАТИКА НА РОТАЦИОНОТО ДВИЖЕЊЕ НА ЛЕТАЛО

75

4.3.2.1. Ојлерови кинематички равенки ............................................

76

4.3.2.2. Ојлерови параметри. Кватерниони .....................................

78

4.4. Сили и моменти кои дејствуваат на леталото ......................................

83

4.4.1. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ ...................................................................

83

4.4.2. АЕРОДИНАМИЧКИ СИЛИ И МОМЕНТИ ....................................

83

4.4.3. ПРОПУЛЗИВНИ СИЛИ И МОМЕНТИ ..........................................

86

4.4.4. СИЛА НА ЗЕМЈИНАТА ТЕЖА ......................................................

87

4.5. Динамички равенки на движењето на леталата со мал долет……..

88

4.6. Комплетен 6-DOF модел на летало развиен за симулација во
МАТЛАБ/СИМУЛИНК ...........................................................................
4.7. Линеаризирани модели на воздухоплов ................................................

92
97

4.7.1. ЛИНЕАРИЗИРАН МОДЕЛ НА ВОЗДУХОПЛОВ ЗА
НАДОЛЖНОТО ДВИЖЕЊЕ ...........................................................

97

4.7.2. ЛИНЕАРИЗИРАН МОДЕЛ НА ВОЗДУХОПЛОВ ЗА БОЧНОТО
ДВИЖЕЊЕ ..........................................................................................

99

4.7.3. AПРОКСИМАЦИИ ВО НАДОЛЖНОТО И ВО БОЧНОТО
ДВИЖЕЊЕ ........................................................................................

102

ГЛАВА 5
АЛГОРИТМИ ЗА СЛЕТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ ............... 108
5.1. Вовед ............................................................................................................ 108
5.2. Автопилот – систем на управување со летот на воздухоплов .........

111

5.2.1. ОПШТА СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АВТОПИЛОТОТ .......

111

5.2.2. УПРАВУВАЊЕ СО ВИСИНАТА НА ЛЕТОТ ................................ 121
5.2.3. АВТОПИЛОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУРСОТ ...........................

123

5.2.4. СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ СО БРЗИНАТА НА ЛЕТОТ .........

127

5.3. Комбиниран ILS/MLS автопилот ...........................................................

129

5.3.1. СИСТЕМИ НА ВОДЕЊЕ ПРИ ПРИОД ........................................... 129
5.3.2. КИНЕМАТИКА НА ЛЕТОТ ПРИ СЛЕТУВАЊЕ .......................... 132
5.3.3. КОНТУРИ НА ВОДЕЊЕ ПРИ СЛЕТУВАЊЕ СО ILS ….............. 134
5.3.3.1. Затворена контура со ILS локалајзер...................................

134

5.3.3.2. Затворена контура со ILS линија на слетување…………… 135
5.4. Систем за автоматско слетување на воздухоплов .............................. 137
5.4.1. ВОВЕД ................................................................................................

137

5.4.2. АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА СЛЕТУВАЊЕ BLEU .....................

139

5.4.3. АВТОМАТСКО „FLARE“ УПРАВУВАЊЕ ....................................

140

5.5. Сателитски системи за водење при слетување .................................... 142
5.6. Алгоритми на водење при слетување .................................................... 145
5.6.1. ВОВЕД …………………………….……………………………….

145

5.6.2. СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ СО БОЧНОТО ДВИЖЕЊЕ ПРИ
СЛЕТУВАЊЕ ...................................................................................

149

5.6.3. АЛГОРИТМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВИСИНАТА НА ЛЕТОТ
ПРИ СЛЕТУВАЊЕ ............................................................................

152

5.6.4. АЛГОРИТМИ ЗА АВТОМАТСКО СЛЕТУВАЊЕ БАЗИРАНИ
НА GPS ..................................................................................................

164

5.7. Инверзна динамика и генерирање траектории за автоматско
слетување ....................................................................................................

174

5.7.1. КОНЦЕПТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕРЗЕН МОДЕЛ НА
ДИНАМИКАТА .................................................................................

174

5.7.2.БЛОК ДИЈАГРАМ НА СИСТЕМОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ВОЗДУХОПЛОВ СО ИНВЕРЗЕН МОДЕЛ НА ДИНАМИКАТА
И ПРИМЕНА НА GBAS СИСТЕМ ЗА СЛЕТУВАЊЕ ………….

177

5.7.3. МОДЕЛИ ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ ТРАЕКТОРИИ ЗА
АВТОМАТСКО СЛЕТУВАЊЕ ......................................................... 186

ГЛАВА 6
СИМУЛАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА ВОДЕЊЕ И
УПРАВУВАЊЕ ПРИ СЛЕТУВАЊЕ СО ПОМОШ НА
MATLAB/SIMULINK ........................................................................................ 195
6.1. Вовед .............................................................................................................. 195
6.2. Симулација на системот на управување со надолжното движење

197

6.3. Симулација на системот на управување со бочното движење .........

203

6.4. Симулација на процесот на слетување при користење на ILS ......... 212

6.5. Симулација на процесот на автоматско слетување при користење
на GPS базиран навигациски систем ...................................................... 218
6.6. Дискусија на добиените резултати .......................................................... 230

ГЛАВА 7
ЗАКЛУЧОЦИ
7.1. Генерални заклучоци.................................................................................

233
233

7.2. Научен и практичен придонес.................................................................. 236
7.3. Ограничувања и насоки за идни истражувања.................................... 238
ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................................
ПРИЛОЗИ
Прилог А: Параметри на воздухоплов Boeing 747-100 за симулација
Прилог В: МАТЛАБ кодови за симулација

241

БЛАГОДАРНОСТИ
Ја изразувам својата посебна почит и благодарност кон мојот ментор,
ред. проф. д-р Стојче Десковски, за неговото несебично, залагање, водење, помош, и
трпеливост во текот на изработката на оваа докторска дисертација.
Посебна благодарност упатувам кон ред. проф. д-р Кристи Бомбол за
несебичната помош и споделување на своето искуство, така што со своите
конструктивни сугестии овозможи ова научно истражување да добие на логичка
структура и квалитет.
Благодарност изразувам до ред. проф. д-р Виолета Маневска, која со своите
искуства и забелешки придонесе за квалитетот и содржината на дисертацијата.
Благодарност им изразувам на ред. проф. д-р Зоран Гацовски, ред. проф. д-р
Цветко Митровски и д-р Томислав Тунтев за нивните стручни совети до конечната
реализација на истражувањето.
На крај им благодарам на моите родители и на моето семејство за поддршката
и разбирањето во периодот на изработката на дисертацијата.

Битола, 20.1.2015 год.

Olivera Petrovska

АПСТРАКТ
Слетувањето на воздухопловите е една од најкритичните фази на летот,
особено ако летот се одвива во лоши временски услови и намалена видливост. Во
овие услови, кога не е можно визуелно слетување водено од пилотот, решението се
гледа во точното мерење на тековните координати на воздухопловот и
обезбедување автоматско слетување. Класичните системи за инструментално
слетување ILS не даваат таква можност. Затоа, решението се бара во примената
на GPS- базирани технологии за слетување.
Во дисертацијата истражувањата се насочени кон анализа и примена на
нови решенија во процесот на слетување базирани на GPS технологијата и на
развојот на алгоритми кои ќе одговорат на барањата кои произлегуваат од
можностите на GPS базираниот навигациски систем за слетување – GBAS.
Располагањето со точна информација за тековните просторни координати на
воздухопловот дава можност за развој на алгоритми за водење на воздухопловите
по дефинирани референтни траектории во услови на намалена видливост во сите
три категории на приод и слетување, вклучувајќи автоматско слетување без
учество на пилотот.
Во ова истражување е развиен алгоритам за водење при слетување кој
користи информации за реалните координати на воздухопловот од GPS базиран
навигациски систем. Креиран е алгоритам за водење при слетување во чијашто
структура влегуваат: генератор на референтни траектории којшто врз основа на
дадени контролни точки формира континуална номинална траекторија во 3D;
инверзен модел на воздухоплов, кој врз основа на номиналната траекторија
генерира номинална состојба и номинални управувања; линеарни управувачи кои ја
регулираат грешката меѓу номиналната и реалната траекторија, и обезбедуваат
потребна стабилност и точност на водење.
Развиени се модели во МАТЛАБ/СИМУЛИНК кои се користат за симулација
и тестирање на моделите на воздухопловот и на системот за водење и управување
при слетување со помош на ILS и со GPS–GBAS. Во симулациите се користени
податоци за воздухоплов B747–100. Резултатите од симулациите ги верифицираат
изведените симулациски модели и алгоритми за водење при слетување.
Стабилноста на системот на водење е обезбедена и се гледа од конвергенцијата на
реалната траекторија кон референтната кога се појавува некое нарушување.
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ABSTRACT

The most critical operation for an aircraft to perform is landing, especially when flying
under low visibility conditions. In these conditions, when the pilot cannot visually guide
the landing, the solution can be seen in the exact measure of the current coordinates of the
aircraft and providing automatic landing. The classic instrument landing systems – ILS
does not provide such an opportunity and therefore the solution is in the application of
GPS based technology for landing.

In this dissertation the research is directed at analyzing the new navigation solutions in
process of landing which are based on GPS technology and the development of modern
algorithms that will satisfy requirements resulting from the opportunities of new GPS
based navigation system for landing – GBAS (Ground Based Augmentation System). The
accurate information about current spatial coordinates of the aircraft provides an
opportunity for the development of algorithms to guide aircraft defined by reference
trajectories in conditions of reduced visibility prospectively in all three categories of the
approach and landing, including automatic landing without the participation of the pilot.

The main objective of the research is the development of algorithm for guidance of landing
which can use information about the actual coordinates of the aircraft from the GPS-based
navigation system. As a result of the research, the algorithm for guidance of landing and
the structure includes: generator of the reference trajectories which on the basis of the
given control points, in 3D space form continual nominal trajectory; inverse model of the
aircraft based on the nominal trajectory generates nominal condition and nominal
guidance (avert of the rudder); and linear controls for regulation of errors between
nominal and real trajectory and provide needed stability and accuracy of the guidance.

For simulation and testing the model of an aircraft and of a landing guidance system when
using the ILS and GPS – GBAS, MATLAB / SIMULINK is used. Data for the commercial
Boeing 747-100 are used. The simulation results verify the simulation models and
algorithms for landing guidance system. The stability of the system for guidance is
provided and is shown by the convergence of the real trajectory to referent trajectory when
some disorders оccur.
iii
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Ознака

Значење на англиски јазик

Значење на македонски јазик

ADS - B

Automatic dependent surveillancebroadcast
Automatic Depended Surveillance

Автоматски зависен систем за
надзор – пренос
Автоматски зависен систем за
надзор
Систем на автоматско управување
Референтен систем за положба и
курс
Систем на автоматско управување
со летот
Единица за експериментално
слетување на слепо
Систем за подобрување на
управувањето
Кодно раздејствување на
повеќекратни пристапи
Диференцијален систем за глобално
позиционирање
Висина на одлука
Систем за мерење на растојанието
Ослабување на прецизноста
Систем цврсто врзан за Земјата
Европски геостационарен сервис за
навигациско покривање
Исток, север и горе
Федерални цивилни воздухопловни
власти во САД
Сегмент на финален приод
Лет по жица
систем на управување со летот
Единица за управување со летот
Симулации во забрзано време

ADS
АCS
АHRS
AFCS

Automatic control system
Attitude and heading reference
system
Aircraft Flight Control System

BLEU

Blind Landing Experimental Unit

CAS

Control augmentation system

CDMA

Code Division Multiple Access

DGPS

ENU
FAA

Differential Global Positioning
System
Decision Height
Distance measuring equipment
Dilution of Precision
Earth – Centered, Earth – Fixed
European Geostationary Navigation
Overlay Service
East, North, Up
Federal Aviation Authorities (USA)

FAS
FBW
FCS
FCU
FRTS

Final Approach Segment
Flight by wire
flight control system
Flight control unit
Faster than real – time simulation

DH
DME
DOP
ECEF
EGNOS

x

GBAS

Ground Based Augmentation System

GNSS

Global Navigation Satellite System

GMT
GPS

Greenwich Mean Time
Global Positioning System

HOW

Handover word

HOT
IATA

Higher-order terms
International Air Transport
Association

ICAO
ILS

International Civil Aviation
Organization
Instrument Landing System

LAAS

Local Area Augmentation System

INS
LLZ
LQR
MLS
MCP
MM
MMR
NDB
NED
NDI
NOTAM
ОМ

Inertial Navigation System
Localizer
Linear Quadratic Regulator
Microwawe Landing System
Mode control panel
Middle Marker
Multi Mode Receiver
Non-directional (radio) beacon
North, East, Down
Nonlinear Dynamic Inversion
Notice to Airmen
Out marker

PPS

Precise Positioning Service

PFD
PLI

Primary flight display
Piecewise Linear Interpolation

RNAV
RNP
RTS
RVR
RWY
SARPS

Area Navigation
Required Navigation Performance
Real – time simulation
Runway Visibility Range
Runway
Standards and Recommended
Practices
Satellite – Based Augmentation
System
Ѕelective Availability
Stability augmentation system

SBAS
SA
SAS

Земно базиран аугментациски
систем
Глобален навигациски сателитски
систем
Средно време по гринич
Систем за глобално позиционирање
Збор кој го дава GPS времето и
идентификува одредена подрамка
од целата рамка
Ознака за членовите од повисок ред
Меѓународна асоцијација за
воздушен сообраќај
Меѓународна организација за
цивилно воздухопловство
Систем за инструментално
слетување
Локален систем за проширување на
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ГЛАВА 1

ВОВЕД
Полетувањето (take off) и слетувањето (landing) се две доста значајни етапи на
летот на воздухопловите коишто се одвиваат на аеродромите. Повеќето незгоди во
воздушниот сообраќај се случуваат токму во овие две фази на летот. Поради тоа,
ним им се посветува особено внимание. Ова се огледа во инсталирањето на
најсовремена опрема на аеродромите, вградување посебни уреди за навигација и
водење на воздухопловите, прецизно дефинирање на процедурите за полетување и
слетување, како и спроведување квалитетна обука на персоналот.
Во оваа докторската дисертација се врши истражување на процесот на
слетување на воздухопловите и негово подобрување со примена на нови технолошки
решенија со цел да се да се зголеми безбедноста на сообраќајот во влошени
временски услови, како што е намалена видливост поради магла, врнежи од дожд и
снег, дејство на ветер итн.
Треба да се напомене дека во достапната литература не се сретнуваат
конкретни решенија ниту методи на испитување на перформансите на системите
базирани на комплетни математички модели. Овој факт ја зголемува оригиналноста
на трудот и неговиот придонес.
1.1. Сегашна состојба
Системите за инструментално слетување – ILS (Instrumental Landing Systems),
кои се во употреба подолго време, обезбедуваат прецизно водење на воздухопловите
во фазата на приоѓање и слетување на полетно – слетната патека (ПСП). Притоа, тие
користат комбинација од радио сигнали, и, во многу случаи, мрежа од светла со
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висок интензитет со цел безбедно слетување во инструментални метеоролошки
услови (услови во кои треба да се применат правилата на инструментално летање –
instrument flight rules) како што се: намалена видливост поради магла, дожд, снег,
итн. Поновата технологија од ILS, микробранов систем за слетување – MLS
(Microwave Landing System) брзо е суспендирана со појавата на GPS (сателитски
систем за глобално сателитско позиционирање) и системите базирани на GPS. GPS
базираниите WAAS системи (Wide Area Augmentation System – широко обласен
аугментациски систем, познат како Satellite – Based Augmentation System – SBAS),
како и LAAS системите (Local Area Augmentation System, познат како Ground – Based
Augmentation System – GBAS) се темелат на GPS системот на водењеза прецизен
приод и слетување на воздухопловот на ПСП.
Од точноста на мерење на позицијата на применетите системи за слетување
зависи категоризацијата на аеродромите за слетување на воздухопловите. Постојат
три познати категории во воздухопловството (I, II, III-A, III-B, III-C), кои се
дефинирани според висината на летот на којашто треба да се одлучи за напуштање
на слетувањето доколку видливоста во правец на ПСП не е поголема од
дефинираната.
Аеродромите за инструментално слетување мора да имаат:
▫ ПСП за слетување со помош на инструменти, која мора да биде опремена
со средства и уреди кои не се визуелни, но овозможуваат водење во одреден
правец поради праволинискиот приод;
▫ ПСП за прецизен приод, категорија I. Овие ПСП се опремени со уреди за
прецизен приод и визуелни средства кои овозможуваат приод до висина на
донесување одлука од најмалку 60 метри и при хоризонтална видливост од
најмалку 800 метри или долж ПСП од најмалку 550 метри;
▫ ПСП за прецизен приод, II категорија. Овие ПСП се опремени со уреди за
прецизен приод и визуелни средства кои овозможуваат приод до висина на
донесување на одлука од најмалку 30 метри при хоризонтална видливост
долж ПСП од најмалку 350 метри;
▫ ПСП за прецизен приод, категорија III. Тие се делат на три поткатегории:


Категорија III-А: со висина на донесување одлука под 30 метри или без
висина на одлука при хоризонтална видливост долж ПСП од најмалку 200
метри;
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Категорија III-В: со висина на донесување одлука под 15 метри или без
висина на одлука при хоризонтална видливост долж ПСП најмалку 50
метри;



Категорија III-C: нема висина на одлука и нема ограничување на
видливоста долж ПСП.

Аеродромите добиваат сертификати за слетување само за категориите за
коишто се опремени. Категориите се тесно поврзани со временските услови за
слетување, т.е. намалената видливост е последица на постоење магла, врнење на
дожд или снег итн.
1.2. Проблем и предмет на истражувањето
Проблемот на истражување се однесува на истражување на процесот на
слетување на воздухоплови во услови на дејство на надворешни нарушувања. Како
надворешни нарушувања се сметаат дејството на временските услови: магла, ветер,
врнежи на дожд, снег и сл....).
Денес, наспроти широката употреба на GPS, системите за слетување базирани
на GPS не се во широка употреба поради точноста која се обезбедува со
стандардниот GPS сигнал, којшто не е прифатлив за слетување.
Бидејќи досегашните системи коишто се користат при слетување на
воздухоплови како што се ILS, MLS, GPS базираниите WAAS и LAAS системи
сеуште во себе ги немаат перформансите за задоволување на потребите во услови на
надворешни нарушувања, потребно е да се креира нов алгоритам за слетување на
воздухоплов којшто ќе обезбеди слетување и во услови на надворешни нарушувања.
Со креирање на овој алгоритам ќе се овозможи непречено и безбедно
одвивање на воздушниот сообраќај при било какви метеоролошки услови да владеат
на аеродромот. Секако важно е да се напомене дека поради надворешните
нарушувања проблемите со пренасочувањето на воздухопловите за слетување на
други аеродроми и затварањето на аеродромите ќе се елиминираат.
Предмет на докторската дисертација е проучување на функционирањето на
системот на водење при слетување на воздухоловот при користење информации за
позицијата и ориентацијата добиени од GPS – базирани и други сензори коишто ги
поседува воздухопловот (AHRS, IMU – INS) во услови на дејство на надворешни
нарушувања.
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1.3. Цел на истражувањето
Врз основа на дефинирано и релевантно множество на нарушувања под чие
дејство ќе биде изложен воздухопловот при слетување, теоретска цел на
истражувањето е развој и проектирање на алгоритам за подобрување на
перформансите на системот за слетување и овозможување прецизно и безбедно
слетување на воздухопловот во услови на намалена видливост и нарушувања.
Испитувањето на функционирањето на системот за слетување и тестирањето
на развиениот алгоритам ќе биде направено со помош на соодветен софтвер
(MATLAB/Simulink), врз основа на математичкиот модел на системот за слетување.
1.4. Хипотеза на истражувањето
Анализата на процесот на слетување се базира на користење математички
модел на системот на водење на воздухопловот компониран од тестирани модели на
леталото, применетите уреди за управување и сензорите на навигацискиот систем,
при дефинирано релевантно множество на нарушувања кои дејствуваат на
воздухопловот. Во симулацискиот модел треба да се вклучат следниве нарушувања:
дејството на ветерот, состојбата на атмосферата на аеродромот, како и шумовите на
мерење на сензорите.
Научна хипотеза: креираниот алгоритам за водење при слетување со помош
на GPS – базиран навигациски систем ќе обезбеди стабилност и висока точност на
водење при слетување во услови на дејство на надворешни нарушувања.
1.5. Преглед и оценка на досегашните истражувања
Главна карактеристика на современиот воздушен сообраќај е безбедно
слетување на воздухопловот и значајна хетерогеност во системот.
Навигацијата е клучот на националната и интернационалната индустрија,
комерција и безбедност. Познавањето на позицијата, како релативната така и
апсолутната, се користени низ историјата за да се добие предност, како во цивилни,
така и во воени потреби. Од основните техники, развиени пред две илјади години,
луѓето од цел свет достигнале еволуциски и револуционен прогрес во сознанието на
позицијата.
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Првата практична имплементација на GPS–от за одредување на позицијата на
воздухопловот започнала уште во раните деведесети години.
Направен е голем број истражувања во однос на методологијата и
можностите на GPS–от, но авторите Hayward и Dumaine се пионери на прототипот
на ниско-ценовни GPS системи за одредување на позицијата. Се прават напори за
примена во фазата на слетување на воздухопловот за поголема практичност и
робустност (стабилност при надворешни нарушувања).
Во првичните истражувања за одредување на позицијата на воздухопловот со
помош на GPS, се покажало дека нема тешкотии коишто се предизвикани од
повеќефазните сигнали, фреквентниот циклус и ограничената видливост на
сателитот, со што може да се одреди робустноста на системот.
Како и да е, јасно е дека GPS–от има важен удел во иднината на
воздухопловната навигација. Главно, кога постојат услови на намалена видливост,
правилата за прецизно слетување на воздухопловот се неостварливи без постоење на
GPS, но грешките на GPS–от во овие услови на нарушувања може да доведат до
небезбедно слетување.
Во досегашната научна практика постојат истражувања во следните правци:
диференцијален глобален систем за позиционирање (DGPS) на кој се темели
прецизниот приод и слетување предложен од Сојузната управа за воздухопловство
(Federal Aviation Administration– FAA). Тој вклучува [43] :
▫ Широко обласен аугментациски систем (Wide Area Augmentation System – WAAS)
и Локално обласен аугментациски систем (Local Area Augmentation System –
LAAS);
▫ навигацискa интегрaција за прецизно слетување на воздухоплов користејќи GPS;
▫ слетување на воздухоплов користејќи модернизиран GPS и Широко обласен
аугментациски систем WAAS.
Разгледувањата на WAAS грешките за позицијата на воздухопловот
моделирани се со комбинација на брзи и бавни стохастички процеси. Процедурите
на моделирање на бавните компоненти вклучуваат: одредување на врска меѓу
моќноста на спектарот и делот на магнитудата од одредениот дел (одредување на
вид на модел), користење на временска прогресија за добивање на параметрите во
моделот и споредување на симулираните временски серии со податоците. Со
примена на теоријата на временски серии за множествата на податоци и користењето
на ARX моделот од Matlab, може да се одреди дискретниот временски параметар
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средно време по гринич (Greenwich Mean Time – GMT). Со трансформација на
дискретниот временски параметар во непрекинато временско подрачје, временската
константа tslow се добива од дискретниот временски параметар. Грешките на
позицијата се независни една од друга, бидејќи GPS позицијата е решение на
равенката

за

псевдорастојанието.

Независните

шумови

се

шумови

на

псевдорастојанијата. Грешката на позицијата претставува линеарна комбинација на
сите независни шумови на псевдорастојанието. Методот на моделирање е користен
за да се одреди грешката на позицијата во секој правец како независна грешка, така
што врз база на тоа следат оптимистички анализирани резултати.
Стохастички модел којшто може да ги опише грешките на позицијата од прв
ред се Гаус – Марковите процеси, коишто бараат временска константа и јак шум за
детален опис. Временската константа може да биде отчитана од моќноста на
спектарот, додека јакиот шум може да се најде по пат на стандарда девијација од
грешката на позицијата.
Моделот на грешка на инерцијалните навигациски системи (Inertial
Navigation System – INS) се темели на координатниот систем цврсто врзан за Земјата
(Earth – Centered, Earth – Fixed – ECEF). Овој координатен систем е погоден откако
позицијата и брзината на сателитот се пресметани од параметрите на ефемеридите на
GPS сателитите кои се дадени во ECEF координати [43].
Двата независни системи се интегрирани со согледување на разликата од
излезот на двата системи и влезот на интеграцискиот филтер. Според тоа,
пресметките за грешката на позицијата и грешката на брзината се вчитани од
инерцијалниот излез за да се постигне подобро решение за позицијата. Мерењата на
интеграцискиот филтер ја претставуваат разликата меѓу INS грешката на позицијата
и WAAS грешката на позицијата.
Користејќи го WAAS моделот на грешка произлезен од NSTB WAAS
податоците, овозможува нови ограничувања на интегрираниот WAAS/INS систем.
Со оглед на бавната компонента од WAAS грешката на позицијата, точноста на
WAAS/INS системот преку WAAS системот не е значајно подобрена. Поради
калибрацијата на грешката на INS сензорот, интегрираниот систем овозможува
непрекинатост (до 40 секунди) за Категорија I (САТ I) прецизен приод кога WAAS ќе
се појават загубите. Добиеното време од подобрениот континуитет важно е за
пилотот да управува со загубите на WAAS. Интегрираниот WAAS/INS систем не
може да ја прошири точноста за задоволување на потребите на САТ II 95%
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вертикална точност, бидејќи точноста има влијание од WAAS грешката на
позицијата.
Разгледуваните LAAS алгоритми од ова истражување вклучуваат методи кои
користат растечки носечки фази за пренесување на позицијата [43]. Точноста на
LAAS алгоритмите на носечката фаза се споредувани со LAAS/INS интегрираниот
систем. LAAS алгоритмите на носечката фаза овозможуваат исто ниво на точност и
се разликуваат само во нивната структура на примена.
Истражувањата укажуваат дека двата системи WAAS и LAAS се подлежни на
можни меѓусебни влијанија и пречки кои можат да го нарушат нивниот континуитет
и употребливост.
Истражувањето на инерцијален бекап на GPS основниот прецизен систем за
слетување на воздухопловот вклучува: точност и проценка на интегрираниот
WAAS/INS систем; прецизна споредба меѓу различни LAAS алгоритми и
интегрирани LAAS/INS системи; и бекап систем кој се темели на интеграцијата од
три псевдолити [43]. Крајниот инерцијален бекап на 3 – PLs/INS системот, покажал
дека системот може независно да работи без линк на податоци, синхронизација на
податоци или без GPS.
Истражувањата покажаа дека интеграцијата на WAAS со INS може да
обезбеди времен бекап на податоците од GPS. Овој времен бекап се извршува со
примена на INS кој е калибриран со WAAS позицијата за да ги задоволи барањата на
САТ 1 (Категорија 1). Додека пак LAAS/INS интеграцијата вклучува издвојување на
важните карактеристики на INS од перформансите на DGPS/INS[30].
Исто така, вршени се истражувања во поглед на проучувањето на
перформансите на воздухопловскиот GPS приемник користејќи диференцијални
корекции и грешката на ограничувањата од WAAS кога трите GPS сигнали за
цивилна авијација (L1, L2, L5) се на располагање [60]. Прво, едната фреквенција може
да го измери јоносферското доцнење директно во воздухопловот. Така би се
надополнила мрежата на коригираното јоносферско доцнење кое е емитирано од
WAAS. Непосредното користење на повеќе фреквенции е поточно и нуди поголема
достапност. Второ, една фреквенција може да користи дополнителни GPS
фреквенции за намалување на интерферентни радио фреквенции. Дури, и ако две од
овие фреквенции се изгубат, корисникот може да се врати во мрежата на WAAS. На
крај, може да се земе предвид појак цивилен сигнал на модернизиран GPS како би се
добил понизок наклон на сателитот пред да биде искористен за решавање на
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позицијата. Проценката на перформансите на повеќе фреквенцискиот GPS систем за
слетување, кој зависи од бројот на расположливи GPS фреквенции, вклучува три
случаи:
1. Кога сите три GPS фреквенции се на располагање
2. Кога две од три GPS фреквенции се на располагање
3. Кога една од три GPS фреквенции е на располагање
Моделот на алгоритам на WAAS главната станица е променет со користење
на L1 и L5 фреквенциите за генерирање на корекциите за грешките на сателитскиот
часовник и ефемеридите, и јоносферските доцнења. Бидејќи L1 – L5 двојната
фреквенција на корисникот може директно да го пресмета јоносферското доцнење,
изведена е нова пресметка на опсегот на јоносферската грешка на корисникот (UIRE)
којашто вклучува нова двојна фреквенција на грешката на јоносферкиот опсег σi,UIRE
и на приемникот на воздухопловот σi,air. Новата пресметка на грешката на
корисникот на диференцијалниот опсег (UIRE) ги вклучува сите пресметки на
доцнењата на различните хардверски групи на сателити (σSV_L1L2, σ SV_L1L5 и σ SV_L2L5)
за да ги заштитат корисниците на двојните фреквенции L1 – L2, L1 – L5 и L2 – L5.
Новата UIRE пресметка за корисниците на двојна фреквенција ја вклучува разликата
на шумот на приемникот на воздухопловот и грешките на multipath-от. Според тоа,
не е потребен дополнителен σi,air израз во пресметките на заштитното ниво за
корисниците на двојна фреквенција. Модернизацијата на GPS и WAAS ја зголемува
точноста, интегрираноста и употребливоста на тој систем, развивањето на новите
алгоритми за користење на модернизирани три фреквенции на GPS/WAAS
приемниците и барометарската висина.
GPS сигналот се модернизира за да се задоволат потребите на воените и
цивилните GPS корисници [6]. Со оваа модернизација се добија два нови GPS
сигнали за позиционирање. GPS модернизацијата ја зголеми моќта на GPS сигналот.
Сите овие истражувања се насочени кон подобрување на GPS сигналот со
интеграција на системи и со воведување на нови фреквенции. Сето тоа е направено
за попрецизно слетување на воздухоплов, но кога на аеродромите владеат нормални
услови.
Во периодот од последните дваесетина години, GPS-от има ревулуционерно
постигнување во полето на навигацијата. Идната апликација на GPS–от за
комерцијалната авијација би била посебно примамлива за основниот навигациски
сателит во фазата на допир на земјата на ПСП при слетување (touchdown). Ова
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претставува поттикнувачка цел и технички предизвик за прецизно слетување кога на
аеродромот владеат услови на нула видливост, кога препорачаните правила за
точност, исправност, непрекинатост и достапност имаат потреба од ново ниво на
перформанси на GPS навигацискиот систем.
Оттука, главниот фокус на научното истражување во оваа дисертација е на
развивање методи за докажување на потребата од ново ниво на перформанси на GPS
навигацискиот систем во процесот на слетување на воздухопловот при нарушени
надворешни услови како што се магла, ветер, веавици, обилни врнежи на снег и
дожд и сл.
1.6. Методологија за изработка на докторската дисертација
При изработката на докторската дисертација користени се следните научни
методи:
▫ Метод на дескрипција и компарација;
▫ Метод на прибирање на податоци од литература кога владеат нарушени
услови при слетување на воздухоплови и податоци добиени од аеродром ;
▫ Математички метод;
▫ Метод на моделирање и симулација.
1.7. Структура на дисертацијата
Дисертацијата се состои од неколку целини коишто ќе бидат организирани на
следниот начин:
Во првиот дел дадени се воведни напомнувања (согледувања) во врска со
истражуваниот проблем, научната хипотеза, предметот и целите на истражувањето,
оценка на досегашните истражувања, структурата на трудот, како и очекуваните
резултати и научниот и практичниот придонес на истражувањето.
Во вториот дел на дисертацијата обработен е системот за инструментално
слетување којшто е долго во употреба и сè уште се користи на најголем број
аеродроми.
Во третиот дел објаснет е Глобалниот систем за позиционирање – GPS,
структурата на сигналот, одредувањето на позицијата, грешките што се јавуваат и
диференцијалниот GPS.
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Во четвртиот дел е презентиран процесот на развој на математички модел
на воздухоплов, при што како резултат се добива комплетен математички модел на
воздухоплов со шест степени на слобода на движење. Детално е опишана постапката
на креирање математички модел на воздухоплов којшто е нелинеарен и ја зема
предвид променливоста на параметрите ја вклучува атмосферата и влијанието на
ветерот како надворешно нарушување. Изведени се линеаризирани модели за
надолжното и за бочното движење на воздухоплов кои се користат за анализа на
динамиката и за развој на симулациските модели на системите на водење и
управување при слетување.
Петтиот дел е посветен на системот за водење и управување на
воздухоплов во кој се интегрирани сите компоненти на развојот на алгоритми за
слетување. Овде се опишува структурата на системот на водење и управување на
воздухопловот во кој се вклучени: автопилотот со своите потсистеми, навигацискиот
потсистем, сензорите и актуаторите. Тежиштето е дадено на алгоритмите за водење
и на креирањето на моделот на системот што се користи во симулациите и
тестирањето на алгоритмите за водење на воздухопловот.
Во шестиот дел се опишани развиените симулациски модели во
MATLAB/Simulink, прикажани се симулациските експерименти и е дадена анализа
на резултатите од симулациите.
Во седмиот дел изведени се заклучоци како резултат на направените
истражувања и добиените резултати. Исто така се дадени и насоки за идните
истражувања.
Во осмиот дел се наведува користената литература.
На крајот, во прилозите се дадени параметрите на воздухопловот коишто се
користени во симулациите.
1.8. Очекувани резултати и придонес на истражувањето
По пат на детална анализа и со примена на изнесената методологија на
работа, се очекува од ова истражување да произлезат следниве оригинални
придонеси во науката, и тоа:
1. Развиен математички модел, соодветен за анализа на перформансите на
воздухоплов со помош на симулации;
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2. Моделирање на нарушувањата и нивно користење во симулациските
експерименти;
3. Развиен симулациски модел на системот на водење соодветен за испитување
на перформансите во процесот на слетување;
4. Развиен алгоритам за водење при слетување кој обезбедува стабилност и
висока точност при слетување во услови на дејство на надворешни
нарушувања;
5. Создадена теориска основа за натамошни истражувања на проблемот на
слетување и примена на современи навигациски системи.
Методолошкиот придонес на дисертацијата се огледа во начинот на примена
на научната методологија во спроведувањето на истражувањата који се однесуваат
на слетувањето на воздухоплов во нарушени метеоролошки услови, обработката на
резултатите

математички

и

со

примена

на

симулациски

модели

во

MATLAB/Simulink и на крај комплетната презентација на трудот во писмена форма.
Практичниот придонес на трудот се согледа во следното:
▫ Применливост

на

резултатите

од

истражувањето

во

развојот

и

усовршувањето на системите за слетување на аеродромите во Република
Македонија;
▫ Примена на системите за слетување базирани на GPS на малите аеродроми,
каде нема инсталирани класични системи за инструментално слетување;
▫ Примена во едукативни цели – во наставниот процес на насоката за воздушен
сообраќај.
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ГЛАВА 2
СИСТЕМ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНО СЛЕТУВАЊЕ (INSTRUMENT
LANDING SYSTEM– ILS)

2.1. Општо за ILS
Системот за инструментално слетување (Instrument Landing System – ILS) е
основен систем за прецизен приод, пред сѐ наменет за цивилното воздухопловство.
Овој систем датира од 1929 година кога се извршени првите тестирања. Во 1941
година овој систем бил овластен од граѓанската аеронаутичка администрација и
поставен на шест локации. Повеќето од овие системи се користат во комбинација со
други системи за да се добијат поточни податоци.
ILS е способен да го обезбеди водењето за сите горенаведени категории, со
оглед дека на земјата е инсталирана соодветна опрема. Некои аеродроми имаат
квалитетен ILS сигнал за категорија II/III, но други фактори како што е
осветлувањето на полетно – слетната патека не ги исполнуваат сите барања за
слетувањата кои треба да се извршат за категорија II/III.
Различните категории на слетување се дефинирани според условите на
видливост. ICAO ги има дефинирано критериумите за секој вид на слетување
(Табела 2.1).
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Табела 2.1:Критериуми за категориите за прецизен приод и слетување

I
II

Долна граница на
видливост – висина на
одлука (Decision heightDH) (ft, m)
200 ft (60 m)
100 ft (30 m)

III – A
III – B
III – C

100 ft (30 m)
50 ft (15 m)
Без DH

Категорија

Визуелен опсег на
ПСП (Runway visual
range RVR) (ft, m)
2400 ft (800 m)
1200 ft (400 m)

Забелешка

Половина од минимумите за
приод на Категорија I

700 ft (200 m)
170 ft – (50 m)
Без RVR
Електрониката и автопилотот да
ограничувања
се точни и веродостојни
Извор: Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation, Sixth Edition, July 2006

ILS – сигналите се пренесуваат за да му обезбедат на пилотот континуирано
водење за правецот при приод на воздухопловот. Кога се врши слетување со ваков
систем за приод, пилотот се спушта до висина на одлука (Decision height – DH), на
која тој донесува одлука дали да започне со процедурата на слетување или пак да
оди наоколу т.е да кружи. Сите инсталации мора да одговараат на стандардите што
се утврдени од страна на ICAO, Annex 10 со соодветно и ефикасно поделена
категорија. Секој исклучок од овие стандарди се објавува во извештајот на пилотот
(Notice to Airmen – NOTAM) [33].
Повеќето ILS – инсталации се користат со системите за мерење на
растојанието (Distance Мeasuring Еquipment – DME) за да се обезбедат повеќе точни
и континуирани податоци. Движењето на објектите е предвидено со маркерите. Овие
системи можат да бидат комплетирани со ненасочен радио – фар систем (Non –
directional (radio) beacon – NDB), познат како локатор светилник чијашто функција е
да ги обезбедува насоките за време на меѓуприодот. Во финалниот приод патот е
означен од страна на ILS–от.
Овој систем дава сигнали кои му овозможуваат на пилотот континуирано
водење при приодот. Се добиваат два сигнала, и тоа сигнал од локалајзерот, кој ја
обезбедува латералната насока, и сигнал од планираната патека на слетување (агол
на понирање) – glideslope, кој ја обезбедува вертикалната насока. Овие сигнали ја
даваат информацијата за водењето на воздухопловот, додека информацијата за
опсегот ја даваат маркерите, при што распознаваме: надворешен, средиштен и
внатрешен маркер [32].
Од технички аспект, ILS – опремата се состои од: кутија за контрола на
фреквенцијата, локалајзер – приемник, glideslope – приемник (приемник на линијата
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на слетување), маркерски приемник и ILS – индикатор. Индикаторот се наоѓа во
кабината на воздухопловот, при што поместувањето на иглата на индикаторот му
покажува на пилотот на која страна треба да се движи.
Првото слетување на патнички воздухоплов со користење на овој систем
беше во САД, на 26 јануари 1938 година, кога воздухопловот Боинг (Boeing) 247–D
на Пенсилваниа Аирлајнс летна од Вашингтон и слета во Питсбург. Инаку, ваквиот
систем првпат беше инсталиран за тестирање на аеродромот во Индијанаполис во
1940 година. Единствената разлика меѓу тогашниот и денешниот систем е во тоа што
внатрешниот маркер на денешните системи е среден маркер (Сл. 2.1). Првото
целосно автоматско слетување со примена на ILS – системот се случи на аеродромот
во Бредфорд, Велика Британија, во март 1964 година.

VHF Локалајзер
1,000' вообичаено

Точка на пресек на
ПСП и проширениот
glideslope

Должина на
ПСП 7,000'

Средиштен маркер
Означува приближна точка
на одлука на висина

250' до 600' од
централната
линија на ПСП
Поставен да
овозможи 55' (±5)
од прагот на ПСП

Надворешен маркер
Обезбедува краен приод за
непрецизен приод

Фреквенција
на модулиран
сигнал на
локалајзер
150 Hz
90 Hz

3,000' до 6,000'
од прагот

UHF glide slope Предавател

Приближно 1,4°
ширина

90 Hz
Фреквенција
на модулиран
сигнал на
glideslope

0,7°
(приближно)

Надворешниот маркер
лоциран е од 4 до 7 милји
од крајот на ПСП

3° над
хоризонталата
(оптимално)

Правецот во ширина се
менува меѓу 3° до 6°
ускладен да овозможи
700' на прагот

Сл. 2.1: Систем за автоматско слетување на воздухоплови
Извор:Aeronautical Information Manual, FAA, February 9, 2012

Во 1974 година, ILS – системите беа ополномоштени од страна на
Федералните

цивилни

воздухопловни

власти

во

САД

(Federal

Aviation

Administration– FAA) за барем две главни полетно – слетни патеки на сите
регионални и интернационални аеродроми [35].
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При летање со ILS – системот мора да се следат два сигнала, и тоа: сигнал од
локалајзерот за латерална (бочна) насока (VHF) и планираната патека на слетување
(агол на понирање) за вертикална насока (UHF). Кога навигацискиот приемник е
вклучен фреквенцијата од локалајзерот да претставува секундарен приемник,
приемникот на glideslope–от автоматски се вклучува и ја покажува приоритетната
фреквенција. Системот е автоматски. Водењето на воздухопловот е обезбедено од
страна на ILS – приемникот, кој се наоѓа во воздухопловот со вршење на споредба на
длабочината на модулацијата.
Според категоризацијата на Федералните цивилни воздухопловни власти во
САД, постојат следните компоненти што го сочинуваат ILS – системот [35]:
▫

Информации за водењето: локалајзер и glidepath;

▫

Информации за опсегот: надворешен маркер (Out Marker – ОМ) и средишен
маркер (Middle Marker – ММ) ;

▫

Визуелни информации: светла за приод, светла на централната линија и на
прагот и светла на полетно – слетната патека (ПСП).
Треба уште да се објасни поврзаноста на двата сигнала, како тие

функционираат т.е принципот на работа на целиот систем. Принципот на работа се
базира на спојување на двете пренесени фреквенции од локалајзерот и glideslope–от,
при што за адаптација на приемниците потребен е избор на само една од нив.
Овие сигнали се покажуваат на инструменталната табла, која е наречена
индикатор. Пилотите во воздухопловот ја следат инструменталната табла. Ова
овозможува воздухопловот да ја следи централната линија на ILS т.е со користење
на компонентите на овој систем, воздухопловот да слета и во лоши временски
услови.
2.1.1. ICAO – ПРЕПОРАКИ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА
Меѓународната организација за цивилно воздухопловство (International Civil
Aviation Organization – ICAO) стандардите за Глобалниот навигациски сателитски
систем (Global Navigation Satellite System – GNSS) ги опишува во Стандардите и
препорачаните постапки (Standards and Recommended Practices – SARPS) Анекс 10
(ICAO, 2006)[33]. ICAO ги прецизира препорачаните перформанси на навигацискиот
систем на воздухопловот во смисла на четири параметри: точност (разлика меѓу
пресметаната позиција и вистинската позиција), целокупност (вистинска големина
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која може да биде ставена во точноста на наведените податоци од целокупниот
систем), непрекинатост (способност да обезбеди навигациска услуга без прекин за
време на назначена операција) и расположливост (дел од времето на навигацискиот
систем кој обезбедува сигурна навигациска услуга).
За да бидат потврдени, воздухопловните навигациски системи мора да
задоволат одредени големини за горенаведените параметри. ICAO – стандардите и
препорачаните постапки ги прецизираат соодветните големини за фазите на
полетување до фаза на приод. ICAO прават напори со цел редефинирање на
регионалните разлики на различни навигациски области и спецификациите на
препорачаните навигациски перформанси во глобално усогласено множество на
апликациите на перформансите на основната навигација.
Глобалната заедница за авијација се соочува со значајни предизвици, како
што е зголемувањето на потребата за воздухопловни транспортни услуги. Членките
на ICAO се соочуваат со изнаоѓање решенија за безбедно зголемување на
капацитетот, ефикасноста, и пристапот. Овие ограничувања во голема мера се
резултат на потпирање врз конвенционални копнени навигациски уреди (пр.: VOR,
NDB, ILS).
2.2. Локалајзер
Локалајзерот обезбедува водење на воздухопловот по должината на полетно –
слетната патека (ПСП) т.е дава сигнал за латерална (бочна) насока. Тој се бележи со
LOC или во Европа со LLZ. Антенскиот предавател на локалајзерот е во согласност
со централната линија на ПСП на 300 метри оддалеченост од крајот на истата.
Антената може да биде 20 метри широка и 3 метри висока. Се состои од голем број
диполи и рефлектори. Радио сигналот што е емитиран од локалајзерот прави
структура на композитни полнежи кои се состојат од преклопени „лобови“ (заоблени
делови). Лобот на левата страна е модулуран со тон на 90 Hz, додека лобот од
десната страна – со тон на 150 Hz (Сл. 2.2).
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90 Hz

Локалајзер

LLZ Антена

150 Hz

Сл. 2.2: Локалајзер
Извор:FAA, Air Navigation, Section 1, Navigation Aids

Приемникот на локалајзерот е поставен на леталото и ја мери разликата во
длабочина на сигналите модулирани на 90Hz и 150Hz (Сл. 2.3). Разликата меѓу двата
модулирани сигнали варира во зависност од приближувањето на воздухопловот до
централната линија.

Приемник

Демодулатор

Засилувач

Филтер
90 Hz

Филтер
150 Hz

Сл. 2.3: Принцип на работа на приемникот на локалајзерот и на glideslope-от
Извор:FAA, Air Navigation, Section 1, Navigation Aids

Ако имаме доминација на еден од лобовите т.е на лобот од 90 Hz или на
лобот од 150 Hz, воздухопловот се наоѓа надвор од централната линија. Во
пилотската кабина, иглата на хоризонталниот индикатор или на девијацискиот
индикатор ќе покажува дека воздухопловот ќе треба да оди во лево или во десно за
да се исправи грешката и да се спушта по центарот на ПСП.
Ако иглата е во центарот, разликата во длабочината на модулацијата е нула.
Тогаш воздухопловот се наоѓа на централната линија на локалајзерот, при што се
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поклопува со централната линија на ПСП. Лобовите се произведуваат поради тоа
што зракот од ILS-локалајзерот се насочува кон несакани страни.
Кога се зборува за ILS – сигналите, треба да се спомене сличноста на овие
сигнали со сигналите од подрачјето на доста висока фреквенција на зрачење (VHF
Omni Directional Radio Range – VOR). Информацијата од локалајзерот се покажува
на ист индикатор како и кај VOR – информацијата.
Индикаторот на локалајзерот реагира различно од VOR – индикаторот на
неколку начини, и тоа [36]:
1.

Локалајзерот се состои од само еден курс.

2.

Иглата на курсот на локалајзерот е четири пати почувствителна од иглата кај
VOR–от. Степенот на корекција мора да биде многу помал, бидејќи е поголема
осетливоста. При работа на VOR – индикаторот, секоја точка на иглата под 2
степени претставува отстапување, додека кај локалајзерот секоја точка на
иглата под 0.5 степени претставува отстапување.

3.

Бидејќи локалајзерот обезбедува информации за само еден радијал, на
навигацискиот приемник автоматски се прекинува бирачот на радијали на VOR
– индикаторот. Вртливиот бирач на радијали уште ротира на курсот на
инструментот, но без ефекти на иглата.
ILS локалајзерот покрива:
▫

±10 степени од централната линија во опсег од 25 NM

▫

± 35 степени од централната линија во oпсег од 17 NM
Покриеноста на локалајзерот претставена е на Сл. 2.4.

Центар
на
локалајзерот

25°
17NM

10°

25NM

Линија на курс

10°

Антена
25°

Сл. 2.4: Покриеност на локалајзерот
Извор: ATPL Radio Navigation, 2003

18

Максималната сила на полето е насочено кон централната линија до низа од
10 наутички милји (NM). Ако некој воздухоплов се наоѓа надвор од покриеноста на
курсот, ќе се примат невистинити сигнали од локалајзерот. Во некои случаи овие
сигнали се предизвикани од лобовите и можат да дадат спротивни индикации.
Сигналите од локалајзерот се заштитени до низа од 25 NM на висина од 2
метри (6.250 стапки). Точноста на локалајзерот се проверува до низа од 10 NM.
Горенаведените критериуми треба да им овозможат на воздухопловите да можат да
прават маневри, кои се неопходни за да го прифатат курсот на локалајзерот во
надворешна граница на покриеност и да го извршат последното спуштање по
glideslope–от (Сл. 2.5).

Сл. 2.5: Насочување на воздухоплов по хоризонтална линија со помош на локалајзер
Извор: ILS Tutorial animation

Сигналите од локалајзерот и glideslope–от се повикуваат со помош на
опремата што е сместена во воздухопловот, така што пилотот може директно да
комуницира со нив.
Магнитудата на струјата на локалајзерот iloc зависи од аголот rloc [rad] меѓу
референтната рамнина на локалајзерот и вертикалната рамнина што ја пресекува
воздухопловот (Сл. 2.6).
xloc

xt (+)
xE

ПСП

xF

C
Антена на
локалајзерот

dloc - yt(+)

I′loc (+)
YE
YF

Rloc

xE

YE

Сл. 2.6: Насочување на воздухоплов по хоризонтална линија со помош на локалајзер
Извор: Instrument Approach Procedure, FAA, 2010
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Струјата во локалајзерот е: iloc s loc rloc [ A]
каде што:
- s loc е прецизноста на системот, притоа s loc треба да го задоволува условот:

s loc 1.40 xloc [ A / rad ] ,
- xioc претставува растојанието од антената на локалајзерот до почетокот на
ПСП.
2.3. Индикатор на линијата на слетување
Glideslope–от или уште попознат како Glidepath е дел од ILS – системот во
форма на сигнал кој обезбедува движење на воздухопловот по вертикална насока.
Glideslope–от е уред кој го дава утврдениот агол на понирање на соодветен аеродром
во идеални услови, односно планираната (референтната) патека (линија) на
слетување. Тој е поставен на 300 метри од прагот и на 150 метри од централната
линија. Сместен е на оптималната точка на допир, така што неговата ширина ја сече
ПСП. Ова обезбедува дозвола дека тркалото може да го пречекори прагот на ПСП,
како и другите објекти на теренот за време на слетувањето (Сл. 2.7).
Стандарниот агол на понирање (слетување) е 3º во завршниот приод на ПСП.

Сл. 2.7: Насочување на воздухоплов со претходно определена ILS- патека со помош
на glideslope
Извор: ILS Tutorial animation

Секој од овие сигнали е прикажан со индикатори на таблата. Инструментите
со кои се прикажуваат овие сигнали се наречени навигациски индикатори. Пилотите
ги управуваат воздухопловите врз основа на отстапувањата што ги исчитуваат на
инструментите за индикација. Со нивна помош се обезбедува воздухопловот лесно
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да се постави по ILS – централната линија. Вертикалната насока што е прикажана на
инструментот од страна на glideslopе – индикаторот му помага на пилотот во
постигнување на соодветна точка на допирливата зона. Како дополнување на
споменатите сигнали, локалајзерот обезбедува уште еден сигнал за идентификација
на ILS со периодично повторување на морзеов код со фреквенција од 1020 Hz. Ова
обезбедува сигурност за пилотите дека се наоѓаат на вистинскиот ILS – систем.
Сигналите од glideslope–от не обезбедуваат идентификација, па затоа ILS –
системите го користат само сигналот од локалајзерот за оваа намена.
Преносот со glideslope–от спаѓа во групата на 40 UHF фреквенции од 329.15 –
335 MHz. Овие фреквенции се користат за креирање на точен зрак. Преносот на
сигналот е означен на вертикална рамнина во два лоба, слично како и кај
локалајзерот. Горниот лоб има модулација од 90 Hz, додека долниот т.е понискиот
лоб има модулација од 150 Hz (Сл. 2.8).

90 Hz
Glide slope

GP Антена

150 Hz

Сл. 2.8.Glideslope
Извор:Federal Radionavigation System, 2001

Разликата во длабочината на модулацијата ја поттикнува хоризонталната игла
на инструментот да укаже дали воздухопловот е во лоб со 90 Hz или со 150 Hz. На
овој начин се дава позицијата на централната линија на Glideslope–от. Линијата
којашто во двете модулации е еднаква во длабочина, ја дефинира централната линија
на glideslope–от. Тоа е 3º од хоризонталата, но би можело да се приспособи меѓу 2 и
4 степени за да се прилагоди на соодветните локални услови.
Во близината на прагот за слетување, планираниот наклон т.е glideslope–от
станува закривен и постепено се израмнува. Ова е последица кога се преклопува
целосното автоматско слетување. Тоа е една од причините зошто Категоријата на
слетување III бара да се користи и алтиметар. Локацијата на glideslope–от, како и
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изборот на аголот на планираниот наклон ќе зависат од повеќе интерациски фактори
и тоа:
▫

Прифатливи оцени за брзината на воздухопловот при спуштање и приод
користејќи воздушни полнежи

▫

Позицијата на пречките и резултатот од отстранување на пречките

▫

Хоризонтална покриеност

▫

Локацијата на технички проблеми

▫

Желбата за посигнување на ILS референцата да биде 50 (15.25 метри) стапки
над прагот од централната линија

▫

Должината на ПСП
Покриеноста која ја опфаќа glideslope–от или планираниот наклон е

распостранета на 8 степени од двете страни на централната линија на локалајзерот на

8°
ПСП
8°

Централна линија

растојание од 10 NM (Сл. 2.9).

10 NM

Сл. 2.9: Покриеност на glideslope–от
Извор:ATPL Radio Navigation, 2003

Треба да се каже дека glideslope–от е почувствителен од локалајзерот. На
надворешниот маркер, секоја точка од девијацијата на glideslope–от е еднаква на 50
метарско оддалечување од пропишаниот планиран наклон. На средниот маркер
чувствителноста е 2.5 метри по точка.
2.4. Маркери
Радио – фаровите (Marker beaconѕ) се маркери коишто со својата снага
емитираат радио сигнали вертикално кон небото. Сите маркери емитираат сигнали
на иста фреквенција, маркерите работат на фреквенција од 75 MHz. Радио –
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фаровите можат да се добијат само кога воздухопловот е горе во воздух. Овие радио
– фарови не можат да се користат како придружни средства за навигациски цели.
Работат на следниот принцип: емитираниот зрак формира поларен дијаграм
во форма на вентилатор или инка во вертикална форма. Постојат четири вида на
маркери, и тоа [35]:
1. Надворешен маркер
2. Средиштен маркер
3. Внатрешен маркер
4. Маркер на воздушн пат
Надворешен маркер – овој маркер треба да се наоѓа на 7.2 km (3.9 NM) на
прагот; ако оваа далечина не е изводлива, тој треба да биде лоциран меѓу 6.5 и 11.1
km (3.5 и 6 NM) на прагот. Модулацијата се повторува во Морзеов код со цртички на
тон од 400 Hz. Индикаторот во пилотската кабина го обележува овој маркер со сина
светилка што дава согласност за примениот аудио код. Целта на овој светилник е да
ја

обезбеди

висината,

растојанието

и

функционирањето

на

опремата

на

воздухопловот во меѓуприодот и финалниот приод. Фреквенцијата на модулирање
кај овој маркер е 400 Hz со аудио тон и континуирана стапка од 2 цртички во
секунда. Дава знак со палење на сината лампа на индикаторот.
Средиштен маркер – средишниот маркер треба да биде лоциран така што да
се покажат условите на ниска видливост на точката на неуспешен приод и
неминовната точка на визуелен контакт со ПСП. Идеалното растојание е околу 3500
стапки (1067 m) на прагот. Овој маркер е модулиран со тон на 1.3 kHz како
наизменичен Морсеов стил на точки и цртички со брзина од два во секунда. Во
пилотската кабина маркерот е покажан најчесто како жолта светилка што укажува на
пилотот за примен аудио код.
Внатрешен маркер – внатрешниот маркер е инсталиран и лоциран за да ги
покаже условите на ниска видливост и опасноста од пристигнување на прагот на
ПСП. Ова е типично за позицијата на воздухопловот на ILS за достигнување
минимум на Категорија II. Лоциран е на растојание од околу 1000 стапки (300 m) од
прагот. Маркерот е модулиран со Морзеов стил со точки од 3 kHz. Во пилотската
кабина овој маркер е прикажан како бела светилка што укажува на примање на
аудио код. Овој маркер најмногу се наоѓа во воените инсталации т.е се употребува за
воени цели. Индикацијата на надворешниот, средиштниот и внатрешен маркер е
претставена на Сл. 2.10.
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Сл. 2.10. Индикација на надворешен, средиштен и внатрешен маркер
Извор:FAA, Air Navigation, Section 1, Navigation Aids

Зраците преку кои се емитуваат овие сигнали се насочени вертикално нагоре
кон патеката на спуштање. Тие се кодирани така што кога воздухопловот ќе помине
над нив, ги прима со соодветни приемници. Пилотот се известува со светлосен и
звучен сигнал дека во тој момент се наоѓа над референтната точка со што пилотот
проверува дали воздухопловот се наоѓа на соодветната висина, пропишана над таа
точка.
Бидејќи сите маркери пренесуваат иста фреквенција, нема потреба од
селектирање на фреквенцијата од примачот. Освен единицата на примачот, оваа
опрема се состои од три обоени светилки. Аудио излезот се канализира преку аудио
алатките на навигациската инсталација на воздухопловот. Сигналите од маркерот
првин поминуваат низ 75 MHz филтер, потоа во RF засилувач и детектор.
Детекторот на излезот се активира со аудио тонот, кој е на модулација на
воздухопловот. Три аудио филтри ги дискриминираат аудио тоновите.
Надворешниот, средниот и внатрешниот маркер се делови од ILS – системот
и се користат за спроведување на ILS – пристапот на аеродромот. Овие маркери се
инсталирани по централната линија на крајот од ПСП. Надворешниот и средишниот
маркер се инсталирани на не повеќе од 75 метри раширени по централната линија.
Внатрешниот маркер е инсталиран на не повеќе од 30 метри раширен по централната
линија.
Треба да се напомене дека растојанието на кое се наоѓаат овие маркери
варира односно не е унифицирано. Во Табела 2.2 дадени се податоци за
растојанијата при стандарден ILS.
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Табела 2.2:Карактеристични вредности на маркерите на ILS
Стандарден ILS пристап: агол на патеката на слетување 2° - 3°,
брзина на спуштање 3.5m/s
Висина низ која треба да
Растојание од ПСП

поминува патеката на
спуштање во таа точка

Надворешен маркер
Среден маркер

4-7 mi/ 6,5-11 km

730-1900 ft/ 220-580 m

3250-3750 ft/1000-1150 m

200 ft/ 60 m

1000 ft/300 m

100 ft/ 30 m

Внатрешен маркер
Извор: V.J. Buenconsejo, ILS, 2008 ppp

Аеродромите каде што не е можно да се употребат овие сигнални референтни
точки, можат да имаат соодветна замена од опремата за мерење на далечината –
(Distance Measuring Equipment– DME), која беше развиена во 1960–те години.
Спротивно на сигналните референтни точки, DME може да биде сместена директно
на аеродромот (пр.: ILS – опремата) и му даваат на пилотот многу подетални
информации за далечината од точката каде што е поставена DME опремата.
▫

Постојат повеќе ILS – категории коишто ја одредуваат прецизноста и
употребата на истиот систем (Сл. 2.11).

Висина на
одлучување (m)
60

Cat. I

30

A
15
0

B C

Cat. III
1000

800

600

400

200

50 0

Видливост на ПСП (m)

Сл. 2.11: ILS – категории
Извор: V.J. Buenconsejo, ILS, 2008 ppp

Еден од факторите според коишто е направена поделбата е висината на
одлучување. Тоа е висина, при која, пред да се спушти леталото, пилотот мора да
одлучи во зависност 100
од видливоста и временските услови дали ќе го заврши
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процесот на слетување или ќе го откаже слетувањето. Поделбата на категории е
следната:
▫

Категорија I – прецизно приближување до ПСП за слетување со висина на
одлучување над 200 ft (60m) и видливост на ПСП над 800 m.

▫

Категорија II – прецизно приближување до ПСП за слетување со висина на
одлучување над 100 ft (30m) и видливост на ПСП над 400 m.

▫

Категорија III A – прецизно приближување до ПСП за слетување со висина
на одлучување под 100 ft (30m) и видливост на ПСП над 200 m.

▫

Категорија III B – прецизно приближување до ПСП за слетување со висина
на одлучување под 50 ft (15 m) и видливост на ПСП над 50 m.

