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5  2015‐06‐22  18  wszystkich  Bartosz 
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Oznaczenia,		skróty	
ILOT – Instytut Lotnictwa w Warszawie 

DU – do uzgodnienia 

TEB – „total error band” , błąd całkowity/graniczny 

SRS – “Shock Response Spectra”  

 

Uwaga! 

W  dokumencie  określenia:  „rejestrator”,  „komputer”,  „komputer  pokładowy”,    „układ”  oraz 
„urządzenie” używane są zamiennie i oznaczają komputer pokładowy będący przedmiotem wymagań 
technicznych (jeśli z kontekstu nie wynika inaczej). 

Jeśli  nie  zaznaczono  inaczej  jako  lot  rakiety  należy  rozumieć  okres  od  startu  do 
lądowania/przyziemienia. 

Wartości  „minimum”  (w  tabelach)  w  przypadku  parametrów  typu  dokładność,  rozdzielczość  itp. 
należy rozumieć jako „nie gorsze niż”. 
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Wstęp	
Niniejszy  dokument  opisuje  wstępne  wymagania  stawiane  przed  układem  elektronicznym‐  dalej 
nazywanym ‘komputerem’‐  przeznaczonym do rakiet sondujących. 

Podstawowym  zadaniem omawianego  komputera  jest  rejestracja danych  zbieranych przez  czujniki 
(własne/będące integralną częścią komputera oraz zewnętrzne) podczas lotu rakiety oraz przesyłanie 
części z nich w czasie rzeczywistym na ziemię. 

Dodatkowo,  na  podstawie  parametrów  lotu  oraz  założonego  programu  komputer musi wyzwalać 
(poprzez wyjścia prądowe) inne podsystemy rakiety.  

W dalszej części dokumentu przedstawiono poszczególne aspekty, ograniczenia  i wymagania, które 
projektowany komputer powinien oraz które musi spełniać . 

Uwaga! 

Urządzenie nie  jest urządzeniem „jednej, konkretnej misji” tzn. będzie używane według potrzeb z 
różnymi nastawami i przy różnych konfiguracjach samej rakiety. Istotne jest spełnienie stawianych 
wymagań; informacje na temat przebiegu konkretnego lotu/misji są w tym przypadku niewiążące i 
NIE będą dostarczone!  

Jeśli nie zaznaczono inaczej wszystkie wielkości podane są w jednostkach układu SI.  

1 	Ograniczenia	

1.1 Wymiary	
Rejestrator musi posiadać własną obudowę. Wszelkie wystające elementy (elementy dostępowe jak 
np. gniazda), w  tym elementy mocujące, muszą się mieścić w obrysie WoxLoxHo  (lub ØDoxHo) a  ich 
rozmieszczenie musi być uzgodnione i zaakceptowane przez ILOT.  

Źródło  zasilania  musi  być  integralną  częścią  komputera  pokładowego  –  znajdować  się  w  jego 
obudowie. 

Wszelkiego rodzaju anteny muszą umożliwiać umieszczenie ich w innym miejscu rakiety, dlatego też 
ich wymiary,  dokładne  położenie  oraz  sposób mocowania musi  zostać  skonsultowany  z  ILOT.   Na 
potrzeby analiz wstępnych należy przyjąć, że długość anteny nie może przekraczać Lan. 

Rysunek  poglądowy  przedstawiający  sposób  mocowania  rejestratora  do  konstrukcji  rakiety 
przedstawiono w załączniku (dokładne miejsce i sposób mocowania – do uzgodnienia z ILOT). 

1.2 Masa	
Masa komputera nie może być większa niż Mobc (zawiera masę pakietu zasilania/akumulatora).   

Masa  całego  systemu  (uwzględniająca  wszystkie  elementy  montowane  na  rakiecie)  nie  może 
przekroczyć Moverall. 

1.3 Podsumowanie	–	parametry	
 

Tabela 1.1 Ograniczenia ‐‐ parametry 

Parametr/wielkość  Min.  Max.  Jedn. 
Wymiary 

Wysokość ‐ obrys, Ho  ‐  180   

Szerokość (lub średnica) ‐ obrys, Wo (lub ØDo)  ‐  130  mm 

Długość ‐ obrys, Lo  ‐  130  mm 

Długość anteny, Lan  ‐  0,5  m 
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2 Warunki	pracy	
Komputer, źródło zasilania oraz wszelkie elementy peryferyjne muszą być zdolne do pracy w zakresie 
ciśnień pa , wilgotności ϕ oraz temperatur: 

a) Podczas czynności obsługowych oraz po wylądowaniu w trybie lokalizacji Ta (praca ciągła), 
b) W trakcie lotu Ta_fl (praca przez czas tbatt_fl) 

według tabeli. 

