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155 mm samobieżna haubica na podwoziu kołowym KRYL

Rodzina radarów CTRL+SKY RADAR 3D
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencja 
wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
od początku swojej działalności wspiera innowacje 
dla bezpieczeństwa i obronności – w latach 2011 – 
2019 Centrum dofinansowało ponad 200 projektów na 
łączną kwotę około 3 mld zł.

Narodowe Centrum Badań Rozwoju 

Więcej informacji na stronie: www.ncbr.gov.pl.

Celem realizowanych programów i projektów jest 
systematyczne rozwijanie potencjału polskich podmiotów 
naukowych i przemysłowych oraz dążenie do niezależności 
technologicznej poprzez tworzenie i doskonalenie  
„knowhow” w zakresie technologii zwiększających zdolności 
operacyjne Sił Zbrojnych RP i bezpieczeństwo państwa.
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„knowhow” w zakresie technologii zwiększających zdolności 
operacyjne Sił Zbrojnych RP i bezpieczeństwo państwa.
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Redakcja portal-mundurowy.pl z prawdziwą 
satysfakcją przedstawia najnowsze wydanie 
Katalogu: Innowacje – Wdrożenia – Bezpie-
czeństwo - Obronność na 2020 r. oraz czterech 
laureatów najciekawszych rozwiązań wyłonio-
nych w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeń-
stwa i Obronności” pod patronatem honoro-
wym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
oraz Dyrektora Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.

W Katalogu opisano prawie pięćdziesiąt 
innowacyjnych projektów znajdujących się na 
trzecim lub wyższym poziomie zaawansowania 
technologicznego. Staraliśmy się dotrzeć nie 
tylko do firm państwowych i prywatnych oraz in-
stytutów zajmujących się rozwojem z krajowego 
potencjału obronnego, ale również do cywilnych 
ośrodków badawczo-rozwojowych oraz start-u-
pów, które mają związek z obszarem bezpieczeń-
stwa i obronności, jak chociażby do młodych 
naukowców i konstruktorów, którzy pracują 
m.in. nad autonomicznymi robotami, satelitami 
obserwacyjnymi, czy też kryptoprocesorami.

Logo NCBR pojawiło się prawie w połowie 
opisanych projektów. Te z zakresu bezpieczeń-
stwa są finansowane z dotacji Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ok. 200 mln zł), 
z przeznaczeniem na potrzeby gestorów, czyli 
głównie służb mundurowych MSWiA. Niemal 
tyle samo środków na prace badawczo-rozwo-
jowe realizowane w NCBR z zakresu obronności 
pochodzi z rosnącego budżetu MON. W tym roku 
jest to ok. 1,2 miliarda zł, co stanowi 2,5 proc. 
wydatków na obronność. Jednak powodów do 
radości nie ma, bo w rzeczywistości - jak wska-
zują od kilku lat raporty NIK – na prace, głównie 
rozwojowe prowadzące do wdrożenia produktu, 
resort obrony narodowej wydaje coraz mniej 
pieniędzy. Jeszcze w 2016 r. na prace naukowe 
i badania rozwojowe (poza dotacją dla NCBR) 
wydano dwie trzecie zaplanowanych środków, 
w 2017 r. – niespełna 40 proc., a w 2018 r. – 
zaledwie 20,8 proc., co powinno być sygna-
łem ostrzegawczym. Pieniądze na innowacje 
i rozwój, resort obrony narodowej traktuje jak 
worek, do którego chętnie sięga, gdy trzeba za-
łatać „budżetową dziurę”. W ostatnim okresie 
są to wysokie zaliczki, głównie na amerykański 
sprzęt, kupowany na ogół bez offsetu i wsparcia 
technologicznego dla polskich firm. To oznacza 
w przyszłości nie tylko brak wpływów choćby 
z remontów i przeglądów, ale także coraz więk-

sze uzależnienie od zagranicznych dostawców. 
Zakupy nowoczesnego uzbrojenia dla polskiej 
armii są potrzebne i wynikają z przyjętego jesie-
nią 2019 r. programu modernizacji Sił Zbrojnych 
RP. A co będzie jak prognozy gospodarcze do 
2035 r. się nie sprawdzą? Czy jest plan B? I co się 
stanie wtedy z wydatkami na badania i rozwój? 

Głównym hamulcem prac badawczo-roz-
wojowych w resorcie obrony narodowej jest 
brak długofalowych, strategicznych kryteriów 
i priorytetów rozwoju ustalonych ponad po-
działami. W wielu projektach opisanych w kata-
logu są przykłady zbyt długiego oczekiwania na 
wstępną lub ostateczną akceptację założeń tak-
tyczno-technicznych m.in. armato haubicy KRYL 
czy też szczegółowych wymagań operacyjnych. 
Problem powtarza się od wielu lat. Trudno jest 
w resorcie obrony efektywnie zarządzać projek-
tami w sytuacji gdy nadzór na pracami badaw-
czo-rozwojowymi realizowanymi tylko w NCBR 
sprawuje ok. trzysta osób, zaś gestorów jest pra-
wie pięćdziesięciu. W dodatku do nadzorowania 
prac naukowych, czyli do osiągnięcia VI pozio-
mu gotowości technologii w niektórych projek-
tach oddelegowanych jest po kilkanaście osób. 
W rezultacie projekty dofinansowane z NCBR 
z zakresu obronności są często wstrzymywane 
i uzupełniane. Ponadto zmieniane są cele i pa-
rametry produktów w trakcie ich realizacji, co 
w konsekwencji prowadzi do znacznego przesu-
nięcia terminów ich zakończenia, a w niektórych 
przypadkach także do przerwania finansowania 
projektu. Dla porównania w tym samym syste-
mie, z dużo większą efektywnością, realizowane 
są prace badawczo-rozwojowe dla służb mun-
durowych MSWiA. W projektach tych nadzór 
sprawuje jedna lub dwie osoby reprezentujące 
potencjalnego użytkownika końcowego, które 
są wspomagane w razie potrzeby przez specja-
listów branżowych. 

Dużym utrudnieniem w projektach dedy-
kowanych MSWiA jest fakt, że w znacznej ich 
części właścicielem praw własności intelektual-
nych jest Skarb Państwa reprezentowany przez 
Ministra Obrony Narodowej. Te wnioski można 
wysnuć po analizie prawie stu projektów zreali-
zowanych w latach 2011-2019 na rzecz obron-
ności i ponad 120 z zakresu bezpieczeństwa. 
W ciągu tych ośmiu lat NCBR z budżetu państwa 
dofinansowało projekty z obszaru bezpieczeń-
stwa i obronności na ok. 3 mld zł, z tego ok. 70 
proc. stanowiło dofinansowanie projektów zwią-
zanych z obronnością. Dlatego przy tych stale 
ograniczanych i rozproszonych środkach nie 
widać szybkich efektów w postaci wzrostu kon-
kurencyjności krajowego przemysłu obronnego. 
Obiektywnie należy też przyznać, że w puli pro-
jektów realizowanych na rzecz obronności jest 
kilka „perełek” innowacyjnych i technologicz-
nych na światowym poziomie. Aktualnie znajdują 
one się na różnym szczeblu rozwoju gotowości 

technologii, które prawdopodobnie za kilka lat 
znajdą poczytne miejsce w naszym katalogu. 

To, że w obszarze innowacyjności nie dzieje 
się najlepiej przyznał nawet szef MON, powo-
łując specjalny zespół, który miał na początku 
tego roku przygotować raport o stanie badań 
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych 
na rzecz wojska. Czy jednak w zbiurokratyzowa-
nym systemie podejmowania decyzji w resorcie 
obrony narodowej, gdzie powszechną praktyką 
jest zbieranie stosu dokumentów i podkładek, 
aby w krytycznej sytuacji nie można było niko-
mu nic zarzucić, należy oczekiwać przełomu? 
Teoretycznie wszystko powinno działać w opar-
ciu o przyjęte dokumenty związane z głównymi 
kierunkami rozwoju Sił Zbrojnych RP, w tym 
podpisaną przez szefa MON decyzją nr 235 z 26 
czerwca 2019 r. ws. priorytetowych kierun-
ków badań do 2026 r. Kiedy jednak przychodzi 
do zgłaszania potrzeb i tematyki projektów na 
przykład na X konkurs NCBR w 2019 r. z zakresu 
bezpieczeństwa obronności, to MON nie zapro-
ponował żadnego projektu�

Sytuację miał uzdrowić powołany w 2013 r. 
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Tech-
nologii Obronnych (I3TO), ale od przynajmniej 
dwóch lat ta instytucja jest mało aktywna i nie 
wspiera należycie nawet tych tematów, które 
zaproponowała w konkursach NCBR. Prioryte-
tem I3TO jest obecnie przygotowanie zlecone-
go przez szefa MON projektu Ustawy o Agencji 
Uzbrojenia, która ma objąć także prace badaw-
czo-rozwojowe. Jeśli badania rozwojowe zo-
staną wrzucone do nowej Agencji, która będzie 
odpowiedzialna również za zakupy, to będą one 
„kulą u nogi”, zaś środki, będą – jak dotychczas 
– wykorzystywane na bieżące zakupy, chyba że 
będą „znaczone” i dedykowane.

Własne rozwiązania, zwłaszcza w tak newral-
gicznych obszarach jak zautomatyzowane systemy 
dowodzenia, obrona przeciwlotnicza i przeciwra-
kietowa czy cyberbezpieczeństwo mają tę zaletę, 
że ma się kontrolę nad kodami źródłowymi. Nigdy 
bowiem nie wiadomo czy w zakupionym systemie 
nie jest zaszyta inna ścieżka, która może zabloko-
wać nasze działania. Dlatego tak bardzo istotny jest 
permanentny i konsekwentny rozwój w tych klu-
czowych obszarach siłami potencjału krajowego.

Cztery najbardziej interesujące rozwiązania 
obecnej edycji zostały wybrane przez jury kon-
kursu „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obron-
ności”, składające się z patronów honorowych 
(Szefa BBN, Dyrektora NCBR, laureatów ubiegło-
rocznego konkursu i redakcji). Znalazły się one 
na okładce i będą promowane w formie banerów 
na stronie portal-mundurowy.pl. Wyniki konkur-
su publikujemy na następnej stronie.

Przekazując Państwu wydanie katalogu 
serdecznie zapraszam do jego lektury. 
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•	 Najnowsze	informacje	ze	służb	mundurowych,	
ze	szczególnym	uwzględnieniem	
spraw	socjalno-bytowych.

•	 Wspieramy	rekrutację	do	służb	
mundurowych	i	inicjatywy	społeczne

•	 Promujemy	przemysł	zbrojeniowy	i	innowacyjne	
rozwiązania	dla	bezpieczeństwa	i	obronności.	

III miejsce (ex aequo)

155 mm samobieżna haubica na podwoziu kołowym KRYL  
(konsorcjum	w	składzie:	HSW	SA	(lider),	 

Jelcz	sp.	z	o.o.,	Wojskowy	Instytut	Techniczny	Uzbrojenia,		
Wojskowy	Instytut	Techniki	Pancernej	i	Samochodowej,	

Akademia	Techniczna		i	WB	Electronics	SA)	 
4	pkt,

III miejsce (ex aequo)
Technologia i urządzenia 

do termohydrografiki 
(CSVeterans	Jacek	Spionek	

i	Łukasz	Cender)		 
4	pkt,

III miejsce (ex aequo)
Rodzina radarów  

CTRY+SKY RADAR 3D  
(Advanced	Protections	

Systems	SA)	 
4	pkt.

Wyniki głosowania w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” na najciekawsze 
projekty w katalogu: „Innowacje-Wdrożenia-Bezpieczeństwo-Obronność” na 2020 r.

