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Текст лекції
1.Призначення та принцип дії радіовисотомірів.
Висота польоту ПК є одним з найважливіших параметрів повітряного
руху, дотримання запланованої траєкторії руху у вертикальній площині
безпосередньо впливає на безпеку авіаперевезень. Особливо важливими є
відомості про точне значення абсолютної висоти на етапі зльоту та посадки
ПК.
Радіовисотомір (Radio Altimeter – RAL) призначений для вимірювання
значення вертикальної відстані від ПК до земної поверхні. Виміряне
значення абсолютної висоти польоту відображається
пілоту
через
відповідний індикатор або через систему електронної індикації.

Рисунок 1 – Принцип діх радіовисотоміру
Принцип вимірювання абсолютної висоти польоту полягає у
випромінюванні зондувального сигналу з борту ПК та прийманні
відбитого від земної поверхні сигналу. За виміряним часом
проходження радіосигналу обчислюють значення абсолютної
висоти польоту:
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де с – швидкість поширення радіохвиль; t – час проходження
зондувального радіосигналу від ПК до земної поверхні.
Для вимірювання абсолютної висоти застосовують два методи побудови
радіовисотомірів: імпульсний або частотний.
Відповідно до імпульсного методу з борту ПК випромінюється радіосигнал
(частотою 845 МГц) у вигляді радіоімпульсів.
Абсолютну висоту вимірюють за часом проходження сигналу від ПК до
поверхні землі. Радіовисотоміри, побудовані згідно з імпульсним методом,
вимірюють висоту в діапазоні 500–25000 м.
Проте більшого поширення набули частотні радіовисотоміри, які
вимірюють час проходження радіосигналу. Із ПК випромінюється
сигнал, частота якого лінійно змінюється в діапазоні 4200 – 4400 МГц.
Через деякий час, після перевідбивання від земної поверхні, радіосигнал
приймається приймачем RAL. Після оброблення прийнятого сигналу
вимірюється його частота,
значення якої порівнюється з частотою сигналу, що випромінюється
передавачем у певний момент часу.

Рисунок 2 – принцип вимірювання висоти
Отримана різниця частот пропорційна часу проходження сигналу та
абсолютній висоті польоту ПК

