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Abstract: The integration of information from multiple sources to produce specific 
and comprehensive unified data about entity is known as data fusion. Similarly, the 
diagnosis process using redundancy generates information about fault detection, 
localization and identification.  Both data fusion and diagnosis are very important 
issues in aircraft measurement systems. Despite some differences we can find the 
common area in these processes. For example, the avionics equipment must be 
dependable systems. They are the complex systems and must be integrated to 
achieve the proper cooperation not only during normal conditions, but also during 
faults appearing too. In these cases the reliability and safety requirements should 
be completed. The main goal of presented paper is presentation of common areas 
for data fusion and diagnosis with their differences. The conclusions drawn by the 
author are justified by presented applications from real avionics systems. The 
future development of aircraft measurement equipment as the dependable systems 
is also presented.  
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Streszczenie: Pod pojęciem fuzji danych rozumie się wszelkie formalne metody 
umożliwiające łączenie i przetwarzanie wiedzy o badanym obiekcie, pochodzącej 
z wielu różnych źródeł, tak, aby uzyskać nowe lub pełniejsze informacje. 
Diagnostyka również na drodze wykorzystania zwielokrotnień służy odkrywaniu, 
lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń. W lotniczych systemach pomiarowych 
zarówno fuzja danych, jak i diagnostyka są niezwykle istotnymi zagadnieniami. 
Pomimo różnic występują w nich wspólne obszary. Systemy awioniki musi 
chociażby cechować odpowiedni stopień wiarygodności ich działania. Będąc 
układami o dużej złożoności muszą podlegać integracji, która zapewni ich 
odpowiednie współdziałanie, również w przypadku wystąpienia uszkodzeń. Należy 
przy tym uwzględnić wymagania dotyczące ich niezawodności, czy też wpływ na 
bezpieczeństwo całego systemu. Ukazanie obszarów wspólnych fuzji danych 
i diagnostyki, z podkreśleniem różnorodności stanowić będą główny temat 
poruszany w opracowaniu. Każdy z prezentowanych wniosków wspomagany będzie 
praktycznym uzasadnieniem opartym na przykładach występujących w istniejących 
systemach awioniki. Zarysowana zostanie również perspektywa rozwoju tych 
systemów, jako układów zapewniających odpowiednią wiarygodność działania. 
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1. Wstęp 

Współczesne systemy pomiarowe stosowane w lotnictwie cechuje z jednej strony 

duży stopień integracji, z drugiej zaś modułowość. Większość pomiarów 

związanych z nawigacją, czy też innych wielkości wykorzystywanych  

w sterowaniu aparatem latającym dokonuje się w sposób pośredni. Ten sposób 

pomiaru stosowany jest od zarania lotnictwa. Np. mierząc parametry atmosfery 

otaczającej aparat latający, jak ciśnienia, temperatury uzyskujemy prędkości, czy 

wysokości. Wzorując się na podstawowej zasadzie działania sztucznego horyzontu, 

współczesny system odniesienia wykorzystuje filtr komplementarny w celu 

wyznaczenia kątów położenia przestrzennego aparatu latającego. Producenci 

systemów pomiarowych oferują systemy, jak chociażby: centrale aerometryczne, 

nawigację inercjalną itp., które są systemami o dużej integracji, a jednocześnie 

same stanowią moduły i składają się z modułów realizujących różne zadania. 

Urządzenia te, są urządzeniami cyfrowymi i najogólniej składają się z elementów 

wejścia, dostarczających informacje do systemu obliczeniowego, który 

wykorzystując elementy wyjść przekazuje wyniki obliczeń. Zarówno w budowie 

tych urządzeń, jak i w dalszym wykorzystaniu informacji przez nie generowanych 

stosuje się integrację nazywaną fuzją danych. Formalnie pod pojęciem fuzji danych 