LAUREACI KONKURSU:

I miejsce

System pasywnej lokalizacji (SPL) PET/PCL  
(konsorcjum	w	składzie:		PIT-RADWAR	SA	(lider),	Politechnika	Warszawska	i	AM	Technologies	Polska	SA)	 

7	pkt,

WYRÓŻNIONE PROJEKTY:

Karabin wyborowy MSBS-GROT 7,62 N		(Fabryka	Broni	„Łucznik”	sp.	z	o.o.	i	Wojskowa	Akademia	Techniczna)	-	3	pkt,	

Rodzina systemów amunicji krążącej WARMATE	(Grupa	WB/WB	Electronics	SA)		-	3	pkt,	

System obrony biernej okrętu (OBR	Centrum	Techniki	Morskiej	SA)		-	1	pkt,

Zaawansowane technologie przeciwdziałające zagrożeniom  powodziowym SAFEDAM  
(konsorcjum	w	składzie:	Politechnika	Warszawska	(lider),	MSP	Marcin	Szender,	Astri	Polska,	

sp.	z	o.o.	i	Centralna	Szkoła	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Częstochowie)	-	1	pkt.

Redakcja	portal-mundurowy.pl	dziękuje	Panu	Pawłowi Solochowi,	szefowi	Biura	Bezpieczeństwa	
Narodowemu	i	Panu	dr.	inż.	Wojciechowi Kamienieckiemu,	dyrektorowi	Narodowego	Centrum	Badań	

i	Rozwoju	za	objęcie	konkursu	patronatem	honorowym	oraz	pomoc	w	wyłonieniu	laureatów.



PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ  
I ROZWOJU Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI, KTÓRE PLANOWANE 
 SĄ DO ZAKOŃCZENIA W 2020 R. WRAZ DATĄ ORAZ LIDERAMI KONSORCJUM.

27.01.2020. Zautomatyzowany system 
dowodzenia i kierowania ogniem dywi-
zjonowego modułu ogniowego 155 mm 
lekkich armato- haubic, kryptonim KRYL. 
Huta Stalowa Wola SA;

31.01.2020. Poprawa bezpieczeństwa 
i ochrona żołnierzy na misjach poprzez 
działanie w obszarach wojskowo-me-
dycznym i technicznym. Wojskowy Insty-
tut Medyczny;

31.01.2020. Budowa pojazdów pożarni-
czych z zachowaniem ergonomii użytko-
wania. Wojskowa Akademia Techniczna;

12.02.2020. Laserowy system korekcji 
toru lotu dla bomb lotniczych. Instytut 
Techniczny Wojsk Lotniczych;

15.02.2020. Platforma autonomiczna 
wsparcia operacyjnego. Przemysłowy In-
stytut Motoryzacji;

29.02.2020. Wirtualny symulator działań 
ochronnych Służby Ochrony Państwa. 
Politechnika Gliwicka;

29.02.2020. Zakłócanie transmisji ra-
diowej w wybranych obiektach Straży 
Granicznej. Sieć Badawcza Łukasiewicz 
- Przemysłowy Instytut Automatyki i Po-
miarów PIAP;

18.03.2020. Opracowanie prototypu ra-
daru P-18PL wstępnego wskazywania ce-
lów pracującego w paśmie metrowym, ze 
skanowaniem fazowym w dwóch płasz-
czyznach dla zestawów rakietowych OP 
(ZROP). PIT-RADWAR SA;

21.03.2020. Program do oceny ryzyka 
wystąpienia awarii w obiektach przemy-
słowych stwarzających zagrożenie poza 
swoim terenem. Centrum Naukowo-Ba-
dawcze Ochrony Przeciwpożarowej;

26.03.2020. Rozwój technologii układów 
wykonawczych sterowania dla rakiet. Pol-
ska Grupa Zbrojeniowa;

29.03.2020. Opracowanie technologii 
flar i kasety do ich odpalania, spełniają-
cych wymogi STANAG-u 4687 do obrony 
biernej lotniczych platform załogowych. 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych;

21.04.2020. Zaawansowane technologie 
wspomagające przeciwdziałanie zagroże-
niom związanym z powodziami. Politech-
nika Warszawska;

22.04.2020. Strumieniowa transmisja 
danych czasu rzeczywistego w rozpro-
szonych systemach dyspozytorskich 
i teleinformatycznych Straży Granicznej. 
Politechnika Gdańska

30.04.2020. Opracowanie unikalnego 
przestrajalnego medium optycznego dla 
bezpiecznej łączności światłowodowej. 
Wojskowa Akademia Techniczna;

13.06.2020. Opracowanie i wykonanie 
demonstratorów technologii krytycznych 
elementów do nowej generacji amunicji 
czołgowej 120 mm. Mesko SA;

14.06.2020. Innowacyjne, wielofunkcjo-
nalne układy kompozytowe z przeznacze-
niem na elementy konstrukcyjne autono-
micznych platform bezzałogowych. ITB 
„MORATEX”;

14.06.2020. Przenośny System do Prze-
chwytywania Miniaturowych Bezzałogo-
wych Statków Powietrznych (PSP-MBSP). 
Wojskowa Akademia Techniczna;

14.06.2020. Radar szumowy krótkiego 
zasięgu z elektronicznie sterowaną wiąz-
ką do wykrywania i śledzenia pocisków 
rakietowych. Politechnika Warszawska;

23.06.2020. Nowy bojowy, pływający 
wóz piechoty. Huta Stalowa Wola SA;

17.08.2020. Opracowanie systemu radio-
lokacji pasywnej na potrzeby zestawów 
rakietowych Obrony Przeciwlotniczej 
(ZROP). PIT-RADWAR SA;

18.08.2020.Opracowanie, wykonanie 
oraz badania konstrukcyjno-technologicz-
ne Modułowego Systemu Broni Strzelec-
kiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56). Woj-
skowa Akademia Techniczna;

22.08.2020. Infrastruktura Badawcza 
w zakresie nowych technologii związa-
nych z generatorami do wytwarzania 

wysokomocowych impulsów promie-
niowania elektromagnetycznego, anten 
nadawczych impulsów HPM, HPRF, RFDF, 
technologii materiałowych związanych 
z ochroną i obroną aparatury pomiarowej. 
Wojskowa Akademia Techniczna;

31.10.2020. System informacyjno- 
-analityczny wspomagający zarządzanie 
ryzykiem podczas planowania i realizacji 
działań Policji. Wyższa Szkoła Policji;

9.12.2020. Opracowanie bazy danych 
oraz narzędzia do semantycznego poszu-
kiwania informacji i zarządzania wiedzą 
w obszarze zaginięć i poszukiwania osób. 
Wyższa Szkoła Policji;

12.12.2020. Silniki pomocnicze na paliwo 
stałe dla rakiet nośnych wykorzystują-
cych paliwo ciekłe. Instytut Lotnictwa;

14.12.2020. Opracowanie innowacyjnej 
technologii personalizacji poliwęglano-
wych blankietów państwowych doku-
mentów. Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych S.A.;

20.12.2020. Powłoki o podwyższonej 
żaroodporności na łopatkach turbin wy-
sokiego ciśnienia silników RD-33.Instytut 
Techniczny Wojsk Lotniczych;

20.12.2020. Szerokopasmowy Rejestra-
tor Radiokomunikacyjny. Wojskowa Aka-
demia Techniczna. 

20.12.2020. Utworzenie klasyfikacji pojaz-
dów w zależności od przeznaczenia oraz 
standaryzacja konsoli centralnej pojazdów 
w zakresie rozmieszczenia i montażu sys-
temów teleinformatycznych oraz urządzeń 
sterowania. Wyższa Szkoła Policji;

22.12.2020. Zestaw opatrunkowy zabez-
pieczający urazy powstałe w trakcie pełnie-
nia obowiązków służbowych przez służby 
mundurowe. Wyższa Szkoła Policji;

31.12.2020. ROTOR. Narodowe Centrum 
Kryptografii;
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POZIOM I 
 

Dotyczy badań podstawowych To najniższy 
poziom gotowości technologii, oznaczający 
rozpoczęcie badań naukowych w celu wyko-
rzystania ich wyników w przyszłych zastoso-
waniach wojskowych lub w zakresie bezpie-
czeństwa państwa. Powstają podstawowe 
założenia, wstępna koncepcja oraz badania 
naukowe nad podstawowymi właściwościami 
nowej technologii.

POZIOM II 
  

Rozpoczęcie badań przemysłowych. Rozpo-
czyna się proces tworzenia innowacji. Po-
wstaje koncepcja technologii lub jej przyszłe 
zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie proce-
su poszukiwania potencjalnego zastosowania 
technologii. Założenia mają charakter speku-
lacyjny, ale nie ma jeszcze potwierdzonych 
dowodów i szczegółowej analizy. Nie istnieje 
jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza 
potwierdzająca przyjęte założenia.

 POZIOM III 
  

Rozpoczynają się zaawansowane badania 
analityczne i laboratoryjne, mające na celu 
potwierdzenie słuszności koncepcji. Zalicza 
się do nich komponenty, które nie są jeszcze 
zintegrowane w całość lub też nie są repre-
zentatywne dla całej technologii. 

POZIOM IV 
 

Powstają pierwsze, wczesne prototypy. Po-
szczególne części technologiczne są ze sobą 
łączone, żeby ustalić ich kompatybilność. Ele-
menty są testowane w warunkach laboratoryj-
nych. Prototyp w tej fazie ma niską wiarygod-
ność i wciąż różni się znacząco od pożądanej 
końcowej innowacji. 

POZIOM V   

Dokładność i poziom zaawansowania proto-
typu znacząco wzrasta. Na tym etapie wery-
fikuje się komponenty lub podstawowe pod-
systemy technologii w środowisku zbliżonym 
do rzeczywistego. Prototyp jest testowany 
w symulowanych warunkach operacyjnych 
w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. 

POZIOM VI   

Na tym poziomie dokonuje się demonstracji 
prototypu lub modelu systemu albo pod-
systemu technologii w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistych. Zostają przeprowadzone 
wstępne działania w celu potwierdzenia wy-
konalności projektu, który jest testowany 
w środowisku zbliżonym do naturalnego. Ba-
dania prototypu są prowadzone w warunkach 
laboratoryjnych odwzorowujących z dużą 
wiernością warunki rzeczywiste lub w symu-

lowanych warunkach operacyjnych. 

POZIOM VII  
Jest to końcowy etap rozwoju technologii 
i zakończenie demonstracji. Oznacza to, że 
docelowy poziom technologii został osiągnię-
ty i może być ona zastosowana w przewidy-
wanych dla niej warunkach. Wszystkie funkcje 
technologii zostały przetestowane w środo-
wisku naturalnym z wynikiem pozytywnym. 
Większość dokumentacji technicznej, szko-
leniowej i serwisowej jest już przygotowana.

POZIOM VIII    

Jest to końcowy etap rozwoju technologii 
i zakończenie demonstracji. Oznacza to, że 
docelowy poziom technologii został osiągnię-
ty i może być ona zastosowana w przewidy-
wanych dla niej warunkach. Wszystkie funkcje 
technologii zostały przetestowane w środo-
wisku naturalnym z wynikiem pozytywnym. 
Większość dokumentacji technicznej, szko-
leniowej i serwisowej jest już przygotowana.

 POZIOM IX 
 

Ostatni etap gotowości technologii. Sprawdzo-
na technologia w warunkach rzeczywistych 
odniosła zamierzony efekt. Działanie systemu 
udowodniono w środowisku operacyjnym. De-
monstrowana technologia, w pełni przetesto-
wana, może zostać zaimplementowana w do-
celowym systemie i trafić do sprzedaży. 

POZIOM W  
 

Projekt lub technologia została już wdrożona 
do produkcji seryjnej lub odbiorcy - po podpi-
saniu kontraktu - oczekują na dostawę sprzętu 
lub uzbrojenia. 

POZIOMY 
GOTOWOŚCI 
TECHNOLOGII

Metodykę po raz pierwszy zastosowano w projektach badawczo-rozwojowych, realizowanych przez NASA oraz przemysł obronny USA. W terminologii 
angielskiej stosowany jest skrót TRLs (Technology Readiness Levels). Według niej dojrzałość technologii opisuje się od fazy koncepcji i badań 
naukowych nad podstawowymi właściwościami technologii (PGT I), aż do etapu dojrzałości (PGT IX), kiedy to sprawdzenie technologii w warunkach 
rzeczywistych odniosło zamierzony efekt i można ją zastosować w praktyce np. w postaci uruchomienia rynkowej produkcji. Dzięki temu można 
porównać poziom rozwoju technologii i stopień zaawansowania prac z zupełnie różnych dziedzin. Opis poszczególnych poziomów gotowości 
technologii zawiera rozporządzenie MNiSzW z 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją 
badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
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Budowa i rozwój systemu wspomagającego czynności analityczne 
związane z przeszukiwaniem zawartości cyfrowych nośników da-
nych była tematem projektu pt. „Off-line'owe badanie nośników 
danych”. Powstały program – środowisko FSK 2 – zapewnia specja-
listyczne wsparcie w procesie przeprowadzania operacji analitycz-
nych z zakresu informatyki śledczej. Umożliwia prezentację infor-
macji pochodzących z cyfrowych źródeł, eksplorację ich zawartości, 
wykonanie podstawowych analiz, przeszukiwanie treści w różnego 
typu plikach oraz tworzenie raportów z przeprowadzonych operacji. 