де f – різниця частот прийнятого та випромінюваного сигналів; T – період
частотної модуляції; Δf – девіація частоти.
Частотний метод вимірювання істинної висоти польоту ефективний лише
на малих висотах – до 1500 м.
До складу RAL входять передавальна і приймальна антени та модуль
приймання і передавання. Антени розташовують знизу ПК.
На борту ПК розміщуються зазвичай два незалежні комплекти RAL.
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Основні характеристики А-037
Режим генерації передавача – безперервний
Модуляція передавача - частотна
Діапазон вимірюваних висот - 0 год 750 м
Похибка вимірювання поточної висоти польоту, мза вказівником висоти:
від 0 до 20 м - ± 2 м;
більше 20 м - ± 0,1 Н
Діапазон частот випромінюваного сигналу, МГц - 4200 - 4400
Час безперервної роботи, год. - 6
Час готовності, хв - не більше 2
Льотна експлуатація радіовисотоміру
Експлуатаційні обмеження
При польотах над гірською місцевістю, коли різкі зміни відстані від землі до
вертольота і відображення від гір вносять великі помилки в показання,
радіовисотоміром користуватися не рекомендується.
При кутах крену і тангажа більше 20 ° похибка вимірювання висоти польоту
збільшується за рахунок вплив похилій дальності.
При польотах на малих висотах над шаром льоду (снігу) і над лісовими
масивами радіовисотомір може вимірювати висоту з великою помилкою.
Тому при польотах на висоті менше 50 м в зазначених умовах необхідно
вжити заходів обережності.
Включення радіовисотомір необхідно проводити тільки після запуску
двигунів або від наземного джерела живлення, а включати радіовисотомір після посадки вертольота до зупинки двигунів.
У разі транспортування на вертольоті вантажів на зовнішній підвісці
показаннями радіовисотомір користуватися ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, так як вони
можуть спотворюватися за рахунок сигналів, відбитих від вантажу
Передполітна перевірка радіовисотомір
Включити живлення радіовисотомір. Після установки стрілки покажчика
висоти нанульовому діленні шкали виконати наступні операції:
- встановити індекс небезпечної висоти на поділку шкали 10 м;
- натиснути кнопку ТЕСТ на фланці покажчика висоти, при цьому стрілка
покажчика повинна встановитися в межах контрольного сектора шкали
(15 ± 1,5) м, після чого жовтий світлосигналізатори на покажчику згасне;
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- відпустити кнопку ТЕСТ, при цьому стрілка покажчика повинна
переміщатися до нульової поділки шкали.
У момент проходження стрілкою індексу небезпечної висоти ( "зверхувниз") загориться жовтий світлосигналізатори і в телефонах пілотів буде
прослуховуватися звуковий сигнал тривалістю 3 ... 9 с. Після припинення
подачі звукового сигналу жовтий сигналізатор буде продовжувати горіти і
згасне тільки після вимкнення живлення радіовисотомір або в польоті.
Виконання польоту
При використанні радіовисотомір в польоті не потрібно проводити якусь
або регулювання його приладу, крім установки індексу небезпечної висоти.
коли стрілка покажчика проходить індекс небезпечної висоти »загоряється
жовтий світлосигналізатори на покажчику висоти і в телефонах пілотів
протягом 3 ... 9 сек. прослуховується сигнал звуковий частоти.
Світло сигналізатори буде горіти весь час, поки вертоліт знаходиться нижче
установленої небезпечної висоти, і гасне, якщо вертоліт знову піднімається
на висоту більше сігналізіруємої.
У польотах на висоті, що перевищує діапазон вимірюваних висот, стрілка
покажчика знаходиться за темним сектором шкали з боку великих висот. В
цьому випадку при втраті радіолокаційного контакту з землею стрілка
покажчика залишиться в темному секторі з боку великих висот, на шкалі
покажчика з'явиться прапорець індикатор (Відмова). Індикатор забереться,
тобто відновиться працездатність радіовисотомір, при зниженні вертольота і
відновлення радіолокаційного контакту з землею.

2.Призначення та принцип дії допплерівських вимірювачів швидкості та
кута зносу.
Допплерівський вимірювач швидкості та кута зносу (ДВШКЗ) вимірює
параметри вектора швидкості ПК: шляхову швидкість, тобто швидкість
відносно земної поверхні, та кут зносу – кут між напрямком поздовжньої осі
ПК і дійсним напрямком руху.
ДІСС відноситься до автономних бортових пристроїв, працюючих за
сигналами, відбитими від землі. В основу принципу дії ДІСС закладений
принцип Допплера, що полягає в тому, що з рухомого НД відбувається
опромінення земної поверхні, то відбитий сигнал буде відрізнятися від
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випромінюваного по частоті. Виміряна на НД допплерівська частота
дозволяє визначити шляховий кут і кут зносу, для цього ВЧ сигнал
передавача випромінюється через щілисту антену.