▫

Категорија III C – прецизно приближување до ПСП за слетување и
слетување без висина на одлучување и без граници за видливоста на ПСП.
Да се напомене дека кај категориите I и II, слетувањето мора да се заврши

визуелно, односно од страна на пилотот. Само категоријата ILS III може да се
користи за целосно автоматско слетување. Тоа се должи на фактот дека колку е
категоријата од повисок тип, толку и самата опрема мора да биде поверодостојна во
својата работа. Така, во Т. 2.3 претставени се дозволените вредности на стационарни
грешки, кои овие системи мора да ги задоволат. Секако тие се најстроги (најмали) за
категоријата III. При тоа да се забележи дека γgs претставува аголот што го зафаќа
сигналот на патеката на слетување со земјата.
Табела 2.3: Максимално дозволени стационарни грешки на сигналот
за патеката на слетување
Максимална девијација од
ILS категорија

номиналниот агол на патеката на
слетување

I

+/- 0,075γgs

II

+/- 0,075 γgs

III

+/- 0,04 γgs

Извор: V.J. Buenconsejo, ILS, 2008 ppp

Маркер на воздушниот пат. Со овој маркер се добива многу попрецизно
наведување на воздухопловот. Се избегнува добивањето на ILS – маркерите при
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висока надморска височина, при што чувствителноста на ILS – маркерот се става на
ниско ниво. Маркерот на воздушен пат се користи при летање по воздушните
патишта. Тој се користи:
▫

За да ги идентификува одредените фиксови по рутите каде не постојат други
средства за воспоставување на фикс

▫

Може да се користи во планински области каде што е тешко или неможно да
се примат сигнали од други навигациски средства

▫

Да се надополнаи со системот NDB и да обезбеди вертикално покривање и
над конусот на овој систем
Овие маркери стануваат сѐ поретки, како и внатрешните маркери на ILS –

системите. Во области со лоша радио покриеност како што се планинските области,
овие маркери можат да го обезбедат изворот на точката на фиксот. Чувствителноста
им е на завидно ниво, така што сигналите можат да ги добијат и на 50 000 стапки
(15240 m). Кога glideslope–от или планираниот наклон ќе биде пресечен од
надворешниот маркер, висината ќе биде апроксимативна од 1500 до 2000 стапки
(460 до 610 m) во зависност од аголот на glideslope–от. Средишниот маркер ќе биде
апроксимативно пресечен за 61 метар што ја затвора висината на одлука за
Категорија I на ILS – приодот.
2.5. Проблеми кои се јавуваат кај ILS – от
Секој навигациски систем самиот по себе има ограничувања и посебни
оперативни критериуми кои мора да се почитуваат системот да работи правилно. Во
текот на изминатите 20 години, забележано е дека има значителни проблеми на ILS
перформансите. САД и земјите членки на ICAO спроведуваа истражувања за да се
подобри или замени ILS – от.
Постојат четири главни фактори за утврдување на одржливоста на ILS –
операциите. Тие се: задушување на ILS – радио фреквенцијата, повеќестепени
пречки, мешање на радиофреквенција од станица за пренесување на фреквенциска
модулација и ILS ограничувањата. Двете најголеми области на загриженост се радио
пречките и задушување на фреквенцијата. Локалајзерот е поосетлив на радио
пречките и задушување на фреквенцијата отколку glideslope–от.
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ГЛАВА 3
ГЛОБАЛЕН СИСТЕМ ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ – GPS
3.1. Структура и основни карактеристики на GPS
Глобалниот систем за позиционирање (Global Positioning System – GPS) е
високо прецизен навигациски систем базиран на сателити и трансфер на време.
Создаден е пред 30 години од страна на министерството за одбрана на САД за
потребите на воените мисии. Денес има комерцијална примена и примeна за научни
цели. Како систем во развој, GPS во текот на десет години, овозможуваше
зголемување на бројот на услуги за воените и цивилните корисници во многу
полиња на примена. Од 1993 година, GPS обезбедува тридимензионално (3D)
позиционирање и информации за брзината на сите корисници со соодветна опрема за
прием ширум светот, речиси 24 часа бесплатно. Овој систем користи технологија со
двојна намена, што значи дека е способен за овозможување на услуга за воени и за
цивилни корисници. Стандардното позиционирање (Standard Positioning Service –
SPS) на цивилните корисници им обезбедува прецизност од 70 метри хоризонтално и
100 метри вертикално. Овластени воени корисници имаат пристап на услугата за
прецизно позиционирање (Precise Positioning Service – PPS) со прецизност од 20
метри.
GPS-от е составен од три компоненти (Сл. 3.1): космички сегмент (сателити),
контролен сегмент (земни станици) и кориснички сегмент (GPS приемници).
Космичкиот сегмент претставува констелација од 24 сателити околу Земјата кои се
наоѓаат на висина од 20 200 километри. Сателитите се поставени асиметрично во
шест орбитални групи навалени кон Земјата под агол од 55˚ релативно во однос на
екваторот со орбитален период од 12 часа. Секој сателит во просек покрива третина
од земјината површина [57].
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Космички сегмент

GPS сателити

L1 Носач
- врем. импулси
- ефемериди
- алманах
- состојба на
сателитите
- податоци за
јоносферата
- време

Кориснички сегмент

- поставени ефемериди
- пресметани алманаци
- состојба на сателитите
- временски корекции

Од земната
станица

Контролен сегмент

Сл. 3.1: Три сегменти на GPS
Извор:Jean-Marie_Zogg, GPS Basics - Introduction to the system аpplication overview, www.u-blox.com

На Сл. 3.2 е прикажан распоредот на GPS во сателитите во некое дадено
време. Поради височината на која се поставени сателитите во секое време и од секое

Географска широчина

место на Земјата може да се видат најмалку 4 (четири) сателити.

Географска должина

Сл. 3.2: Позиција на сателитите во определено време и датум
Извор: J. M. Zogg, GPS Basic, 2002
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Сателитските сигнали може да бидат примени каде било во рамките на
сателитскиот ефективен опсег. На Сл. 3.3 прикажан е ефективниот опсег на

Географска ширина

сателитот којшто е директно поставен на екваторот/нула пресек со меридијанот.

Географска должина

Сл. 3.3: Позиција на GPS сателитите за време од 12 часа
Извор: J. M. Zogg, GPS Basic, 2002

Контролниот сегмент опфаќа главна станица за управување и пренос на
податоци кои се лоцирани во воздухопловна база, пет контролни станици кои се
лоцирани низ светот за да може истовремено да се следи цела сателитска NAVSTAR
(Навигациски систем за мерење време и координати – Navigation System using Timing
and Ranging) мрежа и овозможува пренос на орбиталните информации до главната
контролна станица, станица за пренос и управување со податоци и резервни
контролни станици. Контролните станици се автоматски центри за следење на радио
навигацискиот сигнал кој доаѓа од сателитот.
Корисничкиот сегмент е составен од GPS приемник, кој прима сигнали од
повеќе сателити и врз основа на нивните различни ширења на местото на прием со
познавање на точната локација на сателитот и точното време. Тој е во состојба да ја
пресмета својата точна позиција во три димензии и брзината на приемникот.
Пренесените сигнали од сателитите стигнуваат до приемникот приближно за
67 милисекунди. Доколку сигналите патуваат со брзина на светлината, нивното
време на патување зависи од растојанието меѓу сателитите и корисникот. Четири
различни сигнали се генерираат во приемникот имајќи ја истата структура со оние
кои се примени од 4 – те сателити. Со синхронизација на генерираните сигнали во
приемникот и сигналите од сателитите, промената на времето на сигналот Δt на
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четирите сигнали е измерено како временска ознака (timing mark – водечка ознака)
(Сл. 3.4). Измерените промени на времето од сигналите на сите четири сателити Δt,
искористени се за одредување на времето на патување на сигналот.
1 ms
Сателитски
сигнал

Синхронизација

Сигнал на
приемникот
(синхронизиран)
Временска ознака
на приемникот

Δt

Сл. 3.4: Мерење на времето на патување на сигналот
Извор: J. M. Zogg, GPS Basic, 2002

За да се одреди позицијата на корисникот, потребна е радио врска со четирите
различни сателити. Растојанието што се однесува на сателитите одредено е од
времето на патување на сигналите. Приемникот ја пресметува географската ширина
на корисникот φ, географската должина λ, висината h и времето t од опсегот и
познатата позиција на четирите сателити. Математички изразено, ова значи дека
четирите непознати променливи φ, λ, h и t се одредени од растојанието и познатата
позиција на четирите сателити.
Сите сателити емитираат на иста фреквенција, но со различен С/А код. Овој
процес е наречен кодно раздејствување на повеќекратни пристапи (Code Division
Multiple Access – CDMA). Надополнувањето на сигналот и идентификацијата на
сателитите се одржува врз основа на корелација. Доколку приемникот е способен да
ги препознае сите С/А кодови кои се во употреба, со систематско поместување и
споредување на секој код со сите сателитски сигнали кои доаѓаат, целосно
составување ќе се случи на крај и ќе биде постигната точката на корелација (Сл. 3.5).
Точката на корелација се користи за пресметување на вистинското време на
патување на сигналот и за идентификација на сателитот.
Влезен сигнал од PRN-18
од 11 до 40 бита, препорачан
Препорачан сигнал од PRN-18
од 1 до 30 бита, водечки
Препорачан сигнал од PRN-18
од 11 до 40 бита, во фаза

CF = 0.00
Корелациска точка:
CF = 0.00

Препорачан сигнал од PRN-18
од 21 до 50 бита, последен

CF = 0.07

Препорачан сигнал од PRN-18
од 11 до 40 бита, во фаза

CF = 0.33

Сл. 3.5: Идентификација на процесот на корелација низ 30 бита
Извор: J. M. Zogg, GPS Basic, 2002
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Квалитетот на корелација се изразува како фактор на корелација – CF.
Вредноста на опсегот на факторот на корелација се наоѓа меѓу – 1 и + 1 кога двата
сигнали целосно се усогласени.
CF

1
N

N

mB

uB

i 1

каде што:
-

mB e брoјoт на сите усогласени битови

-

uB е бројот на сите неусогласени битови

-

N е бројот на разгледувани битови

3.1.1. СТРУКТУРА НА СИГНАЛОТ
GPS-от се пренесува на две фреквенции од L – опсег. Тоа се Линк 1 (L1) и
Линк 2 (L2) фреквенциите. Преносната фреквенција L1 е поставена на 1575.42 MHz
и L2 на 1227.6 MHz со бранова должина приближна на 19.03 и 24.42 сантиметри.
GPS системот обезбедува два вида услуги и тоа: SPS и PPS услугаи. SPS е
наменет за цивилни потреби, а PPS за воени цели[22]. Навигациските податоци (NAV
Data) се дел од SPS и PPS услугите. Навигациските податоци вклучуваат корекции
на сателитскиот часовник и параметрите на сателитските ефемериди за откривање на
позицијата на сателитот.
Стандардното позиционирање – SPS е услуга за позиционирање кој
министерството за одбрана го авторизирало за цивилни потреби. Овој услуга се
состои од С\А код и навигациски пораки кои се пренесуваат со сигнал на
фреквенција L1 – 1575.42 MHz. SPS – услугата дава прецизност на позиционирање
од 100 метри во хоризонтална рамнина, 156 метри во вертикална и временска
прецизност од 340 ns во однос на координираното универзално време (Coordinated
Universal Time – UTS). Министерството за одбрана има можнист за зголемување на
степенот на точност на SPS во случај на нарушување на националната безбедност
или во случај на војна. Ова зголемување на степенот на точност на SPS-системот се
нарекува селективна расположливост – „Selective Availability“ и се означува со S\A.
PPS е доста попрецизен услуга за сателитско позиционирање. Можат да го
користат само овластени корисници. Развиен е исклучително за воени потреби. Овој
систем обезбедува прецизност на позиционирање од 22 метри во хоризонтална
рамнина и 2.27 метри во вертикална рамнина, а времето е дадено со прецизност од
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200 ns во однос на UTS. Овој систем има две заштити, и тоа: селективна
расположливост – S\A и модул на енкрипција енкрипција. S\A се користи за заштита
на GPS позиција, брзина и точност на времето од неовластени корисници, врз
принцип на нарушување на сателитските сигнали со вметнување на грешка на
сигналот. Модулот на енкрипција претставува енкрипција на Р кодот во Y код за да
се предупреди евентуален прием на сигнал кој го емитува непријателската страна.
Овластените корисници имаат специјален клуч со кој пристапуваат кон овој систем.
PPS приемниците можат да ги користат кодовите P(Y) или С\A или обата.
Целосниот L1 сигнал се формира со комбинирање на SPS и PPS пораки во
четири фази, со мешање една со друга. PPS пораката има јачина на сигналот од 3 до
6 dB помалку од SPS пораката. L2 сигналот има само PPS модулирана порака (Сл.
3.6).

Сл. 3.6: Модулација на сателитскиот сигнал
Извор: J. Farrell, M. Barth: The Global Positioning System and Inertial Navigation, New York, 1998

Фреквенциите L1 и L2 можат зедно да се користат за елиминирање на
јоносферските грешки. GPS сигналите аналитички се претставени како [24]:

S Ln1 (t )

Ap P n (t ) D n (t ) cos (2

f L1t ) AC C An (t ) D n (t ) sin (2

S Ln2 (t )

B p P n (t ) D n (t ) cos (2

f L 2t )

f L1 t )

(3.1)
(3.2)

каде што:
-

S(t) е сигналот којшто се пренесува

-

n е бројот на сателитот
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-

Ac е јачината на составниот C/A код сигнал

-

Ap и Bp е јачината на P – код сигналот

-

Pn е P кодот

-

CAn е C/A кодот

-

D(t) се навигациските податоци

3.1.2. НАВИГАЦИСКА ПОРАКА
Навигациската порака (vi) е непрекинат процес на пренесени податоци од 50
бита во секунда. Секој сателит ги пренесува следните информации до Земјата[37]:
▫

Време на системот и вредноста на корекцијата на часовникот

▫

Своите високо точни орбитални податоци (ефемериди)

▫

Приближни орбитални податоци за сите други сателити (алманах)

▫

Поддршка на системот итн.
Потребно е навигациската порака да ја пресмета моментната позиција на

сателитите и да го одреди времето на патување на сигналот. Протокот на податоци е
модулиран до високо фреквентен бран на носителот за секој посебен сателит.
Податоците се пренесени во единици на логички групи, познати како рамки или
страници. Секоја рамка е со должина од 1500 бита и време на пренос 30 секунди.
Рамките се поделени на 5 подрамки. Секоја подрамка е со должина од 300 бита и
време на пренос 6 секунди. За се емитира целосен алманах, потребни се 25 различни
рамки. Затоа, времето на емитирање на внатрешниот алманах изнесува 12.5 минути.
Секоја подрамка започнува со телеметриски збор (Telemetry word – TLM) и
збор кој го дава GPS времето и идентификува одредена подрамка од целата рамка
(Handover word – HOW). Рамката е поделена на 5 подрамки, при што секоја од нив
пренесува различна информација[37]. Првиот збор на секоја единечна рамка,
телеметрискиот збор (TLM), содржи низа во должина од 8 бита (10001011) кои се
користат за синхронизација, коишто произлегуваат од 16 – те бита резервирани за
овластени корисници. Од сите зборови, последните 6 бита од телеметриските
зборови се контролни битови.
Зборот кој го дава GPS времето и идентификува одредена подрамка од целата
рамка (HOW) непосредно произлегува од телеметрискиот збор во секоја подрамка.
Должината на предадениот збор е 17 бита. Внатрешно ја содржи структурата на
почетното време за следната подрамка, која е емитирана како седмично време (Time
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of week – TOW). Седмичното време започнува со сметање од вредност 0, од
започнувањето на GPS – седмицата (период на емитирање од сабота 23:59:59 часот
до недела 00:00:00 часот) и се зголемува со вредност 1 секои 6 секунди. Ознаката е
воведена во текот на податоци на секои 6 секунди. HOW е пренесен, со цел да се
овозможи синхронизација со Р кодот.
3.2. Навигациско решение
Локацијата на антената – приемник во две димензии може да се пресмета со
користење на мерењата до одредени точки (предаватели, трансмитери (transmitters)).
Симетрично решение кое користи два трансмитери на земја, приемникот
(местото на корисникот) и двата предаватели (трансмитери) се поставени во иста
рамнина, како што е прикажано на Сл. 3.7.

Сл. 3.7: Два предаватели со познати позииции во рамнина (2D)
Извор:M. S. Grewal, R. L. Weill, A. P. Andrews: GPS, Inertial Navigation and Integration, 2001

Позициите на предавателите се познати и означени се со x1, y1 за предавателот
1, и со x2, y2 – за предавателот 2.
Растојанијата R1 и R2 на двата предаватели од корисникот може да се
пресметаат според изразите:

R1

c T1

(3.3)
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R2

c T2

(3.4)

Каде што:
-

c е брзината на светлината (с = 0.299792458 m/ns)
T1 е времето коешто е потребно радиобранот да патува од предавателот 1 до

корисникот
-

T2 е времето кое е потребно радиобранот да патува од предавателот 2 до

корисникот
-

(X, Y) е позицијата на корисникот
Растојанието до секој предавател може да се запише како

R1

(X

x1 ) 2

(Y

y1 ) 2

(3.5)

R2

(X

x2 ) 2

(Y

y2 ) 2

(3.6)

Развојот на R1и R2 во Тејлорови редови за мали пертурбации на координатите
на корисникот – на X за Δx и на Y за Δy, дава:

R1

R1
x
X

R1
y u1
Y

(3.7)

R2

R2
x
X

R2
y u2
Y

(3.8)

каде што u1и u2се членови од повисок ред.
Изводите на равенките (3.5) и (3.6) во однос на X, Y се заменуваат во
равенките (3.7) и (3.8), респективно.
Оттаму, за симетричен случај, добиваме:
R1

R2

X
(X

(X

x1

x1 ) 2

(Y

X

x2

x2 )

2

(Y

y1 ) 2

y2 )

2

Y

x
(X

y1

x1 ) 2

(Y

Y

x
(X

x2 )

y1 ) 2

y2
2

(Y

y2 ) 2

y u1

(3.9)
y u2

(3.10)

Земајќи дека именителите во (3.9) и (3.10) се еднакви на растојанијата R1, R2,
респективно, а коефициентите при прирастите Δx, Δy се синуси и косинуси од аглите
– θ, + θ, т.е. дека:
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X

sin

x1

X

R1

x2
R2

Y

, cos

y1

Y

R2

y2

(3.11)

R2

равенките 3.9 и 3.10 може да ги запишеме во форма:
R1

sin

x cos

y u1

(3.12)

R2

sin

x cos

y u2

(3.13)

За да се добие најмала средно – квадратна проценка на координатите на
корисникот (X, Y), потребно е да се минимизираат членовите од повисок ред u1 и u2
во равенките 3.12 и 3.13, односно да се минимизира големината:
u12

J

u22

(3.14)

Од равенките 3.12 и 3.13 следат изразите:
u1

R1 sin

x cos

y

u2

R2

x cos

y

sin

кои може да се внесат во равенката 3.14, после што се добива:
J

( R1

sin

y) 2

x cos

( R2

sin

x cos

y) 2

(3.15)

Решението за минимумот може да се најде така што ќе се постави
0, J /

J/

x

O

J
x

y 0 а потоа ќе се реши за x и y :

2( R1 sin

или, по средувањето:

x cos
J
x

R2

y )( 2 sin ) 2( R2
R1

2 sin

x

sin

x cos

0

y )(sin ) (3.16)

(3.17)

Решението на равенката 3.17 во однос на Δх е следното:
x

Решението за
y

R1
R2
2 sin

(3.18)

y може да се најде на сличен начин и има форма:
R1
R2
2 cos

(3.19)

3.3. Извори на грешки
GPS има разни извори на грешки и ограничувања кои треба да се проучат во
детали. Грешките во самостојните SPS GPS го оневозможуваат прецизното
позиционирање на воздухопловот при слетување. Самостојниот GPS е процес каде
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што само необработените мерења од псевдорастојанијата од GPS приемникот се
користат без каква било корекција или друг систем на аугментација.
Се смета дека првите извори на грешки се направени од самиот GPS
приемник. Во постарите GPS приемници, доцнењата се хардверски поголеми поради
употребата на едноканалната архитектура. Приемникот треба да се насочи меѓу
следењето на различни сателити на континуирана основа. Позитивна страна на тоа е
дека хардверските доцнења се исти за секој сателитски сигнал и дека ќе се поништат.
Во некои понови мултиканални приемници постојат различни хардверски доцнења.
Тоа покажува како интерканалните поместувања придонесуваат за грешка која се
одредува од 1 метар или помалку. Ако е фазата на сигналниот процесор соодветна,
поместувањата може да бидат елиминирани со калибрација. Динамичките грешки на
следење се јавуваат за време на управување со високо забрзување, следењето на
циклусот во приемникот е зад сигналот кој доаѓа. Според тоа по правило се јавува
грешка од 1 метар и помалку. Промената на атмосферската состојба е друг извор на
грешка за GPS приемниците. Грешките на простирање на радиобрановите
настануваат поради промената на физичките параметри на тропосферата од 0 до 100
километри и на јоносферата од 100 до 1000 километри во времето и просторот. Овие
промени доведуваат до рефракција (искривување) и намалување на брзината на
простирање на радионавигациски сигнали, при што може да дојде до нивна
рефлексија и интеференција.
Манипулацијата на ефемеридите се остварува со внесување на грешка во
некој од 15 параметри кои се однесуваат на ефемеридите и се дел од навигациската
порака. Во навигациската порака која ја емитираат сателитите, даден е т.н.
параметар на прецизност на мерењето на оддалеченоста (user range accuracy – URA).
URA го претставува очекуваниот максимален придонес на грешката на ефемеридата
и сателитскиот часовник во вкупната грешка при мерењето на псевдооддалеченоста.
Вредноста на вкупната грешка се изразува како корен од сумата на квадратите на
сите поединечни грешки при мерењето на псевдоодалеченоста. Постојат две грешки
кои се предизвикани од сигналите кои поминуваат низ атмосферата. Грешките се
обработени посебно и прикажани (Сл. 3.8).
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АТМОСФЕРСКИ ГРЕШКИ

SV
Директен сигнал

Јоносфера
Сигнал кој
се пренесува

Тропосфера
(сув дел)

1000 km

40 km
Тропосфера
(влажен дел)

Приемник
11 km

ЗЕМЈАТА

Сл. 3.8: Атмосферски ефекти
Извор: E. Kaplan, Edition 3, 2006, Understanding GPS: Principles & Applications. Artech House
Publishers, Boston London

Јоносферските ефекти резултираат од комбинацијата на слободни електрони
во горните слоеви на атмосферата со земјиното магнетно поле. Резултатот е квадрат
од брзината на светлината во вакумм. Треба да се напомене дека фреквенцијата на
фазата е брзината на носителот, и фреквенцијата на групата е брзина од
модулацијата. Ефектите се доста изразени во текот на денот отколку во ноќта каде
што јоносферата е поретка.
Ефектите од јоносферата врз основа од грешката на псевдодалечината во
просек може да се намалат за 50% со користење на параметрите за јоносферска
корекција во навигациските податоци.
Тропосферата предизвикува доцнење на сигналот за време на сув воздух и
испарување на водата во ниска атмосфера. 90% од тропосферските доцнења се
резултат на влажни компоненти. На Сл. 3.12 видливо е дека тропосферата е поделена
на два одделни региони, и тоа на сув и влажен. Корекциониот модел на
навигациските податоци може да ги елиминира грешките коишто се поврзани со
тропосферата до 90%. Поусовршените модели, кои се во согласност со локалните
метеоролошки податоци може да ги намалат ефектите близу 98%. Подрачјето на
тропосферската грешка е некаде меѓу 2 и 20 метри. Важно е да се забележи дека
подрачјето на грешката е исто така функција од аголот на подигнување. Во
зависност од локацијата на сателитот и приемникот, сигналот може да навлезе во
различните делови на атмосферата и да предизвика поголема грешка. Грешките
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заради премин низ тропосферата се начелно независни од фреквенцијата.
Приемникот може да ги коригира врз основа на податоците за елевацијата на
сателитот чии сигнали ги прима.
Јоносферското доцнење може да биде елиминирано за повеќе делови, доколку
приемникот може да ги следи и двете фреквенции L1 и L2. Бидејќи јоносферата е
дисперзивна средина, може да бидат искористени мерењата од две различни
фреквенции за да се одреди пресметувањето на јоносферското доцнење. Доколку
корисникот нема пристап до двете фреквенции, DGPS може да ги намали тие
грешки, така што не се потребни модели за корекција.
Остануваат уште два вида грешки што се од големо значење на GPS – от. Тоа
се селективната расположливост и патеката на движење на сигналот определена со
повеќе одредници (Multipath) (Сл. 3.9).
GPS сателити
Грешка на часовникот
Ефемеридна грешка

Шум на
приемникот

Аеродром

Multipath

Сл. 3.9: Извори на грешки
Извор: E. Kaplan, Edition 3, 2006, Understanding GPS: Principles & Applications. Artech House
Publishers, Boston London

Селективната расположливост се однесува на ограничување на точноста на
мерењето на псевдоодалеченоста за SPS корисниците. Патека на движење на
сигналот определена со повеќе одредници (Multipath) е директен ослабен сигнал
поради рефлекцијата и дифракцијата на емитираниот сигнал заради препреки (дрва,
згради и сл.) кои се наоѓааат во околината на приемникот. Рефлектираните и
дифрактираните сигнали се рекомбинирани во приемникот, и може да предизвикаат
грешки со голем опсег. Ефектите од патеката на движење на сигналот определена со
повеќе одредници от може да се намалат и да се минимизираат, но никогаш не може
целосно да бидат елиминирани.
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3.4. Пресметување на позицијата и брзината на корисникот во случај кога нема
грешки
Пресметувањето на позицијата на корисникот може да се направи ако се
дадени/познати [22], [37]:
▫

растојанијата (псевдорастојанијата) до сателитите

▫

позициите на сателитите, и

ако се игнорираат ефектите на:
▫

грешките на часовникот

▫

грешките на приемникот

▫

грешките на ширење, и

▫

останатите грешки.
Псевдорастојанијата се користат за пресметка на локацијата на антената на

корисникот.
За пресметка на позицијата, занемерувајќи ги грешките на часовникот, во
изразите ќе ги користиме следниве ознаки:
-

ρr е псевдорастојание (познато)

-

x, y, z се координати на позицијата на сателитот (познати)

-

X, Y, Z се координати на позицијата на корисникот (непознати)

каде x, y, z и X, Y, Z се во Земјиниот координатен систем којшто има почеток во
центарот на Земјата и е цврсто врзан за Земјата (Earth – Centered, Earth – Fixed –
ECEF coordinate system).
Пресметката на позицијата, кога нема грешки, е:

x X

r

2

y Y

2

z Z

2

(3.20)

Ги квадратираме двете страни во равенка 3.20:
2
r

x X

2

y Y

2

z Z

2

2
X 2Y
Z2


r

2

x2

y2

z2

2 Xx 2Yy 2Zz (3.21)

Crr

Од равенка 3.21 следи:
2
r

x2

y2 z2

r 2 Crr 2 Xx 2Yy 2Zz

(3.22)

каде што r е еднакво на радиусот на Земјата, а Crr е корекција на отклонот на
часовникот.
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Четирите непознати се X, Y, Z, Crr. Позицијата на сателитот (x, y, z) се
пресметува од ефемеридните податоци кои се добиени во навигациската порака од
сателитот.
За четири сателити, равенката 3.22 станува:
2

2

2
r1

x1

2
r2

x2

2

2
r3

x3

2

y3

2
r4

x4

2

y4

2

y1

y2

r2

z1

2

2

Crr

2 Xx1 2Yy1 2Zz1

r2

Crr 2 Xx21 2Yy2 2Zz 2

2

r2

Crr 2 Xx3 2Yy3 2Zz3

2

r2

Crr

z2

2

z3

2

z4

2 Xx4

2Yy4

(3.23)

2Zz 4

Со непознат 4 Х 1 вектор на состојба:
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Четирите равенки повторно можеме да ги зададеме во форма на матрици:
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или:
Y

(3.24)

M

Каде што Y е 4Х вектор (познат), М е 4Х4 матрица (позната) и

е 4Х1 вектор

(непознат).
Потоа ги множиме двете страни на равенката 3.23 со М-1.

M 1Y

M 1M

X
Y
Z
Crr

Ако рангот на М, бројот на линеарно независни колони на матрицата М е
помал од 4, тогаш М нема да може да се инвертира. Во овој случај, детерминантата
на М е:

det M

M

0
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Пресметката на позицијата на корисникот без грешки се врши со равенката за
одредување на брзината на изводот од псевдооддалеченоста:
1

r

x X x X

y Y y Y

z Z z Z

(3.25)

r

Каде што:
-

 r е брзината на промена на растојанието (позната)

-

ρr е растојанието (познато)

-

(x, y, z) е позицијата на сателитот (позната)

-

( x, y , z) е брзината на сателитот (позната)

-

X, Y, Z е позицијата на корисникот (позната од пресметките на позицијата)

-

( X , Y , Z ) е брзината на корисникот (непозната)
Од равенството (3.25) следи:
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За три сателити равенката 3.26 е следна:
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Z

r3

или, во компактна форма:
D

NU v

(3.28)

каде што D е векторот 3Х1 (познат), N е матрицата 3X3 (позната) и Uv е векторот
3X1 (непознат). Ако изразот 3.28 се помножи со инверзната матрица N-1 од лево, ќе
се добие равенка на брзината на корисникот:

Uv

N 1D

(3.29)

Меѓутоа, ако рангот на N е < 3, тогаш N нема да може да се инвертира.
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3.5. Диференцијален GPS
Хоризонталната точност со приближност од 20 метри не е доволна за секоја
ситуација. Во принцип, покрај приемникот на кориснкот секогаш се користи и
референтен приемник, кој е сместен на точно измерена референтна точка. Со
континуирано споредување на приемникот на кориснкот со референтниот приемник,
може да биде елиминиран голем број на грешки. Тоа е поради што произлегуваат
разлики во мерењето, што е познато како диференцијален GPS (Differential GPS –
DGPS). Процесот вклучува два различни принципи:
▫

DGPS врз основа на мерењата од времето на пренос на сигналот

▫

DGPS врз основа на фазните мерења на носечкиот сигнал.
Мерењата на псевдо опсегот кои се достапни со точност од 1 метар сè уште не

се адекватни за решавање на проблеми за време на извршување на операции. Со цел
да бидат во можност за вршење на мерења во рамките на неколку милиметри, мора
да биде оценета носечката фаза на сателитскиот сигнал. Должината на носечкиот
бран λ изнесува приближно 19 сантиметри, и опсегот на сателитот може да се одреди
користејќи го следниот метод (Сл.3.10).

Сл. 3.10: Принцип на мерење на фазата
Извор: J. M. Zogg, GPS Basic, 2002

Фазното мерење е несигурен процес, бидејќи N е непознато. Со набљудување
на неколку сателити во различни временски периоди и со непрекинато споредување
на приемникот на корисникот со референтниот приемник, позицијата може да биде
одредена во рамките на неколку милиметри после решените бројни множества на
равенства.
Диференцијалната корекција може да се примени во реално време или во
подоцнежна обработка. Основната форма на диференцијалниот GPS подразбира
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поставување на еден, начелно поквалитетен, GPS приемник на позната позиција. Тоа
подразбира поставување на антена на GPS приемникот на позната прегледна точка и
корекција на влезната врска на воздухопловот и преработка на мерењата од земјата и
воздухот за да се добие доста прецизна позиција. Вака поставениот приемник има
улога на референтна станица која ја смета разликата на измерената и вистинската
оддалеченост до сателитот. Податокот за вредноста на грешката на мерењето на
псевдооддалеченоста, со посебни радио уреди, се емитира на останатите корисници.
Решението е во формирање на мрежа на референтни станици поврзани со соодветни
нивоа на архитектура. Таков концепт може да обезбеди т.н. метарска прецизност. За
постигнување на субметриска прецизност, се користат DGPS техники базирани на
интерферометарски мерења на фреквенциите на носителот.
Диференцијалниот GPS може да се подели на две различни методи. Првиот
метод првенствено се ослонува на мерењата на псевдоодалеченоста и обично му е
потребна земјената станица да биде поставена на прегледна позната точка. Земјината
станица го одбива вистинскиот опсег на сателитот од измерената псевдодалечина и
влезната врска до платформата на воздухопловот. Сè додека воздухопловот се наоѓа
во непосредна околина, корекциите ќе овозможат одредување на позицијата со
точност од неколку метри. Оваа техника може да ги отстрани само оние извори на
грешки коишто се заеднички со референтната станица и воздухопловот.
Вториот метод е одреден како кинематички GPS (KGPS). Во стационарна
положба кинематичкиот GPS не може да ги користи мерењата од псевдодалечината,
ги користи мерењата на носечката фаза, има корист од нивната ниска бучава со што
може да се одреди точната позиција.
Предноста на DGPS е тоа што може да го опслужи цел аеродром, додека ILS –
от може да се користи само на единечна полетно – слетна патека. Друга позитивна
карактеристика на DGPS е способноста за извршување на неправилните приоди. ILS
– от може да се користи само во одредени подрачја со осврт на центарот на полетно
слетната патека. Диференцијалниот GPS може да овозможи прецизно хоризонтално
и некое вертикално управување.
3.6. GPS – основен прецизен систем за слетување
Очигледно, перформансите на самостојнииот GPS не можат да ги задоволат
одредените

барања

за

прецизен

приод

и

слетување

на

воздухоплов.
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Аугументациските системи се потребни за GPS основниот прецизен систем за
слетување да ги задоволи неопходните навигациски перформанси (Required
Navigation Performance – RNP).
Под раководство на Сојузната управа за воздухопловство на САД
аугументациските системи се дизајнирани да ги постигнат своите конкретни барања.
Широко – просторен аугментациски системи (Wide Area Аaugmentation System –
WAAS) се дизајнирани да ги задоволат препорачаните навигациски перформанси,
како примарен навигатор за време на океанските летови, домашните летови во САД,
терминалните области во САД, непрецизен приод и прецизен приод за САТ I.
Локално – просторен аугментациски систем (Local Area AugmentationSystem – LAAS)
е дизајниран за да поддржи прецизен приод за САТ I, II и најголемиот предизвик е за
слетување од CAT III.
3.6.1. ШИРОКО – ПРОСТОРЕН АУГМЕНТАЦИСКИ СИСТЕМ – (WIDE AREA
AUGMENTATION SYSTEM – WAAS)
Во 1995 година САД започна да го развива WAAS под покровителство на
Сојузната управа за воздухопловство и Министерството за транспорт, со цел да
обезбеди прецизeн приод за воздухопловот. Без WAAS, јоносферските нарушувања,
скршнувањата на сателитскиот часовник и грешките на сателитската орбита
предизвикуваат грешка во GPS сигналот за прецизен приод на слетување на
воздухопловот [6]. WAAS обезбедува дополнителни интегрирани пораки за
воздухопловот.
WAAS е составен од мрежа на земјата и геостационарни сателити (Сл. 3.11).
WAAS вклучува околу 25 широко просторни земјено референтни станици
распоредени низ САД, кои имаат прецизен надзор на координатите. Овие станици ги
споредуваат мерењата на GPS сигналот со мерењата кои треба да се добијат од
познатите координати.
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Сл. 3.11: Широко – просторен аугментациски систем (WAAS)
Извор: RTCA, Minimum Operational Performance Standard for Global Positioning System/Wide Area
Augmentation System Airborne Equipment

Широко просторните референтни станици ги испраќаат информациите до
WAAS – главната станица, користејќи земјена комуникациска мрежа. Главната
станица ги пресметува корекциите на алгоритмите и одредува интеграција на
системот. Тогаш главната станица испраќа коригирана порака преку влезна врска на
земјениот систем до геостационарните WAAS сателити кои ги покриваат САД. При
емитирањето на корекциите на GPS сателитот, сателитите се темелат на истата
фреквенција L1 1575.42 MHz како и GPS–от. WAAS–от овозможува GPS –
приемниците да добиваат корекции и да ги користат за да произлезат коригирани
GPS сигнали, кои овозможуваат доста прецизно позиционирање [6].
Сите овие информации ќе бидат вчитани, а потоа емитирани на неограничен
број WAAS корисници околу земјата. WAAS корисниците ќе добиваат од WAAS
системот подобрување на позицијата од 100 метри на SPS без интегрирање на
информациите, подобро отколку од 8 метри со интегрирање.
Од 10 јули 2003 година, беше активирана Фаза 1 од WAAS системот за
генерална авијација, покривајќи 95% од површината на САД и делови од Аљаска. Во
септември 2003 година, подобрувањата на WAAS–от овозможија приод на
воздухопловот на ПСП во рамките на 250 стапки (76 метри) надморска височина. Во
март 2005 година два дополнителни WAAS – гео сателити беа лансирани и во
моментот се во функција. Овие сателити со веќе двата постоечки сателити ја
подобрија покриеноста на Северна Америка и останатите, со исклучок на
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северозападниот дел на Аљаска. Четирите ГЕО сателити се поставени на 54°, 107° и
133° западна географска должина, и на 178° источна географска должина.
Иако првенствено WAAS–от е наменет за воздухопловни апликации, исто
така корисен е за подобрување на точноста на кој било GPS приемник. Точноста на
позиционирање со користење WAAS изнесува помалку од 2 метри од латерална
грешка и помалку од 3 метри вертикална грешка, која ги исполнува авијацијата за
Категорија I – прецизен приод со препорака од 16 метри латерална грешка и 4 метри
вертикална грешка.
3.6.2. ЛОКАЛНО – ПРОСТОРЕН АУГМЕНТАЦИСКИ СИСТЕМ – (LOCAL AREA
AUGMENTATION SYSTEM – LAAS)
Типичниот LAAS систем се состои од космички сегмент, земјен сегмент и
авионски сегмент. Космичкиот сегмент вклучува GPS и WAAS сателити кои
овозможуваат земјени и авионски сегменти со распон на сигналите и сателитски
ефемериди. Земјената опрема се состои од четири GPS референтни приемници,
LAAS земјени единици и VHF радиопредавател на податоци. Авионската опрема
вклучува GPS приемник, VHF радиоприемник на податоци, и компјутерски хардвер
и софтвер. Како што е познато, земјениот сегмент користи поквалитетни GPS
приемници и антени; прегледните локации на аеродромот соодветно генерираат
диференцијален код и носечка корекција, целокупни параметри и податоци за
патеката за прецизен приод.
GPS референтните приемници и LAAS земјените единици работат заедно за
да се измерат грешките во GPS позицијата, кои се заеднички со референтниот
приемник и локацијата на воздухопловот. Можноста на LAAS земјените единици
произлегува од LAAS – коригираната порака врз основа на разликата меѓу реалната
и GPS – пресметаната позиција од референтните приемници. Коригираната порака
вклучува интегрирани параметри и информации за приодната патека. LAAS –
коригираната порака е испратена до VHF предавателот на податоци, кој емитува
сигнал кој содржи корекција/интегрираност на податоците во целосно покриената
LAAS област, кога е примен од страна на воздухопловот којшто доаѓа.
Сите овие информации се испраќаат до авионскиот корисник преку линк со
податоци. Авионскиот корисник најпрво ги применува корекциите за да се добие
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точната позиција, и потоа ја користи точната позиција со податоците за патеката за
да произлезе отстапувањето на сигналите за да следи САТ I, II или III за прецизен
приод и слетување, кој зависи од карактеристиките на земјената станица и
воздухопловот. LAAS е претставен на Сл. 3.12.

Сл. 3.12: Локално – просторен аугментациски систем ( LAAS)
Извор: RTCA, Minimum Aviation System Performance Standard for Local Area Augmentation Systems
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ГЛАВА 4
РАЗВОЈ НА МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ НА ВОЗДУХОПЛОВ
4.1. Вовед
Во оваа глава се разгледува проблемот на развој на математички модел на
воздухоплов прикладен за анализа на динамиката, за користење во развојот на
алгоритмите за водење и управување и за симулација на леталото и системот на
водење и управување во целина. Овде под поимот летало се подразбира широка
класа на подвижни објекти кои се движат во воздушниот и безвоздушниот простор
над земјата. Такви објекти – летала се: сите видови воздухоплови на цивилното и на
военото воздухопловство, хелихоптерите, водените и неводените ракети, космичките
летала итн. Движењето на овие подвижни објекти се опишува со исти физички
закони, а постапките и методите на моделирање како и концептите и проблемите на
управање се идентични. Разлики постојат и тие се однесуваат на условите на
функционирање и намената на објектот кои ги одредуваат неговите важни
карактеристики како што се формата на телото, масата, погонот, концептот на
системот на управување итн. Во овој материјал фокусот ќе биде даден на
моделирање на летало – воздухоплов при што применетата методологија е
универзална и применлива и на други тпови летала (хеликоптери, беспилотни
летала, ракети).
Со цел испитување на различните особини на леталата наместо реалниот
објект се користи неговиот модел. Моделот (лат. modulus – мерка) треба да
претставува релевантна замена на објектот – оргиналот кој ќе овозможи изучување
на само некои особини на оргиналот.
Постапката на замена на еден објект со друг со цел добивање информации за
важните својства на објектот – оригиналот со помош на објект – модел се нарекува
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моделирање. Според тоа моделирањето може да биде дефинирано како
репрезентација (приказ) на објектите со помош на моделот со цел добивање на
информации за ојектот по пат на спроведување на експерименти со неговиот модел.
Кога однесувањето на објектот се опишува со математички релации (со
диференцијални, диференцни или алгебарски равенки) кои се изведуваат од
физичките закони на кои се темели функционирањето на реалниот објект станува
збор за математичко моделирање. Математичкиот модел, кој претставува
соодветно множество на равенки, може да го опишува однесувањето на реалниот
објект со точност која е одредена со степенот на идеализација на реалноста. Од една
страна физичките закони се ограничени на идеализирани објекти кои не постојат во
реалност (на пример: примена на законот на движење на круто тело за опишување на
движењето на реален објект којшто не е круто тело). Од друга страна во постапката
на формирање на математичкиот модел се воведуваат соодветни претпоставки со цел
добивање прикладен модел кој ќе ги изразува својствата на реалниот објект кои се од
интерес за истражувањето. Исто така, на степенот на адекватност влијае и точноста
на одредување на параметрите на моделот како и надворешните нарушувања кои
дејствуваат на реалниот објект.
Математичкиот модел на објектот не се одредува само со цел на испитување
(анализа) на неговото однесување. Во практиката од интерес е саканото движење на
објектот кое може да се оствари само со определено управување било од страна на
човек – оператор (пилот, возач) или со помош на автоматски уреди – системи на
управување. Без модел не е возможно проектирање на системот на управување и не
само тоа, без моделот како составен дел од алгоритмот на управување, како се
покажува [76], не е возможно квалитетно управување со сложените движења на
реалните објекти.
Примената на математичките модели на подвижните објекти со тоа не е
истрошена. Овде може да се наведат примените на моделот во изградба на
тренажери за обука на оператори кои управуваат со сложени технички системи
(пилотирање со воздухоплов, возење на моторно возило, итн.) и симулатори кои се
користат како опрема за развој, проектирање и тестирање на реалните објекти и
системи на управување.
Испитувањето на математичките модели поради оцена на однесувањето на
објектите како и нивно користење во процесите на управување со реалните објекти
или во симулаторите и тренежерите не е возможно без примена на одредени
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компјутерски технологии. Процесот на обработка или решавање на математичкиот
модел (системот на равенки) на сметачката машина (компјутер) се нарекува
симулација. Времето на траење на симулацијата зависи како од сложеноста на
моделот, односно од бројот на операции на множење (делење) и собирање
(одземање) со подвижна точка, како и од видот на компјутерот. Се разликуваат три
вида на системи на симулација: off – line, real – time и faster then real – time
симулација.
При off – line симулацијата времето на траење на симулацијата може да биде
подолго или пократко од времето на траење на реалниот процес во зависност од
неговата динамика и применетиот компјутер. Овој тип на симулации е корисен при
анализата на моделот или при синтезата на системот на управување во претходните
етапи на развојот на системот, при редукцијата, линеаризацијата и тестирањето на
моделот, при симулацијата на комплетните високоточни математички модели итн.
Од посебен интерес се симулациите во реално време (Real – time simulation –
RTS). Во овој случај времето на траење на симулацијата на моделот е еднакво со
времето на траење на реалниот процес. Примената на симулациите во реално време е
потребна: во процесите на управување, каде алгоритамот на управување, кој може да
содржи и определен модел на објектот, мора да се изведува во реално време, во
тренажерите и симулаторите, како и во HIL (hardware – in – the – loop) симулациите
на системот. HIL симулации подразбираат вклучување во процесот на симулациите
барем еден модул кој претставува реален дел на хардверот на системот што се
испитува.
Симулациите во забрзано време (faster than real – time simulation – FRTS)
подразбираат спроведување на процесот на симулации на моделот побрзо (повеќе
пати) од времетраењето на реалниот процес. Примената на овој вид симулации исто
така може да биде голема бидејќи тие овозможуваат предвидување на состојбата на
системот во иднина. Ова може да биде корисно при управувањето на системот
поради можноста на избор на алтернативни алгоритми на управување во текот на
одвивање на реалниот процес. Освен тоа FRTS симулациите можат да бидат корисни
со цел избегнување на несакани настани (хаварии, несреќи) кои можат да му се
случат на реалниот систем во идно време.
Од претходното излагање не е тешко да се согледа потребата за моделирање и
симулација на движењето на подвижните објекти. Денеска од моделирањето и
дигиталните симулации не постои поефикасен приод во решавањето на низа задачи
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врзани со развојот, проектирањето и тестирањето на системите со различна природа
и намена, па според тоа и подвижните објекти – леталата и нивните системи на
управување. Посебно треба да се истакне големото смалување на времето и
трошоците за истражување, производство и тестирање на системите кога се
применува математичко моделирање и дигитални симулации во однос на класичните
и застарените постапки.
Основните релации кои го поврзуваат влезот (командите за управување со
валањето, извишувањето, скршнувањето и погонот) и излезот (променливите на
движење – позиции, брзини и забрзувања) се равенките на движење на
воздухопловот. Во овие релации се вклучуваат условите на летот како и
атмосферските нарушувања кога е тоа потребно. На блок дијаграмот (Сл. 4.1) се
илустрирани овие релации.

УСЛОВИ НА
ЛЕТОТ

АТМОСФЕРСКИ
НАРУШУВАЊА

ВЛЕЗ
Кормило за валање
(Aileron)
Кормило за висина
(Elevator)
Кормило за правец
(Rudder)
Кормило за гас (погон)
(Throttle)

ИЗЛЕЗ

ПОЗИЦИЈА

ВОЗДУХОПЛОВ
РАВЕНКИ НА ДВИЖЕЊЕ

БРЗИНА
ЗАБРЗУВАЊЕ

Сл. 4.1: Основни релации меѓу влезот и излезот на воздухоплов
Извор: R.W.Pratt, Flight Control Systems, 2000

Централно место има математичкиот модел на воздухопловот претставен со
блокот равенки на движење. Општите равенки на движење изведени од законите на
движење на круто тело за дефинирана конфугурација и параметри на летолото го
чинат комплетниот модел со 6 степени на слобода на движење (6 Degree of Freedom
– 6DOF) модел на летот. Исто така воздухопловот може да биде претствавен со
линеаризирани модели изведени од општиот 6DOF модел и презентирани во
матрично – векторска форма познати како равенки на состојба или во форма на
преносни функции. Линеаризираните модели го опишуваат движењето во однос на
претходно дефинирана номинална траекторија и во најчест случај се меѓусебно
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разврзани опишувајќи ја така динамиката на воздухопловот по неколку „независни“
канали на движење – надолжно движење (движење по извишување или движење во
вертикалната рамнина), бочно движење – комбинација на скршнување и валање) или
раздвоено скршнување и валање. Линеаризираните модели се корисни за анализа на
динамиката на леталото како и за синтеза на системите на водење и управување со
примена на методите на линеарната теорија на управување. Општиот 6DOF модел на
воздухоплов е доста сложен и аналитички не е решлив. Но тој најверно ја одразува
динамиката на реалниот воздухоплов и затоа се користи за нумерички
(компјутерски) симулации на летот, за тестирање на линеаризираните модели и
проектираните управувачки системи, како и за градење на симулатори и тренажери
за обука на персоналот.
Фокусот на разгледување во оваа глава, како што беше нагласено, е насочен
кон развојот на математички модел на воздухоплов. Проблемот на развој на
математички модели на летала е доста комплексен и овде треба да се истакне дека
појдовната основа за развој на моделот на воздухоплов во дисертацијата се базира на
литературата [92] – проект во кој се разгледуваат водени ракети и ракетни системи
при што се развиени математички модели за овие системи. Овој проект под наслов
„Развој и имплементација на алгоритми за водење, навигација и управување на
подвижни објекти“ е финансиран од Министерството за образование и наука на Р.
Македонија, а е реализиран во соработка меѓу Воената академија “Генерал Михаило
Апостолски” – Скопје и Институтот за автоматика и системско инженерство при
ЕТФ Скопје, 2004. Во оваа дисертацијата општиот 6DOF модел развиен за ракети
кои имаат осносиметрична конфигурација и поедноставна структура е доработен и е
прилагоден за симулација на летало со авионска конфигурација.
Изведените равенки на движење се однесуваат на летала (воздухоплови) со
мал долет. При описот на движењето на леталата со мал долет, чиј лет и временски
трае кратко, се занемарува ротацијата и закривеноста на Земјата. Се смета дека

Земјата мирува (аголната брзина изнесува e 0 ) во инерцијалниот простор, а
нејзината површина се третира како рамна плоча (или површина на топка со радиус
Re= ).
За комплетен опис на движењето на леталата со мал долет доволни се
координатните системи со почеток на површината на Земјата (топоцентрични) и во
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центарот на масата на леталото, при што геодетскиот нормален координатен систем
Go (0; xo , yo , zo ) се смета за основен, односно претставува инерцијална референца.

Во оваа глава (Глава 4) во Точка 4.2 дефинирани се координатните системи
кои се значајни за изведување на моделот, а исто така се неопходни за навигација на
воздухопловот при користење на GPS и другите сензорски системи. Во Точка 4.3 се
дадени кинематичките равенки на движење на воздухоплов во транслаторното и во
ротационото движење во форма која е имплементирана во симулацискиот модел. Во
Точка 4.4 се опишани силите и моментите кои го оптоваруваат воздухопловот во
текот на летот кои во симулацискиот модел се презентирани како посебни модули
кои може да се менуваат зависно од типот на воздухопловот што се симулира.
Динамичките равенки за транслаторното и за ротационото движење на телото на
воздухопловот се дадени во Точка 4.5, а во Точка 5.6 е опишан комплетниот 6DOF
модел на летот во форма која е програмирана во СИМУЛИНК. Линеаризираните
модели на воздухоплов, дадени во Точка 4.7 се неопходни за анализа на динамиката
на воздухопловот и за проектирање на управувачите (автопилотите) за управување
на воздухопловот со надолжното и со бочното движење. Линеаризираните модели
исто така се користат и за извод на преносните функции на леталото кои се корисни
за анализа и проектирање со примена на класични методи од теоријата на
управување (фреквенциски техники и методи на геометриското место на корените
[84], [87], [89].

4.2.

Координатни системи и кинематички конвенции

4.2.1. ОПШТИ НАПОМЕНИ
При анализата на движењето на леталата, а исто така и при решавањето на
различни проблеми на водење и управување, се користат десни координатни
системи.
При описот и испитувањето на летот на леталата, како

што се

воздухопловите, се дефинираат (1) геоцентрични правоаголни екваторијални
координатни системи чиј почеток е во центарот на Земјата, (2) топоцентрични
правоаголни координатни системи со почеток на површината на Земјата и (3)
координатни системи со почеток на леталото.
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За летала со мал долет и со мало време на летот може да се занемари
закривеноста и ротацијата на Земјата, поради што топоцентричните системи кои се
цврсто врзани со почетокот на Земјината површина може да се сметаат за
инерцијални. Додека, при испитувањето на летот на леталата со голем долет
ротацијата и формата на Земјата, заради значителното влијание врз летот, не смеат
да се занемарат. Ротацијата и формата на Земјата влијаат врз позицијата (ставот) и
движењето на топоцентричните системи во однос на геоцентричните. За
воспоставување врски меѓу овие системи треба да се познава моделот на формата на
Земјата [67], [68], [70].
Координатините системи кои овде ќе се дефинираат овозможуват комплетен
опис на движењето на широка класа летала, од оние со мал дострел до летала за
летови околу Земјата. Кординатните системи кои се користат во овој материјал се
пропишани со ISO стандардот [65], [66].
Пред да се пристапи кон дефинирање на координатните системи треба да се
запознае моделот на Земјата којшто е усвоен и се користи при моделирањето и
испитувањето на летот на леталата за различна намена.
При испитувањето на летот на леталата се смета дека центарот на Земјата се
движи праволиниски и рамномерно и дека Земјата се врти рамномерно околу оската
чија насока не се менува. Аголната брзина на ротација на Земјата изнесува:
e

2
86164,091

7,2921 105 rad / s

а векторот на аголната брзина


e

(4.1)

е насочен долж оската на ротација од јужниот кон

северниот пол. Средната брзина на движењето на тежиштето на Земјата по орбитата
околу Сонцето изнесува 29,893 [km/s].
Земјата има форма на геоид. Фигурата што ја чини површината на океаните,
непореметена од бранови, провлечена низ континетите се нарекува геоид. Ваквата
фигура има неправилна и сложена форма, која е последица на различната граѓа на
Земјата на поеднии места. Поради ова, различни се привлечните сили кои
дејствуваат на точките на површината на геоидот, како последица на што тој има
неправилна форма. Нормалите во секоја точка на површината на геоидот се
поклопуваат со насоката на силата на земјината тежа, која се состои од силата на
привлекување на Земјата и центрифугалната сила поради ротацијата на Земјата.
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Во првото приближување Земјата може да се смета за топка чиј волумен е
еднаков на волуменот на Земјата. Радиусот на таквата топка изнесува R0= 6371118m.
Во многу задачи на динамиката на летање ваквото приближување ја задоволува
потребата за точност на пресметката. Меѓутоа во некои задачи, за летала од поголем
долет, таквото приближување внесува големи грешки.
За практична примена со доволна точност геоидот се заменува со
ротационен елипсоид добиен со ротација на елипсата околу малата оска. Таков
елипсиоид е најблизок до реалната површина на геоидот и се нарекува општ земјин
елипсоид или референтен елипсоид, [67], [69]. Ваквиот елипсоид отстапува од
геоидот во просек

50 m, а максималното отстапување изнесува 100 m.

На Сл. 4.2 е прикажан референтниот елипсоид и определени координатни
системи со почеток во центарот на Земјата – точка Oe (геоцентрични системи), со
почеток на површината на Земјата – точка O (топоцентрични системи) и со почеток
на леталото – точка P.
Пресекот на реферерентиот елипсоид по меридијанот кој минува низ точката
O на површината на Земјата е прикажан на Сл. 4.3, малата полуоска (а) претставува
радиус на екваторот.
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Сл. 4.2: Координатни системи ECI I (Oe ; xi , yi , zi ) , ECEF E (Oe ; xe , ye , ze ) и географски
координатни системи: ENU (East, North, Up) и NED (North, East, Down)
Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања, ТФБ
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Сл. 4.3: Пресек на референтниот елипсоид по локалниот меридијан на кој лежи
точката O. Позиција на точка P во рамнината на локалниот меридијан
Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања, ТФБ

Нормалата на референтниот елипсоид во точката O се нарекува астрoномска
вертикала, а аголот што го чини таа со рамнината на екваторот

о се нарекува

географска или геодезијска (геодетска) широчина (Geodetic latitude).
Геодетски референтен координатен систем (The Geodetic Reference Frame).
Светски геодетски систем (The World Geodetic System – WGS 841) претставува
стандард за употреба во картографијата, геодезијата и навигацијата. WGS 84
вклучува стандарден координатен систем за Земјата, стандардна сфероидна
површина – референтен елипсоид, гравитациона еквипотенцијална површина –
геоид, со која се дефинира номинално морско ниво („nominal sea level“).
Системот цврсто врзан за Земјата (Earth – centered, Earth – fixed – ECEF),
E (Oe ; xe , ye , ze ) , е референтен WGS 84 координатен систем. Освен правоаголните

координати ( xe , ye , ze ) , за одредување на позицијата на некоја точка во
просторот се користат и елипсоидалните координати (λ, φ, h), каде λ е
1

http://en.wikipedia.org/wiki/WGS84
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географската должина, φ – е географската широчина и h е (геометриската)
висината изнад референтниот елипсоид WGS 84. Координатниот почеток на
WGS 84 (ECEF) е лоциран во центарот на масата на Земјата Oe . Се верува дека
грешката е помала од 2 cm2.
Од последната ревизија на WGS 84 референтниот елипсоид е сфероид
сплескан на половите (pole – flattened) со голем радиус a = 6,378,137 m на екваторот
и со мал радиус b = 6,356,752.314 245 m на половите (сплесканост од
a b

21384.685755 m ,

или

( a b) / b

(1 100 ) / 298 .257223563

0.335 %

во

релативни единици. Параметарот b често се заокружува на 6,356,752.3 m во
практичните апликации. Геоидот по WGS 84 (ревидиран 2004 год.) отстапува од
референтниот елипсоид во границите од – 105 mдо + 85 m.
4.2.2. ДЕФИНИЦИЈА НА КООРДИНАТНИТЕ СИСТЕМИ
4.2.2.1. Инерцијален координатен систем
Инерцијалниот (апсолутен) геоцентричен екваторијален координатен систем
I (Oe ; xi , yi , zi ) има почеток во центарот на Земјата – точката Oe (Сл. 4.2) (Earth –

centered inertial – ECI coordinate system [72],[73]). Основна рамнина е рамнината на
екваторот, а како референтен правец се усвојува правецот Oexi којшто е паралелен
со линијата Земја – Сонце на денот на пролетната рамнодневница (vernal equinox).
Оската Oezi е насочена долж оската на ротација на Земјата во насока кон северниот
пол, а оската Oeyi чини десен триедар со останатите две оски.
Овој систем е инерцијален поради тоа што неговите оски не зависат од
времето, а забрзувањето на центарот на Земјата при нејзиното движење во однос на
Сонцето може да се занемари.
4.2.2.2. Земјин (геодетски) координатен систем
Земјиниот (геодетскиот) геоцентричен екваторијален релативен (ротира
заедно со Земјата) координатен систем E (Oe ; xe , ye , ze ) [71] (Сл. 4.2) (Earth – centered
– earth – fixed ECEF coordinate system [72], [73]) се разликува од геоцентричниот
2

The EGM96 Geoid Undulation with Respect to the WGS84 Ellipsoid". NASA (wikipedia).
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инерцијален систем I (Oe ; xi , yi , zi ) , по тоа што оските Oexe и Oeye се врзани за Земјата
и ротираат заедно со неа со аголна брзина


e


= e околу оската Oe zi = Oe ze .

Референтен правец е оската Oe xe која поминува низ точката на пресекот на
почетниот (Гриничкиот) меридијан со Екваторот (точка A на Сл. 4.2). Референтниот
правец Oe xe има променлив агол

e

=

et s

, каде t s е ѕвезденото време на Гриничкиот

меридијан.
Позицијата на некоја точка O на површината на Земјата во овој систем е
одредена со сферните координати: Ro = Ro ( '0 ) е далечината од центарот на Земјата
до точката О,

o

е географската должина на точката O и

'0 е геоцентричнта

широчина на точката O (Сл. 4.2).
Позицијата на некоја точка P (на пример центарот на масата на некое летало –
Слика 4.5) над површината на Земјата во системот E (Oe ; xe , ye , ze ) е определена со
сферните координати: r = Re + h' – e оддалеченостa на точката P од центарот на
земјата, при што е Re – е оддалеченоста на точката Oh на површината на земјата, низ
која поминува геоцентричната вертикала на точката P, од центарот на земјата Oe, а

h' = Oh P претставува геоцентричната висина на точката P,
далечина на точката P (односно точката Oh) и

– е географската

' – е геоцентричната ширина на

точката P (односно точката Oh).
Системот на координати M (Oe ; xm , ym , zm ) е цврсто врзан за Земјата и е
заротиран во однос на системот E (Oe ; xe , ye , ze ) околу оската ze за константен агол

o

(Сл. 4.4). Овој систем е исто така Земјин (геодетски) геоцентричен екваторијален
релативен и може да игра помошна улога при изведувањето на матриците за преод
меѓу координатните системи и равенките на движењето.
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Сл. 4.4: Геодетски координатен систем врзан за Земјата со почеток во центарот
на земјата E (Oe ; xe , ye , ze ) (Earth – centered – earth – fixed – ECEF coordinate system)
Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања, ТФБ

4.2.2.3. Географски координатни системи
Почетокот на географскиот топоцентриченхоризонтален координатен систем
L(O; xl , yl , zl ) е на површината на Земјата во точката O (Сл. 4.3). Точката O може да

биде точка на стартот на леталото. Оската xl ја тангира локалната паралела (паралела
на точката O) во точката O и насочена е од запад кон исток. Оската zl лежи на
астрономската вертикала и насочена е према горе. Оската yl го тангира меридијанот
на точката O во точката O и насочена е од југ кон север. Географскиот систем е
дефиниран во [64], [67], [70].
Географскиот координатен систем

L(O; xl , yl , zl )

геоцентричен систем E (Oe ; xe , ye , ze ) е заротиран за агол

во однос на Земниот
е географската должина и

е географската широчина (Сл. 4.3). Исто така се дефинира географски подвижен
координатен систем L( P; xl , yl , zl ) со почеток на леталото – во точката Р [64], [67].
Оската zl лежи на астрономската вертикала која поминува низ точката P, а
елипсоидот го прободува во точката OL (Сл. 4.2). Рамнината Pxlyl е паралелна со
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локалната хоризонтална рамина која го тангира елипсоидот во точката OL. Оската yl
лежи во рамнината на локалниот меридијан (меридијан на точката OL), нормална е
на zl и насочена кон север. Оската xl е нормална на yl и zl и е насочена кон исток.
ENU и NED координатни системи.За географските системи битно е што се
врзуваат за географските координати на определена точка (за географската должина
и географската широчина

), така што се ориентират према страните на светот.

Меѓутоа, насоките на оските може да бидат различно определени. Така некои автори
xlоската ја насочуваат кон север, ylвертикално горе, а zl кон исток, додека другите
тоа го прават поинаку. Паради тоа настануват разлики во структурата на матриците
за преод меѓу координатните системи, кои можат да се избегнат со воведување
определени матрици за преориентација на оските.
Така, географскиот систем L( P; xl , yl , zl ) , бидејќи има оски кои се насочени
според страните на светот, првата оска кон исток (East), втората оска кон север
(North) и третата оска на горе (UP) се нарекува кратко ENU (East, North, Up) систем
[75].
Ако на истиот систем оските се ориентираат на следниов начин: првата оска
кон север (North), втората оска кон исток (East), и третата оска на долу (Down), се
добиваат тнр. NED (North, East, Down) системи [75].
4.2.2.4. Геодетски нормален координатен систем
Геодетскиот нормален координатен систем (Norm – al – earth – fihed axis
system) има почеток во точката O на површина на земјата. Кратко овој систем ќе се
означува со

Go (O; xo , yo , zo ) .