rozumie się wszelkie formalne metody umożliwiające łączenie i przetwarzanie 

wiedzy o badanym obiekcie, pochodzącej z wielu różnych źródeł, tak, aby uzyskać 

nowe lub pełniejsze informacje [1]. W integracji tej przyjęto wyróżniać po 

wstępnym przetwarzaniu informacji działania pozwalające udoskonalić wiedzę 

dotyczącą obiektu, sytuacji, zagrożeń oraz prowadzonego procesu. Wiedzę tą 

cechuje hierarchiczna struktura poszczególnych etapów zadań. Wiedza o obiekcie 

dotyczy przetwarzania danych pobieranych z czujników pomiarowych do spójnego 

zbioru podzespołów i współrzędnych odniesienia, estymat wielkości opisujących 

obiekt (pozycja, parametry itp.), obliczeń estymat z uwzględnieniem niepewności  

i niedokładności (od wykorzystania metod statystycznych po teorie zbiorów 

rozmytych, przybliżonych, sieci neuronowe itp.) oraz jako końcowy etap 

identyfikacji i klasyfikacji. Poprzez sytuację rozumiemy opis odniesienia obiektu  

i zdarzeń do środowiska w którym on funkcjonuje. W przypadku obiektów 

latających można np. mówić o rodzaju manewru aktualnie wykonywanego. 

Bazując na opisie sytuacyjnym obiektu oraz wiedzy dotyczącej dopuszczalnego 

obszaru eksploatacji można oceniać stopień zagrożenia. Ostatni etap obejmuje 

działania związane z monitorowaniem w czasie rzeczywistym procesu sterowania, 

określanie właściwości osiąganych w wyniku długotrwałych oddziaływań, 

wskazanie informacji oraz ich właściwości, które wzbogacą pożądaną wiedzę,  

a wreszcie wypracowanie sugestii, co do kierunków dalszej rozbudowy, czy 

modyfikacji systemu. Należy zwrócić uwagę, że fuzja zakłada doskonalenie 

systemu, co obrazuje rys.1.  

Proces doskonalenia jest procesem dynamicznym ponieważ wyniki kolejnych 

etapów przetwarzania danych i uzyskiwanej wiedzy, są wykorzystywane  

w następnych obliczeniach. 
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Rys. 1  Schemat doskonalenia fuzji danych 

 

Wszystkie wymienione typy działań formalnie nie rozpatrują sytuacji, w której 

doszło do uszkodzeń pojawiających się w źródłach informacji wykorzystywanych 

w dalszych działaniach, jednak dysponowanie taką informacją umożliwi według 

przedstawionej zasady doskonalenia obliczeń (rys.1) podjęcie odpowiednich 

działań zaradczych, a więc utrzymać odpowiednią wiarygodność działania. 

Zaprezentowany sposób utrzymania wiarygodności wymaga dysponowania 

informacją diagnostyczną. Informację tą dla systemów działających w czasie 

rzeczywistym, a takimi są lotnicze systemy pomiarowe, uzyskujemy według 

identycznego schematu działań. Dane pozyskiwane z różnych źródeł po wstępnym 

przygotowaniu, służą do wypracowywania symptomów uszkodzeń, podjęcia 

decyzji o wykryciu uszkodzeń, ich lokalizacji, czy identyfikacji. Na tej podstawie 

określamy stan struktury diagnostycznej, a w szczególności jej zdatność.  

W kolejnym etapie określamy zagrożenia, a częściej wiarygodność diagnostyki.  

W ostatnim etapie podejmujemy decyzje modyfikujące nasz proces diagnozy.  

Ta daleko idąca analogia narzuca swoistą integrację fuzji danych z procesem 

diagnozy, co można szczególnie zauważyć we współcześnie tworzonych 

lotniczych systemach pomiarowych. 

2. Wybrane uwagi dotyczące realizacji fuzji danych 

Fuzja danych łączy trzy podstawowe rodzaje wiedzy: podstawową, która głównie 

na drodze zależności deterministycznych ukazuje informacje występujące w opisie 

behawioralnym lub strukturalnym obiektu; empiryczną, uzyskiwaną na drodze 

rzeczywistego eksperymentu oraz wiedzę objaśniającą, która jest niejednokrotnie 

utożsamiana z subiektywnym osądem wiedzy podstawowej [2]. Pojawienie się 

nowych wątków związanych z wiedzą objaśniającą, przy uwzględnieniu 

nieprecyzyjności oraz różnych typów niepewności, a także przywołana  

w poprzednim rozdziale równoległa ewolucja systemu z wykorzystywaniem 

wyników jego działania są niewątpliwie wyróżnikiem stanowiącym o rozwoju 

badań nad fuzją danych. Nawiązując do układów pomiarowych, wiedza 

Jakie są zagrożenia? 

Jaka jest sytuacja? 

Wyznaczenie informacji 

Dane 

Przygotowanie danych 

Co dalej? 