Ze względu na  charakter pracy układu dopuszcza  się  rozwiązanie problemu odporności  termicznej 
(dla  temperatur  ujemnych)  na  zasadzie  wykorzystania  pojemności  cieplnej.  Może  się  to  odbyć 
poprzez  zaizolowanie  urządzenia  w  sposób  gwarantujący,  że  po  umieszczeniu  urządzenia 
(termostatowanego wcześniej do dolnej granicy Ta) w skrajnej niskiej temperaturze Ta_fl w warunkach 
konwekcji swobodnej  (przy ciśnieniu normalnym) utrzyma ono parametry przez czas nie krótszy niż 
tbatt_fl . 

Komputer,  źródło zasilania oraz wszelkie elementy peryferyjne muszą być odporne na drgania oraz 
przeciążenia mogące wystąpić podczas pracy lub czynności obsługowych ‐ patrz tabela. 

Ze względu na możliwość kontaktu urządzenia z wodą – jego obudowa musi być hermetyczna chyba, 
że dostawca w  inny  sposób  zapewni możliwość odczytu danych  z nośnika po  zanurzeniu układu w 
wodzie. W przypadku  innego  (niż obudowa hermetyczna) rozwiązania – musi być ono uzgodnione  i 
zaakceptowane przez ILOT. 

Korpus  rakiety,  w  którym  umieszczony  będzie  komputer  pokładowy  wykonany  jest  z  materiału 
nieprzewodzącego wobec  czego nie można go  traktować  jako klatki Faradaya. Nie  jest on  również 
hermetyzowany a wymiana powietrza z otoczeniem nie będzie w żaden sposób wymuszana. 

 

Tabela 2.1 Warunki pracy ‐ parametry 

3 Wymagania	

3.1 Bezpieczeństwo	
Komputer (zarówno od strony hardware’u  jak  i software’u) musi zapewniać bezpieczeństwo obsługi 
jego  samego  jak  i podzespołów/układów współpracujących. Powinien    zostać  zabezpieczony przed 
przypadkowym uruchomieniem tak programowo jak i mechanicznie. 

Wszelkie połączenia elektryczne powinny być  realizowane w sposób wykluczający  ich przypadkowe 
rozłączenie  pod wpływem  drgań  i  przeciążeń.    Połączenia  rozłączne muszą  być  realizowane  przy 

Masa 

Masa (komputera) wraz z obudową, Mobc  ‐  1  kg 

Masa całego systemu, Moverall  ‐  1,2  kg 

Parametr/wielkość  Min.  Max.  Jedn. 
Temperatura otoczenia, Ta  ‐10  60  °C 

Temperatura otoczenia, Ta_fl  ‐60  60  °C 

Ciśnienie otoczenia (absolutne), pa  0  110  kPa 

Wilgotność względna otoczenia, ϕ  0  100  % 

Wibracje (dowolny kierunek, 20 Hz do 2000 Hz )  ‐  10  g 

Przeciążenie w szczycie (w dowolnym kierunku przez 0,5ms)  ‐  1000  g 

SRS (Q=10; 100‐500Hz)   ‐  500  g 
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użyciu  konektorów  zapewniających  poprawne  podłączenie  (uniemożliwiających  podłączenie 
niepoprawne). 

3.2 Niezawodność	
Komputer powinien być w pełni  redundantny,  tak aby w przypadku awarii dowolnego podsystemu 
jego  zadania  mógł  przejąć  podsystem  zapasowy.  Komputer  musi  być  redundantny  na  poziomie 
realizacji misji‐ umożliwiając bezpieczne odzyskanie rakiety pomimo uszkodzenia np. bloku rejestracji 
danych. 

Dopuszcza  się możliwość  rezygnację  z  systemu  redundantnego  (sensu  stricte)  jeśli  tylko  dostawca 
zaproponuje  inne  rozwiązanie  gwarantujące  odpowiedni  poziom  niezawodności  – musi  to  zostać 
skonsultowane i zaakceptowane przez ILOT. 

3.3 Blok	pomiarowy	
Komputer musi być wyposażony we własne czujniki pozwalające mierzyć: 

1. Ciśnienie statyczne ps, 
2. Ciśnienie dynamiczne pd , 
3. Temperaturę statyczną Ts , 
4. Przyspieszenie w osi podłużnej ax , 
5. Przyspieszenia w osiach prostopadłych ay , az , 
6. Prędkości kątowe w trzech osiach ωx , ωy , ωz , 
7. Pole magnetyczne w trzech osiach ψx , ψy , ψz , 

Dokładności  i rozdzielczości poszczególnych czujników/ elementów pomiarowych – według tabeli.    