Realizacji projektu podjęło się konsorcjum w składzie Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (lider) oraz 
firma Fido Intelligence sp. z o.o. w ramach konkursu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju na zadania związane z bezpieczeństwem 
i obronnością (nr umowy DOB-BIO6/14/147/2014). W rezultacie zre-
alizowanych prac powstała wspomniana aplikacja, pozwalająca na 
szeroko zakrojoną analizę aktywności użytkownika, wykorzystującego 
badane nośniki.

Kluczowe funkcje programu FSK 2 wspierają indeksowanie, wyszu-
kiwanie i prezentację informacji pochodzących z zabezpieczonych no-
śników dyskowych oraz tworzenie raportów z przeprowadzonych analiz. 
W tym programie zastosowano zaawansowane narzędzia do indeksowa-
nia treści plików, uwzględniających specyfikę języka polskiego 

- Istotną cechą zrealizowanego oprogramowania są zaawansowa-
ne mechanizmy wyszukiwania. Główne funkcje programu umożliwiają 
przegląd i filtrowanie zawartości źródeł danych, przeszukiwanie treści 
w różnego typu plikach oraz organizowanie zasobów na cyfrowych no-
śnikach – informuje dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. AGH, 
kierownik projektu. 

 Przeanalizowane i wyselekcjonowane pod kątem danej sprawy pli-
ki mogą zostać wyeksportowane poza aplikację w celu prowadzenia 
dalszych analiz lub sporządzenia raportu końcowego.

Każde działanie w aplikacji odbywa się w obrębie tzw. sprawy, któ-
ra stanowi przestrzeń roboczą przechowującą dodane przez analityka 
źródła danych. Źródła te od momentu dodania ich do sprawy mogą 
podlegać dalszym czynnościom analitycznym. Program pozwala na 
dodanie i analizę źródeł takich jak: dysk fizyczny, partycja dyskowa, 
katalog lokalny i obraz dysku (w popularnych formatach typu Raw, En-
Case, AFF, AFD, AFM etc.). 

By możliwe było wyszukanie informacji z dodanych źródeł, apli-
kacja wykonuje operacje wyodrębniania i indeksacji treści odczytanej 
z poszczególnych plików. Proces wyodrębniania danych odbywa się 
za pomocą modułów dedykowanych dla poszczególnych typów pli-
ków (tzw. ekstraktory), dzięki czemu zawartość odczytywana jest nie 
tylko z plików tekstowych, ale również z długiej listy różnych typów 
binarnych. Treść pliku zapisywana jest w aplikacji za pomocą silnika 
indeksowania (Elastic Search), który dostarcza zaawansowanych me-
chanizmów wyszukiwania słów i fraz. Powstały w ten sposób indeks 
umożliwia skrócenie czasu dostępu do poszukiwanych informacji.

Podstawowy przegląd zawartości dodanych źródeł danych 
umożliwia tzw. eksplorator plików, zawierający szereg filtrów ma-
jących za zadanie ułatwić i zoptymalizować przeglądanie i analizę 

danych źródłowych, a także organizację raportu końcowego. Z jego 
poziomu możliwe jest filtrowanie zawartości źródeł po parametrach 
plików, wyszukiwanie po frazach, tagach, sumach kontrolnych, fil-
trowanie plików według typów czy wyszukiwanie obiektów słowni-
kowych. Mechanizm wyszukiwania obsługuje zapytania o różnym 
poziomie złożoności, w tym: wyszukiwanie elastyczne, dokładne 
z pominięciem symboli/ z symbolami, sekwencyjne czy wyszukiwa-
nie za pomocą wyrażeń regularnych. 

Zawartość poszczególnych plików znajdujących się w analizowa-
nych źródłach oraz informacje o nich użytkownik może przeglądać, 
używając dostępnych w aplikacji widoków oraz zewnętrznego eksplo-
ratora systemowego. Moduł podglądu plików dostarcza widoki przed-
stawiające widok szesnastkowy, tekstowy, podgląd metadanych, obra-
zów oraz wyników wyszukiwania treści.

W środowisku FSK 2 wprowadzono również możliwość tworze-
nia i importowania baz sum kontrolnych, które mogą być stosowane 
podczas wyszukiwania i analizy plików. Sumy kontrolne plików (skróty 
MD5 i SHA) umożliwiają proste i szybkie sprawdzenie czy dwa pliki są 
identyczne. Mechanizmy te mogą być zatem wykorzystane do szybkiej 
detekcji podejrzanych plików czy wykluczania z analizy tzw. zaufanych 
plików, czyli plików systemowych i zasobów aplikacji, które są uznane 
za nieistotne z punktu widzenia danej analizy.

Podsumowanie przeprowadzonych w programie operacji stanowi 
generowany przez użytkownika raport końcowy przedstawiający wnio-
ski oraz zestawienia plików, w których znaleziono istotne informacje. 
Możliwe jest wygenerowanie raportu w postaci interaktywnej strony 
HTML oraz w postaci przyjaznego do wydruku dokumentu PDF.

W ramach projektu powstała również aplikacja IMEX 2 wspie-
rająca analityków w opracowywaniu danych w celu dalszej analizy 
w specjalistycznym oprogramowaniu. Przy jej pomocy można w ła-
twy sposób przetworzyć pliki w formacie tekstowym (*.txt, *.csv) lub 
*.pdf na format tabelaryczny (*.xlsx). Działanie aplikacji opiera się 
o definiowany przez użytkownika wzorzec danych, na podstawie któ-
rego wyszukiwane są w pliku fragmenty do niego pasujące. Aplikacja 
umożliwia ponadto rozpoznawanie danych dziedzinowych, takich jak 
numery kont bankowych, NIP, PESEL, REGON i wiele innych, dzięki 
czemu definiowanie wzorców ekstrakcji danych jest zdecydowanie 
łatwiejsze. Raz zdefiniowane wzorce można wykorzystywać jako sza-
blony do importu kolejnych plików o takiej samej strukturze.

W projekcie została również zrealizowana aplikacji LINK 
E-mail 2, która zawiera rozszerzenia środowiska LINK dedyko-
wane dla analizy poczty elektronicznej. W produkcie dostępny 
jest dedykowany importer skrzynek pocztowych, zaawansowa-
na wyszukiwarka zawartości poczty oraz filtry wiadomości. Do 
jednej sprawy można zaimportować wiele skrzynek, przeglądać 
załączniki i eksportować je w różnych konfiguracjach, dopaso-
wanych do potrzeb użytkownika. 
Możliwa jest wizualizacja kore-
spondencji e-mail na diagramie 
powiązań oraz na osi czasu.

OFF-LINE'OWE BADANIE NOŚNIKÓW DANYCH 
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W Akademii Górniczo-Hutniczej 
powstał system informacyjno-a-
nalityczny A-Ewida, realizujący 
pełną gamę usług w zakresie 
gromadzenia potrzebnych danych 
pochodzących z różnych źródeł, 
szybkiego wyszukiwania istot-
nych informacji, ich udostępnia-
nia oraz ich wizualizacji.

AGH była liderem konsorcjum 
naukowego, w skład którego weszła 
także firma Medcore sp. z o.o spół-
ka, które zrealizowało projekt pt. 
„System gromadzenia i generowa-
nia informacji na potrzeby analizy 
kryminalnej”. Uzyskał on w 2014 r. 
dofinansowanie narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju (nr umowy 
NCBR DOB-BIO6/08/129/2014). 
Celem tego projektu było opraco-
wanie i realizacja narzędzi informatycznych wspomagających działania 
Straży Granicznej w zakresie zbierania i generowania informacji na po-
trzeby analizy kryminalnej. 

Podstawowym obszarem funkcjonalnym systemu jest przede 
wszystkim wsparcie procesu pozyskiwania i przechowywania infor-
macji, które reprezentowane są w formie tzw. obiektów analitycznych, 
powiązań oraz dokumentów źródłowych. Istotnym zagadnieniem w tym 
obszarze jest kwestia zarządzania jakością przechowywanych danych. 
Przejawia się to m.in. poprzez dedykowane mechanizmy minimalizujące 
prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. dubli, a więc dwóch tożsamych 
obiektów. Dla lepszego porządku i przejrzystości danych, system wpro-
wadza specyficzną organizację informacji, które przyporządkowane są 
do określonych spraw lub zleceń analizy. Związane są z nimi określone 
procesy funkcjonujące u gestora, które kładą nacisk na bezpieczeństwo 
dostępu do informacji oraz jakość przechowywanych danych.

Dostępny w ramach systemu model danych oferuje użytkownikowi 
różne typy obiektów analitycznych wraz z rozbudowanymi słownikami. 
Model ten uwzględnia również możliwość tworzenia powiązań pomiędzy 
obiektami, a typy i możliwości powiązań mogą być konfigurowane przez 
administratora systemu we właściwym do tego celu panelu. Poza obiek-
tami, powiązaniami oraz dokumentami system umożliwia gromadzenie 
wszelkiego rodzaju załączników np. PDF czy obrazów. By usprawnić 
pracę funkcjonariuszy zaimplementowano szereg pomocnych funkcji ta-
kich jak: automatyczna ekstrakcja tekstu ze wspomnianych załączników, 
automatyczne rozpoznawanie obiektów w tekście z użyciem algorytmów 
przetwarzania języka naturalnego (Named-Entity Recognition), mecha-
nizmy transliteracji, dedykowane widoki do przeszukiwania i filtrowania 
danych czy też funkcje eksportu danych do formatu Excel w celu dalszej 
obróbki w zewnętrznym oprogramowaniu.

System wyposażono również w funkcje wstępnej analizy prze-
chowywanych danych. W szczególności oferuje on użytkownikowi 
przejrzysty widok grafowy wizualizujący obiekty i powiązania wy-
stępujące w danej sprawie, zleceniu analizy lub dokumencie źródło-
wym. Widok ten jest zsynchronizowany z listą obiektów, co ułatwia 
nawigację i wyszukiwanie konkretnych informacji w danym kontek-
ście. - Warto wspomnieć również o możliwościach konfiguracyjnych 
widoku analitycznego umożliwiających np. automatyczne układanie 
elementów czy definiowanie etykiet widocznych na diagramie gra-
fowym - wyjaśnia Marek Kisiel-Dorohinicki, kierownik projektu 
z AGH. Użytecznym uzupełnieniem widoku grafowego jest widok 

mapowy z możliwością wykorzystania map offline oraz lokalnego 
serwera geokodowania. Dodatkowym atutem widoku jest możliwość 
jego dostosowania poprzez włączanie lub ukrywanie poszczególnych 
składowych, w zależności od ilości danych i dostępnego miejsca na 
ekranie.

Za bezpieczeństwo systemu odpowiada zestaw mechanizmów, po-
cząwszy od rozbudowanego systemu uprawnień, ról, procesów, statu-
sów, audytu, wersjonowania obiektów, zastrzegania i anonimizacji spraw 
czy też logowania do systemu przy użyciu kart PKI. Istotnym obszarem 
systemu jest jego otwartość na rozbudowę, w szczególności oferowane 
interfejsy REST oraz WCF. System umożliwia również migrację danych 
z obecnie wykorzystywanego systemu bazodanowego poprzez masowy 
import plików XML. Całość systemu dopełniają takie funkcjonalności jak 
system powiadomień, wygodne dashboardy (ekrany startowe), raporty 
ze zleceń analizy czy też funkcje masowych sprawdzeń realizowanych 
w oparciu o wejściowe pliki Excel.

