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Bezzałogowe statki powietrzne
w Wojsku Polskim

Zespół Badań i Analiz Militarnych
Rewolucja techniczna związana z powszechnym wdrożeniem systemów bezzałogowych
statków powietrznych (BSP) – najpierw rozpoznawczych, a później także uderzeniowych
– w siłach zbrojnych wielu państw świata, do której doszło na przełomie stuleci, nie przeszła niezauważona w Polsce. Systemy BSP pojawiły się w Siłach Zbrojnych RP w pierwszej
dekadzie XXI wieku. Było to. m.in. wynikiem doświadczeń zebranych w konfliktach zbrojnych w Iraku i Afganistanie. Początkowo zakupy systemów tej klasy były głównie wynikiem
potrzeb Wojsk Specjalnych. Obecnie, z perspektywy blisko 20 lat, widać wyraźnie, że rozwój
techniki doprowadził do sytuacji, w której BSP stanowią niezbędny element każdego rodzaju Sił Zbrojnych RP.

P

ierwszy program związany z pozyskaniem rozpoznawczych systemów bezzałogowych statków powietrznych
uruchomiono w Polsce w sierpniu 2005 r., kiedy Jednostka Wojskowa GROM wszczęła postępowanie przetargowe dotyczące zamówienia takich platform kategorii mini
bliskiego zasięgu na potrzeby własne. Ostatecznie zamówiono jeden zestaw Aeronautics Defense Systems Orbiter wraz
z niezbędnym wyposażeniem. Umowa została zawarta we
wrześniu 2005 r., a dostawa sprzętu została zrealizowana na
przełomie 2005 i 2006 r. Zgodnie z dostępnymi informacjami operatorzy grup bojowych GROM wykorzystali je wkrótce w czasie działań bojowych podczas misji ekspedycyjnych
w Iraku i Afganistanie. W 2007 r. zakupiono sześć kolejnych
zestawów tego typu, które obok Jednostki Wojskowej GROM
trafiły także do 49. Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu, a ostatecznie do 12. Bazy Bezzałogowych Statków
Powietrznych w Mirosławcu. Ta ostatnia jednostka stała się
centrum eksploatacji systemów BSP w Wojsku Polskim.

Z biegiem czasu liczba zakupionych zestawów Orbiter
wzrosła do 15, z których cztery dostarczono Wojskom Specjalnym, a 11 Wojskom Lądowym. Z wyjątkiem pierwszego
zestawu tego typu, który dysponuje czterema bezzałogowymi aparatami latającymi, wszystkie pozostałe posiadają
w swoim ukompletowaniu po trzy platformy powietrzne.

W bieżącym roku do
Wojska Polskiego ma
trafić pierwszy system BSP Bayraktar
TB2, którego miejscem stacjonowania
będzie 12. Baza
Bezzałogowych Statków Powietrznych
w Mirosławcu. Fot.
Baykar

Pierwszym
systemem BSP
wprowadzonym
do wyposażenia
Wojska Polskiego był
izraelski Orbiter. Fot.
Aeronautics Defense
Systems

W wyniku pilnej
potrzeby operacyjnej, dla wsparcia
PKW „Afganistan”,
planowano zakupić
bezałogowce Aerostar, ale ostatecznie
nic z tego nie wyszło
z winy producenta.
Fot. Aeronautics
Defense Systems

W toku eksploatacji (w latach 2014-2015) systemy BSP klasy mini bliskiego zasięgu Orbiter zostały zmodernizowane
do standardu Orbiter 2 – otrzymały baterię akumulatorów
o większej pojemności i nowe typy głowic optoelektronicznych (optoelektroniczna – dzienna, optoelektroniczna
– dzienno-nocna oraz termowizyjna) i w tej konfiguracji
są eksploatowane do dziś. Rozpiętość bezzałogowego aparatu latającego Orbiter 2 wynosi 3,00 m, długość – 1,05 m,
masa startowa – 10,3 kg, w tym 1,50 kg ładunku użytecznego, prędkość maksymalna – 130 km/h, operacyjna – 55-85 km/h, pułap – 3000 m, długotrwałość lotu – do 4 godzin, promień działania – 30 km (warunkowany zasięgiem
łączności). Napęd stanowi silnik elektryczny ze śmigłem
pchającym. Aparat staruje z katapulty, na której rozpędzany jest przy użyciu gumowych taśm. Ląduje wykorzystując
poduszkę powietrzną i spadochron. Do transportu zestawów Orbiter 2 w Polsce wykorzystuje się pojazdy terenowe
o wysokiej mobilności HMMWV (High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).

Jeszcze przed zakupem Orbiterów Polska zamierzała pozyskać rozpoznawczy system BSP klasy operacyjnej dalekiego zasięgu (MALE – Medium Altitude, Long Endurance,
średnia wysokość, duża długotrwałość lotu). Spodziewano się, że Stany Zjednoczone sfinansują nam pozyskanie
zestawu tej klasy typu General Atomics MQ-1 Predator,
w ramach programu FMF (Foreign Military Financing).
W trakcie prowadzonych rozmów ustalono jednak, że lepiej będzie jak Polska wejdzie w posiadanie dwóch mniejszych systemów BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu AAI
Corporation RQ-7B Shadow 200. W grudniu 2005 r. strona
polska wystosowała odpowiednie pismo w tej sprawie, ale
z powodu wzrostu kosztów programu ostatecznie doszło do
jego anulowania w czerwcu 2007 r.
Kolejne zakupy systemów bezzałogowych statków powietrznych zostały wymuszone przez intensyfikację działań Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
W 2008 r. ówczesny Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej ogłosił przetarg na
dostawę trzech systemów BSP klasy taktycznej średniego
zasięgu o promieniu działania 150÷300 km i długotrwałości lotu 10÷12 godzin, które miały trafić do Afganistanu jako
wsparcie informacyjne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Ostatecznie,
w lutym 2010 r. zwycięstwo przyznano firmie Aeronautics
Defense Systems, która zaoferowała system oparty na bezzałogowych aparatach latających Aerostar. W październiku
2012 r. kontrakt został jednak zerwany przez Ministerstwo
Obrony Narodowej ze względu na opóźnienie w realizacji
umowy i niedostarczenie przez kontrahenta w ustalonym
przez obydwie strony terminie sprzętu spełniającego wymagania zapisane w specyfikacji przetargowej.
Po pierwszych doraźnych i nie zawsze zakończonych sukcesem próbach pozyskania dla Wojska Polskiego systemów

Obecnie najpopularniejszym systemem BSP w Siłach Zbrojnych RP
jest FlyEye produkowany przez Grupę WB. Dotychczas polskiej armii
dostarczono +30 zestawów tego typu. Fot. WOT
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bezzałogowych statków powietrznych, w ramach kolejnego
Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata
2013-2022 (wcześniejsze dokumenty tego typu były krótsze
– sześcioletnie: 2001-2006 i 2007-2012) zaplanowano bardziej kompleksowe działania, ujęte w programie operacyjnym rozpoznanie obrazowe i satelitarne. Głównym celem
programu było uzyskanie przez Wojsko Polskie zdolności
do prowadzenia obrazowego rozpoznania powietrznego
z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kilku klas.
Na poziomie taktycznym istotą programu było zwiększenie
zdolnosci systemu rozpoznania w zakresie dozorowania
obszarów zainteresowania, wykrywania, identyfikowania,
dokładnego lokalizowania i śledzenia celów oraz oceny
uderzeń wojsk rakietowych i artylerii, a także monitorowanie obszarów morskich i zaplecza ugrupowania wojsk
własnych. Natomiast na poziomie operacyjnym istotą programu było zwiększenie zdolności do rozpoznania na rzecz
działań głębokich, z możliwością wykonywania natychmiastowych uderzeń precyzyjnych. Ponadto ważnym elementem tego programu operacyjnego było utworzenie Ośrodka
Rozpoznania Obrazowego, który miał odpowiadać za zarządzanie podsystemem rozpoznania obrazowego na rzecz całych Sił Zbrojnych RP.
Drugim typem systemu BSP klasy mini bliskiego zasięgu
wykorzystywanym obecnie przez Siły Zbrojne RP jest FlyEye, opracowany i produkowany przez WB Electronics S.A.
z Ożarowa Mazowieckiego. Dostawy pierwszych zestawów
tego typu zapoczątkowane zostały w grudniu 2010 r. Na
mocy umowy zawartej pomiędzy producentem a Jednostką
Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych
NIL (od 2011 r. – Jednostka Wojskowa NIL) w październiku
2010 r. zamówiono dwa systemy BSP FlyEye, każdy z czterema bezzałogowymi aparatami latającmi, które stanowiły
element Wielosensorowego Systemu Rozpoznania i Dozorowania Wojsk Specjalnych.
Doświadczenia eksploatacyjne były na tyle obiecujące, że
w kolejnych latach kontynuowano systematyczne zakupy
kolejnych systemów tego typu. Dotychczas WB Electronics
S.A. dostarczyła Siłom Zbrojnym RP 31 zestawów FlyEye, które trafiły do Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej
i Wojsk Lądowych (w tym ostatnim wypadku było to pięć zestawów). W lutym 2013 r. podpisano umowę na dostawę 12 zestawów (trzech dla Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego 1.
Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych i dziewięciu dla Jednostki Wojskowej NIL), rok później zamówiono kolejny, a w 2015 r.
dwa następne. W grudniu 2018 r. zamówiono 12 kolejnych
zestawów, tym razem dla Wojsk Obrony Terytorialnej (trzy
w ramach zamówienia obowiązkowego i dziewięć w ramach
opcji, która została uruchomiona w lipcu 2019 r.). Bezzałogowe aparaty latające zakupione dla WOT zostały dostarczone
w wersji FlyEye 3.0, do której zostały sukcesywnie doprowadzone także wcześniej zakupione aparaty tego typu (prace te
wykonano w latach 2019-2020 na dziewiętnastu zestawach
pozyskanych w latach 2010-2015).
Ostatnie, jak dotąd, zamówienie na systemy BSP klasy
mini bliskiego zasięgu FlyEye zostało złożone w WB Electronics S.A. przez Agencję Uzbrojenia 15 lutego 2022 r. Opiewa
ono na 11 zestawów w wersjach 2.0 i 3.0 dla Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych. Pierwsze z nich zostały
dostarczone jeszcze na przełomie lutego i marca, a całość
dostaw ma zostać zrealizowana w 2023 r. Wartość zamówienia to ok. 50 mln PLN brutto.
Fakt zamówienia zestawów FlyEye dla Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych wynika z pełnego zintewww.zbiam.pl

growania opartego na nich systemu rozpoznawczego z Zautomatyzowanym Zestawem Kierowania Ogniem TOPAZ,
także dostarczanym przez WB Electronics, dzięki czemu
stanowią one kluczowy element rozpoznania artyleryjskiego i korygowania ognia działającego na rzecz obecnie wykorzystywanych przez Wojsko Polskie lufowych i rakietowych
środków rażenia, przede wszystkim 155 mm armatohuabic
samobieżnych Krab i 152 mm haubicoarmat samobieżnych
DANA, a także polowych wieloprowadnicowych wyrzutni
rakietowych WR-40 Langusta. System BSP FlyEye jest najliczniejszym bezzałogowym systemem powietrznym w Siłach Zbrojnych RP: w 31 zestawach tego typu znajdują się
bowiem 124 aparaty latające.
Rozpiętość aparatu FlyEye 3.0 wynosi 3,6 m, długość –
1,8 m, masa startowa – 12 kg, prędkość lotu – 60-120 km/h,
pułap – 3500 m, długotrwałość lotu – ponad 2,5 godziny,
maksymalny zasięg łącza radiowego – 50 km. Napęd stanowi cichy silnik elektryczny ze śmigłem ciągnącym, zasilany z akumulatorów litowo-polimerowych. Czas przygotowania do lotu nie przekracza 10 minut, start odbywa
się z ręki. Tuż przed lądowaniem podkadłubowa sekcja
z głowicą obserwacyjną odrzucana jest kilkanaście metrów
nad ziemią i bezpiecznie opada ze spadochronem. Reszta bezzałogowca ląduje samodzielnie ślizgiem w zadanym
miejscu. Podstawowy moduł misyjny FlyEye wyposażony
jest w ruchomą dwuzakresową głowicę umieszczoną pod
kadłubem. Dzięki temu zapewniony jest szeroki zakres obserwacji z powietrza. Pierwsza z zamocowanych w głowicy
kamer – telewizyjna, służy do monitorowania wybranego
obszaru w świetle dziennym. Druga, to niechłodzona kame-

Wyżej: w listopadzie
2018 r. zamówiono
12 systemów BSP
Orlik opartych na
bezzałogowcu PGZ
-19R. Dotychczas nie
rozpoczęto dostaw,
z powodu zmian
w wymaganiach
i pandemi COVID-19.
Fot. Łukasz Pacholski

NIżej: duże zakupy
BSP dla Wojska
Polskiego zapoczątkował w ostatnim
czasie program
Wizjer, który obejmuje 25 zestawów
klasy mini bliskiego
zasięgu ze 100 bezzałogowymi aparatami
latającymi NeoX-2
(Duch). Fot. Łukasz
Pacholski
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Program Albatros zakłada zakup maksymalnie dwóch systemów BSP
klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania dla
Marynarki Wojennej. Fot. Schiebel Elektronische Geräte GmbH

ra termowizyjna. Jest ona szczególnie przydatna podczas
działań w nocy. Użytkownik ma możliwość szybkiego przełączania zobrazowań video z kamer video i termowizyjnej.
Wyposażenie głowicy i liczba umieszczonych w niej kamer
może być modyfikowana w zależności od wymagań i przeznaczenia systemu FlyEye.
Z misją Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie wiązał się także kolejny zakup systemu BSP dla Wojsk
Specjalnych. W 2010 r. Stany Zjednoczone, za pośrednictwem środków funduszy Foreign Military Financing (FMF),
sfinansowały zakup dla Jednostki Wsparcia Dowodzenia
i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych NIL pojedynczego zestawu BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu Boeing Insitu
ScanEagle D z dziesięcioma bezzałogowymi aparatami latającymi. Jest on od tego czasu intensywnie wykorzystywany przez Wojska Specjalne w różnorodnych misjach poza
granicami kraju – wśród potwierdzonych można wymienić
Afganistan i Irak, gdzie nasi żołnierze wspierali w ostatnich latach siły rządowe walczące z bojownikami Państwa
Islamskiego. Rozpiętość bezzałogowego aparatu latającego
ScanEagle D wynosi 3,1 m, długość – 1,7 m, masa startowa –
26,5 kg, w tym ładunek użyteczny 5 kg, prędkość maksymalna – 150 km/h, pułap – 5950 m, długotrwałość lotu – nie
mniejsza niż 18 godzin, promień działania – 100 km. Start
aparatu odbywa się z wyrzutni pneumatycznej, natomiast
lądowanie następuje z wykorzystaniem urządzenia zwanego Skyhook. Jest to słup o wysokości 15 m, do którego przyczepiona jest lina, którą przechwytuje bezzałogowiec ScanEagle D i w ten sposób znajduje się na ziemi.
Rosnące potrzeby operacyjne doprowadziły do uruchomienia procedury zakupu w Stanach Zjednoczonych
kolejnego bezzałogowego systemu taktycznego dla Wojsk
Specjalnych. Tym razem zdecydowano się na system BSP
Boeing Insitu RQ-21A Blackjack (z pięcioma bezzałogowy6
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mi aparatami latającymi), będący rozwinięciem systemu
ScanEagle. Międzyrządowa umowa na zakup jednego zestawu poprzez procedurę Foreign Military Sales (FMS) została zawarta we wrześniu 2017 r. (umowa miała wartość 25
mln USD netto). Dostawa sprzętu została zrealizowana do
połowy 2019 r. Formalnym jego użytkownikiem jest Jednostka Wojskowa NIL. Promień działania i długotrwałość
lotu RQ-21A Blackjack jest porównywalna z promieniem
ScanEagle, jednak dzięki ponad dwukrotnie większej masie
startowej, może on przenosić większy ładunek użyteczny
i dzięki temu bardziej zaawansowane wyposażenie rozpoznawcze (rozpiętość – 4,8 m, długość – 2,5 m).
W listopadzie 2018 r. Inspektorat Uzbrojenia oraz konsorcjum, w skład którego wchodziły: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (lider
wykonawczy) i PIT-RADWAR S.A. podpisali umowę w sprawie dostaw systemów BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu w ramach programu Orlik. Jego celem była dostawa
12 zestawów bezzałogowych aparatów latających PGZ-19R

Program Zefir zakłada zakup 4 systemów
BSP klasy MALE.
Wśród rywalizujących konstrukcji
jest m.in. koncern
Leonardo ze swoim
zestawem Falco Xplorer. Fot. Leonardo
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(w tym czterech w opcji) za niemal 790 mln PLN brutto – każdy miał
składać się z pięciu platform powietrznych, wyrzutni startowej, wozu
logistycznego, naziemnej stacji kontroli, naziemnego terminala danych, wynośnego terminala wideo oraz przenośnego terminala wideo.
Dodatkowo dostawca ma dostarczyć zintegrowany system logistyczny
i szkoleniowy wraz z niezbędnymi pakietami. Maksymalna masa startowa bezzałogowego aparatu latającego ma wynosić do 150 kg, przy
pułapie 5000 m i długotrwałości lotu do 12 godzin.
Ładunek użyteczny stanowi głowica optoelektroniczna integrująca
kamerę dzienną, kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy i laserowy
wskaźnik celu. Ponadto PGZ-19R ma być wyposażony w stację radiolokacyjną wysokiej rozdzielczości SAR (Synthetic Aperture Radar).
Hybrydowy zespół napędowy – spalinowo-elektryczny, ma z kolei
zapewnić PGZ-19R ciche i dyskretne wykonywanie zadań nad dozorowanym obszarem i w rejonie celu. Lądowanie odbywać się ma w sposób klasyczny lub przy pomocy spadochronu. System charakteryzuje
się dużą mobilnością. Naziemna stacja kontroli i wóz logistyczny zostały zbudowane na bazie 15-stopowych kontenerów umieszczonych
na samochodach wysokiej mobilności. Z kolei naziemny terminal danych i wyrzutnia pneumatyczna zabudowane są na przyczepach ciągniętych przez te samochody. Mobilna konfiguracja zestawu umożliwia jego transport drogą lądową, morską lub lotniczą.
Zgodnie z zapisami umowy dostawy sprzętu miały zostać zrealizowane w latach 2021-23 (zamówienie gwarantowane). Docelowo Plan
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 i 20212035 zakładały zakup do 28 zestawów Orlik do 2026 r., których zadaniem miało być prowadzenie rozpoznania ogólnowojskowego na
poziomie brygady. W toku realizacji umowy doszło jednak do zmian
w specyfikacji przedmiotu zamówienia, które wraz ze skutkami pandemii COVID-19 spowodowały zmianę harmonogramu realizacji
programu. Zamawiający zaakceptował w 2021 r. 11-miesięczne przesunięcie terminu rozpoczęcia dostaw. Pod koniec ubiegłego roku
ujawniono, że prototyp docelowej konfiguracji platformy PGZ-19RA
wykonał loty z zabudowanym zestawem sensorów rozpoznawczych,
co z kolei pozwala mieć nadzieję na wdrożenie do produkcji seryjnej
i rychłe rozpoczęcie dostaw ośmiu zestawów.
W bieżącym roku Ministerstwo Obrony Narodowej, w odpowiedzi
na jedną z interpelacji poselskich, poinformowało, że planuje zwiększenie zamówienia na systemy BSP Orlik – może to sugerować chęć
uruchomienia przynajmniej opcji kontraktowej. Ma to związek m.in.