1 

2 
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4 

1-lepsze przygotowanie danych; 

2,3-zmiana algorytmów i danych ze 
względu na sytuację; 

4-czy zagrożenie zmienia sytuację? 

5,6-zmiana algorytmów i danych ze 
względu na zagrożenie; 

7,8,9,10-zmiana zagrożenia, 

sytuacji, algorytmów i danych. 
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objaśniająca, związana z modelem funkcjonalnym oraz teleologicznym generuje 

między innymi wymagania dotyczące dokładności informacji pozyskiwanej 

empirycznie. Jest to podstawowe wymaganie jakościowe uwzględniane podczas 

tworzenia systemów pomiarowych, to ono decyduje o akceptacji pomiaru. 

Uwzględniając uszkodzenia pojawiające się w systemie pomiarowym, system 

uznamy za niezdatny, jeśli jakość pomiaru pogorszy się, czyli błąd pomiaru 

przekroczy wartość dopuszczalną. Dokładność pomiaru odniesiona jest do różnicy 

pomiędzy wartością rzeczywistą, a podawaną przez system pomiarowy.  

W procesie projektowania systemu pomiarowego musi zostać przeprowadzony 

proces oszacowania błędu pomiarowego i wykazana poprzez walidację jego 

poprawność. Wykorzystując w procesach przygotowania danych i wyznaczania 

informacji wiedzę podstawową można zaproponować zależności umożliwiające 

wyznaczanie poszukiwanej informacji. Np. korzystając z kinematycznych równań 

ruch samolotu [3] można wyznaczyć kąt przechylenia samolotu Φ: 

 

                  (1) 

gdzie: ayB – przyspieszenie mierzone wzdłuż osi 0Y układu związanego 

z samolotem dla przyspieszeniomierza umieszczonego w środku ciężkości 

samolotu; V – prędkość lotu samolotu; α,β – kąty natarcia i ślizgu;                  

P,R – prędkości kątowe mierzone w układzie związanym z samolotem 

wokół osi 0X i 0Z; g0 – przyspieszenie ziemskie. 

Wszystkie zmienne występujące w równaniu mogą być mierzone, jednak 

uwzględniając dokładności pomiaru poszczególnych zmiennych, jak również błędy 

występujące podczas wyznaczania pochodnych prędkości  oraz kąta ślizgu  

zależność ta nie jest wykorzystywana w celu wyznaczania wartości kąta 

przechylenia (patrz błędy 1 wyznaczania kąta przechylenia rys.3).  

Współczesne układy odniesienia podczas wyznaczania kąta przechylenia bardzo 

często wykorzystują pomiar prędkości kątowych w układzie związanym  

z samolotem. Z równań kinematyki ruchu obrotowego opisanego przy pomocy 

kątów Eulera można wyznaczyć prędkość kątową przechylania według zależności: 

                                               (2) 

gdzie: Ψ,Θ,Φ – kąty odchylenia, pochylenia i przechylenia samolotu 

 

Wszelkie zależności będące równaniami różniczkowymi mogą być 

wykorzystywane do wyznaczenia wartości poszukiwanej zmiennej, ale pojawiają 

się przy takim podejściu co najmniej dwa problemy: znajomości warunków 

początkowych oraz błędów narastających w czasie wywołanych operacjami 

całkowania wielkości obarczonych błędami pomiarowymi. Drugi problem 

minimalizuje zazwyczaj wykorzystanie procedur bazujących na strukturze 

obserwatora, które poprzez zastosowany algorytm zapewniają zbieżność 
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otrzymywanych rozwiązań [4,5]. Pierwszy problem, związany z warunkami 

początkowymi wymaga zastosowania procedur, które będą w wybranych stanach 

lotu uzgadniać system z tymi wartościami. Analizując rozpatrywany przykład 

wyznaczania kąta przechylenia, można zauważyć, że zależność (1) stosunkowo 

wiernie mogłaby odtwarzać wartości tego kąta w stanach ustalonych, nie ma 

wówczas błędu związanego z różniczkowaniem, wartości kątów ślizgu są 

stosunkowo małe, a równanie (1) można zastąpić: 

                                     (3) 

Rzeczywiście, jak można zauważyć w wynikach rzeczywistych obliczeń (rys.3) 

układ wyznaczający kąt przechylenia w oparciu o zależność (3) cechują 

wymienione właściwości. Błąd wzrasta pomiędzy 5-10 oraz 40-50 sekundą, gdy 

rozpoczyna się manewr zmiany kąta przechylenia. 