System rozbudowano o nowe funkcje analityczne, które są kompaty-
bilne z popularną w polskich służbach platformą analityczną LINK, zreali-
zowaną przez AGH w ramach poprzedniego projektu finansowego przez 
NCBR. Moduł ten jest w szczególności dedykowany analitykom krymi-
nalnym i pozwala na integrację obu rozwiązań (platformy LINK i systemu 
A-Ewida). Pozwala na bardziej efektywną analizę danych gromadzonych 
w systemie A-Ewida, a dla wygody użytkownika platformę LINK można 
uruchomić bezpośrednio z poziomu systemu A-Ewida. Następnie w ra-
mach platformy LINK możliwe jest przeszukanie i pozyskanie danych 
z systemu A-Ewida, a następnie ich wizualizacja przy użyciu dostępnych 
w platformie LINK narzędzi (widok tabelaryczny, grafowy, itp.). Co naj-
ważniejsze, w ramach prowadzonej analizy użytkownik może integrować 
pozyskane dane z systemu A-Ewida z danymi z innych źródeł (np. bilin-
gi telefoniczne). Efekty tych analiz mogą być wgrywane z powrotem do 
systemu A-Ewida jako nowe wersje istniejących obiektów. 

System w obecnym kształcie jest dedykowany do wykorzystania 
w Straży Granicznej. Jednak technologie i rozwiązania opracowa-
ne w ramach projektu mogą znaleźć zastosowanie także w innych 
służbach realizujących zadania związane z gromadzeniem i genero-
waniem informacji na potrzeby 
analizy kryminalnej i koordynacji 
działań w tym zakresie.

SYSTEM GROMADZENIA I GENEROWANIA INFORMACJI 
NA POTRZEBY ANALIZY KRYMINALNEJ
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III miejsce  
w konkursie Innowacje 

dla Bezpieczeństwa  
i Obronności

Gdyńska spółka Advanced Protection Systems SA opracowała rodzi-
nę nowoczesnych radarów CTRL+SKY RADAR 3D, które zapewniają 
szybkie i dokładne śledzenie obiektów w promieniu 360 stopni w od-
ległości  do 5 km. Urządzenia nie mają ruchomych części, chłodzenie 
jest pasywne, a przetwarzanie danych odbywa się bezpośrednio w 
urządzeniu.

Spółka APS SA jest laureatem ubiegłorocznego konkursu „Innowa-
cje dla Bezpieczeństwa i Obronności” pod patronatem honorowym Sze-
fa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Dyrektora Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju oraz nagrody Defender na MSPO 2018 r. w Kielcach za 
„Mobilny system detekcji i neutralizacji dronów CTRL+SKY”. - Jednym z 
elementów tego systemu był radar, który został unowocześniony i może 
być zainstalowany na dowolnej, już istniejącej infrastrukturze – informu-
je dr Maciej Klemm, który po zakończeniu studiów na Wydziale Elektro-
niki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, przeniósł się 

do Zurychu. Tam obronił doktorat na ETH Zurich, jednej z najlepszych 
uczelni technicznych na świecie. 

W 2007 r. podczas pracy naukowej na University of Bristol odbiera 
nagrodę rządu brytyjskiego za opracowanie szerokopasmowego radaru 
mikrofalowego do nieinwazyjnego diagnozowania raka piersi. Złoty me-
dal wręcza mu sam premier Tony Blair. Pięć lat później Maciej Klemm 
wraca do Polski i z Radosławem Piesiewiczem, przyjacielem ze studiów 
zaczyna projektować układy scalone do radarów i produkować elemen-
ty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. wreszcie kompletne, autorskie 
rozwiązania radarowe. Dzisiaj obaj panowie są współzałożycielami firmy 
APS SA, która choć działa tylko od 4 lat, już zdążyła zdobyć uznanie 
licznych międzynarodowych klientów i inwestorów.

Jednym z filarów oferty APS jest rodzina radarów CTRL+SKY RA-
DAR 3D, rozwijana od początku istnienia firmy. W najnowszym rozwią-
zaniu wykorzystano liczne innowacje i światowe standardy. Zastoso-
wano sensor radarowy typu FMCM (Frequency Modulated Continuous 
Wave (FMCW), który umożliwia istotne obniżenie częstotliwości po 
stronie przetwarzania danych. Dzięki temu moc i rozmiary radaru zo-
stały zmniejszone, przy zachowaniu dużej dokładności wykrywania po-
zycji celu, jak i przewidywania tras przemieszczania się wielu obiektów 
w tym samym czasie. RADAR 3D pracuje w paśmie X i wykorzystuje 
rozwiązania ASEA i MIMO (Multiple Input-Multiple Output). Dzięki za-
stosowaniu technologii MIMO i transmisji wieloantenowej, zarówno po 
stronie nadawczej, jak i po stronie odbiorczej, wykrywanie obiektów jest 
znacznie bardziej precyzyjne. 

 Jest to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań ra-
darowych dostępnych na rynku. Wykorzystuje technologię MHT (ang.
Multiple Hipotesis Tracker), co oznacza że do aktualnego sposobu ruchu 

celu aplikuje wiele hipotez i na bieżąco je weryfikuje. W skrócie - cele 
mogą wykonywać różne manewry, a tracker ich nie gubi. Można zbu-

dować odpowiednią ilość rodzajów hipotez dla danej klasy celów, które 
odzwierciedlają ich fizyczne możliwości ruchu.

Rodzina radarów została zaprojektowana w sposób ułatwiający in-
tegrację i skalowalność. Twórcy tego urządzenia zapewnili łatwe budo-
wanie efektywnych systemów modułowych, co umożliwia pokrycie du-
żych i wymagających geograficznie obszarów. Z kolei w pełni pasywny 
układ chłodzenia zapewnia wysoką niezawodność i bezobsługowość, ze 
względu na brak ruchomych części. 

Przetwarzanie danych radarowych odbywa się bezpośrednio w urzą-
dzeniu na komputerze pokładowym. Dzięki zastosowaniu automatycznej 
klasyfikacji obiektów, możliwe jest rozróżnienie dronów od np. ptaków 
czy innych przemieszczających się obiektów, co powoduje, że liczba fał-
szywych alarmów staje się znacznie mniejsza. 

Radary CTRL+SKY nadają się do instalacji mobilnych i stałych 
i są odporne na wszystkie warunki pogodowe. Mają klasyfikacje IP 
66, MIL-STD-810. Urządzenia są transportowane i dostarczane we 
wzmacnianych skrzyniach typu wojskowego i mogą być użyte w ciągu 
kilku minut.

http://apsystems.tech/

Podstawowe dane techniczne radaru:
 ∙ Zasięg radaru: do 5000 m (dla dronów typu DJI Phantom IV),
 ∙ Szerokość wiązki: 90° azymut, do 60° elewacja,
 ∙ Rozdzielczość odległościowa: 1 – 5 m (programowalna),
 ∙ Traker radarowy: Technologia MHT (Multiple Hypothesis Tracking),
 ∙ Pasmo częstotliwości: Pasmo X,
 ∙ Moc wyjściowa: nadajnika 8 W,
 ∙ Rozmiary:
 ∙ 0,64 m x 0,39 m x 0,18 m,
 ∙ 0,31 m x 0,15 m x 0,45 m,
 ∙ Waga: 15-25 kg,
 ∙ Pobór mocy: 100-300 W,
 ∙ Zasilanie: 24 V,
 ∙ Komunikacja: Ethernet,
 ∙ Stopień ochrony: IP 66.

RODZINA RADARÓW  
CTRL+SKY RADAR 3D
ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SA
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BÓBR-3 stanowi odpowiedź AMZ-KUT-
NO SA na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych 
RP na opancerzony, pływający transporter 
4x4, przeznaczony pod zabudowy specjali-
styczne (rozpoznawcze, zwalczania skut-
ków użycia broni masowego rażenia, zwal-
czania sił pancernych przeciwnika, itp.).

 Pojazd został stworzony z wykorzy-
staniem doświadczenia zdobytego w pro-
jekcie „Pływający Kołowy Opancerzony 
Lekki Transporter” w ramach programu 
„Innotech”, współfinansowanego przez Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obec-
nie jest wykorzystany jako pojazd bazowy 
w ramach trwającego projektu z dziedziny 
bezpieczeństwa i obronności pt. „Lekki 
Opancerzony Transporter Rozpoznawczy” 
(LOTR), realizowanego przez konsorcjum 
w składzie: AMZ-Kutno SA (lider), Wojsko-
wy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojsko-
wy Instytut Łączności i Wojskowy Instytut 
Techniczny Uzbrojenia.

Założenia zawarte w tych projektach umożliwiły stworzenie lekkiego 
pływającego transportera opancerzonego, mogącego przyjąć zabudowy 
specjalistyczne związane z konkretnym profilem misji i przeznaczonego 
dla pięcioosobowej załogi, z odpowiednią ochroną balistyczną, prze-
ciwminową i przeciw improwizowanym ładunkom wybuchowym.

- BÓBR-3 stanowi obecnie modułową platformę z wysokim po-
tencjałem rozwojowym, którą można adaptować pod różne warianty 
zabudowy – informuje Mariusz Wojciechowski, Dyrektor ds. Handlu 
AMZ-KUTNO SA.

 Pojazd standardowo zapewnia załodze ochronę balistyczną na po-
ziomie 2, zgodnie ze STANAG-iem 4569, natomiast po wyposażeniu 
w alternatywne panele balistyczne zapewnia ochronę na poziomie 3. 
W standardowej specyfikacji załoga chroniona jest przed wybuchem 
min na poziomie 2a wg STANAG-u 4569 - opcjonalnie można zwiększyć 
stopień ochrony do poziomu 3a.

 BÓBR-3 jest przygotowany do zamontowania i integracji Zdalnie 
Sterowanego Modułu Uzbrojenia. Pojazd przystosowany jest do zain-
stalowania systemu ostrzegania o opromieniowaniu laserowym oraz 
zintegrowanych z nim wyrzutni granatów dymnych.

 Transporter posiada konstrukcję samonośną. System zawieszenia 
składa się z niezależnych osi napędowych w układzie 4x4. Zintegrowa-
ny zespół silnikowy pojazdu zbudowany jest w układzie Power-pack, co 

oznacza, że silnik, skrzynia biegów, układ chłodzenia oraz osprzęt zin-
tegrowane są w jeden, szybko-demontowalny układ napędowy. Proces 
jego wymiany trwa ok. godziny.

 BÓBR-3 posiada szereg rozwiązań, które zapewniają bezpieczeń-
stwo, wygodę podróżowania oraz możliwość szybkiej ewakuacji. Załoga 
może dostać się do środka poprzez dwie pary drzwi bocznych wyposa-
żonych w szyby kuloodporne, jak również ma dostęp do trzech włazów 
dachowych.

 Pojazd w standardowej konfiguracji wyposażony jest w szereg sys-
temów zapewniających załodze bezpieczeństwo oraz wygo-
dę. Są to przede wszystkim automatyczny system przeciw-
pożarowy, centralny system pompowania wszystkich kół, 
które posiadają wkładki typu run-flat, agregat prądotwórczy 
oraz zintegrowany system ogrzewania i klimatyzacji. 

Pojazd może pokonywać przeszkody wodne, zarówno 
poprzez brodzenie, jak i pływanie, w tym również przepra-
wiać się przez rzeki. BÓBR-3 wyposażony jest w falochron, 
który zapobiega zalewaniu przednich szyb pojazdu w czasie 
pokonywania przeszkód wodnych pływaniem.

Pojazd może być także wykorzystany jako platforma 
bazowa oferowana przez AMZ-KUTNO SA w ramach trwają-
cego dialogu technicznego prowadzonego przez Inspektorat 
Uzbrojenia na kołowy niszczyciel czołgu dotyczącego pro-
gramu pk. Ottokar-Brzoza.