z planowanym wzrostem liczebności Sił Zbrojnych RP. Według stanu
na maj 2022 r. opóźnienie realizacji programu Orlik wynosiło ok. 18
miesięcy.
W 2019 r. do wyposażenia Wojsk Specjalnych weszły systemy
BSP klasy nano. Te miniaturowe śmigłowce z napędem elektrycznym, których masa startowa nie przekracza 40 gramów (średnica
wirnika – 123 mm, długość kadłuba – 168 mm), rozwijają prędkość
maksymalną 21,5 km/h i mają zasięg 2000 m, a czas ich przebywania w powietrzu to nieco ponad 20 minut. Czas potrzebny do startu
(z ręki, pionowego) wynosi 30-120 s. Pod koniec 2018 r. Jednostka
Wojskowa Komandosów rozpoczęła postępowanie mające wyłonić dostawcę 40 zestawów z takimi aparatami, mających poprawić świadomość sytuacyjną operatorów sił specjalnych w strefie
bliskiej podczas wykonywania misji o różnym charakterze, w tym
w obszarach zurbanizowanych (także wewnątrz budynków). Takie
bezzałogowce, wyposażone w kamery telewizyjną (wideo 640x480,
zdjęcia 1200x1600) i termowizyjną (wideo i zdjęcia 160x120), to de
facto uzupełnienie celowników do broni strzeleckiej i indywidualnych przyrządów obserwacyjnych.
W maju 2019 r. ogłoszono, że zwycięzcą postępowania na sprzęt tej
klasy została firma UMO Sp. z o.o., która za nieco ponad 14 mln PLN
brutto dostarczyła 40 zestawów z bezzałogowcami FLIR Systems
(obecnie Teledyne FLIR) PD-100 Black Hornet III. Dostawę zrealizowano jeszcze w tym samym roku.
Pierwszym sukcesem w realizacji programu operacyjnego Obserwator, zawartego w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
RP na lata 2021-2035, który obejmuje zakupy platform bezzałogowych, było podpisanie latem 2020 r. umowy z firmą Asseco Poland
S.A. dotyczącej zakupu sześciu systemów BSP klasy mikro za 4,6 mln
PLN brutto. Dostawy 12 platform latających typu MayFly miały zostać
zrealizowane do końca 2021 r., a docelowym użytkownikiem miały być
Wojska Specjalne. Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia, każda platforma ma mieć maksymalną masę startową nie większą
niż 1,6 kg, a ich głównym zadaniem ma być prowadzenie obserwacji
obszaru w rejonie działań zespołu bojowego (w warunkach dziennych
i nocnych). Procedura zakupu została zainicjowana jeszcze w 2016 r.
Pierwsze podejście unieważniono w marcu 2017 r. ze względu na niedoszacowanie budżetu przez zamawiającego. Drugie uruchomiono
w grudniu 2018 r. i zakończyło się ono podpisaniem wspomnianej
umowy z Asseco Poland S.A.
W bieżącym roku Agencja Uzbrojenia ogłosiła, że w ramach pilnej potrzeby operacyjnej można spodziewać się zakupu systemu BSP klasy opercyjnej dalekiego
zasięgu General Atomics MQ-9 Reaper. Fot. USAF
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Kolejną umową dotyczącą zakupu systemów BSP dla Sił
Zbrojnych RP, tym razem poza programami operacyjnymi zapisanymi w Planie Modernizacji Technicznej na lata
2021-2035, jest kontrakt z turecką firmą Baykar na cztery
zestawy BSP klasy taktycznej średniego zasięgu Bayraktar
TB2 podpisany w maju 2021 r. Zamówienie zrealizowano
poprzez procedurę pilnej potrzeby operacyjnej – udzielenie zamówienia przeprowadzono w trybie negocjacji
z jednym wykonawcą. Jak wskazał w lipcu 2021 r. gen. broni Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił
Zbrojnych, decyzję o zamówieniu podjęto w wyniku analiz
i obserwacji działań połączonych sił rosyjsko-białoruskich,
które systematycznie zwiększają swój potencjał na wschodnich granicach NATO.
Zamówienie obejmuje cztery systemy BSP klasy taktycznej średniego zasięgu Bayraktar TB2. W skład każdego zestawu wejdzie: sześć bezzałogowych aparatów latających,
trzy mobilne stacje kierowania i kontroli, trzy mobilne
terminale transmisji danych (pozwalające na zwiększenie
zasięgu operacyjnego), sześć głowic optoelektronicznych
L3 WESCAM MX-15, dwie stacje radiolokacyjne Leonardo
Osprey 30 oraz lotnicze środki bojowe naprowadzane laserowo Roketsan MAM-C i MAM-L. Ponadto zakupiono dwa
symulatory, z których jeden ma zostać zainstalowany w 12.
Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu,
a drugi w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Całkowity koszt zakupu to 1,745 mld PLN brutto, a dostawy zestawów mają zostać zrealizowane w latach 2022-2024 (2022 r.
– jeden, 2023 r. – dwa i 2024 r. – jeden).
Rozpiętość bezzałogowego aparatu latającego Bayraktar
TB2 wynosi 12,0 m, długość – 6,5 m, maksymalna masa startowa – 700 kg, w tym ładunek użyteczny 150 kg, prędkość
maksymalna – 220 km/h, przelotowa – 130 km/h, pułap operacyjny 5485 m, maksymalny – 7620 m, długotrwałość lotu –
do 27 godzin, zasięg łączności radiowej – do 300 km (większy
zasięg aparatu jest możliwy tylko w trybie autonomicznym).
Jest to klasyczny górnopłat, z usterzeniem połączonym ze
skrzydłami za pomocą dwóch belek ogonowych. Silnik tłokowy o mocy 100 KM ze śmigłem pchającym został umieszczony z tyłu kadłuba. Start i lądowanie klasyczne – samolotowe.
Zastosowana awionika pozwala na autonomiczne kołowanie,
start, lot i lądowanie bezzałogowego aparatu latającego.
Prawdziwe przyspieszenie, niespotykane w dotychczasowej historii systemów bezzałogowych statków powietrznych w Siłach Zbrojnych RP przyniosły ostatnie miesiące.
Poza wspomnianą już kolejną umową na zakup systemów
BSP klasy mini bliskiego zasięgu FlyEye podpisano kilka kolejnych, a także poinformowano o rychłym zawarciu
następnych, tak w ramach już trwających postępowań, jak
i pilnej potrzeby operacyjnej.
W grudniu 2021 r. Inspektorat Uzbrojenia podpisał umowę z Polską Grupą Zbrojeniową dotyczącą zakupu 25 systemów BSP klasy mini Wizjer. Na jej mocy, za kwotę 174 mln
PLN brutto, w latach 2024-2027 do jednostek Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych trafi 100 aparatów latających,
25 naziemnych stacji kontroli, terminale przesyłu danych,
przenośne terminale video i wymienne głowice optoelektroniczne. Platformą Wizjera będzie aparat NeoX-2, zaprojektowany i zbudowany przez Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych. Licencja na jego produkcję została zakupiona
przez konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
w składzie Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (lider techniczny) i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (producent
struktur kompozytowych).
8
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Każdy zestaw Wizjer będzie obejmować cztery bezzałogowe aparaty latające z maksymalną masą startową nieprzekraczającą 13 kg. Start ma odbywać się automatycznie z wykorzystaniem wyrzutni, natomiast lądowanie realizowane
ma być przy pomocy spadochronu i poduszki powietrznej.
Prędkość lotu bezzałogowca NeoX-2 ma wynosić 140 km/h,
pułap operacyjny – 1000 m, maksymalny czas lotu – powyżej 3 godzin. Promień operacyjny ma wynosić do 35 km od
stanowiska operatora systemu. Przygotowanie do lotu ma
zajmować nie więcej niż 15 minut.
Należy w tym miejscu dodać, że nie będą to pierwsze
bezzałogowce spod znaku NeoX w Wojsku Polskim. Wcześniej bowiem – w listopadzie 2016 r. – dwa zestawy NeoX
zakupiła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (obecnie Lotnicza Akademia Wojskowa) do szkolenia
operatorów systemów bezzałogowych. Program Wizer po
raz pierwszy znalazł się w wieloletnim Planie Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych RP już w 2012 r. – według ówczesnych zamierzeń, podpisania umowy spodziewano się już
w 2014 r., a wieloletnie opóźnienie wynikało z wydłużenia
faz dialogu technicznego i analityczno-koncepcyjnej postępowania, a później także z konieczności ustalenia statusu
zamówienia.
30 grudnia 2021 r. Inspektorat Uzbrojenia poinformował o postępach w kolejnym przetargu dotyczącym zakupu
taktycznych systemów bezzałogowych. Tym razem chodzi
o zakup dwóch systemów BSP krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania, kryjących się pod kryptonimem
Albatros. Komunikat mówi, że na ostatnim etapie postępowania pozostał jeden oferent: firma Schiebel Elektroni-

Wojska Specjalne
dysponują m.in.
pojedynczym systemem BSP klasy
taktycznej krótkiego
zasięgu Boeing Insitu
ScanEagle. Fot. US
Navy

W 2019 r. Wojska
Specjalne dodatkowo
otrzymały jeden
zestaw RQ-21 Blackjack tego samego
producenta, o analogicznym przeznaczeniu, ale o większych
możliwościach.
Fot. US Navy
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Grupa WB dostarczyła Siłom Zbrojnym RP dziesięć zestawów amunicji krążącej
Warmate. W bieżącym roku doszło do podpisania kontraktu w sprawie kontynuacji zakupów tego typu uzbrojenia. Fot. DGRSZ

sche Geräte GmbH z bezzałogowym śmigłowcem Camcopter S-100
(do składania ofert wstępnych Inspektorat Uzbrojenia zaprosił dwóch
wykonawców: WB Electronics S.A. i Schiebel Elektronische Geräte
GmbH).
Program Albatros został uruchomiony 15 grudnia 2019 r. Głównym
zadaniem Albatrosa ma być rozpoznanie sił przeciwnika na morzu
i linii brzegowej, a także wsparcie operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Z tego też względu maszyny mają otrzymać optoelektroniczną
głowicę obserwacyjną i mieć możliwość integracji stacji radiolokacyjnej SAR oraz systemu łączności pozwalającego na przekazywanie
danych rozpoznawczych w czasie rzeczywistym. Aparat latający wchodzący w skład systemu ma cechować się maksymalną masą startową
nieprzekraczającą 200 kg. Obok zdolności do działania z terenu przygodnego, platformy powinny być przystosowane także do operowania
z pokładów okrętów dysponujących lądowiskami i infrastrukturą lotniczą, analogiczną do załogowych śmigłowców bazowania pokładowego. Biorąc pod uwagę, że przetarg znajduje się na finalnym etapie,
podpisania umowy należy spodziewać się jeszcze w tym roku.
17 lutego br. Agencja Uzbrojenia wydała komunikat na temat stanu
zaawansowania programu Ważka, mającego doprowadzić do pozyskania przez Wojsko Polskie systemów BSP klasy mini pionowego startu
i lądowania. Chodzi o dostawę 10 systemów, które mają pozwalać na
prowadzenie obserwacji dzienno-nocnej w terenie zurbanizowanym,
górzystym i leśnym. Platforma ma być wyposażona w napęd elektryczny, a pułap operowania nie może być mniejszy niż 3000 m. Zestaw ma
umożliwiać wykonywanie lotów bez korzystania z dodatkowej infrastruktury poza naziemną stacją kontroli zintegrowaną z łączem danych.
Do udziału w postępowaniu, które uruchomiono w grudniu 2021 r.
zgłosiło się dwóch oferentów: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i, będące w strukturze korporacji Lockheed Martin, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. z Mielca.
Zgodnie z komunikatem, w połowie lutego komisja przetargowa rozwww.zbiam.pl

poczęła proces oceny dokumentacji złożonej przez oferentów. Co warto podkreślić, w przypadku programu Ważka zamawiający zastrzegł
sobie prawo sprawdzenia weryfikacyjnego sprzętu przed zawarciem
umowy. Także ten program, podobnie jak większość procedur zakupów bezzałogowców dla Sił Zbrojnych RP, jest znacznie opóźniony w stosunku do pierwotnych planów. Według Planu Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022, umowa na dostawę
systemu BSP klasy mini pionowego startu i lądowania Ważka miała
zostać zawarta w 2014 r. i obejmować zakup do 15 zestawów, w tym pięć
dostarczonych po 2022 r. Oficjalnie opóźnienie wynikło z wydłużenia
procedur dialogu technicznego i zatwierdzenia wniosków fazy analityczno-koncepcyjnej programu.
Inspektorat Uzbrojenia w listopadzie ubiegłego roku zakończył
fazę analityczno-koncepcyjną dla programu pozyskania systemów
BSP klasy taktycznej średniego zasięgu Gryf i w grudniu rozpoczęto
fazę realizacyjną, czyli postępowanie na dostawy, w trybie negocjacji
z kilkoma wykonawcami. Ministerstwo obrony wcześniej przekazało
informacje z których wynikało, że w ramach programu Gryf zamierza
nabyć w latach 2026-2035 trzynaście zestawów, po cztery bezzałogowe
aparaty latające w każdym (wcześniej była mowa o 12 – sześć miało zostać wprowadzonych do eksploatacji do 2022 r., a kolejne sześć, po tym
terminie). Zestawy tej klasy mają być zdolne do wykonywania zadań
rozpoznawczych i uderzeniowych (w drugiej kolejności) oraz mieć
promień działania w granicach 200 km. Mają one być wykorzystywane
na szczeblu dywizji.
28 lutego br. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało
o podjęciu decyzji dotyczącej zakupu w Stanach Zjednoczonych rozpoznawczo-bojowego systemu BSP klasy operacyjnej dalekiego zasięgu General Atomics MQ-9 Reaper w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Zakup sprzętu tego typu ma odbywać się poza programem
Zefir, zapisanym w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP
na lata 2013-2022 i 2021-2035, który przewiduje pozyskanie zestawów
BSP analogicznej klasy. Decyzja ta jest wynikiem gwałtownego pogorRAPORT ZBiAM
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Polskie Wojska
Specjalne dysponują
m.in. bezzałogowcami klasy nano: PD100 Black Hornet III.
Fot. Departament
Obrony USA

szenia się sytuacji polityczno-militarnej w Europie Środkowej i Wschodniej po rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Ani Agencja Uzbrojenia ani Ministerstwo Obrony Narodowej nie poinformowało dotąd o szczegółach planowanego zakupu. Pozyskanie systemu BSP MQ-9 Reaper musi
odbywać się poprzez procedurę Foreign Military Sales
(FMS). Wcześniej resort obrony narodowej sygnalizował, że
analizowane są możliwości zakupu bezzałogowców MQ-9
Reaper. Wówczas jednak wydawało się, że będą one pozyskane w ramach programu Zefir, który jak się okazuje ma
być jednak prowadzony równolegle. Program Zefir pojawił
się już w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP
na lata 2013-2022, a ówczesne plany przewidywały zawarcie
umowy dostawy już w 2014 r. Program Zefir zakładał zakup
czterech zestawów BSP klasy MALE (w składzie każdego

miały znajdować się trzy bezzałogowe aparaty latające),
których głównym zadaniem miały być misje rozpoznawcze
na szczeblu operacyjnym, a także wykonywanie precyzyjnych uderzeń lotniczymi środkami bojowymi klasy „powietrze-ziemia”.
Bezzałogowy aparat latający MQ-9 Reaper ma rozpiętość
20,0 m, długość – 11,0 m, wysokość – 3,8 m, masa własna
– 2223 kg, maksymalna startowa – 4760 kg, ładunek użyteczny – 1700 kg, prędkość maksymalna – 482 km/h, przelotowa – 313 km/h, pułap maksymalny – 15 240 m, operacyjny – 7500 m, długotrwałość lotu z pełnym ładunkiem
– 14 godzin, promień działania – 1900 km. Napęd stanowi
silnik turbośmigłowy o mocy 900 KM ze śmigłem pchającym. MQ-9 Reaper jest wyposażony w wielospektralny system obserwacyjno-celowniczy AN/DAS-1 MTS-B oraz stację
radiolokacyjną SAR AN/APY-8 Lynx II. Jego podstawowe
uzbrojenie stanowią kierowane pociski rakietowe „powietrze-ziemia” AGM-114 Hellfire oraz 227-kilogramowe bomby kierowane (laserowo – GBU-12 Paveway II i satelitarnie
– GBU-38 JDAM).
Poza systemami bezzałogowych statków powietrznych
przeznaczonymi wyłącznie do rozpoznania bądź dla których misje uderzeniowe mają znaczenie wtórne, osobnym
obszarem zakupów MON jest proces pozyskiwania systemów amunicji krążącej (loitering munition), a także systemów poszukiwawczo-uderzeniowych. W tym obszarze
pierwsze zamówienie złożono 20 listopada 2017 r., kiedy
Jednostka Wojskowa NIL, realizując zakupy sprzętu na
rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej, zawarła kontrakt z Grupą WB na dostawę (zamówienie gwarantowane i opcje) do
stu zestawów po 10 aparatów bezzałogowych w każdym,
amunicji krążącej Warmate 1 za ok. 100 mln PLN. Ostatecznie dostawy, zapoczątkowane 19 grudnia 2017 r., objęły jedynie dziesięć zestawów ze 100 aparatami, a więc zapisane

Inspektorat Uzbrojenia zamówił w ostatnim czasie m.in. bezzałogowe aparaty latające klasy
mikro MayFly, które mają zostać dostarczone w bieżącym roku. Fot. Asseco Poland S.A.
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Głównym środkiem pozyskiwania informacji o przeciwniku i celach w systemie
poszukiwawczo-uderzeniowym Gladius będą rozpoznawcze bezzałogowe statki
powietrzne FT-5. Fot. Grupa WB

w umowie zamówienie gwarantowane. Posłużyły one do prób wojskowych i szkolenia operatorów Wojsk Obrony Terytorialnej.
Ważność tej umowy wygasła, w związku z tym w kwietniu tego roku
doszło do podpisania nowej umowy pomiędzy Grupą WB a Agencją
Uzbrojenia na dostawę Inteligentnego Systemu Kierowanego do Rażenia Celów Warmate 1 w wersji 3.0, która opiewa na kwotę 50 mln PLN
brutto. Zamówienie dotyczy nieujawnionej liczby zestawów, ale można ją szacować na 40÷50 zestawów i 400÷500 aparatów. Ich dostawy
mają rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku, a sam kontrakt obejmuje
zarówno aparaty w odmianie bojowej, jak i szkolno-treningowej, a także pakiet logistyczny i szkoleniowy. Zamiar zakupu amunicji krążącej
Warmate został zasygnalizowany przez MON już pod koniec ubiegłego
roku, co powoduje, że nie należy łączyć go bezpośrednio z obecnym
konfliktem na Ukrainie.
Zamówienie drugiej transzy zestawów Warmate poprzedziła debata
publiczna związana z faktem opracowywania przez podmioty należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej konkurencyjnego rozwiązania
w postaci amunicji krążącej DragonFly (wykorzystującej platformę
wielowirnikową pionowego startu i lądowania). Ostatecznie zamawiający zdecydował się na już wykorzystywane rozwiązanie, które
charakteryzuje się długotrwałością lotu na poziomie do 50 minut
i zasięgiem dochodzącym do 40 km. Program Warmate jest dobrą ilustracją współpracy polskiego sektora obronnego na poziomie biznesu
prywatnego (Grupa WB) i należącego do Skarbu Państwa – dostawcą
głowic bojowych są bowiem Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.
należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Największa pod względem zakresu i wartości umowa w historii eksploatacji bezzałogowych systemów powietrznych przez Siły Zbrojne RP
została zawarta 6 maja 2022 r. Tego dnia Agencja Uzbrojenia zawarła
z firmą WB Electronics S.A. z Grupy WB kontrakt na dostawę bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius. Wartość
umowy to ok. 2 mld PLN brutto. Program ten nie był zapisany w Planie
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnch RP na lata 2021-2035 i ma związek, podobnie jak zakup czołgów Abrams, z koniecznością szybkiej rozbudowy potencjału Wojska Polskiego w związku z zaostrzeniem sytuacji
w Europie Środkowej, czyli na wschodniej flance NATO.
Przedmiotem umowy jest dostawa czterech modułów bateryjnych
bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius
wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym. Pakiet logistyczny
obejmuje dostawę zestawów obsługowych i usługę serwisową bezzałogowych statków powietrznych wchodzących w skład systemu, natomiast w ramach pakietu szkoleniowego, uwzględniającego szkolenia
personelu, pozyskane zostaną treningowe bezzałogowe statki powietrzne oraz symulatory całego systemu. W realizacji umowy wezmą
udział nie tylko firmy Grupy WB, ale także przedsiębiorstwa Polskiej
www.zbiam.pl