Рисунок 3- Формування зони випромінювання ДИСС

У допплерівському вимірювачі швидкості та кута зносу
застосовується похиле опромінення земної поверхні; він визначає
параметри вектора швидкості за спектром частот сигналу, відбитого
землею. Внаслідок ефекту Допплера виникає зсув частот між
випромінюваним та відбитим сигналом. Для підвищення точності ДВШКЗ
випромінює не один, а три або чотири промені в різних напрямках. Похибка
вимірювання зазвичай не перевищує 0,5 % за швидкістю та 0,2° за кутом
зносу. Частота випромінюваних сигналів становить 13325 ± 75 МГц.
Під шляховою швидкістю ЛА зазвичай розуміють горизонтальну проекцію
його швидкості відносно земної поверхні. Шляхова швидкість W пов'язана з
повітряною швидкістю V і швидкістю вітру U навігаційним трикутником, в
якому кут між векторами повітряної і шляхової швидкості називається кутом
знесення, оскільки його причиною є вітер. Допплерівський вимірювач
дозволяє безпосередньо визначити шляхову швидкість по спектру частот
сигналу, відбитого земною поверхнею, ґрунтуючись на ефекті Допплера, що
полягає в зміні частоти відбитого від об'єкта сигналу залежно від швидкості
руху цього об'єкта.
Найбільш розумним способом збільшення точності вимірювання
швидкості є застосування багатопроменевих вимірників, випромінюючих у
двох, трьох або чотирьох напрямках.
Багатопроменеві вимірювачі вектора швидкості, засновані на ефекті
Допплера, діляться на літакові і вертолітні. У літакових ДІСС вимірюється
поздовжня і поперечна складові вектора швидкості, тоді як у вертолітних
системах вимірюється ще й вертикальна складова швидкості. Крім того, у
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літакових ДИСС заздалегідь невідомий знак вектора швидкості, який може
бути і нульовим в режимі зависання. Відрізняються максимальні значення
вимірюваних швидкостей, висотний стеля вимірювання - у літакових систем
вони в десятки разів вище. Проте обсяг вихідних даних вертолітних
вимірювачів більше через необхідність виміру повного вектора швидкості.
Вертолітні ДІСС застосовуються також для здійснення м'якої посадки
космічних апаратів, а літакові - для управління крилатими ракетами і
екранопланом.
Розглянемо принцип дії багатопроменевих ДІСС для горизонтального
польоту, при якому вектор W завжди спрямований вперед, а вертикальна
складова швидкості відсутня. Щоб зрозуміти необхідність використання
трьох або чотирьох променів, вивчимо спочатку двопроменеві системи.
При вимірі шляховий швидкості і кута зносу антенна система повертається
до суміщення спектрів сигналів на виході каналів приймача, що відповідають
двом променям антени. При цьому вісь симетрії променів сполучена з
вектором W, а кут між цією віссю і віссю літака дорівнює куту знесення .
Точність двопроменевої системи вища, ніж у однопроменевої, так як при
повороті антени промені перетинають лінії рівних частот під кутом,
близьким до прямого, а це забезпечує велику чутливість системи.
Якщо при вимірюванні рівність частот
і встановлено неточно то це
призводить до похибки у визначенні кута зносу, проте майже в 30 разів
меншою, ніж у однопроменевої системи. Однак похибка через крен
залишається приблизно такою ж, як у однопроменевої системи, тобто
невиправдано високою.
Точність вимірювання шляхової швидкості значно підвищується при
використанні двосторонніх систем, що мають промені, спрямовані вперед і
назад. Таке конструктивне рішення дозволяє знизити похибки вимірювання
шляхової швидкості ще в 3-5 разів. Однак похибка вимірювання кута зносу
залишається майже такий же, як і у однопроменевої системи.
До складу системи входять антена, приймач та обчислювач, що вимірює зсув
частот і обчислює за ним шляхову швидкість та кут зносу.
Оскільки за допомогою GNSS можна виміряти шляхову швидкість, тому
ДВШКЗ не застосовуються в обладнанні авіоніки
сучасного ПК.
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3.Особливості експлуатації радіовисотомірів
вимірювачів швидкості та кута зносу.