OPANCERZONY PŁYWAJĄCY TRANSPORTER 4X4 BÓBR-3

Podstawowe parametry techniczne:
 ∙ Wymiary: 6,9 m długości, 2,38 m wysokości i 2,5 m szerokości,
 ∙ Masa: od 12 do 14 t (w zależności od wersji opancerzenia), 
 ∙ Dopuszczalna masa całkowita DMC: 16 ton, 
 ∙ Silnik: 6-cylindrowy rzędowy o mocy 240 kW/326 KM, 
 ∙ Skrzynia biegów: 6 biegowa automatyczna, 
 ∙ Maksymalna prędkość: 100 km/h, 
 ∙ Zasięg: do 600 km,
 ∙ Napęd: stały na cztery koła z blokadą mechanizmów różnicowych.
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Spółka Celtech opracowała i dostarczyła w 2019 r. do Sił Zbroj-
nych RP dwanaście sztuk kontenerowych pralni polowych KPP-
600 NEPTUN 2. Dziennie można w nich wyprać, wysuszyć i upra-
sować do 600 kg mundurów, bielizny, prześcieradeł, poszewek 
i ręczników. Za to rozwiązanie firma z Poznania została uhonoro-
wana na XXVII MSPO w Kielcach prestiżową nagrodą Defender. 

Do niedawna, aby zapewnić ćwiczącym żołnierzom czyste mun-
dury, odzież, bieliznę, a także prześcieradła, poszewki i ręczniki, mu-
sieli oni korzystać ze stacjonarnego zaplecza. Oznaczało to uciążli-
wą zbiórkę brudnych rzeczy do prania i ich transport do jednostek, 
w których znajdowały się przemysłowe pralki lub do prywatnych 
pralni, z którymi wojsko w okresie ćwiczeń zawierało umowy.

- Pomysł na opracowanie kontenerowej pralni polowej powstał 
w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. Jesteśmy producentem sze-
rokiej gamy sprzętu dla wojska  - informuje Paweł Padykuła, dyrek-
tor Celtech sp. z o.o. Umowa o wartości 35 mln zł na realizację pracy 
rozwojowej kontenerowych pralni polowych NEPTUN, obejmująca 
opracowanie prototypu, przebadanie go oraz wyprodukowanie partii 

seryjnej złożonej z 18 sztuk (łącznie 19 pralni), została podpisana przez 
Inspektorat Uzbrojenia MON w 2015 roku. Prototyp kontenerowej pralni 
polowej w udoskonalonej wersji KPP-600 NEPTUN 2 powstał w 2018 r. 
To drugie podejście do tego tematu. 

Za pierwszym razem były inne założenia taktyczno-techniczne. Pral-
nia miała się składać z jednego kontenera, ale jej wydajność nie spełniła 
oczekiwań Sił Zbrojnych RP. 

Obecny zestaw składa się z dwóch 20-stopowych konte-
nerów: pralniczego oraz do zabiegów wykończeniowych. 
W pierwszym znajdują się dwie pralki i dwie suszarki 
oraz zespół zasilający. W drugim – sprzęt do prasowa-
nia, maglowania i składania, w tym prasownica niec-
kowa (o długości wałka 60 cm), prasa uniwersalna, wy-
twornica pary, żelazko parowe oraz stół do prasowania 
z podgrzewaniem deski.

Poza kontenerami, pralnia posiada dwa namioty – do-
stawny i łącznikowy oraz dwa zbiorniki na wodę. Jeden za-
mknięty, na wodę czystą, posiada m.in. czujniki blokujące 
rozpoczęcie pracy pralek, jeśli nie ma wystarczającej ilości 
wody do wykonania pełnego cyklu prania. Drugi zbiornik, 
otwarty, na wodę brudną, posiada czujniki zabrudzenia fil-
trów oraz przepełnienia. 

- Pralnia zapewnia wszechstronną pracę w różnych warunkach kli-
matycznych – dodaje Przemysław Nowak, główny konstruktor urządze-
nia. Może pracować zarówno latem jak i zimą w temperaturze do minus 
30 stopni. W tym celu wszystkie węże wyposażono we wkłady grzejne, 
które zapobiegają zamarznięciu wody. Może wyprać, wysuszyć i upraso-
wać jednego dnia mundury, bieliznę, pościel i ręczniki dla dużej ilości żoł-
nierzy. Jej wydajność wynosi bowiem 600 kg brudnej odzieży dziennie. 

Atutem NEPTUNA jest także czas przygotowania do pierwszego pra-
nia od momentu zestawienia kontenerów z ciężarówek. Polową pralnię, 
dzięki kontenerowej budowie, można ustawić w dowolnym miejscu poli-
gonu, nawet tam, gdzie nie ma bieżącej wody i elektrycznego gniazdka. 
Obsługa pralni KPP-600 składa się z dwóch żołnierzy, którzy potrzebują 
zaledwie 1,5 godz., aby przygotować ją do pracy (gdy są rozstawione 
namioty) lub 3 godz. z rozstawianiem namiotów. Cały proces prania 
i suszenia mundurów jest w pełni zautomatyzowany. Wystarczy tylko 
wrzucić brudne rzeczy do bębna. 

Polska armia odebrała w styczniu 2019 r. pierwsze dziewięć kon-
tenerowych pralni polowych NEPTUN 2, które trafiły do 1. i 10. Bryga-
dy Logistycznej, 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej oraz 10. Brygady 
Kawalerii Pancernej. Trzy następne w 2020 r., a w latach 2021 i 2022 
armia odbierze po dwie pralnie.

KONTENEROWA PRALNIA POLOWA  
KPP-600 NEPTUN 2

CELTECH SP. Z O.O.
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Zestaw trzech innowacyjnych symulatorów szkoleniowych 
dotyczących treningu umiejętności praktycznych w zakresie 
zwalczania pożarów wewnętrznych zainstalowano i przete-
stowano w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie. Kolejne etapy szkoleń są realizowane za 
pomocą symulatorów wirtualnych i trenażera fizycznego wy-
posażonego w zestaw punktów ogniowych, m.in. do symula-
cji zjawiska „flashover/rollover”. 

Zwalczanie pożarów wewnętrznych należy do grupy naj-
niebezpieczniejszych zadań wykonywanych przez strażaków. 
Z tego względu szkolenie w tym zakresie jest szczególnie istotne 
i stąd potrzeba wprowadzania innowacyjnych metod i narzędzi 
szkoleniowych. Z tego powodu zaprojektowano i wykonano trzy 
symulatory szkoleniowe (dwa wirtualne i jeden fizyczny), któ-
rych wykorzystanie planowane jest na kolejnych etapach kształ-
cenia kadetów, w miarę zdobywania przez nich nowej wiedzy 
i umiejętności. 

Urządzenia opracowano w ramach projektu CYBERFIRE pt. „Sy-
mulatory szkoleniowe w zakresie zwalczania pożarów wewnętrznych”, 
realizowanego przez konsorcjum w składzie: Centralny Instytut Ochro-
ny Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Centralna Szkoła 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Instytut Optoelektroniki 
Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dynamic Safety Corporation sp. 
z o. o. Projekt uzyskał w 2015 r. dofinansowanie NCBR (umowa nr DOB
-BIO7/22/02/2015) i został zakończony w 2019 r. 

- Sekwencja szkoleń rozpoczyna się od symulatora wirtualnego typu 
CAVE, który zawiera elementy szkolenia teoretycznego oraz szkolenia 
praktycznego z zakresu operowania prądami wody – informuje prof. dr 
inż. Andrzej Grabowski z Zakładu Techniki Bezpieczeństwa CIOP - PIB, 
kierownik projektu. 

W symulatorze kadet otoczony jest obrazem wirtualnego środo-
wiska (np. pomieszczenia wewnętrznego) dzięki czterem projektorom, 
które rzucają obraz na ścianę przednią, boczne oraz sufit. To ostatnie 
jest nietypowym rozwiązaniem, które nie jest zwykle stosowane w sy-
mulatorach tego typu, ale jest potrzebne w przypadku wizualizacji ta-
kich zjawisk jak „flashover”. Kadet wyposażony jest w prądownicę, która 
została wyposażona w zestaw urządzeń pomiarowych zintegrowanych 
z oprogramowaniem symulującym przebieg pożaru w ramach wybra-
nego scenariusza szkoleniowego. Dzięki temu działania podejmowane 
przez kadeta takie jak obsługa prądownicy i dobór parametrów strumie-
nia wody lub ruchy wykonywane prądownicą mają bezpośredni pływ 
na stan wirtualnego pożaru, a na ekranach wizualizowany jest strumień 
wirtualnej wody.

Kadeci, których wiedza teoretyczna jest na wystarczającym po-
ziomie oraz ich znajomość procedur postępowania w trakcie pożaru 
i umiejętności praktyczne dotyczące operowania prądami wody zostały 
pozytywnie ocenione w pierwszym etapie szkolenia, mogą przejść do 
kolejnego etapu. Związany on jest z treningiem umiejętności praktycz-
nych w symulatorze zanurzeniowej rzeczywistości wirtualnej (VR – Vir-
tual Reality). Symulator ten umożliwia jednoczesny trening przodownika 
(wyposażonego w prądownicę tego samego typu, co w symulatorze 
CAVE) i pomocnika w ramach tego samego scenariusza szkoleniowego. 

Silny nacisk kładziony jest również na szkolenie w ramach współpra-
cy wewnątrz roty. Symulator zawiera atrapę pomieszczenia wewnętrz-
nego w postaci ścian oraz 4 skrzydeł drzwi. Ich położenie jest monito-
rowane przez system wizyjny w czasie rzeczywistym i przenoszone do 
środowiska wirtualnego, które jest obserwowane tylko przez przodowni-
ka za pomocą bezprzewodowych gogli rzeczywistości wirtualnej. Dzięki 
temu, zarówno pomocnik jak i przodownik, widzą drzwi uchylone pod 
tym samym kątem pomimo tego, że jeden z nich obserwuje środowisko 
rzeczywiste a drugi wirtualne. Zastosowanie przezroczystego materiału 
ułatwia obserwację czynności wykonywanych przez przodownika i po-

mocnika oraz zwiększa zasięg systemu wizyjnego typu motion capture. 
Efektem takiego rozwiązania jest znaczące zwiększenie dynamiki pro-
wadzonych szkoleń (np. możliwe jest szybkie otwieranie i zamykanie 
drzwi przez pomocnika) oraz zwiększenie zaangażowania zmysłu do-
tyku (drzwi, ściany). Ponadto możliwe jest wprowadzenie dodatkowych 
elementów ćwiczenia takich jak: czołganie się w trakcie przeszukiwania 
pomieszczenia oraz ewakuacja osoby poszkodowanej dzięki zastosowa-
niu fantoma człowieka, którego ruch jest monitorowany przez system 
typu motion capture. Obraz obserwowany przez przodownika w goglach 
rzeczywistości wirtualnej typu HMD (Head Mounted Display) lub inny 
obraz środowiska wirtualnego, może być prezentowany na ścianie za 
pomocą projektora.

Ostatnim etapem szkoleń są ćwiczenia w trenażerze fizycznym, wy-
posażonym w zestaw punktów ogniowych. Po szkoleniu w symulatorach 
wirtualnych kadeci mogą zdobyć doświadczenie w warunkach znacznie 
bardziej zbliżonych do rzeczywistych. Jest możliwe dzięki wykorzysta-
niu zestawu palników gazowych, które zanieczyszczają środowisko na-
turalne w znacznie mniejszym stopniu niż dotychczas stosowane pakiety 
paliwowe z wsadem na paliwo stałe. Kadeci mogą ćwiczyć takie działania 
jak otwieranie gorących drzwi, poruszanie się w zadymieniu z linią wę-
żową, ataku na źródło pożaru i aktywne wycofanie się, przeciwdziałaniu 
zjawisku flashover i backdraft lub gaszenie płonącej kuchni. 

Symulator wyposażony jest w zadymiarki, zestaw kamer, w tym 
kamery pracujące w paśmie dalekiej podczerwieni oraz czujników re-
jestrujących parametry środowiskowe, dzięki czemu możliwa jest stała 
kontrola przebiegu szkolenia.

Prawidłowe funkcjonowanie symulatorów nie byłoby możliwe bez 
opracowanej przez ekspertów z CS PSP szerokiej bazy 25 nowoczesnych 
scenariuszy szkoleniowych oraz standardów i procedur dotyczących 
użytkowania symulatorów. 