3.3.1 Odbiornik	GPS	
Urządzenie  musi  być  wyposażone  w  odbiornik  GPS  pozwalający  określić  położenie  rakiety  (w 
granicach możliwości systemu GPS)1. 

Dopuszcza  się  wykorzystanie  zewnętrznego  odbiornika  GPS  (umieszczonego  poza  komputerem 
pokładowym) jednak musi to zostać skonsultowane i zaakceptowane przez ILOT. 

3.3.2 Zewnętrzne	wejścia	pomiarowe	
Urządzenie  musi  być  wyposażone  w  nin  wejść  pomiarowych  pozwalających mierzyć  zewnętrzne2 
sygnały napięciowe Uin .  Rodzaj gniazd / sposób podłączenia – DU. 

3.4 Zapis	danych	
Wszystkie wielkości mierzone wymienione w punkcie 3.3 muszą być w sposób ciągły zapisywane na 
nośniku pamięci (surowe, niefiltrowane)3: 

 w trakcie lotu/wznoszenia z częstotliwością ffl, 

 w trakcie  opadania rakiety z częstotliwością fde 

Wszelkie  akcje  podejmowane  przez  komputer  (uruchamianie  obwodów  wyjściowych)    w  trakcie 
pracy/lotu muszą być rejestrowane na nośniku w sposób pozwalający dokładnie odtworzyć przebieg 
algorytmu (jednoznacznie, „krok po kroku”) na podstawie zapisanych danych. 

Plik/struktura danych powinien zawierać informację na temat daty, godziny i miejsca (położenie GPS) 
startu. Dokładny  format zapisu musi zostać skonsultowany z ILOT. 

                                                            
1 GPS z założenia ma być wykorzystywany do określania pozycji podczas opadania na spadochronie a więc przy 
prędkościach nie przekraczających 100m/s. Mimo ograniczeń  systemu – maksymalnej prędkości odbiornika  ‐ 
pomiar przy jego użyciu powinien być realizowany podczas całego lotu. 
2 Tj. sygnałów ze źródeł nie będących w żaden sposób częścią omawianego komputera pokładowego. 
3 Tzn. przed zastosowaniem jakichkolwiek filtrów programowych 
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3.4.1 Nośnik	
Nośnik danych musi być odpowiednio duży, żeby pomieścić dane z minimum trec_fl lotu/wznoszenia  i 
minimum trec_de opadania. 

Nośnik nie może być pamięcią ulotną tzn. musi umożliwiać odczyt danych po zaniku zasilania.  

3.4.2 Zabezpieczenie	nośnika	
Nośnik  MUSI być zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem w razie awarii systemu odzysku. 
Sugeruje się aby obudować nośnik pamięci dodatkową obudową. Szczegóły‐ DU. 

Nośnik  powinien  być mechanicznie  zabezpieczony  przed  rozłączeniem  elektrycznym.  Sugeruje  się 
użycie wlutowywanych kości FLASH zamiast konwencjonalnych ‐ „rozłączalnych”  kart pamięci.   

3.5 Obwody	wyjściowe	
Komputer musi posiadać minimum nout programowanych wyjść pozwalających sterować inicjatorami 
pirotechnicznymi podsystemów  rakiety. Wyjścia muszą mieć wydajność prądową na poziomie  Iout  

4 
(napięcie Uout  , wymagany  czas  zadziałania/przewodzenia przy wyzwalaniu wynosi  tout) oraz muszą 
mieć możliwość sprawdzenia ciągłości obwodu prądem nie większym niż Ich_max (przez czas nie dłuższy 
niż podany). 

System  musi  umożliwiać  wyzwolenie  poszczególnych  obwodów  w  dowolnym  porządku,  w  tym 
zadziałanie  jednoczesne  dwóch  kanałów.  Ze  względów  praktycznych  (wydajność  źródła  zasilania) 
dopuszcza  się  ograniczenie możliwej  szybkości  załączania  kolejnych  kanałów.    Akceptowalny  czas 
„przesunięcia” kolejnych wyzwoleń wynosi   tout_shift  . 

Sugeruje się zastosowanie separacji galwanicznej między częścią „wykonawczą” układu wyzwalania a 
resztą komputera pokładowego (nie jest to wymagane). 

Akceptowalnym rozwiązaniem jest wyzwalanie inicjatorów energią zgromadzoną w kondensatorach. 
Szczegóły muszą zostać ustalone z ILOT. 