Оската z0 е насочена вертикално надолу (по

геоцентричната вертикала). Останатите две оски се насочуваат во склад со
проблемот кој се решава
Бидејќи геодетскиот нормален координатен систем е цврсто врзан за Земјата,
тој ротира заедно со неа во инерцијалниот простор со апсолутна аголна брзина:
go

=

e


= e

(4.2)

За леталата со мал долет и кратко време на летот ротацијата на земјата се
занемарува, па геодетскиот нормален систем во тој случај се смета за инерцијален.
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4.2.2.5. Геодетски нормален подвижен координатен систем
Геодетскиот нормален подвижен координатен систем (Aircraft – Carried
Normal Earth Axis System) G( P; xg , yg , z g ) има почеток фиксиран на леталото, обично
во центарот на масата на леталото (Сл. 4.5).
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Сл. 4.5: Позиција и ориентација на леталото во просторот. Координатни системи.
Геодетски нормален Go (O; xo , yo , zo ) , Геодетски нормален подвижен G( P; xg , y g , z g ) ,
Балистички B' ( P; x, y' , z' ) , Врзан за телото B( P; x, y, z ) и систем P(O; x p , y p , z p ) Врзан
за сферните координати на ЦМ на леталото
Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања, ТФБ

Овој систем ротира во инерцијалниот простор со апсолутна аголна брзина


(4.3)
g =
e + + '
а во однос на Земјата со релативна аголна брзина
  
+ '
ge = ' =

(4.4)

За летала со мал долет, занемарувајќи ја ротацијата и закривеноста на Земјата,
се смета дека геодетскиот нормален подвижен систем се движи транслаторно во
однос на геодетскиот нормален систем Go (O; xo , yo , zo ) при што оските им се
паралелни. Во ваков случај, овој систем се смета за инерцијален за аголни движења
на леталото.
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Во однос на геодетскиот нормален подвижен систем G( P; xg , yg , z g ) се
дефинира ориентацијата (ставот) на сите останати координатни системи кои имаат
почеток на леталото.
4.2.2.6. Врзан координатен систем
Врзаниот координатен систем (The body axis system) B( P; x, y, z ) има почеток
обично во центарот на масата на леталото и цврсто е врзан за телото на леталото,
затоа и се нарекува врзан координатен систем. Оската x се нарекува надолжна оска
и насочена е према предниот дел на леталото. Оската z е нормална на x, лежи во
рамнината на симетријата на леталото и насочена е према долу. Оската y се нарекува
попречна оска и насочена е така што со x и z сочинува десен триедар (Сл. 4.6).
Оските x, y, и z се главни централни оски на инерција.
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Сл. 4.6: Геодетски нормален подвижен G( P; xg , yg , z g ) , Балистички B' ( P; x, y' , z' )
и Врзан B( P; x, y, z ) координатен систем
Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања,, ТФБ

Ставот на врзаниот координатен систем во однос на геодетскиот нормален
подвижен координатен систем G( P; xg , yg , z g ) одреден е со Ојлеровите агли на
скршнување , извишување

и валање .

Аголот на скршнување

се мери меѓу проекцијата на x оската на месната

хоризонтална рамнина Pxgyg и xg оската на нормалниот подвижен систем. Аголот на
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извишување

се мери меѓу надолжната оска x и хоризонталната рамнина Pxgyg.

Аголот на ваљање

се мери меѓу оската z и вертикалната рамнина Pxzg, односно

рамнината Pxz’ на балистичкиот (полуврзаниот) систем B' ( P; x, y' , z' ) (Сл. 4.6).
Системот B' ( P; x, y' , z' ) одреден со аглите на ротација
скршнување и

– е аголот на

– е аголот на извишување во однос на геодетскиот нормален

подвижен со почеток во центарот на масата на леталото се нарекува полуврзан или
балистички. Полуврзаниот систем во однос на геодетскиот нормален подвижен
систем ротира со аголна брзина:


 
'=  + 

(4.5)

Врзаниот систем, во однос на балистичкиот е заротиран за агол , односно


ротира во однос на него со аголна брзина  .
Ставот на врзаниот во однос на аеродинамичкиот систем одреден е со
нападниот агол

и аголот на лизгање . Бидејќи аглите

и

го одредуваат ставот

на телото на леталото во воздушната струја, од нив зависат, покрај другото, и
аеродинамичките сили кои дејствуваат врз леталото во текот на летот.
Врзаниот систем во инерцијалниот простор ротира со апсолутна аголна
брзина:


=


g



каде што

+



=


e

  
+  +  '+

(4.6)

е аголна брзина на врзаниот систем во однос на геодетскиот нормален

подвижен систем:


  
= + + 

(4.7)

За леталата со мал долет, кога ќе се занемари ротацијата и закривеноста на
Земјата, системот G( P; xg , yg , z g ) се смета за инерцијален за аголни движења така што

се зема (поради g = 0 ) дека важи


=



(4.8)

4.2.2.7. Аеродинамички координатен систем
Аеродинамичкиот

координатен

систем

(Theair

–

Path

Axis

System)

A P; xa , ya , za има почеток во центарот на масата на леталото. Оската xa се нарекува
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брзинска оска и е насочена долж векторот на воздушната брзина на леталото V a .
Оската za се нарекува оска на силата на поткревање (поткревната сила), сместена е во
рамнината на симетрија на леталото и е насочена према долу. Оската ya се нарекува
бочна оска и со xa и za сочинува десен триедар (Сл. 4.7).
Ставот на аеродинамичкиот систем во однос на геодетскиот нормален
подвижен систем е одреден со брзинските агли на скршнување
валање

а

а,

извишување

а

и

(Сл. 4.7). Во однос на геодетскиот нормален подвижен систем

аеродинамичкиот ротира со аголна брзина
  

 
a = a + a + a

(4.9)

Меѓусебната положба на аеродинамичкиот и врзаниот систем е одредена со
нападниот агол

и аголот на лизгање

кои се дефинирани според Сл. 4.7.

За воздушната брзина на леталото (брзината во однос на воздухот) се усвојува

 
ознаката V a , а за брзината во однос на земјата V ( V a се нарекува, освен воздушна и
аеродинамичка брзина на леталото).
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Сл. 4.7: Врзан B( P; x, y, z ) , Аеродинамички А(P; xa, ya, za) и Стабилносен S(P;xs,ys,zs)
=S(P xs, y, za) координатен систем
Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања, ТФБ
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4.2.2.8. Кинематички координатен систем
Кинематичкиот координатен систем (The flight – path axis system) со ознака
K(P;xk,yk,zk) има почеток во центарот на масата на леталото. Оската xk лежи во насока


на векторот на брзината на леталото (земна брзина на леталото) V ( Vk по ISO).
Оската zk е нормална на xk и лежи во вертикалната рамнина и насочена е надолу.
Оската yk со xk и zk сочинува десен триедар (Сл. 4.8).
Ставот на кинематичкиот систем во однос на геодетскиот подвижен систем е
одреден со аглите на свртување на траекторијата

и наклон на траекторијата .

Кинематичкиот координатен систем во однос на геодетскиот нормален
подвижен систем ротира со аголна брзина (Сл. 4.8):
  
= +
-zk

Vertikalna ramnina Pxkzk

-zg


a
a zk

(4.10)


dV
dt

x

V


V
xk

a xk

V

P

xg

a yk

yk



yg

V  cos




Horizontalna ramnina

Pxgyg

zg

Сл. 4.8: Геодетски нормален подвижен G( P; xg , yg , z g ) и кинематички K k ( P; xk , yk , zk )
координатен систем
Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања, ТФБ

За подобро разбирање, овдека треба да се истакнат неколку забелешки.


Брзината на леталото во однос на земјата V се изразува како збир на брзината на


леталото во однос на воздухот Va и брзината на воздухот во однос на земјата Vw :
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V = Va + Vw

(4.11)

Бидејќи, аеродинамичкиот координатен систем е врзан за воздушната брзина


Va , а кинематичкиот координатен систем за брзината во однос на земјата V , кога

нема ветер ( Vw 0 ) оските xa и xk на овие системи се поклопуваат. Поради тоа, во
овој случај ставот (ориентацијата) на аеродинамичкиот во однос на кинематичкиот
систем е одредена со аголот

(агол на валање на аеродиамичкиот систем).

а

Одовдека следи дека, ориентацијата на аеродинамичкиот систем во однос на
геодетскиот подвижен ќе биде одредена со аглите
се занемари важат еднаквостите

а

= ,

а

= ,

а

=

а,

односно, кога ветерот ќе

а.


Брзината на ветерот по ISO се означува со Vw . Ориентацијата на векторот на
брзината на ветерот во однос на геодетскиот нормален координатен систем
Go (O; xo , yo , zo ) е одредена со аглите

-zw

и

w

-zo

w

како што е прикажано на Сл. 4.9.

Vertikalna ramnina Oxozo

w


Vw
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O

xo

w

w


w
yw

w

yo


w

Horizontalna ramnina

Oxoyo

zo

Сл. 4.9: Агли на ориентација на брзината на ветерот и Геодетски нормален
координатен систем Go (O; xo , yo , zo )
Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања, ТФБ

4.2.2.9. Координатен систем врзан за сферните координати на леталото
Координатниот систем врзан за сферните координати на леталото со ознака
P(O; xp, yp, zp) има почеток во точката O на површината на земјата (Сл. 4.5). Во однос
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на геодетскиот нормален координатен систем одреден е со аглите на азимут
елевација

pи

p

и

во однос на него ротира со аголна брзина:

 

 +
=
p
p
p

(4.12)

Овој систем е значаен поради тоа што кога се одредува позицијата на
леталото во просторот со помош на некој сензор тогаш се мерат координатите кои го
сочинуваат овој систем: R – коса одалеченост до леталото,

p

– агол на азимут и

p

–

агол на елевација. Оптичките сензори и радио – далнометрите од линеарните
координати можат да ја мерат само косата далечина R. Освен тоа, сензорите имаат
вертикална оска на ротација (по азимутот
месниот агол

p).

p)

и хоризонтална оска на ротација (по

Поради тоа, овие уреди овозможуваат мерење на азумитот и

месниот агол на целта.
Уште една позитивна страна на сферниот координатен систем доаѓа до израз
при трансформацијата на координатите, бидејќи тогаш промената на аголните
координати може да се пресметаат со решавање на едноставни аналитички изрази.
Додека, трансформацијата врзана со движењето на координатниот почеток тешко се
решава во сферниот систем бидејќи бара решавање на многу сложени математички
релации.
4.2.3. МАТРИЦИ НА ПРЕОД И ТРАНСФОРМАЦИЈА НА КООРДИНАТИТЕ
Матрици на елементарни ротации. Преодот од еден во друг координатен
систем може да се изврши со помош на елементарни ротации за определени агли,
при што редоследот на ротациите треба да биде строго одреден, бидејќи како е
познато, ротациите за Ојлеровите агли не се комутативни. Матрицата на преод
(трансформација) се добива како продукт на матриците на елементарни ротации кои
се множат според усвоениот редослед. Според ISO стандардот ротацијата се врши
прво околу третата оска, потоа околу втората и на крајот околу првата оска – преод
3 2 1, којшто го одредува редоследот на множењето на матриците на
елементарните ротации.
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Сл. 4.10: Координатни системи: G( P;x g , yg , z g ) , B' ( P; x, y' , z' ) и B( P; x, y, z )
Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања, ТФБ

На секоја ротација за определен агол и припаѓа елементарна матрица на

ротација со која координатите на некој вектор q се поврзуваат со координатите на
истиот вектор во заротираниот (новиот) координатен систем.
Првата ротација за агол

се врши околу третата оска zg (Сл. 4.10) ја
  

  

преведува базата ( g1 , g 2, g3 ) во база (e1, b2' , g3 ) . Матрицата на елементарната ротација
за агол

има форма:

T

cos
sin
0

sin
cos
0

0
0
1

(4.13)

Втората ротација за агол околу новодобиената втора оска y ' (Сл. 4.10) ја
  

преведува базата (e1 , b2' , g3 ) во база (b1' , b2' , b3' ) . Матрицата на елементарната ротација за

агол

има форма:
T

cos
0
sin

0
1
0

sin
0
cos

Третата ротација за агол

(4.14)
околу x' x оската (Сл. 4.10) ја преведува базата

  
  
(b1' , b2' , b3' ) во база (b1, b2 , b3 ) . Матрицата на елементарната ротација за агол

има форма:
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1
0
0

T

0
cos
sin

0
sin
cos

(4.15)

Сите познати матрици на елементарни ротации за дефинираните КС се
слични, односно сите матрици на ротација околу третата оска се слични со T (р-ка
4.13), околу втората оска со T (р-ка 4.14) и околу првата оска со T (р-ка 4.15).
Матрица на преод со ротација за два агли околу третата и втората оска
(преод 3 2) се добива со множење на матриците на елементарни ротации (р-ка
4.13) и (р-ка 4.14):
c
0
s

TT

0
1
0

s
0
c

c
s
0

s
c
0

0
0
1

c c
s
s c

c s
c
s s

s
0
c

каде е усвоено: c = cos, s = sin, односно:
TB 'G

TT

cos cos
sin
sin cos

cos sin
cos
sin sin

sin
0
cos

(4.16)

Матрицата (4.16) пресликува вектор од геодетскиот подвижен координатен
систем G( P;x g , yg , z g ) во балистички координатен систем B' ( P; x, y' , z' ) , при што
вреди:
qB '

каде
qB '

qG

TB 'G qG

(4.17)

T T qG

[qxg , q yg , qzg ]T е

вектор со проекции во системот

G( P;x g , yg , z g ) , а

[qx , q y ' , qz ' ]T истиот вектор со проекции во системот B' ( P; x, y' , z ' ) .

Сите останати матрици на преод за ротација прво околу третата оска, а потоа
околу втората оска се идентични со равенка 4.16.
Матрицата на преод со ротација за три агли околу третата, втората и
првата оска (преод 3 2 1) се добива со множење на матриците на елементарни
ротации (р-ки 4.13, 4.14 и 4.15):
c c
TBG

TTT

c s
s s

s s c
c s c

c s
c c
s s s
s c
c s s

s
s c
c c

(4.18)

Матрицата (4.18) пресликува вектор од геодетскиот подвижен координатен
систем G( P;x g , yg , z g ) воврзаниот координатен систем B( P; x, y, z) , при што вреди:
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каде

qB

TBG qG

qG

[qxg , q yg , qzg ]T евектор

(4.17)

T T T qG

со

проекции

во

системот

G( P;x g , yg , z g ) ,

а

[qx , q y , qz ]T истиот вектор со проекции во системот B(P; x, y, z).

qB

Сите останати матрици на преод за ротација прво околу третата оска, потоа
околу втората и третата оска оска се идентични со р-ката 4.18.
Кинематички равенки на движење на летало

4.3.

4.3.1. KИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНТАРОТ НА МАСАТА НА
ЛЕТАЛO
За опис на движењето на центарот на масата на леталото (точка P) се користат
координатните системи: Go (0; xo , yo , zo ) , P(0; x p , y p , z p ) , G(0; xg , y g , z g ) и K ( P; xk , yk , z k )
(Сл. 4.11), дефинирани во Точка 4.2.
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Сл. 4.11: Кинематика на движењето на центарот на масатана леталото во
просторот
Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања, ТФБ
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Апсолутното движење на центарот на масата на леталото се


карактеризира со апсолутното забрзување a , апсолутната брзина V и позицијата

на центарот на масата R . Овие големини се поврзани со векторските изрази:

dV 
a
dt

dR 
V
dt

(4.19)
(4.20)

За пресметување на вторите изводи на правоаголните и сферните координати
на центарот на масата се поаѓа од следната равенка:

d 2R
dt 2


a

(4.21)

Горните релации вредат во однос на координатниот систем G0 кој се смета за
инерцијален. За добивање на скаларни равенки во правоаголни или сферни
координати, потребно е равенките 4.19, 4.20 и 4.21 да се проектираат врз оските на
координатните системи Go (0; xo , yo , zo ) и P(0; x p , y p , z p ) респективно.
При преодот на матрични равенки се поаѓа од тоа дека матрицата (или

проекциите) на векторот a се познати во кинематичкиот координатен систем
K ( P; xk , yk , zk ) Целта е да се добие модел (диференцијални равенки) за движењето на


центарот на масата (точката P) со чие решение може да се пресмета брзината V и

позицијата R .

Ако, р-ка 4.19 се запише во однос на системот K (со помош на Кориолисовата
теорема [63]) се добива следната векторска равенка:

d kV
dt




V


a

(4.22)

од која следи матричната релација во системот K:

V
K

~ V
κ
K K

[V ,0,0]T , a K

каде е: VK

(4.23)

aK

~ – косо симетрична матрица придружена
[axk , a yk , azk ]T , κ
K


на алгебарскиот вектор κ K кој се формира од проекциите на векторот 




во

координатниот систем K:
xk

κK

yk
zk

 sin

 cos

0

, κ~ K

zk

zk
yk

0
xk

yk
xk

0

0
 cos


 cos



0
 sin

 sin
0
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Од р-ка 4.23, по уврстување на соодветните вектори и матрици и матрично множење
се добива:
V



a xk
azk

(4.24)

V
a yk
V cos

каде што a xk

a

V е тангенцијалното (во однос на траекторијата) забрзување чии

проекции врз оските на кинематичкиот координатен систем K може да се запишат
како a

K

[axk ,0,0]T


[V ,0,0]T и an

 
a a – нормално забрзување, чии проекции врз

оските на кинематичкиот координатен систем K може да се запишат како
anK

[0, a yk , az k ]T

[0,V  cos , V ]T .

Скаларните изрази (р-ка 4.24) може да послужат, кога се зададени
забрзувањата axk , a y k , az k

и почетните услови V(0),

(0),

(0), да се одредат

деривациите (изводите) на брзината V и на аглите на наклон  и свртување  на
траекторијата, односно брзината V и аглите на наклон

и свртување

на

траекторијата.
Кинематичките равенки на движење на ЦМ во правоаголни координати со
проектирање на равенките 4.19 – 4.21 во координатниот систем G (или G0) е:

V
G

aG


R
G

VG


R
G

aG

каде што TGK

(4.25)

TGK a K
TGK VK

(4.27)

TGK a K
T
TKG

(4.26)

TT T T е матрица на преод од координатниот систем K во

системот Gкоја е дефинирана во Точка 4.2.
Од р-ка 4.26 можат да се добијат следните скаларни равенки (во суштина се

работи за проектирање на векторот на брзината V на оските на координатниот
систем G, што може директно да се види и од Сл. 4.3:

x0

Vxg

V cos cos

y 0

V yg

V cos sin

z0

Vz g

(4.28)

V sin
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Со решавање на р-ка 4.28 за почетни услови x0 (0), y0 (0), z0 (0) се добиваат
координатите x0 , y0 , z0 на центарот на масата на леталото.
Врска меѓу сферните и правоаголните координати на центарот на масата се


добива со проекција на векторот R на оските на системот G0:
RG0

TG0 P R P

TTP TTP R,0,0 T

(4.29)

од каде се добиваат скаларните релации (што директно може да се види и од Сл.
4.11):
x0

R cos

P

cos

y0

R cos

P sin P

z0

R sin

P

(4.30)

P

Од р-ка 4.30 се одредуваат сферните координати за познати правоаголни
координати:
x02

R

y02

p

arcsin

p

arctg

z02

(4.31)

z0
R
y0
x0

Од р-ка 4.25 лесно се добиваат скаларните релации за проекциите на
забрзувањето на центарот на масата врз оските на координатниот систем G, односно
G0.
4.3.2. КИНЕМАТИКА НА РОТАЦИОНОТО ДВИЖЕЊЕ НА ЛЕТАЛO
Еден од основните проблеми во симулациите на просторното движење на
леталата е одредувањето на ориентацијата на телото во однос на референтниот –
инерцијалниот координатен систем. Во случајот на летала со мал долет, геодетскиот
нормален подвижен координатен систем G( P; xg , yg , z g ) може да се смета за
инерцијален систем за ротационото движење. Ориентацијата на телото е дефинирана
со три Ојлерови агли , и
брзина



, кои треба да се одредат врз основа на позната аголна

, односно врз основа на познавање на нејзините проекции на оските на

врзаниот координатен систем B( P; x, y, z ) , ω B [ p, q, r ]T , (Сл. 4.12).
Аголните брзини во симулациите на летот се добиваат со решавање на
динамичките равенки за ротационото движење на леталото, а во реалноста овие
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аголни брзини се мерат со сензори и се влез во алгоритмите за одредување на
ориентацијата во реално време.
Ориентацијата на телото може да се изрази, освен преку Ојлеровите агли,
преку матрицата на ротација TBI (или TBG ) чии елементи се косинуси на насоките,
или пак, преку Родригез – Хамилтоновите параметри кои уште се нарекуваат и
Ојлерови параметри или кватерниони [81], [85]. Бидејќи ориентацијата се добива од
аголната брзина на ротација на телото со интеграција, решението се добива со
решавање на диференцијални равенки. Овде посебно ќе се разгледа дејствувањето на
ориентацијата со диференцијални равенки за Ојлеровите агли и за кватернионите.
Вертикална рамнина Pxz '

zg

z
z




x

p
P

q

xg
r


z




Хоризонтал на рамнина Px g z g




y
y

yg

zg

Сл. 4.12: Ориентација на телото на леталото во однос на Геодетскиот нормален
подвижен кординатен систем G( P; xg , yg , z g ) одредена со Ојлеровите агли ( , , ),
аголна брзина



на телото и нејзини проекции, p, q, r , на оските на врзаниот
координатен систем B( P; x, y, z )

Извор: С. Десковки, Механика на летање II, предавања, ТФБ

4.3.2.1. Ојлерови кинематички равенки
Бидејќи

ротацијата

на

врзаниот

систем

е

и

ротација

на

телото,

диференцијалните равенки за ротација на врзаниот систем се Ојлеровите
кинематички равенки кои треба да се одредат. Овде се дава кус извод на овие
равенки.
Аголната брзина на врзаниот систем во однос на геодетскиот нормален
подвижен систем е одредена со векторската равенка (Сл. 4.12):
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(4.32)

Натамошната постапка се сведува на одредување на проекциите на равенката на
врзаните оски, односно прво запишување на р-ка 4.31 во матрична форма, а потоа,
одредување на скаларните диференцијални равенки.
  
Бидејќи векторите на аголните брзини на елементарните ротации  ,  , се

насочени по оските xg, y

и x, кои се оски на геодетскиот G( P; xg , yg , z g ) ,

балистичкиот B ( P; x, y , z ) и врзаниот B( P; x, y, z) координатен систем, респективно,
матриците на овие вектори во соодветните системи ја имаат следнава форма:
G
ψ

0
0 ,




0


θ B '

и



B

0

(4.37)

0
0

Сега равенката 4.32 лесно може да ја запишеме во матрична форма во
врзаниот систем трансформирајќи ги алгебарските вектори со соодветните матрици
на преод:
ωB

TBG ψ G TBB 'θ B

B

T T T ψ G T θ B

B

(4.38)

Матриците на трансформација TBG T T T и TBB ' T се одредени со изразите
кои се изведени во Точка 4.2, односно тие имаат форма дадена со равенките 4.18 и
4.13, респективно. Со уврстување на матриците од р-ки 4.18, 4.15 и 4.37 во р-ка 4.38
и после матричното множење и средување се добива:
x

ωB

y
z

p
q
r


 cos
 sin

 sin
 cos sin
 cos cos

(4.39)

Од изразот (р-ка 4.39) изводите на Ојлеровите агли, , ,  , може да се израат
во функција на проекциите на аголната брзина



на врзаните оски, p, q, r . Прво,

равенката 4.39 може да се запише во следнава матрична форма:
p
q
r

1
0
0

0
cos
sin

sin
cos sin
cos cos




(4.40)



Со решавање на р-ка 4.40 за Ојлеровите аголни брзини  , ,  се добива
следнава матрична диференцијална равенка:
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1 sin tg
0
cos
sin
0
cos

cos tg
sin
sin
cos

p
q
r

(4.41)

Од матричната равенка 4.41 следуваат следниве скаларни диференцијални
равенки:


p (q sin



q cos
(q sin



r cos )tg

r sin
r cos ) / cos

(4.42)

со чие решавање (интегрирање) за познати аголни брзини во системот B , p, q, r , и
познати почетни услови за аглите, може да се одредат аглите на ориентација на
телото на леталото. Равенките 4.42 обично се нарекуваат Ојлерови кинематички
равенки кои го опишуваат обртното движење на телото во просторот.
Горните три нелинеарни диференцијални равенки 4.42, иако се компактни и
лесно се иницијализираат, имаат недостаток бидејќи постануваат сингуларни во
услови на вертикално качување или спуштање на леталото, односно при

2

. Со

приближување кон оваа ориентација квалитетот на интеграцијата се влошува, а во
сингуларните точки целосно се прекинува. Затоа овие равенки може да се најдат
само во постарите симулации [85]. Со модерните високоперформансни компјутери
старите брања за висока точност и брзина на пресметување се надминати.
Фундаменталниот кинематички проблем на одредување на ориентацијата врз база на
познатите аголни брзини е решен со помош на кватернионските диференцијални
равенки кои овде ќе бидат прикажани како втор метод за одредување на
ориентацијата.
4.3.2.2. Ојлерови параметри. Кватерниони
Покрај Ојлеровите агли и Ојлеровите равенки изведени погоре, за опис на
кинематиката на ротационото движење многу често се користат Ојлеровите
параметри (Eulerparameters) или кватерниони3 (quaternions).
Во основата на описот на ротационото движење на крутото тело стои
Ојлеровата теорема која гласи [81]:
3

Ојлеровите параметри претставуваат нормализирана форма на параметрите познати како кватерниони [81]
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„Општото поместување на крутото тело со една неподвижна точка
претставува ротација околу некоја оска“.
Ојлеровата теорема тврди дека трансформацијата на координатите може да се
изврши со една ротација околу соодветна оска. Тоа е природно, оттаму, да се бара
претставување на трансформацијата на координати во однос на параметрите на оваа
ротација, имено, аглите на ротација и косинусите на насоките на ориентационата
оска на ротација.
Изводот

на

матрицата

на

трансформација

со

кватерниони како

и

објаснувањето на физикалното значење на кватернионите е малку потешко и овде за
тоа нема простор, затоа може да се погледа соодветна литература, на пример [52].
Нека имаме два координатни системи: стар означен со А и нов означен со В, и
нека

некој

вектор


r

има

проекции

rA

[rxa , rya , rza ]T во

системот

А

и



проекции rB [rxb , ryvb , rzb ]T во системот В. Врската меѓу проекциите на векторот r во
наведените два системи може да се прикаже како:
rA

(4.43)

TAB rB

каде rA и rB се матрици на векторот r во координатните системи А и В, респективно,
а TAB е матрица на премин (трансформација) од системот В во систем А.
Трансформационата матрица TAB преку кватерниотните има форма [81]:
2(q02
TAB

2(q1q2

q12 ) 1

2(q1q2 q0 q3 ) 2(q1q3 q0 q2 )

q0 q3 )

2(q02

q22 ) 1

2(q1q3 q0 q2 ) 2(q2 q3 q0 q1 )

2(q2 q3 q0 q1 )
2(q02

(4.44)

[tij ]

q32 ) 1

Ако се изврши транспонирање на двете страни на равенката 4.44 ќе се добие:
2(q02
T

(TAB )

TBA

2(q1q2

q12 ) 1
q0 q3 )

2(q1q2
2(q02

q0 q3 )
2
q2 ) 1

2(q1q3 q0 q2 ) 2(q2 q3 q0 q1 )

2(q1q3 q0 q2 )
2(q2 q3 q0 q1 )
2(q02

q32 )

[t ji ]

(4.45)

1

Четирите параметри: qo , q1 , q2 и q3 се нарекуваат Ојлерови параметри (Euler
parameters) или кватерниони [81]. За овие параметри вреди релацијата:
qo2

q12

q22

q32 1

(4.46)

Останува да се одредат диференцијалните равенки за пресметка на
кватернионите врз основа на познатата аголна брзина на ротација ω B [ p, q, r ]T . За
таа цел матрицата на ротација на врзаниот систем во однос на инерцијалниот ја
запишуваме во форма:
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TBI

t11 t12
t21 t22
t31 t32

(q02

t13
t23
t33

q12

q22

q32 )

2(q1q2
q02

2(q1q2 q0 q3 )
2(q1q3 q0 q2 )

q12

q0 q3 )

2(q1q3 q0 q2 )

q22

2(q2 q3 q0 q1 )

q32

2(q2 q3 q0 q1 )

(q02 q12 q22

(4.47)

q32 )

Матрицата со кватерниони во р-ка 4.47 одговара на матрицата 4.45 која
одговара на матрицата на ротација на врзаниот систем во однос на инерцијалниот
(или геодетскиот координатен систем).
За

да

се

одредат

диференцијалните

равенки

кватернионите се користи Поасоновата равенка, T BI

за

пресметување

на

~ T [63], [81], во која ја
ω
B BI

уврстуваме матрицата 4.47 при што се добива:

T
BI

 B TBI
ω

t11 t12
t21 t22
t31 t32

t13
t23
t33

0
r
q

r
0
p

q
p
0

(q02

q12 q22 q32 )

2(q1q2 q0 q3 )
2(q1q2

q0 q2 )

2(q1q2
q02 q12

q0 q3 )

2(q1q3 q0 q2 )

q22 q32

2(q2 q3 q0 q1 )

2(q2 q3 q0 q1 )

(q02

q12

q22

(4.48)

q32 )

Изводот на диференцијалните равенки за кватернионите целосно е направен
при што е користен и условот на равенка 4.46, а резултат е следнава векторско –
матрична диференцијална равенка:
qo
q1
q 2
q3

1
2

q1
qo
q3
q2

q2
q3
qo
q1

q3
q2
q1
qo

p
q
r

(4.49)

или, во малку поинаква форма:
qo
q1
q 2
q3

1
2

qo
q1
q2
q3

q1
qo
q3
q2

q2
q3
qo
q1

q3
q2
q1
qo

0
p
q
r

(4.50)

Бидејќи равенката 4.49, односно р-ка 4.50, е линеарна и во однос на аголните
брзини и во однос на кватернионите, таа може да се запише во форма[86]:
q0
q1
q 2
q3

0
1 p
2 q
r

p
0
r
q

q
r
0
p

r q0
q q1
p q2
0 q3

(4.51)

aзаписот на овие равенки во скаларна форма е следниов:
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qo
q1
q 2
q3

1
(
2
1
(
2
1
(
2
1
(
2

pq1 qq2

rq3 )

pqo

rq 2

qq3 )

qqo

rq1

pq3 )

rq o

qq1

pq2 )

(4.52)

Овие диференцијални равенки се многу погодни за примена бидејќи тие се
линеарни, немаат сингуларитет, и на број се само четири. Но, иницијализацијата со
Ојлеровите агли нее доволно едноставна.
За иницијализација потребно е кватернионските компоненти q0 , q1 , q2 , q3 да се
определат во функција на Ојлеровите агли

, ,

бидејќи никој не би сакал

полетувањето на воздухоплов да го опише со кватерниони.
Параметрите qo , q1 , q2 , q3 може да се пресметаат преку Ојлеровите агли , ,
со користење на следниве изрази [63], [85], [86]:
q0

cos

q1

cos

q2

sin

q3

sin

2

cos cos
2
2

sin

2

cos sin
2
2

sin

2

cos sin
2
2

cos

2

cos cos
2
2

cos

2
2
2
2

sin
sin
sin
sin

2
2
2
2

sin
cos
cos
cos

2
2

(4.53)

2
2

При интеграција на диференцијалните равенки 4.53, почетните услови на
променливите q0 (0), q1 (0), q2 (0), q3 (0) можат да се одредат, знаејќи ги почетните услови
за Ојлеровите агли (0), (0), (0) , од изразите (р-ка 4.53).
Компјутационата имплементација на равенките 4.51 или 4.52 мора да ја
содржи единичната норма на кватернионите дури и во присуство на грешки на
заокружување. Докажан метод е додавањето фактор ke(qo , q1 , q2 , q3 ) на десната страна
на равенките 4.53 со k t 1 (каде t е интервал на интеграција) и
e(qo , q1, q2 , q3 ) 1 (qo2

q12

q22

q32 )

(4.54)

за одржување на единичната норма.
Излезот од диференцијалните равенки мора де се конвертира во големини со
физикално значење. Овие големини примарно се Ојлеровите агли. Ојлеровите агли
може да се одредат ако се искористи матрицата на преод р-ка 4.47, која е напишана
преку кватернионите:
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(q02 q12 q22 q32 )
2(q1q2 q0 q3 )
2
2(q1q2 q0 q3 )
q0 q12 q22 q32
2(q1q3 q0 q2 )
2(q2 q3 q0 q1 )

TBI

2(q1q3 q0 q2 )
2(q2 q3 q0 q1 )
2
(q0 q12 q22 q32 )

(4.55)

и матрицата на преод (4.38) изразена преку Ојлеровите агли:
t11 t12
t 21 t 22
t31 t32

TBI

t13
t 23
t33

c c
c s
s s

s s c
c s c

c s
c c
s s s
s c
c s s

s
s c
c c

(4.56)

Споредувајќи ги истите елементи на матриците 4.55 и 4.56, добиваме:
t13

sin

t12
t11

tan

t 23
t33

tan

2(q1q3

q0 q 2 )

2(q1q2
q02

q22

2(q2 q3
q02

(4.57)

q0 q3 )

q12

q32

q0 q1 )

q12

q22

q32

од каде за Ојлеровите агли се добиваат следниве релации:
arcsin( t13 ) arcsin[ 2(q1q3
arctan

t12
t11

arctan

arctan

t 23
t33

arctan

2(q1q2
q02

q12

2( q 2 q3
q02

q12

q0 q2 )]

(4.58)

q 0 q3 )
q22

q32

q0 q1 )
q22

q32

Од овие равенки може да се заклучи дека втората равенка има сингуларитети
за

90o , а третата равенка е сингуларна за

90o , вредности за кои тангенсот

од аголот поприма бесконечни вредности. Со оваа методта на одредување на
ориентацијата со помош на кватерниони е комплетирана. За дадени Ојлерови агли
o

(0),

o

(0),

o

(0) , се врши иницијализација на диференцијалните равенки

илисе одредуваат почетните вредности на кватернионите кои се потребни за старт на
интеграцијата, потоа се пресметува матрицата на трансформација (р-ка 4.55).
Ојлеровите агли

, ,

се добиваат поново од равенките 4.58 и тоа во функција од

времето во текот на летот на леталото до неговата дестинација.
На крајот, уште еднаш како предности на кватернионите може да се истакнат;
само

четири

линеарни

диференцијални

равенки

и

едноставен

услов

за

ортогоналност. Како недостатоци на оваа метод може да се наведат: матрицата на
ротација и Ојлеровите агли не се директно достапни, а потребна е и пресметка на
почетните услови.
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4.4. Сили и моменти кои дејствуваат на леталата
4.4.1. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ
На леталото сватено како круто тело дејствува главен вектор на надворешни


сили кој претставува сума на аеродинамичката сила R A , пропулзивната




(реактивната) сила F и силата на земјината тежа G [63], [64]:


 
F
RA F G
(4.59)

Главниот вектор на надворешните сили F обично не дејствува во центарот
на масата и како последица на тоа се јавува главен момент на надворешните сили за

центарот на масата. Затоа што G не создава момент, тој настанува само заради
дејствувањето на аеродинамичките сили и реактивната сила:



M
MA MF

(4.60)

Во оваа точка ќе се обработи структурата на наведените сили и моменти во
обем којшто е неопходен за разбирање на основните својства на леталото како
динамички систем (или објект на управување).
4.4.2. АЕРОДИНАМИЧКИ СИЛИ И МОМЕНТИ




Аеродинамичката сила R A и аеродинамичкиот момент M A настануваат
како последица на меѓусебното дејство на леталото и воздушната средина.
Механизмот на настанување на оваа сила и момент се детално обработени во [63],
[78].


R A и M A во најопшт случај зависат од брзината на леталото во однос на


воздушната струја Va ; густината на воздухот ρ (т.е. висината на летот h);
геометријата на леталото; ориентацијата на леталото во однос на воздушната струја;
и карактеристиките на органите на управување.




За пресметување на R A и M A се користат општо познатите формули од
аеродинамика:

RA

MA


1
(h)Va2 SC R
2

1
(h)Va2 SlC M
2


QSC R

QSC M

(4.61)
(4.62)
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Каде што Q е динамичкиот притисок:

Q

1
(h)Va2
2

(4.63)

- S е карактеристичната површина на леталото
- L е карактеристичната должина на леталото
R
C
е аеродинамичкиот коефициент на силата
M
- C е аеродинамичкиот коефициент на моментот.

CR

и


C M се бездимензионални и зависат од формата на леталото, од

ориентацијата на леталото во однос на воздушната струја, од брзината и од
висината на летот.


Во општ случај C R и C M се функции од следните променливи:

CR


CM


C R ( Ma, Re, , , 1 ,

m, n,


C M (Ma, Re, , , 1 ,

p, q, r ,  ,  ,...)

m , n , p, q, r ,

 ,  ,...)

(4.65)

каде Ma Va / a e Маховиот број, Re е Рејнолдсовиот број,
аголот на лизгање,

е нападниот агол,

е

се отклоните на органите на управување со валањето,

1, m , n

извишувањето и скршнувањето, респективно, p, q, r се компонентите на аголната

брзина .
Аеродинамичката сила (р-ка 4.61) и момент (р-ка 4.62) обично се
разложуваат по оските на некој координатен систем (обично во врзаниот B или во
аеродинамичкиот А), (Сл. 4.13).
(Sila na otporot)
-Xa
-X

-z

(Normalna sila)
-Z

-za
-Za (Potkrevna sila)

CM
qa,Ma,Ya
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y
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u
r,N,Z
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Va
za
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x
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Сл. 4.13: Компоненти на аеродинамичката сила R A и аеродинамичкиот момент

M A на Врзаниот B(P:x,y,z) и Аеродинамичкиот А(P:xа,yа,zа) координатен систем
Извор: R. W. PrattFlight Control Systems, 2000
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Проекциите на врзаните оски (во системот В) се:
X
Y
Z

R BA

L
M
N

M BA

Cx
QSC RB

(4.66)

QS C y
Cz
C1

QSLC M
B

(4.67)

QSL Cm
Cn

при што за поедини компоненти се усвоени следниве називи [63], [74]: X е
надолжната (аксијална) сила (axial force), Y е бочната сила (side force), Z е
нормалната сила (normal force), – Z е негативната нормална сила (negative normal
force), L е моментот на валање (rolling moment), М е моментот на извишување
(pitching moment), N е моментот на скршнување (yawing moment), C x е коефициентот
на надолжната сила, C y е коефициентот на бочната сила, C z е коефициентот на
нормалната сила, C1 е коефициентот на моментот на валање, Cm е коефициентот на
моментот на извишување, C n е коефициентот на моментот на скршнување.
Во аеродинамичкот координатен систем, A( P; xa , ya , za ) е
CX a

Xa
R AA

Ya

QSC RA

(4.68)

QS C y a

Za

Cza

X a е силата на отпорот (drag D), Ya е бочната сила – силата на лизгање (lateral
force), Z a е силата на поткревање (lif L), C xa е коефициентот на силата на отпорот,

C ya е коефициентот на бочната сила, C z a е коефициентот на силата на поткревање.
Аеродинамичките

испитувања

покажале

дека

проекциите

на

аеродинамичките коефициенти на силите и моментите зависат од следните
променливи:
Cx

C x (M a , , ,

m, n)

Cy

C y (M a , ,

n)

Cy

Cz

C z (M a , ,

m)

Cz0

C x0
Cy
Cz

Cx
n

2

Cx

2

n

...

Cz

m

2
2

...

(4.69)
m

...
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C1

C1 ( M a , , , 1 ,

Cm

Cm ( M a , ,

Cn

Cn ( M a , ,

m, n,

1

1

C1 p p

 , m ) Cm

Cmq q Cm

p, q, r ,  , n ) Cn

Cnr r

m , q,
n,

p, q, r ) C1

...

Cn

n

(4.70)

...

n

m

n

...

каде се:
Cm

Cm ( M a )

Cm ( M a )

(4.71)
q

m

0

итн. деривативи на аеродинамичките коефициенти на силите и моментите.
4.4.3. ПРОПУЛЗИВНИ СИЛИ И МОМЕНТИ
Потисната сила создадена со пропулзивниот систем (моторите) може да има
компоненти кои дејствуваат долж секоја од трите оски сврзани со телото.
Дополнително пропулзивните сили исто така може да креираат моменти ако
потисокот не дејствува низ центарот на гравитација (тежиштето на леталото). Сл. 14
покажува некои примери на моменти креирани со пропулзивниот систем [87].

F2

c.g.

zF

yF

c.g.
F1

F

Сл. 4.15: Сили и моменти создадени со пропулзивниот систем
Извор: R. C. Nelson: Flight Stability and Automatic Control, 2 nd ed., 1998

На првата слика моторот создава потисок F. Доколку правецот на потисокот
не поминува низ центарот на гравитација c.g. туку на оддалеченост z f од оваа точка,
тогаш потисокот ќе создава момент за точката c.g. којшто изнесува:
MF

F zf

(4.72)
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Ако, како е покажано на втората слика, двата мотори создаваат различни
потисоци F1 и F2, тогаш, ако моторите се оддалечени на растојание y f од c.g., ќе се
создаде момент којшто изнесува:
NF

( F1

(4.73)

F2 ) y f

Компонентите на пропулзивните сили и моменти кои дејствуваат вдолж
оските на координатниот систем врзан за телото B( P; x, y, z) се означени како следи:

FB

Fx
Fy ,
Fz

MB

LF
MF
NF

(4.74)


Обично се зема дека F дејствува по оската x на леталото и, според тоа, дека

не се создава момент. Меѓутоа реално постои ексцентрицитет и непожелни моменти,
а кога се управува со млазот постојат и бочни управувачки сили и определени
моменти. Компонентите на пропулзивната сила и момент по оските на врзаниот
систем се означуваат како во равенка 4.74.
4.4.4. СИЛА НА ЗЕМЈИНАТА ТЕЖА
Вкупното дејство на Земјината тежа настанува заради привлекувањето на
Земјата и нејзината ротација околу својата оска. За случај Земјата да не ротира (да се
занемари ротацијата), силата на тежата на тело со маса m, според вториот Њутнов
закон изнесува:


G mgo
(4.75)

каде g o е забрзување на слободното паѓање насочено кон центарот на Земјата.
Забрзувањето на Земјината тежа се менува со висината h од површината на
за што вреди следнава позната формула:
gh

go

R
R h

2

g o (1

2h
)
R

(4.76)

каде R е радијус на Земјата (R=6378 km).
За Земја која се врти, покрај силата на привлекување, на големината на силата
на тежата влијае и силата на инерција заради преносното движење која се менува со



географската широчина. Заради тоа на g o му се додава проекцијата на преносното
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забрзување заради ротацијата на Земјата, при што важи g
=7,292 1/s е аголна брзина на ротацијата на Земјата и

2

go

R cos 2 каде што

е географската широчина.

Бидејќи врзаниот систем има почеток во центарот на гравитација на
леталото, гравитационата сила не продуцира моменти. Таа дава придонес кон
надворешните сили кои дејствуваат на воздухопловот и има компоненти вдолж
оските на врзаниот систем B( P; x, y, z) кои се функција од аглите на ориентација на
воздухопловот во просторот.
Компонентите на гравитационата сила долж оските на врзаниот систем
B( P; x, y, z) лесно се одредуваат и имаат форма:

GB

Gx
Gy
Gz

mg sin
mg cos sin
mg cos cos

gx
m gy
gz

mg B

g sin
m g cos sin
g cos cos

(4.77)

На Сл. 4.15 е покажано како компонентите на гравитационата сила кои
дејствуваат долж врзаните оски зависат ориентацијата на воздухопловот во
просторот.

x

CM

xg
mg

yg

mgcos

y

mgcos
mg

zg

z

zg

z

Сл. 4.16: Компоненти на гравитациската сила кои дејствуваат долж врзаните
оски
Извор: R. C. Nelson: Flight Stability and Automatic Control, 2 nd ed., 1998

4.5. Динамички равенки на движење на летала со мал долет
За леталата со мал долет, како што е претходно напоменато, се занемарува
ротацијата и закривеноста на земјата (

 
0 , Re


e



) . Поради тоа, Земјата се смета за





инерцијална референца, а забрзувањето a , брзината V и позицијата R на центарот
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на масата (точката P), како и аголната брзина



на објектот (леталото) во однос на

Земјата се разгледуваат како апсолутни големини.
Динамичките равенки на движењето на леталото сфатено како круто тело во
однос на Земјата како инерцијална референца ги имаат следните векторски форми:

dV
m
dt

d 
I
dt


ma


RA


MA


F


G

(4.78)


MF

(4.79)


каде што: m е масата, I е тензорот на инерција, a е забрзувањето на центарот на



масата, V е брзината на центарот на масата,
е аголната брзина на телото, R A е



аеродинамичката сила, M A е аеродинамичкиот момент, F е реактивната сила, M F е

реактивниот момент и G е силата на земјината тежа.
Во однос на врзаниот координатен систем B P; x, y, z , кој ротира со аголна

брзина
во однос на инерцијалната референца, векторските динамички равенки на
движењето равенките 4.78 и 4.79 имаат форма:

dbV
m
dt
db 
I
dt






V

I


RA



F


MA


G

(4.80)


MF

(4.81)

Матричниот облик на горните равенки е следниот:

mV
B
B
I Bω

~ mV
ω
B
B
~ I ω
ω
B B B

R BA
M BA

FB

GB

M FB

(4.82)
(4.83)

Матричните динамички равенки на движење на леталата (р-ка 4.78) и (р-ка
4.79), според досегашното излагање важат при следните претпоставки:
1) леталото е круто тело со шест степени на слобода на движење и
2) ротацијата и закривеноста на Земјата се занемаруваат и секој координатен систем
цврсто врзан за Земјата е инерцијален.
Натамошното развивање на овие равенки со цел да се добијат скаларни
релации претпоставува соодветна конкретизација на формата или шемата на
леталата (геометриска симетрија) и распоредот на масата (масена симетрија) од што
зависи структурата на аеродинамичките сили и моменти, односно, формата на
матрицата на тензорот на инерција. Во [78], [79] дадени се скаларните равенки кога
матрицата на тензорот на инерција ги содржи сите елементи, а исто така и во [80],
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дадени се равенките за леталата со воздухопловска шема за коишто рамнината Pxz е
рамнина на симетрија. Тензорот на инерција во врзаниот систем I B за овие летала
има само дијагонални елементи, I x , I y и I z како и елементот I zx различни од нула.
Матрицата на тензорот на инерција во врзаниот систем IB, во општ случај,
има форма [78], [79]:
Ix
I xy
I zx

IB

I xy
Iy
I yz

I zx
I yz
Iz

(4.84)

За летала со воздухопловска шема матрицата на инерција има форма [63],
[78], [82], [83]:
IB

Ix
0
I zx

0
Iy
0

I zx
0
Iz

(4.85)

Врз основа на равенките 4.82 и 4.83, може да се развијат скаларни равенки
кога матрицата на тензорот на инерцијата I B има форма (р-ка 4.84). Овој извод е
направен во [63]. За воздухопловска конфигурација, кога тензорот на инерција има
форма (р-ка 4.85), скаларните динамички равенки добиени од р-ка 4.82 и р-ка 4.83
имаат форма:
m(Vx

qVz

rV y )

X

Fx

Gx

m(Vy

rV x

pVz ) Y

Fy

Gy

m(Vz

pV y

qVx )

Fz

Gz

Z

I x p I yz (q 2

r 2 ) I zx (r

I y q I zx (r 2

p 2 ) I xy ( p qr ) I yz (r

I z r I xy ( p 2

(4.86)

I z )qr

L LF

pq) ( I z

I x )rp

M

MF

q 2 ) I yz (q rp ) I zx ( p qr ) ( I x

I y ) pq

N

NF

pq) I xy (q rp ) ( I y

(4.87)

Во равенките (4.86) компонентите VB=[Vx.Vy,Vz]T често се означуваат со
VB=[u.v,w]T, меѓутоа тоа во овој случај би било коректно ако се занемари ветерот.
Коректно би било да се пишува VB=[uk.vk,wk]T затоа што во горните равенки Vе
брзина на леталото во однос на Земјата (земна брзина), при што Vx=uk. Vy=vk, Vz=wk
се компонентите на земната брзина во врзаниот систем B(P;x,y,z), додека u, v, w се
компонентите на воздушната брзина Vа во врзаниот систем B(P;x,y,z) [63].
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Ако на левата страна од рaвенката 4.86 се издвојат изводите Vx , Vy , Vz и ако се
направи исто со р-ка 4.87, односно ако се издвојат p , q , r на левата страна, ќе се
добие следниов систем динамички равенки:
Vx

qVz

rV y

Vy

rV x

pVz

Vz

pV y

qVx

K yz

p
q

K xz

1 K xz
Iz

r

Ix
Iy

1
( X Fx G x )
m
1
(Y Fy G y )
m
1
( Z Fz G z )
m
I xz 1 K xy
pq
I x 1 K xz

qr

I xz 2
(r
Iy

rp

I xz 1 K yz
qr
I z 1 K xz

p2 )

1
(M
Iy

K xy

K xz

1 K xz

(4.88)

1
1
( L LF )
I x 1 K xz

K xz
1
N
I xz 1 K xz

(4.89)

MF)

pq

1
1
(N
I z 1 K xz

,

K xz

NF)

K xz
1
L
I xz 1 K xz

каде се воведени ознаки:
K xy

Ix

Iy
Iz

,

K yz

Iy

Iz
Ix

I x2
IxIz

(4.90)

Во равенка 4.88 со g x , g y , g z се означени компонентите на забрзувањето на
земјината тежа во системот B(P;x,y,z). Овие компоненти се:
gx
gB

gy
gz

1
GB
m

Gx
1
Gy
m
Gz

TBG g G

TBG

0
0
g

g sin
g cos sin
g cos cos

(4.91)

каде е TBG матрица на преод од системот G во систем B, чија форма е:
TBG

cos cos
cos sin
sin sin cos
sin sin
cos sin cos

cos sin
cos cos
sin sin sin
sin cos
cos sin sin

sin
sin cos
cos cos

(4.92)

На динамичките равенки на силите (р-ка 4.82) и моментите (р-ка 4.83), треба
да им се додадат кинематичките равенки за ротационото движење (р-ка 4.42) за
пресметка на Ојлеровите агли S [ , , ]T :

S TSBω B , ω [ p, q, r ]T , TBS

1
0
0

0
cos
sin

sin
cos sin
cos cos

или, во скаларна форма:
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p (q sin



q cos
 (q sin

r cos )tg

(4.93)

r sin
r cos ) / cos

и кинематичките равенки за движење на центарот на масата презентирани во
геодетскиот координатен систем, R G

VG

TGB VB , односно во скаларна форма:

x0

Vx c c

Vy ( c s

s s c ) Vz ( s s

c s c )

y 0

Vx c s

V y (c c

s s s ) Vz ( s c

c s s )

z0

Vx s

Vy s c

(4.94)

Vz c c

каде е означено c = cos, s = sin.
Равенките 4.88, 4.89, 4.90 и 4.91 формираат комплетен 6DOF модел на летотот
на воздухоплов каде ротациото движење е опишано со Ојлеровите равенки. Во
следната точка се презентира комплетен 6DOF модел во кој ротацијата се опишува
со

кватернионски

равенки.

Овој

модел

ќе

биде

имплементиран

во

MATLAB/SIMULINK.
4.6. Комплетен 6 DOF модел на летало развиен за симулација во
МАТЛАБ/СИМУЛИНК
Врз основа на претходно презентираните равенки во Точка 4.3 и Точка 4.5
може да се комплетира комплетен модел на летот на летало во 3D просторот. Во овој
случај, во комплетниот 6 – DOF модел, поради изнесените предности, за опишување
на кинематиката на ротационото движење на леталото се користат кватерниони.
Векторско – матричните равенки на комплетниот 6 – DOF модел имааат форма:

V
B

~ V m
ω
B B

B
ω

~ I ω I 1 M A MF
I B1ω
B B B
B
B
B

1

R BA FB

(4.95)

gB

(4.96)

q f (ω B , q)

(4.97)


R
G

(4.98)

T
TBG
VB

За пресметка на матрицата на преод TBG и на Ојлеровите агли S

[ , , ]T се

користат р-ката 4.55 и р-ката 4.58 чијшто компактен запис е:
TBG

TBG (q)

S S(q)

(4.99)
(4.100)

Векторот на состојба на моделот со кватерниони има 13 компоненти:
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x

VBT , ωTB , qT , RTG

T

Vx ,V y ,Vz , q, p, r , q0 , q1, q2 , q3 , x0 , y0 , z0 T

(4.101)

За формирање на симулацискиот модел на леталото, без оглед дали се
користат равенките со Ојлерови агли или равенките со кватерниони, наведените
системи равенки треба да се аранжираат на начин пригоден за моделирање во
МАТЛАБ/СИМУЛИНК.
Така, за летало со позната геометрија, маса, моменти на инерција, погон и
аеродинамички карактеристики, прво треба да се пресметаат аеродинамичките и
пропулзивните сили и моменти и силата на тежата. Потоа се формираат вектори на
тоталната сила и тоталниот момент и се врши интеграција на равенките 4.95 –
4.98 при што се добива векторот на состојба (р-ка 4.101). Понатаму, врза база на
добиените променливи може да се пресметуваат и останатите големини во моделот.
Равенките се аранжирани подолу, а блок шемата на математичкиот модел е дадена
на Сл. 4.16.
Тоталната сила и тоталниот момент во врзаниот систем на координати
B( P; x, y, z ) се дадени со изразите:

FtB
M tB

R BA FB

GB

(4.102)

M BA M FB

(4.103)

каде
GB

mg B

(4.104)

mTBG gG

е сила на земјината тежа која се добива како производ на масата и забрзувањето на
ЦМ кое како вектор се задава во геодетскиот систем на координати g G [0, 0, g ]T , а со
матрицата на преод од G во B , TBG се пресликува во врзаниот систем ( g B

TBG gG ).

Изводите на земната брзина на ЦМ (центарот на масата) и на аголната
брзина на леталото во врзаниот систем на координати B( P; x, y, z ) се:


V
B

~ V
ω
B B

B
ω

~ I ω
I B1ω
B B B

m 1M tB
I B1M tB

(4.105)
(4.106)

Со интеграција на овие равенки, за дадени почетни услови на компонентите
на овие брзини: VB (0) [Vx (0),Vy (0),Vz (0)]T [ub (0), vb (0), wb (0)]T , ωB [ p(0), q(0), r (0)]T
се добиваат земната брзина на ЦМ VB [Vx ,Vy ,Vz ]T
брзина ω B

[ub , vb , wb ]T и апсолутната аголна

[ p, q, r ]T чии компоненти се дадени во врзаниот систем на координати.
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Следи одредување на кватернионите со интеграција на равенката q f (ω B , q) ,
при што почетните услови за кватернионите се добиваат посредно – за познати
почетни услови на Ојлеровите агли S(0) [ (0), (0), (0)]T , од равенките се одредува
почетниот вектор на кватернионите: q(0) [q0 (0), q1(0), q2 (0), q3 (0)]T . Потоа, од
кватернионите се одредува матрицата на преод (р-ка 4.99), TBG
користи за трансформација на векторите од
Go (O; xo , yo , zo )

TBG (q) која се

геодетскиот систем на координати

во врзаниот систем на координати B( P; x, y, z ) и обратно, во повеќе

релации (блокови) во моделот.
Позицијата на леталото во геодетскиот систем на координати RG [ x0 , y0 , z0 ]T се
T
одредува со интеграција на равенката 4.98, R G VG TBG
VB за познати почетни

услови RG (0) [ x0 (0), y0 (0), z0 (0)]T . Овде прво се добива земната брзина на леталото во
годетските оски VG

T
TBG
VB , а потоа се врши интегација на равенката R G

VG .

Често е потребно одредување на забрзувањата и специфичните сили (кои се
мерат со акцелерометри) поради што во моделот на леталото е додаден посебен блок
за овие пресметки. Забрзувањето на ЦМ во врзаниот и во геодетскиот систем на
координати се пресметуваат со:
aB

1
FtB
m

1
(R BA FB G B )
m

aG

T
TBG
aB

(4.107)
(4.108)

а специфичната сила (привидното забрзување – забрзување поради надворешните
сили без силата на тежата, кое може да се мери со акцелерометри) е дадено со
изразот:
fB

aB

gB

aB

TBG gG

(4.109)

На Сл. 4.17 е дадена блок шемата на математичкиот модел на леталото која е
направена согласно равенките 4.95, 4.96 и 4.102 – 4.109 .
Блок дијаграмот на Сл. 4.17 го презентира непроменливиот дел на моделот
којшто не зависи од конкретното летало. За конкретното летало (воздухоплов,
ракета,...) се дефинираат влезните големини (сили, моменти, маса, моменти на
инерција, геометриски податоци итн). кои се генерираат во посебни модули. Овие
модули кусо ќе бидат опишани во понатамошниот текст.
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Блокот 6DoF (Quaterion) на Сл. 4.16 претставува јадро на моделот на леталото
чиј детален блок дијаграм е прикажан на Сл. 4.17.

FB

R BA

[ Fx , Fy , Fz ]T

FtB
R BA

T

[ X ,Y , Z ]

FB

GB

Тотална
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M tB

M BA M FB

[ Fx , Fy , Fz ]

B
ω

~ I ω
I B1ω
B B B

m

GB

mg B

TBG

mTBG g G

IB

I B1M tB

VG

[Vx0 , Vy0 , Vz0 ]T

S [ , , ]T (Euler)

[ p, q, r ]T

TBG ( DCM )

TBG (q)
T
TBG
VB

S

[ x0 , y0 , z0 ]T

ωB

T
TBG
VB

VG

g

m 1FtB

f (ω B , q)


R
G

m

TBG

~ V
ω
B B

q

Тотален
момент

T


V
B

RG

S(q)

VB

[Vx ,V y ,Vz ]T

B
ω

[ p , q , r]T

aB

[a x , a y , a z ]T

aG

[a xo , a yo , a zo ]T

fB

[ f x , f y , f z ]T

GB
[G x , G y , G z ]T

Сила на тежата

IB

6DoF (Quaternion)

FtB

m
g

aB

1
FtB
m

aG

T
TBG
aB

fB

aB

TBG g G
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Сл. 4.16: Блок дијаграм на математичкиот модел на леталото во кој, за
одредување на ориентацијата, се користат кватерниони
Извор: Изработено од кандидатот

Блок дијаграмите на Сл. 4.16 и на Сл. 4.17 претставуваат подговка на
просторните (векторско – матрични) равенки на движење на леталото за моделирање
во МАТЛАБ/ СИМУЛИНК.
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Сл. 4.17: Детален блок дијаграм на модулот 6 DoF (Quaternion) на Сл. 4.16
Извор: Изработено од кандидатот
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АТМОСФЕРА
- Густина на воздухот

a

t

Va
a

Махов број
Динамички
притисок

Ma
Q

VwG

Ветар

TBG
t

Отклони на
кормилата

VB

ПРОПУЛЗИЈА

- Реактивни сили
и моменти

T
P

- Брзина на звукот
- Температура

RG

M FB

VG

S (Euler )
ωB
АЕРОДИНАМИКА

Ma

(АВТОПИЛОТ)

- Аеродинамички
сили и моменти

M BA

M_6DoF
непроменлив дел
на моделот на
леталото

Забрзување на
земјината тежа

geomp
p, q, r
xCM

TBG (DCM )
VB

B
ω

Q

- Позиција на ЦМ
- Маса, и
- Моменти на
инерција

zo

FB

R BA

T
m, n]

Геометриски
податоци

h

- Притисок

Va
- Воздушна брзина
- Нападен агол, и
- Агол на лизгање

δ [ l,

- Висина
на летот

aB

xCM

m

m

IB

IB

g

g

aG
fB

Сл. 4.18: Блок шема на комплетниот математички модел на просторното
движење на леатало со мал долет (6DoF модел на летало)
Извор: Изработено од кандидатот
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Сл. 4.19: Блок шема на6DOFмоделот на летало за поврзување во
контурата на водење и управување
Извор: Изработено од кандидатот

4.7. Линеаризирани модели на воздухоплов
4.7.1. ЛИНЕАРИЗИРАН МОДЕЛ НА ВОЗДУХОПЛОВ ЗА НАДОЛЖНО
ДВИЖЕЊЕ
Надолжното движење е движење во вертикалната рамнина кое има три
степени на слобода – две транслации по x и z оските и една ротација околу y
оската.
Равенките за надолжното движење може да се добијат од комплетниот 6DOF
модел на летот ако во него се стави дека променливите на бочното движење се :
0;

0

const . ,

0, r

0

и

p

0

(4.112)

Тогаш од општиот 6DOF модел опишан со равенките 4.88, 4.89, 4.93 и 4.94
ќе се извојат следните равенки:
mu mqw

X

mg sin

mw mqu

Z

mg cos

I y q M


q

xo u cos
zo

(4.113)

u sin

w sin , ( xo
w cos , ( zo

V cos )
V sin )
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h

zo

Во горните равенки X и Z се сили во кои се содржани аеродинамичките и
пропулзивните компоненти, M е моментот од аеродинамичките и пропулзивните
компоненти, m е масата на леталото, I y е моментот на инерција за y оската, u и w се
компонентите на брзината долж надолжната x и нормалната z оска од врзаниот
координатен систем B( P; x, y, z ) , q е аголната брзина на извишување,

е аголот на

извишување, x o и z o се линеарните координати на центарот на масата на леталото
zo висина на летот,

(ЦМ), h

е нападниот агол,

е аголот на наклонот на

брзината на леталото V .
Равенките 4.113 може да се изведат и со помош на Сл. 4.20.
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Сл. 4.20: Шема на силите и моментите кои дејствуваат на леталото
во вертикална рамнина
Извор: Десковски – Механика на летање, предавања [63]

Во равенките 4.113 силите и моментите се функции од следниве променливи:
X

X (u, w,

Z

Z (u, w, w , q,

M

m, T )

M (u, u, w , q,

m, T )

(4.114)

m, T )
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Постапката на линеаризација на равенките 4.113 и 4.114 е спроведена во [63],
[83], [88], а како резултат се добиени следниве линеаризирани равенки за
надолжното движење:
Xu

u
w
q


Xw

0


Zu

Zw

U

o

o

o

Mu

Mw

Mq

0

0

1

g cos

o

g sin

o
o

M w g sin

X

u
w
q

X

m

Z

m

o

M

0

T

Z

T

m

(4.115)
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M

m

0

T
T

0

Ако се земе дека е
w

w Uo

U


w



o

Uo

Матричната равенка 4.62 може да се запише во форма:
u

q
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g sin
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0
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1
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U

q

o
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Z

Uo

o

M

0

g cos

m

(4.116)

T
T

0

Во изразите 4.62 и 4.63 врската меѓу елементите на матриците е дадена со:
U oM w , Z

X wU o , M

X

U oZw

и

M

U o M w

(4117)

а за елементите означени со мал круг важат следниве изрази:
o

Mu
o

Mu

M w Zu

U o (M w

M
o

Mq

Mu

M

M w Z w ) ( M

Mq

M w U o
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T
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(4.118)
M

o

M

Uo

M

o

M

Z

M

Z

m

o

U
ZT

Uo

За конкретен воздухоплов елементите во матриците во горните равенки се
пресмтуваат за дадени услови на лет, познати геомертриски, механички и
аеродинамички карактеристики на леталото.
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4.7.2. ЛИНЕАРИЗИРАН МОДЕЛ НА ВОЗДУХОПЛОВ ЗА БОЧНОТО ДВИЖЕЊЕ
Бочното движење е движење во хоризонталната рамнина кое има три степени
на слобода – една транслација по y оската и две ротации околу x и z оските. Силите и
моментите како и останатите променливи што го карактеризираат бочното движење
се илустрирани на Сл. 4.21.
Равенките за бочното движење може да се добијат од 6DOF моделот на летот,
(р-ки 4.88, 4.89, 4.90 и 4.100), ако во него се стави дека променливите на надолжното
движење се:
Vx

u U0

const , Vz

w 0, q

0,

0 ;

(4.119)

const

0

Тогаш од изразите 4.88, 4.89, 4.93 и 4.94 ќе се издвојат равенките за бочното
движење:
v

1
Y
m

ru

g cos sin

p

I zx
r
Ix

1
L
Ix

r

I zx
p
Iz

1
N
Iz


ψ

(4.120)

p r cos tan
r cos / cos

Кинематичките равенки за движење на центарот на масата (ЦМ) овде не се
потребни бидејќи тие немаат влијание на горните равенки.
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Сл. 4.21: Шема на силите и моментите кои дејствуваат на леталото
во хоризонталната рамнина
Извор: Десковски – Механика на летање, предавања [63]
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Во горните равенки 4.120, Y е сила во која е содржана аеродинамичката и
пропулзивната компонента ( Y Fy ), L и N се моменти од аеродинамичката и
пропулзивната компонента на силата околу x и z оската од врзаниот систем
B( P; x, y, z ) , g е забрзувањето на земјината тежа, m е масата на леталото, I z е

моментот на инерција за z оската, I zx
симетрија Pxz , Vx

u и Vy

I xz е продуктот на инерција за рамнината на

v се компоненти на брзината долж надолжната x и

бочната y оска од врзаниот координатен систем, p е аголната брзина на валање, r е
аголната брзина на скршнување,
е аголот на лизгање,

е аголот на скршнување,

е аголот на валање,

е аголот на свртување на брзината на леталото V .