Elementem łączącym wszystkie symulatory jest innowacyjna 
platforma integrująca, umożliwiająca zoptymalizowanie działań 
w zakresie szkolenia strażaków. Służy ona do gromadzenia danych 
otrzymywanych podczas szkoleń strażaków m. in. parametrów środo-
wiskowych w przestrzeniach objętych pożarem. Działanie platformy 
jest wspomagane przez oprogramowanie umożliwiające prowadzenie 
analiz na potrzeby szkoleniowe. Jednym z efektów jest umożliwie-
nie przechowywania i przeglądania danych rejestrowanych w czasie 
szkolenia. Opracowane zostało teleinformatyczne narzędzie bazy 
danych z informacjami na temat szkoleń przeprowadzanych na sy-
mulatorach oraz narzędzia do przepro-
wadzania ankiet wśród uczestników 
szkoleń i instruktorów wraz z modułem 
statystycznym.

ZESTAW SYMULATORÓW SZKOLENIOWYCH 
DO ZWALCZANIA POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH CYBERFIRE
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Niewiele jest przykładów tak błyskawicznej kariery, jaką po 
służbie wojskowej zrobili byli żołnierze zawodowi z Bydgosz-
czy. XXVII MSPO w Kielcach nagrodę Defender otrzymała 
spółka CSVETERANS Jacek Spionek i Łukasz Cander, która 
wspólnie z konsorcjum z BUMEX Paweł Wychowaniec i HY-
DRONAUKA Jakub Nowaczyk opracowała innowacyjną tech-
nologię i urządzenie do termohydrografiki. Mają one unikalne 
w skali światowej rozwiązanie, wykorzystywane w firmie za-
łożonej zaledwie rok temu przez dwóch weteranów. Obecnie 
spółka cywilna jest w trakcie przekształcania w spółkę z o.o.

- Termohydrografika w największym skrócie polega na 
zmianie jednego wzoru w kolejny za pomocą temperatury – in-
formuje Łukasz Cander, jeden z dwóch współwłaścicieli spółki 
cywilnej, założonej w sierpniu 2018 r. przez byłych podoficerów 
zawodowych 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Mają za 
sobą służbę w polskich kontyngentach wojskowych w Iraku, 
Afganistanie oraz Libanie. Są weteranami, stąd w nazwie spółki 
pojawiają się pierwsze inicjały nazwiska i nawiązanie do misji zagranicz-
nych.

Od 2015 roku obydwaj panowie zaczęli interesować się maskowa-
niem, które zwróciły ich uwagę na MSPO w Kielcach. Brali udział w two-
rzeniu części wojskowej wystawy sił zbrojnych RP. Zaczęli wspólnie 
szukać rozwiązań dla maskowania, przez co spotkali się z technologią 
hydrografiki, która stała się ich pasją. Tuż przed zakończeniem zawo-
dowej służby wojskowej skorzystali z systemu rekonwersji i ukończy-
li w 2017 r. kursy z hydrografiki. To jeden z pozytywnych przykładów 
pomocy finansowej MON na przekwalifikowanie dla odchodzących do 
rezerwy żołnierzy.

Kolejnym krokiem ich działań już po założeniu firmy było nawiązanie 
współpracy z firmą HydroNauka Nowaczyk Jakub z Jarocina, co zaowo-
cowało opracowaniem nieznanej dotychczas technologii pozwalającej 
przekształcić jeden wzór w kolejny.

W rezultacie powstał innowacyjny i unikalny w Europie produkt, któ-
ry charakteryzuje się tym, że potrafi zmienić nie tylko barwę, ale i niektó-
re wzory w określonej temperaturze. Takie zjawisko pojawiania się wzoru 
na przedmiotach pod wpływem określonej temperatury (zimno – ciepło) 
nazywa się termohydrografiką. Innowacją spółki byłych żołnierzy jest 
to, że zmiana wzoru następuje już od temperatury 10 st. C, co nie wystę-
puje w innych, powszechnie stosowanych metodach i możliwa jest do 
65 st. C. Aby powrócić do oryginału wystarczy ochłodzić dany element. 
Dzięki temu można nakładać koleje warstwy wzorów.

- Technologia ta jest cały czas udoskonalana. Aktualnie prowadzo-
ne są prace nad zamianą jednej fotografii w kolejną fotkę, ujaw-
niającą się co kilka stopni – informuje Jacek Spionek, drugi 
współwłaściciel spółki, który służbę wojskową zakończył 
w marcu 2017 r. jako dowódca drużyny ochrony i regu-
lacji ruchu w 1 Brygadzie Logistycznej. Zmiana wzoru, 
przy odpowiedniej temperaturze, może nastąpić w kilka 
sekund. Proces można zaprogramować, czyli ustawić 
temperaturę, w której dany wzór, na przykład na hełmie 
żołnierza lub jego pojeździe, pojawi się, zniknie lub zmieni 
na inny.

Dużym wyzwaniem było opracowanie urządzenia, 
które pozwala na wykorzystanie tej technologii. We współ-
pracy z FHU BUMEX Paweł Wychowaniec i w oparciu o do-
tychczasowe rozwiązania powstał „Automat do hydrografiki 
i termohydrografiki z systemem wielorolkowym”. Pozwala 
on wykorzystać technologie hydrografiki i termohydrografi-
ki w przemysłowej produkcji. Zachowano przy tym wysoki 
standard procesu i jednocześnie zminimalizowano negatywny 

wpływ na środowisko.
Automat do hydrografiki jest tak stworzony, aby czynnik ludzki 

podczas całego procesu sprowadzał się jedynie do funkcji nadzoru nad 
poprawnością procesu. W urządzeniu został zastosowany graficzny in-
terfejs i panel dotykowy, aby móc w sposób przejrzysty kontrolować 
proces i w razie konieczności korygować parametry poszczególnych 
etapów pracy. Zastosowanie wielorolkowego wózka do rozwijania folii, 
umożliwia zmianę wzoru w bardzo krótkim czasie za przyciśnięciem jed-
nej ikony na panelu sterującym pomiędzy kolejnymi cyklami produkcji.

Proces nadruku polega na tym, iż w specjalnie zaprojektowanym 
zbiorniku, który jest wypełniony wodą, na jego powierzchni rozkłada się 
folię PVA z odpowiednim nadrukiem. Następnie folia podczas natrysku 
rozpuszczana przez aktywator, który zamienia ją w pewien rodzaj żelu 
dryfującego po powierzchni wody. Przedmiot, który chcemy zadruko-
wać zanurza się w zbiorniku i dzięki naturalnejwyporności wody zostaje 
pokryty odpowiednim wzorem.

Automat do hydrografiki ma możliwość założenia nawet 6 różnych 
folii z różnymi wzorami, dzięki czemu można zaplanować długookreso-
wą produkcję. Możliwe jest nakładanie nadruku na najbardziej skompli-
kowane kształty, przy zachowaniu wysokiej odporności na ścieranie. 
Zniszczenie takiej powłoki jest niezwykle trudne, a ponadto jest odporna 
na wodę, wysokie i niskie temperatury oraz na oddziaływanie zjawisk 
atmosferycznych.

Z tego powodu powłoki nadają się np. do krycia broni, która naj-
częściej poddawana jest działaniu różnych czynników atmosferycznych. 
Jak zapewnia Jacek Spionek, jest to produkt idealny dla wojska i służb 
mundurowych. Możliwość pojawiania się lub uzależnienia zmiany wzoru 
tylko od temperatury np. na hełmie żołnierza lub jego pojeździe, sprawia, 
że jeszcze bardziej może on dopasować się do otoczenia. W ten spo-
sób można dostosowywać maskowanie do różnych pór dnia oraz roku. 
Podobnie z umundurowaniem. A to oznacza, że maskowanie o wzorze 

Pantera, czyli takie jakie występuje na mundurach wz. 2010 pod wpły-
wem temperatury może zmienić się w jednolitą barwę, np. czerń albo 
zieleń. Dzięki adaptacyjnej technologii, możliwe jest nakładanie nadruku 
na najbardziej skomplikowane kształty z metalu, szkła czy plastiku, przy 
zachowaniu swojej wysokiej odporności na ścieranie. Aktualnie hydro-
grafika wykorzystywana jest w oprawach basenowych oraz płetwach 
i butlach dla nurków, a także na dronach oraz kontenerach.

Siedziba firmy znajduje się w Bydgoszczy, ale budynek przy ulicy 
Pod Skarpą 79 ma być docelowo przekształcony w Centrum Badaw-
czo Rozwojowe. W przyszłości planowane jest postawienie nowego 

budynku (2 piętrowego) o powierzchni 540 m kw., gdzie powstaną 
biura oraz centrum sprzedaży.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA  
I URZĄDZENIE DO TERMOHYDROGRAFIKI

III miejsce  
w konkursie Innowacje 

dla Bezpieczeństwa  
i Obronności
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Bytomska spółka Digital Core Design, 
z 20-letnim doświadczeniem w projektowa-
niu mikrokontrolerów opracowała pierwszy 
w Polsce całkowicie bezpieczny kryptopro-
cesor o nazwie CryptOne.

Cyberbezpieczeństwo z roku na rok nabie-
ra coraz większego znaczenia, zarówno pośród 
producentów, jak i użytkowników systemów 
elektronicznych. W drugiej dekadzie XXI wie-
ku ciężko sobie wyobrazić jakikolwiek aspekt 
ludzkiego życia, który nie jest związany z wy-
korzystaniem zdobyczy technologii. Dlatego 
też zapewnienie bezpieczeństwa, nawet w naj-
prostszych układach elektronicznych nabiera 
pierwszorzędnego znaczenia. Począwszy od 
czujników zbliżeniowych, przez beacony, pasz-
porty biometryczne czy e-dowody. Nie można 
wreszcie nie wspomnieć o motoryzacji oraz 
przemyśle zbrojeniowym, w których to bez-
pieczna elektronika ma kluczowe znaczenie. 

Projekt firmy Digital Core Design, pod 
nazwą „CryptOne – bezwzględnie bezpieczny 
kryptoprocesor”, zyskał uznanie ekspertów 
i został dofinansowany przez NCBR ze środ-
ków UE w kwocie 2 083 176,36 PLN (nr umowy 
POIR.01.01.01-00-0257/16). 

– Naszym celem było stworzenie nowocze-
snego i bezwzględnie bezpiecznego szyfratora 
danych, który będzie zgodny zarówno z obo-
wiązującymi jak i przyszłymi regulacjami do-
tyczącymi transferu i uwierzytelniania danych 
– mówi Jacek Hanke, Prezes DCD.

System kryptograficzny CryptOne bazuje 
na mocy obliczeniowej pierwszego w historii 
Polski komercyjnego procesora 32-bitowego – 
D32PRO oraz warstwie kryptograficznej, która 
została opracowana i opatentowana przez pol-
skich naukowców. D32PRO to w pełni autorska 
konstrukcja DCD, bazująca na dwóch dekadach 
doświadczenia programistów bytomskiej spół-
ki. Dzięki temu, iż nie jest to klon żadnej z używanych do tej pory ar-
chitektur, konstrukcja ta zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, 
bowiem wszelkie detale dotyczące zaimplementowanej architektury 
znane są jedynie założycielom DCD. – Dzięki temu możemy zapewnić 
najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wykluczyć ataki typu backdoor. 
– dodaje Jacek Hanke z DCD 

Drugi kluczowy element to warstwa kryptograficzna, opracowana 
przez polskich naukowców. Tradycje polskiej kryptografii sięgają czasów 
sprzed drugiej wojny światowej, dlatego też nie dziwi fakt, iż w konstruk-
cji krypto procesora CryptOne wykorzystano unikalne rozwiązania, które 
nagrodzono m.in. w konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowa-
nym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Do tej pory kryptografia w elektronice opierała się na krzywych 
eliptycznych, które są w użyciu od wielu dekad. Problem polega jednak 
na tym, że w perspektywie najbliższych lat, będziemy mieli do czynienia 
z dynamicznym rozwojem komputerów kwantowych. Olbrzymia moc 
obliczeniowa tych maszyn umożliwi niemal natychmiastowe łamanie 
haseł opartych o krzywe eliptyczne. Algorytm szyfrowania zastosowany 
w CryptOne jest odporny na tego typu zagrożenia, dzięki czemu w chwi-
li obecnej jest jedynym tego typu rozwiązaniem, które spełnia wymogi 
bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie PSD2 Komisji Europejskiej. 