3.6 Łączność	radiowa	
Wszystkie czynności przedstartowe: 

 Diagnostyka  (sprawdzenie  ciągłości    obwodów  zapalników,  naładowania  akumulatorów, 
diagnostyka bloku pomiarowego itd.) 

 Zaprogramowanie nastaw programu/misji, 

powinny być wykonywane  z odległości, na drodze  radiowej przy użyciu  laptopa  (np.  z dołączonym 
modułem radiowym).  Łączność ta musi być zagwarantowana na odległość min. Rservice. 

Komputer musi wysyłać podczas lotu część danych pomiarowych: 

 Czas od startu, 

 Faza lotu,5 

 Pozycję według wskazań GPS, 

 Wysokość  barometryczną, 

z częstotliwością fradio na ziemię. Zasięg minimalny połączenia (wysokość): Rradio. Łączność ta może być 
zrealizowana w jedną stronę tzn. powietrze ‐> ziemia.  

Wymienione  „łącza”  mogą  być  zrealizowane  oddzielnie  lub  jako  jedno  o  ile  spełnią  stawiane 
wymagania. 

Łączność o której mowa NIE MOŻE być zależna od jakiejkolwiek infrastruktury zewnętrznej.6 

                                                            
4 Obwody muszą być zabezpieczone przed przeciążeniem (ograniczenie prądu)  
5 Np. I faza aktywna, II faza aktywna, opadanie itd. – szczegóły DU 
6 Tzn. nie może np. wykorzystywać technologii GSM. 
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Jeśli  do  nawiązania  połączenia  z  rakietą  /  odbioru  danych  niezbędne  są  jakiekolwiek  dodatkowe 
urządzenia (oprócz) – muszą być one dostarczone wraz z komputerem pokładowym. 

3.7 Zasilanie	
Pojemność źródła zasilania musi wystarczyć na: 

a) tbatt_service nieprzerwanej pracy układu w trybie obsługi 
7 , 

b) tbatt_fl  w trybie lotu
8, 

c) tbatt_beacon  w trybie lokalizacji – po wylądowaniu
9, 

Oprócz powyższych źródło/źródła zasilania musi uwzględniać wymagania stawiane przed obwodami 
wyzwalania  (patrz 3.5).  

3.8 Algorytm	programu	/	wyzwalania	podsystemów	
Komputer  musi  umożliwiać  „programowalność”  sekwencji  załączania  obwodów  wyjściowych  na 
podstawie mierzonych parametrów oraz czasu  (na zasadzie warunków  logicznych). Programowanie 
konkretnych nastaw odbywać się będzie przed startem, podczas obsługi naziemnej.  

Komputer musi umożliwiać uzależnienie wyzwalania poszczególnych wyjść  od parametrów: 

 Czasu (liczonego od momentu startu), 

 Wysokości (barometrycznej), 

 Prędkości wznoszenia/opadania  (barometrycznej), 

 Przyspieszenia w osi podłużnej, 

 Fazy lotu rakiety (rozpoznawanej po wykryciu startu/końca pracy silnika lub spadochronu), 

Wymienione  programowanie  nastaw  powinno  polegać  na  ustawieniu  warunków  logicznych 
(mniejsze,   większe  itp.) oraz  ich kombinacji (koniunkcja, alternatywa) na odpalenie poszczególnych 
kanałów.  Szczegóły muszą zostać uzgodnione z ILOT. 

Program komputera NIE MOŻE narzucać algorytmu wyzwalania poszczególnych wyjść zarówno  jeśli 
chodzi o kolejność jak i czas zadziałania. 

Zwłoki/opóźnienia  realizacji  algorytmu  (np.  wyzwolenia  spadochronu)  liczone  od  momentu 
faktycznego spełnienia zaprogramowanych warunków do realnego wykonania nie mogą być większe 
niż tdelay . 

3.9 Podsumowanie	‐	parametry	
 

Tabela 3.1 Wymagania ‐ parametry 

                                                            
7 Tzn. bez zapisu i nadawania parametrów lotu – innymi słowy kiedy  rakieta jest na wyrzutni 
8 Jako lot należy tu rozumieć okres od startu do przyziemienia  
9 Tzn. w trybie nadawania pozycji po wylądowaniu. 