Zaprezentowana idea uzgadniania systemu może być zrealizowana na drodze 

zastosowania filtra komplementarnego, będącego realizacją równania: 

                  (4) 

zaprezentowaną na rys.2. 

 

 
 

   

  

 
Rys. 2  Schemat filtra komplementarnego 

 

Pochodna  wyznaczona jest na podstawie prawej strony równania (2), natomiast 

 na podstawie zależności (3). W przypadku stosowania modułów pomiarowych, 

które nie dostarczają wartości sygnałów stosowanych w zaprezentowanych 

algorytmach może zajść potrzeba dokonania dalszej modyfikacji 

zaprezentowanego algorytmu. Podczas syntezy systemu pomiarowego 

zastosowanego w bezzałogowym obiekcie latającym, zaproponowano [6] 

wyznaczenie kąta przechylenia w oparciu o ideę filtru komplementarnego,  

w którym zastąpiono sygnałem wysyłanym z kompensatora grawitacyjnego 

. Sygnał ten umożliwia w locie, w którym wektor prędkości V jest odchylany  

o niewielkie wartości kątowe od płaszczyzny symetrii samolotu (XB0ZB) uzyskać 

przybliżenie kąta przechylenia zgodnie z zależnością: 

                                                    (5) 

W przypadku wykonywania zakrętu prawidłowego (kąt ślizgu β=0) przybliżenie to 

podawałoby błędną wartość kąta przechylenia (ay=0 ΦG=0 – rys.3 od 6 do 50 

Φ2 

 
Φ 
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sekundy), dlatego zostaje zastąpione przybliżeniem uzyskanym z rozkładu sił 

działających na samolot (rys.3 – od 10 do 40 sekundy): 

                  (6) 

gdzie: rzakr – promień zakrętu. 

 

W pozostałych stanach lotu, w których występują zmiany kąta przechylenia (rys.3 - 

od 6 do 10 sekndy), które nie można odnieść do wartości występującej w stanie 

ustalonym (ΦG lub ΦA) kąt przechylenia można wyznaczyć wykorzystując 

rozwiązanie równania (2) (np. wykorzystując rozszerzony filtr Kalmana).  

 
Rys. 3  Wyniki estymacji różnych kątów przechylenia 

 

Przytoczone powyżej rozważania nie są jedynym sposobem wyznaczania 

poszukiwanej informacji. Np. w przypadku obiektów bezpilotowych napędzanych 

silnikiem spalinowym trudno uzyskać miarodajne wskazania przyspieszeniomierzy 

ze względu na drgania przenoszone przez konstrukcję obiektu. Wskazanym jest 

wówczas wykorzystanie jako kąta odniesienia ΦG kąta uzyskanego z danych 

generowanych przez system GPS [7].  

Ostatni algorytm ewidentnie nawiązuje do przedstawionej struktury fuzji danych. 

Będzie on działał poprawnie w warunkach identyfikacji stanu lotu, którego 

występowanie zmienia strukturę prowadzonych obliczeń (włącza filtr 

komplementarny z podaniem odpowiedniego sygnału kompensacji kąta 

przechylenia). Wraz ze wzrostem czasu działania systemu bez kompensacji wzrasta 

błąd obliczeń, co powinno zostać uwzględnione we wskaźnikach wiarygodności 

generowanego sygnału wyjścia (kąta przechylenia).  

3. Diagnostyka źródeł informacji fuzji danych 

Wiarygodność działającego systemu pomiarowego nierozerwalnie powiązana jest  

z diagnostyką, która tworzona dla konkretnego systemu powinna odzwierciedlać 
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przyczyny pojawiania się stanów błędnego działania. Pojawia się tutaj 

poszukiwanie informacji określającej bezbłędne działanie. Jednym  

z podstawowych kryteriów umożliwiających podjęcie tej decyzji jest zgodność 

wiedzy empirycznej z posiadaną wiedzą objaśniającą. Zgodność ta, niejednokrotnie 

zwana spójnością systemu, powinna cechować bezbłędnie działający system. 