Во равенките 4.120 силите и моментите се функции од следниве променливи:
V2
Y Y (v, p , r , n )
SC y (v, p, r , n )
2
V2
L L (v, p , r , l , n )
SbCl (v, p, r , l ,
2
V2
N N (v , p , r , l , n )
SbCn (v, p, r , l ,
2

n

)

n

)

(4.121)

Линеаризираниот модел на воздухоплов за бочното движење се добива со
примена на постапката за линеаризација на равенките 4.120 и 4.121 која е опишана
во [63], [87], [88]. Како резултат на линеаризацијата се добиват следниве равенки:
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(4.122)

n

При линеаризацијата во номиналното движење е земено да вреди:
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0 , равенките 4.122 ќе бидат:
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(4.123)

n
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Овде треба да се напомене дека елементите на матриците A и В во
линеаризираните модели за надолжното (р-ка 4.115) или (р-ка 4.116) и за бочното
движење (р-ка 4.122) или (р-ка 4.123) зависат од номиналните услови на летот
(претпоставената номинална траекторија во однос на која се врши линеаризација),
геометриските, механичките и аеродинамичките карактеристики на леталото. Во
текот на летот параметрите на леталото се менуваат со времето (масата, моментите
на инерција, позицијата на центарот на масата, погонската сила), а се менуваат и
параметрите на атмосферата со висината на летот (притисок, густината и
температура на воздухот). Поради сето ова, коефициентите во линеаризираните
равенки на надолжното и на бочното движење (елементите на матриците А и В) се
временски променливи во релативно широки граници.
Погореприкажаните линеаризирани модели се користат за извод на преносни
функции на леталата, за анализа на динамиката на летот, за синтеза на автопилоти и
за други цели. Многу често се користат модели со константни коефициенти кои се
одредени за дефинирани услови на лет (за одредена точка на номиналната
траекторија).
4.7.3. AПРОКСИМАЦИИ ВО НАДОЛЖНОТО И ВО БОЧНОТО ДВИЖЕЊЕ
Aпроксимации во надолжното движење
Надолжното движење на воздухопловот опишано во Точка 4.7.1 со
равенката 4.116, може да се раздвои на двe движења долгопериодично и
краткопериодично.
Долгопериодичното движење (мод) се опишува со равенката [87]:
u


Xu

g

Zu
U0

0

u

X
Z

m

m

(4.124)

m

Uo

Краткопериодичниот мод се опишува со равенката [87]:
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Коректноста на овие апроксимации може да се провери со симулации за
конкретен воздухоплов ако се симулира равенката 4.116 и ако Одзивите се
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компарираат со Одзивите на равенките 4.124 и 4.125. Со помош на МАТЛАБ може
да се одредат и својствените вредности (модовите) на системот (р-ка 4.116) и на
апроксимациите (р-ка 4.124 и р-ка 4.125) и компарирајќи ги да се оцени
оправданоста на овие апроксимации. Оваа анализа е направена во [63], [87].
Поставувајќи задача на управување со аголот на извишување,

, моделот за

краткопериодично движење (р-ка 4.124) може да се прошири со равенката за аголот
на извишување:
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односно, равенката 4.125 станува:
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Во горните равенки пред променливите е испуштен знакот „ “ меѓутоа, се
знае дека во линеаризираните модели променливите се секогаш одредени
отстапувања од нивните номинални вредности во ненарушеното движење.
Од равенката 4.126, со примена на Лапласовата трансформација, при нулти
почетни услови, мoже да се изведат следниве преносни функции на воздухопловот за
надолжното движење [63]:
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се

засилувањата

и

временските

константи

во

преносните

функции.

Карактеристичниот полином (именителот) во преносните функции може да се
запише како:
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Каде што:
-

0

е сопствената фреквенција на непридушените осцилации

е коефициентот на придушување на леталото

- T0 евременската константа на непридушените осцилации.
Како што може да се види од равенката 4.129, на константен отклон на
кормилото, воздухопловот одговара со константна аголна бризина на извишување,
односно со линеарен пораст на аголот на извишување (  q

qdt ).

Воздухопловот во однос на аголот на извишување е нестабилн поради што е
потребна повратна врска за стабилизација и управување со надолжното движење.
Апроксимации во бочното движење
Ако се анализира моделот за бочното движење на воздухопловот опишан со
равенката 4.123 за конкретен воздухоплов [63], [87] може да се заклучи дека
карактеристичната равенка од четврти ред има корени (два реални и пар комплексно
коњугирани) такви што Одзивот на воздухопловот може да се карактеризира со
следниве движења:
1. Бавно конвергентно или дивергентно движење, наречено спирален мод. Ова
движење се карактеризира со еден реален корен. Ако коренот е позитивен ќе
имаме дивергентно движење во спротивно ќе имаме конвергентно движење.
2. Високо конвергентно движење, наречено мод на валање (валање). Овој мод
има еден реален корен.
3. Лесно придушено осцилаторно движење со ниска фреквенција таканаречено
Dutch roll мод. Овој мод има пар комплексно коњугирани корени.
Спиралниот мод се карактеризира со промена на аголот на валање
аголот на скршнување

. Аголот на лизгање

и

е доволно мал, но не може да се

занемари бидејќи аеродинамичките моменти не зависат од аголот на валање

или
104

аголот на скршнување

, туку од аголот на лизгање

, аголната брзина на валање

p и аголната брзина на скршнување r [63], [87].
Спиралниот мод се опишува со равенката [63], [87]:
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а карактеристичниот корен за оваа равенка е:
L Nr
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Динамика на валањево апроксимацијатае опишана со равенката за валање
[87]:
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се временската константа и засилувањето на движењето (преносната функција) по
валање.
Преносните функции по валање

p(s)
и
l (s)

(s)
се добиваат со примена на
l (s)

Лапласовата трансформација на равенката по валање (р-ка 4.135), односно р-ка
4.136, од каде што следи:
s L p p( s )

(4.138)
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Погоре намерно е испуштен симболот „

(4.139)
“ бидејќи се подразбира дека во

линеаризираните модели променливите се мали отстапувања од нивните номинални
вредности.
За добивање на преносната функција по аголот на валање

се користи

равенката:
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Во просторот на состојба движењето по валање се опишува со равенките
добиени од р-ката 4.135:
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или во матрична форма:
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Dutch Roll апроксимација. Оваа апроксимација примарно се состои од
движење по лизгање и движење по скршнување. Овде се занемарува равенката за
моментот по валање. Со овие претпоставки равенките за Dutch roll движењето,
добиени од р-ка 4.123, се:
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Со примена на Лапласовата трансформација на р-ката 4.144 може да се
добијат преносните функции за ова движење. Се добиваат слeдниве равенки во
комплексното подрачје:
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За преносните функции функции во однос на кормилото за скршнување и се
добиват следниве изрази:
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За преносните функции во однос на кормилото за валање се добива:
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Во Табела 4.1 се дадени коефициентите на полиномите во преносните
функции за Dutch roll движењето. Коефициентите во именителот на преносните
функции, А, В и С, се дадени во првиот ред, додека коефициентите во броителите на
преносните функции се дадени во останатите редови во Табела 4.1 [87].
Табела 4.1: Коефициенти во преносните функции за Dutch roll движењето
Коефициенти во преносните функции за Dutch roll движењето
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B, B или Br
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Извор: Nelson, R.C.: Flight Stability and Control, Second Edition, McGraw - Hill, Boston, 1998.

Претходно беа разгледани моделите и преносните функции за надолжното и
за бочното движење базирани на апроксимациите на овие движења. За
прелиминарно проектирање на автопилоти, овие апроксимации се сосема
соодветни [87]. Meѓутоа, иако концептот на автопилотот е прочистен и развиен,
потребно е да се испитаат перформансите на автопилот со користење на преносните
функции базирани на комплетни системи равенки за надолжното и за бочното
движење. Ова е посебно важно за равенките на бочното движење. Како што е
покажано во [87], апроксимациите на бочното движење генерално не даваат многу
точен приказ на Dutch roll движењето.
Во следната глава, Глава 5, ќе се обработи автопилотот со неговите
потсистеми, a главниот акцент ќе биде ставен на системите за управување со
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траекторијата на летот – системот на управување со висината на летот и системот
(автопилотот) за управување со курсот кои се непосредно поврзани со водењето по
траекторија на сите етапи на летот, вклучувајќи го и водењето по траекторија во
фазата на слетување.
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ГЛАВА 5
АЛГОРИТМИ ЗА СЛЕТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ
5.1. Вовед
Слетувањето на воздухопловите е една од најважните етапи на летот гледано
од аспект на техничката сложеност и безбедноста. Опременоста на аеродромите и на
воздухопловите со соодветна опрема за слетување често не е доволна да одговри на
проблемот на слетување кога слетувањето се врши во услови на слаба видливост
условена од лоши временски услови. Ова претставува постојан предизвик за барање
нови решенија кои ќе го подобрат процесот на слетување во смисла на надминување
на проблемите од лошите временски услови и зголемување на безбедноста. Новата
технологија базирана на GPS (DGPS, WAAS, LAAS) дава можност за нов приод во
решавањето на проблемот на слетување нудејќи пофлексибилни решенија и примена
во сите временски услови во однос на постојните системи за инструментално
слетување (ILS, MLS).
Aвионската индустрија, која денес брзо се развива, бара ефективни планови,
програми и проекти за развој на системите за слетување. Во услови на слаба
видливост, воздухопловите секогаш се пренасочуваат на друг аеродром ако степенот
на видливост е под дозволеното ограничување или кога пилотот не може да ја види
ПСП. Приодот и слетувањето на воздухопловот се еден од најопасните делови на
летот. Статистиката покажува дека приближно 50% од несреќите се појавуваат
додека воздухопловот слетува. ICAO ги има поделено системите за слетување во три
категории во согласност со висината на одлука, видливоста и визуелниот опсег на
ПСП, како е опишано во Глава 2. Категорија IIIС сè уште не е дозволена на ниту
еден аеродром во светот. Освен тоа, ограничувањата на интегритет и точност на
опремата инсталирана на земја не е соодветна за да ги исполни ICAO стандардите и
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препорачаните практики. Главните ограничувања на постојната опрема се:
неточност, ненадежност, ранливост на multipath – от, опструкција во емитирањето на
сигналот, недостаток на интегритет и висока цена [94].
Основен проблем во слетувањето при лоша или непостоечка видливост, кога
не е можно визуелно слетување водено од пилотот, е точното мерење на тековните
координати на воздухопловот во однос на координатен систем врзан на ПСП. Овој
проблем се надминува со примена на новата технологија базирана на GPS, како и со
примена на сензори за точно мерење на висината на летот. Исто така, новите
технологи бараат и примена на нови алгоритми на водење и управување на
воздухопловите при слетување кои треба да обезбедат стабилност и висока точност
на процесот на слетување. Алгоритмите на водење и управување при слетување кога
се користи GPS базирана технологија за слетување се структурно различни и
пофлексибилни во однос на алгоритмите кои се користат во случај на примена на
ILS. При користење на GPS базираната технологија, траекторијата на слетување не
мора да биде права линија туку посебно одбрана крива во просторот одредена со
условите и потребите на конкретната ситуација. Во овој случај алгоритмите на
водење треба да се базираат на користење на нелинеарната динамика на
воздухопловот и примена на инверзни модели на динамиката за формирање
претходечко (Feed Forward) управување. Овде е потребно решавање на проблемот
на планирање на референтната траекторијата која треба да се следи, а за
стабилизација и обезбедување на потребната точност на водење неопходни се
линеарни закони на управување како на пример PID (пропорционално интегрално
деривативни), LQR (линеарен квадратен регулатор), и други. Модерната теорија на
управување денес дава можност за синтеза и на поширок спектар на закони на
управување како линeaрни така и нелинеарни, оптимални и интелегентни кои
вклучуваат фази логика, невронски мрежи и генетски алгоритми. Кога се зборува за
GPS базирано слетување во овој труд се подразбира автоматско слетување (без
учество на пилотот) кое се обезбедува со законите на водење и управување за кои
овде станува збор. Автоматското слетување на воздухоплови, кое може да се оствари
и со примена на други сензори во комбинација со GPS, е предмет на разгледување во
голем број трудови [103], [104], [105], [106], [108], [109].
Сателитски базираните навигациски системи (Global Navigation Satellite
Systems – GNSS) во иднина ќе постанат главен елемент на навигациската
инфраструктура. Веќе денес, тие овозможуваат задачи на водење на летот за
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просторна навигација (Area Navigation – RNAV) и барани навигациски перформанси
(Required Navigation Performance – RNP) за процедурите на маршрутата,
терминалната област и приодот. За да се исполнат барањата на точност, интегритет,
континуитет и достапност за прецизност на операциите на приод, развиен е земно
базираниот аугментациски систем (Ground Based Augmentation System – GBAS).
Процедурите на приод за Категорија I базирани на GBAS се веќе сертифицирани за
оперативна употреба. Дефиницијата и развојот на процедурите на приод и слетување
за категориите II и III со користење на GBAS се во тек. Плановите за развој на
идните системи на воздушен сообраќај во САД (Next Generation Air Transportation
System – NextGen) и во Европа – Истражување на менаџмент на воздушниот
сообраќај на единственото европско небо (Single European Sky Air Traffic
Management Research – SESAR) предвидуваат достапност на GBAS CAT–III
еквивалентни приоди во време до 2018 година. Покрај бараните перформанси, GBAS
исто така, обезбедува емитирани податоци за конструкција на патека на
терминалната површина (Terminal Area Path – TAP) која се состои од прави линии,
лаци со одреден радиус и други точки кои овозможуваат процедури на приод по
флексибилни криви [113].
Во оваа глава подетално се разгледуваат алгоритмите за слетување на
воздухоплови, при што поентата е на формирање на математички модели на
системите за слетување, нивна блоковска презентација и подготовка за развој на
симулациски модели за симулација во МАТЛАБ/СИМУЛИНК. Во Точка 5.2 се
опишува структурата и функциите на автопилотот, односно неговите потсистеми.
Посебно се обработуваат системите за управување со висината на летот, управување
со правецот и курсот и управување со брзината на летот. Овие потсистеми се важни
во процесот на слетување и ја задржуваат својата улога како при слeтувањето со
помош на ILS така и кога се користат GPS базирани системи за слетување. Во Точка
5.3 се разгледуваат системите на водење при слетување со помош на ILS/MLS при
што се изведени основните кинематички релации за затворање на контурите на
водење. Во Точка 5.4 опишан е концептор на системот за автоматско слетување на
воздухоплов, а во Точка 5.5 е презентиран концептот на сателитсите системи на
водење при слетување. Точка 5.6 се однесува на алгоритмите на водење при
слетување. Овде се разгледуваат алгоритмите на водење при слетување како со ILS
така и со GPS. Формирани се модели прикладни за симулација на системите на
управување со бочното движење и со висината на летот при слетување. Даден е опис
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на алгоритмите за слетување со користење на GPS, а равиена е структура на
системот коjа се користи за симулација. Во Точка 5.7 се разгледува проблемот на
извод на инверзната динамика и проблемот на генерирање на траектории за
автоматско слетување. Развиените алгоритми се применуваат за симулација и
анализа на системот на автоматско слетување со примена на GPS.
5.2. Автопилот – систем на управување со летот на воздухоплов
5.2.1. OПШТА СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АВТОПИЛОТОТ
Автопилотот претставува сложен систем којшто е наменет за автоматско
управување со летот на леталата. Основната функција на автопилотот е да управува
со летот на воздухопловот и да ја одржува зададената патека во просторот без каква
било акција на пилотот. Автопилотот на тој начин може да го ослободи пилотот од
умор и досада кои се јавуваат при управување со траекторијата кога летот трае
долго. Така пилотот може да се посвети на други задачи и на менаџирање на
мисијата.
Системот на управување со летот, како систем на автоматско управување, се
состои од два потсистема – објект на управување (воздухоплов) и управувач
(автопилот). Воздухопловот како круто тело со шест степени на слобода на движење
во 3D просторот (три транслации и три ротации) треба да се управува по сите
степени на слобода на движење. За управување со ротационото движење по каналите
на валање (roll), извишување (pitch) и скршнување (yaw) воздухопловот има
соодветни извршни органи (актуатори) кои ги отклонуваат управувачките површини
– кормилата за валање (ailerons) поставени на крилата, кормила за висина (elevators)
поставени на хоризонталниот стабилизатор и кормило за правец (rudder) поставено
на вртикалниот стабилизатор. За управување со брзината односно со погонот се
користи посебен извршен орган за регулација на потисокот на моторите (throttle).
Вкупно четири кормила се доволни за управување со сите шест степени на слобода
на движење бидејќи промената на траекторијата во просторот се остварува посредно
– со промена на ориентацијата на телото на воздухопловот во однос на воздушната
струја.
Системот на управување, односно системот „автопилот – воздухоплов“, како
што може да се заклучи, има повеќе потсистеми – системи на управување со
валањето, извишувањето и скршнувањето, систем на управување со брзината, систем
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на управување со висината на летот итн. Сите овие потсистеми може да се
разгледуваат независно под одредени ограничувања и апроксимации, но во
реалноста тие се меѓусебно поврзани што е последица на просторната динамика на
воздухопловот во која движењата околу оските се меѓусебно поврзани. Оваа
поврзаност се рефлектира и на структурата на автопилотот којшто треба да обезбеди
разврзување на каналите на управување.
Системот „автопилот – воздухоплов“, како што може да се заклучи, е систем
со затворена повратна врска. Повратната врска се затвора по променливите кои ја
карактеризираат ориентацијата S [ , , ]T , брзината на промената на ориентацијата
ωB

[ p, q, r ]T

и оптоварувањата (специфичните сили) f B [ f x , f y , f z ]T на леталото.

Воведувањето

повратни

врски

обезбедува

стабилизација

на движењето

и

подобрување на перформансите на системот подобар квалитет на преодните процеси
и висока точност на управување.
Проблемот на управување со движењето на центарот на масата на леталото
(управување со траекторијата на движење) е познат како водење (guidance).
Командите за водење се формираат врз база на дефинираната или претходно
зададената траекторија и реалната траекторија (реалните координати на центарот на
масата – ЦМ на воздухопловот) која се добива со одредени сензори и компјутерски
пресметки. Одредувањето на тековните координати на ЦМ е задача на
навигацискиот систем. Навигацискиот систем користи сензори како: INS, GPS,
AHRS, VOR, DME, визуелни снзори итн. Современите навигациски системи
базирани на INS, GPS, AHRS и нивна интеграција обезбедуваат целосна
информација за состојбата на леталото која се користи за водење и управување со
летот.
Добро проектиран автопилот којшто е соодветно интегриран со системот на
управување со летот, како што беше речено, обезбедува стабилизација и висок
квалитет на управувањето и брзина на одзивот и точност во стационарната состојба.
Автопилотот го ослободува пилотот од досадни и заморни активности и му дава
можност да се фокусира на задачи од повисоко ниво како што се планирањето и
менаџирањето на мисијата. Исто така, автопилотот има свои важни фукции во други
задачи и услови како што се полетување (take off) и слетување (landing), следење на
теренот (Terrain Following – T/F) итн. Автопилотот обезбедува доста квалитетно
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управување со траекторијата на летање при автоматско слетување во многу лоши
надворешни услови, па дури и во услови на нулта видливост.
На Сл. 5.1 е прикажан општ блок дијаграм на системот на водење и
управување на летало.

Барано движење на CG

Нарушувања

Команди
на водење

Автопилот - Закони на водење и управување
Референтна
траекторија,
Програма

Rd,
Vd

Управување со
траекторијата:
Закон на водење

U
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управување

U
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Актуатори
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Сл. 5.1: Блок дијаграм на системот на водење и управување на летало
Извор: S.Deskovski, V.Sazdovski, Z.Gacovski,: “Advanced Guidance Laws and Navigation Systems for UAV:
Theoretical and Practical Findings in a Developing Country”, ETAI - COSY 2011, Ohrid, 2011

На Сл. 5.1 може да се забележат две основни контури – внатрешна (1) и
надворешна (2). Внатрешната контура се затвора по аголните брзини и по аглите на
ориентација и таа обезбедува стабилизација и управување со ориентацијата на
леталото. Надворешната контура се затвора по координатите на центарот на масата и
таа обезбедува водење на објектот по дефинирана траекторија согласно законот на
водење.
На Сл. 5.2 е презентиран комплетен систем на водење и управување на
транспортен цивилен воздухоплов [90]. Прикажани се најбитните елементи на
системот:
▫ Дисплеи за информации на пилотот за: примарен лет (Primary Flight Display –
PFD), навигација (ND), мотори (engine – ED), системи (systems – SD)
▫ Управувачки уреди за интеракција со пилотот
▫ Компјутерски системи за следниве функции:


Управување на летот (Flight Control – FC) вклучувајќи основни
придушувачи за извишување, валање и скршнување
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Водење на летот (Flight Control – FC): автопилот (Аutopilot АР) и
автомат за потисок (Аutothrottle ATHR)



Менаџмент на летот (Flight Management – FM)



Сензори за мерење на состојбите на воздухопловот
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Сл. 5.2: Комплетен систем на водење и управување на модерен цивилен
транспортен воздухоплов
Извор:R.W.Pratt, Flight Control Systems, 2000

Таквиот систем овозможува пилотот да го лета воздухопловот на три нивоа
на автоматизација:
1. Во рачниот режим, пилотот користи палка и педали и педали за да командува
со целните вредности (забрзувања или аголни брзини), или тој командува со
управувачките површини директно ако се изгуби информацијата од сензорот
во повратна врска. За точно рачно пилотирање, управувачките уреди треба да
овозможат осетлива тактилна повратна врска
2. Во автоматскиот режим, пилотот користи осветлена контролна единица,
наречена единица за управување со летот (Flight Control Unit – FCU) на
Ербасов воздухоплов, или панел на управувачки мод (Mode Control Panel –
MCP) на Боинг – ов воздухоплов, за избор на командни вредности за брзина,
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височина, вертикална брзина и курс. Модовите подготвен, активиран или
деактивиран

се

бираат

со

притискање

на

копчињата.

На

автопилотот/афтоматот за потисок пресметува управувачки сигнали кои се
извршуваат од страна на системот на управување со летот (FCS). Пилот ги
надгледува акциите на автопилотот на примарниот дисплеј на летот (PFD).
3. Во модот на менаџмент, пилотот активира пре-програмиран план на лет или
внесува нов план на лет на тастатурата на единицата за повеќенаменско
управување и дисплеј (MCDU).
Овaа архитектура на системoт го одразува типичниот начин на пилотирање:
долгорочните активности се менаџираат, среднорочни активности се вршат
автоматски и спонтаните активности се вршат рачно. Во кое било време, пилотите се
менаџери на овој систем и тие прават избор за тоа како да лета воздухопловот. Тие
можат да ги исклучат автоматските модови (режими) на лет или со притискање на
копчињата или со употреба на сила за да ги избегнат праговите на уредите за
управување ако е потребна итна акција (инстинктивно исклучување).
Дури и во рачна операција, пилотот може да го програмира автоматскиот
систем со цел да се добие помош: командните вредности, кои се внесени во
автоматските системи, се прикажуваат примарниот дисплеј на летот (PFD), а на
навигациониот дисплеј и на баровите (лентите) на лет се покажуваат командите на
извишување и валање, кои автопилотот би ги барал.
Внатешната контура на системот „автопилот – воздухоплов“ ја сочинуваат
системите на стабилизација и управување со ориентацијата на телото на
воздухоплвот околу неговите три оски. Овие системи значително го подобруваат
управувањето со летот обезбедувајќи стабилен и брз Одзив на воздухопловот на
команди од системот на водење или од пилотот. Подолу се дава кус опис на овие
системи за подобрување на стабилноста и управувањето (Stability Augmentation
System – SAS, Control Augmentation System – CAS).
Во Глава 4, во Точка 4.7 беа презентирани линеаризирани модели на летало
кои го опишуваа надолжното движење (движење во вертикалната рамнина) и
бочното движење во однос на дефинирана номинална траекторија. Надолжното
движење на воздухопловот (р-ка 4.116), беше раздвоено на две движења:
долгопериодично и краткопериодично. Бочното движење беше апроксимирано со
три движења: бавно конвергентно или дивергентно движење, наречено спирален
мод, карактеризирано со еден реален корен; високо конвергентно движење,
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наречено мод на валање (валање) којшто се карактеризира со еден реален корен; и
лесно придушено осцилирачко движење со ниска фреквенција таканаречено
Dutch roll мод. Овој мод има пар комплексно коњугирани корени.
Повеќето комерцијални и воени воздухоплови не може да ги задоволат
барањата за квалитет на летот без да користат системи за подобрување на
стабилноста [63], [83], [87], [93]. Некои од овие воздухоплови се реално нестабилни
и би било невозможно да летаат без систем на автоматско управување. Системите за
подобрување на стабилноста типично користат сензори за мерење на аголните
брзини на телото на воздухопловот, измерените сигнали во повратна врска се
враќаат на влез на сервосистемите кои ги движат аеродинамичките управувачки
површини. На овој начин, аеродинамички моменти пропорционални на аголните
брзини и нивните изводи може да се генерираат и да се употребат за продукција на
придушни ефекти на движењето. Ако основниот мод е нестабилен, или ако се бара
независно да се промени и придушувањето и природната фреквенција, потребно е да
се воведат дополнителни сигнали во повратна врска. Системите за подобрување на
стабилноста конвенционално се проектираат одвоено за надолжната динамика и за
бочната динамика, а ова е направено да биде можно со разврзување на динамиката
на воздухопловот во повеќето услови на летот.
Системот за подобрување на стабилноста (Stability Augmentation System –
SAS), како што беше наведено, ја подобрува стабилноста на воздухопловот. Добар
пример како дел од системот за подобрување на стабилноста е фугоидниот
придушувач (или, соодветно, придушувачот на движењето по скршнување (Yaw
Damper). Фугоидниот придушувач (Phugoid Damper) го користи кормилото за
висина (елеваторот) за намалување на фугоидалното движење: тој ги ридушува овие
ефекти. Системот за подобрување на стабилноста е секогаш вклучен кога
воздухопловот лета. Без тоа, воздухопловот е помалку стабилен или можеби дури и
несатабилен.
Систем за подобрување на управувањето (Control Augmentation System –
CAS) е помошна алатка на пилотот за да може да го управува воздухопловот. На
пример, пилотот може да му каже на CAS „држи го тековниот курс“. Тогаш CAS ја
следи оваа команда. На овој начин, пилотот не треба континуално сам да ги
компензира промените на курсот.
Систем на автоматско управување (Automatic Control System – АCS) оди
еден чекор понатаму. Тој автоматски го управува воздухопловот. Тој го прави ова со
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пресметување (на пример) на аглите на валање на воздухопловот кои се потребни
воздухопловот да остане на дадената патека на летање. Потоа тој се уверува дека
овие агли на валање се постигнати. На овој начин, воздухопловот се управува
автоматски.
Постојат значајни разлики меѓу овие три системи. Прво, Систем за
подобрување на стабилноста е секогаш вклучен, а другите два системи се вклучени
само кога пилотот има потреба од нив. Второ, тука е прашањето на реверзибилноста.
Во системите за подобрување на управувањето и автоматското управување, пилот ги
чувствува активностите кои се изведуваат од страна на компјутерот. Со други
зборови, кога компјутерот ќе одлучи да се движи управувачката палка, исто така
палката/педалите се движат заедно. Ова ги прави овие системи да се реверзибилни.
Систем за подобрување на стабилноста, од друга страна, не се реверзибилни:
пилот не добива повратни информации. Причината за тоа е едноставна. Ако пилотот
би добил повратна информација, единственото нешто што ќе го почувствува се
досадни вибрации. Ова е, се разбира непожелно.
Системите за подобрување на стабилноста SAS кои типично се користат кај
конвенционалните транспортни воздухоплови се:
1. За надолжно движење (Longitudinal mode):
a) Придушувач за извишување (Pitch Damper)
б) Фугоидален придушувач (Phugoid damper)
2. За бочното движење (Lateral Directional mode):
a) Придушувач за скршнување (Yaw damper)
б) Придушувач за валање (Roll damper) и
в) Спирален придушувач (Spiral damper)
Претходната дискусија за системите на стабилизација и управување може да
се поврзе со блок шемата на Сл. 5.3. Имено, системот за подобрување на
стабилноста – SAS е претставен со првата внатрешна контура во која од сензорите
се земаат мерените аголни брзини и забрзувања. Систем за подобрување на
управувањето – CAS се однесува на следната контура каде од сензирите се замаат
информации за оринтацијата и брзината на летот, а на управачот дејствуваат и
командите од пилотот. Следните две контури се однесуваат на повисоките нивоа на
управување со летот (водење и менаџмент на летот).
Во принцип системите за подобрување на стабилноста се занимаваат со
управувањето само на еден мод на движење на воздухопловот.
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Општата структура на таквиот SAS е прикажано на блок дијаграмот на Сл. 5.3
на која може да се види дека во системот има четири главни елементи: динамика на
воздухопловот (Aircraft Dynamics), актуатор претставен со неговата динамика
(actuator dynamics), сензор со неговата динамика (Sensor Dynamics) и управувач на
летот (Flight Controller). Овие елементи се од суштинско значење и се секогаш
присутни во секој SAS. Кога SAS е исклучен, воздухопловот може да се управува
директно од страна на пилотот со поместување на соодветната управувачка
површина(и) преку неговите команди од пилотската кабина [82].
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Сл. 5.3: Систем за подобрување на стабилноста – SAS
Извор: D. McLean, Automatic Flight Control Systems, 1990

Како излезни променливи, у, во системите за подобрување на стабилноста
вообичаено се земаат аголните брзини на ротација на телото на воздухопловот околу
неговите оски – p, q, r (аголни брзини на валање, извишување и скршнување,
респективно).
Како пример, на Сл. 5.4 е прикажана структурата на системот на
стабилизација на аголната брзина на извишување која претставува ротација околу
оската у која е нормална на рамнината на симетрија на воздухопловот. Осцилациите
на воздухопловот околу оваа оска се доста изразени ако не се воведе повратната
врска со брзински жироскоп која обезбедува стабилизација или придушување на
осцилациите.
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Сл. 5.4: Систем за подобрување на стабилноста стабилизација на аголната
брзина на извишување q
Извор: D. McLean, Automatic Flight Control Systems, 1990

Ефектот на стабилизација може да се покаже со симулација на системот во
МАТЛАБ/СИМУЛИНК за конкретен воздухоплов и одредени парамети на сензорот,
управувачот и актуаторот. Системите за подобрување на стабилноста и системите за
управувањње со ориентацијата на телото на воздухопловот и брзината на движење
имаат значајна улога во процесот на водење на леталото по дефинирана траекторија
давајќи му перформанси кои го олеснуваат пилотирањето и овозможуват
поквалитетно водење со сите режими на летот. Параметрите на овие системи за
конкретно летало се одредуваат во процесот на синтеза со примена на техники
развиени во теоријата на системи и управување. Се применуваат техники на
класичната теорија на управување како метод на геометриското место на корените
(ГМК), фреквенциски методи како и методи на модерната теорија на управување –
метод на нагодување на корените, оптимизациски методи, линерен квадратен
регулатор, итн. Проектирањето на системите на стабилизација и управување на
воздухоплов не се предмет на дисертацијата. Оваа проблематика е разработена во
бројна литература која е јавно достапна и позната на експертите во оваа област. Овде
како дел од оваа литература може да се наведат следниве наслови [82], [83], [84],
[87], [90], [93]. Системите на стабилизација и управување на леталото по сите канали
на движење во истражувањето се сметаат за решени и во натамошното истражување
се користат решенија коишто се присутни во постојната литература.
Постои голем број на мисии на летање кои бараат леталото со висока
прецизност да следи некоја специјално дефинирана траекторија или патека. За
леталата со воздухопловска конфигурација може да се наведат четири задачи кои
мора да бидат извршени со висока прецизност. Такви задачи се: лансирање на ракети
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од воздухоплов на цели на земјата или борба на воздухоплови во воздух (воени
задачи), полнење на гориво во воздух и слетување во сите временски услови.
Оваа последна задача е екстремно значајна за цивилното воздухопловство и е
предмет на разгледување во дисертацијата.
Управувањето со аглите на ориентација на воздухопловот е посебна функција
на управувањето со летот, додека управувањето со неговата траекторија во
просторот е посебен проблем на кој посоодветен му е терминот функција на водење.
Во оваа точка кусо се опишуваат основните контури на автопилотот за управување
со траекторијата на летот – управување со висината на летот, управување со курсот
и управување со брзината на летот. Овие три контури на автопилотот овозможуваат
водење на леталото по дефинирана траекторија со соодветна брзина на движење до
постигнување на дефинираната дестинација.
Основната функција на автопилотот е да управува со летот на воздухопловот
и да го одржува на дефинираната траекторија во просторот без да биде преземена
каква било акција од страна на пилотот. Добро проектиран автопилот кој соодветно
ги интегрира функциите на водење и управување со летот на воздухопловот има
побрз Одзив и поточно jа следи траекторијата на летот отколку пилотот. Што е уште
поважно, Одзивот што го обезбедува автопилотот секогаш е конзистентен, додека на
Одзивот од пилотот може да влијае замор, оптоварување и стрес. Автопилотот е во
состојба да обезбеди доста прецизно управување со траекторијата на летот на
воздухопловот во такви апликации како што е автоматско слетување во многу лоши
надворешни услови, па дури и при услови на нулта видливост.
Контурата на управување со извишувањето и контурата на управување со
курсот, со нивната внатрешна контура, која управува со аголот на валање на
воздухопловот, се основни внатрешни контури во највеќе управувачки режими
(модови) на автопилотот.
Надворешната контура на автопилотот е значајно побавна, подолг е периодот
на надворешната управувачка контура во споредба со внатрешните управувачки
контури кои се побрзи, односно имаат пократок период.
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5.2.2. УПРАВУВАЊЕ СО ВИСИНАТА НА ЛЕТОТ
Висината се управува со промена на ориентацијата на воздухопловот по
извишување. Основната контура на автопилотот за управување на висината е дадена
на Сл. 5.5.

Референтна висина

+

href

Kh
-

d+

K

-

qd +

m

Kq

Актуатор

АВИОН
Динамика и
кинематика

-

h

q

q

h

Брзински
жироскоп

+

q

+
-

AHRS

K h
h

h

ADS

h

Сл. 5.5: Систем на управување со висината на летот
Извор: R.P.G. Collision, Introduction to Avionics Systems, 2011

Брзинскиот жироскоп за мерење на аголната брзина на извишување и AHRS
се прикажани одвоено за да сликата биде појасна. Во модернте воздухоплови
променливите

и q се добиваат од AHRS/INS.

Внатрешната управувачка контура по аголната брзина на извишување, q,
овозможена со брзинскиот жироскоп во повратната врска, овозможува брз и доста
придушен Одзив што треба да се постигне со командната контура на автопилотот за
ориентацјата по извишување. Како што е споменато порано, системот на управување
со летот по извишување со примена на FBW4 команди по брзината на извишување во
голема мерка помага во интеграцијата на автопилотот.
Одзивот на командната контура по аголот на извишување е многу побрз од
Одзивот на контурата на управување со висината – делови на секунда во споредба со
неколку секунди. Преносната функција на отворената контура на контурата на
управување со висината всушност се приближува кон чист интегратор на
фреквенции пониски од пропусниот опсег на командната контура по аголот на
извишување. Се избира големо засилување на грешката по висина, K h , така што
фреквенцијата, каде засилувањето на отворената контура е еднакво на единица (0dB)
4

FBW (flight by wire) - лет по жица
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е под појасот на пропуштање на контурата по аголот на извишување за да се
обезбеди стабилен и добро придушен Одзив на контурата по висината.
За анализа на процесот на управување со висината на летот потребно е
линеаризираните равенки 4.115 односно равенка 4.116 да се прошират со уште една
променлива на состојба – висината на летот. Со таа цел ја користиме Сл. 5.6 од каде
за промената на висината на летот следи изразот:
h V sin

каде што
аголот

(5.1)

е аголот на наклонот на траекторијата, V е брзината на летот. Бидејќи
во хоризонтален лет е мал и вреди sin

, а од друга страна е

,

следува:
h V sin

V

V(

(5.2)

)

каде аголот на извишување,

, и нападниот агол,

моделот. Бидејќи нападниот агол

, се променливи на состојба во

е мал приближно вреди V U o – номинална

компонента на брзината долж надолжната оска на воздухопловот, равенката (5.2)
може да се запише во форма:
h U o (

) Uo
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(5.3)

или
h U o

(5.3)

w

бидејќи за компонентата на брзината по z оската вреди w U o

(Сл. 5.6).

Користејќи ја равенката 5.3 како равенка на состојба за промена на висината
линеаризиранит модел (р-ка 4.115) се проширува и добива форма
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Сл. 5.6: Геометрија на летот во вертикалната рамнина
Извор: С. Десковски, Предавања на ТФБ
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Равенките 5.4, 5.5 може да се искористат за анализа, проектирање и
симулација на системот на Сл. 5.6.
5.2.3. АВТОПИЛОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУРСОТ
Функцијата на режимот на управување на автопилотот со курсот е автоматско
управување на воздухопловот долж посебно определена насока. Примарни oргани за
управување на воздухопловот во бочната рамнина се кормилата за валање (крилца
или елерони – ailerons). Елероните се отклонуваат диференцијално за да се зголеми
поткревната сила на едното крило, а да се намали на другото. На овој начин се
креира момент на валање кој го завртува воздухопловот околу надолжната оска за
некој агол

(Сл. 5.7).
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Сл. 5.7: Воздухоплов во хоризонтален заврт
Извор: R. C. Nelson: Flight Stability and Automatic Control, 2 nd ed., 1998

Во оваа заротирана позиција поткревната сила на воздухопловот, L (lift),
овозможува битна центрипетална сила насочена кон центарот на ротација која ја
менува патеката на летот на воздухопловот. Резултантното центрипетално
забрзување е еднакво на производот на брзината на воздухопловот и аголната брзина
на свртување,

a yk

V .

Центрипеталното забрзување причинува инерцијална сила во

спротивна насока, mV  , т.е. центрифугална сила.
Така, валањето на воздухопловот за агол

е фундаментално за ефективно

управување и маневрирање во бочната рамнина бидејќи на овој начин може да се
генерира голема поткревна сила со крилата. Поткревната сила може да биде и до
девет пати поголема од тежината на воздухопловот во случај на модерни борбени
воздухоплови [20]. На тој начин, како резултат на големaтa центрипетална
компонента се овозможуваат мали радиуси, и извршување на свртувања со големи g
оптоварувања.
Од Сл. 5.7, за рамнотежата на силите по вертикалната,

zg ,

и по

хоризонталната, y g , оска може да ги напишеме следниве изрази:
L cos

mg

(5. 6)

L sin

mV 

(5.7)

Ако равенката 5.7 ја поделиме со равенката 5.6 ќе се добие:
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V
g

tan

(5.8)

од каде што следува дека забрзувањето кон центарот на ротација е одредено со
изразот:
a yk

V 

(5.9)

g tan

Основното правило за управување кое се базира на компарација на бараната
(референтната) вредност на управуваната варијабла со нејзината реална (измерена)
вредност и формирање команди пропорционални со грешката може да се примени и
овде за управување со курсот на воздухопловот. Така, командниот агол на валање,
d

, треба да биде пропорционален (во најпрост случај) со грешката во курсот која е

разлика меѓу референтната вредност на курсот (аголот на свртување),
неговата реална (измерена) вредност
d

K

каде што K

K (

,

(

ref

),

, и

т.е.
(5.10)

)

ref

ref

е засилувањето на грешката на курсот. Во услови на маневар без

лизгање,

0,

како во случајов, аглите на свртување,

, и скршнување

, се

идентични (Сл. 4.19), така што изразот 5. 10 може да се запише како,
d

K

K (

(5.11)

)

ref

Контурата на управување со курсот подетално е прикажана на Сл. 5.8.
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Сл. 5.8: Контура на управување на курсот
Извор: R.P.G. Collision, Introduction to Avionics Systems, 2011

Внатрешната контура треба да има висок појас на пропуштање и добро
придушување за да се обезбеди поточно управување со курсот со добра резерва на
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стабилноста. Повратната врска по аголната брзина на валање обезбедува брзо и
добро придушено управување со аголот на валање.
Динамичкото однесување на системот на управување со бочното движење на
воздухопловот е доста комплицирано поради внатрешните вкрстени врски (Cross –
Coupling) на аголните брзини по валање и скршнување и брзината на лизгање кои
дејствуваат на движењато околу оските на валање и скршнување. Динамичкото
однесување на воздухопловот во бочното движење е презентирано со равенките на
состојба запишани во векторско – матрична форма (р-ка 4.122).
Меѓутоа, добро разбирање на однесувањето на воздухопловот и автопилотот
може да се добие претпоставувајќи чисто движење по валање и занемарувајќи ги
ефектите на вкрстените врски меѓу оските на валање и скршнување. Ова исто така
може да се оправда до одреден степен со претпоставка на постоење ефективни
автостабилизирачки контури кои ги минимизираат ефектите на вкрстените врски.
Во овој случај динамиката на воздухопловот по валање може да се претстави
со преносните функции (р-ки 4.139 – 4.140), односно:

K

p( s)
l (s)

Ts 1

( s)
p( s)

1
s

(5.12)

Врската меѓу аголот на скршнување и аголот на валање следува од равенката
5. 8, под претпоставка дека е


и при мал агол на валање се добива:

g
V

(5.13)

При наведените претпоставки е креиран блок дијаграмот (Сл. 5.8) којшто
може да се искористи за креирање симулинк модел и симулација на системот на
управување со курсот. Исто така, може да се претпостави дека нема губење на
висината на летот кога воздухопловот се вала со цел да се корегира курсот. Оваа
претпоставка е коректна ако се има во предвид дека системот за управување со
висината на летот коректно си ја врши работата.
Анализата на системите на управување со висината и со курсот, користејќи
посложени модели, ќе биде направена со симулации во МАТЛАБ/СИМУЛИНК во
следната глава, Глава 6.
Погоре опишаниот систем на управување со курсот (Сл. 5.8) работеше со
помош на координиран заврт, на тој начин обезбедувајќи дека аголот на лизгање,

,
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беше ефективно еднаков на нула. Да се направи тоа, бара маневар на заврт кој се
ефектуира со помош на кормилата за валање [82].
Ако се користи кормилото за правец, тогаш би изгледало дека аголот на
скршнување,

, би можел да се управува со помош на системот за придушување на

осцилациите по скршнување (Yaw Damper System), и со доволно потиснување на
аголот на лизгање,

, може да се обезбеди основата на системот на управување со

курсот (Heading Control System). Меѓутоа, постојат фундаментални управувачки
проблеми инволвирани со овој приод и тој не е многу во употреба. Сепак, за
наставни и други цели може да се разгледува системот на управување со курсот на
Сл. 5.9 подетално обработен во [82].
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Сл. 5.9: Систем на управување со курсот
Извор: D. WcLEAN: Automatic Flight Control Systems, Prentice Hall International (UK) Ltd, 1990

5.2.4. СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БРЗИНАТА НА ЛЕТОТ
Управување на брзината на воздухопловот е битно за многу задачи кои се
однесуваат на управувањето на траекторијата на летање на воздухопловот (пр.,
позицијата на воздухопловот во однос на некоја референтна точка).
Брзината на воздухопловот се управува со промена на потисокот на моторот
која настанува како резултат на промената на количината на гориво која тече во
моторите. Оваа промена се врши со помош на актуатори за регулација на протокот
на гориво. Автоматско управување на воздушната брзина на воздухопловот може да
се постигне со затворен систем на управување, при што, за генерирање потребен
потисок на моторите, се користи измерената грешка на брзината која е потребна за
управување на серво актуаторите за гас. Потисокот на моторот кој автоматски се
зголемува или намалува доведува грешката на воздушната брзина да се доведе
блиску до нула и да се минимизира грешката на движењето која е резултат на
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одредени нарушувања. Типичен систем на управување со брзината е прикажан на
Сл. 5.10.

U ref +
Управувач
-

u

u

Серво
актуатор
за гас

Мотори

Потисок

Динамика
на
воздухоплов

u

u
Акцелерометар
ADS

u

u

Сл. 5.10: Систем на управување на воздушната брзина
ADS – Automatic Dependent Surveillance (автоматски зависно набљудување)
Извор: R.P.G. Collinson, Introduction to Avionics Systems, 2011

Во кој било систем на управување со затворена контура, доцнењата на секој
од елементите во контурата се резултат од процесите на акумулирање енергија и тие
имаат дестабилизирачки ефект и го лимитираат засилувањето на контурата, а со тоа
и перформансите на системот на автоматско управување. Динамичкото однесување
на моторите во опсегот на условите на летот, Одзивот на актуаторите и динамиката
на воздухопловот мора да се земат предвид кога се проектира системот на
управување на брзината. Одзивот на потисокот на млазните моторите на отклон на
актуаторот за гас не е моментален и може да се апроксимира со Одзивот на систем
(филтер) од прв ред со временска константа која типично е во опсегот од 0.3 до 1.5
секунди, зависно од нагодувањето на потисокот и условите на летање. Доцнењето во
Одзивот на серво актуаторот за гас треба да биде мало во споредба со Одзивот на
млазниот мотор. Динамиката на воздухопловот доведува до натамошни доцнења
како што промената во потисокот произведува забрзување (или забавување) така
што инхерентно е присутна интеграција во процесот на промена на воздушната
брзина. Изведувањето на воздушната брзина од системот на воздушни податоци
исто така може да вклучи доцнење.
Брзината на промена на надолжната брзината, U , добиена со акцелерометар
поставен така што неговата влезна оска е порамната со надолжната оска на
воздухопловот, може да овозможи соодветен стабилизирачки член во управувачката
контура. Забрзувањето U исто така би можело да се добие со помош на „strap –
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down“ AHRS/INS системот. За елиминација на стационарните грешки на брзината
обично се користи пропорционално плус интегрално управување по грешката.
Општо се користи двојна конфигурација, така што системите не се пасивни.
Во случај на дефект актуаторот за гас се исклучува и тогаш пилотот го презема
управувањето со гасот на моторите.
5.3. Комбиниран ILS/MLS автопилот
5.3.1. СИСТЕМИ НА ВОДЕЊЕ ПРИ ПРИОД
Системот за инструментално слетување (Instrument Landing System ILS) е
основен систем за водење при приод поставен на поголемите аеродроми каде што
должината на полетно – слетната патека (ПСП) е поголема од 1800 метри. Овој
систем овозможува водење на воздухопловите во услови на намалена видливост за
време на приодот на ПСП.
Мал број од поголемите аеродроми во поново време се опремени со
микробранов систем за слетување (Microwave Landing System MLS). MLS-от е
понапреден и поточен систем којшто е подобар во сите аспекти од ILS-от. Треба да
се има предвид дека доаѓањето на сателитски базираниот аугментациски систем
(Satellite Based Augmentation System – SBAS) со искористувањето на техниките од
диференцијалниот GPS ќе може да се овозможи точен и сигурен приод за услови на
видливост од CAT II. Системот SBAS, исто така е познат под името WAAS.
Земно базираниот аугментациски систем – GBAS кој е способен да поддржи
операции од CAT III, се опишува во следната точка. Системот GBAS е познат и под
името LAAS (Local Area Augmentation Systems)5.
Сигналите за водење при приод на ПСП од ILS (или MLS) приемниците во
воздухопловот може да бидат соединети во автопилотот којшто потоа автоматски го
управува воздухопловот за време на приодот така што воздухопловот се
позиционира долж централната линија од ПСП и на патеката за слетување одредена
од ILS (или MLS) сноповите.
Системот ILS во основа се состои од предавател на локалајзерот (Localiser
Transmitter) и предавател на линијата (патеката, рамнината) на слетување (glide slope
5Landing

Airplanes with GPS?, GPS World, The Business&Tecnology of GNSS, http://gpsworld.com/professional-

oemlanding-airplanes-with-gps-11540/
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or glide path transmittter) поставени при ПСП заедно со два или три маркери – радио
фарови поставени на одредено растојание долж приодот на ПСП. Воздухопловската
опрема во воздухопловот се состои од приемници и антени за сигналите од
предавателите на локалајзерот, патеката на слетување и маркерите. Геометријата на
водење на сноповите на локалајзерот и патеката на слетување е покажана на
Сл. 5.11.
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Сл. 5.11: ILS локалајзер и геометријата на линијата на слетување
Извор: R.P.G. Collinson, Introduction to Avionics Systems, 2011

Преносот на сигналот од локалајзерот, на VHF фреквенции (108 – 122 MHz),
овозможува информација до воздухопловот дали тој при приодот се наоѓа на левата
или на десната страна од централната линија на ПСП. Излезот на приемникот на
локалајзерот е пропорционален со аголното отстапување χ на воздухпловот од
централната линија на снопот на локалајзерот кој пак одговара на централната
линија на ПСП.
Преносот на сигналот на линијата на слетување (или патеката – рамнината на
слетување) е на UHF фреквенции (329.3 – 335 MHz) и овозможува информации до
воздухопловот за тоа дали тој е под или над дефинираната патека на спуштање која е
под номинален агол од 2.5° (според прописите се движи од 2.5° до 3°). Излезот на
приемникот на линијата на слетување е прорционален со аголното отстапување

на

воздухопловот од центарот на снопот на линијата на слетување кој пак одговара на
потребната патека на спуштање. Предзнаците на сигналите χ и

зависат од тоа

дали воздухопловот е лево или десно од централната линија на ПСП, или над или
под дефинираната линија на слетување.
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Трансмисиите на маркерите – радио фаровите се на 75 MHz. Средниот маркер
е поставен на растојание меѓу 1000 и 2000 метри од прагот на ПСП, а надворешниот
маркер е поставен на растојание меѓу 4500 и 7500 метри од средниот маркер. Само
внатрешниот маркер е инсталиран со ILS системот на аеродромот којшто е
сертифициран за слетување на категорија CAT III и е поставен на растојание од 305
метри од прагот на ПСП.
Треба да се има прeдвид дека ILS не овозможува доволно точна информација
за вертикално водење на воздухопловот на долу до допирот со ПСП.
Ограничувањата на висината и условите на видливост во којшто автопилотот
може да се користи за извршување на комбиниран приод на линијата на слетување
на ПСП зависи од категоријата на видливост за којашто автопилотот е сертифициран
за работа, стандардите на ILS инсталацијата на земја, светлосната инсталација на
ПСП и капацитетот за управување со сообраќајот на ПСП на аеродромот.
Условите на видливост се поделени на три категории: Категорија I,
Категорија II и Категорија III (CAT I, CAT II, CAT III), зависно од вертикалниот
плафон на видливост и од визуелениот опсег на ПСП – RVR. Со зголемување на
категоријата на видливост условите на видливост се влошуваат така што
категоријата CAT III вклучува услови на нулта видливост.
Комбиниран автоматски приод на линијата на слетување е дозволен под
висина од 30 метри над земјата, но само во следниве случаи:
1. Постои вертикална видливост на висина од 30 метри со визуелен опсег на
ПСП најмалку 400 метри за да пилотот изврши безбедно слетување со рачно
управување (услови на видливост од Категорија II). Овој минимално дозволен
плафон на вертикална видливост за слетување да продолжи е познат како
висина на одлука – DH (Decision Height – DH).
2. Автопилотот е сертифициран за работа во услови на Категорија II. Овде е
потребен пасивен автопилот така што пилотот може без проблеми да го
преземе управувањето во случај на грешка во автопилотот.
Оттука, кога е постигната висината на одлука пилотот го извршува
слетувањето под рачно или автоматско управување. Алтернативно, пилотот може да
изведе маневар на кружење и да се обиде да слета повторно или да биде пренасочен
на алтернативен аеродром.
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За целосно автоматско слетување испод висина на одлука од 30 метри –
услови на Категорија III, потребен е автопилот со многу висок интегритет.
Проблемот на автоматско слетување ќе биде разгледан во следните точки.
5.3.2. КИНЕМАТИКА НА ЛЕТОТ ПРИ СЛЕТУВАЊЕ
Математичката врска меѓу векторот на брзината на летот и аголното
отстапување на воздухопловот од централната линија на снопот на водење, или
„грешките на остапување од снопот“ (

и

B

B

) во основа се исти за

бочната и за вертикалната рамнина. Овие релaции се изведени подолу и тие
претставуваат основа за контурите на водење по локалајзерот и по линијата на
слетување. Геометријата на водење на воздухопловот во бочната и во вертикалната
рамнина е прикажана на Сл. 5.12.
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Сл. 5.12: Геометрија на водење на воздухоплов во бочната и вертикалната рамнина
Извор: R.P.G. Collinson, Introduction to Avionics Systems, 2011

133

Како што може да сe види на Сл. 5.12, за ПСП е врзан координатниот
систем Go (O; xo , yo , zo ) каде xo оската е долж централната линија на ПСП, zo е
вертикална е и насочена надолу, а yo оската е нормална на оските xo и zo и насочена
е кон десно. На леталото е поставен подвижен координатен систем G ( P; xg , y g , z g )
којшто е паралелен со Go (O; xo , yo , zo ) и во однос на него се одредуваат аглите на
ориентација на леталото, θ, ψ, аглите на ориентација на векторот на брзината V, γ, χ.
Ориентацијата, брзината на летот во однос на телото на воздухопловот (во однос на
врзаниот систем B( P; x, y, z) ) е одредена со нападниот агол α и со аголот на лизгање β.
Линијата која ја спојува точката О на полетно слетната патека и центарот на
масата на леталото – точка Р, наречена линија на визирање, во однос на системот
Go (O; xo , yo , zo ) е одредена со аглите на азимут и елевација, λ, φ, респективно.

Централната линија одредена со пресекот на сноповите на зрачење на
антените на локалајзерот и предавателот на линијата на слетување е под агол од
φB=2.5° во однос на хоризонталната рамнина Oxo yo , а во однос на вертикалната
рамнина која поминува низ централната линија на ПСП, Oxo zo , е под нулти агол
λB=0°.
Од Слика 5.12 може да се види дека компонентата на векторoт на брзината V
нормална на оската на снопот е одредена со изразот:
Vn

V sin(

(5.14)

)

B

Бидејќи разликата на аглите во равенката 5.14 е мала и ако се земе приближно
да вреди V=U°, изразот 5.14 може да се напише како:
Vn

Uo(

B

(5.15)

)

Брзината на ротација на линијата на визирање R OP е еднаква на:


Vn
R

Uo(

B

)

(5.16)

R

каде што R е коса далечина на воздухопловот до предавателот (точка О). Аголот на
оската на снопот е константен,

B

const , така што B

0.

Линеарното отстапување, d на Сл. 5.12, на центарот на масата на леталото, Р,
од централната линија на снопот е одредено со изразот:
d

R sin

R

R(

B

)

(5.17)
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а аголната грешка меѓу централната линија на снопот и линијата на визирање
R

OP од равенка 5.18 може да се запише во форма:
B

d
R

(5.18)

Од р-ка 5.18 може да се види како R се намалува, за дадено линеарно
поместување d, аголната грешка

се зголемува. На пример, поместување од d = 5 m

3.3 милирадијани или 0.2о .

на растојание од R = 1500 m дава аголна грешка од

На растојание од R = 300 m, при иста линеарна грешка од d = 5 m, аголната грешка
ќе биде

1 . На овој начин, осетливоста на водењето се зголемува како што се

намалува растојанието на воздухопловот од точката О на ПСП, Сл. 5.12, равенка 5.18
[20].
5.3.3. КОНТУРИ НА ВОДЕЊЕ ПРИ СЛЕТУВАЊЕ СО ILS
5.3.3.1. Затворена контура со ILS локалајзер
Затворената контура на автопилотот со ILS локалајзер е покажана на блок
дијаграмот на Сл. 5.13. Треба да се забележи дека оваа контура во основа е слична со
комбинираната VOR контура [82]. Меѓутоа, опсегот на ILS локалајзерот е многу
помал и обично е помал од 24 km во споредба со 150 km за VOR. Контурата на
управување со курсот е иста како на Сл. 5.8. Аголот на курсот,

(

0) , се мери

во однос на правецот на централната линија на ПСП.
Траекторија на
летот на ПСП

B +

0

УПРАВУВАЧ

d

Систем на стабилизација
и управување со курсот
(Систем на Сл.5.5)

-

Приемник на ILS
локалајзерот

1
s

 Uo
R

Кинематика на летот

Сл. 5.13: Затворена контура со ILS локалајзер
Извор: R.P.G. Collinson, Introduction to Avionics Systems, 2011

Кинематиката на траекторијата на летот може да се изведе од Сл. 5.12.
Проекцијата на брзината на леталото нормалата на централната линија на ПСП е
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Vy

V sin

V

(5.19)

V

Брзината на ротација на линијата на визирање R OP е еднаква на:




Vy
R

V
R

Uo
R

(5.20)

Треба да се има предвид дека аглите
лизгање е

се мали (околу 1о), а аголот на

0.

Линеарното отстапување, dу на Сл. 5.12а), на центарот на масата на леталото,
Р, од централната линија на ПСП е одредено со изразот:
dy

R sin

(5.21)

R

а аголната грешка меѓу централната линија на ПСП и линијата на визирање R OP
од (5.21) може да се запише во форма:
dy

(5.22)

R

Од Сл. 5.13 може да се види дека засилувањето на контурата расте со
опаѓањето на растојанието R и ќе достигне точка каде што контурата постанува
нестабилна. Затоа, зависно од опсегот R, потребно е нагодување на засилувањето
(Gain Scheduling).
Управувачот во автопилотот со приемник на ILS локалајзер обезбедува
пропорципнално и интегрално управување по грешката и општо член за фазно
претходење. Исто така треба да се напомене дека потребно е некое филтрирање на
сигналот на грешката на отстапување од снопот,

, за да се отстранат компонентите

од модулацијата со 90 Hz и со 150 Hz својствени за ILS системот и посебно да се
ослаби присутниот шум. Ова филтрирање неизбежно воведува одредени доцнења.
5.3.3.2. Затворена контура со ILS линија на слетување
Затворена контура со ILS линија на слетување е прикажана на Сл. 5.14.
Системот на управување со аголот на извишување е ист како на Сл. 5.5.
Кинематичките равенки за затворање на контурата може да се изведат од Сл. 5.12 б).
Од релацијата:
R

V sin(

B

земајќи дека е

) V(

B

, каде

)

(5.23)
е агол на извишување, а α е нападен агол. Од

равенка 5.23 следува:
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V
(
R

B

(5.24)

)

Ако се замени


U
(
R

и

V

U

, равенкатата 5.24 станува
(5.25)

)

B

каде што аголот на централната линија на снопот
конкретната вредност

B

B

може да се замени со

0.044 rad ( 2.5 ) .