Grupy Zbrojeniowej i inne podmioty polskiego przemysłu obronnego.
Dostawa elementów pierwszego modułu bateryjnego ma zostać
zrealizowana jeszcze w bieżącym roku. Poszczególne moduły bateryjne systemu Gladius mają wejść w skład pułków Wojsk Rakietowych
i Artylerii Wojsk Lądowych, w pierwszej kolejności rozlokowanych na
wschodzie naszego kraju. Zdolności rozpoznawcze systemu Gladius
będą mogły zostać wykorzystane także przez inne nowoczesne środki
ogniowe wchodzące w skład pułków artylerii, takich jak: 155 mm armatohaubice samobieżne Krab, polowe wyrzutnie rakietowe WR-40
Langusta, czy wyrzutnie rakietowe dalekiego zasięgu HIMARS/Homar. Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius przeznaczone będą do precyzyjnego rażenia
celów na odległości ponad 100 km oraz prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza.
Głównym środkiem pozyskiwania informacji w systemie będą rozpoznawcze bezzałogowe statki powietrzne FT-5, wyposażone w głowice optoelektroniczne umożliwiające rejestrację obrazu, zarówno
w świetle dziennym, jak i z wykorzystaniem termowizji. Rolę efektorów systemu będą pełniły uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne BSP-U Gladius (w kilku wersjach), których zamówiono „kilkaset”,
zintegrowane z użytkowanym powszechnie w Wojskach Rakietowych
i Artylerii systemem kierowania ogniem TOPAZ. System ma otwartą
architekturę, a więc łatwo będzie mógł być modernizowany i wzbogacany o nowe elementy, możliwa będzie integracja z nim innych bezzałogowców wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP, w tym pochodzących z Grupy WB FlyEye i Warmate 1 3.0.
W skład modułu bateryjnego wejdą: wyrzutnie, wozy dowodzenia,
pojazdy amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas uderzeniowych
bezzałogowych statków powietrznych BSP-U Gladius.
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GRUPA
WB
Bezzałogowy ekosystem powietrzny
Grupa WB
GRUPA WB jest największym projektantem i producentem systemów bezzałogowych
w Polsce. To jeden z niewielu wytwórców na całym świecie, którego rozwiązania zostały
z powodzeniem sprawdzone w konflikcie pełnoskalowym. Stworzone w Polsce systemy
są wykorzystywane podczas działań wojennych, w których na szeroką skalę stosowane
są różne zestawy obrony przeciwlotniczej oraz środki walki radioelektronicznej. Polskie
rozwiązania wychodzą z tej próby zwycięsko. Dzięki swoim doświadczeniom i kompetencjom, GRUPA WB nie tylko podpisuje liczne umowy na dostawy zestawów bezzałogowców,
ale też uzyskuje wielomiliardowe zamówienia na rozbudowane bezzałogowe ekosystemy
rozpoznawczo-komunikacyjno-uderzeniowe dla swojego głównego odbiorcy, jakim są
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Dwusilnikowy FT-5
zadebiutował w 2016
roku. Oferowany
w kilku wariantach,
z napędem elektrycznym, spalinowym
lub hybrydowym;
bez podwozia lub
z podwoziem stałym
albo składanym.

Startujący z ręki
FlyEye to najbardziej
znany system bezzałogowy GRUPY WB.
To jednocześnie jeden z nielicznych na
świecie bezzałogowców sprawdzonych
podczas konfliktu
wielkoskalowego.

O

becnie GRUPA WB ma unikalne w skali światowej kompetencje nie tylko w rozwoju bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych
systemów powietrznych, ale też całych bezzałogowych
ekosystemów powietrznych obejmujących jednorodne
i niejednorodne roje (floty) bezzałogowców. Nie byłoby
to jednak możliwe bez osiągnięcia wirtuozerii w dziedzinie systemów łączności i komunikacji. To właśnie dzięki
nim można kierować bezzałogowymi statkami powietrznymi w ramach większego systemu, odbierać i wysyłać
z nich dane, a także wykorzystywać w roli powietrznych
stacji przekaźnikowych i węzłów sieci komunikacji i wymiany danych.
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W 2021 roku GRUPA WB zaprezentowała ekosystem bezzałogowy W2MPIR. W
jego skład mogą wejść bezzałogowce wielozadaniowe (FlyEye i FT-5) oraz amunicja krążąca różnego typu (WARMATE 1 i 2).

FlyEye: sprawdzony podczas wojny

FlyEye jest najbardziej rozpoznawalnym systemem bezzałogowym
w ofercie GRUPY WB. To sprawdzone, ale stale rozwijane rozwiązanie.
FlyEye jest bezzałogowym motoszybowcem, zdolnym do długotrwałego lotu z wyłączonym silnikiem przy wykorzystaniu prądów powietrznych. To największy system w swojej klasie nadal startujący z ręki.
Oznacza to, że może wzbić się w powietrze z dowolnego miejsca, z dachu budynku czy innego miejsca w silnie zurbanizowanym lub zalesionym obszarze. Podczas startu leci w górę niemal pionowo.
FlyEye to rozwiązanie sprawdzone w działaniu w konfliktach symetrycznych i asymetrycznych, w których jest codziennie wykorzystywany od ponad połowy dekady. Lekcje wyniesione z wojny pełnoskalowej
to niezwykłe doświadczenie dla producenta. W połączeniu z wymianą
doświadczeń z użytkownikiem, pozwala wprowadzać do systemu nowe
rozwiązania i natychmiast reagować na możliwe zagrożenia dla niezawodnej pracy bezzałogowca. FlyEye może latać w przestrzeniach z zakłóconym lub wręcz całkowicie zagłuszonym satelitarnym sygnałem
nawigacyjnym. Został wyposażony w transponder, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania, łatwiejsza jest separacja od innych
statków powietrznych.
Wchodzący w skład systemu bezzałogowiec FlyEye wyposażony jest
w wymienny moduł misyjny, w którym może znaleźć się głowica obserwacyjna z kamerami dzienną i termowizyjną niechłodzoną lub termowizyjną chłodzoną. Inne dostępne moduły pozwalają stworzyć z bezzałogowca latający przekaźnik i węzeł sieci komunikacyjnej lub też może
być wykorzystany jako latający transmiter sygnału zwiększający zasięg
innych systemów bezzałogowych.
FlyEye opracowano biorąc pod uwagę szczególne wymagania Wojsk
Rakietowych i Artylerii. Charakteryzuje się niezwykłą dokładnością
w wyznaczaniu miejsca położenia celów. Użycie głowic optoelektronicznych w połączeniu z unikalnym algorytmem transmisji obrazu
z kamer pozwoliło na uzyskanie niezwykłej precyzji w namierzaniu
obiektów do ataku oraz ewentualnej korekcji ognia. FlyEye został
zintegrowany z systemem zarządzania walką TOPAZ, opracowanym
przez GRUPĘ WB. Pozwala to na natychmiastowe przekazanie obrazu
z systemu bezzałogowego do dowolnych pojazdów Wojska Polskiego,
w tym wozów bojowych lub samobieżnych zestawów artyleryjskich
i rakietowych.
Wielozadaniowy FlyEye znajduje się w służbie Wojsk Specjalnych,
Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej. Polski system odniósł
sukces nie tylko w kraju, opracowane przez GRUPĘ WB bezzałogowce
www.zbiam.pl

zostały dostarczone do użytkowników poza granicami Polski. Jakość
bezzałogowych rozwiązań GRUPY WB została doceniona przez NSPA
(NATO Support and Procurement Agency) – agencję wsparcia i zamówień obronnych NATO. FlyEye jest jedynym opracowanym w Polsce
zaawansowanym systemem wojskowym, który jest oferowany przez
agencję NSPA. To nobilitacja polskiego produktu i potwierdzenie jego
najwyższej jakości.
Dostarczone do Straży Granicznej systemy FlyEye używane są do codziennego nadzoru nad granicami kraju, trafiły także do polskich instytucji związanych z bezpieczeństwem państwa. FlyEye jest z powodzeniem używany do poszukiwania zaginionych osób, wykrywania ognisk
pożarów oraz nadzoru i sprawdzania linii energetycznych. FlyEye charakteryzuje możliwość prowadzenia działań w trudnych warunkach atmosferycznych, podczas których loty samolotami załogowymi są niedozwolone. Zastosowanie precyzyjnych danych z głowicy obserwacyjnej
pomaga w mierzeniu odległości do jednostek ratowniczych, gaśniczych
lub poszukiwawczych.

FT-5: większe możliwości

GRUPA WB ma także w ofercie większy bezzałogowy system powietrzny – FT-5. To nowatorska konstrukcja cechująca się prostotą logistyki
i obsługi, a jednocześnie wysoką długotrwałością lotu. Podobnie, jak
FlyEye został opracowany przez konstruktorów z gliwickiej spółki Flytronic. Podstawą systemu jest dwusilnikowy bezzałogowiec o maksymalnej masie startowej 85 kg. Zastosowanie dwóch silników zwiększa
niezawodność i tym samym gwarancję wykonania misji. Większa masa
startowa oznacza, że na pokładzie FT-5 można zmieścić więcej wyposażenia. Bezzałogowiec może być wyposażony w głowice optoelektroniczne, sensory COMINT/ELINT, detektory rozpoznawania skażeń a także
uzbrojenie. Modułowa konstrukcja FT-5 ułatwia transport. Gotowość
do startu osiągana jest w ciągu 30 minut.
FT-5 może startować z wyrzutni, mieć stałe lub składane podwozie.
Bezzałogowiec napędzany jest silnikami elektrycznymi, spalinowymi
lub – w najnowszej odmianie – wykorzystano rozwiązanie hybrydowe.
Start i lądowanie odbywa się całkowicie automatycznie, jest możliwe
w terenie przygodnym lub na krótkim odcinku drogi. FT-5, zależnie od
wersji, może latać nawet do 14 godzin.

Warmate: amunicja krążąca

GRUPA WB zapoczątkowała w Polsce prace nad amunicją krążącą –
niewielkimi systemami bezzałogowymi wyposażonymi w głowice bojowe. Rozwiązania tego typu niszczą cele atakując je bezpośrednio.
RAPORT ZBiAM
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lów. Opracowane przez GRUPĘ WB rozwiązanie może być
wykorzystywane w postaci samodzielnego systemu, transportowanego przez spieszonych żołnierzy lub jako zestaw
zintegrowany z pojazdem. System WARMATE wyposażony
jest w moduły sterujące umożliwiające pełną automatyzację
większości etapów lotu oraz wspieranie operatora w fazie
naprowadzania na cel. Kierowanie latającym środkiem bojowym odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o przekaz
wideo. Operator ma pełną kontrolę w zakresie wyboru trybu
pracy systemu, pomiędzy wielorazowym trybem rozpoznawczym a jednorazowym trybem bojowym.

WARMATE 2: zasięg i siła uderzenia

Zgłoszone przez użytkowników zapotrzebowanie doprowadziło do opracowania amunicji krążącej o większych
możliwościach uderzeniowych WARMATE 2. To bezzałogowy system wymagający do startu wyrzutni holowanej
lub zintegrowanej z pojazdem. WARMATE 2 wyposażono
w modułową głowicę bojową, pozwalającą na niszczenie
wszystkich celów na polu walki, włącznie z silnie opancerzonymi wozami bojowymi. System ma być jednak przeznaczony w pierwszej kolejności do likwidowania szczególnie
ważnych obiektów, jak stacje radiolokacyjne czy okopane stanowiska dowodzenia. WARMATE 2 może operować
na odległościach przekraczających dwieście kilometrów,
a jego czas lotu przekracza dwie godziny.

W2MPIR: powietrzny inteligentny rój

Wyżej: GRUPA WB
specjalizuje się
również w amunicji
krążącej. WARMATE,
wprowadzony do Sił
Zbrojnych RP w 2021
roku, to konstrukcja
z wymienną głowicą
bojową, zdolna do
operacji w roju.

Niżej: bezzałogowe
systemy obok funkcji
obserwacyjnej mogą
też pełnić rolę powietrznych węzłów
sieci komunikacyjnej. Tworzy to bazę
dla niskoemisyjnego
systemu łączności
SILENT NETWORK.
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Prace nad systemem WARMATE rozpoczęły się w 2012
roku. Już w cztery lata później podpisano pierwszą umowę
z zagranicznym odbiorcą – jednym z państw członkowskich
NATO. WARMATE to amunicja krążąca z wymienną głowicą
bojową. Użytkownik może dopasować ją do rodzaju atakowanego celu. WARMATE startuje z lekkiej wyrzutni, która wraz
z systemem może być transportowana w plecakach.
W 2017 roku systemy uderzeniowe opracowane przez
GRUPĘ WB zostały zamówione przez Siły Zbrojne RP. Kolejne umowy eksportowe zawierano w latach 2018-2019, wówczas też uzyskane zostały pierwsze doświadczenia bojowe
z zastosowania amunicji krążącej. W międzyczasie system
WARMATE został zintegrowany z systemem zarządzania polem walki TOPAZ.
System rozwijano we współpracy z użytkownikami, wydłużając zasięg i czas lotu oraz wprowadzając pierwszą
możliwość działania w ramach roju. Najnowsza odmiana
WARMATE ma modułową budowę, co ułatwia korzystanie
z systemu. W 2020 roku wraz z kolejną umową eksportową
wprowadzono poprawione głowice bojowe. W rok później
podpisano kolejną umowę na eksport systemu WARMATE
do nowego użytkownika. Wprowadzono także nowe systemy sensoryczne oraz dopracowano operacje platform
w roju.
13 stycznia 2021 roku inteligentny system kierowany do
rażenia celów WARMATE 1 został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP. W maju 2022 roku GRUPA WB podpisała z Agencją
Uzbrojenia umowę na dostawy amunicji krążącej. Kontrakt
obejmuje dostawę kolejnych zestawów WARMATE w najnowszych wersjach bojowych i treningowych wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym.
WARMATE służą do identyfikowania oraz atakowania,
w zależności od zastosowanej głowicy, różnego typu ce-

Opracowanie wielozadaniowego wielodomenowego modułowego powietrznego inteligentnego roju (W2MPIR) jest
owocem wielu lat synergicznych doświadczeń spółek GRUPY
WB w dziedzinie BSP, łączności i zaawansowanej elektroniki. To kompilacja wiedzy, która pozwoliła stworzyć bezzałogowy ekosystem powietrzny. Warto dodać, że W2MPIR
to w całości polskie rozwiązanie, do którego pełnię praw
intelektualnych ma podmiot z Polski. System nie jest zatem
w żadnym stopniu zależny od zagranicznych dostawców,
można go swobodnie zmieniać i modyfikować do swoich potrzeb. Podstawą systemu W2MPIR jest wykorzystanie do najtrudniejszych misji na polu walki systemów bezzałogowych,
zunifikowanych pod względem łączności i przekazywania
danych.
W2MPIR to połączenie bezzałogowych systemów rozpoznawczych i uderzeniowych, może pełnić zarówno rolę
obserwacyjną, jak i być wykorzystywany do niszczenia ważnych lub silnie chronionych obiektów. W wyniku wykonywanych przez precyzyjnie naprowadzaną amunicję krążącą
ataków wielokierunkowych W2MPIR jest w stanie czasowo
obezwładnić strefy antydostępowe i zneutralizować wielowarstwową obronę przeciwlotniczą. System może działać
przy tym w środowisku silnie zakłóconym, pozbawionym
dostępu do nawigacji satelitarnej.
W2MPIR umożliwia radykalne skrócenie czasu między
rozpoznaniem i identyfikacją celu a jego porażeniem
i obezwładnieniem. Wykorzystuje przy tym tanie i precyzyjne środki rażenia. Część z nich może mieć zdolności pozorowania celów o dużej wartości, inne mogą być nośnikami
sensorów emisji elektromagnetycznej. W2MPIR jest zintegrowany z narodowym systemem zarządzania polem walki
TOPAZ. Dzięki temu możliwy jest natychmiastowy wybór
środka rażenia. Może to być amunicja krążąca, lotnictwo, artyleria lufowa bądź rakietowa.
System W2MPIR wykorzystuje rozwiązania już wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP, jak rozpoznawcze
02/2022

W maju 2022 roku
GRUPA WB podpisała
największą umowę
na dostawę systemu
bezzałogowego w
historii polskiej wojskowości. Jej elementem są bezzałogowce
rozpoznawcze typu
FT-5 i uderzeniowe
BSP-U.

systemy FlyEye i amunicję krążącą WARMATE. Uzupełniają je wielozadaniowe bezzałogowe statki latające FT-5 oraz
większa amunicja krążąca WARMATE 2. W2MPIR ma otwartą architekturę, możliwe jest włącznie do niego także innych
systemów bezzałogowych oraz innych środków bojowych.
System pozwala budować powietrzne magazyny środków
wsparcia ogniowego, dostępne dla pododdziałów różnego
szczebla.
W2MPIR wykorzystuje siłę przeciwnika do jego zwalczania. Wybrane przez użytkownika systemy sensorów mogą
w jego wersji systemu namierzać i identyfikować wykryte
źródła emisji elektromagnetycznej. W2MPIR precyzyjnie nakierowuje na cel z powietrznego magazynu amunicję krążącą WARMATE lub inne środki bojowe. Bezzałogowce uderzeniowe wchodzące w skład systemu W2MPIR wykorzystują
rozwiązania sztucznej inteligencji. Charakteryzuje je poziom

autonomii pozwalający – jeżeli takie będzie życzenie użytkownika – na samodzielne niszczenie wskazanych celów.

SILENT NETWORK: trudnowykrywalna
sieć komunikacyjna

FT-5 i FlyEye służą także jako latające retransmitery sygnału, zapewniają komunikację dla innych platform. Służą
jako węzły komunikacji sieci SILENT NETWORK, również
oferowanej przez GRUPĘ WB. To trudna do wykrycia i zakłócenia sieć komunikacyjna zapewniająca łączność na poziomie batalionu. System jest skalowalny, a zatem da się go
rozbudować nawet dla większych jednostek.
GRUPA WB stworzyła SILENT NETWORK w odpowiedzi na zagrożenia współczesnego pola walki. Powszechnie
wprowadzane są środki walki oraz rozpoznania radioelektronicznego pozwalające wykryć i zidentyfikować sygnatury
elektromagnetyczne źródeł emisji. Pozwala to precyzyjnie
określić położenie i wielkość pododdziału używającego odpowiednich urządzeń nadawczo-odbiorczych. Wykrycie wiąże się z ogromnym zagrożeniem zniszczenia takiej jednostki.
SILENT NETWORK pozwala na stworzenie niskoemisyjnej sieci komunikacyjnej, pozwalającej na przesył łączności
głosowej, danych i obrazu. Podstawą systemu są szyfrowane radiostacje PERAD, a nośnikami systemy bezzałogowe
GRUPY WB. Niska moc urządzeń (poniżej jednego wata)
oznacza niewielki zasięg, ale problem rozwiązuje zabudowanie jednego lub kilku węzłów sieci na pokładzie bezzałogowych statków powietrznych, zwiększając zasięg i pokrycie siecią komunikacji.
Artykuł przygotowany przez Grupę WB

Przykład współdziałania roju niejednorodnego bezzałogowców w ramach Wielowarstwowego Wielozadaniowego Modułowego Powietrznego Inteligentnego Roju W2MPIR.

www.zbiam.pl
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Powietrzny
System Rażenia Celów Giez

Platforma powietrzna to konstrukcja węglowo-epoksydowa
w układzie klasycznym, z usterzeniem
motylkowym i śmigłem pchającym.