Warto przy tym wspomnieć, iż procesor D32PRO, z którego mocy 
obliczeniowej korzysta CryptOne, jest w pełni konfigurowalny. Co to 
oznacza w praktyce? - Jeśli klient będzie potrzebował układu, który 
będzie się charakteryzował mniejszym zużyciem energii, na przykład 
w aplikacjach dla internetu rzeczy, to właśnie takie rozwiązanie otrzyma 
– informuje prezes DCD. Nie ma też problemu, by zaoferować maksymal-
ną wydajność, przewyższającą konkurencyjne rozwiązania, bowiem pro-
cesory projektowane przez DCD to układy szyte na miarę. Dzięki temu 
klient ma pewność, że dane rozwiązanie jest niepowtarzalne, a przy tym 
skonstruowane stricte wg kluczowych wymogów projektu. 

Obydwie „składowe” CryptOne, czyli procesor D32PRO oraz sys-
tem kryptograficzny zostały nagrodzone w konkursie Polski Produkt 
Przyszłości. Bytomska spółka stworzyła także najszybszy na świecie 
procesor przemysłowy z rodziny 8051 oraz zaprojektowała pierwszy 
w historii Polski komercyjny procesor 32-bitowy D32PRO. 

BEZPIECZNY KRYPTOPROCESOR CRYPTONE
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Opracowany przez DGT sp. z o.o. system 
DGT PTT Connect zapewnia komunikację 
grupową za pośrednictwem sieci GSM, LTE 
lub WIFI GSM na obszarach znajdujących 
się w zasięgu infrastruktury radiowej oraz 
poza nią. Wykorzystuje do realizacji po-
łączeń zwykłe lub wzmocnione smartfony, 
pracujące w oparciu o system operacyjny 
Android, a także IOS pod warunkiem posia-
dania odpowiedniej aplikacji. System może 
współpracować z radiotelefonami, istotnie 
zwiększając funkcjonalność systemu radio-
wego typu DMR lub Tetra.

Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie 
wymaga budowy infrastruktury radiowej, jak 
w przypadku klasycznych radiowych syste-
mów PTT (Push-to-Talk) typu: TeTRA, DMR, 
NXDN czy P25 i praktycznie nie posiada 
ograniczeń geograficznych. Radiotelefony 
w każdym z tych systemów działają wyłącznie 
na obszarze pokrytym zasięgiem przez daną 

stację bazową. A to oznacza, że opuszczenie tego obszaru powoduje 
utratę zasięgu i brak możliwości 
dalszej komunikacji. Tymczasem 
w systemie DGT PTT Connect ta-
kie ograniczenia nie występują. 
Użytkownik może prowadzić 
niezakłóconą komunikację, czyli 
realizować połączenia grupowe, 
indywidualne lub multimedial-
ne (do grupy lub danej osoby). 
- Jest to możliwe za sprawą wy-
korzystania pełnego pokrycia 
całego kraju siecią operatorów 
komórkowych – informuje Adam 
Pogorzelski  z DGT sp. z o.o.

DGT PTT Connect jest w peł-
ni zintegrowany z każdym do-
stępnym systemem radiowym, 
pod warunkiem zastosowania 
bramy radiowej. Wykorzystanie 

tego urządzenia powoduje, że smartfony z aplikacją DGT PTT Connect są 
widziane w systemie TETRA, DMR,NXDN czy P25 tak jak radiotelefony, 
i na odwrót. Dzięki autorskim rozwiązaniom komunikacja jest zrozumia-
ła nawet przy wolnej transmisji danych. Obsługa jest prosta, intuicyjna 
i nie wymaga szkolenia.

Ponadto wbudowano moduł mapowy, dostępny dla każdego użyt-
kownika umożliwia śledzenie pozycji i trasy użytkowników. Można się 
z nimi połączyć także z poziomu mapy. Poza tym aplikacja pozwala 
na robienie różnego rodzaju znaczników, które są widoczne globalnie. 
Dzięki wykorzystaniu działającego w trzech wymiarach czujnika ruchu, 
możliwe jest automatyczne wygenerowanie alarmu, który aktywuje się 
natychmiast, gdy użytkownik znajdzie się bez ruchu przez określony 
czas. Brak reakcji spowoduje wysłanie wezwania do pozostałych użyt-
kowników, z ujawnieniem pozycji poszkodowanego.

Nowy system oferuje także pełne szyfrowanie w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i poufności przesyłanych informacji. System jest wy-

posażony w rejestrację wszystkich po-
łączeń oraz transmisję wideo z wykorzy-
staniem kamer w smartfonach lub kamer 
noszonych. Transmisja wideo odbywa się 
również w trybie komunikacji grupowej. 
Obecnie DGT pracuje nad dostosowaniem 
rozwiązania do standardu MCPTT.

Zalety rozwiązania DGT doceniono 
na Międzynarodowych Targach Tech-
niki i Wyposażenia Służb Policyjnych 
oraz Formacji Bezpieczeństwa Pań-
stwa EUROPOLTECH w 2019 r. System 
DGT PTT Connect wyróżniono dwiema 
nagrodami: Laurem Granicznym, przy-
znanym przez Komendanta Głównego 
Straży Granicznej oraz Brązową Gwiaz-
dą Policji, przyznaną przez Komendan-
ta Głównego Policji. 

DGT PTT CONNECT – BEZPIECZNY SYSTEM 
KOMUNIKACJI GRUPOWEJ

DGT SP. Z O.O. 
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Artyleria lufowa i rakietowa zazwyczaj działa w 
znacznym oddaleniu od przeciwnika. Wykonuje 
zadania ogniowe, strzelając ogniem pośrednim 
na dalekie dystanse. Z takich odległości cele 
nie są widoczne dla obsług sprzętu. Dlatego 
współrzędne celów i wybuchów są podawane 
do stanowisk ogniowych baterii przez wysunię-
tych obserwatorów lub środki rozpoznawcze (na 
przykład bezzałogowce Flyeye). 

Tylko w ostateczności artyleria strzela ogniem 
na wprost. Następuje to jedynie w sytuacjach, gdy 
przeciwnik jest widoczny, a to zazwyczaj oznacza, 
że dostał się w głąb ugrupowania własnych wojsk. 
Współczesne pole walki charakteryzuje się wysoką 
ruchliwością i szybkością działania pododdziałów. 
Częściej mogą się zdarzyć sytuacje wykonania przez 
przeciwnika uderzenia na skrzydła lub tyły własnych jednostek. 

Podczas konfliktu ukraińskiego do strzelania na wprost były używane 
122-mm samobieżne haubice 2S1 Goździk. Ogniem bezpośrednim zwal-
czano rozpoznane umocnienia oraz stanowiska przeciwpancernych poci-
sków kierowanych. Ukraińcy wykorzystywali też Goździki w roli samobież-
nych dział do niszczenia pojazdów opancerzonych przeciwnika. Wynikało 
to głównie z desperacji i braku odpowiednich środków przeciwpancernych. 
Ale bezpośrednie trafienie pociskiem artyleryjskim w czołg , bojowy wóz 
piechoty czy transporter, niezależnie od ogromnego za-
grożenia dla lekko opancerzonej haubicy, może być dla 
niego bardziej destrukcyjne, niż typowa amunicja prze-
ciwpancerna. 

Po doświadczeniach ukraińskich, większość sił 
zbrojnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego 
(NATO) zintensyfikowała ćwiczenia w prowadzeniu ognia 
na wprost przez samobieżne zestawy artyleryjskie. W 
Polsce ćwiczono to przy użyciu haubic Goździk i koło-
wych armatohaubic Dana, a po wprowadzeniu do służby 
155-mm armatohaubic Krab także z tym rodzajem sa-
mobieżnej artylerii lufowej. 

Biorąc pod uwagę potrzeby artylerzystów, wyda-
je się niezbędne wyposażenie wprowadzanych do Sił 
Zbrojnych RP nowoczesnych zestawów artyleryjskich w zaawansowane 
zespoły celownicze do prowadzenia ognia bezpośredniego. Co ciekawe, 
w pierwszej kolejności takie celowniki zostały wdrożone do uzbrojenia do-
tychczas nie kojarzonego z tego rodzajem strzelań – do systemu wieżowe-
go 120 mm moździerza samobieżnego Rak. 

Opracowany przez przedsiębiorstwa Grupy WB (spółki WB Electronics 
oraz Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych Arex) zaawansowany ar-
tyleryjski celownik ognia bezpośredniego zaskoczył swoją skutecznością i 
celnością artylerzystów wykorzystujących Raki. W niektórych sytuacjach 
celność trafienia była wyższa, niż czołgów starszej generacji nadal uży-
wanych w Wojsku Polskim. Opracowany przez Hutę Stalowa Wola Rak to 
pierwszy w historii polskiej artylerii moździerzowy system wieżowy. 

Niestety, nowoczesne samobieżne armatohaubice Krab nie zostały wy-
posażone dotąd w podobny skomputeryzowany celownik. W wyposażeniu 
znajdują się jedynie bardzo proste celowniki optyczne służące do strzelania 
na wprost. Co gorsza, są wyskalowane wyłącznie dla ładunku piątego, o 
innej prędkości początkowej niż stosowany w Krabach. Nie uwzględniają 
także wszystkich używanych w Polsce ładunków miotających. A to ozna-
cza, że ich możliwości zwalczania celów ogniem na wprost są mniejsze, niż 
moździerzy Rak. 

Dlatego Grupa WB proponuje wyposażenie armatohaubic Krab w ar-
tyleryjski celownik ognia bezpośredniego nowej generacji. Taki zespół ce-

lownika przeznaczony jest 
do obserwacji przedpola 
za pomocą kamery telewi-
zyjnej i termalnej, a także 
do pomiaru odległości do 
obiektów naziemnych do 
odległości 10 000 m za 
pomocą dalmierza lasero-
wego. Ten ostatni emituje 
wiązkę laserową bezpiecz-
ną dla oka. Wszystkie dane 
z tych urządzeń przekazy-
wane są na monitor celow-
niczego.

Zainstalowana kamera 
termalna pozwala na lokali-
zację źródła ciepła, poszu-

kiwanie osób oraz obserwację terenu w warunkach silnego zadymienia lub 
zamglenia. Dalmierz oraz kamery zostały zabudowane w głowicy optoelek-
tronicznej. Oś głowicy jest sterowana dwoma serwonapędami: w elewacji 
i azymucie. Głowica ma hermetyczną obudowę wykonaną ze stopu alum-
inium i wyposażono ją w ogrzewane okna wejściowe kamer i dalmierza. 

W praktyce zasięg ognia bezpośredniego wynosi 5000 m. Podczas 
wykonywania zadania ogniowego celowniczy ustawia środek siatki celow-
niczej na środku celu i wykonuje pomiar odległości za pomocą dalmierza 

laserowego. Jego wyniki w postaci przestrzen-
nych współrzędnych biegunowych są automa-
tycznie przesyłane do komputera balistycznego 
zespołu celowniczego. Wcześniej wprowadza 
się do celownika dane o rzeczywistych warun-
kach strzelania, które obejmują między innymi 
sytuację meteorologiczną i dane dotyczące wy-
korzystywanej amunicji. Celownik natychmiast 
wylicza kąt podniesienia i azymut, a następnie 
oddawany jest strzał. 

Dowódca środka ogniowego decyduje przed 
obliczeniem nastaw do strzelania czy strzał ma 
być wykonany na wprost (niewielkie kąty podnie-
sienia) czy też cel ma być obezwładniony z góry 

(górna grupa kątów). Nawet, gdyby trafienie nie zostało uzyskane, pomiar 
do miejsca wybuchu pozwala wyliczyć poprawiony kąt podniesienia i azy-
mut (zgodnie z procedurami NATO). Co więcej, celownik umożliwia także 
obezwładnienie celu metodą MRSI (strzelanie sekwencyjne pod różnymi 
kątami, aby wszystkie pociski trafiły w obiekt w tym samym czasie). 