Брзината на летање, U, се управува со систем за автоматски гас и прогресивно
се намалува во текот на приодот во согласност со дефинираниот план за промена на
брзината (Сл. 5.14).
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Сл. 5.14: Затворена контура со ILS линија на слетување
Извор: R.P.G. Collinson, Introduction to Avionics Systems, 2011

Управувачот со ILS линија за слетување главно содржи членови за
пропорционално и интегрално управување како и член за фазно претходење со
преносна функција во форма [20]):
K C (1 1T1s )(1 T2 s) / 1 (T2 / n) s

каде што:
- KC е скаларното засилување на управувачот
- Т1 е временската константа на интегалниот член
- Т2 е временската константа на фазното претходење
- n е засилувањето на фазното претходење
Мешањето на инерцијално изведената информација за позицијата и брзината
од INS (ако INS постои) со ILS информацијата во соодветен комплементарен систем
за филтрирање користејќи Калманов филтер, може многу да се подобри квалитетот
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на управувачките сигнали по грешката на снопот и виртуелно да се елиминира
шумот. Така, подобрени се перформансите и стабилноста на контурата на
управување.
5.4. Систем за автоматско слетување
5.4.1. ВОВЕД
Во претходните точки беше опишана фазата на автоматски приод при
автоматско слетување користејќи сигнали на водење од ILS или од МLS – системот
во услови на видливост од Категорија I или Категорија II. Пилотот, меѓутоа, го
преземаше управувањето од автопилотот кога висината на одлука беше постигната и
го слетуваше воздухопловот со рачно управување.
Обидот воздухопловот да се слета со рачно управување со висини на одлука
кои се помали од 100 стапки (30 m) како во услови на Категорија III, е доста сложено
поради недостигот на соодветни визуелни знаци и како резултат на дезориентација
која може да се доживее. Постојат само две алтернативи за реализирање безбедно
слетување во такви услови [20]:
1) Целосно автоматски систем за слетување со автопилот кој ќе управува со
слетувањето до допирот на воздухопловот со ПСП. Потребен е автопилот со
висок интегритет кој има способност за преживување дефект обезбедена со
редундантност така што веројатноста за катастрофален дефект биде помала од
107/час. Автопилотски системи со висок интегритет способни за извршување
целосно автоматско слетување во услови на Категорија III сега се во напредна
фаза на развој и голем број цивилни млазни воздухоплови кои оперираат на
главните воздушни линии ширум светот се опремени со такви системи.
2) Употребата на подобрeн визуелeн систем со HUD (Head Up Display) користејќи
во

воздухопловот

радарски

сензор

со

милиметарска

бранова

должина

овозможува синтетичка слика на ПСП. Оваа слика се прикажува на HUD заедно
со основните податоци на летот, вклучувајќи го и векторот на брзината на
траекторијата на летање, и овозможува доволни информации за пилотот безбедно
да го приземји воздухопловот со рачно управување.
Развојот на системот за автоматско слетување е светска активност во која се
вклучени многу компании и авиопревозници, истражувачки установи и регулаторни
органи. Меѓутоа, овде треба да се спомене водечката улога на организации и
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компании во Велика Британија во почетниот развој на високо интегрирани
автоматски системи за слетување на слепо. Велика Британија имаше посебен
економски поттик за развој на систем за автоматско слетување поради честата магла
и услови на слаба видливост, особено во Лондон. Првиот главен придонес бил
направен од Единицата за експериментално слетување на слепо (Blind Landing
Experimental Unit – BLEU), од поранешната Royal Aerospace Establishment (сега дел
од UK Defence Research Agency – DRA, Агенција за истражување во одбраната).
BLEU е формирана во 1946 и до 1958 разви систем кој подоцна стана основа на сите
системи за автоматско слетување кои сега се во оперативна употреба. Друг битен
придонес беше формулацијата на барањата за безбедност и сертификација од страна
на Одборот за регистрација (Air Registration Board) околу 1960 и целокупниот
системски приод кон безбедноста и регулативата вклучувајќи опрема за водење на
земја и аеродромски инсталации иницирано од Англиската цивилна воздухопловна
власт. Следниот голем придонес беше направен со успешниот развој и
сертификација на два комплетно автоматски системи за слетување од две англиски
компании во доцните 60–ти години. Од компанијата Елиот Брадрс Лондон лтд
(Elliott Brothers London Ltd.) беше развиен мониториран автопилот – систем за
патничкиот воздухоплов VC10. Компанијата Смитс (Smiths Industries Ltd) разви
триплекс автопилотски систем за патничкиот воздухоплов Trident III. Системот за
автоматско слетување на Trident III беше заправо прв „целосно автоматски систем за
слетување со преживување на дефект“ сертифициран за работа во услови на
Категорија III во светот и се ослободува на висина на одлука од 12 стапки (3.65
метри) и видливост долж ПСП од 100 метри. Исто така, треба да се признаат
придонесите направени во развојот на системи за автоматско слетување во време на
60–те години од страна на компании и организации во САД и Франција. Во тоа
време, напорите во двете земји биле насочени кон развојот на поедноставни
неуспешни пасивни системи за автоматско слетување. Всушност, воздухопловот Sud
Aviation SE 210 Caravelle беше сертифициран за работа во Категорија III со висина
на одлука од 50 стапки (15.25 метри), речиси во исто време како и воздухопловот
Trident III. Искуството и развиените методологии на проектирање на овие пионерски
системи, како редундантен менаџмент и техники како модови на дефект и анализа на
ефектите, се од големо значење во последователните програми кои се раширени низ
светот [20].
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Исто така, треба да се спомене дека голем дел од технологијата за
автопилотски системи со висок интегритет обезбедува основа за последователен
развој на „fly – by wire“ системи на управување со летот. Подолу, кусо се опишува
системот за автоматско слетување BLEU врз основа на [20].
5.4.2. АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА СЛЕТУВАЊЕ BLEU
Автоматскиот систем за слетување BLEU е прикажан на Сл. 5.15 и поделен е
на четири фази од времето кога е постигнат радиофарот на надворешниот маркер,
околу 8000 m од прагот на ПСП. Овие фази кусо се опишани подолу.
Приод

Финален приод

Константен
став
“Flare” маневар
200 ft
(61 m)

Надворешен
маркер

Среден
маркер

100 ft
(30 m)

Внатрешен
маркер

Старт на “Flare” Предавател на
маневар
линијата на
слетување

Точка на допир
(Touchdown)
Kick off Drift

Сл. 5.15: Автоматски систем за слетување BLEU
Извор: R.P.G. Collinson, Introduction to Avionics Systems, 2011

1. Финален приод (Final Approach). Оваа фаза го опфаќа приодот од
надворешниот до внатрешниот маркер. Кај внатрешниот маркер патеката на
летање на воздухопловот треба да биде порамнета со дефинираната линија на
слетување на висина од 100 стапки (30 m) над земјата и исто така порамната
со централната линија на ПСП. За време на оваа фаза, автопилотот управува
со траекторијата на летот користејќи ги сигналите на водење од ILS системот.
Висината на воздухопловот над земјата се мери со многу точни висиномери.
2. Константен став (Constant Attitude). Сигналите на водење од ILS се
прекинуваат од автопилотот кога воздухопловот постигнува висина од 100
стапки (30 m) над земјата. Автопилотот го управува воздухопловот, така што
одржува

агол на извишување и курс (константен став – ориентација на
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телото) на вредности кои се поставени во текот на приодот до висина на која
се иницијализира израмнување (flare – out).
3. „Flare“ маневар. Аголот на извишување на воздухопловот се управува со
повратна врска по висината добиена со радио висиномер за да се добие
експоненцијална „Flare“ траекторија. „Flare“ се иницира на висина од околу
50 стапки (15 m) каде што воздухопловот е над или многу блиску до прагот на
ПСП. Воздухопловот во „Flare“ маневарот прогресивно ротира по
извишување така што аголот на линијата на слетување од вредноста – 2.5о до
– 3о на почетокот до позитивна вредност специфицирана за точката на допир
(touchdown). Вертикалната брзина се намалува од типично околу 3 m/s на
почетокот нa „Flare“ маневарот до околу 0.3 – 0.6 m/s во точката на допир.
4. Почеток на скршнување (Kick off drift) – непосредно пред допирот со ПСП
се иницира „kick off drift“ маневар по пат на управување со кормилото за
правец, така што воздухопловот се ротира околу оската на скршнување
заради порамнување на воздухопловот со ПСП. Тоа овозможува стојниот
трап (тркалата) да се постави паралелно со централната линија на ПСП, така
што нема да се почувствува бочна брзина на тркалата при контактот со ПСП.
5.4.3. АВТОМАТСКО „FLARE“ УПРАВУВАЊЕ
Претходно беа опишани фазите на автоматско слетување. Контурите на
автоматско управување со извишувањето и курсот во текот на фазата „Константен
став“ беа опишани порано. Системот на управување со „flare“ маневарот, меѓутоа,
заслужува дополнително објаснување.
Математичкиот закон којшто го опишува експоненцијалниот „flare“ маневар
е даден со равенката:
h

Kh

(5.26)

каде што h е висината на воздухопловот над земјата, a К е константа.
Решението на равенката 5.26 има форма:
h

h0 e

t /T

(5.27)

каде што:
- h0 е висината на воздухопловот над земјата на почетокот од „flare“ маневарот
- Т е временската константа Т=1/К. Времето t се мери од почетокот на маневарот.
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Хоризонталната компонента на брзината на воздухопловот е ефективно
еднаква на U бидејќи аголот на траекторијата на летот е мал агол. Под претпоставка
дека U е константа, траекторијата ќе биде експоненцијална. Законот на управување
кој се користи за автоматски „flare“ маневар:
h Th

(5.28)

hREF

каде што hREF е мала негативна висина, или отстапување, кое обезбедува дека уште
постои мала брзина надолу во точката на допир. Ова овозможува да се избегне долга
експоненцијална „опашка“ за да се достигне нулта брзина и овозможи разумно точно
приземјување кое треба да се постигне.
Како што е спомнато порано, автоматскиот „flare“ маневар почнува на висина
од околу 50 стапки (15 m) каде што воздухопловот е над или многу блиску до прагот
на ПСП, така што висиномерот ја мери висината на воздухопловот над ПСП. Се
користат радио висиномери со мал опсег за да се обезбеди точност. Разгледувањата
на безбедноста и интегритетот генерално диктираат трострука или четириструка
конфигурација на тотално независни радио висиномери.
Блок дијаграмот на контурата на автоматско управување со „flare“ маневарот
е прикажана на Сл. 5.16 која исто така ја покажува редундантноста потребна за
задоволување на барањата за безбедност и интегритет во системот на автоматско
слетување.
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Сл. 5.16: Затворен систем на автоматско управување со „flare“ маневарот
Извор: R.P.G. Collinson, Introduction to Avionics Systems, 2011

Потребниот закон на управување може да се добие со воведување повратна
врска по брзината на промена на висината, h , која може да биде скалирана со
одредена барана временска константа, Th , зедно со измерената висината, h , добиена
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со радио висиномер. Ова е поради тоа што преносната функција на затворената
контура на системот тежи кон инвертираната преносна функција во повратната
патека ако засилувањето во директната патека е доволно високо. Одзивот на
висината на воздухопловот тежи кон оној на систем од прв ред со преносна функција
1/ (1 Ts) на ниски фреквенции кога засилувањето во директната патека е големо.

Повратната врска по брзината на промена на висината, h , може да се оствари
со диференцирање на соодветно филтриран излез од радио висиномерот. Филтер е
потребен за пеглање на шумот присутен на излезот на радио висиномерот, бидејќи
процесот на диференцирање ги засилува компонентите на шумот на која било
присутна висока фреквенција и тие компоненти треба да се отстранат. Така,
добиениот сигнал

h ,

поради бараните филтри за пеглање, има одредено

заостанување кое е присутно во неговиот Одзив.
Алтернативен и супериорен извор на h може да се изведе од инерцијално
мешање на вертикалната брзина добиена од INS. Контурата на автоматско
управување со „flare“ маневарот претставува систем од висок ред; одвоено од
доцнењата присутни во филтрираните сигнали од радиовисиномерите, постојат исто
така доцнења присутни во Одзивот на управувачката контура со аголот на
извишување. Оваа контура управува со h чиј Одзив е значително побавен на мали
брзини за време на приодот.
Во системот на автоматско управување со „flare“ маневарот се користи
пропорционално – интегрален член (PI управувач) за да се обезбеди точноста, а
општо е овозможено и некое фазно претходење за компензација на доцнењата во
контурата и оттаму подобрување на стабилноста и придушувањето на контурата.
Брзината на приод вообичаено е околу 65 m/s така што вертикалната брзина
на почетокот од „flare“ маневарот

, а тоа е 2.84 m/s. Временската

константа на „flare“ е 5 секунди така што вертикалната брзина експоненцијално сe
намалува од околу 2.84 m/s на почетокот од „flare“ маневарот на околу 0.6 m/s во
точката на приземјување (допир со ПСП). Соодветното време до точката на допир со
ПСП е околу 7.7 секунди. Оттаму, претпоставувајќи дека брзината на приод
останува константна, точката на допир со ПСП би била на 500 m од прагот на ПСП.
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5.5. Сателитски систем на водење при слетување
Точноста на навигациската позиција од 1 метар којашто може да се достигне
со помош на диференцијален GPS, во САД се користи за водење при слетување со
систем наречен Земно базиран аугментациски систем (Ground Based Augmentation
System – GBAS). Овој систем е исто така познат под името Local Area Augmentation
System – LAAS. Системот GBAS (или LAAS), кога е инсталиран на аеродром, ќе
биде способен да овозможи висока интеграција и точност на водење кои се потребни
за слетување во услови на видливост за Категорија III. Опремата е поедноставна и
поефтина за инсталација и одржување отколку системот за инструментално
слетување (ILS) или микробрановиот систем за слетување (MLS), така што
трошоците за животниот циклус на работа на GBAS се дел од другите системи. Тоа
претставува привлечен предлог за помалите аеродроми кои не се опремени со ILS
или со MLS.
Исто така, системот GBAS е пофлексибилен систем. На пример, финалниот
приод не треба да биде ограничен на приод по права линија, туку може да биде
закривен хоризонтално или вертикално.
На Сл. 5.17 е даден шематскиот приказ на GBAS. Системот GBAS во основа
се состои од неколку GPS приемници повразани со базната станица во просторија со
опрема. Базната станица ги процесира мерењата од GPS приемниците, ги одредува
диференцијалните корекции, го оценува нивниот квалитет и ги емитира овие
информациите на блискиот воздухоплов. Освен тоа, координатите на патеката на
финалниот приод се пренесуваат на воздухопловот.
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Сателитски систем
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Сл. 5.17: Земно базиран аугментациски систем – GBAS за водење при слетување
Извор: R.P.G. Collinson, Introduction to Avionics Systems, 2011

Законите на управување кои се реализираат со автопилотот во основа се
слични без оглед на тоа дали водењето се врши со ILS или МLS, или пак со GBAS.
Исто така, кинематиката на траекторијата на летот за усогласување на патеката на
летот на воздухопловот со командната (референтната) траекторија е иста без оглед
дали оваа е дефинирана со радио/микробранов сноп или со GBAS.
Сигналите од GBAS се прилагодени за да се обезбеди „ист изглед како за ILS“
за пилотските дисплеи во однос на нивна осетливост. Ова е направено со цел да се
максимизира прифатливоста на пилотот и операторот. Во системот GBAS се
обезбедени дополнителни сигнали за растојанија добиени од предаватели
инсталирани на земја и наречени псевдолити (pseudolites)6 кои се наменети за
задоволување на барањата за висока достапност.

6

Псевдолит (Pseudolite) е конструкција од терминот „псевдо-сателит“ ("pseudo-satellite") што се
однесува на нешто што не е сателит, а извршува функција која е најчесто во доменот на сателитите.
Псевдолитите најчесто се мали примопредаватели, кои се користат да се создаде локална
земнобазирана алтернатива на GPS. (http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudolite)
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5.6. Алгоритми на водење при слетување
5.6.1. ВОВЕД
Слетувањето, како што беше истакнато порано, е една од фазите, завршната
фаза, на летот на воздухопловите. Исто така, во претходните дискусии беа опишани
специфичностите на оваа фаза на летот, односно процесот на слетување и условите
во кои се реализира овој процес.
Во оваа точка подетално ќе се разгледаат алгоритмите на водење при
слетување. Алгоритмите (или законите) на водење и управување воопшто
воспоставуваат врска меѓу реалната динамика (или однесување) на управуваниот
објект

(или

неговиот

модел),

условите

во

кои

се

одвива

движењето

(функционирањето) на објектот и зададеното (референтното) однесување кое се
дефинира согласно со задачата (мисијата или поставената цел) која треба да ја
изврши објектот.
Во нашиов случај објектот претставува воздухоплов кој летот до крајната
дестинација го извршува низ неколку фази, како: полетување, качување,
крстосување, приод и слетување. Во секоја фаза автопилотот, кој ги реализира
алгоритмите на водење и управување, ја прилагодува својата структура и параметри
(по команди од пилотот или програмски) со цел да одговори на барањата во дадената
фаза. Воздухопловите како динамички системи се опишуваат со нелинеарни
временски променливи диференцијали равенки како што може да се види од
изведените модели во Глава 4. Нелинеарностите се огледаат во нелинераните
математичи опереции над променливите на движење како и во ограничувањата на
одредени големини – ограничени отклони на кормилата, заситување на актуаторите
и слично. Временската променливост на параметрите на моделот на воздухопловот
произлегува од променливоста на масата (трошење гориво во текот на летот),
поместување на центарот на масата, промени на аеродинамичките карактеристики
ависно од помената на брзината и висината на летот – промена на густината на
воздухот со висината итн. Сето ова треба да се има предвид кога се врши избор
(проектирање) на алгоритмите на водење и управување за да се обезбеди потребен
квалитет и точност на водењето и управувањето во секоја фаза на летот. Од
наведените причини за воздухопловите зависно од условите на летот се одредуваат
параметрите (деривативите) кои одговаараат на динамиката на воздухопловот во
дадениот режим на лет (Прилог А – параметри за Боинг 747-100). Во нашиов случај,
146

каде ја разгледуваме фазата на слетување во анализата и симуимулациите ќе се
користат податоците за условите на летот во фазата на приод и слетување дадени во
прилог A.
Во фазата на слетување кога се користи ILS референтната траекторија
претставува правец одреден со сноповите на антените на предавателот на
локалајзерот и предавателот на линијата на слетување. Овој правец под наклон од
2.5о или 3о треба да се следи со потребна точност по правец и по висина за да
воздухопловот успешно го заврши летот со „flare“ маневар (маневар за порамнување
со полетно слетната патека). Слетувањето со ILS има низа ограничувања во однос на
промената на GPS базираниот систем за слетување GВАS кои ке бидат анализирани
во Точка 5.6.4 од оваа глава. Овде може да се напомене дека GВАS дава можност за
избор на пофлексибилна форма траекторијата за слетување која може да биде и
криволониска, како и избор на различни траекории за секој воздухоплов посебно.
Наведениот факт има свое влијание и на изборот на параметрите и структурата на
автопилотот за слетување кој треба да обезбеди квалитетно и точно автоматско
следење на криволиниска траекторија.
При синтеза на алгоритмите на водење и управување се користат различни
техники на проектирање од теоријата на системи и управување. Овде, иако не е цел
самиот процес на синтеза на автопилотите, кусо ќе се наведат, без подетално
објаснување, некои од позначајните техники.
Линеарната теорија на системи и управување нуди широк спектар на
класични и модерни техники на синтеза на управувачи за чија примена нужно е
објектот да се претстави со линеризиран временски непроменлив модел. Валидноста
на таквиот модел е ограничена на одрдена околина околу референтната точка за која
е изведен моделот. Поаѓајќи од фактот дека воздухопловот е нелинерен временски
променлив објект апроксимацијата со линеарен модел вреди во блиска околина на
точка на траекторијата на летот, во која промените на параметрите и променливите
на летот не се големи. За да се обезбеди потребен квалитет и точност на управување
потребно е да се одредат управувачи за поголем број референтни точки и да се
обезбеди соодветно преклучување или промена на параметрите зависно од режимот
на летот.
За синтеза на управувачи линеарната теорија на управување нуди класични
методи како што се геометриско место на корените (ГМК) или фреквенциски
методи, а од модерните техники базирани на опис во просторот на состојба може да
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се наведат: метод на нагодување на половите, линеарен квадратен регулатор (LQR) и
други оптимизациски методи. За синтеза на управувачките контури на автопилотот
се користи методот на геометриско место на корените [98]. Повеќе за примената на
линеарната теорија за синтеза на автопилоти може да се најде во [82], [83], [84], [87],
[93], [98].
Техниката за надминување на нелинеарноста и временската променливост на
моделот при користење еден линеарен управувач е позната како метод на
нагодување на параметрите (Gain – Scheduling). Оваа техника подразбира селекција
на повеќе работни точки кои го покриваат целиот опсег на функционирање на
системот и, за секоја од нив, одредување линеарна апроксимација на нелинеарниот
систем и проектирање линеарен управувач во повратна врска. На пример може да се
избере пропорционално – интегрално деривативен (PID) закон на управување со
примена на техниката на нагодување на половите или со техниката LQR. Секој од
овие закони е применлив само во околината на специфична точка. Меѓу работните
точки параметрите на различни управувачи се интерполираат создавајќи глобален
систем на управување. Оваа техника има повеќе успешни апликации на многу
комплексни системи како што ce воени воздухоплови [93], [119].
Во управувањето на нелинеарни системи ефективно се користи методот
базиран на инверзен модел на динамиката (Nonlinear Dynamic Inversion – NDI),
познат како линеаризација во повратна врска (Feedback Linearization). Идејата е прво
нелинеарниот систем да се трансформира во еквивалентен преку нелинеарна
повратна врска по состојбата, а потоа да се проектира линеарен управувач којшто е
доволен да обезбеди управување преку целиот опсег на функционирање поради што
овде не е потребно нагодување на параметрите. Оваа техника исто така има широк
опсег на успешни апликации кај голем број летала. Овој концепт на динамичка
инверзија и сега е актуелен и треба целосно да го потосне концептот на нагодување
на параметрите [93], [105], [120], [122], [123], [124]. Инверзниот модел на
динамиката е погоден за генерирање номинална состојба и номинални команди во
управувачки проблеми кога треба да се следи криволиниска траекторија во
просторот. Затоа, овој концепт подетално ќе биде обработен во точка 5.7. и ќе биде
применет при симулацијата на слетување на воздухоплов со примена на GPS
базираниот систем за слетување GBAS.
Постојат и други концепти и техники за синтеза на управувачи (автопилоти
кај леталата). Овде треба да се спомене примената на интелигентните системи на
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управување кои сè повеќе наоѓаат примена при синтеза на автопилототе.
Интелигентното управување подразбира примена на фази логика, невронски мрежи
и

генетски

алгоритми

во

конципирањето,

синтезата

и

реализацијата

на

управувачките потсистеми. Постои богата основна литература како и голем број
трудови во кои се обработува оваа проблематика [95], [96], [114], [125], [126].
Во точките коишто следуваат, се обработува системот на управување при
слетување со бочното движење при слетување (Точка 5.6.2), aлгоритмите на
управување со висината на летот при слетување (Точка 5.6.3) и aлгоритмите за
автоматско слетување базирани на GPS (Точка 5.6.4). Во првите две точки јасно се
дефинира структурата на системите за слетување во бочната и во вертикалната
рамнина со примена на ILS. Овие структури ќе бидат искористени за формирање на
СИМУЛИНК моделите. Во последната Точка 5.6.4 детално ќе биде опишан
концептот на системот на слетување базиран на GPS, неговите предности и
недостатоци

во

однос

на

ILS,

состојбата

со

неговата

сертификација

и

имплементација на аеродромите, како и други важни детали. Во поглед на
симулациите на овој систем ќе се претпостави дека системот постои и дека
податоците за позицијата на воздухопловот се достапни на автопилотот и може да се
користат за реализација на управувачките алгоритми. Во симулацијата ќе се
искористат предностите што ги има овој систем овозможувајќи генерирање
флексибилна криволиниска траекторија зададена со референтни точки во просторот
(Way Points – WP). Моделот што е пригоден за симулација на овој систем ќе се
дефинира во Точка 5.7 – дефинирање на инверзниот модел на динамиката и моделот
за генерирање референтна траекторија како елементи на алгоритмот за слетување со
примена на GPS базираниот систем GBAS.
5.6.2. СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ СО БОЧНОТО ДВИЖЕЊЕ И КУРСОТ ПРИ
СЛЕТУВАЊЕ
Управувањето со бочното движење и курсот е потребно во случаи кога
воздухопловот треба да се води долж претходно одредени патеки како што се:
режим (мод) на чекање и слетување со помош на ILS, водење по сигнали од VOR
или од други станици, како и водење кон произволно одбрани точки. Извршувањето
на задачите во сите овие случаи е слично.
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Во дисертацијата од интерес е разгледувањето на режимот на приод и
слетување за чија анализа е потребен соодветен модел за симулација. Линијата
којашто треба да се следи е одредена со снопот на зрачење на локалајзерот, чија
централна линија се поклопува со централната линија на полетно слетната патека.
Во случај на користење GPS базирана технологија за слетување референтната
траекторија по која треба да се движи воздухопловот може да биде пофлексибилна,
односно да биде дефинирана со колекција од контролни точки поврзани на
соодветен начин така да формираат глатка крива во просторот.
На Сл. 5.18 е прикажана релевантна геометрија на патеката на летот при
слетување со локалајзер. Притоа треба да се имаат предвид следниве аспекти кои се
важни за моделирање на системот:
a) Антената на локалајзерот на воздухопловот се претпоставува дека е поставена
во центарот на гравитација (CG), точка Р на Сл. 5.18.
б) Се претпоставува дека центарот на гравитација треба да се движи долж
централната линија на снопот на локалајзерот: потребната патека
в) Аголот на грешка меѓу централната линија на локалајзерот и линијата
„воздухоплов – предавател на локалајзерот“,

, се детектира со помош на

приемникот на локалајзерот поставен на воздухопловот
г) Аголот на курсот се користи за да се држи воздухопловот на централната
линија на снопот на локалајзерот. Снопот на локалајзерот типично е широк 5
степени, 2.5 степени на една страна од централната линија.
д) Која било промена на брзината или поткревната сила поради валањето
автоматски се компензира
Север
North

R
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d
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Сл. 5.18: Геометрија за анализа на летот во бочната рамнина при слетувањето со ILS
Извор: J. Roskam , Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls, part II, 1998.
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Се претпоставува дека водењето и управувањето со локалајзер во овој случај
не зависи од која било управувачка акција во надолжното движење.
Грешката на аголот на локалајзерот,
d
R

наоѓаме дека е sin

, се одредува од Сл. 5.18, од каде

, но бидејќи се работи за мал агол, sin

, вреди изразот:

d
R

(5.29)

каде што:
- R е косата далечина на воздухопловот
Растојанието, d , од централната линија се добива од следниот израз:
d

1 
d (s)
s

d (t )dt )

(или d

(5.30)

каде што
d U sin(

ref

) U(

ref

(5.31)

)

претставува брзина на промена на линеарната грешка d.
На Сл. 5.19 е прикажан блок дијаграм којшто одговара на системот на држење
на локалајзерот. Равенките 6.29, 5.30 и 5.31 се вклучени во блокот означен како:
„Геометрија на пресретнување и држење на снопот на локалајзерот“. Овој блок
служи само за анализа. Инаку приемникот на локалајзерот заедно со антената се
наоѓа на воздухопловот.
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Сл. 5.19: Блок дијаграм на модот на држење на локалајзерот
Извор: Изработено од кандидатот

Блокот означен како „Воздухоплов + систем на автоматско управување со
летот“ претставува систем на управување со курсот (Heading Сontrol System) чија
структура подетално е прикажана на Сл. 5.8. Во најмногу случаи овој систем има три
контури кои се состојат од: внатрешна придушна контура по валање, контура на
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управување со аголот на валање во средината, и надворешна контура на управување
со курсот (хедингот) (Сл. 5.8). За системот на управување на Сл. 5.19 да биде
комплетен, покрај системот на управување со курсот на Сл. 5.8, треба да му се
додаде и придушната контура по скршнување која се затвора по аголната брзина на
скршнување, r, која се мери со брзински жироскоп, а може да се добие и од INS или
AHRS. Во оваа контура извршен орган е кормилото за скршнување.
Комплетниот систем на управување на воздухопловот во бочната рамнина со
сите наведени затворени контури е прикажан на Сл. 5.20. Проектирањето на
системот со цел одредување на параматрите на автопилотот за конкретен
воздухоплов се врши со примена на класични и современи техники на теоријата на
системи и автоматско управување. Примената на овие техники е обработувана во
литературата од областа на механиката на летање и системите на управување со
летот. При обработката на оваа материја користена е литературата наведена под
реден број [74], [82], [83], [84], [87], [93], [97], [98], [101]. Постапката на синтеза на
системот подетално е презентирана во [82], [ 93], [97], [98].
Во следната глава, Глава 6, презентиран е СИМУЛИНК модел и извршена е
симулација на системот на управување со курсот даден на Слика 5.20. Параметрите
на системот се земени од литературата, а се однесуваат на воздухопловот Боинг 747100. За овој воздухоплов има најмногу податоци во отворената литература, а
неопходните податоци за симулација се земени од [97], [101].
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Сл. 5.20: Блок дијаграм на системот на управување со курсот (Heading Autopilot) на
воздухоплов
Извор: Изработено од кандидатот
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Исто така, во Глава 6, Точка 6.3, презентиран е СИМУЛИНК модел и
извршена е симулација на системот од Сл. 5.19 во кој е вметната структурата од
Сл. 5.20, при што геометријата на пресретнување и држење на снопот на
локалајзерот е опишана со нелинеарни диференцијални равенки.
5.6.3. АЛГОРИТМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВИСИНАТА НА ЛЕТОТ ПРИ
СЛЕТУВАЊЕ
Модовите (режимите) на навигација во надолжното движење се користат за
водење на воздухопловот долж претходно определени траектории, како:
а) мод на пресретнување и држење на патеката на слетување (glideslope
intercept and hold mode) како дел од автоматски приод со ILS
б) однапред дефиниран профил на качување – крстосување – спуштање
в) автоматска „flarе“ патека што води кон автоматско слетување

Видовите на водење и управување кои се потребни за извршување на овие
задачи се слични во својата природа. Овде од интерес е да се анализираат само
случаите на приод со ILS и „flare“ маневар.
Категории на приод и водење. ILS е сè уште најчесто употребуван систем
за водење на воздухоплови при слетување. Сл. 5.21 ги прикажува типичните
релации меѓу патеката на приод, предавателот на линијата на слетување,
предавателот на локалајзерот и ПСП користени со ILS.
Како што се гледа од Сл. 5.21, пилотoт е свесен за својата позиција во однос
на точката на допир на ПСП преку сигналите емитирани од страна на предавателите
на надворешниот маркер и на внатрешниот маркер. Покрај тоа, во повеќето
современи воздухоплови, реалното растојание до точката на допир со ПСП е исто
така прикажано на дисплејот на пилотот.
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Сл. 5.21: Типични релации меѓу патеката на приод, ПСП и сноповите за водење
Извор: J. Roskam, Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls, part I, 2001

Кога ќе се достигне височина од 60 m над земјата, екипажот на воздухопловот
мора да донесе одлука дали да се продолжи со приодот за слетување или не. Таа
одлука е предмет на многу строги правила во однос на преовладување на
видливоста и видот на опремата за водење која постои на воздухопловот. Постојат
три оперативни категории за приод, кои беа дефинирани во Глава 2:
Категорија I: Плафон од 200 стапки (60 m) или повеќе над точката на допир и опсег
на видливост на ПСП од 2600 стапки (800 метри) или повеќе.
Категорија II: Плафон од 100 стапки (30 m) или повеќе над точката на допир и опсег
на видливост на ПСП од 1200 стапки (400 m) или повеќе.
Категорија IIIа: Нулти плафон и опсег на видливост на ПСП од 700 стапки (200 m)
или повеќе.
Категорија IIIb: Нулти плафон и опсег на видливост на ПСП од 150 стапки (80 m)
или повеќе.
Категорија IIIc: Нулти плафон

и нулти опсег на видливост на ПСП (нулта

видливост).
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На Сл. 5.22 графички се прикажани категориите за слетување со нивниот
плафон на видливост и опсег на видливост на ПСП.
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Сл. 5.22: Дефиниција на категориите за слетување
Извор: D. WcLEAN: Automatic Flight Control Systems, Prentice Hall International (UK) Ltd, 1990

Под категорија I, пилотот мора да биде способен да лета според инструменти
и да следи помош при приод (како што е ILS) до 200 стапки (60 m) височина над
земјата со „задолжително внимание“ за безбедност. За автопилти кои се користат во
приоди од Категорија I мора да се демонстрира дека еден отказ којшто се случува на
200 стапки (60 m) и проследено со рачно преземање, не го загрозува воздухопловот.
Под категорија I, ако не е направен визуелен контакт со ПСП на 200 стапки
(60 m) мора да се продолжи на втор круг (Go – Around Maneuver) и да се заврши.
Под категорија II, обуката на екипажот е регулаторно прашање. Истото важи
и за одржување на опремата. Листата на минимална опрема на воздухопловот
вклучува:
▫ Два приемници на локалајзер и линија на слетување
▫ Систем на автоматско управување со летот (Aircraft Flight Control System –
AFCS) со радио врска (Radio Coupler) и команден навигациски уред (Flight
Director) со двојни дисплеи два независни командни навигациски уреди
▫ Опрема за мерење на апсолутната (надморската) височина со дефинирана
прецизност
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▫ Водење на продолжен втор круг (Go – Around Guidance)
▫ Автомат за потисок (Аutothrottle), освен ако не може да се докаже дека ова не
е потребно
▫ Систем за предупредување на неисправности
▫ Опрема за отстранување на дожд.
Под Категорија III се применуваат дури и построги правила за обука на
летачкиот екипаж и за минимална опрема. Во категоријата III се бара триплициран
систем на автоматско управување, вклучувајќи систем за автоматско израмнување
при слетување (Automatic Flare System) како минимум.
Со Категорија IIIА автоматските слетувања може да се вршат со рачно
преземање од пилотот во текот на движењето по полетно слетната патека.
Со Категорија IIIВ автоматските слетувања се проследени со автоматско
управување со движењето по полетно слетната патека. Пилотот само презема рачно
управување со движењето до терминалот.
Со Категорија IIIС сé е автоматски, вклучувајќи го и таксирањето до
терминалот.
Операциите од Категорија IIIВ во 1994 година сé уште не биле сертифициран,
меѓутоа само неколку аеродроми во Европа биле оспособени за Категорија IIIВ [98].
Денес постојат и други средства за генерирање патеки нa приод до местото на
слетување. Во најново време се развива метод кој се базира на користење на
глобалниот систем за позиционирање – GPS за водење на воздухоплов долж
геометриски дефинирана линија кон полетно слетната патека. Главната предност на
примената на GPS може да се види во тоа што нема потреба од постоење земно
базирана опрема за слетување. Со ова се избегнува високата цена за одржување и
процедурите за проверка поврзани со ILS системите кои сеуште се во употреба на
повеќето аеродроми.
Мод на држење на линијата на слетување. Се претпоставува дека
воздухопловот веќе има систем на управување со аголот на извишување како и
систем на управување со брзината. Овие два системи беа обработени во претходните
точки 5.2.2 и 5.2.4. На Сл. 5.23 е прикажана релевантна геометрија на патеката на лет
за модот на држење на линијата на слетување.
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Сл. 5.23: Геометрија за анализа на модот на држење на линијата на слетување
Извор:Изработено од кандидатот

Овде треба да се објаснат неколку аспекти:
a) се претпоставува дека локацијата на антената на линијата на слетување
коинцидира со центарот на гравитација, точка CG, на воздухопловот
б) се претпоставува дека центарот на гравитација се движи долж линијата на
слетување
в) грешката на аголот на слетување,

, се детектира со приемникот на линијата на

слетување поставена на воздухопловот
г) се користи систем на управување со аголот на извишување за држење на
воздухопловот на линијата на слетување
д) се претпоставува дека постои некоја форма на управување со брзината на летот.
Геометријата на слетување прикажана на Сл. 5.23, како и соодветната Сл.
5.12, може да се искористат за извод на равенките кои се неопходни за затворање на
контурата на водење и формирање на блок дијаграмот за модот на држење на
линијата на слетување.
Како прво може да се изведат кинематичките равенки кои го опишуваат
движењето на центарот на масата на воздухопловот, точка CG или P на Сл. 5.23, кои
имаат форма:
xo
zo

V cos

(5.32)

V sin

каде што V U

е брзината на воздухопловот,

е аголот на наклонот на

траекторијата на воздухопловот кој во случајот на Сл. 5.24 има негативна вредност,
xo и zo се координатите на CG во однос на координатниот систем (O; xo , zo ) врзан за
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ПСП со почеток во точката О. Висината на летање воздухопловот е еднаква на
негативната вредност на координатата zo , односно вреди h

zo .

Сферните координати на воздухопловот – косата далечина R и аголот на
елевација

се одредени со равенките (Сл. 5.24):

R V cos(
V

sin(
R

)

(5.33)

)

Врската меѓу правоаголните и сферните координате е одредена со релациите:
xo 2

R

h2

(5.34)

arctg ( xo / h)

Равенките 5.32 – 5.34, кои се нелинеарни, ќе бидат искористени за формирање
на кинематичкиот блок во СИМУЛИНК моделот на системот за автоматско
слетување на воздухопловот.
За анализа на контурата на водење при слетување, како и за проетирање на
управувачите во автопилотот, се користи поедноставен линеаризиран модел на
кинематиката кој може да се изведе користејќи ја Сл. 5.23.
Брзината со која воздухопловот приоѓа кон линијата на слетување при
управување од системот на управување со аголот на извишување е (Сл. 5.24):
d

V sin(

Каде што

B

B)

V(

B)

(5.35)

е аголот на линијата на слетување одреден со оската на снопот на

зрачење на предавателот на линијата на слетување. Треба да се напомене дека сите
агли се мерени во радијани (rad), а аголните брзини во радијани во секунда (rad/s),
поради што равенките се разликуваат од оние во користената литература за овој дел
[82], [93], [97], [98].
Растојанието d од центарот на гравитација CG (т.е. од антената на линијата на
слетување поставена во CG на воздухопловот) до линијата на слетување се наоѓа со
интеграција на р-ка 5.35 :
d

V(

(5.36)

B )dt

или, во комплексното подрачје:
d (s)

1
V ( (s)
s

каде што V и

B

B)

(5.37)

се константи.
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Аголната грешка меѓу линијата на слетување и линијата на визирање ОР е
одредена со изразот:
sin

d
R

d
R



Сега, користејќи ја геометријата на слетување (Сл. 5.23) и изведените
равенки, може да се конструира функционален блок дијаграм на системот за држење
на линијата на слетување прикажан на Сл. 5.25.
Овој систем е сличен со системот на управување со висината на летот
прикажан на Слика 5.5. Разликата е само во надворешната контура која на Сл. 5.5 се
затвора по висината на летот, а овде надворешната контура се затвора по грешката
меѓу аголот на линијата на слетување и линијата на визирање ОР (Сл. 5.23). Кусо
контурата за држење на линијата на слетување беше опишана и во точка 5.3.3.
Системот на управување со аголот на извишување (на Сл. 5.5 е прикажан со две
внатрешни контури по аголната брзина на извишување, q, и по аголот на
извишување,
извишување,

) на Сл. 5.14 е претставен со блокот чиј влез е командниот агол на
d

, а излез е аголот на извишување,

. Овој блок останува и на Сл.

5.24, каде е означен како „Воздухоплов – Систем на автоматско управување со
летот“.
Во оваа точка подетално ќе се обработи системот за држење на линијата на
слетување со цел да се формира конкретен модел за симулација и анализа на
процесот на слетување која ќе се направи во Глава 6.

ref

Поврзувач на
линијата на
слетување

0
+
-

(Coupler)

B
d

Воздухоплов +
систем на автоматско
управување со летот

(s)
(s)

+
+

U
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d

1
R

Приемник на линијата
на слетување

Сл. 5.24: Функционален блок дијаграм на модот за држење на линијата на
слетување
Извор: Изработено од кандидатот

Овде треба да се нагласи зошто е потребно моделирањето и симулацијата на
контурата на слетување со помош на ILS во однос на системот на слетување со
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примена на GPS кој се разгедува подоцна и е примарен предмет на разгледување во
овој труд.
Кај системот со ILS (Сл. 5.24) надворешната контура се затвора преку
приемникот на ILS сигналот кој носи информација за отклонот на воздухопловот од
линијата на слетување (грешката

). Оваа линија е правец под наклон од 2.5о – 3о

одреден со снопот на зрачење на предавателот на линијата на слетување. Во случајот
на слетување со примена на GPS надворешната контура се затвора по информацијата
од GPS (DGPS, GBAS) (Сл. 5.17). За поточно позиционирање се користат и
интегрирани навигациски системи, пр. GPS/INS интеграција со примена на Калманов
филтер. Референтната траекторија не е, односно може, но не мора да биде правец
како во случајот со ILS. Со примената на GPS дадена е можност за пофлексибилен
избор на референтната траекторијата на слетување која може да биде крива во
просторот одбрана на оптимален начин. Истo така, со примената на GPS изборот на
законот на водење е различен, и може да вклучува нови методи на проектирање кои
ќе обезбедат следење на дефинираната референтна траекторија со висока точност.
Она што останува исто за двата концепта е воздухопловот со системот на
управување со аголот на извишување – блокот со влез

d

и излез

на Сл. 5.19

којшто е посебно прикажан на Сл. 5.25.

d

+

Команден
влез

K

Kq

-

q

mc

s a

q( s)
m (s)

Актуатор

Воздухоплов

a

m

q

1
s

+
Внатрешна контура
Надворешна контура

Сл. 5.25: Блок дијаграм за анализа на системот на управување со аголот на
извишување
Извор: Изработено од кандидатот

Функцијата на поврзувачот (coupler), а линијата на слетување е да го „поврзе“
сигналот на грешката, формиран со одземање на сигналот

на излезот на

приемникот на линијата на визирање од референтниот влезен сигнал, со
автопилотот.
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Комбинацијата „Воздухоплов – автопилот“, прикажана со блок дијаграмот на
Сл. 5.25, дејствува како команден систем за аголот на извишување. Овој систем во
внатрешната контура вклучува придушувач на аголната брзина на извишување.
Излезот на системот „Воздухоплов – автопилот“ го менува аголот на
траекторијата на летот,

. Преносната функција

(s) / (s) едноставно се добива од

линеаризираниот модел на воздухопловот користејќи ја релацијата:
(5.38)
и познавајќи ги преносните функции на воздухопловот

( s) /

m ( s)

и

(s) /

m (s )

.

Притоа, од р-ката 5.38 следува:
( s)
( s)

1

( s)
( s)

1

( s) /
( s) /

m ( s)

(5.39)

m ( s)

Промената на аголот на наклонот на траекторијата на воздухопловот,
причинува промена на грешката од линијата на слетување,

,

, која се детектира со

приемникот на линијата на слетување на воздухопловот и се дава на влез на
поврзувачот, Сл. 5.24. Појасот на пропуштање на приемникот е многу поголем од
оној на другите блокови во системот поради што приемникот се разгледува како
чисто

засилување.

Преносната

функција

на

поврзувачот

има

форма

на

пропорционало + интегрално коло со следнава форма:
Gc ( s)

d ( s)

( s)

K c (1

KI
)
s

(5.40)

каде што K c е засилувањето на поврзувачот, кое мора да се избере така, што да се
постигне задоволувачко однесување на затворената контура. Тежинската константа
KI

во интегралниот член треба да овозможи системот да се справи со

турбуленциите додека е на линијата на слетување.
Од Сл. 5.25 може да се забележи дека со приближувањето на воздухопловот
кон ПСП и намалувањето на растојанието R, се зголемува засилувањето во
директната патека на надворешната контура. Ова може да го наруши квалитетот и
стабилноста на надворешната контура. Како решение на овој проблем може да се
додаде соодветен компензатор во преносната функција на поврзувачот, да се мери
далечината до ПСП и да се користи за корекција на засилувањето или да се употреби
програмирана временски променлива фунција за промена на засилувањето.
Мод на автоматско „flare“ слетување. Дозволената вертикална брзина на
допир на воздухопловот со ПСП е одредена со неколку фактори:
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а) Удобноста на патниците и екипажот: тешки слетувања (вертикални брзини на
допир од 0.6981 m и повеќе) не се прифатливи за секојдневното работење.
Цврсти слетувања (со брзина од од 2 – 3 стапки/s или 0.6 – 0.9 m/s) се
пожелни. Меѓутоа, многу мали брзини на допир блиску до нула не би биле
пожелни. Причина за тоа е што при многу ниски брзини на допир би имале
состојба на „пливање“ и недостаток на управување после точката на допир со
ПСП.
б) Опремата за слетување и прикачената структура може да биде оштетена ако
брзината на допир биде превисока. За воздухоплови за цивилен транспорт
опремата за слетување е проектирана да издржи вертикални брзини на
слетување од најмалку 10 стапки/s или 3 m/s.
Во Табела 5.1 дадена е врската меѓу вертикалната брзина на допир и
воздушната брзината на лет ако воздухопловот се наоѓа на типична линија на
слетување која има наклон од 2.5о во однос на ПСП. Јасно е дека за некои типови
воздухоплови потребен е одреден вид на „flаre“ маневар – маневар за израмнување

на патеката на слетување, која треба тангенцијално да ја допре ПСП.
Т. 5.1: Ефект на брзината на летот на вертикалната брзина во точката на допир
Вертикална брзина на допир при 2.5о
Брзина на летот

наклон на линијата на слетување

Knots

стапки/s

m/s

стапки/s

m/s

10

17

5

0.7

0.22

20

34

10

1.5

0.44

40

68

20

3.0

0.87

80

135

40

6.0

1.74

120

203

60

9.0

2.62
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270

80

12.0

3.49

„Меки слетувања“

„Тврди слетувања“

Извор:R.C.Nelson: Flight Stability and Control, Second Edition, McGraw-Hill, Boston, 1998

На Сл. 5.26 е прикажана патеката на летот која треба да ја следи
воздухопловот во текот на „flаre“ маневарот. Овде ќе бидат направени следниве
претпоставки:
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1) Воздухопловот ќе биде управуван со системот на управување со аголот на
извишување е прикажан на Сл. 5.24

2) „Flаre“ патеката почнува на висина

h flare

3) Целната точка на допир со ПСП е на растојание x p

335 [m] од предавателот

на линијата на слетување.
x1

x2
Старт на “Flare”
маневар

Линија на
слетување

h flare

“Flare” патека
o

B

2.5

P
Претпоставена точка на
допир (Touchdown)

ПСП

Предавател на
линијата на слетување

Сл. 5.26: Геометрија на „flаre“ патеката во текот на автоматското слетување
Извор: J. Roskam , Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls, part II, 1998.

За поедноставување изводот на законот на управување за „ flаre“ маневарот,

искористена е процедурата дадена во референците [84], [98]. Претпоставуваме
дека „flаre“ патеката може да се апроксимира со експоненцијална крива која ја
тангира ПСП во точката на допир Р:
t

h

(5.41)

h flare e

Оваа равенка презентира закон на управување за „ flаre“ патека. Во овој

закон прво треба да се одредат вредностите на

h flare

и

. Следниот пример се

однесува на воздухоплов В747–100 чии параметри се дадени во [98]. Се
претпоставува брзината на воздухопловот е U = 67 m/s . На стартот на „flаre“
маневарот брзината на спуштање е дадена со:
h flare

U sin

B

U

B

67 2.5

/180

2.9234 [m/s]

(5.42)

Со диференцирање на равенката 5.41 се добива:
h

h flare

t

e

h

(5.43)

Претпоставувајќи дека воздухопловот ја допира ПСП за време t

4 , од Сл.

5.23 следи дека:
x1 x2

335 x2

4U

4 67

268

(5.44)
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Од р-ката 5.44 следува:
x2

(5.45)

335 268

Меѓутоа, од геометријата на Сл. 5.24 исто така следува:
h flare

tan

B

x2



x2

h flare
tan

B

h flare

(5.46)

tan 2.5o

Од равенката 5.43 следува дека е
h flare

h flare

(5.47)

2.9234 [m/s]

Заменувајќи ја равенката 5.47 во равенката 5.46 добиваме:
x2

2.9234

66.9569

tan 2.5o

(5.48)

67

Изедначувајќи ги равенките 5.48 и 5.45 се добива
(5.49)

1.6667s

Висината на почеткот на „flаre“ маневарот, h flare , изнесува
h

h flare

2.9234 1.6667

4.8724 [m]

(5.50)

16 [ft]

Сега „flаre“ законот на управување (р-ка 5.43) може да се изрази како
h

h

h
1.6667

(5.51)

0.6h

Во текот на „flаre“ маневарот вертикалната брзиина на спуштање на
воздухопловот, h , ќе се управува со системот на управување со аголот на
извишување прикажан на Сл. 5.26. Блок дијаграмот кој го прикажува системот на
управување на „flаre“ маневарот е презентиран на Сл. 5.27.

0

h

+

h
h

(Coupler)

+
-

Поврзувач

-

d

Воздухоплов +
систем на автоматско
управување со летот

h( s )
(s)

h

1
s

h

h

h
1

h

Закон на управување

Сл. 5.27: Блок дијаграм на системот на управување на „flаre“ маневарот
Извор:J. H. Blakelock: Automatic Control of Aircraft and Missiles, Second Edition, 1991
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Може да забележиме дека исто така вреди (Сл. 5.23):
h V sin

(5.52)

V

Од изразот 5.52 следува дека:
h( s )
(s)

V

( s)
( s)

(5.53)

Како преносна функција на поврзувачот (coupler) може да се земе преносната
функција (р-ка 5.40), но треба да се има предвид дека стабилноста на работната
точка на системот е строго под влијание на селектираното засилување K c . Потребно
е да се одреди соодветен диференцијално – интегрален компензатор кој ќе ја намали
оваа осетливост.
Овде треба да се нагласи фактот дека автопилотите извршуваат маневри со
многу поголема точност отколку пилотите. Меѓутоа, системот на управување со
„flаre“ маневарот ќе предизвика штети на ПСП, бидејќи точката на допир Р на Сл.
5.26 секогаш би била на едно место на полетно слетната патека. Да се избегне ова во
реалниот свет, повеќето „flаre“ закони на управување вклучуваат некоја форма на
„Монте Карло“ шема за да се менува местото на точката на допир. Ова креира еден
вид дисперзија на точката на допир која пилотите, поради нивниот недостаток на
повторливост, секогаш ја покажуваат [98].
5.6.4. АЛГОРИТМИ ЗА АВТОМАТСКО СЛЕТУВАЊЕ БАЗИРАНИ НА GPS
Системот за автоматско слетување со помош на GPS насловен е како Земно
базиран аугментациски систем или скратено GBAS. Овој систем кратко беше
опишан во Точка 5.5 и прикажан на Сл. 5.17. Овде ќе биде подетално обработен од
аспект на неговата структура и функции, предностите во однос на постоечките ILS
системи,

неговата

сертификација

и

имплементација

на

аеродромите

и

воздухопловите, како и од аспект на алгоритмите за слетување кои се
имплементираат во автопилототе на воздухопловите.
Порано, Федералните цивилни воздухопловни власти во САД – FAA,
системот GBAS го нарекуваа локален аугментациски систем – LAAS. Тековните
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GBAS системи што се одобрени од FAA само го мониторираат и аугментираат
емитирањето на L1 C/A7 на Глобалниот сателитски позициски систем GPS.
GBAS е систем кој обезбедува диференцијални корекции и целосен
мониторинг на глобалните навигациски сателитски системи GNSS. GBAS
обезбедува навигациски услуги и прецизен приод во близина на аеродромот домаќин
(приближно 23 nm = 42 km во радиус), емитирајќи ги неговите пораки со
диференцијални корекции преку радио линк на многу високи фреквенции VHF (VHF
Radio Data Link) од земно базираниот предавател. GBAS дава екстемно висока
точност, достапност и интегритет кои се потребни за прецизен приод во Категорија I,
и евентуално за Категорија II и III. GBAS демонстрира точност која е помалку од
еден метар по хоризонталната и по вертикалната оска8.
Глобалната архитектура на системот GBAS е прикажана на Сл. 5.28 а, б.

Сл. 5.28.а: Компоненти на GBAS
Извор: http://www.eurocontrol.fr/Newsletter/2002/November/GBAS/GBASv0.32.htm

7

Кодот C/A (Coarse/Acquisition code) е 1,023 битна детерминистичка секвенца наречена псевдослучаен шум
(pseudorandom noise , исто така псевдослучајна бинарна секвенца - pseudorandom binary sequence - PN или PRN
код) кој, кога се пренесува со 1.023 мегабита во секунда (Mbit/s), се повторува секоја милисекунда. Овие
секвенци се совпаѓаат, или силно се корелирани, кога тие се точно порамнати. Секој сателит емитира единствен
PRN код, кој не е добро корелиран со другите сателитски PRN кодови. Со други зборови, PRN кодовите се
високо ортогонални еден на друг. Ова е форма на поделба на кодовите за повеќекратен пристап (code division
multiple access - CDMA), која овозможува приемникот да препознае повеќе сателити на иста фреквенција.
Кодовите за опсегот и навигациската порака (ranging codes and navigation message) за да патуваат од сателитот до
приемникот мора да се модулираат со носечка фреквенција. Во случај на оригиналниот GPS дизајн, се користат
две фреквенции, една од 1575,42 MHz (10,23 MHz × 154) наречена L1; а втората од 1227,60 MHz (10,23 MHz ×
120), наречена L2. (Извор: http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_signals)
8

http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/laas/
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Сл. 5.28.б: Компоненти на GBAS
Извор:http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/
laas/view/dspLAAS_Architecture.cfm
Легенда:
GPS Satelites = GPS Сателити
Ranging Sources = Извори на опсег
Status information = Статусни информации
GBAS Ground facility = Земна станица на GBAS
GBAS Reference Receivers = Референтни приемници на GBAS
Omnidirectional VHF Data Broadcast (VDB) Signal = Сенасочен VHF емитер на сигнал на податоци
Differential Corrections, Intеgrity Data and Path Definition = Диференцијани корекции, интегритет на
податоци и дефиниција на патека.

Системот GBAS е поделен на три потсистеми: сателитски, земни и
воздухопловни.
Сателитскиот потсистем го формираат сателитите на GNSS (GPS и други).
Овој

потсистем

обезбедува

сигнали

за

GPS

примниците

поставени

на

воздухопловите и на земната GBAS станица.
Земниот потсистем се состои од три или четири референтни приемници. Тие
ги следат сигналите од сателитите и ги поминуваат мерењата на псевдорастојанијата
и другите информации до централната процесорска единица. Процесорската единица
ги пресметува проценките на корекциите на псевдорастојанијата за секој сателит.
Диференцијалните корекции и информациите за интегритетот се емитираат преку
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VDB антена. GBAS исто така емитира информација која се користи за дефинирање
на референтна траекторија.
Воздухопловскиот потсистем на GBAS овозможува корисниците да ги
примат и да ги декодираат VDB податоците и да ги интегрираат со навигациските
сигнали кои доаѓаат од сателитската констелација. Корисниците на системот ќе
искусат подобрена услуга во GNSS позицијата и исто така ќе им биде овозможено
водење на операции за приод и просторна навигација (Area Navigation – RNAV).
Системите GBAS, исто така ја интегрираат функцијата на мониторирање која ги
мониторира изворите на опсегот и податоците и сигналите од GBAS за да се уверат
дека не постојат неисправности во услугата.
Водењето во операциите на приод се добива со воспоставување сегмент на
финален приод (Final Approach Segment – FAS), кој се дефинира врз основа на
податоците доставени од страна на земниот потсистем на GBAS. Сегментот на
финален приод (FAS) е линија во просторот долж која се остварува порамнување и
спуштање за слетување, слично на продите со ILS. Всушност, едно од барањата за
GBAS – базираните приоди е водењето со GBAS да биде еднакво како со ILS
системот. GBAS исто така ќе обезбеди бројни предности над ILS системот. Овде
може да се наведе дека една GBAS станица може да обезбеди водење на сите ПСП
на аеродромот на којшто е инсталирана, а можно е дури и да поддржи приоди на
ПСП на други соседни аеродроми.
Досегашните системи за слетување, ILS, имаат недостатоци и ограничувања
поради што навата технологија за слетување базирана на GPS, GBAS, треба во
догледно време целосно да ги замени. Некои од недостатоците кои треба да се
надминат се наведени подолу9:
▫ Теренот пред инсталацијата на ILS антена мора да биде рамен во релативно
голем простор. Во многу случаи ова е скапо барање за да се задоволи, а во
некои случаи дури и неможно. Особено во земјите со изразито ритчест
релјеф, ова може да биде предизвик.
9

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/102609/phd-gbas-system-modelling. Светски познатата
компанија Indra Navia (www.indra.no) со седиште во Осло, Норвешка, е лидер за развој, производство и испорака
на навигациска опрема – системи за инструментално слетување – ILS. Овие системи се инсталирани ширум
светот на големи и на средни аеродроми и овозможуваат безбедно слетување во лоши временски услови со
намалена видливост. Овие системи се во функција последниве 50 години и се покажале како добри и надежни.
Новата технологија, GBAS GS (Ground Based Augmentation System - GBAS, ground subsystem-GS), која е во развој
и е тековен проект на Indra Navia во рамките на Европскиот проект SESAR (European ATM (Air Traffic
Management) project SESAR), треба да помогне да се намалат некои од предизвиците кои се поврзани со
инсталацијата и работата на ILS.
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▫ Сообраќајот не е дозволен во осетливите области испред антените. Тоа значи
дека мора да постои одредена сепарација меѓу воздухопловите кои слетуваат,
што повторно го намалува капацитетот на аеродромот.
▫ Фреквенцискиот спектар е редок ресурс, а во некои пренатрупани области,
аеродромите се лоцирани толку блиску географски, што станува невозможно
да инсталираат нови системи за слетување.
▫ Со ILS можно е да се следи само една праволиниска патека за слетување.
Користењето на сателитската технологија ќе овозможи нови форми на лет,
како што се криволиниски и паралелни приоди, нови агли на приод и повеќе
точки на допир со ПСП. Ова може да ги реши проблемите на животната
средина поврзани со лет над населени области, кои се денес вознемирени со
прекумерна бучава, а исто така може да се зголеми капацитетот на
аеродромот.
▫ ILS бара две инсталации на крајот на секоја полетно слетна патека за приод
на сообраќајот, една за покажување на правецот и една за покажување на
линијата на слетување. Оттука секоја ПСП бара четири инсталации. Една
GBAS земна станица може да ги опслужува сите ПСП на аеродромот. Ова ја
намалува потребата од простор, ги намалува трошоците и потребата за
одржување.
Добивките од примената на GBAS се наведени и објаснети во [111]. Некои од
нив, се:
▫ Намалување на критични и осетливи области
▫ Криволиниски приод,
▫ Услуга на позиционирање
▫ Обезбедување услуги на неколку ПСП на ист аеродром
▫ Обезбедување повеќе агли на приод за слетување и поместување на прагот
▫ Водење на пропуштен приод и
▫ Употреба на соседни аеродроми
На пример, криволинискиот приод се базира на фактот што GBAS дозволува
водење во приодот по криволиниска траекторија, како во бочната, така и во
вертикалната рамнина. Ова е многу важно својство кога е потребно да се креираат
процедури за избегнување на лет на воздухопловот над одредени области во близина
на аеродромот од причина на бучава над населени области или избегнување на
пречки.
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Алгоритмите за лет по криволиниска траекторија ќе се дискутираат во точка
5.7, а во Глава 6 ќе бидат извршени симулации на системот на водење при слетување
со примена на овие алгоритми. Што се однесува до раширеноста на GBAS на
аеродромите во светот, може да се погледа картата на сајтот http://www.flygls.net/ и
да се добие увид за тековната состојба. На Сл. 5.29 даден е исечок за Европа.

Сл. 5.29: GBAS станици во Европа и Азија во 2014 година
Извор:http://www.flygls.net/

Сината боја означува GBAS станици кои се користат за истражување и
тестирање (со точка: објавени се шеми). На пример, на аеродромите во Лисабон,
Палермо, Франкфурт, Брауншвајг и Тулуз се лоцирани прототипови за тестирање на
GBAS CAT II/ III (овие податоци се добиваат со кликнување на соодветните локации
на картата на наведениот сајт). Жолтата боја симболизира аеродроми каде се
користи или се планира да се користи GBAS S – CAT10 (со точка: објавени се шеми).
Зелената боја симболизира аеродроми со активен GBAS систем за CAT I (со точка:
објавени се шеми). И конечно, розовата боја е за оние аеродроми за кои се планира
GBAS во иднина [110].