Podobnie jak w przypadku zadania pomiarowego w poszukiwaniu spójności 

systemu wykorzystujemy wiedzę podstawową. Dla rozpatrywanego przykładu 

wyznaczania kąta przechylenia samolotu możemy wykorzystać np. zależność 

opisaną równaniem (2). Spodziewana spójność wystąpi, gdy mierzony przebieg 

wartości kąta przechylenia i pozostałych zmiennych występujących w równaniu 

będzie spełniać to równanie z określoną dokładnością, dla kolejnych chwil czasu. 

Warto już w tym momencie zauważyć, że w odróżnieniu od zadania pomiarowego 

badana zgodność nie jest odniesiona do rzeczywistej, mierzonej wartości,  

a dotyczy wypełnienia warunku równości przez wielkości obarczone błędami 

pomiarowymi lub innymi wprowadzanymi podczas działania systemu. Szukanie 

niezgodności i utożsamianie tego stanu z błędnym działaniem, które może być 

wytłumaczone uszkodzeniem jest przykładem wnioskowania abdukcyjnego [8]. 

Wnioskowanie to jest uznawane za poprawne, jeśli nie istnieje inna hipoteza  

(w naszym przypadku poza uszkodzeniem) wyjaśniająca niespełnienie warunku 

zgodności.  

Każde równanie będące podstawą badania warunku zgodności można sprowadzić 

do formuły matematycznej porównywanej z wartością zerową, np. poprzez odjęcie 

od siebie stron równania. Dla takiej formuły, zgodność określa kres górny 

otrzymanej zależności wyznaczony dla wszystkich warunków bezawaryjnej pracy 

badanego systemu. Podczas określania wartości takiego kresu spotkamy się  

z wszystkimi problemami omawianymi już przy analizowaniu realizacji 

przygotowania danych niezbędnych do wyznaczania informacji w pierwszym 

etapie fuzji danych. Mamy tu między innymi na uwadze unikanie punktów 

osobliwych, które pojawiają się, jeżeli stosujemy przekształcenia matematyczne 

bez uwzględniania wartości przyjmowanych przez poszczególne zmienne (np. 

dopuszczenie do operacji dzielenia przez zmienną, która może przyjmować 

wartości bliskie zeru itp.). Równie trudnymi mogą okazać się operacje 

różniczkowania (szczególnie wykonywane na zmiennych przyjmujących dyskretne 

wartości) oraz całkowania (trudności z określeniem warunków początkowych).  

W takich sytuacjach warto podjąć trud rozważenia stosowania struktury 

obserwatora. Dla omawianego już równania (2) równanie takiego systemu może 

przyjąć postać: 

                                               (7) 

Wykrycie niezgodności utożsamiane będzie tutaj z warunkiem podanym w postaci 

reguły: 

                      (8) 
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Systemy wykrywające powinna cechować rozróżnialność wykrywanych 

uszkodzeń. Cecha ta nierozerwalnie połączona jest z niewrażliwością danego 

detektora na dane uszkodzenie. Jeżeli rozpatrujemy uszkodzenia układów 

pomiarowych, to już pojawienie się danej informacji w zależności opisującej jego 

działanie stanowi przesłankę, iż uszkodzenie w tej informacji może być wykryte. 

Nie jest to jednak warunek wystarczający. Musimy dokonać badania określającego 

rzeczywistą niewrażliwość na dane uszkodzenie, które potencjalnie może być 

wykryte przez układ. Dla prezentowanego przykładu uszkodzenia P, Φ, Θ oraz Ψ 

stanowią zbiór, który należy wziąć pod uwagę. Jeżeli pierwsze równanie (7) 

zastąpić przybliżeniem (słusznym dla niewielkich wartości kąta pochylenia Θ lub 

małych prędkości odchylenia ): 

                                               (9) 

to zbiór ten będzie się składał jedynie z P oraz Φ. Dla celów optymalizacji układu 

lokalizacji wskazanym jest stosować detektory, które cechuje niewrażliwość na jak 

największą liczbę uszkodzeń, jednak w większości przypadków przybliżenie 

wpływa na wartość kresu górnego będącego podstawą decyzji o wykryciu 

niespójności systemu i może zmniejszyć czułość detektora na wykrywane 

uszkodzenie (ilościowa miara rozmiaru wykrywanego uszkodzenia). Z tych 

powodów należy rozpatrzeć również inne wersje pierwszego z równań (7), np.: 

                               (10) 