MSP Inntech Sp. z o.o.
Powietrzny System Rażenia Celów Giez to bezzałogowy system powietrzny (BSP) należący do kategorii tzw. amunicji krążącej (ang. loitering munition). System został opracowany
w Polsce, w firmie MSP Inntech Sp. z o.o.
Prace koncepcyjne rozpoczęto w 2016 r., a przyjęte założenia były następujące:
» minimalizacja czasu przygotowania systemu do działania
(< 1 min). Osiągnięto to poprzez zastosowanie zasobnika
transportowego, który jest jednocześnie wyrzutnią rurową.
W ten sposób zostaje wyeliminowana faza montażu przedstartowego z głównych podzespołów, a BSP jest odpowiednio chroniony podczas transportu;
» małe wymiary (zwłaszcza średnica) zasobnika transportowego (wyrzutni). Wymusza to zastosowanie składanych
skrzydeł, usterzenia i śmigła;
» mała masa systemu (< 20 kg), rozumianego jako łączna
masa elementów systemu niezbędnych do jego użycia; tak
aby możliwe było przenoszenie go w plecaku przez jednego żołnierza;
» minimalizacja sygnatury BSP (optycznej, radiolokacyjnej,
akustycznej i w podczerwieni). Płatowiec samolotu wykonany został z kompozytu węglowo-epoksydowego, a napęd
zapewnia silnik elektryczny;
16
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» minimalizacja wyposażenia potrzebnego do startu BSP
z wyrzutni. Start następuje dzięki pironabojowi, a po
opuszczeniu wyrzutni przez BSP, uruchamiany jest silnik
elektryczny;

Zasobnik transportowy – wyrzutnia
systemu BSP Giez.

02/2022

» zastosowanie uderzeniowe, ładunek użyteczny stanowi
jedna z kilku typów głowic bojowych;
» lot autonomiczny, wstępnie zaprogramowany przez operatora, z możliwością ręcznego wymuszenia przerwania
ataku;
» możliwość odzyskiwania samolotu po przerwanym ataku.

Budowa i elementy składowe systemu

Kompletacja systemu BSP Giez jest następująca:
zasobnik transportowy – wyrzutnia BSP,
platforma powietrzna,
naziemna stacja kierowania i kontroli,
antena śledząca.
Zasobnik transportowy – wyrzutnia ma postać rury wykonanej z kompozytu węglowo-epoksydowego, wyposażona
jest w składany dwójnóg nadający jej odpowiedni kąt podniesienia i lekką oporę tylną, którą opiera się o podłoże. W odpowiednim gnieździe w wyrzutni umieszczono wymienny
pironabój wyrzucający samolot i nadający mu wymaganą
prędkość startową. Zasobnik transportowy – wyrzutnia jest
odzyskiwalny w warunkach polowych, w celu ponownego
jego użycia należy tylko zamontować nowy pironabój.
Platforma powietrzna to konstrukcja węglowo-epoksydowa w układzie klasycznym, z usterzeniem motylkowym i śmigłem pchającym. W celu minimalizacji średnicy zasobnika,
a jednocześnie uzyskania dobrych charakterystyk aerodynamicznych i osiągów (które w uproszczeniu zależą wprost
proporcjonalnie od powierzchni nośnej), składane wzdłuż
kadłuba skrzydła są dodatkowo załamane w poprzek cięciw
„przylegając” do kadłuba samolotu w pozycji złożonej, co jest
unikatowym rozwiązaniem w tej klasie BSP. Samolot wyposażony został w sensor optyczny, który stanowi wymienna kamera dzienna lub nocna (pracująca w podczerwieni). W celu
poprawy jakości zobrazowania, obraz z kamery stabilizowany jest cyfrowo i przesyłany szyfrowanym łączem danych
do naziemnej stacji kontrolnej. Napęd samolotu stanowi
cichy silnik elektryczny, emitujący minimalne ilości ciepła,
napędzający kompozytowe dwułopatowe składane śmigło
pchające. Silnik i cały system BSP zasilany jest przez wydajny
akumulator. Układ automatycznego sterowania lotem, będą-

»
»
»
»
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cy autorskim rozwiązaniem firmy, pozwala na automatyczny
lot według wstępnie zaprogramowanej przez operatora trasy, a w fazie terminalnej (ataku) naprowadza samolot na cel,
korzystając z danych sensora obrazowego. Układ nawigacyjny wykorzystuje odporny na zakłócenia odbiornik systemu
GPS. Ponieważ Giez jest systemem czysto uderzeniowym,
pierwsza informacja o celu znajdującym się w obszarze zainteresowania powinna przyjść „z zewnątrz”. Źródłem takiej
informacji może być patrol, może ona też pochodzić z innego
środka rozpoznawczego (samolot, śmigłowiec lub inny bezzałogowiec, o czym dalej).
Zasadniczym ładunkiem bojowym samolotu jest, mocowana z przodu samolotu, zmodyfikowana głowica rodziny GX-1
o masie ok. 1,4 kg, opracowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki, a produkowana przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. Modyfikacją
jest rezygnacja z integralnej kamery obserwacyjnej (dziennej
lub termowizyjnej) głowicy, ponieważ jak wspomniano wyżej, sensor obrazowy jest zamontowany na samolocie. Zaletą
takiego rozwiązania jest łatwość integracji głowic bojowych
o maksymalnej masie 1,5 kg dostarczanych przez innych
producentów. Typ głowicy jest dobierany w zależności od rodzaju celu przeznaczonego do zniszczenia. W skład rodziny
głowic produkowanych przez BZE BELMA wchodzą:
» GO-1 HE – odłamkowo-burząca,

Po wydaniu komendy odpalenia, następuje start samolotu,
po opuszczeniu wyrzutni rozkładane są
skrzydła, usterzenie,
uruchamiany jest napęd, a samolot kieruje się do pierwszego
zaprogramowanego
punktu zwrotnego
trasy lub do obszaru
zainteresowania.

W skład systemu Giez
wchodzi: zasobnik
transportowy – wyrzutnia BSP, platforma powietrzna,
naziemna stacja
kierowania i kontroli oraz antena
śledząca.
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Istnieje opcja powrotu samolotu do strefy odzysku i lądowanie na wyrzucanym pirotechnicznie spadochronie. Po przeglądzie i niezbędnych
czynnościach serwisowych platforma powietrzna może być ponownie wykorzystana.

przez usunięcie blokady mechanicznej (zawleczki).
Naziemna stacja kierowania i kontroli wraz z anteną śledzącą odpowiadają za kontrolę misji. Za pomocą stacji naziemnej, mającej postać
tabletu z ekranem dotykowym, operator za pomocą intuicyjnego interfejsu planuje misję, wskazuje obszar położenia celu, zatwierdza cel
ataku, aktywuje i uzbraja głowicę bojową. Ekran stacji prezentuje: zobrazowanie celu z sensora obrazowego samolotu, parametry i stan lotu
samolotu oraz stan głowicy bojowej (uzbrojona lub nie) i mapę z trasą
lotu. Stacja umożliwia także rejestrację obrazu z sensora obrazowego
samolotu wraz z metadanymi zgodnymi z normą MISB ST 0902.
Uzupełnieniem systemu jest symulator systemu z odpowiednim
oprogramowaniem, pozwalającym operatorom na planowanie misji
i ćwiczenie jej poszczególnych faz.

Przebieg typowej misji

» GK-1 HEAT – kumulacyjno-odłamkowa (zdolność penetracji pancerza stalowego RHA o grubości 180 mm),
» GTB-1 FAE – termobaryczna,
» GO-1 HE-TR – szkolna bez ładunku pirotechnicznego.
Każda głowica jest zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem, dodatkowo przed misją konieczne jest odbezpieczenie głowicy po-

Zasobnik transportowy – wyrzutnia wraz z anteną, naziemną stacją
kierowania i kontroli oraz anteną przenoszony jest przez jednego żołnierza (operatora).
Po otrzymaniu informacji o potencjalnym celu znajdującym się w obszarze zainteresowania, operator:
» ustawia wyrzutnię pod kątem w stosunku do podłoża rozkładając
nóżki i oporę tylną (zwykle wyrzutnię ustawia się pod wiatr do startu
– w ten sposób samolot zużywa mniej energii podczas wznoszenia na
wysokość operacyjną (do wysokości operacyjnej);
» rozstawia antenę śledzącą;
» podłącza oraz uruchamia naziemną stacją kierowania i kontroli;
» system dokonuje sprawdzeń (testów wewnętrznych) i po ich przejściu
jest gotowy do pracy;
» na dotykowym ekranie stacji wyświetlana jest mapa i operator klika
w obszar zainteresowania definiując w ten sposób punkt docelowy
trasy (możliwe jest także określenie punktów zwrotnych trasy, jeśli
nie będzie ona przebiegać po prostej);
» po wydaniu komendy odpalenia, następuje start samolotu, po opuszczeniu wyrzutni rozkładane są skrzydła, usterzenie, uruchamiany
jest napęd, a samolot kieruje się do pierwszego zaprogramowanego
punktu zwrotnego trasy lub do obszaru zainteresowania. Podczas
tego lotu operator ma podgląd obszaru, nad którym leci samolot (poprzez łącze danych wideo);
» po osiągnięciu obszaru zainteresowania, samolot krąży nad nim, obserwując go, a gdy wykryje potencjalne cele, operator identyfikuje je
i wybiera konkretny klikając w ekran;
» znacznik celu zmienia się, co oznacza potwierdzenie celu do ataku;
» następuje uzbrojenie głowicy;
» po osiągnięciu optymalnego punktu rozpoczęcia ataku, samolot przechodzi do lotu nurkowego, przyspiesza do ok. 150 km/h, dodatkowo
wyłącza silnik i składa śmigło (w celu zmniejszenia sygnatury akustycznej);
» operator dysponuje ciągłym podglądem celu, może zmieniać punkt
trafienia (w przypadku pojazdu, może zmienić go np. z części środkowej na kabinę kierowcy);
» samolot uderza w cel.
Możliwe jest wydanie komendy przerwania ataku (np. gdy zostanie wykryta obecność osób lub pojazdów cywilnych w bezpośredniej bliskości celu), gdy samolot znajduje się powyżej określonej
wysokości (wysokości decyzji), która jest zobrazowana na ekranie
Zasobnik transportowy – wyrzutnia BSP jest odzyskiwalny w warunkach
polowych, w celu ponownego jego użycia należy tylko zamontować nowy
pironabój.
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System Giez ma za sobą cykl prób poligonowych. Zakończyły
się one sukcesem i potwierdziły słuszność przyjętych założeń,
rozwiązań konstrukcyjnych samolotu, wyrzutni oraz innych
komponentów systemu.

wych, pojazdów, stanowisk artylerii itd.), oraz opracowaniu
biblioteki obrazów celów, co jeszcze bardziej zwiększy skuteczność ich wykrycia i identyfikacji.
Producent systemu Giez myśli o dalszym uzupełnieniu
systemu poprzez opracowanie systemu Kraśnik, który będzie
źródłem początkowej informacji o potencjalnych celach i ich
położeniu (obszarze zainteresowania). Kraśnik to system
stricte rozpoznawczy, odpalany z takiej samej wyrzutni jak
Giez. Samolot Kraśnika jest nieco większy (celem było zwiękstacji kontrolnej. Po przerwaniu ataku, gdy w akumulatorze jest wystarczająco dużo energii, samolot może przejść
w tryb krążenia oraz obserwacji obszaru zainteresowania
i z chwilą wykrycia nowego celu sekwencja się powtarza.
Inną opcją jest powrót samolotu do strefy odzysku i lądowanie na wyrzucanym pirotechnicznie spadochronie. Po
ogólnym przeglądzie i niezbędnych czynnościach serwisowych (sprawdzenie systemu, naładowanie/wymiana
akumulatora) możliwe jest jego użycie do kolejnej misji.
Ostatnią możliwością, np. gdy nie ma energii na poszukiwanie nowego celu lub powrót do strefy odzysku, jest samolikwidacja samolotu.

Rozwój systemu

Obecnie w systemie są testowane algorytmy sztucznej inteligencji (samouczące się) do wykrycia i wyboru celu. Algorytmy te wspomogą operatora w rozpoznaniu konkretnych,
nawet częściowo zamaskowanych celów (np. wozów bojoEfekt ataku na samochód dostawczy
z użyciem termobarycznej głowicy
bojowej.

szenie ładunku użytecznego, zasięgu i długotrwałości lotu),
a zamiast głowicy bojowej zamontowana jest optoelektroniczna dzienno-nocna głowica obserwacyjna. Po misji rozpoznawczej Kraśnik powróci do strefy odzysku, lądując na
wyrzucanym pirotechnicznie spadochronie.

Próby poligonowe

Obecnie na zamówienie odbiorcy
zagranicznego trwa
produkcja serii zestawów systemu Giez.
Ponadto system jest
w obszarze zainteresowania kilku innych
klientów z zagranicy.

Dane taktyczno-techniczne systemu BSP Giez
Wymiary kontenera transportowego [mm] 200×200×1350
Długość samolotu [mm] 1075
Rozpiętość samolotu [mm] 1660
Masa samolotu z zasobnikiem startowym – wyrzutnią [kg]<12
Masa samolotu w locie z głowicą bojową [kg] 5,8
Długotrwałość lotu [min] 30
Zasięg lotu (ograniczony przez łącze danych) [km] >10
Wysokość lotu podczas patrolowania
i wyszukiwania celów nad poziomem terenu [m] 120÷200
Pułap maksymalny (nad poziomem morza) [m] 2000
Czas dolotu nad cel oddalony o 10 km [min] 8
Czas patrolowania w rejonie potencjalnego celu [min] 20
Prędkość podczas patrolowania [km/h] 80÷105
Prędkość podczas ataku [km/h] 150
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System Giez ma za sobą cykl prób poligonowych. Pierwszy
z nich miał miejsce w sierpniu 2019 r. Jego celem było sprawdzenie systemu misji, jej planowania, przelotu samolotu
w rejon poszukiwania celu, wykrycia celu i jego identyfikacji. Celem był samochód dostawczy, który został poprawnie
wykryty, zidentyfikowany i zaatakowany z użyciem termobarycznej głowicy bojowej.
Kolejne testy odbyły się w marcu br. Celem była demonstracja możliwości systemu dla zaproszonych zagranicznych
gości. Tym razem nie używano głowicy bojowej, chociaż Giez
trafił w oznaczony środek imitatora celu (tablicy o wymiarach ok. 2,5×2,5 m). Druga misja miała na celu prezentację
możliwości odzyskania samolotu z użyciem spadochronu po
przerwanym ataku.
Ostatniej, jak dotąd, próby poligonowej dokonano 27
kwietnia br. Celem ponownie był samochód dostawczy
i znów użyto głowicy termobarycznej. Wszystkie wymienione
powyżej próby zakończyły się sukcesem i potwierdziły słuszność przyjętych założeń, rozwiązań konstrukcyjnych samolotu, wyrzutni oraz innych komponentów systemu.
Obecnie na zamówienie odbiorcy zagranicznego trwa
produkcja serii zestawów systemu Giez. Ponadto system
jest w obszarze zainteresowania kilku innych klientów z zagranicy.
Artykuł przygotowany przez MSP Inntech Sp. z o.o.
RAPORT ZBiAM
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Rozpoznanie radioelektroniczne
– widząc niewidzialne

Israel Aerospace Industries
Dziś każda obecność sił wojskowych emituje charakterystyczny „ślad”, który może zostać wykryty przez
sensory obrazowe, stacje radiolokacyjne i rozpoznanie radioelektroniczne. Kluczowe jest posiadanie technologii niezbędnej do wykrywania różnych zagrożeń, aby widzieć niewidzialne i być o krok do przodu.

Rodzina BSP Heron,
reprezentowana
przez strategiczne
aparaty latające
Heron TP, operacyjne
Heron 1 oraz Heron
MK II i taktyczne
T-Heron, umożliwia
użytkownikom
wykorzystanie wieloczujnikowych układów do prowadzenia
kompleksowego,
dopasowanego do
potrzeb rozpoznania,
na szczeblach od taktycznego do strategicznego włącznie.
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ktywność pozyskiwania danych z rozpoznania sygnałowego, znana w NATO jako SIGINT (Signals
Intelligence), polega na monitorowaniu sygnałów
o częstotliwości radiowej i radiolokacyjnej emitowanych
przez różne systemy elektroniczne. Rozpoznanie elektroniczne (Electronic Intelligence – ELINT) wykrywa, śledzi
i klasyfikuje emisje związane z radarami i systemami
uzbrojenia, określając ich tryb pracy poprzez analizę parametrów sygnału. COMINT (Communications Intelligence)
dotyczy zbierania danych wywiadowczych gromadzonych
przez nasłuch łączności radiowej, przechwytywanie transmitowanych danych, oraz nasłuch komunikacji przez sieci
komórkowe.
COMINT lokalizuje położenie systemów łączności i osób
w konfliktach symetrycznych i asymetrycznych, a nawet zanim wybuchnie konflikt. Dzięki temu można odtworzyć system dowodzenia, powiązać działania ze znanymi aktorami
sceny międzynarodowej, zidentyfikować decydentów i formacje bojowe oraz umożliwić analitykom priorytetyzację celów i potwierdzenie danych uzyskanych innymi sposobami
rozpoznania.
Firma Israel Aerospace Industries (IAI) jest pionierem na
polu bezzałogowych systemów powietrznych (Unmanned
Aerial Systems – UAS), które umożliwiają „widzenie niewidzialnego”. Rodzina bezzałogowych systemów powietrz-

nych IAI Heron, reprezentowana przez strategiczne aparaty bezzałogowe Heron TP, operacyjne aparaty Heron 1
oraz Heron MK II i taktyczne T-Heron, umożliwia użytkownikom wykorzystanie wieloczujnikowych układów do
prowadzenia kompleksowego, dopasowanego do potrzeb
rozpoznania, na szczeblach od taktycznego do strategicznego włącznie. Cała rodzina tych bezzałogowych statków
powietrznych wzajemnie się uzupełnia, mając wiele wspólnych elementów. Użytkownicy mogą wykonywać misje rozpoznawcze, wykorzystując szerokie spektrum dostępnych
środków rozpoznawczych, poprzez kamery światła widzialnego i pracujące w podczerwieni, stacje radiolokacyjne
obserwacji powierzchni ziemi i systemy SIGINT, uzyskując
w ten sposób szerokie możliwości operacyjne. Dzięki temu
wieloczujnikowemu systemowi obserwacji, każdy bezzałogowy aparat latający z rodziny Heron umożliwia rozpoznanie intencji przeciwnika, wykrywa ukryte zagrożenia
i cele wymagające szybkiego zwalczania, które często nie
są możliwe do wykrycia innymi środkami zbierania danych
rozpoznawczych.