та

допплерівських

Радіовисотоміри малих висот (до 1500 м) застосовують головним чином
для управління ЛА у вертикальній площині в системах заходу на посадку і
автоматичної посадки. Використовуються, в основному, РВ з вивченням
безперервних частотно - модульованих коливань. Більшість РВ малих висот
дають інформацію не тільки про поточну висоті польоту, але і про
досягнення літаком встановленої заданої висоти польоту (або небезпечною
висоти), а також про свою працездатності. Ця інформація зазвичай у вигляді
постійних напруг надходить на індикатори РВ і в обчислювач системи
управління ЛА.
Радіовисотоміри великих висот (до 30 км) застосовують як допоміжний
навігаційне засіб при аерофотозніманню місцевості і для інших цілей. Дані
РВ використовують випромінювання імпульсних коливань.
Висотомір А -053 призначений для авіації загального призначення, літаків
магістральних авіаліній і вертольотів. Радіовисотоміри А -052, А- 053 є
бортовими радіолокаційними станціями з безперервним випромінюванням
частотно - модульованих радіохвиль. Вони мають малі габарити і масу,
високу надійність і достовірність видаваної інформації, відповідають
вимогам DO - 160, TSO - С87 і нормам льотної придатності літаків (НЛГС).
Однопроменеві радіо вимірювач швидкості, проте, не знаходять застосування
через дуже низьку точність вимірювання. Неточність ця викликана, в першу
чергу, неточністю суміщення осі ДНА з вектором W через похибки
вимірювання. Другою важливою причиною похибок вимірювання швидкості
однопроменевим приладом є крен ЛА. Ця похибка досягає 0.05 % відхилення
показань приладу від дійсної швидкості на кожен градус крену літального
апарату.
Похибку крену можна компенсувати за рахунок стабілізації антени ЛА в
горизонтальній площині або введення поправок на крен при обробці даних в
обчислювальному пристрої. Однак це, природно, призводить до ускладнення
й обважнення обчислювача, не усуваючи при цьому органічних недоліків
однопроменевого методу вимірювань, до яких також відносяться високі
вимоги до стабільності частоти вимірюваних коливань.
Найбільш розумним способом збільшення точності вимірювання
швидкості є застосування багатопроменевих вимірників, випромінюючих у
двох, трьох або чотирьох напрямках. Очевидно, що одночасне підвищення
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точності вимірювання та кута зносу, і шляховий швидкості дає лише
застосування в системі трьох або чотирьох променів.
Домігшись поворотом антеною системи рівності різницевих частот, можна
визначити кут зносу по положенню антеною системи щодо осі літака, а
шляхову швидкість - по виміряної різницевої частоті.
При нерухомою щодо осі літака антеною системі значення W і знаходять
шляхом шляхом ви рішення нескладних рівнянь з допомогою
обчислювального пристрою.

Несправності А-037
Якщо при виконанні польоту на висоті в межах 0 ... 750 м на покажчику
висоти з'явився червоний прапорець індикатор, стрілка покажчика
встановилася в довільному положенні необхідно перевірити включення АЗС
харчування і вимикача РАДІОВИС.- Вкл.-ВИКЛ., При необхідності
включити АЗС і вимикач. Перевірити працездатність радіовисотомір за
допомогою вбудованого контролю (кнопкою ТЕСТ).
Повторне автоматичне вимикання АЗС або перегорання запобіжника, а також
відсутність відпрацювання контрольної висоти вказує на несправність
радіовисотомір.
Несправний радіовисотомір вимкнути.
Якщо при натисканні кнопки ТЕСТ відпрацьовується контрольне значення
висоти або відпрацьовується висота, що відрізняється від контрольного
значення (1 5 ± 1,5) м, прапорця індикатору відмови не видно це говорить
про те, що радіовисотомір несправний.
Несправний радіовисотомір вимкнути, показаннями його не користуватися.
Якщо при натисканні кнопки ТЕСТ не спрацьовує сигналізація небезпечної
висоти (Світлова, звукова) слід перевірити стан індексу небезпечної висоти,
встановити його на поділку шкали між контрольним сектором і поточної
висотою польоту. Натиснути кнопку ТЕСТ. Якщо сигналізація не спрацьовує
- радіовисотомір несправний, показаннями його не користуватися.
Несправний радіовисотомір вимкнути.
Якщо радіовисотомір несправний при польотах по ППП - доповісти службі
руху про несправності.