Parametr/wielkość  Min.  Max.  Jedn. 
Blok pomiarowy 

Ciśnienie statyczne, ps  0  110  kPa 

  dokładność (TEB)  ‐1  +1  %FS 

  rozdzielczość  1/210  ‐  ‐ 

Ciśnienie dynamiczne (różnicowe), pd  0  200  kPa 

  dokładność (TEB)  ‐1  +1  %FS 

  rozdzielczość  1/210  ‐  ‐ 

Temperatura statyczna, Ts  ‐40  +60  °C 

  dokładność (TEB)  ‐0,2  +0,2  °C 
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  rozdzielczość  0,1  ‐  °C 

Przyspieszenie w osi podłużnej, az  ‐20  +20  g 

  dokładność (TEB)  ‐0,5  +0,5  %FS 

  rozdzielczość  1/212  ‐  ‐ 

Przyspieszenie w osiach prostopadłych, ay, az  ‐16  +16  g 

  dokładność (TEB)  ‐0,5  +0,5  %FS 

  rozdzielczość  1/212  ‐  ‐ 

Prędkości kątowe w trzech osiach, ωx,ωy,ωz,  ‐2000  +2000  °/s 

  Dokładność (TEB)  ‐0,5  +0,5  %FS 

  rozdzielczość  1/212  ‐  ‐ 

Indukcja pola magnetycznego, ψx,ψy,ψz,  ‐100  100  µT 

  dokładność (TEB)  ‐1  +1  %FS 

  rozdzielczość  1/210  ‐  ‐ 

Położenie przy użyciu GPS       

  częstotliwość pomiaru  1  ‐  1/s 

  dokładność (bez wysokości)  ±3  ‐  m 

Ilość wejść pomiarowych (zew.), nin  8  ‐  ‐ 

Napięcie na wejściach pomiarowych, Uin  0  5  V 

  dokładność  (TEB)  0,01  ‐  V 

Zapis danych 

Częstotliwość zapisu mierzonych wielkości (lot), ffl  500  ‐  1/s 

Częstotliwość zapisu mierzonych wielkości (opadanie), fde  100  ‐  1/s 

Pojemność (czas) zapisu danych (lot),  trec_fl  300  ‐  s 

Pojemność (czas) zapisu danych (opadanie),  trec_de  30  ‐  min 

Łączność radiowa 

Zasięg łączności obsługowej (na ziemi), Rservice  500  ‐  m 

Zasięg łączności radiowej (ziemia‐>powietrze), Rradio  50  ‐  km 

Częstotliwość przesyłania mierzonych wielkości, fradio  10  ‐  1/s 

Obwody wyjściowe 

Ilość wyjść, nout  10  ‐  ‐ 

Wydajność prądowa każdego z wyjść, Iout  5  ‐  A 

Napięcie obwodów wyjściowych, Uout    4  12  V 

Czas przewodzenia przy wyzwalaniu, tout    0.1  ‐  s 

Natężenie prądu przy sprawdzaniu obwodu (max. 1s),  Ich_max  ‐  5  mA 

Zasilanie 

Czas pracy w trybie obsługi, tbatt_service  30  ‐  min 

Czas pracy w trybie lotu, tbatt_fl  30  ‐  min 

Czas pracy w trybie lokalizacji, tbatt_beacon  60  ‐  min 

Algorytm programu 

Opóźnienia wykonania algorytmu,  tdelay  ‐  0,2  s 
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Tabela 4.1 Parametry przykładowego profilu misji 

  Czas, 
 s 

Wysokość,  
m 

Prędkość,  
m/s (Ma) 

Przyspieszenie, 
 m/s2 

Ruch na wyrzutni  0 – 0.4  0 ‐ 6 
0 – 30 
(0 ‐ 0.1) 

0 ‐ 75 

I odc. aktywny   0.4 ‐ 2.5  6 ‐ 230 
30 – 190  
(0.1 ‐0.55) 

75 ‐ 80 

II odc. aktywny   2.5 ‐ 50  230 – 28 200 
190 – 1200 
(0.55 ‐ 4) 

10 ‐ 50 

Odcinek pasywny  50 ‐ 180 
28 200 – 
100 000 

1200 – 0 
(4 – 0) 

‐15 – (‐9.8) 

Swobodne 
opadanie  

180 ‐ 280 
100 000 –  
50 000 

0 ‐ 950  ‐ 

Opadanie 
spowolnione  

280 ‐ 830 
50 000 – 
1 000 

950 ‐ 50  ‐ 

Wyhamowanie   950 
1 000 –  

0 
50 ‐ 8  ‐ 
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5 Załącznikk	B	–	mocowa
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Rysunek 5.1 Propo

 

zycja mocowania kommputera ‐ wariant A
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Rysunek 5.2 Propo

 

zycja mocowania kommputera ‐ wariant B
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