Zabawa w kotka i myszkę

W miarę jak zagrożenia stają się coraz bardziej wyrafinowane, także systemy rozpoznania muszą stawać się coraz
bardziej efektywne i odpowiadać na stale ewoluujące za02/2022

grożenia. Wykorzystując technologię cyfrową, stacje radiolokacyjne i radiostacje szybko zmieniające częstotliwość
pracy, niską moc i wydajne anteny, wiele nowych środków
łączności i rozpoznania charakteryzuje niskie prawdopodobieństwo przechwycenia ich sygnałów (Low Propability of
Intercept – LPI). Transmisje cyfrowe krótkich, silnie skompresowanych pakietów danych również pomagają uniknąć
wykrycia. Z drugiej strony ultraszybkie szerokopasmowe
odbiorniki cyfrowe mogą „wyłapać” nawet najkrótszy i najsłabszy sygnał, a dzięki tym możliwościom nowoczesny
SIGINT pozwala na skanowanie, wykrywanie i śledzenie
sygnałów nowoczesnych nadajników, takich jak cyfrowe
stacje radiolokacyjne o niskim prawdopodobieństwie przechwycenia sygnałów oraz szyfrowane przekazy radiowe wykorzystujące szybkie zmiany częstotliwości, zdefiniowane
przez oprogramowanie radiostacji cyfrowych, a także łączności komórkowej i satelitarnej.
Ponieważ systemy SIGINT stają się bardziej kompaktowe, mogą być one umieszczane na platformach powietrznych, takich jak bezzałogowe aparaty latające. Wzbogacone
o potężne możliwości przetwarzania danych, nowoczesne
systemy SIGINT firmy IAI prowadzą efektywne rozpoznanie elektroniczne w czasie rzeczywistym, wykorzystując
sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe (Artificial Intelligence and Machine Learning – AI/ML) do przetwarzania,
filtrowania i wyłuskiwania najcenniejszych i najbardziej
znaczących informacji dla użytkownika systemu. Aby poradzić sobie ze środkami o niskim prawdopodobieństwie
przechwycenia, systemy SIGINT muszą być w stanie objąć
całe odpowiednie spektrum i stosować solidne, zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów, aby móc skoncentrować się na najważniejszych sygnałach radioelektronicznych.
Zdolności te można wykorzystać na różnych bezzałogowych statkach powietrznych, z układami obserwacji
wizualnej, radiolokacyjnej i radioelektronicznej, podczas
długotrwałych misji, wykonując wielospektralne rozpoznanie i wielomodalne przetwarzanie danych z czujników, integrując dane radiolokacyjne i radioelektroniczne oraz obrazy w paśmie widzialnym i w podczerwieni,
w pełny obraz sytuacji. Wzbogacony o pokładowe przetwarzanie i szerokopasmowe łącze danych przekazujące
dane z czujników do centrum przetwarzania, bezzałogowy statek powietrzny może również operować na niższych
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wysokościach, zapewniając użytkownikom szczegółowe
zobrazowanie celów.
Systemy SIGINT zapewniają szeroki i precyzyjny wgląd
w cały teatr działań, wskazując systemom obrazowym i radiolokacyjnym obszary szczególnego zainteresowania, pozwalając na potwierdzenie obecności i weryfikacji różnych
rodzajów celów.

Taktyczne Rozpoznanie
Radiolektroniczne

Umieszczenie wielu czujników na małych platformach
bezzałogowych, takich jak Tactical Heron, nadaje nowy wymiar działaniom taktycznym. Działania te mogą również wykorzystywać systemy COMINT do analizy aktywności łączności radiowej w pobliżu celu. Małe taktyczne bezzałogowe
aparaty latające wyposażone w takie układy mogą działać
jako organiczny element sił lądowych.
Bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w zintegrowany system rozpoznania obrazowego (Electro-Optical/
Infra-Red) i radiolokacyjnego, które obejmuje obserwacją
wąski obszar, ale z pokładowym systemem rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT), pozwala na obserwację relatywnie dużego obszaru, przeszukując setki kilometrów kwadratowych w ciągu każdej sekundy. Aparat bezzałogowy jest
zdolny do monitorowania przestrzeni walki w całym spektrum fal elektromagnetycznych, wykrywając każdą zmianę
w tym spektrum, która może wskazywać na pojawienie się
nowego zagrożenia, nawet na obszarach, które mogą wydawać się puste, niegodne do rozpoznania wizualnego lub
radiolokacyjnego. Lokalizując współrzędne sygnału, inne
czujniki na pokładzie aparatu rozpoznają obszar w poszukiwaniu interesujących elementów, mogąc wykrywać zamaskowane pojazdy, osoby poruszające się pieszo lub pojazdy
w ruchu, mogą też wykryć przeciwnika w zabudowaniach
lub nawet w podziemnych obiektach.
COMINT pozwalający na wskazywanie celów opiera się
na analizie charakterystyki sygnałów określonych użytkowników/urządzeń, takich jak stacje radiolokacyjne lub łącza
danych, emitujących typowe dla nich sygnały o określonych
charakterystykach. W dzisiejszym zmieniającym się środowisku kluczowe znaczenie ma posiadanie niezbędnych narzędzi i rozwiązań, aby wyprzedzać działania przeciwnika.
Artykuł przygotowany przez Israel Aerospace Industries

Systemy SIGINT
zapewniają szeroki
i precyzyjny wgląd
w cały teatr działań,
wskazując systemom
obrazowym i radiolokacyjnym obszary
szczególnego zainteresowania, pozwalając na potwierdzenie
obecności i weryfikacji różnych rodzajów
celów.
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Harop (na zdjęciu), to amunicja krążąca, wykorzystująca układ optoelektroniczny i termowizyjny do
obserwacji i celowania, z udzialem naziemnego operatora systemu.

Gejmczejndżery
współczesnego pola walki

Israel Aerospace Industries
Ostatnie konflikty na całym świecie pokazały konieczność posiadania zdolności do planowania i wykonywania precyzyjnych uderzeń przeciwko siłom przeciwnika, niezależnie od tego, czy siły te znajdują się na
pozycjach obronnych, czy prowadzą działania ofensywne. Systemy walki pozostają w większości dobrze
ukryte podczas konfliktów o wysokiej intensywności lub podczas prowadzenia asymetrycznej operacji
wojskowej. Jednak własne siły mogą pozbawić przeciwnika zdolności bojowych i osiągnąć przewagę operacyjną, wykorzystując zdolności precyzyjnego, efektywnego rażenia ważnych celów przy użyciu amunicji
krążącej, także dalekiego zasięgu.

A

municja krążąca (Loitering Munition
– LM) zapewnia dodatkową siłę rażenia brygadzie, plutonowi lub drużynie oraz zwiększa świadomość sytuacyjną
dowódców i przeżywalność własnych sił, zapewniając w oparciu o nowoczesne technologie, zdolność do precyzyjnego rażenia celów
z powietrza. Pozwala ona siłom bojowym i małym jednostkom taktycznym na zwalczanie
celów pozostających poza zasięgiem wzroku
(Non-Line-Of-Sight – NLOS). Amunicja krążąca umożliwia żołnierzom obserwację i precyzyjną identyfikację celu przed wykonaniem
szybkiego precyzyjnego ataku. Ponadto pilotowane samoloty nie są narażane na wykrycie
lub ostrzał podczas naprowadzania amunicji
tego typu na wyznaczone cele. Amunicja krążąca może być używana w różnych sytuacjach
bojowych, konfliktach o wysokiej i niskiej intensywności, w działaniach pancernych, działaniach w terenie zurbanizowanym (Military
Operations in Urban Terrain – MOUT), w sytuacji kontaktu bojowego z przeciwnikiem lub
22
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w operacjach antyterrorystycznych. Amunicja
krążąca jest skuteczna w takich sytuacjach,
w których terroryści/snajperzy ukrywający się
w obszarach zabudowanych muszą być atakowani precyzyjnie w swoich kryjówkach.
Amunicja krążąca pozwala na wykonanie
uderzenia z dowolnego kierunku i pod dowolnym kątem, od płaskiego do pionowego.
To zdolność bardzo ważna w obszarach zurbanizowanych i przestrzeniach otwartych. Co
więcej, amunicja krążąca zmniejsza ryzyko
niezamierzonych strat i porażenia własnych
sił. Kolejną zaletą amunicji krążącej jest jej zasięg. W zależności od modelu, amunicja krążąca może atakować z dużej, średniej i z bliskiej
odległości, dzięki czemu można ją dostosować
do każdej sytuacji bojowej.
Firma Israel Aerospace Industries (IAI) jako
pierwsza wprowadziła do użycia nowoczesną
amunicję krążącą i doceniła znaczenie bezzałogowej platformy powietrznej w działaniach bojowych. Taka konieczność pojawiła
się w związku z zagrożeniem, jakie dla Sił Po-

wietrznych Izraela podczas wojny Jom Kippur
w 1973 r. stanowiły mobilne przeciwlotnicze
systemy rakietowe produkcji sowieckiej. Wyzwanie ponownie pojawiło się podczas operacji obezwładnienia syryjskiego zintegrowanego systemu obrony powietrznej w dolinie
Bekaa w Libanie w 1982 r. W rezultacie firma
IAI i Siły Powietrzne Izraela opracowały innowacyjną metodę obezwładniania obrony powietrznej (Suppresion of Enemy Air Defenses
– SEAD), opartą na amunicji krążącej Harpy.
W związku z tym firma ta jest pionierem technologii tego typu.
Harpy wykorzystuje pasywny przeciwradiolokacyjny układ samonaprowadzania do
lokalizowania aktywnych radarów i naprowadzania się na nie. Harpy może krążyć po zaplanowanej trasie lub we wskazanym obszarze,
w którym spodziewana jest aktywność obrony
powietrznej przeciwnika. Może atakować wykryte systemy przeciwlotnicze, gdy tylko aktywują one swoje stacje radiolokacyjne. Ponadto
do Harpy dołączyła wersja amunicji krążącej
02/2022

Mini Harpy jest pierwszą i jedyną amunicją krążącą wyposażoną w wielospektralny układ samonaprowadzania radioelektronicznego i optoelektronicznego.

typu „man-in-the-loop” – Harop, która to wersja wykorzystuje układ
optoelektroniczny i termowizyjny (Electro-Optical/Infra-Red – EO/
IR) do obserwacji i celowania, z udziałem naziemnego operatora systemu.
Podczas gdy amunicja krążąca Harpy jest zaprojektowana do wykonywania w pełni autonomicznych misji, Harop zapewnia możliwość kierowania przez operatora, szczególnie przed dokonaniem ataku, a jeśli to
konieczne przerwania ataku nawet na kilka sekund przed uderzeniem.
Zdolność ta pozwala na odstąpienie od ataku, jeśli operator dostrzeże, że
wybrał niewłaściwy cel, oceni, że cel jest pułapką lub gdy sytuacja w obszarze celu zmieni się w sposób, który może spowodować niezamierzone, niechciane straty. Harpy i Harop mogą być wystrzeliwane z morskich lub naziemnych wyrzutni mobilnych. Wyrzutnie te, w zależności
od konfiguracji, przenoszą odpowiednią ilość amunicji krążącej. Dzięki
temu system uzbrojenia jest zdolny razić cele na dużym obszarze.
Podczas gdy Harpy i Harop są zaprojektowane tak, aby operować
z dużą długotrwałością lotu i precyzyjnie razić cele znajdujące się nawet setki kilometrów od wyrzutni, to mniejsze typy amunicji krążącej
oferowanej przez IAI, czyli Green Dragon i Mini Harpy, to taktyczne
platformy, które wykorzystują napęd elektryczny, aby uzyskać utrudnioną wykrywalność i skrytość działania. Mini Harpy jest pierwszą
i jedyną amunicją krążącą wyposażoną w wielospektralny układ samonaprowadzania radioelektronicznego i optoelektronicznego, dzięki
czemu może obserować całą przednią półsferę. Czujnik radioelektroniczny przeszukuje szerokie spektrum częstotliwości wskazując podejrzane obiekty układowi optoelektronicznemu pracującemu w paśmie
widzialnym i w podczerwieni, co pozwala na wzrokową identyfikację
wykrytych obiektów.
Wszystkie typy amunicji krążącej IAI zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby zapewnić wyjątkową elastyczność ich użycia i zapewnić
wysoką pewność wykonania misji. Duże znaczenie ma fakt, że amunicja
krążąca oferowana przez IAI może być przenoszona przez platformy lądowe, morskie i powietrzne. Ponadto IAI oferuje ROTEM, czyli amunicję
krążącą, która ma wspierać działania piechoty na polu walki. ROTEM
to quadkopter wojskowy zaprojektowany do prowadzenia rozpoznania
i ataku z powietrza, wykorzystujący integralny układ optoelektroniczy
i małą głowicę składającą się z dwóch ładunków wybuchowych, z których każdy jest odpowiednikiem granatu M-26.
Amunicja krążąca firmy IAI została zaprojektowana tak, aby wpisać
się w istniejące struktury sił, doktrynę taktyczną, w stosowane techniki
i procedury (Tactics, Techniques, and Procedures – TTP) oraz zapewwww.zbiam.pl

nić siłom lądowym i morskim pewny, niezawodny i efektywny system
uderzeniowy. Broń ta może być szybko przerzucana we wskazany rejon
działań i wystrzelona. Po wystrzeleniu zaś może się się ona utrzymywać
w powietrzu w wyznaczonej strefie dyżurowania (krążenia), a w przypadku potrzeby - razić wykryte cele w dzień i w nocy, w każdych warunkach atmosferycznych oraz w takiej przestrzeni, w której konwencjonalne siły powietrzne nie mogą operować.
Ta grupa środków rozpoznawczo-uderzeniowych zapewnia też aktualizowanie obrazu sytuacji taktycznej w toku prowadzonych przez nie
misji. Każdy element opisanej grupy (czy też roju) może w tym samym
czasie wykonać precyzyjne uderzenie na cel wymagający błyskawicznego porażenia (Time-Critical Target – TCT), natychmiast po jego wykryciu i zatwierdzeniu przez operatora, nawet jeśli cel ten jest widoczny przez krótki okres czasu. Dzięki kontroli misji prowadzonej z dużej
odległości operatorzy mogą skoncentrować się na swoich misjach, nie
martwiąc się o osobiste bezpieczeństwo.
Dzięki zamontowaniu wyrzutni na samochodach ciężarowych
lub kontenerów startowych na okrętach, amunicja krążąca nie wymaga wyspecjalizowanej infrastruktury ani specjalnego programowania przed startem. Dzięki automatycznej kontroli lotu odpornej
na zakłócenia zewnętrzne jest ona mniej podatna na elektroniczne
środki przeciwdziałania niż zdalnie sterowane środki bezzałogowe.
Ta automatyzacja pomaga zredukować zakres czynności koniecznych do wykonania przez operatorów oraz upraszcza ich szkolenie.
Amunicja krążąca może działać na dużych lub małych wysokościach,
poniżej podstawy chmur, i atakować cele z różnych kierunków lub
pod różnymi kątami. Amunicja krążąca oferowana przez IAI to wyjątkowa, bardzo elastyczna broń uderzeniowa, przeznaczona m.in.
do zwalczania celów rozpoznanych jako priorytetowe do wyeliminowania jak np. systemy obrony przeciwlotniczej przeciwnika.
Jako lider technologii amunicji krążącej od ponad czterech dekad,
firma IAI zdobyła duże doświadczenie i know-how w tej dziedzinie. Jej
amunicja krążąca obejmuje zarówno małe systemy taktyczne, jak i duże
systemy strategiczne, które zostały zbudowane w oparciu o wieloletnią
wiedzę i doświadczenie firmy. Rozwiązania oferowane przez IAI zostały wielokrotnie sprawdzone we współczesnych konfliktach zbrojnych,
podczas których wykazały się uniwersalnością i precyzją. Ich wykorzystanie wielokrotnie umożliwiło użytkownikom wykonanie precyzyjnych uderzeń na wrażliwe elementy sił przeciwnika.
Artykuł przygotowany przez Israel Aerospace Industries
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Bezzałogowy statek
powietrzny Falco
EVO. Fot. Leonardo

Falco firmy Leonardo

kompletny pakiet rozwiązań do bezzałogowego
nadzoru powietrznego
Leonardo

Leonardo, międzynarodowy gigant branży lotniczej i kosmicznej, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie zdalnie sterowanych systemów lotniczych (RPAS, Remotely Piloted Aircraft System), wspiera
zadania nadzoru i bezpieczeństwa na całym świecie.

W

iele krajów wykorzystuje samoloty wyposażone w funkcje
nadzoru w ramach swoich działań związanych z bezpieczeństwem narodowym. Są one wykorzystywane do zadań
z zakresu ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) – zwiadu,
obserwacji, rozpoznania, w tym: prowadzenia dochodzeń policyjnych,
poszukiwania i ratownictwa, wsparcia akcji humanitarnych i reagowania kryzysowego. Obecnie, gdy użyteczność bezzałogowych systemów powietrznych w tego rodzaju zadaniach staje się coraz bardziej
istotna, zdalnie sterowane systemy średniego i dalekiego zasięgu wykorzystuje się aby wesprzeć operacje realizowane przez załogowe statki powietrzne.
Leonardo, międzynarodowa firma technologiczna z siedzibą we
Włoszech, która od lat jest obecna także w Polsce, oferuje swoje systemy lotnicze do tego typu zadań. Leonardo jest jednym z niewielu producentów na świecie, który może dostarczać kompleksowe rozwiązania do prowadzenia bezzałogowego nadzoru – platformę powietrzną,
jej system misji i naziemną stację kontroli, a także szerokie spektrum
własnych, zaawansowanych sensorów, a nawet kompleksową usługę
na zlecenie kontrahenta.
Leonardo nieustająco rozwija swoje rozwiązania, czerpiąc jednocześnie z osiągnięć zdobytych w obszarze zdalnie sterowanych systemów
lotniczych rodziny Falco. Obecnie obejmuje ona dojrzały i sprawdzony system Falco EVO – do wymagających taktycznych misji obserwacyjnych oraz nowy Falco Xplorer – większy system zaprojektowany
z myślą o zapewnianiu długotrwałego, wieloczujnikowego nadzoru
strategicznego.
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Leonardo ma duże doświadczenie w usługach realizowanych
z wykorzystaniem systemów rodziny Falco w różnych środowiskach,
w tym wymagającym klimacie równikowym Afryki, gdzie Leonardo
wykonał ponad 10 000 godzin nalotu bezzałogowych lotów obserwacyjnych. Znaczącym osiągnięciem dla Falco było wsparcie misji
na Morzu Śródziemnym w ramach projektu nadzoru morskiego europejskiej agencji Frontex w 2018 r. i w kolejnych latach aż do dziś,
gdy bezzałogowe systemy realizują loty, aby wspierać nadzór granic
w ramach włoskiej inicjatywy.
Obecnie na całym świecie eksploatowanych jest ponad 60 statków
powietrznych z rodziny Falco.
Największa z dostępnych platform Leonardo – Falco Xplorer
– charakteryzuje się ładownością 350 kg, ponad 24-godzinną długością lotu i możliwością komunikacji satelitarnej, która pozwala
niezakłócenie działać poza zasięgiem wzroku i łączności radiowej.
Połączenie tych cech – zdobywanie informacji, zasięg i wytrwałość,
wzbudza znaczne zainteresowanie potencjalnych międzynarodowych odbiorców.
Falco Xplorer jest wymieniany jako idealne rozwiązanie dla
nadzoru morskiego i przybrzeżnego, dzięki możliwości długotrwałego lotu i bogatemu zestawowi sensorów. Do dyspozycji są
m.in. system rozpoznania elektronicznego SAGE i ultralekki radar
Gabbiano T80. Radar ten łączy wszystkie sprawdzone rozwiązania
i zaawansowane tryby działania zastosowane w odnoszącej znaczne sukcesy rynkowe rodzinie Gabbiano. Ten lekki, wielozadanio02/2022

wy zestaw idealnie nadaje się do bezzałogowych misji
obserwacyjnych.
Kompletnym, zaawansowanym systemem czujników
może zarządzać niewielki personel w przeznaczonej do tego
celu naziemnej stacji kontroli, wykorzystując system misji
dostarczany przez Leonardo wraz ze statkiem powietrznym.
System misji został zaprojektowany tak, aby zmniejszać obciążenie operatorów, zapewniając jednocześnie pełną świadomość sytuacyjną przy ograniczonej liczbie personelu wymaganego do pilotowania statku powietrznego i zarządzania
jego ładunkiem użytecznym.
Następnym krokiem dla Xplorera będzie uzyskanie przez
niego certyfikatu wojskowego. Aby wesprzeć ten cel, Leonardo umieścił swój RPAS w bazie Włoskich Sił Powietrznych
w Trapani, gdzie przy ich wsparciu przechodzi proces testów
i dalszych ocen.