10

S-CAT – е категорија која може да овозможи спуштање до висина на одлука за CAT I, овозможувајќи ги сите
други барања за CAT I (специјално Indra Navia – Норвешка).
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Во литераурата [110] се зборува за имплементација на системот GBAS на
аеродромот Вацлав Хавел во Прага, Чешка. Материјалот поседува интересни
податоци за развојот и имплементацијата на GBAS на конкретен аеродром. Покрај
другото, направена е анализа на трошоците за воведување на GBAS, при што се
анализирани две сценарија за кои вкупната цена за инсталација изнесува 2 755 000
евра за првото и 2 449 000 евра за второто сценарио. Поради компарација, направена
е анализа за обновување и ставање во функција на ILS системот. Вкупната цена за
ова изнесува 5 508 000 Евра. Оваа анализа покажува дека воведувањето на GBAS е
многу поефективно во однос на обновување на ILS и заштедите се речиси еднакци
на половина од цената за ILS.
Во овој момент постои сертификација на GBAS системот за слетување само
за Категорија I, додека сертификацијата за категориите II и III треба да се случи,
согласно со објавените планови до 2018 година и подоцна. Се работи за процес на
воведување на новата сателитски базирана технологија за слетување GBAS за сите
три категории, која треба целосно да ги исфрли од употреба ILS системите. Првото
одобрение за GPS базирано слетување е дададено на аеродрoмот во Бремен,
Германија. Слетувањето е направено на 9 февруари 2012 година, а користен е
Honeywell–овиот Smart Path систем. Второто GBAS слетување се случило на
аеродромот во Newаrk, New Jersey, USA, на 28 септември 2012 година. Исто така
голем број воздухоплови се опремени со GBAS опрема за водење при слетување.
Така опремени се воздухоплови од Боинговите серии В737, В787, В747, како и
Ербасовите воздухоплови А380, А320, А340, А330, А35011.
Погореизнесените факти за разликите меѓу GBAS и ILS и предностите кои ги
дава GBAS во однос на ILS има свои реперкусии и на новите алгоритми за водење на
воздухопловите кои треба да одговорат на предизвикот и да обезбедат квалитетно и
точно водење во новите услови кога референтната траекторија може да се дефинира
флексибилно и да биде криволиниска и од случај до случај различна. Траекторијата
на приод и слетување во случај на GBAS може да се зададе дефинирајќи референтни
точки (Way Points – WP), чии координати може да бидат дефинирани во земниот
потсистем на GBAS и преку VDB да се емитираат до GBAS приемникот на
воздухопловот. Врз основа на овие точки во системот на водење (автопилотот) на
воздухопловот може да се формира референтната траекторија која треба да се следи
GBAS - Airport Show, https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=GBAS+-+Airport+Show
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во процесот на слетување. Покрај координатите може да биде дефинирана и
брзината на летот по референтната траекторија. Стварната (реалната) траекторија на
воздухопловот се добива од GPS мерењата коригирани со корекционите сигнали
добиени преку VDB од земниот потсистем. Системот на водење на воздухопловот
има задача да го одржи воздухопловот близу референтната траекторија (идеално – на
референтната траектрија) поради што ја одредува грешката меѓу референтната и
реалната траекторија и формира, според определен закон на управување, команди
кои се одработуваат со потсистемите на управување со ориентацијата по висина и по
правец со цел да се поништи грешката.
Изложениот концепт на водење се разликува од концептот на водење при
слетување со помош на ILS, односно слободно може да се каже дека слетувањето со
помош на ILS по една фиксирана патека на слетување претставува само еден
изолиран случај од лепезата на можности во поглед на аглите и формата на патеката
на слетување што може да се реализира со системот GBAS. Има малку трудови во
кои се разгледува проблемот, односно алгоритмите на водење при слетување во
услови на примена на GBAS. Една од причините за тоа е што овој систем е во фаза
на воведување, и допрво треба да следи имплементацијата на GBAS во услови на
категориите II и III, при што се подразбира комплетно автоматско слетување при
многу лоша или нулта видливост.
Во [113] се разгледуваат процедури на криволиниски приод со помош на
GBAS. Како што беше речено погоре, GBAS обезбедува емитирани податоци за
конструкција на референтната траекторија, која се нарекува терминална просторна
патека (Terminal Area Path – TAP) и се состои од прави сегменти и кружни лаци кои
ги поврзуваат референтните точки и овозможуваат процедури на флексибилен
криволиниски приод.
Податоците за референтната патека кои се емитираат преку VDB ги содржат
сите информации кои се потребни за конструкција на виртуелен финален сегмент за
приод FAS на воздухопловот. Коригираните податоци од GBAS за позицијата на
воздухопловот, кои се користат за пресметка на отстапувањата од референтната
патека, исто така може да се прикажат на дисплеј за користење од страна на пилотот,
исто како кај ILS модот, или да послужат како влез во системот за автоматско
управување со летот.
Во [118] се презентира автоматско слетување на воздухоплов по параболична
траекторија користејќи прецизни GPS мерења. Мерењата се базираат на примена на
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диференцијален GPS. Во [117] е презентиран навигациски систем за високо надежно
автоматско слетување на летало базиран на Европски геостационарен сервис за
навигациско покривање (European Geostationary Navigation Overlay Service –
EGNOS). Покрај описот на EGNOS, во трудот е даден опис на алгоритам за
автоматски приод и слетување на беспилотно летало.
Генерално гледано, од аспект на теоријата на водење и управување, GBAS
како извор на точни податоци за реалната позиција на воздухоплов претставува
сензор во повратна врска на системот на водење и управување. Грешките на мерење,
кои се последица на грешките на мерење на псевдорастојанијата (влијание на
јоносферата, multipath, грешки на часовникот) и други грешки, имаат случаен
карактер и може да се третираат како случајни процеси со дефинирани статистички
карактеристики.
Концептот на системот на водење при слетување базиран на GBAS
презентиран е на Сл. 5.30. Во претходното излагање за описот на GBAS беа дадени
доволно информации кои го објаснуваат системот. Накратко, DGPS станицата на
аеродромот, преку GPS антените (4 антени) прима сигнали од сателитите врз основа
на кои ја одредува сопствената позиција. Бидејќи, од друга страна, точната позиција
на DGPS станицата е точно позната, ја пресметува грешката во позицијата.
Дисплеи во
пилотската кабина

GPS Антена

Актуатори +
Управувачки
површини

MMR

Автопилот

Интерфејс
на пилотот

Мулти-модален
приемник
VDB antena

Диференцијални корекции
Координати за приод, и
Статус на интегритет

GPS antena

GPS
Приемник

Линија за емитирање на
податоци – VDB link

DGPS&VDB kabinet
DGPS
- Пресметува
диференцијални
корекции
- Обезбедува
координати за приод
- Обезбедува
проверка на интегритет

Предавател
Кодер

Приемник
Декодер
Монитор на
емитирани
податоци

VDB
antena

GBAS - Потсистем на земја

Сл. 5.30: GPS базиран концепт на водење при слетување со примена на GBAS
Извор12: Изработено од кандидатот (Сликата е конструирана користејќи елементи од повеќе слајдови од
презентацијата дадена во наведената Web страница)
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Оваа грешка во позицијата е истата грешка која ја има и позицијата на
воздухопловот одредена врз основа на GPS сигналот добиен во приемникот на
воздухопловот. Корекцијата на оваа грешка се врши врз основа на пресметаната
диференцијална корекција во DGPS станицата која се пренесува преку VDB линкот
на мулти – модалниот приемник на воздухопловот. Мулти – модалниот приемник
(Multi – Mode Receiver – MMR) прима сигнали од GPS антената на воздухопловот, од
пилотот преку соодветниот интерфејс, од VDB антената, како и од ILS за случај ILS
да се користи при слетувањето. На воздухопловот преку VDB линкот се добива и
информација за координатите на референтните точки за генерирање на референтната
траекторија за приод и слетување. Податоците за референтната траекторија
претставуваат референтен влез во системот на водење и управување на
воздухопловот при слетување. Во автопилотот, генерално, освен податоците за
референтната траекторија, како влез се внесуваат и податоците за реалната
траекторија (добиени од GPS приемникот и коригирани за грешките пресметани во
DGPS станицата), како и податоци од други сензори на воздухопловот (INS, AHRS, и
други) кои се неопходни за стабилизација и управување со ориентацијата на
воздухопловот. Автопилотот генерира управувачки сигнали кои преку актуаторите
се трансформираат во отклони на управувачките површини на воздухопловот
(кормилата за валање, извишување и скршнување, флапсовите итн.). Со отклоните
на аеродинамичките површини се генерираат управувачки сили и моменти кои го
стабилизираат воздухопловот и обезбедуваат движење на центарот на масата долж
до референтната траекторија.
Изложениот концепт на GBAS системот (Сл. 30) претставува основа за
натамошно истражување и развој на алгоритмите на водење за слетување како и за
развој

на

симулацискиот

модел

и

негова

имплементација

во

МАТЛАБ/

СИМУЛИНК. Поаѓајќи од претходно кажаното и можностите на GBAS во поглед на
флексибилноста на избор на траекториите за слетување, како најпогодно решение се
нуди алгоритам базиран на примена на инверзен модел на динамиката на
воздухопловот.
Постојат неколку различни структури на управувачи со инверзен модел.
Најчесто користен, кој ќе се применува за водење на воздухоплов при слетување,
прикажан е на Сл. 5.31. Концептот на управување на летала со примена на инверзен
модел е многу често применуван во практиката што може да се види од бројни
објавени трудови [119], [120], [122], [123], [124], [117], [127], [128].
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Сл. 5.31: Блок дијаграм на систем на управување на нелинеарен објект базиран на
инверзен модел на динамиката
Извор: Изработено од кандидатот

Врз основа на дефинираната мисија или план (пр. приод при слетување по
патека зададена со референтни точки) се генерира референтна траекторија како
просторна крива. Инверзниот модел се формира врз основа на математичкиот модел
на објектот при што се користи поедноставена форма на моделот, а неговата задача е
врз основа на дадената референтна траекторија yr(t) да формира номинално
управување u o (t ) и номинален вектор на состојба x o (t ) . Номиналното управување
треба да го води објектот долж референтната траекторија, но поради нарушувањата
и немоделираната динамика секогаш постои грешка,
x(t )

x o (t ) x(t ) ,

y (t )

y r (t )

y (t ) ,

односно

која се елиминира со регулаторот во повратна врска. Подетален

опис на концептот на водење со инверзен модел е даден во следната точка, Точка
5.7.
5.7. Инверзна динамика и генерирање траектории за автоматско слетување
5.7.1. КОНЦЕПТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕРЗЕН МОДЕЛ НА ДИНАМИКАТА
Воздухопловот е нелинеарен динамички систем и за управување на таков
систем ефективно е да се примени техника со два степени на слобода на
проектирање на управувачот – автопилотот (Two Degree Of Freedom Controller
Design Technique [129]). Ова е стандардна техника во теоријата на управување која
го раздвојува управувачот на два дела – претходечки компензатор (Feedforward
Compensator) и компензатор во повратна врска (Feedforward Compensator).
175

Претходечкиот компензатор генерира номинален влез кој се бара за следење на
дадената референтна траекторија. Компензаторот во повратна врска ги коригира
грешките меѓу бараната и реалната траекторија. Овој концепт на управување
шематски е прикажан на Сл. 5.29.
Управувачот се состои од генератор на траекторија (Trajectory Generator) и
управувач во повратна врска (Feedback Controller). Потсистемот за генерирање на
траекторија ги пресместува претходечките (номиналните) команди (Feedforward
Command), u0, заедно со бараната состојба x0. Управувачот во повратна врска по
состојбата ја користи мерената (или проценетата) сиостојба и бараната состојба за да
го пресмета корективниот влез Δu. Неодреденостите се презентирани со векторот

,

кој ја презентирa немоделираната динамика, како и нарушувањата и шумот.
Двеетапно проектираниот управувач ги одвојува проблемот на генерирање
траекторија и проблемот на асимптотско следење. За барана излезна траекторија
(Desired Output Trajectory), прво конструираме траекторија во просторот на состојба
x0 и номинален влез u0 кои ги задоволуваат равенките на движење. Грешката на
системот може да се запише како временски променлив систем на управување во
однос на грешката, x xo x . Под претпоставка дека грешката на следење останува
мала, може нелинеарниот временски променлив систем да го линеаризираме околу
x

0и

да ја стабилизираме состојбата

x

0.

[149].

Поформално, препостауваме дека динамиката на процесот може да се опише
со нелинеарни диференцијални равенки во форма:
x

f (x, u), x

y

h(x, u), y

Rn , u Rm ,

(5.54)

Rp

каде што x е состојбата на системот, u е влезниот вектор, а f е глатката функција која
ја опишува динамиката на процесот. Глатката функција h го опишува излезот y кој
ние сакаме да го управуваме. Посебно сме заинтересирани за класата на управувачки
проблеми во кои сакаме да следиме временски променлива референтна траекторија
y r (t ) , наречени проблеми на следење траекторија. Посебно сакаме да најдеме закон

на управување (Control Law) u
lim(y(t ) y r (t )) 0

t

(x, y r ( )) таков што

(5.55)
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Ја користиме нотацијата y r ( ) за да покажеме дека законот на управување
може да зависи не само од референтниот сигнал y r (t ) туку исто така и од изводите на
референтниот сигнал.
Изводлива траекторија (Feasible Trajectory) за системот (р-ка 5.54) е пар
(xo (t ), uo (t )) кој ја задоволува диференцијалната равенка и ја генерира бараната

траекторија.
x o (t ) f (xo (t ), uo (t )),

(5.56)

r (t ) h(xo (t ), uo (t ))

Проблемот на наоѓање изводлива траекторија за систем се нарекува проблем
на генерирање траекторија (Trajectory Generation Problem), со x o што ја презентира
бараната состојба за номиналниот систем и u o што го презентираа бараниот влез
(Desired Input) или претходечкото (номиналното) управување (Feedforward Control).
Ако може да најдеме изводлива траекторија, може да бараме управувачи во форма
u

(x, xo , uo ) кои ќе обезбедат следење на референтната траекторија [129].

Со линеаризација на равенката на состојба (р-ка 5.54) се добива линеаризиран
модел во форма:
x (t )

A(t ) x(t ) B(t ) u(t ),

x(to )

xo

(5.57)

Оваа равенка го опишува нарушеното движење на објектот во однос на
дадената номинална траекторија или состојба x o која ја задоволува равенката на
состојба (р-ка 5.55):
x o (t ) f (, uo (t ), t ), xo (t0 ) xo0

(5.58)

Законот на управување на нелинеарниот објект, (Сл. 5.32), има форма [128],
[129]:

u(t ) u o (t )

u(t ) u o (t ) K (t ) x(t ) u o (t ) K (t ) x(t ) xo (t )

(5.59)

каде што номиналното управување uo (t ) се генерира со инверзниот модел на
динамиката, а управувањето

u(t ) го генерира линеарниот регулатор во повратна

врска врз основа на разликата на реалната и номиналната состојба на објектот.
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5.7.2. БЛОК ДИЈАГРАМ НА СИСТЕМОТ НА ВОДЕЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВ СО
ИНВЕРЗЕН МОДЕЛ НА ДИНАМИКАТА И ПРИМЕНА НА GBAS СИСТЕМ
ЗА СЛЕТУВАЊЕ
Во овој труд презентиран е горниот концепт за развој на системот на
управување на воздухоплов прикажан на Сл. 5.32. Првиот проблем, генерирање
траекторија, се решава со примена на техниката на динамичка инверзија. Како
резултат се добива инверзен модел на воздухопловот кој, за дадена референтна
траекторија y r (t ) продуцира номинален вектор на состојба x o и номинален вектор на
управување uo. Генерирањето на референтна траекторија се дискутира во Точка 5.7.3.
Вториот

проблем

претставува

одредување

на

линеарниот

(управувач) во повратна врска, или корективното управување
минимизација на грешката на следење, ε

yr

u,

регулатор

за стабилизација и

y , и тој може да биде решен со

примена на методите познати во теоријата на линеарните системи на управување:
проектирање на PID управувач, линеарен квадратен регулатор (Linear Quadratic
Regulator – LQR), методи на нагодување на половите, адаптивно оптимално
управување итн. [82], [83], [84], [93], [98]. Во овој труд користени се PID управувачи
и компензатори чија процедура на синтеза е проведена во цитираната литература
[82], [93], [97], [98], прилагодени за динамиката на конкретен воздухоплов.
За добивање на инверзниот модел на динамиката можни се различни приоди
во смисла на користење на директниот математички модел како појдовна основа за
инвертирање. Така може да се користат упростени линеаризирани модели,
редуцирани нелинеарни модели кои го опишуваат движењето во надолжната и во
бочната рамнина како и комплетни нелинеарни модели. Проблемот на инвертирање
на динамичките модели и нивната примена за управување на нелинеари системи
чест се разгледува во литературата. За управување на летала со примена на инверзни
модели наведени се одредени извори во цитираната литература [76], [119], [120],
[122], [123], [124], [127], [128].
Овде се презентира постапка за извод на инверзен модел на воздухоплов
базиран на комплетниот модел на летот развиен во Глава 4. Следена е постапката за
други типови на летала дадена во [76], [128]. Претпоставуваме дека е зададена
референтната траекторија на летот во инерцијалниот (геодетскиот нормален)
координатен систем G O; xo , yo , zo :
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RGo

yr

xoo , yoo , zoo

T

(5.60)

Сметаме дека се познати и брзината и забрзувањето на точката која се движи
по референтната траекторија, односно првиот и вториод извод на координатите (р-ка
5.60).
y r

o
R
G

VGo

[Vxoo ,Vyoo ,Vzoo ]T

[ xoo , yoo , zoo ]T

(5.61)


yr

 o
R
G

o
aG

[axoo , aoyo , azoo ]T

[
xoo , 
yoo , 
zoo ]T

(5.62)

Поаѓајќи од познатата референтна траекторија и нејзиниот прв и втор извод,
потребно е да се одреди номиналниот вектор на состојба на воздухопловот, x0, и
номиналното управување, u

o

o
l

uo

[

,

o
m

,

o T
n

,

o
o
o T
l , m, n ]

xo = [ xoo , yoo , zoo , Vxoo ,Vyoo ,Vzoo , f o , qo , y o , po , qo , r o ]T

(5.63)

uo

(5.64)

[u1o , u2o , u3o , u4o ]T

Моделот за инвертирање ќе биде малку поразличен од оној опишан во Глава
4, Точка 4.6 со равенките 4.95 – 4.98, и има форма

m(V
K

ma K
B
I Bω
S

R
G

κ K VK ) TKA (R AA TAB FB ) TKG mgG

 B I Bω B
ω

(5.65)

(M BA M BF )

(5.66)
(5.67)

TSB ω B

(5.68)

TGK VK

Како што може да се види, равенката за силите (р-ка 5.65) е запишана во
однос на кинематичкиот координатен систем. Равенката за моментите (р-ка 5.66)
стандардно се запишува во врзаниот координатен систем. Равенката 5.67 е
Ојлеровата равенка за опис на ротационата кинематика. Равенката 5.68 се однесува
на транслаторната кинематика. Значењето на векторите и матриците во (р-ките 5.65–
5.68) како и нивната содржина се дадени во Глава 4. Овде

VK

[V ,0,0]T

е векторот на

брзината на ЦМ даден во кинематичкиот координатен систем K ( P; xk , yk , zk ) .
Забрзувањето на ЦМ во кинематичкиот систем е одредено со (Точка 4.3 во Глава 4):
aK

[axk , a yk , azk ]T

[V , V  cos , V ]T

Матриците на премин

TKA

(5.69)

од аеродинамички во врзаниот КС и ТАВ од врзаниот

во аеродинамички се:
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TKA

Tc

а матриците
TKG

1
0
0 cos
0 sin

T

и

TKG

TGK

cos cos
sin
sin cos

TT

0
sin
cos

c
c

cos
0
sin

T

, TAB T

c
c

0 sin
1
0
0 cos

(5.70)

се:

cos sin
cos
sin sin

sin
0
cos

T

, TGK TKG

Матрицата на трансформација

TSB

cos cos
cos sin
sin

sin
cos
0

sin cos
sin sin
cos

(5.71)

го трансформира векторот на аголните

брзини ω B [ p, q, r ]T во вектор на изводите на Ојлеровите агли S [ , ,  ]T , и ја има
следнава форма:
TSB

1 s tg
0
c
0 s /c

c tg
s
c /c

, TBS

T
TSB

1
0
0

0
c
s

s
c s
c

(5.72)

Аеродинамичката сила R AA и проползивната сила FB се одредени со:
R AA [ D 0

L]T

, FB [T 0 0]T

(5.73)

Се смета дека моделот (р-ки 5.65 – 5.68) го опишува номиналното движење на
воздухопловот кое се врши во услови на мирна атмосфера без ветер.
Од р-ката 5.68 во скаларна форма:
x0

Vx g

V cos cos

y 0

Vyg

V cos sin

z0

Vz g

V sin

Скаларната форма на равенката за силите (р-ка 5.66), по уврстување на
векторите и матриците, постанува:
Vo

xoo 2

o

arcsin(

o

arcsin(

yoo 2

zoo 2

zoo
)
V
yoo
V o cos

(5.74)
o

)

Со деривирање на р-ката 5.74 аналитички или нумерички во симулацијата,
може да ги добиеме изводите
V o ,  o ,  o

(5.75)

Забрзувањето на левата страна на р-ката 5.65 е одредено со р-ката 5.69, од
каде, земајќи ги номиналните изводи (р-ка 5.75) ги добиваме номиналните вредности
на забрзувањата во кинематичкиот систем:
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axok
aoK

Vo

a oyk

V o  o cos

azok

o o

o

(5.76)

V 

Исто така, забрзувањата во кинематичкиот систем може да се одредат и од
релацијата
aoK

o
TKG aG
, TKG

(5.77)

TT

каде што матрицата TKG T T се формира од аглите пресметани во р-ката 5.74.
За сумата на надворешни сили (р-ка 5.65), земајќи ги изразите (р-ка 5.73),
може да напишеме:
TTc (R AA

D T cos
0
L T sin

TTc

TAB FB )

D T cos
( L T sin )sin c
( L T sin ) cos c

(5.78)

Проекциите на забрзувањето на земјината тежа на системот К се:
g sin
0
g cos

TKG g G

(5.79)

Земајќи ги изразите (р-ките 5.78 и 5.79), како и р-ката 5.76, односно 5.77, рката 5.65 во скаларна форма станува:
maxok

D T cos

ma oyk

mg sin

( L T sin )sin

mazok

(5.80)
c

( L T sin )cos

c

mg cos

каде што силата на отпорот D и поткревната сила L се одредени со познатите изрази:
L

1 2
V SCL , CL
2

D

1
V 2 S (CDo
2

CL0 CL
KCL2 )

(5.81)
(5.82)

Р-ките 5.80 може да ги упростиме под претпоставка дека аголот α е мал, така
што вреди cos
maxok

1, L

D T

ma oyk

L sin

mazok

T sin

,

mg sin

(5.83)
c

L cos

c

mg cos

Од втората и третата равенка во р-ка 5.83 добиваме изрази:
L sin

c

L cos

c

ma oyk
mazok

(5.84)
mg cos
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од каде што следува изразот за номиналниот агол на валање:
o
c

a oyk

arctg

azok

(5.85)

o

g cos

Од третата равенка ја наоѓаме номиналната вредност на поткревната сила
mazok

Lo

o

mg cos

(5.86)

o
c

cos

Сега, користејќи го изразот 5.86, може да го најдеме номиналниот нападен
агол:
CLo
o

Lo

CLo

o

Q S

CLo CLo
CL

o

CL

1
V o2
2

, Qo

Lo

(5.87)

CLo
CL

Q o SCL

Сега, од р-ка 5.82, може да се одреди номиналната вредност на силата на
отпорот:
Do

Qo S (CDo

KCLo2 )

(5.88)

Од првата равенка (5.83) наоѓаме израз за номиналниот потисок:
To

Do

m(axok

o

g sin

(5.89)

)

За одредување на аглите на валање

, извишување

o

o

и скршнување

да ја искористиме врската со аглите на наклон на траекторијата
земајќи го номиналниот нападен агол

o

номиналното движење аголот на лизгање

o

o

може

и свртување

o

од р-ката 5.87, и препоставувајќи дека во
o

е еднакот на нула, а за аголот на валање

да вреди р-ката 5.85, така може да напишеме:
o

o
c,

o

o

o

,

o

(5.90)

o

а изводите на овие агли може да ги добиеме со нумеричко диференцирање во текот
на симулацијата:
o

o ,  o

o

c

o ,

o

(5.91)

o

Користејќи ја Ојлеровата кинематичка равенка 5.67, добиваме изрази за
номиналните аголни брзини:
ωB

TBS S

[ po , qo , r o ]T

o
TBS
[ o , o , o ]T

(5.92)

o

(5.93)

или во скаларна форма:
po

o

qo

o cos

ro

 o sin

o sin

o

o

 o cos
o

 o cos

sin
o

cos

o
o
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 B [ p , q, r]T (р-ка 5.93) се добива:
За првите изводи на аголните брзини ω
p o

o

q o

o cos

o sin

 o o cos

o

o o sin

o

o

o cos

 o ( o sin o sin o
o sin o o o cos

ro

 o ( o sin

o

o cos
o

o
o

o cos

o

o

sin

cos

o cos

o

cos

o

o

o

o

sin

sin

o

(5.94)

)
)

Знаејќи ги аголните брзини, ω B , и нивните изводи, ω B , од равенката за
моментите (р-ка 5.66) може да го најдеме управувачкиот аеродинамички момент
(претпоставуваме дека погонската сила не создава моменти M FB
M BA

B
I Bω

0 ):

(5.95)

 B I BωB
ω

или во скаларна форма за номиналните услови:
M xo

I x p o

(I y

I z )q o r o

M yo

I y q o

(I x

I z ) po r o

M zo

I z ro

(I x

I y ) po qo

(5.96)

Така, ги одредивме сите номинални позиции, брзини, агли и аголни брзини,
номиналните сили

и номиналните аеродинамички моменти,

T o , D o , Lo

на

Fzo , M xo , M oy , M zo

воздухопловот.
Останува да се одредат номиналните отклони на кормилата за валање
извишување

m

и скршнување

n

l

,

. За таа цел ги користиме познатите изрази за

моментите:

Lo

M xo

Q o SbClo

Mo

M yo

Q o SbCmo

No

M zo

Q o SbCno

(5.97)

каде што аеродинамичките коефициенти на моментите се одредени со изразите:
Cl

Cl

Cl

Cm

Cmo Cm

Cn

Cn

Cn

Cl

l

l

Cm
l

l

m

m

Cn

n

b
b
p Clr
2V
2V
c
c

Cmq
q Cm 
2V
2V
b
b
Cnp
p Cnr
r
2V
2V

Clp

n

n

n

(5.98)

Од р-ката 5.97 се одредуваат номиналните вредности на коефициентите на
аеродинамичките моменти:
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Clo

Lo
Q o Sb

M xo
Q o Sb

Cmo

Mo
Q o Sc

M yo
Q Sc
M zo
Q o Sb

o

N
Q o Sb

Cno

(5.99)

o

Од изразите 5.98 може да ги одредиме номиналните отклони на кормилата:
Cl

o
l

l

Cm
Cn

l

o
l

n

o
n

Clo (Cl

m

o
m

Cmo (Cmo

Cl

Cn

n

o
n

Cno

o

(Cn

b o
b o
p Clr
r )
2V
2V
c o
c o
 )
Cm o Cmq
q Cm 
2V
2V
b o
b o
o
Cnp
p Cnr
r )
2V
2V
Clp

(5.100)

Равенките 5.100 треба да се решат во однос на номиналните отклони
o
o
o
l , m, n .

Под претпоставка во номиналниот лет аголот на лизгање и кормилото за

скршнување да имаат нулта вредност, равенките 5.100 може да се упростат и од
првите две равенки да се одредат отклоните на кормилата за валање и извишување:
o
l

o
m

1
Clo
Cl l
1
Cm

Cmo

b o
p
2V

(Clp

(Cmo

Clr
o

Cm

b o
r )
2V
Cmq

m

c o
q )
2V

(5.101)

Со ова е завршена постапката за инвертирање на моделот. Одредени се
номиналниот вектор на состојба:
xo

[ xoo , yoo , zoo , Vxoo ,Vyoo ,Vzoo ,

o

o

,

o

,

, po , qo , r o ]T

(5.102)

Односно:
xo

[ xoo , yoo , zoo , V o ,

o

,

o

,

o

,

o

,

o

, p o , q o , r o ]T

(5.103)

и номиналниот вектор на управување
uo [u1, u2 , u3 ]T

[

o o o T
l , m, n ]

(5.104)

На Сл. 5.32 е прикажан блок дијаграмот на инверзниот модел на воздухоплов
на кој се дадени основните блокови и нивните врски. Изведените математички
модели за секој блок ќе се имплементираат во МАТЛАБ/СИМУЛИНК.
Прикажана е една можна конфигурација на системот на водење и управување
на воздухоплов со примена на инверзен модел на динамиката и користење на
сателитски навигациски систем GPS – DGPS, GBAS. Воздухопловот со актуаторите
184

може да се третира како објект на управување со напонски влез u од системот на

zoo

o
RG

Равенки
(5.77)

VGo

Равенки
(5.73)

yoo

o
aG

o

[V ,

xoo

o

,

aoK

o T

]

Инверзија на
рав. на силите
(5.85)-(5.89)

Инверзен модел на воздухоплов

xoo
Генерирање
траекторија

x o = [ xoo , yoo , zoo , V xoo , V yoo , V zoo ,

Lo
Do
To
o
c,

f o , q o , y o , p o , q o , r o ]T
uo

o
RG

VGo
So
ωoB

[

o

,

o

,

o T

]

ωoB [ po , qo , ro ]T

S

o
S

 oB
ω

M xo
M oy

M zo
M oB

Аеродинамички
коефициенти
(5.99)

So

o

ωoB

Инв.на моментните равенки
(5.96)

VGo = [Vxoo ,Vyoo ,Vzoo ]T

So

Инв.на Ојлеровите равенки
(5.93), (5.94)

=

[ xoo , yoo , zoo ]T

Изводи на Ојлеровите агли
(5.90),(5.91)

zoo
o
RG

o o o T
l , m, n ]

o

yoo

y r (t )

[

Clo
o
Cm

Cno
CoB

Номинални отклони на кормилата
(5.101)

Барана излезна
траекторија

водење и управување.

o
l
o
m

Номинален
вектор на
состојба

xo

Номинален
вектор на
управување

uo

o
n

Сл. 5.32: Блок дијаграм на инверзен модел на воздухоплов
Извор: Изработено од кандидатот

Системот на стабилизација на скршнувањето има задача на придушување на
осцилациите околу оската z на воздухопловот. Како влез ја користи аголната брзина
на скршнување r, a како извршен орган се користи кормилото за правец. Ова
кормило обично не се користи за управување со скршнувањето, односно со курсот
освен во одредени режими на движење.
Системот на стабилизација и управување со валањето го стабилизира
движењето по валање околу надолжната оска, но и управува со аголот на валање. Во
повратна врска добива сигнали од сензорите за аголната брзина на валање p и за
аголот на валање

. Овој систем се користи за управување со скршнувањето и

курсот одработувајќи го потребниот агол на валање

d

за создавање бочна

компонента на поткревната сила. Потребниот агол на валање се генерира со
системот за управување со курсот или да се добие од инверзниот модел. Како
извршни органи овој систем ги користи кормилата за валање (елероните) на краевите
на крилата. Во фазата на приод и слетување системот за управување со курсот треба
да го води воздухопловот во бочната рамнина порамнувајќи ја патеката на летот со
централната линија на ПСП и држејќи ја до допирот на полетно слетната патека.
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Системот на стабилизација и управување со извишувањето ги придушува
осцилациите на воздухопловот во рамнината на симетрија и управува со аголот на
извишување. Како влез користи сигнали од сензорите за аголната брзина на
извишување q и за аголот на извишување

. Како извршен орган се користат

кормилата за висина (елеваторите) поставени на хоризонталните стабилизатори на
опашката на воздухопловот. Командниот агол на извишување

d

се генерира во

блокот за управување со висината или може да се добие од инверзниот модел
директно. Овој потсистем се користи во сите фази на летот за управување со
висината. Во процесот на слетување треба да обезбеди точно следење на патеката на
приод и слетување која завршува со маневарот за порамнување со полетно слетната
патека („flare” маневарот).
Системот за стабилизација и управување со брзината (Точка 5.2.4) има задача
да одржува константна брзина во текот на летот, односно да ја држи брзината на
поставената референтна вредност. За таа цел системот од сензорите користи
информации за реалната брзина и за забрзувањето по надолжната оска на
воздухопловот.
Системот за навигација во повратна врска на Сл. 5.33 содржи разновидни
сензори за мерење на променливите на движење на воздухопловито кои се
неопходни во сите мода на водење и управување. Информациите за забрзувањата
(специфичните сили), fB = [ f x , f y , f z ]T ), аголните брзини, Sˆ [ ˆ, ˆ, ˆ ]T , и аглите на
ориентација, Sˆ [ ˆ, ˆ, ˆ ]T , се добиваат од инерцијалниот навигациски систем INS,
односно од референтниот систем за ориентација и курс AHRS. За добивање
податоци за позицијата на воздухопловот во текот на летот се користат различни
сензори, радарски и други видови висиномери, како и податоци од GPS. Во реонот
на аеродромот се користи DGPS, односно GBAS кој во фазата на приод и слетување
дава точни податоци за позицијата. GBAS преку VDB линкот емитира и податоци за
референтната траекторија по која треба да се врши летот во фазата на приод и
слетување.
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Сл. 5.33: Блок дијаграм на системот на водење и управување на воздухоплов со
примена на инверзен модел на динамиката и сателитски навигациски систем GBAS
Извор: Изработено од кандидатот

Во Глава 6 ќе се направат симулации на одредени потсистеми на Сл. 5.30 како
и симулација на целиот систем при што ќе се разгледа влијанието на ветерот и
грешките на мерење на сензорите на точноста на водење при слетување. Ќе се
испита функционирањето на инверзниот модел на динамиката за обезбедување лет
по криволиниска траекторија. Структурата и параметрите на потсистемите
(алгоритмите) во системот на водење и управување зависи од применетите постапки
за синтеза (PID, LQR, Fuzzy логика итн.) и овде нема да се разгледува. Во
симулацијата ќе се користат готови решенија за конкретен транспортен воздухоплов
(В747 – 100) земени од литературата.
5.7.3 МОДЕЛИ ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ ТРАЕКТОРИИ ЗА АВТОМАТСКО СЛЕТУВАЊЕ
Модулот Генерирање траекторија заедно со инверзниот модел на
воздухопловот го трансформира бараниот влез (траекторија) y r [ xor , yor , zor ]T во
номинално управување u o и номинален вектор на состојба x o (Сл. 5.32). Понекогаш
во литературата поимот генерирање на траекторија го вклучува и инверзниот модел.
Од податоците y r [ xor , yor , zor ]T кои може да бидат зададени координати или точки во
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просторот низ кои треба да помине воздухопловот треба да се креира траекторија
како

континуална

RGo (t ) [ xoo (t ), yoo (t ), zoo (t )]T .

крива,

чии

координати

се

функции

од

времето,

Овие координати се во координатен систем фиксиран за Земјата

G(O; xo , yo , zo ) . Траекторијата

треба да биде глатка крива во 3D просторот со

непрекинати прв и втор извод. Така, барајќи извод може да ги најдеме номиналната
брзина
aGo

 o (t ) [ x o (t ), y o (t ), zo (t )]T ,
VGo (t ) R
G
o
o
o

и

номиналното

забрзување

 o (t ) R
 o (t ) [ 
V
xoo (t ), 
yoo (t ), 
zoo (t )]T на ЦM на воздухопловот.
G
G

Постојат многу начини и техники за генерирање глатки криви во 3D
просторот. За опишување на комплексни маневри се користи полиномна
интерполација базирана на сплајнови (континуални сегменти) од трет и четврт ред
со фиксни гранични услови (т.е. почетни и конечни брзини дефинирани од
корисникот), кои ги спојуваат сите контролни точки со континуална и глатка патека.
Исто така, едноставни маневри како линии или кружни лакови се креираат со
аналитички функции кои ја ограничуваат геометријата на бараната траекторија. Овие
ограничувања се типично кинематички: константна брзина и забрзување,
трапезоидни криви за забрзување или запирање, итн.
Проблемот на планирање и генерирање на траектории е значаен кога се
работи за водење и управување на подвижни објекти во просторот (возила, летала,
мобилни роботи итн.). Постои голем број трудови и друга литература во која се
обработува овој проблем и се нудат одредени решенија и алгоритми за генерирање
траектории. Овде е даден краток опис на одредени математички модели за
генерирање траектории за воздухоплови. Описот е направен врз основа на [99].
Сите траектории на воздухопловот може да се опишат како пресликување од
временскиот интервал [a, b] во простор на состојба Е со Е во R3 или R6 зависно од тоа
дали се зема брзината да биде дел од состојбата на воздухопловот или не. Секоја
координата на точките на траекторијата може да се разгледува засебно за да се
формира потребната траекторија

r (t )

x(t ), y (t ),z (t )

T

. Подолу се дадени неколку

начини за формирање на траектории (Сл. 5.34).

188

Pi


R

ti

1

1

si

P
t

1

xo

Pi

si

1

ti

1

1

xg
zk

yg

ла

xo (t )

Pi t
i 

V
a

P1
t1

Pn
1

c

Н

to

s1

tn

zg

zk
Po

sn

Pn
tn

ма

zo

ор

h

yk

a zk

zg

O

P
t

h(t )

Тангента

zk

c

zc

ла

yo

yk

ма

yo (t )
a)


cb

yc

a yk

ор

zo



c
  
c V a xc


cn

н
Би

P'


an

b)

Сл. 5.34: Траекторија во 3D просторот. P0, P1, …, Pn контролни точки (way points)


споени со сплајнови: s1,..si,…,sn, R

RG [ xo (t ), yo (t ), zo (t )]T , h(t )

zo (t ) -

тековна

номинална позиција на ЦM (точка P)
Извор: S. Deskovski, V. Sazdovski, Z. Gacovski: Quadrotor-helicopter trajectory Generation and Control,
Proceedings of the X international Conference - ETAI 2011, Ohrid, Macedonia September 16-20, 2011

а) Траекторија формирана од праволиниски сегменти
Еден од најлесните начини за формирање траекторија е начин каде се
користат референтни точки (Way Points) поврзани со прави линии. На Сл. 5.35 е
прикажана произволна форма на 3D траекторија формирана од контролни точки
(Way Points – WP), P0, P1,…, Pi-1, Pi, Pi+1, Pn-1,Pn, споени со континуални сегменти
(сплајнови). За да се обезбеди непрекинатост на првиот извод (брзината) и на
вториот извод (забрзувањето) долж целата траекторија, сегментите во точките на
спојување треба да имаат еднакви први и втори изводи.
Овој лесен принцип овозможува континуитет на траекторијата но не и на
нејзините изводи. Ако некој сака да апроксимира траекторија со многу закривени
делови мора да го зголеми бројот на референтни точки со цел да се намали грешката
меѓу моделот и реалната траекторија.
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WP4
WP2
WP5
WP3

WP1

Сл. 5.35: Траекторија дефинирана со пет точки споени со прави линии
Извор: D. Delahaye, S. Puechmorel, P. Tsiotras, E. Feron, Mathematical Models for Aircraft Trajectory
Design: A Survey, 2014

За подобрување на концептот се користи Лагранжова интерполација за
прилагодување на полиномна функција за дадено множество на референтни точки.
б) Лагранжова интерполација
За дадени n 1 реални броеви yi , 0 i n , и n 1 различни реални броеви
x0
yi

x1  x0 , Лангражовиот полином од n –ти степен , Ln ( x) ,придружен со

xi

и

е полином од n-ти степен кој го решава проблемот на интерполација:
Ln ( xi )

yi , 0 i

n

n

Ln ( xi )

yi li ( xi )

(5.104)
(5.105)

i 0

каде што
(x x j )

li ( x)
j i

( xi

(5.106)

xj )

Пример на Лагранжова интерполација е даден на Сл. 5.36 при што четири
точки се интерполирани со црна крива којашто претставува L4 ( x) . Четирите
полиномни функции

l0 ( x), l1 ( x), l2 ( x), l3 ( x )

дадени се со црвена, сина, зелена и жолта

крива. На Сл. 5.37 претставен е резултатот на Лагранжовата интерполација за
множество на порамнати точки.
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Сл. 5.36: Лагранжова интерполација
Извор: D. Delahaye, S. Puechmorel, P. Tsiotras, E. Feron, Mathematical Models for Aircraft Trajectory
Design: A Survey, 2014

Кривата Ln ( x) е презентирана со црна боја. Другите криви се полиномите
li ( x)

Сл. 5.37: Резултат на Лагранжова интерполација за множество
на порамнати точки
Извор: D. Delahaye, S. Puechmorel, P. Tsiotras, E. Feron, Mathematical Models for Aircraft Trajectory
Design: A Survey, 2014

Кога изводите треба исто така да се интерполираат, треба да се примени
Хермитовата интерполација [99].
в) Линеарна интерполација по делови
Линеарната интерполација по делови (Piecewise Linear Interpolation) е
наједноставен метод на интерполација.
За дадени n 1 реални броеви yi , 0 i n , и n 1 различни реални броеви
x0

x1  x0 разгледуваме

[ xi , xi 1 ] за i

n линеарни криви lini ( x)

ai x bi на интервалите

0,..., n 1 ( lini ( x) претставува линеарни функции за коишто ai е наклон, а

bi е константа).
Секоја li ( x) треба да поврзе две точки ( xi , yi ), ( xi 1, yi 1 )
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yi

bi xi и yi

ai xi

i ( x)

1

ai xi

1

bi xi

x xi 1
xi xi 1

aкo x [ xi 1 , xi ]

xi 1 x
xi 1 xi

ако x [ xi , xi 1 ]

0

во спротивно

(5.107)

1

(5.108)

Тогаш:
i n

f ( x)

yi

i

(5.109)

( x)

i 0

Пример за линеарна интерполација по делови даден е на Сл. 5.38. Изводот од
добиената крива не е континуален. Со цел надминување на овој недостаток, може да
се користи квадратна интерполација по делови.

xi

x0

xi

xi

1

xn

1

Сл. 5.38: Линеарна интерполација по делови
Извор: D. Delahaye, S. Puechmorel, P. Tsiotras, E. Feron, Mathematical Models for Aircraft Trajectory
Design: A Survey, 2014

г) Квадратна интерполација по делови
Во квадратната интерполација по делови (Piecewise Quadratic Interpolation)
разгледуваме n квадратни криви

i

( x) qi ( x) ai x 2

bi x ci на интервалите [ xi , xi 1 ]

за i 0,..., n 1 . Секоја qi (x) треба да поврзе две точки ( xi , yi ),( xi 1 , yi 1 ) :
yi

ai xi2 bi xi

ci и yi

1

ai xi2 1 bi xi

1

ci

(5.110)

Освен тоа, во секоја точка изводот од претходната квадратна крива треба да
биде еднаков на изводот од следната квадратна крива. Ова значи дека:
2ai

bi

2ai

1

bi

1

(5.111)
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За првиот сегмент изразот 2ai

1

bi

1

е земен произволно (тоа ќе влијае на остатокот

од кривата). Пример на квадратната интерполација по делови е прикажан на Сл. 5.39.

Почетен наклон

xi

x0

xi

xi

1

xn

1

Сл. 5.39: Квадратна интерполација по делови
Извор: D. Delahaye, S. Puechmorel, P. Tsiotras, E. Feron, Mathematical Models for Aircraft Trajectory
Design: A Survey, 2014

Обликот на целата крива зависи од изборот на почетниот наклон. Меѓу две
точки е поставен квадратен полином.
Главниот недостаток на квадратната интерполација по делови е поврзан со
ефектот предизвикан на кривата од движење на точка. Всушност, движењето на една
точка може комплетно да ја промени формата на интерполираната крива. Кубната
интерполација по делови го избегнува овој недостаток.
д) Кубна интерполација по делови (Piecewise Cubic Interpolation)
Кубната интерполација по делови (Piecewise Cubic Interpolation) се нарекува и
Хермитова (Hermite) кубна интерполација. За оваа интерполација полиномите се од
трет степен:
i ( x)

ai x 3

Ci ( x)

bi x 2

(5.112)

ci x d i

при што ги имаме следниве ограничувања:
Ci ( xi )

yi ,

Ci xi

yi

Ci ( xi 1 )
yi
xi

1
1

yi
xi

1
1

yi

(5.113)

1

, Ci xi

1

yi

1

yi
xi

2
2

yi
xi

(5.114)

Пример за кубна интерполација по делови е даден на Сл. 5.40.
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Сл. 5.40: Кубна интерполација по делови
Извор: D. Delahaye, S. Puechmorel, P. Tsiotras, E. Feron, Mathematical Models for Aircraft Trajectory
Design: A Survey, 2014

Изводот во точка xi претставена е со линија која ги спојува точките
( xi 1 , yi 1 ) и ( xi 1 , yi 1 ) . Меѓу двете точки е поставен кубен полином. Терминот h го

претставува растојанието меѓу две последователни точки.
Подвижната точка не влијае на целата крива што е главна предност на оваа
интерполација. Добиената крива е C1 но не е C2 (вториот извод не е континуален).
Радиусот на кривината на крива може да се изрази со следниов израз:
1
R

df ( x)
dx

3
2

(5.115)

2

d f ( x)
dx 2

Кубната интерполација по делови не осигурува дека кривината на
траекторијата е континуална поради што не е прилагодена за траекторија на
воздухоплов главно во терминалната маневарска област ТМА (Terminal Maneuvering
Area – ТМА). Поради тоа треба да се користи кубна сплајн интерполација.
ѓ) Кубна сплајн интерполација
Кубната сплајн интерполација (Cubic Spline Interpolation) е метод којшто е
развиен од компанијата Џенерал Мотор (General Motor) во 1964 година. За оваа
интерполација,

i ( x)

Si ( x) со следниве ограничувања:

Si ( xi )

yi

Si ( xi 1 )

yi

Si ( xi )

Si 1 ( xi 1 )

Si ( xi 1 )

Si 1 ( xi 1 )

Si ( xi )

Si 1 ( xi 1 )

Si ( xi 1 )

Si 1 ( xi 1 )

1

(5.116)
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Може да се покаже дека Si ( x) за x [ xi , xi 1 ] е дадено со:
Si ( x )

( xi
6 xi
i

1
1

yi

xi 1 x
xi 1 xi

yi

1

x )3
xi

i 1

6
i

6

x xi
xi 1 xi

( xi
i 1

6

1

( xi

( x xi )3
xi 1 xi
xi )( xi
1

1

(5.117)

x)

xi )( x xi )

каде што
i

d 2 Si x
dx 2

(5.118)

Пример за оваа интерполација даден е на Сл. 5.41. Таков сплајн исто така се
нарекува природен сплајн (Natural Spline), бидејќи тој претставува крива на метален
сплајн ограничена да интерполира некои дадени точки.
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1

1
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1
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1
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2
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Сл. 5.41: Кубна сплајн интерполација на крива
Извор: D. Delahaye, S. Puechmorel, P. Tsiotras, E. Feron, Mathematical Models for Aircraft Trajectory
Design: A Survey, 2014

Кога интерполацијата не е ограничена, може да се користат некои контролни
точки коишто го менуваат обликот на дадена траекторија без форсирање оваа
траекторија да поминува преку таквите контролни точки; ваквиот пристап се
нарекува апроксимација за којашто еден од познатите методи е Bézier кривата. За ова
и за уште неколку други методи е опишано во литературата [99].
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ГЛАВА 6
СИМУЛАЦИЈА НА СИСТЕМОТ НА ВОДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ
ПРИ СЛЕТУВАЊЕ СО ПОМОШ НА МАТЛАБ/СИМУЛИНК
6.1. Вовед
Симулациите на леталата и на системите на водење и управување на летала се
потребни во сите фази на нивниот развој како што се: процес на проектирање на
леталата, анализа на динамичкото однесување на леталата како објекти на
управување, оцена на концептите и на законите на водење и управување,
проектирање на сензорите и на актуаторите, анализа на перформансите на
затворениот систем, тестирања во фазите на производство, завршни испитувања
пред експлоатација, лиценцирање, сертификација и испитување на сообраќајни
незгоди.
Денес постои голем избор на програмски јазици како што се стандардните
програмски јазици FORTRAN, С++, MATLAB и специјализирани софтверски пакети
за одредена намена. Исто така, постојат симулатори на летање специјално
изработени за одреден тип на летала кои може да се користат за научни истражувања
или за обука на персоналот. Симулациите се базираат на претходно изведени
математички модели на леталата и на останатите потсистеми. Овие модели се
трансформираат во софтверски код за некој избран програмски јазик и се
извршуваат на одреден компјутер.
За спроведување на симулациите, во ова истражување се користи
програмскиот пакет MATLAB. MATLAB претставува околина за технички
пресметки од високо ниво што е погодно за решавање на научни и инженерски
проблеми. Кога се користи со рутини од неговиот придружен софтвер кој се состои
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од алатки за различни намени, може да се решаваат проблеми во специјализирани
области како аеронаутика, телекомуникации, автоматско управување, статистика и
многу други.
SIMULINK е графичко проширување на MATLAB, чија намена е моделирање
и симулација на системи. Во SIMULINK може да се симулираат модели на различни
динамички системи како летала, возила, мобилни роботи, индустриски процеси итн.
Моделите за симулација во SIMULINK може да бидат континуални и дискретни,
линеарни и нелинеарни или комбинации на континуални и дискретни линеарни и
нелинеарни системи. Во SIMULINK системите се цртаат во форма на блок
дијаграми. Многу елементи од блок дијаграмите, како преносни функции, суматори,
засилувачи, нелинеарности, влезни и излезни уреди како што се генераторите на
сигнали (функциски генератори) и осцилоскопи се наоѓаат во библиотеката на
SIMULINK. Користејќи ги понудените блокови од библиотеката, програмерот може
да гради свои блокови и посложени структури согласно моделот на системот што
треба да се симулира.
SIMULINK поседува повеќе наменски алатки за симулации во различни
области на инженерството. Овде, покрај општите блокови, од библиотеката на
SIMULINK се користат и алатките Aerospace Blockset [131] и Control System
Toolbox [139] како и дополнително инсталираната алатка AeroSim Blockset [132].
Алатките Aerospace Blockset и AeroSim Blockset нудат готови блокови за
симулација на равенките на движење на летала, симулација на актуатори,
пропулзија, атмосфера, ветер, сензори, навигациски потсистем итн. Користејќи ги
овие алатки, програмерoт може да си ја олесни работатa во градењето на својот
симулациски модел на летот на воздухоплов, како и системот на водење и
управување во целина.
Во оваа глава, симулациите се базираат на моделите на системите на водење и
управување при слетување, опишани или развиени во Гл. 5.
За симулација се користат m – фајлови – програми развиени во MATLAB кои
служат за дефинирање на параметрите за SIMULINK моделите и за симулација на
поедноставни линеарни модели на леталото. Посложените модели на системите на
водење и управување вклучувајќи го и комплетниот 6DOF модел на летот се целосни
изработени во SIMULINK.
Параметрите на моделот на воздухоплов кои се користат во симулациите се
однесуваат на транспортен воздухоплов Боинг 747-100 (В747-100). Изборот е
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направен врз основа на достапноста на податоците за овој воздухоплов во разни
извештаи од истражувања, трудови и учебничка литература [97], [98], [101].
Користените параметри за воздухопловот В747-100 се дадени во Прилог А.
Со помош на SIMULINK генерирани се системите на управување со летот во
надолжната (вертикалната) рамнина и во бочната рамнина како и при слетување кои
базираат на моделите развиени во Гл. 4 и Гл. 5 т.е. се симулирани. Исто така во
Точка 6.2 генериран е системот на управување со надолжното движење при што се
оценети одзивите на сите три контури на Сл. 5.2. Во симулацијата се користи
линеаризиран модел на воздухоплов. Во Точка 6.3 се симулира системот на
управување со бочното движење. Структурата на системот е дадена на Сл. 5.18. За
симулација се користи линеаризиран модел на воздухоплов. Во Точка 6.4 се
симулира системот на водење и управување при слетување при користење на ILS.
Алгоритмите на водење и управување во овој случај се опишани во Точка 5.6.3. Во
точка 6.5, користен е SIMULINK за да се генерира автоматско слетување во
вертикална рамнина т.е. симулација на процесот на автоматско слетување при
користење на GPS базиран навигациски систем. Во Точка 6.6 повторени се
симулациите од Точка 6.5 кои овде се генерирани со користење на комплетниот
математички модел на воздухопловот. Во симулациите направени се експерименти
со цел да се испита влијанието на ветерот и грешките на мерење на сензорите на
точноста на водење при слетување.
6.2. Симулација на системот на управување со надолжното движење
Надолжното движење и управувањето со ова движење детално беше опишано
во Глава 4 (Точка 4.7) и во Глава 5 (Точка 5.1.2). Моделот на воздухопловот којшто
ја опишува динамиката во надолжното движење е дадена со равенките 5.4 односно
5.5 чија форма е:
x

(6.1)

Ax Bu

каде што векторот на состојба е x

u w q

h

T

, односно x

u

q

h

T

, а

променливите на состојба се отклони од номиналните вредности чие значење е: u e
брзината долж надолжната оска, x , на воздухопловот, w е брзината долж z оската,
w / U o е нападниот агол, q е аголната брзина на извишување,

извишување и

h

е аголот на

е висината. Векторот на управување го чинат отклоните на
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Параметрите на моделот (елементитe на матриците во р-ките 5.4 и 5.5)
зависат конструктивните, масените и аеродинамичките карактеристики, како и од
номиналниот режим на лет на воздухопловот.
За пресметка на матриците А и В на моделот развиена е програма во
МАТЛАБ (М-фајл) насловен како AP_6dof_B747_Data_Priod_SL_V1_PodatociZa6DOF.m,
даден во Прилог 2. Програмата, покрај матриците А и В за надолжното движење, ги
пресметува и соодветните А и В матрици за бочно движење, својствените вредности
на А матриците на системот, врши симулација на динамиката на воздухопловот во
надолжното и во бочното движење на отскочни отклони на кормилата. Програмата
ги

пресметува

преносните

функции

за

одредени

модови

на

движење

(краткопериодично и фугоидно (долгопериодично)) во надолжното движење, и
модот на валање и duch – roll модот во бочното движење, како и коефициентите на
придушување и фреквенциите на непридушени осцилации во овие модови. На овој
начин програмата овозможува квалитетен увид во динамичкото однесување на
воздухопловот, а преносните функции може да се користат во прелиминарните
анализи и проектирање на управувачкиот потсистем – автопилотот. Програмата
може да се прошири со други рутини од понудата на МАТЛАБ со што може да се
обезбеди поквалитетна анализа и проектирање на каналите на автопилотот. Покрај
наведеното, програмата служи за задавање на параметрите и почетните услови за
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симулација на воздухопловот и системот на водење и управување користејќи го
комплетниот 6DOF модел презентиран во Глава 4. При користење на СИМУЛИНК
моделите на системите во симулациите, претходно оваа програма треба да се
стартува за да се обезбедат потребните параметри за овие модели.
Во симулациите се користат податоци за воздухопловот Боинг 747-100 (В747100) дадени во Прилог A. Табелите во овој прилог содржат податоци за три случаја
на лет: приод и слетување, крстосување на висина од 6 000 метри и крстосување на
висина од 12 000 метри.
Во првиот случај, приод и слетување, податоците одговараат за состојбата
кога воздухопловот е во конфигурација за слетување со закрилца (флапсови)
отклонети за 30о, спуштен стоeн трап и воздушна брзина која е 20% поголема од
минималната брзина за хоризонтален лет (Stalling Speed). За овие услови, матриците
на моделот на воздухопловот ги имаат следниве бројни вредности:
- за вектор на состојба x

A

0.0187
0.1831
0.0002
0
0

0.0411
0.5323
0.0055
0
1.0

0
75.0
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1.0
0
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0
0
0
75.0

- за векторот на состојба, x

A

0.0187
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0
0
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0
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T

h :

u w q

0
1.0
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1
0

0
0
0 ,B
0
0

u

q

9.8100
0
0
0
75.0

0
0.1
2.4773 0
0.4938 0 ,(5.4)
0
0
0
0

T

h :

0
0
0 ,B
0
0

0
0.1
0.0330 0
0.4938 0 , (5.5)
0
0
0
0

Моделот на воздухопловот В747 – 100 е симулиран за услови на приод и
слетување

за

брзина

од

75

AA_B747_6DOF_Slucaj1_Podatoci_za_Priod_Sletuvanje_V1.m

[m/ѕ]

Резултатите

со
од

програмата

симулацијата

моделот (р-ка 5.4 односно р-ка 5.5) на почетен услов на нападниот агол од

0

на
5o

се

прикажани на сликите Сл. 6.1 и Сл. 6.2. Како што може да се види, променливите во
краткопериодичното движење w, α, q брзо иститруваат и се силно придушени.
Нивната

фреквенција

на

непридушени

коефициентот на придушување е

sp

осцилации

0.616 .

изнесува

sp

0.8148 ,

а

Одзивите во долгопериодичното
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(фугоидното) движење се дадени на Сл. 6.2. Променливите во долгопериодичниот
мод имаат долга периода (фреквенција на непридушени осцилации
слабо придушување (коефициент на придушување
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Сл. 6.1: Одзив на воздухопловот В747-100 во краткопериодичниот мод на почетен
услов
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Извор: Изработено од кандидатот
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Сл. 6.2: Одзив на воздухопловот В747-100 во долгопериодичниот мод на почетен
услов
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Извор: Изработено од кандидатот
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За симулација на системот нa управување со висината на летот изработен е
СИМУЛИНК модел чиј блок дијаграм е прикажан на Сл. 6.3. СИМУЛИНК моделот
во својата структура ги содржи затворените контури прикажани на Сл. 5.2, како и
контурата на управување со брзината опишана во Точка 5.2.4 (Сл. 5.10).
Воздухопловот е презентиран со линеарен модел за надолжното движење претставен
со равенките 5.4. Параметрите на воздухопловот кои се користени во симулацијата
се однесуваат на Случај 2 (крстосување) дадени во табелите во Прилог А за
воздухоплов В747-100.

Сл. 6.3: СИМУЛИНК блок дијаграм на системот на управување со висината на
летот
Извор: Изработено од кандидатот

Динамиката на моторот и актуаторот за висина се моделирани како системи
од прв ред. Управувачот за брзина и управувачот за висина се класични
диференцијални компензатори кои го подобруваат преодниот Одзив на системот.
Рачните прекинувачи овозможуваат одвоено да се тестираат затворени контури.
Параметрите на системот на управување (автопилотот) се одредени со примена на
класични техники на синтеза обработени во [93], [97], [98], [101]. СИМУЛИНК
моделот на Сл. 6.3 овозможува нагодување на параметрите со цел да се добијат
задоволителни одзиви на системот „автопилот – воздухоплов“. За симулација на
системот

потребно

е

да

се

стартува

фајлот

со

податоци

AA_B747_6DOF_Slucaj1_Podatoci_za_Priod_Sletuvanje_V1.m или AA_B747_6DOF_Slucaj2_Podatoci_za_6000m_krstarenje_V1.m, а потоа да се стартува СИМУЛИНК моделот.
Дијаграмите на Сл. 6.4 се снимени за случај кога на влезот е дадена константна
висина од 1 000 метри, а почетната позиција на воздухопловот е 900 метри.
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Дијаграмот на Сл. 6.4 а) покажува како се коригира грешката во висината од 100
метри. Дијаграмот на Сл. 6.4 б) ја покажува промената на брзината во овој случај. За
дефиниран профил на висината генериран со сигнал генераторот, Одзивот на
системот е даден на Сл. 6.5.а) и б). На Сл. 6.5 а) се покажани референтната
траекторија (полна сина линија) реалната траекторија (испрекината зелена линија) и
грешката на следење на висината (црта – точка црвена линија). Сл. 6.5.б) ја покажува
промената на брзината за овој случај.
Promena na brzinata u [m]

visina na letanje h [m]
1000

1

980

0

u [m/s]

h [m]

960
940

-1
-2

920

-3

900
880

-4
0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

t [s]

t [s]

а)

б)

Сл. 6.4: а)Одзив на висината на летот, б)Одзив на брзината
Извор: Изработено од кандидатот
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Сл. 6.5: а) Следење на референтна висина, б) Промена на брзината
Извор: Изработено од кандидатот
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На Сл. 6.6 а) и б) се прикажани промената на нападниот агол и промената на
аголот на извишување на воздухопловот во случајот на следење референтна
траекторија дадена на Сл. 6.5 а) – полна сина линија.
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Сл. 6.6: а) Нападен агол, б) Агол на извишување
Извор: Изработено од кандидатот

6.3. Симулација на системот на управување со бочното движење
Системот на управување со бочното движење подетално е опишан во точка
5.6.2. Овој систем е неопходен во сите фази на летот за промена на курсот, за
одржување на зададениот курс или за држење на правецот на централната линија на
ПСП во фазата на слетување. Во оваа точка се презентираат резултатите од
симулацијата на системот на управување со курсот. Параметрите на воздухопловот
се земени за воздухоплов Б747-100 дадени во табелите во Прилог А. Структурата на
системот на управување со курсот која овде се моделира во СИМУЛИНК е дадена на
Сл. 5.18. Параметрите за овој систем се избрани со класични постапки опишани во
литературата [82], [93], [97], [98], [101].
На Сл. 6.7 е прикажан основниот блок дијаграм на СИМУЛИНК моделот на
системот на управување со курсот.
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Сл. 6.7: Основен СИМУЛИНК дијаграм на моделот за симулација на
системот на управување со курсот (heading)
Извор: Изработено од кандидатот

Во потсистемите се програмирани соодветните равенки, односно алгоритми
кои ја опишуваат функцијата на блокот. На Сл. 6.7 блокот „Bocna linearna dinamika“
се базира на моделот (р-ки 4.122, односно 4.123), чии матрици се пресметуваат во
посебен М–фајл и се вчитуват во СИМУЛИНК моделот по неговото стартување.
Блокот „Aktuatori“ (Сл. 6.7) содржи преносни функции од прв ред кои ја одразуваат
динамиката на актуаторите за управување со кормилата за валање и за скршнување.
Блокот „Autopilot – stabilizacija i upravuvanje“ ги моделира управувачките алгоритми
(Сл. 6.7) за стабилизација на валањето и скршнувањето и за управување со валањето.
Блокот „Senzori Brzinski ziroskop, INS“ (Сл. 6.7) ги моделира сензорите, кои се
користат за мерење на аголните брзини на валање и скршнување кои се користат во
процесот на стабилизација (придушување на осцилациите) на воздухопловот. Блокот
„Senzori: AHRS“ ги моделира сензорите за мерење на аглите на ориентација по
валање и по скршнување. Називите на сензорите асоцираат на уредите кои може да
се искористат за овие мерења (жироскопи, INS, AHRS). Блокот „upravuvach“
претставува засилување, односно преносна функција која грешката во курсот e_psi ја
трансформира во потребен агол на валање phi_d . Симулацијата на СИМУЛИНК
моделот на Сл. 6.7 системот дава увид на временската историја на сите променливи
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во бочното движење, а може да се користи и за нагодување на параметрите на
управувачкиот потсистем со цел добивање соодветни одзиви.
За симулација, потребно е прво да се стартува фајлот со податоци за
воздухопловот

и

за

системот

на

управување

AA_B747_6DOF_Slucaj1_Podatoci_za_Priod_Sletuvanje_V1.m,
AA_B747_6DOF_Slucaj2_Podatoci_za_6000m_krstarenje_V1.m,

или
а

потоа

се

стартува

СИМУЛИНК моделот. Резултатите од симулацијата може да се прочитаат на
осцилоскопите сместени во блокот „Rezultati“ или да се нацртаат со користење на
посебен М–фајл за цртање AA_B747_heading_control_autopilot_skrsnuvanje_OUTPUT_V1.m.
Првата симулација е направена за добивање одзиви на внатрешните контури
за стабилизација и управување со аголот на валање. За овој случај прекинувачот Р е
во долна позиција при што на влезот се задава номинален агол на валање phi_d=10o .
На Сл. 6.8 се прикажани Одзивите на каналот на валање а) и Одзивите на каналот на
скршнување б). Како што може да се види, системот за управување со аголот на
валање коректно го доведува и го држи реалниот агол на валање на поставената
вредност од 10о . Во каналот на скршнување аголната брзина r има мала вредност
којашто не се гледа на сликата, аголот на лизгање се стабилизира на мала вредност,
додека аголот на скршнување расте

, бидејќи контурата на управување со овој агол

е отворена.
Agol na skrsnuvanje, agolna brzina na skrs. i agol na lizganje
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t [s]
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Сл. 6.8: а) Одзиви на каналот на валање – прикажани се потребниот (зададениот)
агол на валање

d

, реалниот агол на валање

и грешката во аголот на валање e ;

б) Одзиви на променливите по скршнување – агол на скршнување

, аголна брзина

на скршнување r и агол на лизгање
Извор: Изработено од кандидатот
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Следната симулација е направена за случај кога контурата по аголот на
скршнување е затворена – прекинувачот Р е во горната позиција. Сл. 6.9 а) покажува
како внатрешната контура по валање си ја одработува задачата. Овде потребниот
агол на валање

d

е генериран со управувачот за скршнување. На Сл. 6.9 б) се

прикажани аголот на скршнување

кој ја постигнува и ја држи номиналната

зададена вредност од 10о , аголната брзина на скршнување r и аголот на лизгање
кој во стационарната состојба има нулта вредност.
Agol na skrsnuvanje, agolna brzina na skrs. i agol na lizganje

Ref.agol na valanje, agol na valanje i greska
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Сл. 6.9: Одзиви на затворениот систем по скршнување: а) Одзиви на каналот на
валање: потребен агол на валање

d

, реален агол на валање

и грешката во аголот

на валање e ; б) Одзиви на променливите по скршнување – агол на скршнување

,

аголна брзина на скршнување r и агол на лизгање
Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.10 се прикажани Одзивите на зададениот агол на скршнување
реалниот агол на скршнување

d

,

и грешката во аголот на скршнување e . Во

натамошните симулации за случај на приод и слетување системот на управување со
курсот (СИМУЛИНК модел на Сл. 6.7) ќе биде потсистем на затворената контура со
ILS локалајзер која треба да го доведе и да го држи воздухопловот на линијата која
се поклопува со централната линија на ПСП.
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Ref.agol na skrsnuvanje, agol na skrsnuvanje i greska
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Сл. 6.10: Одзиви на затворениот систем по скршнување: потребен агол на
скршнување

d

, реален агол на скршнување

и грешка во аголот на скршнување e

Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.11 е прикажан основниот блок дијаграм на СИМУЛИНК моделот на
системот за држење на централната линија на ПСП дефинирана со локалајзерот.
Блок дијаграмот одговара на системот прикажан на Сл. 5.19 во којшто е вграден
системот на управување со курсот даден на Сл. 5.20. Проширувањето во однос на
Сл. 6.7 е означено со црвени линии (Сл. 6.11). Референтниот влез има нулта
вредност, lambda_d=0.0 , која одговара на централната линија на ПСП. Аголот
(или

lambda

) меѓу линијата на визирање на воздухопловот и централната линија на ПСП

се генерира во блокот „Kinematikanaletot“ во коj се моделира кинематиката на ЦМ во
хоризонталната рамнина. Аголот λ е истовремено и аголна грешка за која
воздухопловот отстапува од референтната линија на локалајзерот. Оваа грешка се
детектира во ILS приемникот поставен на воздухопловот. Оваа грешка што е
прикажана на дисплејот на пилотот може да се користи за рачно водење при
слетување, но исто така и за автоматско водење на воздухопловот. Генерираната
симулација се однесува на автоматско водење при слетување по добивањето на ILS
сигналот од страна на приемникот на дефинирана далечина R0 и агол

0

чии

вредности се задаваат во симулацијата (види блок „Kinematika na letot“, Сл. 6.11).
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Извор: Изработено од кандидатот

Сл. 6.11: СИМУЛИНК блок дијаграм на системот за слетување со ILS (бочна контура)

Во симулацијата на системот на Сл. 6.11 користени се податоци за
воздухоплов В747-100 (Прилог А) за Случај 1 – приод и слетување. Податоците за
В747-100 и за системот на водење и управување постануваат достапни за
СИМУЛИНК

моделот

по

стартување

на

фајлот

AA_B747_6DOF_Slucaj1_Podatoci_za_Priod_Sletuvanje_V1.m.