Dla przedstawionych rozwiązań można przeprowadzić badania, które pozwolą 

wyznaczyć czułości poszczególnych detektorów na dany typ uszkodzenia. Czułość 

będzie określona na podstawie wyznaczonej wartości kresu dolnego liczbowej 

wartości rozmiaru uszkodzenia określonej przy braku oddziaływania jakichkolwiek 

czynników mogących wprowadzać brak spójności. Np. dla omawianego przykładu 

badając uszkodzenie powodujące nagłe przesunięcie wartości mierzonego kąta 

przechylenia (modelowane jako addytywny sygnał w postaci skokowej zmiany 

wartości) otrzymano dla detektora opisanego równaniem (7) czułość 2.2 razy 

mniejszą aniżeli dla detektora opisanego równaniem (10). Detektor (9) cechowała 

czułość 1.2 razy mniejsza niż dla opisanego równaniem (10). Wartości te 

otrzymano dla identycznych wzmocnień obserwatora oraz czujników o identycznej 

dokładności dla danego typu mierzonej zmiennej.  

Omawiane detektory wykorzystują rzeczywiste wyniki pomiarów, które mogą 

różnić się od zmiennych przedstawianych w w równaniach otrzymanych na 

podstawie wiedzy podstawowej, np. równania (2). Różnice te powinny wpływać na 

wyznaczaną wartość kresu górnego, będącego wartością decydującą o podjęciu 

decyzji dotyczącej spójności systemu. Wartość takiego kresu może być 

uzależniona od aktualnej sytuacji (np. stanu lotu), w której znajduje się 

diagnozowany obiekt. Poprawne określenie tej sytuacji może zmniejszyć wartość 

kresu, a przez to zwiększyć czułość systemu detekcji. Proces określenia tej sytuacji 

może jednak również być przeprowadzony błędnie. Zgodnie z zaprezentowaną 
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zasadą wnioskowania abdukcyjnego, każda hipoteza diagnostyczna dająca 

zgodność otrzymywanych wyników (w tym przypadku powodująca uzyskanie 

niezgodności warunków poprawnego działania) z wynikami uzyskanymi dla 

aktualnej wiedzy empirycznej musi być brana pod uwagę podczas tego 

wnioskowania. Jeżeli chociaż jedna hipoteza okaże się spełniać warunek spójności 

systemu, oznacza to, że możliwa jest sytuacja (odnosi się to również do określenia 

stanu lotu), w której nie można stwierdzić wystąpienia uszkodzenia. Jeżeli 

natomiast występuje wiele równoważnych hipotez tłumaczących daną sytuację 

diagnostyczną to w zastosowaniach, w których błędna decyzja może zagrażać 

bezpieczeństwu, a do takich należy diagnoza lotniczych systemów pomiarowych, 

jako pierwszoplanowo rozważane powinny być właśnie takie sytuacje. Ponieważ 

omawiane decyzje podejmowane są z uwzględnieniem historii zdarzeń, a więc są 

procesem dynamicznym. Cały czas wszystkie niewykluczone decyzje muszą być 

alternatywnie brane pod uwagę. W ten sposób uzyskujemy algorytm w swej 

strukturze identyczny z algorytmem wykorzystywanym w fuzji danych. 

4. Wnioski końcowe 

Zaprezentowane uwagi nie uwzględniają wszystkich problemów, które mogą 

pojawiać się w wymienionych fazach działania układów pomiarowych 

wykorzystujących fuzję danych. Nie przedstawiono np. problemów podejmowania 

decyzji diagnostycznych w sytuacji zaprezentowanego systemu, który cechuje 

różna czułość na poszczególne uszkodzenia oraz różna dynamika detekcji. 

Omówienie tych zagadnień można znaleźć w pracach [9, 10] autora. Będą one 

ważnym uzupełnieniem do przedstawionych uwag i pozwolą badać strukturę 

systemu pomiarowego opartego o fuzję danych w sytuacjach zagrożeń 

uszkodzeniami wielokrotnymi. Jak zostało to zaprezentowane w opracowaniu, 

niniejsza metodyka integracji systemów pomiarowych jest pierwszym, niezbędnym 

etapem działań. To właśnie w tym etapie pojawiają się szczegółowe informacje, 

których znajomość pozwala na wyodrębnienie wiedzy niezbędnej do dalszej 

syntezy systemu.  
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