Falco EVO wspierał operacje w ramach
pomocy humanitarnej po wybuchu
wulkanu

Falco EVO, który od 2013 r. wykonywał w imieniu międzynarodowej organizacji loty w Demokratycznej Republice
Konga, zarejestrował w ubiegłym roku obrazy wybuchającego wulkanu Nyiragongo i wspierał operacje pomocy humanitarnej dla miasta Goma.
Setki zdjęć i filmów wysokiej rozdzielczości zostały zarejestrowane przez kamery na pokładzie aparatu, aby mogły być
przesłane w czasie rzeczywistym oraz przeanalizowane przez
międzynarodowy zespół, pomagający władzom kraju koordynować bezpieczną ewakuację mieszkańców.
W ramach misji Falco EVO opuścił swoją lokalną bazę operacyjną w mieście Beni i przeprowadził wiele pięciogodzinnych lotów obserwacyjnych bezpośrednio nad strefą erupcji, zbierając informacje o kraterze i zboczach Nyiragongo
oraz rejestrując wypływ lawy pod wieloma różnymi kątami,
wspierając reagowanie kryzysowe.
Falco EVO jest przeznaczony do realizacji taktycznych
misji z zakresu ISR (zwiadu, obserwacji, rozpoznania) i ma
szereg cech, które sprawiają, że jest idealnym narzędziem
do zadań monitorowania rozległych obszarów lądowych
i morskich, w porę umożliwiając ukierunkowane interwencje. Co ważne, system jest zdolny do wykonywania
lotów w każdych warunkach atmosferycznych, o każdej
porze dnia i nocy, przez ponad 16 godzin nieprzerwanego
lotu, a możliwość przenoszenia 100 kg ładunku użytecznego i zdolności komunikacyjne pozwalają mu przesyłać
obrazy oraz dane wysokiej jakości w czasie rzeczywistym.
Leonardo jest jedną z pierwszych firm na świecie, która
oferuje system powietrzny w „modelu usługi”, czyli przeprowadzania na rzecz klientów operacji bezzałogowego nadzoru
i pozyskiwania informacji. W celu dostarczenia takiego pakietu usług, firma uzyskała autoryzację włoskiego Narodowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ENAC, Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile) stając się operatorem w zakresie usług
lotniczych.

Największy bezzałogowy statek
powietrzny Leonardo pomyślnie
przeszedł pierwszy lot testowy

W styczniu 2020 r. Leonardo poinformował o dziewiczym
locie swojego nowego bezzałogowca Falco Xplorer. Statek
powietrzny wystartował z bazy Włoskich Sił Powietrznych
w Trapani, krążył nad Zatoką Trapani, w wydzielonej strefie lotów, przez około 60 minut, a następnie wrócił do bazy,
www.zbiam.pl

bezpiecznie lądując. System jest obecnie w trakcie serii lotów, które mają ocenić pełny zakres możliwości statku powietrznego, w tym zintegrowanego systemu sensorów. Badania w locie pozwolą także uzyskać certyfikat na zgodność
z normą NATO STANAG 4671, co pozwoli znacząco rozszerzyć obszar, nad którym bezzałogowiec może operować.
Falco Xplorer został zaprojektowany, aby realizować długotrwały, wieloczujnikowy nadzór strategiczny na rzecz odbiorców wojskowych i cywilnych. Falco Xplorer może zostać
dostarczony odbiorcy jako zintegrowany, kompletny system
lub jako usługa pozyskania przewagi informacyjnej, w pełni
zarządzana przez Leonardo. Przy maksymalnej masie startowej (MTOW) 1,3 tony oraz pułapie operacyjnym powyżej
8000 m, ten bezzałogowy statek powietrzny jest przystępny
cenowo i ma ogromne możliwości w zakresie prowadzenia
misji zwiadu, obserwacji, rozpoznania.
Falco Xplorer nie podlega ograniczeniom związanym
z obrotem uzbrojeniem (ITAR, International Traffic in Arms
Regulations) i spełnia kryteria Reżimu Kontroli Technologii
Rakietowych (MTCR, Missile Technology Control Regime)
klasy II, dzięki czemu bezzałogowiec Leonardo może być eksportowany do wszystkich państw świata nieobjętych innymi
restrykcjami.
Falco Xplorer został zaprojektowany wyłącznie przez Leonardo – od platformy powietrznej, przez zestaw czujników,
po system misji i naziemną stację kontroli, dzięki czemu firma jest „jedynym punktem kompleksowej obsługi” w zakresie
zdolności bezzałogowych. Zaletą tego jest możliwość oferowania konkurencyjnych cen oraz czerpania z przekrojowej
wiedzy i doświadczenia całej firmy w celu dostosowania zintegrowanego pakietu do szczegółowo wyrażonych potrzeb
klientów.

Wyżej: Falco EVO
z radarem Gabbiano.
Fot. Leonardo

Niżej: Dziewiczy lot
Falco Xplorera; 15
stycznia 2020 r.
Fot. Leonardo

Artykuł przygotowany przez Leonardo
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Watchkeeper X

bezzałogowiec XXI wieku w służbie Wojska Polskiego
Thales
Bezzałogowy statek powietrzny Watchkeeper X to nowoczesny system bezzałogowy, który
dzięki precyzji aparatury i zdolności adaptacji do różnych warunków geograficznych i atmosferycznych daje znaczącą przewagę tak wyposażonym siłom zbrojnym. System ten stanowi jednocześnie propozycję brytyjskiego dostawcy dla polskiego przemysłu obronnego
i Sił Zbrojnych RP.

S

ystem Watchkeeper i pierwsze bezzałogowce powstały w Wielkiej Brytanii na bazie izraelskiego systemu
Hermes 450 w 2010 r. To wtedy Watchkeepery rozpoczęły służbę w Armii Brytyjskiej, gdzie ich główną funkcją było prowadzenie rozpoznania, dozoru i korygowanie
ognia artylerii.
Niewątpliwą zaletą Watchkeepera jest to, że łączy wieloletnie doświadczenie użytkowania na najbardziej wymagających teatrach działań wojennych na świecie z najnowszym wyposażeniem, udoskonalanym dzięki tysiącom

Watchkeeper należy
do strategicznych
inwestycji rządu
Wielkiej Brytanii
i jest stale rozwijany
w ramach ciągłego
programu modernizacji, mającego
zapewnić mu przewagę nad innymi
rozwiązaniami na
rynku i odpowiedzieć
na zmieniające się
potrzeby operacyjne
sił zbrojnych.
Fot. MoD

wylatanych godzin. System sprawdził się w warunkach
bojowych m.in. podczas operacji „Herrick” w Afganistanie w 2014 r. Z kolei w 2016 r. Watchkeepery przeszły swój

Wyposażenie BSP Watchkeeper obejmuje głowice optoelektroniczne (w tym z dzienno-nocną kamerą telewizyjną i kamerą
termowizyjną), stacje radiolokacyjne do lokalizowania celów
naziemnych i morskich, czujniki rozpoznania sygnałów łączności
radiowej oraz zasobniki systemów rozpoznania elektronicznego. Fot. Thales
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Watchkeeper jest certyfikowany do działania w cywilnej kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Bezzałogowiec może przebywać w powietrzu przez ponad 16 godzin. Odległość, na jaką
może on oddalić się od naziemnej stacji kontroli, przekracza
140 km. Prędkość przelotowa wynosi 176 km/h. Fot. Thales

chrzest bojowy podczas dwutygodniowych lotów dla Royal
Navy w środowisku morskim, gdzie jednym z wyzwań była
konieczność koordynacji działań w cywilnej przestrzeni powietrznej. Od 2020 r. bezzałogowce należące do 47. pułku
artylerii wykonują loty patrolowo-rozpoznawcze w strefie
granicznej kanału La Manche.
Jako system o kluczowym znaczeniu Watchkeeper należy
do strategicznych inwestycji rządu Wielkiej Brytanii, który
Przy założeniu wykorzystania kilku bezzałogowców, możliwe
jest osiągnięcie nadzorowania określonego obszaru przez system BSP Watchkeeper w trybie 24/7 (24 godziny na dobę/ 7 dni
w tygodniu). Fot. MoD

rodowym. Umożliwia to podejmowanie szybkich działań na
rozległym obszarze operacji i przez każdego członka Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Thales partnerem programu Gryf

jest stale rozwijany w ramach ciągłego programu modernizacji, mającego zapewnić mu przewagę nad innymi rozwiązaniami na rynku i odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby operacyjne sił zbrojnych. Aktywne wsparcie brytyjskiego
rządu dla rozwoju bezzałogowca to bardzo dobra informacja także dla sojuszników Wielkiej Brytanii i całego NATO.
Wśród państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego wzrasta potrzeba współpracy nie tylko na polu
militarnym, ale także w zakresie opracowania wspólnych
map drogowych rozwiązań i technologii oraz zacieśnienia
partnerstw w takich obszarach jak szkolenie czy działania
infrastrukturalne i logistyczne w ramach operacji wielonarodowych. Sam Watchkeeper w najnowszej wersji X spełnia
najwyższe standardy certyfikacji określone przez NATO, co
umożliwia interoperacyjność i wykorzystanie produktów
ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, pol.
wywiad, obserwacja i rozpoznanie) w środowisku wielonawww.zbiam.pl

Jedną z unikatowych właściwości
Watchkeepera jest
jego modułowość.
Można go zdemontować i złożyć (w
ciągu 2 godzin)
oraz transportować
samolotami takimi
jak C-130 Hercules
oraz lądowymi wojskowymi pojazdami
logistycznymi.
Fot. MoD

Polska od kilku lat dostrzega potrzebę zwiększenia swojego potencjału wojskowego, także w zakresie rozwiązań
ISR i szerszego wykorzystania bezzałogowych systemów
powietrznych. W marcu 2018 r. zapadła decyzja o rozwoju
programu bezzałogowych systemów taktycznych średniego
zasięgu Gryf, stanowiącego jeden z elementów Programu
Operacyjnego „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne Obserwator”. Celem programu miało być wyposażenie Wojska
Polskiego w maszyny umożliwiające rozpoznanie w każdych warunkach atmosferycznych, ale także przenoszenie
uzbrojenia kierowanego. Przez pierwsze lata w ramach
programu Gryf trwała faza analityczno-koncepcyjna. Na
początku 2022 r. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło
przetarg na zakup TUAV średniego zasięgu Gryf.
Precyzyjna konstrukcja Watchkeepera sprawia, że dowódcy operacyjni mogą monitorować teren i podejmować
decyzje w oparciu o to, co wydaje się wręcz niewidoczne –
podkreśla prezes Thales Polska, Magdalena Nizik.
Celem MON jest nie tylko dozbrojenie wojska, ale także
modernizacja jednostek wojskowych i transfer nowoczesnych technologii. Watchkeeper X TUAV zaproponowany
Polsce przez firmę Thales spełnia stawiane wymagania
techniczne, a także umożliwia ścisłą współpracę pomiędzy
Tactical Systems Limited (UTacS), największą specjalistyczną firmą zajmującą się bezzałogowcami w Wielkiej Brytanii
i dostawcą platformy Watchkeeper w brytyjskim łańcuchu
dostaw a polskimi podmiotami przemysłowymi.
Wierzymy, że dzięki współpracy UTacS, bryjskiego rządu oraz sił zbrojnych i ciągłemu nastawieniu na rozwój
i upowszechnianie technologii Watchkeeper X Polska i całe
NATO odczują ogromne korzyści na poziomie operacyjnym, ale także rozwoju nowych gałęzi przemysłu zbrojeniowego – mówi Magdalena Nizik.
Współpraca pomiędzy obydwoma państwami zapewni
partnerstwo przemysłowe, które umożliwi transfer technologii z Wielkiej Brytanii, aby Polska mogła stworzyć dostosowane do lokalnych potrzeb rozwiązanie w ramach
programu Gryf, oparte na Watchkeeper X. Rozwój Gryfa to
również szansa dla zagranicznych partnerów – prace nad
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Watchkeeper został zbudowany zgodnie ze standardami CS23/STANAG 4671
i może operować przy zerowej widoczności, w trudnych warunkach atmosferycznych oraz w ekstremalnych temperaturach. Fot. MoD

dostosowaniem i spersonalizowaniem systemów wpłyną z pewnością
na dalszy rozwój produkcji i innowacji w obecnym projekcie brytyjskiego bezzałogowca. Długoterminowo sprawi to, że kolejne państwa będą dołączały do partnerstwa z Watchkeeperem i tym samym
wzmocnią zdolności obronne oraz know-how całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

TUAS dopasowany do lokalnych potrzeb

W XXI wieku potencjał militarny każdego państwa zależy m.in. od
wdrażanych w siłach zbrojnych innowacji. Systemy TUAS zawsze
zwiększają zasięg operacyjny i możliwości bojowe. Obecnie zamawiający stawiają głównie na rozwiązania, które są odporne na najtrudniejsze warunki, zapewniają odpowiednią łączność w ramach
posiadanych systemów ISR oraz spełniają wysokie wymagania wielonarodowych NATO-wskich operacji wojskowych.
Watchkeeper X jest już wyposażony w najlepszy w swojej klasie radar obserwacji terenu I-Master. Doświadczenia operacyjne dowodzą,
że przewyższa on swoją precyzją większe, cięższe i droższe stacje radiolokacyjne w nadzorze szerokiego obszaru, wykrywaniu zmian, identyfikacji celów i ich namierzaniu. Wyposażenie Watchkeepera obejmuje
głowice optoelektroniczne (w tym z dzienno-nocną kamerą telewizyjną i kamerą termowizyjną), stacje radiolokacyjne do lokalizowania celów naziemnych i morskich, czujniki rozpoznania sygnałów łączności
radiowej (COMINT) oraz zasobniki systemów rozpoznania elektronicznego ESM (Electronic Support Measure). Integracja powyższych
czujników odbywa się na zasadzie plug-and-play. I-Master pozwala
na dokładne śledzenie tak małych obiektów jak pojedynczy ludzie
w nawet bardzo zmiennym i złożonym środowisku oraz rozpoznaje
wzorce behawioralne, co znacznie ułatwia szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń. Umożliwia on również prowadzenie działań ISR
w warunkach słabej widoczności, w których inne czujniki nie mogą
działać. W szczególności I-Master, niezwykle skuteczny na lądzie, jest
również skutecznym radarem morskim z trybami morskimi opraco-

wanymi specjalnie dla tego środowiska działań, co jest unikalne na
rynku TUAV. Połączenie systemu High Definition EO/IR/Laser Targeting z certyfikowanymi przez NATO metodami obrazowania oraz
połączenie czujników ISR i systemów łączności jest szczególnie odpowiednie dla środowisk operacyjnych, w których konieczne jest pokrycie dużych obszarów.
Unikatową właściwością Watchkeepera jest również jego modułowość. Można go zdemontować i złożyć (w ciągu dwóch godzin) oraz
transportować samolotami takimi jak C-130 oraz lądowymi wojskowymi pojazdami logistycznymi. Jest również przystosowany do działania w terenie wyżynnym i górzystym, zatem nie wymaga specjalnie
przygotowanego pasa startowego. System lądowania ATOL umożliwia również automatyczny start i lądowanie w warunkach, w których większość innych systemów startu i lądowania nie jest w stanie
działać. Maszyna została zbudowana zgodnie ze standardami CS23/
STANAG 4671 i może operować przy zerowej widoczności, w trudnych
warunkach atmosferycznych oraz w ekstremalnych temperaturach.
Z kolei w pełni autonomiczny system kontroli misji oraz oprzyrządowanie umożliwiające samodzielny start i lądowanie pozwalają na
zredukowanie kosztów związanych ze szkoleniem personelu obsługi.
Watchkeeper jest także certyfikowany do działania w cywilnej kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Bezzałogowiec może przebywać
w powietrzu przez ponad 16 godzin. Odległość, na jaką maszyna może
oddalić się od naziemnej stacji kontroli, przekracza 140 km. Prędkość
przelotowa wynosi 176 km/h. Przy założeniu wykorzystania kilku maszyn, możliwe jest osiągnięcie nadzorowania określonego obszaru
w trybie 24/7. Watchkeeper X może też przenosić uzbrojenie, w tym
lekkie bomby kierowane ogólnego przeznaczenia FF LMM (Free Fall
Light Multirole Missile).
Bezzałogowce Watchkeeper sprawdziły się w ekstremalnych warunkach i we współpracy z różnymi jednostkami bojowymi. Zwiad, patrolowanie granic, a także ochrona terytoriów trudnodostępnych do
kontroli w inny sposób, to tylko kilka możliwości zastosowania bezzałogowca w sytuacjach operacyjnych – podsumowuje prezes Magdalena Nizik.
Porozumienie firmy Thales z polskimi władzami to szansa na opracowanie nowoczesnego polskiego bezzałogowego statku powietrznego na bazie rozwiązań i technologii najnowszej generacji. Formuła
współpracy z kolei stworzy międzynarodowe partnerstwo producentów, które daje szansę na wymianę know-how i uwzględnienie zarówno najnowszych trendów, jak i lokalnych potrzeb oraz pomysłów.
Artykuł przygotowany przez Thales

Z kolei w pełni autonomiczny system kontroli misji oraz oprzyrządowanie umożliwiające samodzielny start i lądowanie pozwalają
na zredukowanie kosztów związanych ze szkoleniem personelu
obsługi. Fot. Thales
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EUROTECH

Bezzałogowe platformy powietrzne
Eurotech

Eurotech oferuje
zaawansowane technicznie i technologicznie produkty oraz
systemy, kompleksową obsługę projektu
od fazy koncepcyjnej
poprzez produkcję do
posprzedażnej obsługi serwisowej.

Firma Eurotech Sp. z o.o. od początku swej działalności, czyli od 2001 r. zorientowana była
na zrównoważony rozwój zgodny z potrzebami rynku, rzetelną współpracę z partnerami
przemysłowymi i naukowymi. Efektem tej strategii jest wzrost zatrudnienia z 3 do 60 osób,
własna siedziba na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, ugruntowana pozycja
i rozpoznawalność marki w branży lotniczej oraz naftowej. Za sukcesem komercyjnym firmy stoją przede wszystkim: doświadczony, interdyscyplinarny zespół specjalistów, a także
wysoka jakość i innowacyjność produktów.