Потоа

со

податоци:

се

стартува

СИМУЛИНК моделот: AA_B747_Zatvorena_kontura_so_ILS_Lokalajzer_V1.mdl.
На Сл. 6.12 а) е прикажана траекторијата на летот во хоризонталната
рамнина, а Сл. 6.12 б) е дадена промената на аголот на грешка со далечината на
приближување кон ПСП. Како што може да се види, далечината на добивање на ILS
сигналот изнесува 10 000 метри, а аголот

на оваа далечина е 1о. Нултата вредност

на координатата ye 0 , односно на аголот

0,

одговара на централната линија на

ПСП. Формата на траекторијата зависи од параметрите на алгоритмот на водење при
слетување.
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Сл. 6.12: а) Траекторија во хоризонталната рамнина, б) Промена на аголот

со

далечината на приближување на воздухопловот кон ПСП
Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.13 се прикажани референтниот агол на ILS локалајзерот (односно
ПСП) кој има нулта вредност, реалниот агол, односно грешката меѓу линијата на
визирање на воздухопловот и централната линија на ПСП.
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Ref. Agol na ILS (PSP), azimut na avionot, greska
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Сл. 6.13: Референтен агол на ILS локалајзерот (ПСП)
воздухопловот

, и грешка e

d

0 , агол на визирање на

d

Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.14 се дадени одзивите на променливите во каналот на скршнување и
во каналот на валање во процесот на слетување.

Ref.agol na skrsnuvanje, agol na skrsnuvanje i greska
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Сл. 6.14: а) Промена на аглите во каналот на скршување:

d,

,e

- потребен и

реален агол на скршнување и агол на грешка, респективно; б) Промена на аглите во
каналот на валање:

d,

,e

- потребен и реален агол на валање и агол на грешка,
респективно

Извор: Изработено од кандидатот
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6.4. Симулација на процесот на слетување при користење на ILS
Во Точка 6.3, во која се презентираше симулацискиот модел и резултатите од
симулацијата на летот во бочното движење, беше опфатен и системот за држење на
линијата на ILS локалајзерот која се поклопува со централната линија на ПСП. Со
други зборови, беше обработен системот за приод и слетување во бочната (односно
хоризонталната) рамнина. Затоа, во оваа точка ќе се обработи само процесот на
слетување во ветикалната рамнина. Системите кои учествуваат во овој процес се
опишани во Глава 5 (види: Точка 5.1.2, Сл. 5.2; Точка 5.3.3 и Сл. 5.14. Точка 5.6.3 и
Сл. 5.24). Овде ќе се искористи СИМУЛИНК моделот на системот на управување со
висината на летот (Сл. 6.3) и ќе се прошири со нови блокови со цел да се обезбеди
симулација на процесот на слетување. Треба да се направи генератор на
траекторијата на слетување со помош на ILS, да се генерира траекторија за „flare”
маневарот за порамнување со ПСП и да се затвори контурата на водење при
слетување по сигналот од приемникот на линијата на слетување којшто се наоѓа на
воздухопловот.
На Сл. 6.15 е прикажан СИМУЛИНК блок дијаграмот на системот на водење
при слетување со помош на ILS. Како што може да се види, внатрешната затворена
контура од прекинувачот Р1 до излезот на моделот на воздухопловот го претставува
системот на управување со аголот на извишување. Надворешната контура, контура
на водење, содржи приемник на линијата на слетување (физички поставен на
воздухопловот) којшто ја детектира грешката меѓу линијата на слетување и линијата
на визирање на воздухопловот.
Блокот за поврзување (Coupler) заедно со управувачот генерира потребни
команди (theta_d) за системот на управување со извишувањето. Во овој блок се
прсметува растојанието d на воздухопловот од линијата на слетување (Сл. 5.37) кое е
влез во управувачот за формирање на командите за управување со извишувањето
theta_d. Блокот „2D Kinematika“ на излезот на системот ги пресметува тековните
линеарни (ze, ze) и сферни (R, fi) координати на ЦМ на воздухопловот (Сл. 5.37).
Контурата на водење се затвора по аголот на линијата на визирање
споредува со референтниот агол – аголот на линијата на слетување

(Сл. 5.37) кој се
B

.
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(Фајл: AA_B747_upravuvanje_so_sletuvanjeto_so_ILS_drzenje_na_LS_V2.mdl)
Извор: Изработено од кандидатот

со помош на ILS (мод на држење на линијата на слетување)

Сл. 6.15: СИМУЛИНК блок дијаграм на системот на управување со слетувањето

Блокот „2D Kinematika na ref. traektorija“ на влезот на системот генерира
референтни линеарни (ze_d,ze_d) и сферни (R_ d,fi_d). Референтниот агол на
линијата на слетување fi_d=

B

е поставен на вредност 2.5о на која треба да се

постави и да се држи линијата на визирање на воздухопловот, односно грешката e_fi
= fi_d – fi да се одржува на минимална, идеално нулта вредност. Симулацијата на
системот за слетување со ILS прикажан на Сл. 6.15 е направена за параметри на
воздухопловот В747-100 дадени во Прилог А за Случај 1 – приод и слетување.
На Сл. 6.16 а) е прикажана референтната и реалната траекторија на летот при
слетување. Референтната траекторија, односно линијата на слетување е под агол од
2.5о. Воздухопловот во фазата на приод на далечина од 10 000 метри од ПСП е на
височина од 610 метри, или под агол од 1о над линијата на слетување, односно 3.5о
во однос на хоризонтот. На Сл. 6.16 б) прикажана е промената на грешката во
висината при слетување во зависност од времето.
Greska vo visinata eh = hd - h
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Сл. 6.16: а) Референтна траекторија (линија на слетување) и реална траекторија;
б) Грешка во висината eh hd h
Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.17 а) е прикажана вертикалната компонента на брзината на
слетување која во стационарната состојба изнесува околу 3.3 m/s, а на Сл. 6.17 б) е
прикажан аголот на наклон на брзината (траекторијата) на слетување. СИМУЛИНК
моделот на Сл. 6.15 дава увид и во сите останати променливи на системот кои може
да се видат на осцилоскопите во блокот „Rezultati“.
Во СИМУЛИНК моделот (Сл. 6.15) не е вклучен завршниот „flare“ маневар за
порамнување на патеката на слетување со ПСП. Тоа ќе биде направено подолу.
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Сл. 6.17: а) Вертикална брзина при слетување, б) Агол на наклон на брзината при
слетување
Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.18 е прикажан СИМУЛИНК блок дијаграмот на системот на
управување при слетување. Овој систем во однос на системот на Сл. 6.15 има
вклучено блок за „flare“ маневар за порамнување на патеката на слетување со ПСП,
управувач (автопилот) за управување со висината за време на „flare“ маневарот,
преклопник за премин од ILS на „flare“ патека.

Сл. 6.18: СИМУЛИНК блок дијаграм на системот на управување со слетувањето со
помош на ILS со додаден „flare“ алгоритам и управувач за управување во
завршната „flare“ фаза на летот
(AA_B747_upravuvanje_so_visinata_i_sletuvanje_so_ILS_flare_V3.mdl)
Извор: Изработено од кандидатот
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На Сл. 6.19 е прикажана формата на траекторијата на слетување која е
реализирана во симулацискиот модел. За повеќето цивилни воздухоплови брзината
на приод за слетување е во границите од 70 до 85 m/s [140]. Во симулацијата е
земена вредност на брзината од 75 m/s. Аголот на линијата на слетување е во
границите од –2.5о до –3о . Вертикалната брзина на слетување, Vh

h ,

има типични

вредности од –3.5 до –4.5 m/s. Оваа брзина е голема и не е пожелна блиску до
земјата, каде брзината би требало да биде ограничена на –0.3 до –0.6 m/s . „Flare“
маневарот почнува на висини 10 дo 20 m [140]. (ставен е предзнак минус на брзините
на слетување, бидејќи тие имаат спротивна насока од висината)
h
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(Touchdown)

15 m
0

Предавател на
линијата на слетување

Сл. 6.19: Форма на траекторијата на автоматско слетување со примена на ILS и
користење на „flare“ маневар за порамнување со ПСП
Извор:X. Li, J. Jiang, Z. Zhen, X. Wang, Xin Jiao, Research on automatic landing control for the Jumbo Jet,
IJES, Vol. 1,Issue 2

Блокот „Flare algoritam“ генерира експоненцијална траекторија со временска
константа τ = 4.58 ѕ која почнува кога висината на леталото постигне 15 метри над
нивото на ПСП и завршува во точката на допир со ПСП. Алгоритмот е одреден по
процедура опишана во Точка 5.6.3, равенки 5.41 – 5.51. За мерење на реалната
висина се користат прецизни висиномери кои во симулацискиот модел се
претставени со блокот „radio visinomeri“ преку кој се затвора повратната врска по
висината. Оваа повратна врска почнува да функционира со почетокот на „flare“
маневарот кога преклопникот (блок Preklopnik ILS – Flare) го преспојува
управувачкиот сигнал од блокот „Coupler – upravuvach“ на управувачки сигнал од
блокот „Autopilot za uprav so h“.
Резултатите од симулацијата на системот на Сл. 6.18 се прикажани на сликите
подолу. На Сл. 6.20 а) и б) прикажана е референтната и стварната траекторија на
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летот при слетување кои завршуваат со „flare“ патека која ја тангира ПСП. На
почетокот, воздухопловот е на 610 метри височина, односно под агол на грешка од
1о во однос на линијата на слетување која системот ја одработува доведувајќи го
воздухопловот на линијата на слетување, генерирана од ILS, која се држи до
почетокот на „flare“ маневарот.
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Сл. 6.20: а) Референтна и реална висина во функција на времето на летот;
б) Референтна и реална траекторија на летот
Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.21 а) прикажана е грешката во висината – разлика меѓу референтната
и реалната траекторија, а на Сл. 6.21 б) даден е профилот на вертикалната брзина
при слетувањето. Оваа брзина долж линијата на слетување изнесува околу 3.3 m/s,
додека за време на „Flare“ маневарот експоненцијално се намалува на вредност
блиску до нула.
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Сл. 6.21: а) Грешка во висината eh hd h ; б) Профил на вертикалната брзина на
слетување
Извор: Изработено од кандидатот
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6.5. Симулација на процесот на автоматско слетување при користење на GPS
базиран навигациски систем
Слетувањето на воздухопловите базирано на примената на GPS, GBAS, беше
опишано во Точка 5.6. Во Потточка 5.6.4 беа наведени разликите и придобивките на
GBAS системот во однос ILS системите. Во случај на примената на ILS имавме
можност на само една патека за слетување дефинирана со две антени инсталирани на
ПСП – една за покажување на правецот и друга за покажување на линијата на
слетување чиј пресек на сноповите на зрачење дефинираа правец кој лежи во
вертикалната рамнина која поминува низ централната линија на ПСП којшто е под
агол од 2.5о во однос на хоризонтот. GBAS системот може да обезбеди водење при
слетување по различни дефинирани траектории на слетување вклучувајќи ја и
траекторијата која се обезбедува со ILS.
Како што беше наведено, GBAS системот обезбедува точна GPS информација
за реалните координатаи на воздухопловот која е коригирана со корекциите за
грешката добиени од DGPS и пренесени на воздухопловот преку VDB линијата.
Референтната траекторија по која треба да се движи воздухопловот претходно се
планира за што се непходни референтни точки дефинирани во ист координатен
систем како за реалната траекторија низ кои треба да помине воздухопловот. Овие
референтни точки (Way Points) се пренесуваат од земната станица на GBAS преку
VDB линијата на воздухопловот. Постојат повеќе начини за конструкција на
референтната траекторија а некои од нив се опишани во Точка 5.7.3.
Овде се симулира автоматско слетување по патека слична како за ILS, но со
користење GPS информација за реалните координати на воздухопловот. Исто така,
се симулира слетување по траектории кои се разликуваат од траекторијата одредена
со ILS. Конструкцијата на траекториите е направена со поврзување на контролните
точки со аналитички дефинирани криви. Исто така, покажано е генерирање на
траектории со примена на сплајнови за што е направена програма во МАТЛАБ. За
поедноставување симулациите со користење на SIMULINK, генерирани се само за
движење во вертикалната рамнина.
На Сл. 6.22 е прикажан основниот СИМУЛИНК блок дијаграм на системот за
автоматско слетување во вертикалната рамнина. Како што може да се види, овде не
постои повратна врска која се воспоставува по аголот на линијата на слетување,
односно преку ILS приемникот на воздухопловот (спореди со Сл. 6.11).
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Сл. 6.22: Основен СИМУЛИНК блок дијаграм на системот за автоматско слетување во вертикалната рамнина

Извор: Изработено од кандидатот

Овде е воспоставена повратна врска по висината на летот која се мери со
помош на GPS и коригирано од GBAS, а може да се користат и други алтернативни
сензори за висина, особено во завршниот дел на слетувањето. Во случај на водење во
три димензии, на располагање се три просторни координати за реалната позиција на
воздухопловот добиени од GPS, односно GBAS. Внатрешната контура на системот
на Сл. 6.22 е контура за управување со аголот на извишување која е разгледувана на
Гл. 5. Надворешната контура се затвора по висината мерена со GPS. Влез во
системот е програмирана траекторија – висина на летот. Блокот „2D ref. kinematika so
flare manevar“ генерира траекторија како во случајот со примена на ILS при што е
вклучен и „flare“ маневар. Блокот „2D ref. traektorija so аntiflare i flare“ генерира
траекторија која има форма како на Сл. 6.23.
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Сл. 6.23: Референтна траекторија за слетување
Извор: Изработено од кандидатот

Воздухопловот во фазата на приод треба да лета на висина h0=330 m до
точката P1(t2=15s, h1=h0) каде што почнува „аntiflare“ маневар по парабола кој трае
до точката P2(t2=15s, h2=305.6266m). Од точката P2 до точката P3(t3=128.751s,
h3=hf=15m) летот се одвива по права линија под наклон од 2.5о (гледано во
рамнината xe , ze , xe Vt , h

ze . На висина од 15 m почнува „flare“ маневар по

експоненцијална функција кој трае до точката на допир со ПСП, P4(ttd, htd=0).
Точката на допир не е точно одредена бидејќи експоненцијалната крива паѓа на нула
во бесконечност. Практично се зема „flare“ маневарот да трае 4 – 5 временски
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константи на експоненцијалната крива. Реалната траекторија треба да ја помине
нултата вредност на висината со одредена вертикална брзина од – 0.3 до – 0.6 m/s за
да се обезбеди одреден притисок и триење на површината на ПСП што е неопхно за
нормално движење на воздухопловот во фазата на „Rollout“. Воздухопловот кога
оди надолу т.е. слетува, вертикалната брзина е со знак „– “ (негативна).
Математички траекторијата на Сл. 6.22 може да се опише со следниов израз:
h0 ,

t0

t

t1 (константнанвисина)

2

h(t )

h1 k1t , t1 t t2 (antiflarebманевар)бб
h2 k2t , t2 t t f (коспправец)бббббб
t

hf e

,

t

t f (flareбманевар)бббббббб

,

(6.2)

а во симулацијата се земени следниве вредности на параметрите: k1=0.1374,
k2=3.27455, τ = 4.58.
На Сл. 6.24 а) прикажани се референтната и реалната траекторија при
слетување, а на Сл. 6.24 б) е даден профилот на вертикалната брзина на слетување.
Вертикалната брзина на слетување изнесува околу – 3.25 m/s, a во фазата на „flare“,
маневарот експоненцијално се намалува до нулта вредност. При оваа симулација
прекинувачите Р2 и Р4 се во горна позиција при што се генерира траекторија како во
случајот на слетување со ILS.
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Сл. 6.24: а) Референтна и реална траекторија при слетување со „flare“ маневар,
б) Профил на вертикалната брзина на слетување
Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.25 а) се прикажани референтната и реалната траекторија при
слетување, а на Сл. 6.25 б) е даден профилот на вертикалната брзина на слетување за
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случај кога референтната траекторија е дефинирана како на Сл. 6.23. Во овој случај
вертикалната брзина на слетување изнесува околу – 3.3 m/s, a во фазата на „flare“
маневарот експоненцијално се намалува. Точката на допир (нулта висина) се
постигнува на 141 секунда, каде вертикалната брзина во точката на допир изнесува
околу – 0.5 m/s, што е во пропишаните граници од – 0.3 до – 0.6 m/s. При оваа
симулација, прекинувачите Р2 и Р4 се во долната позиција при што се генерира
траекторија како на Сл. 6.23.
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Сл. 6.25: а) Референтна и реална траекторија при слетување со „antiflare“ и
„flare“ маневар, б) Профил на вертикалната брзина на слетување
Извор: Изработено од кандидатот

Користењето сплајнови за генерирање референтни траектории беше опишано
во Точка 5.7.3. Една од подобрите техники е кубна сплајн интерполација опишана во
наведената точка под ѓ). Овде, користејќи ги постоечките функции во МАТЛАБ,
spline и ppval, направена е програма М – фајл за генерирање просторни траектории
во три димензии насловен како: Kubna_3D_splajn_interolacija.m. Како влез треба да
се зададат координатите на референтните (контролните) точки (Way Points). Ваквата
траекторија има непрекинати прв и втор извод (брзина и забрзување).
За зададени 11 точки во форма:

%
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траекторијата која се добива со наведената програма има форма како што е
прикажано на Сл. 6.26:
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Сл. 6.26: а) Просторна траекторија генерирана со сплајнови, б) Хоризонтална
проекција на траекторијата под а)
Извор: Изработено од кандидатот

Ако на контролните точки им се придружат и времињата на пристигнување
на воздухопловот во тие точки, тогаш се добива 4D траекторија. Како пример
генерирана е 4D траекторија со следниве контролни точки и времиња на
пристигнување:

% (ti,Pi)= t1,P1 t2,P2 t3,P3 t4,P4
t5,P5 t6,P6 t7,P7 t8,P8 t9,P9 t10,P10
ti = [ 0
46.666 64.12 81.5733 99.03 116.48 133.933 151.39 164.72
280]
xi = [ 7000 10500 11750
12665 13000 12665 11750 10500 9456
0 ]
yi = [ 5000
5000 4665
3750 2500 1250
335
0
0
0]
zi = [ -300
-300
-300
-300
-300 -300
-300
-300 -285 -15 ]
%
За генерирање на траекторијата изработен е СИМУЛИНК модел во којшто
над горните податоци за контролните точки се врши кубна сплајни интерполација, а
како излез се добиваат континуални функции за референтните координати, брзини и
забрзувања во инерцијалниот координатен систем. На Сл.6.27а) е покажана
генерираната референтна траекторија, а на Сл.6.27б) се дадени брзините долж
референтната траекторија.
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Сл. 6.27: а) Референтна 4D траекторија и б) Брзини долж референтната
траекторија
Извор: Изработено од кандидатот

Натаму, се опишува слетувањето на воздухоплов во нарушени услови,
односно при дејствување на ветер и шумови на мерење на сензорите. За овие
испитувања соодветен е комплетниот симулациски модел (6DOF) на воздухоплов
(Гл. 4), бидејќи тој дозволува вклучување на ветерот како посебен влез во моделот
со три просторни компоненти дефинирани во земниот координатен систем. Ветерот
може да се задава како константна величина во одредена насока, но може да се
моделира и како променлива детерминистичка или стохастичка величина. Грешките
на сензорите може да се симулираат со помош на претходно користените
СИМУЛИНК модели и со користење на комплетниот 6DOF модел на летот како дел
од системот на водење и управување. Грешките на мерење на сензорите може да се
додадат како случаен шум со дефинирани стохастички карактеристики (математичко
очекување и варијанса или дисперзија).
Воздухопловите се во ситуација да полетуваат и да слетуваат во услови на
ветер. Ветерот претставува движење на воздушната маса која го опструјува
воздухопловот по неговата површина и на тој начин дејствува, зависно од насоката,
на зголемување или намалување на силата на отпорот и на поткревната сила, и на тој
начин влијае на брзината потребна за полетување, односно слетување.
На пример, ако на воздухоплов за полетување му треба брзина од 70 m/s за да
оствари потребна поткревна сила, ако дејствува челен ветер од 5 m/s на
воздухопловот ќе му биде доволна брзина од 65 m/s за да ја постигне потребната
поткревна сила. Слично вреди и за случај на слетување. При слетувањето челниот
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ветер може да го намали потребното растојание за слетување на ПСП, додека
ветерот којшто дејствува одзади може да го зголеми ова растојание. На пример,
челен ветер којшто изнесува 10% од брзината на слетување може да го намали
растојанието за слетување за 19%, а заден ветер од 10% од брзината на слетување
може да го зголеми ова растојание за 21%13.
Се разбира, ветерот ретко дува во иста насока со насоката на полетно –
слетната патека, поради што големите аеродроми имаат неколку ПСП кои се
поставени во различни насоки со цел да се избегне неповолната насока на ветерот.
Бочниот ветер, исто така може неповолно да влијае на воздухопловот при слетување
отежнувајќи го управувањето. Дејството на ветерот е доволно добро проучувано во
литературата [82], [87], [88] и вклучено е во анализата на перформансите на
конкретните воздухоплови.
Во овој труд, со развојот на симулациските модели, создадени се услови за
испитување на влијанието на ветерот во процесот на слетување, како и во другите
фази на летот. Она што треба да се додаде е изработка на квалитетни реалновредни
симулациски модели на ветерот и соодветна методологија за анализа на
симулациските резултати.
Мерењата на координатите и брзините на воздухопловот со помош на GPS
коригирани со DGPS односно GBAS содржат грешки на мерење кои се накалемени
на вистинската мерена величина и имаат свое влијание врз точноста на системот во
целина. Изворите на грешките на мерења на GBAS главно се последица на мултипат
ефектот,

влијанието

на

јоносферата

и

тропосферата

при

мерење

на

псевдорастојанијата, како и шумовите на приемникот. Овде, во симулацијата
грешките на мерењата со GPS – GBAS се симулираат користејќи генератор на
случајни броеви од библиотеката на СИМУЛИНК. Генерираниот случаен сигнал се
задава со дефинирани математичко очекување и варијанса.
На Сл. 6.28 е прикажан основниот блок дијаграм на СИМУЛИНК моделот на
системот на водење и управување на воздухоплов во 3D просторот. Моделот
овозможува симулации во различни модови на летање. Презентираниот модел
користи податоци за воздухопловот Боинг 747-100 кои се однесуваат на фазата на
приод и слетување.

13

Landing Performance, http://avstop.com/ac/flighttrainghandbook/landingperformance.html
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Сл. 6.28: Основен СИМУЛИНК блок дијаграм на системот на водење и управување
со комплетен 6DOF модел на воздухоплов
Извор: Изработено од кандидатот

Податоците се земени од табелата во Прилог А. Модулoт „Aktuatori“ содржи
модели за симулација на динамиката на актуаторите за движење на кормилата за
извишување, валање и скршнување, како и за управување со потисокот. Во блокот
„Autopilot (stab. i uprav)“ се имплементирани алгоритмите за стабилизација и
управување со леталото по сите канали (валање, извишување, скршнување и
управување со брзината на летот). Во блокот „Autopilot (vodenje)“ имплементирани
се алгоритмите за водење во вертикалната и во бочната рамнина. Во блокот
„Generator na 2D i 3D traektorii)“ се генерираат референтни траектории во 2D
(вертикална рамнина) и во 3D просторот. Во блокот „Vetar“ се генерираат
компонентите на ветерот во геодетскиот (земниот) координатен систем. Може да се
зададат константни вредности, одредени функции и случајно променливи сигнали
користејќи го менито со генератори на сигнали „Sources“ на СИМУЛИНК. Излез од
модулот „6DOF model B747-100“ претставуваат 12 променливи на векторот на
состојба, 12 изводи на овие променливи и дополнително уште 16 други излезни
променливи (брзини, забрзувања, отклони на кормилата). Во блокот „Senzori: INS,
AHRS GPS-GBAS“ се селектират променливите кои подлежат на мерење. Како
сензори може да се користат модели на актуелно користените сензори кои се
наведени, а на нивните излези може да им се додаде соодветен шум на мерење.
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Шумот на мерење се генерира во блокот „Generatori na sum“ во којшто се користат
генератори на случајни сигнали од менито „Sources“ на СИМУЛИНК.
На Сл. 6.29 Се прикажани референтните траектории во 2D и 3D просторот
генерирани во блокот „Referentni traektorii (Referenten vlez)“ во СИМУЛИНК моделот
од Сл. 6.28.
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Сл. 6.29: Референтни траектории на слетување: а) во 2D со „flare“ маневар и во
3D просторна крива со „flare“ маневар во завршниот дел
Извор: Изработено од кандидатот

Користен е SIMULINK за да се генерира системот на водење и управување со
комплетен 6DOF модел на воздухоплов т.е. симулации на системот на Сл. 6.28 за
случај кога нема ветер и без шумови на мерење на сензорите. Резултатите од
симулацијата се прикажани на сликите подолу. На Сл. 6.30 а) дадени се
референтната и реалната траекторија на слетување, а на Сл. 6.30 б) е прикажана
грешката на следење на референтната висина. Оваа грешка се држи околу нултата
вредност, а до зголемување доаѓа за време на „flare“ маневарот кога се намалува
вертикалната брзина на слетување тежејќи кон нултата вредност.
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Referentna i realna traektorija pri sletuvanje
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Сл. 6.30: а) Референтна и реалната траекторија на слетување, б) Грешката на
следење на референтната висина
Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.31 а) е прикажана вертикалната брзина за време на слетувањето, а на
Сл. 6.31 б) прикажана реалната брзината на воздухопловот која системот на
управување ја држи близу номиналната вредност од 75 m/s.
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Сл. 6.31: а) Вертикална брзина на слетување, б) Брзина на воздухопловот за време
на слетувањето
Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.32 а) е дадено следење на референтната таекторија во услови на
дејствување случајна вертикална компонента на ветерот. На Сл. 6.32 б) е дадена
вертикалната брзина на слетување за овој случај. Земена е брзината на ветерот со
средна вредност од 1m/s и варијанса 1.
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Сл. 6.32: а) Следење на референтната траекторија и б) Брзина на воздухопловот за
време на слетувањето во услови на ветер во насока на централната линија на ПСП
Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 6.33 а) е дадено следењето на криволиниска референтна траекторија, а
на Сл.6.33 б) е прикажана вертикалната брзина на слетување на воздухопловот.
Двата дијаграми се снимени во услови на дејство на заден ветер со средна брзина од
10 m/s и варијанса 2.
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Сл. 6.33: а) Следење на криволиниска референтна траекторија и б) Вертикална
брзина на воздухопловот за време на слетувањето во услови на ветар
Извор: Изработено од кандидатот
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6.6.

Дискусија на добиените резултати
Изработен е солиден број на симулациски модели и презентирани се одбрани

резултати од извршените симулации со цел да се тестираат изработените модели на
воздухоплов и на системите за водење и управување. Во дисертацијата се
формирани и реализирани симулациски модели во МАТЛАБ/СИМУЛИНК за
следниве системи:
▫ систем на управување со висината на летот (Сл.6.3)
▫ систем на управување со курсот (Сл.6.7)
▫ систем за слетување со ILS (бочна контура), (Сл.6.11)
▫ систем за слетување со ILS (мод на држење на линијата на слетување) (Сл.6.15)
▫ систем на управување со слетувањето со помош на ILS со додаден „flare“
алгоритам и управувач за управување во завршната „flare“ фаза на летот
(Сл.6.18)
▫ систем за автоматско слетување во вертикалната рамнина со GPS (Сл.6.22)
▫ систем за автоматско слетување со примена на GPS и комплетен 6DOF модел на
воздухоплов (Сл.6.22).
Според добиените резултати од извршените симулации, може да се заклучи
дека

развиените

модели

и

применетите

управувачки

алгоритми

добро

функционираат. Како резултати главно се прикажани: номиналните и ралните агли
на извишување, валање и скршнување, грешките на следење, вертикалните брзини
при слетување, траекториите на приод и слетување со и без „flare“ маневар,
споредбено на една слика референтните и реалните големини. Исто така, дадени се
просторните референтни траектории генерирани со СИМУЛИНК моделите. Сите
овие резултати претставуваат верификација на изведените модели и користените
управувачки алгоритми.
Овде може да се укаже и на разликите и предностите на GPS базираниот
систем за слетување GBAS, чија основна улога е да дава корекции за елиминација на
грешките на мерење на GPS на воздухопловите кои слетуваат на конкретен аеродром
и да им дава контролни точки (Way Points) по кои треба да летаат во реонот на
аеродромот во фазата на приод и слетување. Додека ILS нуди само една патека за
слетување порамната со ПСП и под наклон од 2.5 до 5 °, системот базиран на GPS –
GBAS нуди широк спектар на траектори различни по форма и наклон (Сл.6.34).
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ILS – edna traektorija pod naklon od 2.5 do 3 stepeni
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Сл. 6.34: Траектории за слетување – со ILS и со GPS-GBAS
Извор: Изработено од кандидатот

Изведените модели на системите на водење при слетување покажаа дека при
слетување со ILS, системот на водење има проста структура и задача да ја коригира
грешката меѓу линијата на слетување и линијата на визирање на водухопловот. Во
случајот, со GPS–GBAS може да се оствари истата можност како со ILS, но од друга
страна, постојат и други избори на траектории за слетување. На овој начин, секој
воздухоплов што слетува на ист аеродром може да има различна траекторија на
слетување со што значително се зголемува капацитетот на аеродромот во поглед на
бројот на воздухоплови кои слетуваат во единица време.
Во поглед на законите на водење односно алгоритмите на водење, нужно
имаат посложена структура која е одредена со карактеристиките на криволиниската
траекторија на слетување. За следење криволиниска траекторија, нужно е
предходечко управување во комбинација со управување во повратна врска со цел да
се обезбеди стабилност и потребна точност на системот на водење и управување. Во
симулациските модели е вградена можност за испитување на ефектите на
надворешните нарушувања, како што е ветерот и грешките на сензорите, при што
користен е SIMULINK за генерирање на траектории т.е симулации кога дејствува
ветер. Ако се погледаат одѕивите на траекториите на водење (Сл. 6.33) грешките
меѓу референтната и реалната траекторија, најизразени се на местата каде што
траекториите се најмногу искривени. Овие грешки се последица на динамиката на
воздухопловот и системот на водење и управување. Тие може да се намалат со
соодветен избор на параметрите и структурата на системот на водење и управување.
Динамичките перформанси на воздухопловот и ограничувањата во системот
(ограничени отклони на кормилата итн) наметнуваат ограничувања на референтните
траектории во поглед на нивната форма и закривеност која не смее да наметне
поголеми забрзувања од оние што може воздухопловот да ги развие.
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Во последната точка на Гл. 6 е презентиран СИМУЛИНК моделот на
системот на водење и управување со комплетен 6DOF модел на воздухоплов којшто
е погоден за испитување, покрај другото, и кај ефектите на ветерот како надворешно
нарушување и влијанието на грешките на мерење на точноста на водење.
Влијанието на овие и други надворешни нарушувања на точноста на водење
на воздухопловите при слетување бара подетални теориски и практични
истражувања со примена на симулации и реални испитувања. Во овој труд извршени
се симулации на дејството на случајни компоненти на ветер во хоризонтална и
вертикална насока со цел да се тестира функционирањето и валидноста на
симулацискиот модел.
Во поглед на задоволување на целите и хипотезата на истражувањето може да
се заклучи дека тие се исполнети. Цел беше да се развие соодветен агоритам за
подобрување на перформансите на системот за слетување и овозможување прецизно
и безбедно слетување во услови на нарушувања. Системот на водење при слетување
со помош на GPS – GBAS овозможува автоматско слетување на воздухопловите,
така што намалената видливост не е пречка. Поставената хипотеза системот
(алгоритмот) на водење при слетување со помош на GPS – GBAS да обезбеди
стабилност и висока точност на водење е исто така задоволен. Стабилноста на
системот на водење е обезбедена што се гледа од конвергенцијата на реалната
траекторија кон референтната кога се појавува некое нарушување (Сл. 6.33 - како се
одработува почетната грешка на водење). Нестабилните системи не може да
функционираат. Што се однесува до точноста на водење, таа може да се подобри со
изборот на параметрите на системот на водење. Од одзивите може да се види дека во
фазата на слетување (Сл. 6.32 и Сл. 6.33) грешките на водење се мали (референтната
и реалната траекторија речиси се покриваат). За време на „flare“ маневарот, поради
поголемата закривеност, грешката малку се зголемува. Но, во точката на допир со
ПСП, воздухопловот не треба тангенцијално да ја допирне површината без
соодветна вертикална компонента на брзината. Ова е потребно за да се создаде
соодветен притисок на ПСП и потребно триење за нормално движење на
воздухопловот по ПСП. Според прописите, вертикалната брзина во точката на допир
со ПСП насочена надолу треба да изнесува Vh

h

0.3

0.6 [m / s ] . Ако се

погледаат одзивите на вертикалната брзина (Сл. 6.32б и Сл. 6.33), може да се
заклучи дека и овој услов е исполнет.
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ГЛАВА 7
ЗАКЛУЧОЦИ
7.1. Генерални заклучоци
Слетувањето на воздухопловите отсекогаш претставува проблем насекаде во
светот. Во оваа фаза на лет, временските услови, конфигурацијата на теренот и
околните објекти имаат нагласено влијание врз безбедноста. За да се зголеми
безбедноста во оваа фаза на лет, потребно е квалитетно и високоточно навигациско
обезбедување. Постојните системи коишто го поддржуваат воздухопловот при
слетување се недоволно сигурни за да овозможат целосно автоматско слетување во
услови на голем број ограничувања коишто постојат на аеродромите.
При приодот и слетувањето на воздухопловот на ПСП, потребна е висока
точност на водење за да се случи контакт со ПСП во потребната точка на допир со
потребна пропишана брзина и ориентација на воздухопловот. Според условите на
видливост, дефинирани се три категории (Глава 2) во кои слетувањето зависи од
типот и квалитетот на инсталираната опрема на аеродромите. Во моментов, не
постои систем којшто има можност да обезбеди слетување на воздухоплов за
Категорија IIIС којашто се однесува на услови со многу мала или нулта видливост на
аеродромот. Во ситуации кога воздухопловите и инсталираната опрема не ги
задоволуваат условите дефинирани со одредена категорија за приод и слетување,
воздухопловите се насочуваат кон други алтернативни аеродроми.
Постои голем ризик во фазата на слетување, особено во услови на
надворешни нарушувања, како што се слаба видливост, постоење на ветер или
врнежи, воздухопловот да ја промаши ПСП или да се судри со друг воздухоплов или
објект на аеродромот, ако не постои прецизно водење, но и способност на
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воздухопловот да се справи со надворешните нарушувања како што може да биде јак
ветер и турбуленција на воздухот.
Системите за слетување (ILS, MLS) кои се во оперативна употреба имаат
голем број на ограничувања и не се со висока точност. Поради тоа, тие не можат да
обезбедат квалитетна навигациска услуга на воздухопловите во услови на слаба
видливост. Некои од ограничувањата кои се релевантни за темата на спроведеното
истражување се:
1. ограничувања во однос на теренот околу аеродромите (ILS антената бара рамен
терен пред инсталацијата во релативно голем простор)
2. ограничување на сообраќајот во областите пред антените на ILS што го намалува
капацитетот на аеродромите и бара одредена сепарација меѓу воздухопловите
кои слетуваат
3. неможност за инсталирање нови ILS системи за слетување на аеродроми кои се
географски многу блиску поради фреквенцискиот спектар на зрачење на
антените
4. ограниченост на ILS на следење само една праволиниска патека за слетување под
дефиниран агол на наклон и порамната со ПСП.
Последното ограничување е многу силно, бидејќи не ги овозможува сите
форми на лет во 3D просторот што може да ги реализира воздухопловот користејќи
ги перформансите на неговата динамика.
За надминување на недостатоците на постојните системи за инструментално
слетување (ILS) излезот се бара во примената на новите GPS базирани технологии
(DGPS, WAAS, LAAS) кои обезбедуваат тековна просторно-временска информација
за движењето на воздухопловот која може да се користи за водење во сите фази на
летот и особено во фазата на приод и слетување.
Во дисертацијата се согледани досегашните истражувања за примената на
GPS технологиите за водење на воздухоплови во фазата на приод и слетување. GPS
системот функционира во сите временски услови но точноста на податоците за
позицијата на воздухопловот не ги задоволува барањата за точност во фазата на
слетување. За зголемување на точноста се воведува диференцијален GPS (DGPS) кој
обезбедува корекција на грешката и повеќекратно ја зголемува точноста на мерење
на координатите на објектите во просторот. Принципот на работа на DGPS, опишан
во Глава 3, се користи и во системите WAAS и LAAS односно GBAS – земно
базиран аугментациски систем. Системот GBAS којшто е детално опишан во Глава
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5 Точка 5.6.4, е алтернативата за замена на постојните ILS системи за слетување.
Погоре наведените ограничувања на ILS, главно се надминуваат со примената на
GBAS системот којшто обезбедува:
1. намалување на критичните и осетливи области
2. криволиниски приод за слетување – водење во приодот по криволиниска
траекторија како во бочната така и во вертикалната рамнина
3. услуга на позиционирање и обезбедување услуги на неколку ПСП на ист
аеродром
4. обезбедување повеќе агли на приод за слетување и поместување на прагот
5. водење на пропуштен приод, и
6. употреба на соседни аеродроми.
Како што е наведено во дисертацијата, Точка 5.6.4, во практичната
имплементација досега GBAS се инсталира на аеродромите само за слетување за
Категорија I, додека за категориите II и III, имплементацијата се планира до 2018
година и подоцна. Категориите II и III бараат поточна и понадежна информација за
позицијата на воздухопловите за автоматско слетување во услови на значително
намалена видливост. Прашањето за точноста на мерење на позицијата на
воздухопловите со помош на GPS – GBAS системот е врзано со елиминација на
грешките кои постојат во GPS сигналот, а се последица на многу фактори како што
се: multipath, атмосферски ефекти, грешки во ефемеридите, грешки на часовникот
итн.
Следното прашање, кое исто така е од особено значење, е прашањето за
водење на воздухопловот во фазата на приод и слетување, користејќи ги мерените
податоци за позицијата и брзината на воздухопловот со помош на GPS – GBAS. Под
претпоставка на континуирано достапна точна информација за позицијата и брзината
на воздухопловот, останува проблемот таа информација ефективно да се искористи
за водење на воздухопловот до планираната дестинација и безбедно и точно
слетување на ПСП на соодветниот аеродром.
Согледувајќи ги можностите на GBAS во однос на ILS, може да се заклучи
дека алгоритмите кои се користат за водење при слетување по ILS сигналот по права
малку закосена линија не може да ги задоволат условите кои ги овозможува GBAS
(водење по криволиниски просторни траектории со различни агли на приод и
слетување). Овој проблем е поврзан со развојот на алгоритми за водење по
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дефинирана траекторија на лет, особено во фазата на приод и слетување, кои ќе
користат информации за позицијата на воздухопловот добиени од GBAS.
Резултатите од симулациите ја потврдуваат функционалноста на изведените
модели и на примененетите управувачки алгоритми. Снимените одзиви (Сл. 6.16, Сл.
6.19, Сл. 6.28 – Сл. 6.31), покажуваат дека контурите на водење на воздухопловот се
стабилни бидејќи реалните одзиви (траектории) конвергираат кон номиналните
вредности (референтните траектории). Точноста на водење на воздухопловот се
оценува по грешката на водење која претставува разлика меѓу референтните и
реалните вредности на варијаблите. Изведениот алгоритам на водење со инверзен
модел на воздухопловот (Сл. 5.32 и Сл. 5.33), обезбедува генерирање криволиниски
референтни траектории по зададени контролни точки (Way Points – WP) и стабилно
и точно водење по овие траектории користејќи информации за тековната позиција на
воздухопловот од GPS – GBAS.
Со ова се потврдува поставената научна хипотеза дека креираниот алгоритам
за водење при слетување со помош на GPS обезбедува стабилност и висока точност
на водење при слетување во услови на дејство на надворешни нарушувања.
Алгоритмот обезбедува автоматско водење на водухопловот без учество на пилотот,
по однапред дефинирана референтна траекторија и користење на податоци од GPS –
GBAS за тековната позиција на воздухопловот. Оттука, лошата видливост како
нарушувачки фактор, нема влијание врз слетувањето.
7.2. Научен и практичен придонес
Научниот придонес од истражувањето во оваа докторска дисертација е
следен:
1. Во методолошка смисла, во оваа дисертација е даден целосен преглед на
постојната состојбата и перспективите за развој на нови системи за
слетување на водухоплови базирани на GPS технологијата. Анализирани се
причините и потребите за развој и имплементација на нови алгоритми за водење
при слетување кои ќе ја преземат улогата на пилотот (автоматско слетување),
посебно кога временските услови на аеродоромите не се поволни (лоша
видливост). Од направената анализа јасно е истакната потребата од моделирање
и симулации, како и примената на методите од теоријата на системи и
управување во развојот на алгоритмите за водење при слетување.
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2. Презентиран е процесот на развој на математички модел на воздухоплов,
при што како резултат се добива комплетен математички модел на
воздухоплов со шест степени на слобода на движење (Six degree of Freedom –
6DOF). Моделот е комплетно нелинеарен, ја зема предвид променливоста на
параметрите на воздухопловот, ја вклучува атмосферата со промената на
нејзините параметри и ветерот како надворешно нарушување. Изведени се
линеаризирани модели кои ја опишуваат динамиката во надолжното и во бочното
движење, кои се користат во процесот на развој на управувачките алгоритми,
како и за симулација и анализа на динамиката на леталото и на затворените
системи на водење и управување.
3. Презентирани се системите за стабилизација и управување на воздухоплов и
изведени се математички модели соодветни за симулација во МАТЛАБ/
СИМУЛИНК. Системите за стабилизација и управување со ориентацијата и
брзината се внатрешни контури во системот на водење. Затоа, нужно е нивното
моделирање и вклучување во симулацискиот модел на системот на водење.
4. Моделирани се системите за водење при слетување во вертикалната и во
бочната рамнина за случај на слетување со помош на ILS. Моделите
вклучуваат нелинеарни кинематички модели преку кои се затвораат контурите на
водење, како и модел на „flare“ маневрот за порамнување на водухопловот со
ПСП.
5. Разработен е концептот на водење при слeтување со примена на GPS при
што е изведен алгоритам за водење при слетување којшто користи податоци
за позицијата на воздухопловот добиени од системот GPS - GBAS.
Алгоритмот за водење содржи инверзен модел на воздухоплов, кој, врз основа на
податоците за референтната траекторија, генерира номинална состојба и
номинално управување кои обезбедуваат водење во близина на номиналната
траекторија. Грешката меѓу референтната и реалната траекторија се елиминира
со линеарен регулатор во повратна врска.
Презентирани се модели за генерирање траектории за автоматско слетување
и изведен е алгоритам за генерирање референтна траекторија врз основа на
зададени контролни точки во просторот. Изведениот алгоритам врз основа на
зададени координати на контролните точки во 3D просторот и зададено време во
кое треба воздухопловот да се најде во конкретната точка, генерира 4D
референтна траекторија. Алгоритмот е реализиран во МАТЛАБ и СИМУЛИНК и
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е дел од симулацискиот модел на системот на водење при слетување со помош на
GPS. Алгоритмот користи кубна сплајн интерполација и генерира континуална
крива во просторот, како и континуални брзини и забрзување долж траекторијата.
Изведен е инверзен модел на воздухоплов врз основа на комплетниот 6DOF
модел. Инверзниот модел е едно можно решение за претходечко (feedforward)
управување кое се користи во алгоритмот за водење со цел да се обезбеди
следење на референтна криволиниска траекторија.
Практичниот придонес на дисертацијата се огледа низ:
1. Применливоста на моделите на системите на водење и управување и програмите
за симулација во МАТЛАБ/СИМУЛИНК во наставни цели, и како основа за
продолжување на истражувањата поврзани со проблемот на водење на летала при
слетување.
2. Применливоста на резултатите од истражувањето во развојот и усовршувањето
на системите за слетување на аеродромите во Република Македонија.
3. Примена на системите за слетување базирани на GPS на малите аеродроми, каде
нема инсталирани класични системи за инструментално слетување, ниту пак има
услови за тоа.
7.3. Ограничувања и насоки за идни истражувања
Оваа дисертација претставува солидна основа и мотивација за натамошни
истражувања на проблематиката на слетување на воздухоплови со помош на GPS
базиран навигациски систем – GBAS. Потребни се натамошни истражувања за
решавање на следните ограничувања:
1. Развој на нови алгоритми за генерирање траектории (една од насоките која е
актуелна за истражување е планирањето на траектории во четири димензии
т.н. 4DT (4D траектории), каде покрај 3D просторот, се вклучува и времето
врзано со секоја точка во која треба да се најде воздухопловот)
2. Зголемување на точноста на мерење на позицијата на воздухопловите со
помош на GPS – GBAS
3. Подобрување на точноста на водење со избор на поквалитетни алгоритми
способни за справување со присутните неодредености и надворешни
нарушувања кои влијаат на летот на воздухопловот
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Досегашните истражувања и постигнатиот развој на GPS технологијата,
полека, но сигурно ги поседнува светските аеродроми работејќи паралелно со
стариот ILS систем за слетување, но и самостојно со тенденција за целосна замена на
старите ILS инсталации со нови GBAS станици и друга потребна придружна опрема
на земја и на воздухопловите. На погореспоменатите предности на GBAS системот
во однос на ILS може да се додаде и фактот дека инсталацијата на GBAS е речиси
двојно поевтина, доволна е една GBAS станица за сервисирање на сите ПСП на еден
аеродром, а може да опслужува и соседни аеродроми во зоната на дејство. Исто така,
одржувањето на овие системи е поефтино во однос на ILS. Од аспект на сообраќајот
GBAS, поради горенаведените предности, го зголемува капацитетот на аеродромите
поддржувајќи слетување на поголем број воздухоплови во единица време.
Наведените факти се доволна причина за воведување на новата сателитска
технологија за слетување и во догледно време комплетно исфрлање на ILS од
употреба. На светско рамниште, во САД и Европа, во тек се два актуелни
долгорочни проекти (10 – 15 години), NextGen (Next Generation) и SESAR (Single
European Sky ATM Research), чија основна цел е развој на нова генерација на систем
на управување со воздушниот сообраќај, способен да обезбеди безбедно и флуидно
одвивање на воздушниот транспорт во текот на идните 30 и повеќе години. Овие
проекти ги покриваат сите аспекти на сателитски базираните системи за управување
со воздушниот сообраќај, вклучувајќи ја во тој контекст и фазата на приод и
слетување со примена на GBAS. Сегашните инсталаци на аеродромите се однесуваат
на опрема која обезбедува автоматско слетување до Категорија I. Следува во скора
иднина создавање услови за слетување во Категорија II и во Категорија III, каде се
бара автоматско слетување во многу мали или нулти услови на видливост.
Во однос на оваа дисертација, натамошните истражувања може да продолжат
во насока на развој на подобрени и покомплексни модели на системот на водење и
управување во целина, синтеза на алгоритми за водење и управување со примена на
современи методи на теоријата на управување, развој на интелигентни алгоритми за
водење при слетување со примена на фази – логичко управување, невронски мрежи
и генетски алгоритми. Исто така, неопходна е работа на развојот на софтвер за
симулации, симулаци во реално време (Hardware – In – The – Loop – HIL) коишто
симулации подразбираат вклучување во процесот на симулациите барем еден модул
кој претставува реален дел на хардверот на системот што се испитува, како и
користење на современа симулациска опрема (симулатори) во истражувањата.
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Наведеното секако бара организирана и тимска работа на академска институција,
која може да ги обезбеди потребните кадровски и материјални услови за
истражување, како и вклучување во меѓународни проекти од типот на SESAR,
давајќи така сопствен придонес кон заедничката цел. Не треба да се заборави дека
Република Македонија е членка на EUROCONTROL којшто е носител на проектот
SESAR, и сé што се случува таму во блиска иднина ќе се имплементира на нашите
аеродроми. Во таа смисла треба да се има сопствен подготвен кадар способен да ја
разбере и да ја користи новата технологија, а за тоа доволно е барем теориски во
академската средина да се работи на наведените проблеми.
Гледано од аспект на развојот на воздухопловството и воздухопловната
инфраструктура во Република Македонија, време е да се размислува за опремување
на македонските аеродроми со новата сателитска технологија за слетување за што се
потребни истражувања и анализи на економската оправданост имајќи ги предвид
погоренаведените предности на GBAS во однос на ILS. Исто така, едно од
прашањата за кое треба да се размислува е развојот на генералната авијација којашто
е во подем и опремувањето на малите аеродроми со опрема за слетување.
Инсталирање на системи како ILS на мали аеродроми нема многу смисла, но тука
многу добро се вклопуваат GBAS системите, кои во иднина малите аеродроми може
да ги направат примамливи и безбедни за слетување на мали туристички и спортски
воздухоплови.
На крајот, како можно поле на истражување, кое не се однесува на
воздухопловството, претставува примената на сателитската навигација и GBAЅ
системите за водење на автономни возила. На аеродромите концептот е применлив
за водење на возилата по аеродромските површини, но постои можност за примена
на овој концепт за водење на автономни возила во патната мрежа.

240

ЛИТЕРАТУРА

1. J.A. Farrell: Aided Navigation GPS with High Rate Sensors, The McGraw-Hill
Companies, New York, 2008.
2. М. Kayton, W. Fried: Avionics Navigation Systems, second edition, John
Wiley&Sons, Inc., New York, 1997.
3. J. Farrell, M. Barth: The Global Positioning System and Inertial Navigation,
McGraw-Hill, New York, 1998.
4. C.F. Lin: Modern Navigation, Guidance, and Control Processing, Volume II,
Prentice Hall Series in Advanced navigation, Guidance, and Control, and Their
Applications, Prentice hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1991.
5. M.H. Grewal, L.R. Weill, A.P. Andrews: Global Positioning Systems, Inertial
navigation, and Integration, Second edition, John Wiley& Sons, Inc. Publication,
New York, 2007.
6. R. Prassad, M. Ruggieri: Applied Satellite Navigation Using GPS, GALILEO, and
Augmentation Systems, Artech House, Boston/London, 2005.
7. D.G. Lawrence: Modern navigation Technology – Navigation, Guidance and
Control, 2nd edition, Springer, 1998.
8. M. A. Seabridge: Military Avionics Systems, John Wiley&Sons, Ltd, 2006.
9. D. J. Diston: Computational Modellingand Simulation of Aircraftand the
Environment, Volume 1: Platform Kinematics and Synthetic Environment, John
Wiley&Sons, Ltd, 2009.
10. M.S. Grewal, A.P. Andrews: Kalman Filtering – Theory and Practice Using
MATLAB, Third Edition, John Wiley&Sons, Ltd, 2008.
11. J. R. Raol: Multi – Sensor Data Fusion with MATLAB, CRC Press, Boca Raton,
London, New York, 2010.
12. Essentials of Satellite Navigation, Compendium, Zuercherstrasse 68 CH-8800
Thalwil, Switzerland, http://www.u-blox.com
13. E. Bekir: Introduction to Modern Navigation Systems, World Scientific Publishing
Co.Pt.e Ltd., New Jersey, 2007
14. D. Michael: High Precision Attitude Using Low Cost GPS Receivers, Proceedings
of the ION GPS-96, Kansas City, September 1996
15. G. Welch, G. Bishop: An Introduction to the Kalman Filter, Siggraph, 2001,
http://www.cs.unc.edu/
241

16. Y. Bar-Shalom, X.R. Kirubarajan: Estimation with Applications to Tracking and
navigation – Theory, Algorithms and Software, John Wiley&Sons, Inc., New York,
2001.
17. R. M. Rogers: Applied Mathematics in Integrated Navigation Systems, 2nd ed.,
AIAA Education Series, Published by AIAA, Inc., Reston, 2003.
18. P. D. Groves: Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation
Systems, Artech House, 2008.
19. L. Tetley, D. Calcutt: Electronic Navigation Systems, 3rd edition, Butterwort –
Heinemann, Oxword, Auckland, 2001.
20. R. P. G. Collinson: Introduction to Avionics Systems, Third Edition, Springer, 2011.
21. G. Strang, K. Borre: Linear Algebra, Geodesy, and GPS, Wellesley – Cambridge
Press, 1997.
22. SPS, Global Positioning System Standard Positioning Service Signal Specification,
Second Edition, June 2, 1995.
23. K. R. Britting: Inertial Navigation Systems Analysis, John Wiley, New York, 1971.
24. P. Y. C. Hwang: Kinematic GPS for Deferential Positioning: Resolving Integer
Ambiguity on the Fly, Navigation, Vol. 38, No. 1, Spring 1991.
25. D. G. Lawrence: Aircraft Landing Using GPS, Development and Evaluation of a
Real Time System for Kinematic Positioning Using the Global Positioning System,
Ph.D. dissertation, Stanford University, Aero/Astro Dept., September 1996.
26. J. J. Spilker: GPS Signal Structure and Performance Characteristics, Navigation,
Vol. I, 1980.
27. R. C. Hayward, A. Marchick and J. D. Powell: Single Baseline GPS Based Attitude
Heading Reference System (AHRS) for Aircraft Applications, Proceedings of the
American Control Conference, San Diego, CA, June, 1999.
28. D. Wells: Guide to GPS Positioning, Canadian GPS Associates.
29. S. Lo, A. Chen, D. Akos, J. Dantepal: The Modernization of GPS: Plans, New
Capabilities and the Future Relationship to Galileo, Brussels 24 March 2006
30. EUROCAE, ED-144: High – Level Performance Requirements for a Global
Navigation Satellite System/Ground Based Augmentation System to Support
Precision Approach Operations, 2007
31. EUROCONTROL website, 2008, Strategy & Planning section
32. FAA, (2005), Federal Radionavigation Plan 2005
33. ICAO, (2006), ICAO/SARPS, Annex 10, vol 1, Radio and Navigation Aids
242

34. ICAO, (2002), Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation – Air
Traffic Services.
35. ICAO, (1999), Document 9613, Manual on Required Navigation Performance (RNP).
36. ICAO, Document 9613 (1994), Manual on Required Navigation Performance.
37. J.M. Zogg: GPS Basic, 2002.
38. K.D.McDonald: The Modernization of GPS: Plans, New Capabilities and the
Future Relationship to Galileo, Journal of Global Positioning System, Vol.1, No.1:117, 2002.
39. S. Verhagen, P.J.G. Teunissen: New global navigation satellite system ambiguity
resolution method compared to existing approaches, Journal of Guidance, Control
and Dynamics, 2006
40. E. Kaplan: Understanding GPS: Principles & Applications. Artech House Publishers,
Boston London, Edition 3, 2006.
41. R. J. Cosentino, D. W. Diggle, Differential GPS, 1996.
42. Navigation and Landing Transition Strategy, Federal Aviation Administration (FAA),
Washington, D.C., August 2002.
43. P. Ya Ko: GPS – Based Precision Approach and Landing Navigation, Ph.D.
dissertation, Stanford University, May 2000.
44. R. Fontana, D. Latterman: GPS Modernization and the Future, Proceedings of ION
Annual Meeting 2000, San Diego, CA, June 26-28, 2000.
45. P. Misra, P. Enge: Global Positioning System Signal, Measurements, and
Performance, Ganga – Jamuna Press, Lincoln, MA, 2001.
46. B. Parkinson, W. Spilker, J. J.: Global Positioning System: Theory and Application,
AIAA Publication, 1996.
47. Jr. J. J Spilker: GPS Navigation Data, Global Positioning System: Theory and
Applications, Volume I, AIAA, Washington D.C., 1996.
48. F. Jay, M. Barth: The Global Positioning System and Inertial Navigation, McGrawHill, New York, NY, 1999.
49. B. Hoffman-Wellenhof, H. Lichtenegger and J. Collins: GPS: Theory and Practice,
5th Edition, Springer – Verlag Wien, New York, NY, 2001.
50. International Civil Aviation Organization (ICAO), Aeronautical Telecommuting, in
Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation International Standards
and Recommended Practices (SARPs), Volume I (Radio Navigation Aids), Montreal,
Canada, 16 July 2007.
243

51. N. Nikiforov: New Optimal Approach to Global Positioning System Deferential
Global Positioning System, Integrity Monitoring, Journal of Guidance Control, and
Dynamics, vol. 19, no. 5, AIAA, 1996.
52. RTCA, Inc., SC-159: The Role of the Global Navigation Satellite System (GNSS) in
Supporting Airport Surface Operations, RTCA/DO-247, Washington, DC, 7
January 1999.
53. US DOD: Global Positioning System Standard Positioning Service Performance
Standard, published by the O-ce of the Assistant Secretary of Defense for Command,
Control, Communications, and Intelligence (OASD-C3I), Washington, DC, 4 October
2001
54. J. Bell: Basic GPS Navigation, A practical guide for GPS navigation, Edited
November 16, 2010
55. G. Blewitt: Basics of the GPS Technique: Observation Equations, Department of
Geomatics, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU, United Kingdom

56. Global Positioning System Standard Positioning Service Performance Standard.
Washington, D.C., U.S. Department of Defense, October 2001
57. J. M. Zogg: GPS Basics, Introduction to the system, Application overview, October
2001
58. D. Brown, R. Conley: GPS Relative Navigation: An Alternative Precision
Approach Aid, Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Institute of Navigation,
Washington, D.C., June, 1992.
59. Z. Zhen: Characterization of GPS earth surface multipath and cross correlation
for aircraft precision approach operations using software radio technology, PhD,
Faculty of the Russ College of Engineering and Technology of Ohio University,
August 2006.
60. S.S. Jan: Aircraft landing using modernized GPS and WAAS, Ph. D, 2003.
61. L. Tetley, D. Calcutt: Electronic Navigation Systems, 3rd edition, 2001.
62. J. C. Bertein, R. Ceschi: Discrete stochastic processes and optimal filtering, 2007
63. С. Десковски: Механика на летање-динамика и управување на летала, ФЕИТ,
Скопје, предавања 2008/09.
64. А. А. Лебедев, Л.С. Чернобровкин: Динамика полета беспилотних леталелних
аппаратов, Машиностроение, Москва, 1973.

244

65. В. Г. Микеладзе, В.М. Титов: Основние геометрические и аеродинамические
карактеристики самолетов иракет, Машиностроение, Москва, 1982.
66. International Standard ISO 1151: Terms and Symbols for Flight Dynamics–part I-V.
67. Н.Т. Кузовков, Н.С. Саличев: Инерцијалнаја навигација и оптималнаја
филтрација, Машиностроение, Москва, 1982.
68. А. В. Солодов: Инженерниј спровочник по космическој технике, Военое
издатељство СССР, Москва, 1997.
69. M.Nenadović: Osnovi kosmičkog leta, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1979.
70. Tehnička enciklopedija, tom I0, Jugoslovenski leksikografski zavod "Miroslav
Krleža", Zagreb, 1986.
71. В.В.Андреевскиј и др.: Аеромеханика смолета, Машиностроение, Москва, 1977.
72. J. Farrell, M. Barth: The Global Positioning System & Inertial Navigation, Mc
Graw Hill, New York, 1999
73. M. Kayton, W. Fried: Avionics Navigaion Systems, second edition, John
Wiley&Sons, Inc., New York, 1997.
74. T.R. Yechout: Introduction to aircraft flight mechanics: performance, static
stability, dynamic stability, and classical feedback control, American Institute of
Aeronautics and Astronautics, Inc. 1801 Alexander Bell Drive, Reston, VA 201914344, 2003.
75. M.S. Grewal: Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration,
John Wiley&Sons, Inc., New York, 2001.
76. S. Deskovski: Sinteza sistema vođenja raketa primjenom inverznih modela
kretanja, doktorska disertacija, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,
1990.
77. В.