W

ytwarzane (czyli projektowane i produkowane)
przez Eurotech produkty zazwyczaj stanowią połączenie: specjalizowanych konstrukcji mechanicznych, mechaniki precyzyjnej, elektronicznych systemów pomiarowych i sterujących oraz wyspecjalizowanego
oprogramowania. Produkty z logo EUROTECH spełniają
oczekiwania klientów, wykonywane są w wysokich standardach jakościowych i bezpieczeństwa.
Eurotech systematycznie poszerza swoje kompetencje
i wdraża nowe produkty na rynek. Są to urządzenia lub
systemy o wysokim stopniu skomplikowania, takie jak: specjalizowane pojazdy dla przemysłu, systemy bezzałogowe
wraz z kluczowymi podsystemami, specjalizowane systemy
pomiarowe. Działania takie wymagają interdyscyplinarnej
wiedzy i szerokiego zakresu kompetencji wykonawczych –
od mechaniki precyzyjnej, poprzez obróbkę skrawaniem
i technologie kompozytowe, po zaawansowane układy elektroniczne oraz oprogramowanie.
Podejmując te wyzwania firma Eurotech tworzy i wdraża użyteczne technologie, dba o zrównoważony rozwój
www.zbiam.pl

poprzez wzrost zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji
pracowników oraz poprawę zdolności technologicznych.
Stabilna struktura właścicielska oraz doświadczenie zarządu sprzyjają kontynuacji strategii rozwoju poprzez innowacje produktowe i technologiczne nakierowane na potrzeby
rynku.
Firma rozpoczęła aktywność w branży lotniczej jako odpowiedź na zapotrzebowanie wojska w zakresie latających
imitatorów celu powietrznego do szkolenia pododdziałów

System Celów Powietrznych Vermin
oprócz platform
powietrznych MJ-7
Szogun składa się z
wyrzutni startowych
i kontenerowej
naziemnej stacji
kontrolnej.
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System Vermin umożliwia wykonywanie lotów grupowych czterema (standardowo) platformami jednocześnie z jednej stacji
naziemnej, pozwala również na prowadzenie ćwiczeń w nocy
i w trudnych warunkach atmosferycznych.

Produkty lotnicze
mają obecnie zastosowanie militarne,
ale w przyszłości planowane jest ich cywilne wykorzystanie
np. do monitoringu
sieci energetycznych,
nadzoru akwenów
morskich czy jako
wsparcie służb w
sytuacjach kryzysowych.

Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. Efektem
pracy zespołu konstrukcyjnego z Eurotechu był bezzałogowy samolot typu MJ-7 Szogun, który w 2009 r. przeszedł
pozytywnie pierwszą fazę badań wojskowych. Postawione
wymagania taktyczno-techniczne i warunki bezpieczeństwa były bardzo wysokie. Dodatkowym utrudnieniem były
problemy związane z warunkami atmosferycznymi, jakie
panują nad Bałtykiem w różnych porach roku – co z punktu
widzenia lotniczego jest bardzo istotne. Przypomnijmy, że
strefa powietrzna Centralnego Poligonu Sił Powietrznych
Ustka-Wicko Morskie sięga 35. kilometra w morzu licząc od
linii brzegowej, loty Szogunami realizowane były do ok. 30.
kilometra. Zmienność warunków atmosferycznych i silny

wiatr są dla tak małego statku powietrznego dużym wyzwaniem, ale udało się w szybkim tempie pokonać większość
związanych z tym problemów technicznych i pozytywnie
zakończyć badania wojskowe, włącznie z rakietowym strzelaniem doświadczalnym, przeprowadzonym w czerwcu
2010 r.
Od tego czasu do dziś Szogun skutecznie pomaga
w szkoleniu polskich przeciwlotników, co w kontekście
działań wojennych trwających za naszą wschodnią granicą i obrony nieba przed wrogimi działaniami różnych bezzałogowych statków powietrznych jest szczególnie ważną
umiejętnością.
Po wdrożeniu Imitatora Celu Powietrznego (ICP) Szogun nastąpił dynamiczny rozwój tego kierunku działalności firmy, ponieważ już dwa lata później przebadany został
System Celów Powietrznych Vermin, który oprócz platform
powietrznych MJ-7 Szogun składa się z wyrzutni startowych
i kontenerowej naziemnej stacji kontrolnej. Te kluczowe
podsystemy umożliwiły wykonywanie lotów grupowych
czterema (standardowo) platformami jednocześnie z jednej
stacji naziemnej, ale również umożliwiły prowadzenie ćwiczeń w nocy i w trudnych warunkach atmosferycznych.
Prace konstrukcyjne, badania wdrożeniowe i późniejsza
obsługa systemu Vermin były doskonałą bazą technologiczną oraz poligonem doświadczalnym dla całego zespołu
konstrukcyjnego firmy Eurotech. Praktyka i doświadczenia
z obsługi systemu na rzecz Sił Zbrojnych RP pozwoliły wyznaczyć dalsze kierunki rozwoju firmy. Podjęto nowe wyzwania związane z zaprojektowaniem i wykonaniem własnych
podsystemów platform powietrznych, przeznaczonych do
bezzałogowych statków powietrznych realizujących trudniejsze zadania niż imitowanie celu powietrznego.
Od kilkunastu lat ICP MJ-7 Szogun skutecznie pomaga w szkoleniu
polskich przeciwlotników, co w kontekście działań wojennych trwających za naszą wschodnią granicą i obrony nieba przed wrogimi
działaniami szerokiego spektrum bezzałogowych statków powietrznych jest szczególnie ważną umiejętnością.
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Doświadczony zespół
specjalistów firmy
Eurotech zapewnia
kompleksową obsługę od projektu
koncepcyjnego
poprzez produkcję do
obsługi serwisowej.
Na zdjęciu start z wyrzutni imitatora celu
powietrznego MJ-7
Szogun.

Pierwszym projektem w tym zakresie był napęd o wysokiej niezawodności do platform bezzałogowych. Opracowano koncepcję hybrydowego zespołu napędowego o bardzo
dużej sprawności, który składał się z silnika spalinowego i elektrycznego połączonych rozłączalnym sprzęgłem.
Maszyna elektryczna pracuje jako rozrusznik, alternator
i silnik, który jest tak dobrany, aby po rozłączeniu sprzęgła
mógł stanowić niezależny napęd bezzałogowca, natomiast
w fazie startu lub innych wybranych przez operatora etapach lotu wspomaga pracę silnika spalinowego zwiększając
rozporządzalną moc napędu. Na ten skomplikowany projekt firma Eurotech pozyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt HYBRIDRIVE), dzięki
temu z sukcesem udało się zakończyć prace konstrukcyjne,
a ostatnia wersja napędu przeszła skomplikowany cykl badań stanowiskowych i w locie, zgodnie z wytycznymi wojskowych standardów certyfikacyjnych.
Kolejnym etapem prac konstrukcyjnych był rozwój technologii związanych z bezpieczeństwem lotu bezzałogowych statków powietrznych w klasie >25 kg masy startowej,
zwłaszcza w sytuacjach kontaktu z statkiem powietrznym
latającym z wyłączonym transponderem lub bez niego.
Sytuacja taka nie dotyczy tylko operacji militarnych, ale
przede wszystkim kontaktów bezzałogowców z użytkownikami przestrzeni powietrznej typu: paralotnie, lotnie, balony itp., którzy nie mają obowiązku używać transpondera,
a ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne
mogą znaleźć się w miejscu lub strefie powietrznej, w której się znaleźć nie powinni. Opracowana została koncepcja
zaawansowanego multisensorowego systemu antykolizyjnego, która została zrealizowana we współpracy z partnerami naukowymi: Politechniką Rzeszowską i Politechniką
Wrocławską, w ramach współfinasowanego projektu IDAAS
„Intruder Detection And collision Avoidance System for
www.zbiam.pl

light or unmanned aircraft”. Realizacja projektu badawczo
-rozwojowego z dofinansowaniem przez NCBiR zakończyła się w 2020 r. wykonaniem demonstratora systemu oraz
badaniami w locie na załogowych i bezzałogowych statkach
powietrznych. Badania w tym zakresie są kontynuowane.
W ramach prac własnych, są rozwijane wybrane elementy
systemu, część z nich już została skomercjalizowana i trafiła do klientów, pozostałe są dopasowywane sprzętowo oraz
przygotowywane do integracji z konkretną bezzałogową
platformą powietrzną lub badań kolejnych wersji systemu.
Bazując na rozwijanych od 12 lat kompetencjach w zakresie eksploatacji bezzałogowych platform powietrznych
i wytwarzania ich kluczowych podsystemów, firma Eurotech
rozpoczęła projekt bezzałogowego systemu HAASTA, zoptymalizowanego do różnych zadań, który cechował się będzie
bardzo wysokim współczynnikiem efektywności do ceny.
Artykuł przygotowany przez Eurotech

Dzięki ciągłemu rozwojowi, poprzez aktywny udział w projektach badawczych,
współpracę z ośrodkami akademickimi
i przemysłowymi w
Polsce oraz Europie
Eurotech oferuje specjalizowane produkty
i systemy zgodnie
z potrzebami użytkownika. Na zdjęciu
wizja bezzałogowego
systemu HAASTA,
zoptymalizowanego
do różnych zadań.
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Lemur

Aparat został zaprojektowany w wersji
elektrycznej i spalinowej, przy czym w
tej pierwszej maksymalna długotrwałość
lotu wynosi do 3
godzin, a w drugiej –
do 10 godzin.

Nowy polski bezzałogowiec
F ly f o c u s
Bezzałogowy statek powietrzny Lemur to dzieło konsorcjum dwóch warszawskich firm
– Kestrel Aeronautics Sp. z o.o. i Flyfocus Sp. z o.o. Firmy te, choć młode, są już rozpoznawalne w sektorze obronnym i biorą aktywny udział w wielu projektach przy współpracy
z instytucjami takimi jak chociażby Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych czy Wojskowy
Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Do podstawowego
wyposażenia Lemura
należą głowice
optoelektroniczne
z sensorami światła
dziennego, termowizyjnymi oraz dalmierzem laserowym
i laserowym podświetlaczem celu.
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L

emur jest samolotem pionowego startu i lądowania
mierzącym 2,1 m długości, a rozpiętość jego skrzydeł
to 4,5 m. Maksymalna masa startowa wynosi 30 kg,
przy czym masa samego płatowca (bez ładunku użytecznego, baterii lub paliwa) to 15 kg. Aparat został zaprojektowany w dwóch wersjach – elektrycznej i spalinowej, przy czym
w tej pierwszej maksymalna długotrwałość lotu wynosi do 3
godzin, a w drugiej – do 10 godzin. Dodatkowo każdą z nich
można zamówić w opcji „heavy load” zwiększając maksymalną masę ładunku użytecznego do 14 kg. Maksymalna
prędkość to 126 km/h, a minimalna 47 km/h. Prędkość
optymalną producenci zdefiniowali na poziomie 75 km/h.

Pułap operacyjny bezzałogowca wynosi 4000 m. Jeżeli chodzi o zasięg Lemura, to według producentów w przypadku
komunikacji radiowej wynosi on do 200 km przy zastosowaniu masztu i trackera. W przypadku wykorzystania łączności LTE zasięg jest zgodny z pokryciem sieci. Z kolei wykorzystanie łącza satelitarnego powoduje, że bezzałogowiec
może dysponować nieograniczonym zasięgiem.
Do komunikacji z naziemną stacją kontroli system wykorzystuje łączność radiową w pasmach: ISM, UHF, L, S, C
(zamawiający wybiera konkretną opcję przy zamówieniu)
w topologii P2P, P2MP lub Mesh. Opcjonalnie możliwe jest
wykorzystanie łączności LTE lub satelitarnej. Jako wyposażenie dodatkowe dla Lemura producenci oferują: transponder ADS-B, transponder systemu identyfikacji bojowej
„swój-obcy” i radio MANET wyposażone w opatentowaną
technologię unikania zakłóceń.
Lemur wyposażony został w autorskie rozwiązania z zakresu pasywnej ochrony przeciw środkom walki radioelektronicznej. Dodatkowo oferowane są aktywne środki ochrony na wypadek wystąpienia zakłóceń GNSS.
Do podstawowego wyposażenia Lemura należą przede
wszystkim głowice optoelektroniczne z sensorami światła
dziennego, termowizyjnymi oraz dalmierzem laserowym
i laserowym podświetlaczem celu.
Jedną z bardziej przydatnych opcji w kontekście głowicy
obserwacyjnej jest zintegrowana z autopilotem funkcja śle02/2022

Lemur jest obecnie wykorzystywany przez Siły Zbrojne Ukrainy
w bezpośrednich działaniach operacyjnych na froncie wojny
z rosyjskim agresorem.

Naziemną stację
kierowania i kontroli
stanowi komputer
zabudowany w deszczoodpornej walizce
oraz antena śledząca, wyposażona w
certyfikowany moduł
czasu rzeczywistego,
uniewrażliwiająca
system na awarie
głównego komputera.

www.zbiam.pl

dzenia poruszającego się celu, która pozwala na korygowanie trajektorii lotu w czasie rzeczywistym, automatycznie
dostosowując pozycję samolotu do pozycji celu, co przekłada się znacząco na podniesienie skuteczności prowadzonej
obserwacji i odciążenie operatora.
Inną ciekawą opcją jest, powstały przy współpracy z duńską firmą Phase One, system oparty na aparacie wysokiej
rozdzielczości (120 MPx), pozwalający na wykonywanie dokładnych zdjęć fotogrametrycznych. Co więcej, Lemur ma
możliwość wychylenia i stabilizacji aparatu w celu wykonania zdjęć perspektywicznych, na przykład ukazujących obszar w głąb terenu przygranicznego, bez naruszania granicy
państwa.
Specjalnie zoptymalizowany napęd w połączeniu z wysoką doskonałością aerodynamiczną sprawiają, że sygnatura
akustyczna statku powietrznego pozwala na jego bezgłośnie operowanie już od wysokości 500 m.
Lemur jest obecnie wykorzystywany przez Siły Zbrojne
Ukrainy w bezpośrednich działaniach operacyjnych na
froncie wojny z rosyjskim agresorem, co z jednej strony jest
świadectwem dojrzałości konstrukcji, ale z drugiej strony
stanowi duże pole do dalszych testów i rozwoju konstrukcji.
Przedstawiciele konsorcjum są w stałym kontakcie z partnerami ukraińskimi, realizując zarówno wsparcie merytoryczno-techniczne, jak również wymieniając się cennymi
doświadczeniami.
Choć pierwotnym zastosowaniem Lemura były przede
wszystkim zadania obserwacyjne i korygowanie ognia artyleryjskiego, to jednak ostatnie wydarzenia za wschodnią
granicą oraz wymagania stawiane przez kontrahentów
użytkujących aparat w warunkach wojennych sprawiły, że
opracowywana jest obecnie bojowa wersja Lemura.

Dodatkową możliwością bezzałogowca jest opcjonalne
wyposażenie w radar SAR, co może być przydatne nie tylko przy wykorzystaniach stricte militarnych, ale również
w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych.
Pozostając przy ratownictwie, należy również zwrócić
uwagę na przystosowanie Lemura do operowania nad
akwenami wodnymi, w warunkach dużej wilgotności i zasolenia, w którym zarówno zespoły napędowe, jak i newralgiczne podzespoły mechaniczne oraz elektroniczne są odpowiednio zabezpieczone na ewentualność występowania
niekorzystnych warunków.
Ochronę przed oblodzeniem stanowi autorski system
przeciwoblodzeniowy, uwzględniający nawet takie detale
jak ogrzewana rurka Pitota.
Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych jest
również wspierane przez pirotechniczny spadochron ratunkowy i wysoką doskonałość szybowania, pozwalającą
na sprowadzenie maszyny na ziemię, nawet w warunkach
całkowitej utraty napędu, bez konieczności wykorzystania
wspomnianego spadochronu.
Za prawidłowe wykonywanie misji i kontrolę lotu odpowiedzialny jest, w najwyższych wersjach wyposażenia,
certyfikowany autopilot. Awionika i oprogramowanie spełniające normy lotnicze: DO254, DO160, DO178 i normy STANAG, m.in. w zakresie interoperacyjności bezzałogowych
statków powietrznych w siłach zbrojnych państw NATO,
gwarantują najwyższy poziom zdolności operacyjnych oraz
bezpieczeństwa lotów.
Wspomniane zdolności operacyjne są dodatkowo zwiększane poprzez niewielkie wymiary skrzyni transportowej,
mieszczącej się do zwykłego samochodu osobowego z nadwoziem kombi, a także bardzo szybki czas przygotowania
do lotu, który dwóm operatorom zajmuje nie więcej niż 10
minut. Konstrukcja samego płatowca została dodatkowo
zoptymalizowana, na bazie doświadczeń z realnych warunków użytkowania, tak by sprostać ciężkiemu środowisku
pracy, uwzględniającemu między innymi stres i zmęczenie
operatorów, duże zapylenie oraz zabłocenie. Poszczególne komponenty samolotu są oznaczone w sposób wyraźny i jednoznaczny, mają zabezpieczenia uniemożliwiające
niewłaściwe wpięcie przy składaniu, co sprawia, że Lemur
może być obsługiwany na ziemi nawet przez niewykwalifikowany personel, po zaledwie podstawowym przeszkoleniu
polowym.
Naziemną stację kierowania i kontroli stanowi komputer zabudowany w deszczoodpornej walizce oraz antena
śledząca, wyposażona w certyfikowany moduł czasu rzeczywistego, uniewrażliwiająca system na awarie głównego
komputera. Czas pracy komputera na samej baterii, z pełną
jasnością wyświetlacza (1500 nitów) wynosi do siedmiu godzin.
W trakcie pokazów dla Sił Zbrojnych RP zaprezentowano
współpracę bezzałogowca ze stacją naziemną i repeaterem
radiowym zamontowanym na kamizelce taktycznej. Dzięki
takiemu rozwiązaniu żołnierz odbierał obraz z bezzałogowca na specjalistycznych goglach przeziernikowych AR i stanowił przekaźnik radiowy zwiększający zasięg radiowy.
Artykuł przygotowany przez Flyfocus i Kestrel Aeronautics
RAPORT ZBiAM

33

Bezzałogowce Ap-Flyer

AP-Flyer Sp. z o.o., jako największy dostawca systemów do detekcji i neutralizacji dronów
w Polsce i właściciel systemu MADDOS (Multi Sensor Drone Detection & Observation System), rozszerzył w roku 2020 działalność firmy o produkcję bezzałogowych systemów powietrznych.

B

ezzałogowce produkcji AP-Flyer to konstrukcje
w konfiguracji VTOL (pionowego startu i lądowania). Taka konfiguracja umożliwia użytkownikowi
możliwość prowadzenia operacji w praktycznie dowolnym
miejscu i ogranicza potrzebę użycia wyrzutni, czy szukania
odpowiednio długiego pasu ziemi do przeprowadzenia procedury startowej.
MADDOS VTOL jest odpowiednim rozwiązaniem zarówno dla użytkowników wojskowych, jak również służb bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego – policji czy
służb granicznych, dzięki możliwości pełnego dostosowania platformy do wymagań użytkownika i integracji niemal
dowolnych sensorów.
Bezzałogowe systemy powietrzne mają zastosowania
w misjach:
» obserwacyjnych i zwiadowczych,
» poszukiwawczych,
» korekcji ognia artyleryjskiego,
» otogrametrycznych, w celu mapowania dużych obszarów.
MADDOS BSP mają modułową konstrukcję z włókna węglowego, która umożliwia szybki montaż i przygotowanie
platformy do lotu nawet w 15 minut. Tyle samo trwa demontaż, a transport aparatów odbywa się w jednej lub w dwóch
skrzyniach. Bezzałogowce są w stanie startować i lądować
przy wietrze o prędkości 11 m/s, a operować w trakcie misji
przy porywach do 15 m/s. Wszystkie platformy cechuje odporność na warunki atmosferyczne odpowiadająca normie
IP54.
Aby zachować bezpieczeństwo podczas lotu i dostosować
się do regulacji wykonywania operacji za pomocą aparatów
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bezzałogowych, każda platforma wyposażona jest w odpowiednie oświetlenie, moduł ADS-B, który może odbierać
sygnały innych uczestników ruchu powietrznego, a także
przekazywać własną pozycję. Do precyzyjnego startu i lądowania wykorzystywany jest LiDAR, aby pomiar wysokości
był dokładny oraz niezakłócony.
W celu spełnienia wszelkich wymagań użytkowników,
MADDOS VTOL występuje w trzech konfiguracjach różniących się gabarytami, rodzajem zasilania, czasem lotu i ładunkiem użytecznym.
Jednostką sterującą i zarządzającą lotem platform APFlyer jest autopilot spełniający standardy lotnicze: DO178C,
DO254 i DO160. Dzięki niemu możliwe jest: dostosowanie
procedur awaryjnych, faz lotu czy funkcjonalności do wy-

Bezzałogowy statek
powietrzny VTOL
350e z napędem
elektrycznym.

Bezzałogowy statek
powietrzny VTOL
600h z napedem
hybrydowym.

02/2022

Redundantny autopilot (Veronte X4).

magań użytkownika, a wszystko to dzięki otwartemu oprogramowaniu. W trakcie operacji użytkownik może dowolnie modyfikować misję, dodając lub edytując waypointy czy
nadając im specjalne funkcje. W każdej chwili pilot może
przejąć kontrolę nad statkiem powietrznym i wyjść z trybu
lotu automatycznego do trybu częściowej kontroli z ziemi.
Aparat będzie nadal stabilizowany przez autopilota, który
nie dopuści do przeciągnięcia, czy wykonania zbyt dużych
przechyłów.
Jeśli bezzałogowiec wykonuje misje o znacznym stopniu
ryzyka lub loty nad terenem o wysokiej gęstości zaludnienia, może zostać zabudowany redundantny autopilot, który składa się z trzech komunikujących i kontrolujących się
wzajemnie modułów. W momencie awarii jednego z nich,
jest on automatycznie i natychmiastowo wyłączany.
Zakodowany i optymalnej mocy sygnał komunikacyjny
jest krytycznym elementem ekosystemu BSP. Systemy łączności umożliwiające komunikację platform AP-Flyer z naziemną stacją kontroli mają możliwość kodowania danych
przy użyciu szyfrowania AES128 lub AES256 oraz transmisji wideo w czasie rzeczywistym na dystansie do 60 km dla
VTOL 350e, a dla modeli 450h czy 600h nawet do 200 km.
Stacja kontroli może być wyposażona w dookólną antenę
o wysokim wzmocnieniu lub, do zapewnienia dalekiego zasięgu, w antenę śledzącą osadzoną na maszcie.
Częstotliwość operacyjna dostosowywana jest do wymagań użytkownika, a łączność realizowana może być
w pasmach UHF, L czy C. Możliwa jest również komunikacja
w ramach sieci komórkowej 4G lub satelitarna.
Statki powietrzne, jako podstawowy ładunek użyteczny
mogą zostać wyposażone w kamery dzienne i termowizyjne
zintegrowane w dwuosiowo stabilizowanej głowicy. Następujące parametry kamer dobierane są przez użytkownika:
krotność zoomu optycznego, rozdzielczość czy zasięg wykrycia i identyfikacji obiektów.
W ofercie zintegrowanych kamer AP-Flyer użytkownik
znajdzie sensory dzienne jakości HD lub Full HD z zoomem
optycznym do ×45, a także kamery z sensorem termowizyjnym chłodzonym lub niechłodzonym jakości VGA lub HD,
z zoomem cyfrowym lub optycznym do ×15.
Do misji fotogrametrycznych zintegrowane mogą zostać
kamery o wysokiej rozdzielczości – do 100 Mpx, przy jednocześnie bardzo niskiej masie.
Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie sensorów optoelektronicznych o dalmierz laserowy o zasięgu do 15 km lub
wskaźnik celów IR.
Zintegrowane kamery dysponują takimi funkcjami jak:
analiza obrazu i automatyczna detekcja celów, śledzenie
oraz określanie pozycji geograficznej obiektu zainteresowania i obliczanie odległości od celu do bezzałogowca.
Kolejną dostępną funkcją zintegrowanych głowic optowww.zbiam.pl

Tab. 1. 		Charakterystyka bezzałogowych systemów powietrznych MADDOS UAV
Wyszczególnienie
Napęd
Długotrwałość lotu (h)

VTOL 350e

VTOL 450h

VTOL 600h

elektryczny

hybrydowy

hybrydowy

do 3

do 8

do 12

Rozpiętość skrzydeł (m)

3,5

5,0

6,0

Maksymalna masa startowa (kg)

22,5

100

110

Nośność dostępna na konfigurację dobraną przez użytkownika*
(kg)

4

20

25

20

31

28-30

Prędkość operacyjna (m/s)
Prędkość maksymalna (m/s)
Pułap AMSL (m)
Pułap operacyjny AGL (m)

31

40

40

300

5500

5500

200-1000

400-2000

400-2000

* typ autopilota, łącza danych o wymaganym zasięgu komunikacyjnym czy odpowiednia kamera

elektronicznych jest wskaźnik celów ruchomych (Moving
Target Indicator), który oznacza na interfejsie użytkownika
obiekty znajdujące się w ruchu. Użytkownikowi dostępny
jest także tryb lotu „Follow the target”, który umożliwia sterowanie aparatem i zadawanie trajektorii w zależności od
położenia śledzonego obiektu.
Dla użytkowników wojskowych i realizujących operacje
specjalne ważną cechą jest zdolność kontynuowania lotu
nawet gdy zakłócany jest sygnał GNSS. Rozwiązaniem jest,
umieszczony na pokładzie platform MADDOS, precyzyjny
sensor INS (Inertial Navigation System), który z wysoką
dokładnością oblicza pozycję bezzałogowca na podstawie
algorytmów nawigacji inercyjnej.
Dodatkowym wyposażeniem jakie może być zastosowane
na platformach MADDOS jest system detekcji i przechwytywania sygnałów radiowych w zakresie częstotliwości od
20 MHz do 26 GHz wraz z ich klasyfikacją, czy radar SAR
(Synthetic-Aperture Radar) z rozdzielczością mapowania
do 30 cm.
Dla użytkowników gazociągów lub ropociągów bezzałogowiec może zostać wyposażony w detektor metanu z czułością do 20 ppm.

Po lewej: Głowica
bezzałogowca VTOL
350e (EO–HD + ×20
zoom optyczny,
IR –VGA + ×4 zoom
cyfrowy) o masie
0,25 kg.

Po prawej: Głowica
bezzałogowca VTOL
600h (EO – Full HD +
×30 zoom optyczny,
IR – VGA + ×3 zoom
optyczny, LRF o zasięgu 2 km) o masie
1,7 kg.

Więcej informacji o platformach MADDOS firmy AP-Flyer znajdą państwo na stronie internetowej www.maddos.pl lub zapraszamy do kontaktu pod adresem info@maddos.pl.
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Głowice taktyczne

do bezzałogowych statków powietrznych
B elma
W konfliktach zbrojnych na całym świecie systemy bezzałogowe wspierają w coraz większym stopniu bezpośrednie działania żołnierzy na polu walki. Postęp w dziedzinie Systemów Amunicji Krążącej (SAK) istotnie przyspieszył wraz z rozwojem i dostępnością nowych
rozwiązań oraz technologii w zakresie: awioniki, telekomunikacji, układów elektronicznych
oraz materiałów konstrukcyjnych. Sektor militarny, dzięki rozwojowi koncepcji taktycznych i operacyjnych jakie daje wykorzystanie SAK, coraz częściej włącza tego typu rozwiązania do swojej oferty.

S

ystem Amunicji Krążącej to zestaw składający się
z BSP i głowicy bojowej (taktycznej). Wyróżniamy
dwie główne grupy nosicieli: płatowce w klasycznym
układzie samolotowym i wielowirnikowce. Oprócz oczywistego podziału nosicieli na grupy masowe (masa startowa
i ładunek użyteczny), systemy te mają również zróżnicowaną długotrwałość lotu oraz zasięg. Obydwa wyżej wymienione typy dopełniają się wzajemnie i zastosowanie jednego nie powinno wykluczać równoległego użycia drugiego.
Głównym zadaniem amunicji krążącej jest eliminowanie
z pola walki precyzyjnie wybranych pojedynczych celów,
zarówno nieopancerzonych, jaki i opancerzonych – wozów
bojowych, gniazd karabinowych, anten, stanowisk przeciwpancernych pocisków kierowanych czy moździerzy, a także
siły żywej. W zależności od terenu, na którym konieczne jest
wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia, należy dostosować zarówno typ BSP, jak i rodzaj głowicy. Na otwartej
przestrzeni zastosowanie mają zarówno płatowce, jak i wielowirnikowce. W terenie zurbanizowanym, z zawężonym
dostępem do otwartej przestrzeni i wieloma utrudnieniami,
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najlepiej sprawdzać się będzie nosiciel pionowego startu
i lądowania. Natomiast zastosowanie głowic taktycznych
uzależnione jest od zamierzonego efektu końcowego.
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.,
są jedynym w Polsce zakładem produkującym głowice taktyczne. W swojej ofercie mają dziś trzy podstawowe rodziny
głowic w różnych przedziałach gabrytowo-masowych oraz zróżnicowanych
rozwiązań sensorycznych.
Wyróżniamy trzy główne rodzaje
głowic produkowanych przez spółkę.
Pierwszym z nich są głowice odłamkowo-burzące GO-1 HE (High Explosive), przeznaczone do zwalczania
celów energią kinetyczną odłamków
i fali uderzeniowej powstałej w wyniku
detonacji. Ten rodzaj głowic stosowany jest głównie do rażenia siły żywej,
umocnień polowych takich jak np. lekkie osłony przeciwpancerne, gniazda

Bydgoskie Zakłady
Elektromechaniczne
BELMA S.A., są
jedynym w Polsce
zakładem produkującym głowice
taktyczne. W swojej
ofercie mają dziś trzy
podstawowe rodziny
głowic w różnych
przedziałach gabarytowo-masowych.

Czynnikiem rażącym
w głowicy termobarczynej jest gwałtowny wzrost ciśnienia
i wysoka temperatura, która towarzyszy
wybychowi. Na zdjęciu GTB-1 FAE.
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karabinów maszynowych itp. Korpus zespołu odłamkowo
-burzącego głowicy ma odpowiednio ukształtowaną grubościenną konstrukcję, w której umieszczono materiał kruszący o dużej prędkości detonacji. Zainicjowanie wybuchu tego
typu konstrukcji powoduje fragmentację korpusu na bardzo
dużą ilość odłamków o zadanym kształcie, które promieniowo uderzają w cel ze znaczną prędkością. To właśnie energia
odłamków ma największy wpływ na skuteczność rażenia.
Drugim typem są głowice kumulacyjno-odłamkowe GK-1
HEAT (High Explosive Anti-Tank), przeznaczone do rażenia
czołgów (z górnej półsfery) i innych opancerzonych wozów
bojowych. Za przebicie pancerza w głowicy kumulacyjno-odłamkowej odpowiada odpowiednio uformowany strumień
kumulacyjny, który dzięki swojej energii kinetycznej skuteczGłowice GX-1 DG przeznaczone są do eliminowania
z walki punktów oporu, czołgów lekkich i transporterów
opancerzonych. Głowice przystosowane są do integacji
z bojowym bezzałogowym statkiem powietrznym (BBSP)
klasy mini typu kamikadze. Głowice występują w wersjach:
GK-1 HEAT DG – kumulacyjno-odłamkowa, GO-1 HE DG –
odłamkowo-burząca, GTB-1 FAE DG – termobaryczna, GO-1
– HE-TR DG – szkoleniowa.

www.zbiam.pl

nie niszczy i penetruje pancerz celu. Duża energia kinetyczna
strumienia kumulacyjnego jest wynikiem dużej prędkości
detonacji materiału wybuchowego i masy wkładki kumulacyjnej. Głowica uderzając w pancerz inicjuje zadziałanie
zapalnika i zapalenie ścieżki ogniowej zakończone detonacją materiału kruszącego umieszczonego w jej wnętrzu. Na
skutek owego wybuchu, metalowa wkładka kumulacyjna
znajdująca się w zespole kumulacyjnym głowicy formuje się
w odpowiednio ukształtowany zbitek strumienia kumulacyjnego, który przebija pancerz. Aby uzyskać najlepszą przebijalność, zespół kumulacyjny usytuowany w głowicy detonuje
ją w odpowiedniej odległości od pancerza.
Trzeci typ to głowice termobaryczne GTB-1 FAE (Fuel Air
Explosive), przeznaczone do rażenia siły żywej, schronów
i innych umocnień polowych oraz infrastruktury krytycznej w obiektach zamkniętych. Głowica termobaryczna
elaborowana jest materiałem wybuchowym o odpowiedniej kompozycji w celu zapewnienia wysokiego ciśnienia
w chwili detonacji. Czynnikiem rażącym głowicy termobarycznej jest gwałtowny wzrost ciśnienia i wysoka temperatura, która towarzyszy wybuchowi. Amunicja termobaryczna często nazywana jest również bronią próżniową.
Wynika to z faktu, iż wraz z pierwszą falą wstrząsową nad-

Głowice GX-1 przeznaczone są do
eliminowania z walki
lekko opancerzonych
pojazdów i gniazd
karabinów maszynowych. Głowice
przystosowane są do
integacji z BSP klasy
mini, umożliwiając
obserwację przedpola, naprowadzanie
oraz wykonywanie
bojowych, ćwiczebnych i szkolnych
zadań ogniowych.
Głowice GX-1 występują w wersjach:
GTB-1 FAE – termobaryczna, GO-1 HE –
odłamkowo-burząca,
GK-1 HEAT – kumulacyjno-odłamkowa,
GO-1 HE-TP – ćwiczebna, GO-1 HE-TR
– szkolna.
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Głowice GX-2 Przeznaczone są do rażenia pojazdów lekko
opancerzonych,
gniazd karabinów
maszynowych,
stacji radiolokacyjnych, wyrzutni
rakiet, schronów
i infrastruktury
krytycznej. Głowice
przystosowane są
do integacji z BBSP.
Głowice występują
w wersjach: GK-2
HEAT – kumulacyjno-odłamkowa, GO-2
HE – odłamkowo-burząca, GTB-2 FAE –
termobaryczna, GO-2
HE-TR – szkolna.

CZASOPISMA
SPECJALISTYCZNE
ciśnienia spowodowaną wybuchem, tworzy się gwałtownie fala podciśnienia, która w ramach wybuchu absorbuje
cały tlen do źródła eksplozji, co generuje częściową próżnię. Ten typ broni finalnie razi cel właśnie skokiem ciśnienia, które trwa dłużej niż w przypadku detonacji tradycyjnych ładunków burzących.
Do celów szkoleniowych przygotowano również warianty
szkoleniowe i ćwiczebne głowic.
Wszystkie głowice produkowane przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A., wyposażone są
w trzystopniowy system zabezpieczenia. Podstawowym jest
system autoryzacji głowicy w postaci indywidualnego kodu
odbezpieczającego (aktywującego głowicę), wprowadzanego przez operatora systemu. Dysponują również układem
zabezpieczeń typu S-A (Save-Arm), dającym możliwość
wielokrotnej zmiany przejścia ze stanu „uzbrojony” do stanu „zabezpieczony”. System zabezpieczenia głowicy ma
możliwość raportowania pełnej informacji o stanie uzbrojenia z pulpitu sterowania systemu amunicji krążącej obsługiwanego przez operatora.
Głowice typu GX-1, GX-1 DG i GX-2, opracowane zostały przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w latach 2015-2018. Rodzina głowic składa się z: GO-1 HE, GK-1
HEAT, GTB-1 FAE; GO-1 DG HE, GK-1 DG HEAT, GTB-1 DG
FAE, GO-2 HE, GK-2 HEAT, GTB-2 FAE.
Pierwsze z rodzin głowic taktycznych to GX-1, jako jedyne wyposażone zostały w kamery dzienne lub termowizyjne
(nocne). Masa głowic wynosi 1400 g. Siła rażenia głowicy
GO-1 HE obejmuje obszar o promieniu 10 m, skuteczność
przebicia płyty pancernej z wykorzystaniem głowicy GK-1
HEAT wynosi minimum 180 mm RHA (Rolled Homogeneous Armour, walcowanego pancerza jednorodnego). Natomiast promień rażenia głowicy GTB-1 FAE wynosi 12 m.
Kolejna rodzina głowic GX-1 DG jest najmniejszą z dostępnej gamy głowic produkowanych przez BZE BELMA S.A., a ich
masa nie przekracza 1000 g. Głowice mają zredukowane rozmiary i zostały pozbawione kamer, aby przystosować je do
integracji z Systemem Amunicji Krążącej klasy mini. Promie-
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niem rażenia, wynoszącym 10 m, głowica GO-1 DG HE odpowiada swojemu większemu odpowiednikowi. Przebijalność
głowicy GK-1 DG HEAT również jest analogiczna jak wersji
GK-1 HEAT i wynosi 180 mm RHA. Pole rażenia głowicy GTB1 DG FAE wynosi 10 m ze względu na zmniejszenie korpusu.
Największymi dostępnymi głowicami w ofercie spółki są
głowice GX-2, których masa wynosi 4800 g. Głowica GO-2
HE siłą rażenia zwiększonej liczby odłamków obejmuje obszar o promieniu 30÷50 m, głowica GK-2 HEAT przebija stalową płytę pancerną o grubości 450÷700 mm RHA, a głowica
GTB-2 FAE razi cele w promieniu 20 m.
Obecnie prowadzone są wspólne prace BZE BELMA S.A.
wraz z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia
nad kolejnymi wariantami głowic. Jednym z nich będzie
odmiana z zapalnikiem zbliżeniowym. Czujnik zbliżeniowy zwiększy skuteczność działania i zasięg rażenia głowic.
Przeprowadzono już pierwsze próby związane z programowaniem i kalibracją zespołów elektroniki z nosicielem.
Drugim wariantem będzie oferta głowic zrzucanych
z nosiciela, umożliwiających wielokrotne wykorzystanie
platformy powietrznej. Rozwiązanie to zmniejszy znacznie
koszty, gdyż obecne warianty Systemów Amunicji Krążącej
to systemy kamikaze, gdzie wraz z detonacją głowicy zniszczeniu ulega również nosiciel. Obydwa rozwiązania mają zarówno zalety,
jak i wady. Wszystko uzależnione jest
od taktyki przyjętej na polu walki.

RAPORTY SPECJALNE
I ANALIZY
Artykuł przygotowany
przez BZE BELMA S.A.

Głowice GX-2 wyposażone są w
3-stopniowy układ elektronicznomechaniczny oraz możliwość
wielokrotnego uzbrajania i rozbrajania
głowicy z pulpitu operatora. Na zdjęciu
GK-2 HEAT.
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Bojowy bezzałogowy system powietrzny klasy mikro pionowego
startu i lądowania DragonFly powstał w Wojskowym Instytucie
Technicznym Uzbrojenia jako nośnik rodziny głowic bojowych
(odłamkowo-burzących GO-1 HE i GO-2 HE, kumulacyjno-odłamkowych GK-1 HEAT oraz termobarycznych GTB-1 FAE). Rozpiętość
BBSP DragonFly wynosi 700 mm, długość z głowicą - 900 mm, masa
startowa- 5 kilogramów. Fot. Łukasz Pacholski

Bojowy bezzałogowy
system powietrzny
DragonFly

DragonFly służy do rażenia celów w odległości do 10 km od operatora. Czas trwania lotu wynosi do 20 minut, a maksymalna prędkość
to 60 km/h. Umożliwia to zwalczanie zarówno celów stacjonarnych
jak i pozostających w ruchu, w tym czołgów i innych pojazdów bojowych. W przypadku utraty kontaktu z operatorem DragonFly potrafi sam wrócić do miejsca startu i wylądować. Fot. Łukasz Pacholski
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