А.

Боднер:

Системи

управленија

летателними

аппаратами,

Машиностроение, Москва, 1973.
78. B. Etkin: Dynamics of Atmospheric Flight, John Wiley, New York, 1972.
79. I. M. Hemsch, N. J. Nilsen: Tactical Missile Aerodynamics, AIAA, Inc, New York,
1986.
80. M. Vukobratović, V. Cvetković, D. Stokić: Dinamika leta aviona i njena primjena,
Institut "Mihailo Pupin", Beograd,1980.
81. P. E. Nikravesh: Computer - Aided analysis of Mechanical Systems, Prentice Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey, 1988.
245

82. D. WcLEAN: Automatic Flight Control Systems, Prentice Hall International (UK)
Ltd, 1990.
83. N. P. Bandu: Performance, Stability, Dynamics, and Control of Airplanes, AIAA
Education Series, AIAA, Inc. 1801 Alexander Bell Drive, Reston, 1998.
84. J. H. Blakelock: Automatic Control of Aircraft and Missiles, Second Edition, John
Wiley&Sons, Inc. New York, 1991.
85. P. H.Zipfel: Modeling and Simulation of Aerospace Vehicle Dynamics, AIAA
Edication Series, AIAA, Inc 1801 Alexander Bell Drive, Reston, VA 20191-4344,
2000.
86. W. F. Phillips: Mechanics of Flight, John Wiley & Sons, Inc., 2004.
87. R. C. Nelson: Flight Stability and Control, Second Edition, McGraw-Hill, Boston,
1998.
88. L. V. Scshmidt: Introduction to Aircraft Flight Dynamics, AIAA Education Series,
AIAA, Inc. 1801 Alexander Bell Drive, Reston, 1998.
89. С.Десковски: Системи на автоматско управување, предавања во учебната
2009/2010, ФЕИТ, Скопје, 2009
90. R. W. Pratt: Flight Control Systems, IEE Control Engineering Series 57, UK, 2000.
91. M. Raum, FDC 1.2 – A SIMULINK Toolbox for Flight Dynamics and Control
Analysis, 2nd edition, May 10, 2001.
92. С. Десковски (главен истражувач): Рazvoj i implementacija na algoritmi za
vodewe, navigacija i upravuvawe na podviжni objekti, проект финансиран
од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, а реализиран во
соработка меѓу Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и
Институтот за автоматика и системско инженерство при ЕТФ Скопје, 2004.
93. B. L. Stevens, F.L. Lewis: Aircraft Control and Simulation, John Wiley & Sons,
Inc., 1992.
94. A. A. Al-Ameen Salih, A. Zhahir: Design of a High Accurate Aircraft Ground based Landing System, International Journal of Engineering Trends and Technology
– Volume 4, page 415-429, Issue3 - 2013.
95. K. David, S. Raj, G. Tattikota: Design of Fuzzy Logic Controller for Auto landing
Apllications, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3,
Issue 5, ISSN 2250-3153, May 2013.

246

96. A. B. Kisabo, F.A. Agboola, C.A. Osheku, M.A.L. Adetoro, A.A. Funmilayo: Pitch
Control of an Aircraft Using Artificial Intelligence, Journal of Scientific Research
& Reports1(1): Article no. JSRR.2012.001, 1-16, 2012.
97. J. Roskam: Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls, part I, DAR
corporation, 120 East Ninth Street, Suite 2, Lawrence, KS 66044, USA, 2001.
98. J. Roskam: Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls, part II,
DARcorporation, 120 East Ninth Street, Suite 2, Lawrence, KS 66044, USA, 1998.
99. D. Delahaye, S. Puechmorel, P. Tsiotras and E. Feron: Mathematical Models for
Aircraft Trajectory Design: A Survey, Author manuscript, published in "EIWAC
2013, 3rd ENRI International Workshop on ATM/CNS, Tokyo, Japan, 2013.
100. O. Harkegard: Flight Control Design Using Backstepping, Division of Automatic
Control, Dep. of Electrical Engineering, Linkopings universitet, Link¨oping, 2001.
101. B. Etkin, L.D. Reid: Dynamics of Flight – Stability and Control, Third Edition,
John Wiley & Sons. Inc., New York, 1996.
102. R. Lungu, M. Lungu, L.T. Grigorie: Automatic Control of Aircraft in
Longitudinal Plane During Landing, Aerospace and Electronic Systems, IEEE
Transactions on (Volume: 49, Issue: 2 ), page 1338 – 1350, april 2013.
103. G. El-Saady, El-Nobi A. Ibrahim, A. A. Raafat: Longitudinal Automatic landing
System - Design for CHARLIE Aircraft by Root-Locus, International Journal of
Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 7, 1 ISSN 2250-3153, July
2013.
104. C. Ha, S. Ahn: Longitudinal Automatic Landing in Adaptive PID control Law
under Wind Shear Turbulence, KSAS International Journal, Vol. 5, No.1, page 3038, May 2004.
105. J. Che, D. Chen: Automatic Landig Control using Hinf Control and stable
Inversion, Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control,
Orlando, Florida USA, December, 2001.
106. H. Gong, Z. Zhen, X. Li, J. Jiang, X. Wang: Automatic Flight Control System
Design of Level Change Mode for a Large Aircraft, International Journal of
Advanced Robotic Systems, INTECH, 2013.
107. S. Datta-Barua, J. Le, S. Pullen, M. Luo, A. Ene, D. Qiu, G. Zhang, P. Enge:
Ionospheric Threat Parameterization for Local Area, Journal of Aircraft, Vol. 47,
No. 4, July–August 2010.
247

108. X. Li, J. Jiang, Z. Zhen, X. Wang, X. Jiao: Research on automatic landing control
for the Jumbo Jet, The International Journal of Engineering And Science
(IJES),Volume 1, Issue 2, Pages 61-69, 2012.
109. H. Rathore, D. Saxena: Recognition of an Oscillatory Behaviour of a Controlled
Landing System, International Journal of Emerging Technology and Advanced
Engineering, Volume 3, Issue 2, February 2013.
110. A. Ambrožová, S. Pleninger: Implementation оf GBAS System аt the Václav
Havel Airport, Number 2, Volume VIII, July 2013.
http://pernerscontacts.upce.cz/30_2013/Ambrozova.pdf
111. International civil aviation organization (ICAO), Guide for Ground Based
Augmentation System Implementation, May 2013.
http://www.icao.int/SAM/eDocuments/GBASGuide.pdf
112. China Civil Aviation, Performance-Based Navigation Implementation Roadmap,
Version 1.0 October 2009.
http://www.caac.gov.cn/dev/fbs/xjsyy/ 200910/P020091118303832533649.pdf
113. M. Steen, T. Feuerle, M. Stanisak, T. Yoshihara, P. Hecker: GBAS Curved
Approach Procedures: Advantages, Challenges and Applicability, ICAS 28th
International Congress of the Aeronautical Sciences, 2012.
http://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2012/PAPERS/346.PDF
114. P. Boskoski, B. Mileva, S. Deskoski: Auto landing using fuzzy logic, 6th
International PhD Workshop on Systems and Control, Izola, Slovenia, October 4-8,
2005.
115. M. Underwood, SmartPath® SLS-4000: Ground Based Augmentation System
(GBAS), Honeywell ppt presentation ([PPT]GBAS - Airport Show)
https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=SmartPath%C2%AE+SLS-4000&start=0
116. P.A.F. Esteves: Operational Evaluation of a GBAS system, Master Thesis,
Instituto Superior Tecnico, Universidade Tecnica de Lisboa, 2007.
117. E. De Lellis, F. Corraro, U. Ciniglio, Pa. Canzolino, L. Garbarino, S. Gaglione, V.
Nastro: An EGNOS Based Navigation System for Highly Reliable Aircraft
Automatic Landing,
http://dsa.uniparthenope.it/dsa_web/LinkClick.aspx?fileticket=E7ExYS7S4Wc%3D
&tabid=199&mid=908&language=en-US
118. S. Agarwal, H.B. Hablani: Automatic Aircraft Landing over Parabolic
Trajectory using Precise GPS Measurements, 2nd International Conference and
248

workshop on Emerging Trends in Technology, Proceedings published by
International Journal of Computer Applications, pages 38-45, 2011.
119. P. V. M. Simplıcio: Helicopter Nonlinear Flight Controlusing Incremental
Nonlinear Dynamic Inversion, doctoral dissertation, Instituto Superior Tecnico,
Universidade Technica de Liaboa, 2011.
120. J. Reilly: Development and Analysis of a Nonlinear Dynamic Inverse Control
Strategy, Doctroral Disertation, ISR-Institute for Systems Research, University of
Maryland, 1996.
121. G. Kopecki, A. Tomczyk: The use of Model Following Control for Quality
Improvement in Controlling the Aircraft Lateral Motion during Approach, 5th
International Multidisciplinary Conference,
http://www.nordtech. ubm.ro/issues/2003/2003.01.43.pdf
122. S. H. Lane, R.F. Stengel: Flight Control Design Using Non – linear Inverse
Dynamics, Automatica, Vol.24 No.4 pp 471-483, Printed in Great Britain, 1988.
123. S.S. Keream, A.N. Abdalla, R. Ghoni, M.R. Daud: Robust Dynamic Inverse
Controller For Spacecraft Model, IJSR - International Journal of Scientific
Research, Vol. 3,: pp113-117, May 2014 .
124. G. Looye, M. Thümmel, M. Kurze, M. Otter, J. Bals: Nonlinear Inverse Models for
Control, Proceedings of the 4thInternational Modelica Conference, Hamburg,
pp.267-279, March 7-8, 2005.
125. A. Torabi, A.A. Ahari, A. Karsaz, S.H. Kazemi: Intelligent Pitch Controller
Identification and Design, Journal of mathematics and computer science, pp.113127, August 2014.
126. M.B. Malaek, H. Izadi, M. Pakmehr: Intelligent Autolanding Controller Based on
Neural Networks,
http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/ afcon03/Papers/096.pdf.
127. S. Deskovski, V. Sazdovski, Z. Gacovski: Quadrotor – helicopter trajectory
Generation and Control, Proceedings of the X international Conference - ETAI,
Ohrid, Macedonia September 16-20, 2011
128. S. Deskovski, V. Sazdovski, Z. Gacovski: Advanced Guidance Laws and
Navigation Systems for UAV: Theoretical and Practical Findings in a
Developing Country, Proceedings of the ETAI Multi-Conference ETAI - COSY
2011, Ohrid, Macedonia September 16-20, 2011
129. R. M. Murray: Optimization – Based Control: Control and Dynamical Systems,
249

California Institute of Technology, Pasadena, USA, 2010.
130. V. Rovenski: Modeling of Curves and Surfaceswith MATLAB, Springer
Science+Business Media, LLC 2010
131. MATLAB/SIMULINK – Aerospace Blockset™ User’s Guide, The MathWorks,
Inc. 2013.
132. AeroSim – aeronautical simulation blockset Version 1.2, User’s Guide,
Unmanned Dynamics, LLC, http://www.u-dynamics.com
133. Control Tutorials for Matlab, Carnegie Melon, University of Michigan,
http://www.engin.umich.edu/group/ctm/
134. S. T. Karris: Numerical Analysis Using MATLABand Excel, Third Edition,
Orchard Publications, 2007
135. S. R. Otto,

J. P. Denier: An Introduction to Programming and Numerical

Methods in MATLAB, Springer-Verlag, London, 2005
136. A. Gilat: MATLAB®An Introduction With Applications, Third Edition, John
Willey&Sons, (Prevod na srpski: M. Šućur, A. Kartalovski, Uvod u MATLAB 7.5 sa
primerima, Micro knjiga, Beograd) 2008.
137. MATLAB Documentation, The MathWorks, Inc., 2009,
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc
138. SIMULINK® 7 User’s Guide, The MathWorks, Inc., Natick, MA, 2007,
www.mathworks.com
139. Control System ToolboxTM 8 User’s Guide, The MathWorks, Inc., Natick, 2007,
www.mathworks.com
140. X. Li, J. Jiang, Z. Zhen, X. Wang, X. Jiao: Research on automatic landing control
for the Jumbo Jet, The International Journal of Engineering And Science (IJES),
|Volume 1, Issue 2, Pages 61–69, 2012.

250

ПРИЛОЗИ

251

ПРИЛОГ А
Податоци за Боинг 747 – 100
Боинг 747 – 100 (Boeing 747 – 100, B747-10014). На Сл А.1 е даден графички
приказ на воздухопловот од три гледни точки.

Сл.А.1: Воздухоплов Боинг 747
(Извор: B.Etkin, L.D.Reid, Dynamics of Flight – Stability and Control, 3rd Edition, John Wiley & Sons.
Inc., New York, 1996)

Врзаниот систем на координати има почеток во центарот на гравитација, CG,
а неговата х – оска е долж референтната линија на трупот (FRL – Fuselage Reference
Line). CG се наоѓа на 0.25c (односно, h = 0,25), и ова е локацијата што се однесува за
податоците од табелата. Линијата на потисокот прави агол од 2,5 "во однос на FRL
како што е прикажанона сликата.
Во табелите на податоци се документирани три случи на лет. Сите тие
презентираат праволиниски и хоризонтален стационарен лет на фиксирана висина.
14

Податоците за воздухопловот Боинг 747-100 се земени од [97], [101]
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Во случај I, воздухопловот е во својата конфигурација за слетување со закрилца
(флапсови) отклонети за 30о, стојниот трап е надолу и воздушната брзина 20%
поголема од минималната брзина за хоризонтален лет (Stalling Speed).
Случаите IIи III презентираат две состојби на крстосуваање со вовлечени
закрилца и подигнат стоен трап.
Податоците во Табела А.1 ги дефинираат условите на летот кои се однесуваат
на трите случаи. Треба да се напомене дека моментитена инерција и продуктите на
инерција се дадени во однос на врзаниот координатен систем, B(CG; x, y, z) прикажан
на Сл. А.1. Овде тежината и инерциите за случај I се помали од оние за другите два
случаи, бидејќи количината на гориво на авионот во текот на слетувањето е помала
од онаа за време на крстосуваањето. Ако податоците треба да се применат на
координатен систем којшто се разликува од врзаниот B(CG; x, y, z) , на пример на
стабилносниот систем S (CG; xs , ys , zs ) [63], [101], тогаш дадените инерции треба да се
трансформираат во согласност со Прилог В, формули (В.12.3) во [101]. Треба да се
забележи дека врзаниот систем треба да се заротира само за еден агол

околу y –

оската за да се премине во стабилносниот систем. Вредностите за аголот

се

содржани во табела А.1.
Димензионалните деривативи кои одговараат на врзаниот координатен
систем

B(CG; x, y, z) од Сл.А.1 продолжуваат во табелите А.2 до А.4. Бидејќи

B(CG; x, y, z) може да се ротира во стабилносен систем S (CG; xs , ys , zs ) за една ротација

за агол

околу y – оската, следи дека трансформациите дадени во [101], Прилог В

со формулите В.12.6 и В.12.7 може да се употребат за добивање деривативи кои
одговараат на системот. Вредноститe за

се содржани во Табела А.1.
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Тaбeлa A.1
Боинг 747-100

S

5.500 [ft 2 ], b

S

511 [m 2 ], b

195.68 [ft], c
59.64 [m], c

27.31[ ft ], h
8.33[m], h

0.25

0.25

Случај I

Случај II

Случај III

Висина:[ft]

0

20000

40000

[m]

0

6096

12192

Махов број: М

0.2

0.5

0.9

Брзина: V [ft/s]

221

518

871

[m/s]

67.36

158

265.5

Тежина W[lb]

5.640 x 105

6.36636x 105

6.36636x 105

2508785

2831760

2831760

Maca m =W/g [kg]

255740

288660

288660

Ix [slug ft2]

1.42 x 107

1.82 x 107

1.82 x 107

[kg m2]

18981200

24675560

24675560

Iy[slug ft2]

3.23 x 107

3.31 x 107

3.31 x 107

[kg m2]

43792340

44876980

44876980

Iz[slug ft2]

4.54 x 107

4.97 x 107

4.97 x 107

[kg m2]

61553320

67383260

67383260

Iz[slug ft2]

8.70 x 105

9.70 x 105

9.70 x 105

[kg m2]

1179546

1315126

1315126

[степени]

- 8.5

- 6.8

- 2.4

0.263

0.040

0.043

[N]

CD

1[slug] = 14.594 [kg], 1[ft] = 0.3048 [m], 1[ft 2]=0.92903 [m2], 1[slug ft2 ]= 1.3558 [kg m2],
1[ft/s] = 0.3048 [m/s], 1[lb]=4.4482 [N], 1 [Ibm]= 0.45359237 [kg], 1[lb/(ft/s)]=14.594[N/(m/s)],
1[ft lb] =1.3558[m N], 1[lb/(rad/s)]=4.4482[N/(rad/s)], 1[ft/s 2]=0.3048[m/s2], 1[lb/rad]=4.4482[N/rad]
1[ft lb/(ft/s)] =4.4482[m N/(m/s)], 1[ft lb/(rad/s)]=1.3558[m N//(rad/s)],1[lb/(ft/s2)]=14.594[N/(m/s2)],
1[ft lb/(ft/s2)] =4.4482[m N/(m/s2)], 1 [lb/rad]=4.4482 [N/rad], 1[ft lb/rad]=1.3558[m N/rad],
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Тaбeлa A.2: Боинг 747-100 димензионални деривативи, Случај I (М = 0.2)
Надолжно движење (Longitudinal)
X [lb]

Z [lb]

M [ft lb]

[N]

[N]

[m N]

u [ft/s]

-3.661 x 102

- 3.538 x103

3.779 x103

[m/s]

-53.429 x 102

-51.634 x103

16.810 x 103

w [ft/s]

2.137 x 103

- 8.969 x 103

- 5.717 x 104

[m/s]

31.190 x 103

-130.894 x 103

-25.430 x 104

0

-1.090 x 105

-1.153 x 107

-4.848x 105

-1.563x 107

5.851 x 102

-7.946 x 103

85.389 x 102

-35.345 x 103

1.680 x 104

-1.25 x 105

- 1.221 x 107

7.473 x 105

-5.560 x 105

-1.6554 x 107

q [rad/s]

w [ft/s2]

0

[m/s2]
e

[rad]

Бочно движење (Lateral)
Y [lb]

L [ft lb]

N [ft lb]

[N]

[m N

[m N]

v [ft/s]

- 1.559 x 103

- 8.612 x 104

3.975 x 104

[m/s]

-22.750 x 103

-38.308 x 104

17.682 x 104

p [rad/s]

0

-1.370 x 107

-6.688 x 106

-1.857x 107

-9.068 x 106

4.832 x 106

-1.014 x 107

6.551 x 106

-1.375 x 107

-3.200 x 106

-1.001 x 106

-4.339 x 106

-1.357 x 106

5.729 x 104

1.034 x 106

-6.911 x 106

25.484x 104

1.402 x 106

-9.370 x 106

r [rad/s]

a

r

[rad]

[rad]

0

0
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Тaбeлa A.3: Боинг 747-100 димензионални деривативи, Случај II (М = 0.5)
Надолжно движење (Longitudinal)

u [ft/s]

w [ft/s]

q [rad/s]

w [ft/s 2 ]

e

[rad]

X [lb]

Z [b]

M [ft lb]

[N]

[N]

[m N]

- 4.883 x 101

-1.342 x 103

8.176 x 103

-71.26 x 101

-19.585 x 103

36.368 x 103

1.546 x 103

-8.561 x 103

-5.627 x 104

22.560 x 103

-124.939 x 103

-25.030 x 104

0

-1.263 x 105

-1.394 x 107

-5.6180x 105

-1.890 x 107

3.104 x 102

-4.138 x 103

45.300x 102

-18.407 x 103

3.994 x 104

-3.341 x 105

-3.608 x 107

17.766x 104

-14.861x 105

-4.892 x 107

0

Бочнодвижење (Lateral)

v [ft/s]

p[rad/s]

r[rad/s]

a

r

[rad]

[rad]

Y [lb]

L [ft lb]

N [ft lb]

[N]

[m N]

[m N]

-1.625 x 103

-7.281 x 104

4.404 x 104

-23.720 x 103

-32.387x 104

19.590 x 104

0

-1.180 x 107

-2.852 x 106

-1.600 x 107

-3.867 x 106

6.979 x 106

-7.323 x 106

9.462 x 106

-9.929 x 106

-2.312 x 106

-7.555 x 105

-3.135x 106

-10.243x 105

1.342 x 105

3.073 x 106

-1.958 x 107

5.970 x 105

4.166 x 106

-2.655 x 107

0

0

256

Тaбeлa A.3: Боинг 747-100 димензионални деривативи, Случај III (М = 0.9)
Надолжно движење (Longitudinal)

u [ft/s]

w [ft/s]

q [rad/s]

w [ ft/s 2 ]

e

[rad]

X [lb]

Z [lb]

M [ft lb]

[N]

[N]

[m N]

-3.954 x 102

-8.383 x 102

-2.062 x 103

-57.700 x 102

-122.340 x 102

-9.172x 103

3.144 x 102

-7.928 x 103

-6.298 x 104

45.880 x 102

-122.340 x 103

-28.015x 104

0

-1.327 x 105

-1.327 x 107

-5.903 x 105

-1.799 x 107

1.214 x 102

-5.296 x 103

17.717x 102

-23.558 x 103

1.544 x 104

-3.677 x 105

-4.038 x 107

6.868x 104

-16.356x 105

-5.475 x 107

0

Бочнодвижење (Lateral)

v [ft/s]

p [rad/s]

r [rad/s]

a

r

[rad]

[rad]

Y [lb]

L [ft lb]

N [ft lb]

[N]

[m N]

[m N]

-1.198 x 103

-2.866 x 104

5.688 x 104

-17.483 x103

-12.749 x 104

25.301 x 104

0

-8.357 x 106

-5.864 x 105

-11.330x 106

-7.950x 105

5.233 x 106

-7.279 x 106

7.095 x 106

-9.869 x 106

-3.391 x 106

4.841 x 105

-4.598 x 106

6.563x 105

7.990 x 104

2.249 x 106

-2.206 x 107

35.541x 104

3.049 x 106

-2.991 x 107

0

0
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Димензионалните деривативи чии бројни вредности се дадени во табелите
претставуваат парцијални изводи на силите и моментите

X
,
u

Z
M
. Овие
, ,
u
e

деривативи се дадени во англосаксонски мерни единици и при користењето треба да
се пресметаат во однос на меѓународниот систем на мерни единици SI.
Фактори за трансформација на мерните единици за деривативите од
англосаксонски во SI единици:
>> x=14.594; % sila/brzina1[lb/(ft/s)]=14.594[N/(m/s)],
>>y=14.594; % sila/zabrzuvanje1[lb/(ft/s2)]=14.594[N/(m/s2)],
>>z=4.4482; % moment/brzina1[ft lb/(ft/s)]=4.4482[m N/(m/s)],
>>u=4.4482; % moment/zabrzuvanje1[ft lb/(ft/s2)]=4.4482 [m N/(m/s2)],
>>v=4.4482; % sila/agolna brzina1[lb/(rad/s)]=4.4482[N/(rad/s)],
>>w=4.4482; % sila/agol
1 [lb/rad]
= 4.4482 [N/rad],
>>r=1.3558; % moment/agolna brzina 1[ft lb/(rad/s)]=1.3558[m N//(rad/s)],
>> s=1.3558; % moment/agol
1[ft lb/rad]
=1.3558 [m N/rad],

Податоци за воздухоплов Боинг 747
Бездимензионални деривативи
Извор:[98] Jan Roskam , Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls, part I

Референтна геометрија
Англо-саксонски единици

SI Единици

Референтна површина

S[ft2]

5.500

S[m2]

511

Референтна тетива

c [ft]

27.3

c [m]

8.32

Распон на крилото

b[ft]

196

b[m]

59.74

Виткост (Aspect ratio)

AR =b2 /S2

6.96

AR

6.96

Вкупна должина

l [ft]

231.33

l [m]

70.51

Должина на трупот

lf [ft]

225.16

lf[m]

68.63

Локација на CG од носот

lcg [ft]

103

lcg [m]

31.41

258

(ниско)

Крстосуваање
(високо)

20.000

40.000

6096

12192

0.198

0.650

0.900

221

673

871

67.36

205

265

58.0

287.2

222.8

2777

13751

10668

C.G. локација, дел од c

0.25

0.25

0.25

Нападен агол,

8.5

2.5

2.4

Податоци за условите на летот
Висина,h [ft]

Приод

0

[m]
Махов број, M
Brzina TAS, U1 [ft/sec]
[m/s]
Динамички притисок, Q 0.5 V 2
2

Крстосуваање

2

[lbs/ft ], [Pa]=[N/m ]

1 [deg]

Масени податоци: маса и моменти на инерција
W [lbs]

564000

636636

636636

255826

288773

288773

13700000

18200000

18200000

[kg·m2]

18574460

24670000

24670000

I yyB [slug·ft2]

30500000

33100000

33100000

[slug·ft2]

41351900

44876980

44876980

I zzB [slug·t2]

43100000

49700000

49700000

[kg·m2]

58435000

67383260

67383260

I xzB [slug·ft2]

830000

970000

970000

[kg·m2]

1125314

1315126

1315126

I xxB [slug·ft2]
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Услови на лет

Приод

Крстосување

Крстосување

(ниско)

(високо)

Стационарни коефициенти

C L1

1.76

0.40

0.52

C D1

0.2630

0.0250

0.0450

CTx1

0.2630

0.0250

0.0450

Cmt

0

0

0

C mT1

0

0

0

Надолжни коефициенти и стабилносни деривативи
(стабилносни оски, бездимензионални)
CD 0

0.0751

0.0164

0.0305

CD u

0

0

0.22

CD

1.13

0.20

0.50

CTxu

- 0.5523

- 0.055

- 0.950

CL0

0.92

0.21

0.29

CLu

- 0.22

0.13

- 0.23

CL

5.67

4.4

5.5

CL 

6.7

7.0

8.0

C Lq

5.65

6.6

7.8

Cm0

0

0

0

Cmu

0.071

0.013

- 0.09
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Cm

- 1.45

- 1.00

- 1.60

Cm 

- 3.3

- 4.0

-9.0

C mq

- 21.4

- 20.5

-25.5

CmT0

0

0

0

CmT

0

0

0

Деривативи во надолжно управување и деривативи на шарнирните моменти
(стабилносни оски, 1/rad)

CD e

0

0

0

CL e

0.36

0.32

0.30

Cm e

- 1.40

- 1.30

- 1.20

CD j

0

0

0

0.75

0.70

0.65

- 3.0

- 2.7

- 2.5

CLi

h

h

Cmi

h

Бочно-дирекционални стабилносни деривативи
(стабилносни оски, бездимензионални)

C1

- 0.281

- 0.160

- 0.095

C1 p

- 0.502

- 0.340

- 0.320

C1r

0.195

0.130

0.200

Cy

- 1.08

- 0.90

- 0.90

Cyp

0

0

0
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C yr

0

0

0

Cn

0.184

0.160

0.210

CnT

0

0

0

Cn p

- 0.222

- 0.026

0.020

C nr

- 0.360

- 0.280

- 0.330

Деривативи во бочно-дирекционалното управување – деривативи на
шарнирните моменти(стабилносни оски, бездимензионални)
C1 a

0.053

0.013

0.014

C1 r

0

0.008

0.005

Cy a

0

0

0

Cy r

0.179

0.120

0.060

Cy a

0.0083

0.0018

- 0.0028

Cn r

- 0.113

- 0.100

- 0.095

Ch a
Ch a

Ch r
Ch r

262

ПРИЛОГ B
MATLAB КОДОВИ
% AVION - Boeing 747
% File so podatoci:

AA_B747_6DOF_Slucaj1_Podatoci_za_Priod_Sletuvanje_V1.m
%
% Maseni i geometriski karakteristiki i aerodinamicki derivativi
% Presmetki na dinamickite koeficienti i matricite A, B, C i D na
% lineariziraniot model na letaloto. Svojstveni vrednosti
% Prenosni funkcii za karakteristicnite modovi na dvizenje
% Simulacija na nadolznata i bocnata dinamikata na vozduhoplovot
% Pocetni uslovi i podatoci za 6DOF modelot na vozduhoplov
% realiziran vo SIMULINK
% Podatoci za parametrite na sistemot na vodenje i upravuvanje
% Drugi podatoci za modelite realizirani vo SIMULINK
%
% Azurirano: 05.08.2014
%
% ================================================================
%
% POCETNI USLOVI NA REFERENTNATA TOCHKA
acxk
= 0;
% Zabrzuvanje po tangentata na traektorijata
acyk
= 0;
% Zabrzuvanje vo bocnatta ramnina
aczk
= 0;
% Zabrzuvanje normalno na traektorijata
% acK = [acxk acyk aczk]; % zabrzuvanja na podviznata tochka
Vc0
= 75;
% Brzina m/s
gamac0 = 0;
% Naklon na ref. traektorija
hic0
= 0;
% Agol na svrtuvanje na ref. traektorija
% VcK0
= [Vc0 gamac0 hic0];
%
xc0
= -10000; % Pocetna dalecina do aerodromot
yc0
= 0;
% Otklon od centralnata linija
zc0
= -400;
% Pocetna visina na vozduhoplovot vo priod
hc0
= -zc0;
% hc0 = -zc0
% RcG0
= [xc0 yc0 zc0]
% ======================================================================
% ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
% POCETNI USLOVI NA 6DOF MODELOT NA AVIONOT B747
% 6DOF modelot na letaloto se opusuva so 12 diferencijalni ravenki
% i zatoa treba da se zadadat 12 pocetni uslovi i toa:
%
%_Pocetni koordinati na vozduhoplovot vo sistemot G
xo0
= -10000;
% m, xo koordinata na letaloto vo t=0
yo0
= -100.0;
% m, yo koordinata na letaloto vo t=0
zo0
= -400.0; ho = -zo0
% m, zo koordinata na letaloto vo t=0
xme_0 = [xo0 yo0 zo0];
%
% Pocetni brzini vo sistemot B
alpha0 = 0*pi/180;
beta0 = 0*pi/180;
%
U0
= 75;
% pocetna brzina po x oskata na sistemot B
v0
= beta0*U0;
% pocetna brzina po y oskata na sistemot B
w0
= alpha0*U0;
% pocetna brzina po z oskata na sistemot B
Vm_0
= [U0 v0 w0];
%
% Eulerovi agli
phi0
= 0.0;
% poceten agol na valjanja

263

theta0 = alpha0;
% poceten agol na izvisuvanje
psi0
= 0.0;
% poceten agol na skrsnuvanje
eul_0 = [phi0 theta0 psi0];
%
% Pocetni agolni brzini vo sistemot B
p0
= 0.0;
q0
= 0.0;
r0
= 0.0;
pm_0
= [p0 q0 r0];
%
% ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
% ======================================================================
% Pocetni uslovi za 6DOF model na B747 od Aerolib
% puB747_6000m_aerolib = [v alpha beta p q r psi theta phi
xe ye
H];
pu_B747_SL = [U0 alpha0 beta0 p0 q0 r0 psi0 theta0 phi0 xo0 yo0 ho]
%
% ======================================================================
% Ogranichuvanja vo 6DOF modelot
Va_max
= 300; Va_min
= 30; % Granici na vozdushnata brzina [m/s]
alpha_max = 0.5; alpha_min =-0.2; % Granici na napadniot agol
beta_max = 0.5; beta_min =-0.5; % Granici na agolot na lizganje [rad]
% ================================================================
% GEOMETRISKI PODATOCI
Sref = 511;
% m^2, Karakteristi;na povrsina
b
= 59.74;
% m , Razmak na krilata
c_sr = 8.32;
% m , Sredna aerodinamicka tetiva
AR
= b^2/Sref;
% Aspect ratio (AR = 6.96 za B747)
ee
= 0.7;
% Osvaldov koeficient
K
= 1/(pi*ee*AR);
% induciran otpor ??? proveri
% ===============================================================
% MASA, INERCIJA I CENTAR NA MASATA (CM, CG) za uslovi na let na 6000 m
m
= 255840.6;
% kg
Xcg
= 0.25*c_sr;
% l_cg=31.41 m 25% od srednata aerodinamicka tetiva
%
Ix = 18574460; Iy = 41351900; Iz = 58435000; % kg*m^2-Momenti na inercija
Ixy = 0; Ixz = 1125314; Iyz = 0;
% kg*m^2-Produkti na
inercija
% ==============================================================
% Vektor na Geometriski i maseni podatoci za B747 na visina 6096 m
% gmB747_6000m_aerolib = [c_sr b Sref Ix Iy Iz Ixy Ixz Iyz m];
gm_B747_SL = [c_sr b Sref Ix Iy Iz Ixy Ixz Iyz m]
%
========================================================================
% PODATOCI ZA USLOVITE NA LETOT NA VISINA SL m
ho
= -zo0;
% m/s, Nominalna visina
Mach
= 0.198;
% Mahov broj
rho
= 1.225;
% kg/m^3, Gustina na vozduhot na 6090 m
az
= 340;
% m/s, Brzina na zvukot
g
= 9.81;
% m/s^2 Zabrzuvanje na zemjinata teza
theta_0 = theta0;
% rad, Nominalen agol na izvishuvanje
%
========================================================================
% NADOLZNI (LONGITUDINAL) DERIVATIVI:
% Derivativi na silata na otporot D:
%CD0 = 0.0751; CDa = 1.13; CDq=0; CDde=0; CDih=0;
CD0 = 0.102; CDa = 0.66; CDq=0; CDde=0; CDih=0; % EKSPERIMENT
CDu = 0.0; CDM = 0.0; CDdl = 0; CDdf = 0; CDdn=0; CDdm = CDde;
% vektor na derivativite na silata na otporot D:
CDV = [CD0 CDa CDq CDde CDih]
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% ----------------------------------------------------------------------% Derivativi na potkrevnata sila L:
% CL0 = 0.92; CLa = 5.67; CLq = 5.65; CLde = 0.36; CLih = 0.75;
% CLu = -0.22; CLadot=6.7; CLM = 0.0; CLdf = 0; CLdm=CLde;
CL0 = 1.108; CLa = 5.70; CLq = 5.4; CLde = 0.36; CLih = 0.75;
CLu = -0.22; CLadot=6.7; CLM = 0.0; CLdf = 0; CLdm=CLde;
%
Czw =-(CLa+2*CD0); Cza = Czw; Czdm = CLde; % ????????????????
% vektor na derivativite na silata na potkrevanje L:
CLV = [CL0 CLa CLq CLde CLih]
% ----------------------------------------------------------------------% Derivativi na momentot na izvishuvanje M (moment okolu y oskata):
%Cm0=0; Cma =-1.45; Cmq =-21.4; Cmde = -1.40; Cmih = -3.0; Cmdm=Cmde;
%Cmadot = -3.3; Cmu = 0.071; CmT0 = 0; CmTa = 0; CmM = 0.0; Cmdf = 0;
% EKSPERIMENT
Cm0=0; Cma =-1.26; Cmq =-20.8; Cmde = -1.40; Cmih = -3.0; Cmdm=Cmde;
Cmadot = -3.2; Cmu = 0.0; CmT0 = 0; CmTa = 0; CmM = 0.0; Cmdf = 0;
%
% vektor na derivativite na momentor na izvishuvanje M:
CMV = [Cm0 Cma Cmq Cmde Cmih]
%
%
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
% BOCNI (LATERAL) DERIVATIVI:
% Derivativi na bochnata sila Y:
CY0 =0; CYb = -1.08; CYp = 0.0; CYr = 0.0; CYda = 0; CYdr = 0.179;
Cydl = CYda; Cydn = CYdr;
% vektor na derivativite na bochnata sila Y:
CYV = [CY0 CYb CYp CYr CYda CYdr]
% ----------------------------------------------------------------------% Derivativi na momentit na valanje Ll:
Cl0=0; Clb =-0.16; Clp = -0.34; Clr = 0.13; Clda = -0.013; Cldr = 0.008;
Cldl = Clda; Cldn = Cldr;
% vektor na derivativite na momentot na valanje Ll:
CLlV = [Cl0 Clb Clp Clr Clda Cldr]
% ----------------------------------------------------------------------% Derivativi na momentot na skrshnuvanje:
Cn0 = 0; Cnb = 0.184; Cnp =-0.222; Cnr =-0.36; Cnda =-0.0083; Cndr =0.113;
Cndl = Cnda; Cndn = Cndr;
% vektor na derivativite na momentot na valanje Ll:
CNV = [Cn0 Cnb Cnp Cnr Cnda Cndr]
% -----------------------------------------------------------------------% Drugi derivativi:
CTxu=-0.5523;
%
% ==============================================================
% Nominalen potisok
CD_st = 0.0755;
% 0.263;
F_nom = (1/2)*rho*U0^2*Sref*CD_st;
% ==============================================================
% NADOLZNI I BOCNI DERIVATIVI NA SILITE I MOMENTITE:
Q
= (1/2)*rho*U0^2;
QS = Q*Sref;
QSc = QS*c_sr;

% Dinamicki pritisokl.
% Sila
% Moment
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QSb = QS*b;
% Moment
FDc = c_sr/(2*U0);
% Faktor za denoriranje (izvishuvanje)
FDb = b/(2*U0);
% Faktor za denormiranje (valanje i
skrsnuvanje)
%
Xu = -(CDu + 2*CD0)*QS/(U0*m);
Zu = -(CLu + 2*CL0)*QS/(U0*m);
Xw = -(CDa - CL0)*QS/(U0*m);
Zw = -(CLa + CD0)*QS/(U0*m);
Xdm = 0; Xde = Xdm
% Derivativi od pogonot???
Xdt = 0.3*g;
Zdt = 0;
Mdt = 0;
%
Mu = Cmu*QSc/(U0*Iy);
Mw = Cma*QSc/(U0*Iy);
Mwdot = Cmadot*QSc*FDc/(U0*Iy);
Mq = Cmq*QSc*FDc/Iy;
Zdm = -Czdm*QS/m; Zde=Zdm;
Mdm = Cmdm*QSc/Iy; Mde = Mdm;
Xa = Xw*U0;
Ma = Mw*U0;
Za = Zw*U0;
Madot =Mwdot*U0;
%
Yb = QS*CYb/m;
Yp = QS*FDb*CYp;
Yr = QS*FDb*CYr;
Ydl = QS*Cydl/m; Yda = Ydl;
Ydn = QS*Cydn/m; Ydr = Ydn;
Yv = Yb/U0;
%
Nb = QSb*Cnb/Iz;
Np = QSb*FDb*Cnp/Iz;
Nr = QSb*FDb*Cnr/Iz;
Ndl = QSb*Cndl/Iz; Nda =Ndl;
Ndn = QSb*Cndn/Iz; Ndr = Ndn;
Nv = Nb/U0;
%
Lb = QSb*Clb/Ix;
%
Lp = QSb*FDb*Clp/Ix;
Lr = QSb*FDb*Clr/Ix;
Ldl = QSb*Cldl/Ix; Lda = Ldl;
Ldn = QSb*Cldn/Ix;
Lv = Lb/U0;
%
% Formuli (4.7.7)
Mu_o = Mu + Mwdot*Zu;
Mw_o = Mw + Mwdot*Zw;
Ma_o = U0*(Mw + Mwdot*Zw);
Mq_o = Mq + Mwdot*U0;
Mdm_o = Mdm + Mwdot*Zdm;
Mdt_o = Mdt + Mwdot*Zdt;
% Ispis
display('Mu, Mw, Mwdot, Mq, Zdm, Mdm, Xa, Ma, Za, Madot')
[Mu, Mw, Mwdot, Mq, Zdm, Mdm, Xa, Ma, Za, Madot]
%
% ===========================================================
%
% MATRICI NA SISTEMOT - LINEAREN MODEL
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% ==== Linearen model za nadolzno dvizenje:==================
%
Vektor na sostolba: [u w q theta, h]
AA = [Xu
Xw
0
-g*cos(theta_0)
0
Zu
Zw
U0
-g*sin(theta_0)
0
Mu_o
Mw_o
Mq_o -Mwdot*g*sin(theta_0)
0
0
0
1
0
0
0
-1
0
U0
0]
%
BA = [Xdm
Xdt
Zdm
Zdt
Mdm_o
Mdt_o
0
0
0
0]
%
CA = [1 0 0 0 0; 0 1 0 0 0; 0 0 1 0 0; 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 1]
%
DA = [0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0]
% ------------------------------------------------------------%
Vektor na sostjba: x = [u alpha q theta h]
AA1 = [Xu
Xa
0
-g*cos(theta_0)
0
Zu/U0 Za/U0 1
-g*sin(theta_0)
0
Mu_o
Ma_o
Mq_o -Madot*g*sin(theta_0)/U0 0
0
0
1
0
0
0
-U0
0
U0
0]
%
BA1 = [Xdm
Xdt
Zdm/U0 Zdt/U0
Mdm_o
Mdt_o
0
0
0
0]
% BA1 = [Xdm; Zdm/U0; Mdm_o; 0; 0]
% eden vlez
%
CA1 = [1 0 0 0 0; 0 1 0 0 0; 0 0 1 0 0; 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 1];
%
DA1 = [0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0];
% dva vleza
% DA1 = [0; 0; 0; 0; 0];
% eden vlez
% ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
% ====================================================================
% +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
%
% ==== Linearen model za bocno dvizenje:==================
%
Vektor na sostojba: [v p r phi, psi]
AB = [Yv
Yp
-(U0-Yr)
g*cos(theta_0) 0
Lv
Lp
Lr
0
0
Nv
Np
Nr
0
0
0
1
tan(theta_0)
0
0
0
0
1/cos(theta_0) 0
0]
%
BB = [0
Ydn
Ldl
Ldn
Ndl
Ndn
0
0
0
0]
%
CB = [1 0 0 0 0; 0 1 0 0 0; 0 0 1 0 0; 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 1];
%
DB = [0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0];
%
%
Vektor na sostojba: [beta p r phi, psi]
AB1 = [Yb/U0
Yp/U0
-(1-Yr/U0)
g*cos(theta_0)/U0 0
Lb
Lp
Lr
0
0

267

Nb
0
0

Np
1
0

Nr
0
tan(theta_0)
0
1/cos(theta_0) 0

0
0
0]

%
BB1 = [0
Ydn/U0
Ldl
Ldn
Ndl
Ndn
0
0
0
0]
%
CB1 = [1 0 0 0 0; 0 1 0 0 0; 0 0 1 0 0; 0 0 0 1 0; 0 0 0 1 0];
%
DB1 = [0 0; 0 0; 0 0; 0 0; 0 0];
%
%
%========================================================================
%========================================================================
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% %%%%%%%%%%%%%%% S I M U L A C I J A
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
=========================================================================
% NADOLZNA DINAMIKA
%
=========================================================================
% Karakteristicni polinom i svojstveni vrednosti:
display('svojstveni vrednosti na nadolznata dinamika')
pa
= poly(AA)
ra
= roots(pa)
% Duplo poradi proverka
pa1 = poly(AA1)
ra1 = roots(pa1)
%
% Prenosna funkcija
iua = 1 % iua = 1 eden vlez, iua = 2 - dva vleza
[num_a1,den_a1] = ss2tf(AA1,BA1,CA1,DA1,iua)
%
% ========================================
% SIMULACIJA NA NADOLZNATA DINAMIKA ======
% ========================================
% Vrema za simulacija
t=0:0.01:20;
%
% pocetni uslovi [u_0
w_0
q_0
theta_0
h_0]
xa0 = [0 1*U0*pi/180 0 1*pi/180 0];
%
% Vlezen signal - step funkcija
to = 0;
% to - moment koga pocnuva step funkcijatam0
dm0 = 5*pi/180;
% Amplituda na kormiloto za visina
dt0 = 0*pi/180;
% Amplituda na kormiloto za potisok
sfa = stepfun(t,to);
% Generirawe step funkcija
dm1 = 0.0*dm0*sfa;
% Otklon na kormiloto za visina
dt1 = 0.0*dt0*sfa;
% Otklon na kormiloto za potisok
dmt = [dm1; dt1];
% dmt = [dm1;dt1] dva vleza
%
% Simulacija
% [ya,xa] = lsim(AA1,BA1,CA1,DA1,dmt,t,xa0);
[ya,xa] = lsim(AA,BA,CA,DA,dmt,t,xa0);
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% ili sys=ss(A,B,C,D); [y,x] = lsim(sys,u,t,x0)
% Znacenje na varijablite:
u
= xa(:,1);
% brzina dolz x oskata
alpha
= (xa(:,2)/U0)*180/pi; %*180/pi;
% napaden agol
q
= xa(:,3);
% agolna brzina na izvisuvanje
theta
= xa(:,4)*180/pi;
% agolna na izvisuvanje
h
= xa(:,5);
% visina
w
= xa(:,2); %U0*alpha*pi/180; % brzina dolz z oskata
% ============= C R T A N J E
============================================
figure(1)
plot(t,u),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('u [m/s]'),...
title('Odziv na brzinata u po x oskata')
%
figure(2)
plot(t,w),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('w [m/s]'),...
title('Odziv na brzinata w')
%
figure(3)
plot(t,q),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('q [rad/s]'),...
title('Odziv na agolnata brzina na izvishuvanje q')
%
figure(4)
plot(t,theta),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('teta [deg]'),...
title('Odziv na agolot na izvisuvanje teta')
%
figure(5)
plot(t,alpha),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('alfa [deg]'),...
title('Odziv na napadniot agol alfa')
%
figure(6)
plot(t,h),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('h [m]'),...
title('Odziv na visinata')
%
figure(7)
plot(t,u,'-', t,w,'--'),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('u [m/s], w
[m/s]'),
title('Odzivi na brzinata u po x oskata i brzinata w po z oskata'),
legend('u','w'),
%
figure(8)
plot(t,alpha,'-',t,10*q,'--',t,theta,'-.'),grid, xlabel('t [s]'),
ylabel('\alpha [deg],q [rad/s],\teta
[deg]'),legend('\alpha','10q','\theta'),
title('Napaden agol \alpha, agolna brzina q i agol na izvishuvanje
\theta'),
%
%
=========================================================================
% BOCNA DINAMIKA
%
=========================================================================
% Karakteristicen polinom i svojstveni vrednosti na bocnata dinamika:
display('svojstveni vrednosti na bocnata dinamika')
pb
= poly(AB)
rb
= roots(pb)
% Duplo poradi proverka
pb1 = poly(AB1)
rb1 = roots(pb1)
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%
% Prenosna funkcija
iub = 2; % broj na vlezovi
[num_b1,den_b1] = ss2tf(AB1,BB1,CB1,DB1,iub)
%
% ========================================
% SIMULACIJA NA BOCNATA DINAMIKA
% ========================================
% Vrema za simulacija
t=0:0.01:200;
%
% pocetni uslovi
xb0 = [5*pi/180 0 0 0 0]; % Pocetni uslovi
%
% Vlezni signali - step funkcii
to
= 0;
% to - moment koga pocnuva step funkcijata
sf
= stepfun(t,to);
dl
= 0.0*sf;
% Otklon na kormiloto za valanje
dn
= 0.0*sf;
% Otklon na kormiloto za pravec
dln = [dl; dn]; %
%
% Simulacija
[yb,xb]
= lsim(AB1,BB1,CB1,DB1,dln,t,xb0);
% ili sys=ss(A,B,C,D); [y,x] = lsim(sys,u,t,x0)
% Znacenje na varijablite:
beta
= xb(:,1)*180/pi; % agol na lizganje
p
= xb(:,2);
% agolna brzina na valanje
r
= xb(:,3);
% agolna brzina na skrsnuvawe
phi
= xb(:,4)*180/pi; % agol na valanje
psi
= xb(:,5)*180/pi; % agol na skrshnuvanje
v
= beta*U0;
% brzina dolz bochnata oska
%
% Crtanje
figure(9)
plot(t,beta), grid, xlabel('t [s]'), ylabel('beta [m/s]'),...
title('Odziv na agolot na lizganje')
%
figure(10)
plot(t,p),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('p [rad/s]'),...
title('Odziv na agolnata brzina na valanje p')
%
figure(11)
plot(t,r),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('r [rad/s]'),...
title('Odziv na agolnata brzina na skrsnuvanje r')
%
figure(12)
plot(t,phi),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('\phi [deg]'),...
title('Odziv na agolot na valanje \phi')
%
figure(13)
plot(t,psi),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('\psi [deg]'),...
title('Odziv na agolot na skrsnuvanje \psi')
%
figure(14)
plot(t,v),grid, xlabel('t [s]'), ylabel('v [m/s]'),...
title('Odziv na bocnata komponenta na brzinata')
%
figure(15)
plot(t,beta,'-',t,10*r,'--',t,psi,'-.'),grid, xlabel('t [s]'),
ylabel('\beta [deg],r [rad/s],\psi [deg]'),legend('\beta','10r','\psi'),
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title('Agol na lizganje \beta, agolna brzina r i agol na skrshnuvanje
\psi'),
%
figure(16)
plot(t,phi,'-',t,10*p,'--'),grid, xlabel('t [s]'),
ylabel('\phi [deg],p [rad/s]'),legend('\phi','10p','\psi'),
title('Agol na valanje \phi i agolna brzina p'),
%
%
========================================================================
%
========================================================================
% PRENOSNI FUNKCII ZA NADOLZNO DVIZENJE:
% Short Period: (Tabela 8.2 p.284, R. Nelskon)
% Presmetka na koef vo imenitelot:
As = 1;
Bs = -(Mq + Madot + Za/U0);
Cs = Za*Mq/U0 - Ma;
% Presmetka na koef vo broitelite:
Asa = Zde/U0;
Bsa = Mde - Mq*Zde/U0;
%
Asq = Mde + Madot*Zde/U0;
Bsq = Ma*Zde/U0 - Mde*Za/U0;
%
% Karakteristicen polinom:
den_s = [As Bs Cs];
display('Frekvencija na nepridusenite oscilacii-short period')
wns = sqrt(Cs)
display('Koeficient na pridushuvanje - short period')
cetas = Bs/(2*wns)
% Broitel na PF alpha(s)/de(s):
num_sa = [Asa Bsa];
% Broitel na PF q(s)/de(s):
num_sq = [Asq Bsq];
% Prenosni funkcii
display('TF Gsa_de = alpha(s)/de(s)')
Gsa_de = tf(num_sa, den_s)
display('TF Gsq_de = q(s)/de(s)')
Gsq_de = tf(num_sq, den_s)
%
% Long Period (Tabela 8.3 p.286, R. Nelskon)
% Presmetka na koef vo imenitelot:
Al = 1;
Bl = -Xu;
Cl = -Zu*g/U0;
% Presmetka na koef vo broitelite:
Alu = Zde;
Blu = g*Zde/U0;
%
Altheta = -Zde/U0;
Bltheta = Xu*Zde/U0 - Zu*Xde/U0;
%
% Karakteristicen polinom:
den_l = [Al Bl Cl];
display('Frekvencija na nepridusenite oscilacii-long period')
wnl = sqrt(Cl)
display('Koeficient na pridushuvanje - long period')
cetal = Bl/(2*wnl)
% Broitel na PF u(s)/de(s):
num_lu = [Alu Blu];
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% Broitel na PF theta(s)/de(s):
num_ltheta = [Altheta Bltheta];
% Prenosni funkcii
display('TF Glu_de = u(s)/de(s)')
Glu_de
= tf(num_lu, den_l)
display('TF Gtheta_de = theta(s)/de(s)')
Gltheta_de = tf(num_ltheta, den_l)
%========================================================================
=
%
% PRENOSNI FUNKCII ZA BOCHNO DVIZENJE
% Valanje - prenosna funkcija:
num_p = [Lda]; num_phi = [Lda]
den_p = [1 -Lp]; den_phi = [1 -Lp 0];
display('TF Gp_da = p(s)/da(s)')
Gp_da = tf(num_p, den_p)
display('TF Gphi_da = phi(s)/da(s)')
Gphi_da = tf(num_phi, den_phi)
%----------------------------------------------------------------% Duch Roll Aproksimacija, (Tabela 8.4 p.288, R. Nelskon)
% Prenosni funkcii beta(s)/dr(s), r(s)/dr(s), beta(s)/da(s), r(s)/da(s)
% Karakteristicen polinom
Adr = 1; Bdr = -(Yb + U0*Nr)/U0; Cdr = (Yb - Nb*Yr + Nb*U0)/U0;
den_dr = [Adr Bdr Cdr];
%
display('Frekvencija na nepridusenite oscilacii - duch-roll mod')
wndr = sqrt(Cdr)
display('Koeficient na pridushuvanje - duch-roll mod')
cetadr = Bdr/(2*wndr)
%
% Broiteli vo prenosnite funkcii
Abetadr = Yr/U0;
Bbetadr = (Yr*Ndr - Ydr*Nr - Ndr*U0)/U0;
Ardr
= Ndr;
Brdr
= (Nb*Ydr - Yb*Ndr)*U0;
Abadr
= 0;
Bbdr
= (Yr*Nda - U0*Ndr)/U0;
Aradr
=Nda;
Bradr
= -Yb*Nda/U0;
%
num_dr_br = [Abetadr Bbetadr];
num_dr_rr = [Ardr Brdr];
num_dr_ba = [0 Bbdr];
num_dr_ra = [Aradr Bradr];
%
% Prenosni funkcii:
display('TF Gbeta_dr = beta(s)/dr(s)')
Gbeta_dr = tf(num_dr_br, den_dr)
display('TF Gr_dr = r(s)/dr(s)')
Gr_dr
= tf(num_dr_rr, den_dr)
display('TF Gbeta_da = beta(s)/da(s)')
Gbeta_da = tf(num_dr_ba, den_dr)
display('TF Gr_da = r(s)/da(s)')
Gr_da
= tf(num_dr_ra, den_dr)
%
% ===================================================================
% PODATOCI ZA SISTEMOT NA VODENJE I UPRAVUVANJE
% ===================================================================
% DINAMIKA NA AKTUATORITE
% ------------------------------------------------------------------% Aktuator za kormilo za visina dm (ili de) (Elevator)
%tau_e=.1;%sec
tau_e = 0.25;
% s, vremenska konstanta na aktuatorot
JNe
= 1;
% Broitel na prenosnata funkcija
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JDe
= [tau_e 1];
% Imenitel na prenosnata funkcija
display('TF na aktuatorot za visina dm(s)/Udm(s)')
syse = tf(JNe,JDe)
% Prenosna funkcija
% -------------------------------------------------------------------% Aktuator za kormiloto za pogon - potisok (thrust)
%
tau_t = 3.5;
% s, Vremenska konstanta na aktuatorot
JNt
= 1;
% Broitel na prenosnata funkcija
JDt
= [tau_t 1];
% Imenitel na prenosnata funkcija
display('TF na aktuatorot za pogon dt(s)/Udt(s)')
syst = tf(JNt,JDt)
% Prenosna funkcija
%
% ====================================================================
% ---------------------------------------------------------------% ZATVORENI KONTURI PO AGOLNATA BRZINA NA IZVISHUVANJE q) I PO
% AGOLOT NA IZVISHUVANJE (theta), Konturi q i theta
%
% Vnatreshna kontura na izvishuvanje: PV po theta i q
% u = k_q*q + K_theta*theta + U_theta_d % Zakon na upravuvanje
% Zasiluvanje vo povratnata vrska - vidi blok:
% Senzori: Akcelerometar, Brzinski ziroskop, AHRS
%
K_theta =1;
% Zasiluvanje po agolot na izvishuvanje
theta(ziroskop)
K_q=1.95*K_theta; % Zasiluvanje po agolnata brzina q (ziroskop)
% ====================================================================
%
% SISTEM NA UPRAVUVANJE SO BRZINATA
% Vo blokot: Avtopilot-stabilizacija i upravuvanje
% Zasiluvanje K_u i prenosna funkcija Kun(s)/Kud(s):
%
K_u = 0.1;
% Zasiluvanje, K_u=0.075, K_u=0.35
Kun
= [1/0.2857 1];
% Broitel - nula na kompenzatorot
Kud
= [1/(0.2857*5) 1];
% Imenitel - pol na kompenzatorot
display('TF na kompenzatorot za uprav na brzinata e_u(s)/U_dt(s)')
sys_u = tf(Kun, Kud)
% Prenosna funkcija na kompenzatorot
% =====================================================================
% ZATVORENA KONTURA PO VISINATA NA LETOT
% (Close loop on altitude)
%
% U_theta_d = Uh = = G_h(s)*(h_ref - h)
%
K_h=-1*0.00116;
% Zasiluvanje
Khn=[7.085 1];
% Broitel na PF
Khd=[0.8857 1];
% Imenitel na PF
display('TF na kompenzatorot za uprav na visinata e_h(s)/U_h(s)')
G_h = tf(Khn,Khd)
% Prenosna funkcija na upravuvacot za visina
%
% ======================================================================
% BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
% PODATOCI ZA BOCEN AVTOPILOT
% =========================================
% Aktuator za kormiloto za skrsnuvanje
% rudder servo 3.33/(s+3.33)
Hr = tf(3.33,[1 3.33]);
%
% expected control gain
Kr =-1.6;
%
% Washout filter
% with washout Kwash=[tau 0]/[tau 1]
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tau=1/.24; %sec
Nwash=[tau 0];
Dwash=[tau 1];
% =========================================
% UPRAVUVANJE SO VALANJETO
% roll control
Ha=tf(1,[.15 1]);
PDr=tf([1/1.5 1],[1]); % locate the PD zero
Kphi=-30;
%
% ==========================================
% AKTUATOR ZA VALANJE
% aerilon: [0 -1]/[tau_a 1];
tau_a
= 0.15;
JNa
= [0 1];
% Broitel
JDa
= [tau_a 1];
% Imenitel
display('Prenosna funkcija na aktuatorot za valanje')
sysa
= tf(JNa,JDa)
%
% ===========================================
% AKTUATOR ZA SKRSNUVANJE
% rudder: [0 1]/[tau_r 1];
tau_r
= 0.3;
JNr
= [0 1];
% Broitel
JDr
= [tau_r 1];
% Imenitel
display('Prenosna funkcija na aktuatorot za skrsnuvanje')
sysr
= tf(Kr*JNr,JDr)
%
% ============================================
%add the washout filter
% Washout Filter
tau_w
= 4; %sec
Nwash
= [tau_w 0];
% Broitel
Dwash
= [tau_w 1];
% Imenitel
display('Prenosna funkcija na washout filter')
sys_wash = tf(Nwash,Dwash)
%
% ======================
% UPRAVUVAC ZA SKRSNUVANJE - HEDING
%add the heading controller
%phi_c = (U0/g/tau_h) * (Psi_d - Psi);
% input is now going to be Psi_d
%
tau_h=12;
% time constant to follow the heading command
rgain=(U0/g/tau_h)
%
% now determine psi_d from the track that we would like to follow
%
tau_2 = 30; %sec. this is the timescale for the path follower
%
% ======================================================================
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Kubna_3D_splajn_interpolacija.m
% Generiranje traektorija so kubna splajn interpolacija
% File: Kubna_3D_splajn_interolacija.m
% m; % broj na zadadeni tocki vo prostorot
% P=rand(n,m); % generiranje na slucajni vrednosti dokolku sakame m
% slucajno postaveni tocki
%
% Azurirano: 12.08.2014
%
% ========================================================================
% Fiksno se zadadeni 11 tochki so po tri koordinati: P=[P0 P1 ... P11]:
% Pi=Pi(xei, yei, zei), visina hi = - ze
%
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10 P11
P= [-15000 -22000 -22000 -18000 -16000 -14000 -12000 -10000 -5000 -2500
0;
6000
4000
-0 -1000
-500
0
0
0
0
0
0;
-600
-600
-600
-600
-550
-500
-450 -400
-200 -100
0]
%
m = 11; % brojot na tocki e 11
F=spline((1:m),P); %generiranje na splajn od dadenite tocki
%
% Traektorija
step=1/100; % cekor na sempliranje
s=[1:step:m];
Fs=ppval(F,s); % novo-dobiena funkcija vo sekoja tocka od splajnot
%
% Komponenti na pozicijata:
xe = Fs(1,:);, ye = Fs(2,:); ze = Fs(3,:);
RG = [xe ye ze]'; % Vektor na pozicijata
dxe=diff(xe);
dye=diff(ye);
dze=diff(ze);
%
T = 100; % Vreme od pocetokot do krajot na letot
t = linspace(0,100,10000); %semplirano vreme
%
figure(1)
% plot3(xe,ye,-ze,'b',P(1,:),P(2,:),-P(3,:),'ro') grid;
plot3(Fs(1,:),Fs(2,:),-Fs(3,:),'b', P(1,:),P(2,:),-P(3,:),'ro'), grid;
xlabel('xe [m]'), ylabel('ye [m]'),zlabel('h=-ze [m]'),
%
%
figure(2)
plot(xe,ye), grid, title('xe-ye ramnina'),
xlabel('xe [m]'), ylabel('ye [m]'),
%
figure(3)
plot(xe,-ze), grid,title('xe-ze ramnina')
xlabel('xe [m]'), ylabel('h=-ze [m]'),
%
figure(4)
plot(ye,-ze), grid, title('ye-ze ramnina'),
xlabel('ye [m]'), ylabel('h=-ze [m]'),
% =========================================================================
t1 = linspace(0,100, length(xe));
figure(5)
plot(t1,xe),grid
xlabel('t [s]'), ylabel('xe [m]'),
%
figure(6)
plot(t1,ye),grid
xlabel('t [s]'), ylabel('ye [m]'),
%
figure(7)
plot(t1,-ze),grid
xlabel('t [s]'), ylabel('h=-zo [m]'),
% =========================================================================
t2=linspace(0, 100, length(dxe));
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figure(8)
plot(t2,dxe),grid
xlabel('t [s]'), ylabel('Izvod od xe [m/s]'),
%
figure(9)
plot(t2,dye),grid
xlabel('t [s]'), ylabel('Izvod od ye [m/s]'),
%
figure(10)
plot(t2,-dze),grid
xlabel('t [s]'), ylabel('Izvod od dh=-dze [m/s]'),
% =
=======================================================================
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