W ostateczności awaryjnie artyleryjski celownik ognia bezpośred-
niego nowej generacji może być wykorzystywany po uszkodzeniu lub 
zniszczeniu systemu kierowania ogniem. Nie jest wówczas wymagana 
widoczność celu, należy jedynie wprowadzić jego współrzędne (współ-
rzędne środka ogniowego celownik uzyskuje z własnej nawigacji). 

ARTYLERYJSKI CELOWNIK OGNIA 
BEZPOŚREDNIEGO

GRUPA WB/AREX SP. Z O.O. 

Artyleryjski celownik ognia bezpośredniego nowej generacji:
 ∙ Zakres temperatur pracy: od -30 °C do +55 °C
 ∙ Zakres odpracowywanych kątów elewacji: od -20° do +40°
 ∙ Zakres odpracowywanych kątów azymutu: od -4° do +4°
 ∙ Kamera termowizyjna (IR) ma zakres długo-
ści fali 8-12um, czułość NEDT < 100 mK

 ∙ Kamera telewizyjna (TV) ma efektywną liczbę pikseli 440K, 
czułość ≥ 0,1 lux i kąty widzenia: wąski 4°/2° (dla zoomu cy-
frowego) i szeroki 30°/15° (dla zoomu cyfrowego)
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GRUPA WB systematycznie rozwija system amunicji krążącej WAR-
MATE. Na targach MSPO 2019 w Kielcach rodzinę tych produktów 
wyróżniono nagrodą Prezydenta RP za najlepiej służący podniesieniu 
poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP. 

Po raz pierwszy spółka z Ożarowa Mazowieckiego ujawniła projekt 
bojowego bezzałogowego aparatu latającego, przeznaczonego do wykry-
wania, rozpoznawania i zwalczania celów, zarówno siły żywej jak i lekko 
opancerzonych pojazdów przeciwnika w 2015 r. System WARMATE, osią-
gnął pod koniec 2015 r. etap produkcji seryjnej. Spotkał się z dużym zainte-
resowaniem w kraju i na świecie. Pod koniec 2017 r. zamówienie na bezza-
łogowce tego typu  złożyło także polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. 

System WARMATE 2 powstał w wyniku zapotrzebowania klientów na 
rozwiązania o większej sile rażenia. Przy pracach wykorzystano doświad-
czenia uzyskane po zastosowaniu amunicji krążącej WARMATE w warun-
kach bojowych. 

WARMATE 2 jest wystrzeliwany z wyrzutni, która może być samodziel-
na lub zostać zintegrowana z pojazdem terenowym lub wozem bojowym. 
Znacznie większy bezzałogowiec może zostać wyposażony w kilka rodza-
jów głowic – treningowe i bojowe (odłamkowo-burzące, termobaryczne, 
kumulacyjno-odłamkowe). Amunicja krążąca osiąga pułap do 3000 m i ma 
promień operacyjny do 20 km. 

Zalety tego rozwiązania dostrzegło jury konkursu „Innowacje dla Bez-
pieczeństwa i Obronności” pod patronatem honorowym szefa BBN i oraz 
dyrektora NCBR na najciekawsze rozwiązania opisane w Katalogu: Innowa-
cje – Wdrożenia – Bezpieczeństwo - Obronność na 2019 r. System amunicji 
krążącej WARMATE 2 zajął ex aequo II miejsce.

Po dużym sukcesie rynkowym produktu, GRUPA WB zaprezentowa-
ła podczas MSPO 2019 w Kielcach kolejne wersje systemu. Każda z nich 
może spełniać funkcje rozpoznawcze i uderzeniowe w zależności od typu 
misji, terenu oraz rodzajów wojsk. Są to: 

WARMATE TL (Tube Launch). Unikatową cechą tego systemu jest 

kasetowy system startowy umożliwiający start z wielorazowego użytku 
wyrzutni rurowej. Może być przenoszona przez spieszonego żołnierza 
lub zamontowana – jedna lub kilka-kilkanaście na pojeździe lub jednostce 
pływającej. WARMATE TL charakteryzuje się składanymi powierzchniami 
nośnymi i wyciszonym silnikiem. 

System składa się z prostej w obsłudze, mobilnej stacji kierowania 
i kontroli, zapewniającej przekaz wideo w czasie rzeczywistym i wybór 
trybu lotu. Dzienna lub nocna kamera zamontowana na głowicy umożliwia 
dokładne namierzenie celu przed przejściem w tryb ataku. Szereg mecha-
nizmów zabezpieczających pozwala na przerwanie misji bojowej. Głowica 
bojowa może być zdalnie zdetonowana podczas lotu w przypadku przerwa-
nia ataku. 

WARMATE R jest to wersja rozpoznawcza służąca do misji obserwa-
cyjnych lub określania współrzędnych celu na potrzeby artylerii bądź bojo-
wych odmian amunicji krążącej. W głowicę wbudowano trzy kamery wy-
posażone w cyfrowy zoom, pomiędzy którymi może zdalnie przełączać się 
operator. Lądowanie systemu odbywa się „na brzuchu” na wyznaczonym 
terenie lub na spadochronie, co zmniejsza ryzyko zniszczenia platformy. 

WARMATE V pionowego startu i lądowania to wersja przeznaczona 
do działania na terenie zurbanizowanym, gdzie infrastruktura uniemożliwia 
identyfikację celu przez klasyczny płatowiec. Sześciowirnikowiec używa-
ny jest jako nośnik ładunku bojowego i ma możliwość zawisu, co pozwala 
na obserwację celu z każdej perspektywy. WARMATE V przemieszcza się 
wolniej, ale może dotrzeć do lokalizacji niedostępnych dla innych typów 
amunicji krążącej. Wielo-
wirnikowiec może być wy-
posażony w jedną z głowic 
bojowych, jak i w głowicę 
rozpoznawczą z kamerami 
dziennymi i nocnymi. 

Każda z wersji bojo-
wych WARMATE może 
być wyposażona w gło-
wicę obserwacyjną lub 
bojową: odłamkowo-bu-
rzącą (HE), kumulacyjną 
(HEAT), termobaryczną 
(FAE) bądź rozpoznaw-
czą (R). Wybór odbywa 
się przed misją i zależy 
od typu obiektu przezna-
czonego do niszczenia 
lub rodzaju wykonywa-
nej misji. 

RODZINA SYSTEMÓW AMUNICJI KRĄŻĄCEJ 
WARMATE 

GRUPA WB/WB ELECTRONICS SA

WARMATE TL

WARMATE V

Dane techniczne WARMATE TL
 ∙ Masa startowa: 7 kg
 ∙ Zasięg operacyjny: 12 km LOS
 ∙ Czas lotu: 30 min
 ∙ Pułap operacyjny: 100 m AGL

Dane techniczne WARMATE R
 ∙ Masa startowa: 5,2 kg
 ∙ Zasięg operacyjny: 15 km
 ∙ Czas lotu: 90 min
 ∙ Masa: 5,2 kg
 ∙ Pułap operacyjny: 500 m

Dane techniczne WARMATE V
 ∙ Masa startowa: 4,5 kg
 ∙ Zasięg operacyjny: 10 km
 ∙ Czas lotu: 40 min
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Stacjonarny, przenośny lub przewidziany do zainstalowania na 
pojeździe fotoradar SmartEye potrafi nie tylko śledzić prędkość 
32 pojazdów jednocześnie, ale i przesyłać materiały dowodowe 
w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Urządzenie było znane 
bardziej za granicą niż w Polsce, gdzie swoją siedzibę ma Pol-
cam Systems sp. z o.o. Na rodzimym rynku fotoradar SmartEye 
zadebiutował na stoisku Grupy WB na targach Europoltech 2019.

Polcam Systems jest doświadczonym producentem systemów 
dla służb mundurowych: wideorejestratorów, urządzeń radaro-
wych do pomiaru prędkości, systemów automatycznego wspiera-
nia procesów związanych z nakładaniem grzywny w postaci man-
datu karnego i systemów do analizy obrazu. W 2018 roku spółka 
stała się częścią GRUPY WB. 

- W SmartEye wykorzystywane są najbardziej zaawansowane 
rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych 
(ITS). Dzięki temu organy ścigania mają szeroki wybór konfiguracji 
urządzenia – informuje Krystian Kaczyński, prezes Polcam Sys-
tems.

System oparty na SmartEye przeznaczony jest do nadzoru ruchu 
drogowego i automatycznego rejestrowania wykroczeń za pomocą naj-
nowocześniejszego radaru śledzącego 3D, lasera skanującego 3D i ka-
mer o wysokiej rozdzielczości. Lekka i elastyczna architektura umożliwia 
mocowanie urządzenia na statywach, w dowolnym pojeździe lub na stałej 
instalacji o wysokości 3-9 metrów. Ta ostatnia może być umieszczona 
ponad drogą lub na poboczu (nawet do 9 m od krawężnika).

System automatycznie rejestruje i przesyła do centralnego serwera 
materiały dowodowe dla różnych wykroczeń drogowych. Potrafi:

 � zarejestrować pojazdy z poszukiwanymi numerami tablic rejestracyj-
nych, w tym również nieuprawnione do korzystania z dróg publicznych,

 � stale monitorować pozycję każdego pojazdu na drodze, rozpoznać ta-
blicę rejestracyjną, markę i model, a następnie porównać zgromadzone 
dane z bazą danych  

 � automatycznie rozpoznać pojazdy jadące zbyt blisko i zarejestrować 
materiał dowodowy potwierdzający takie zachowanie,

 � wykryć kierunek jazdy każdego pojazdu na drodze,
 � udokumentować przejazd pojazdu na czerwonym świetle, 
 � ujawnić wykroczenia spowodowane wjazdem na zastrzeżony pas ru-
chu czy też zmianę pasa ruchu w niedozwolonym miejscu,

 � gromadzić statystyki na potrzeby analizy ruchu, będąc źródłem danych 
dla organów zaangażowanych w bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Na serwer trafia materiał dowodowy w formie nagrania wideo Full HD 
oraz w formie wysokiej rozdzielczości zdjęć. Wyspecjalizowana kamera 
automatycznie dostosowuje ustawienia do zmiennych warunków atmos-

ferycznych. Wbudowana lampa błyskowa pozwala na pracę urządzenia 
przez całą dobę w warunkach niedostatecznego oświetlenia. 

W połączeniu z zaawansowanym rozwiązaniem śledzenia obiektów 
użytkownik ma pełną kontrolę nad ruchem 32 pojazdów równocześnie, 
z możliwością indywidualnego oznaczania prędkości, odległości, pasa 
ruchu i pozostałych danych. Urządzenie pozwala na monitoring pojazdów 
w strefie pomiaru od 10 do 80 metrów na sześciopasmowej drodze.

Urządzenie wyposażono w autorskie oprogramowanie SmartEye 
Evidence Browser do zarządzania materiałami dowodo-
wymi. Aplikacja umożliwia przeglądanie zaszyfrowanych 
materiałów, przechowywanie ich w lokalnej bazie danych, 
edycję, generowanie mandatów w formacie SmartPhoto 
oraz tworzenie materiałów do przesłuchań i ich  archiwi-
zowanie.

Oprogramowanie jest stale rozwijane i wzbogacane 
nowymi funkcjami np. obsługą różnych formatów i sza-
blonów dla materiałów dowodowych. System oparty na 
SmartEye podczas codziennej pracy dostarcza operato-
rowi materiały dowodowe zawierające sumę kontrolną 
i podpis cyfrowy. Na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo 
i spójność przesyłanych informacji.

W ofercie jest także system wspierania procesów wy-
stawiania mandatów Polcam BackOffice, służący do za-
rządzania setkami podsystemów opartych na SmartEye. 
Materiały dowodowe mogą być automatycznie wysyłane 
do centralnego magazynu danych lub pobierane na żąda-

nie. Ruch odbywa się w zabezpieczonej podsieci. Oprogramowanie ma 
szereg konfigurowalnych funkcji i parametrów, które można dostosować 
do wymagań danego kraju i użytkownika, w zależności od obwiązujących 
przepisów prawa. 

Stacjonarne urządzenia SmartEye są powszechnie spotykane 
na autostradach w Chorwacji i Indonezji, partia próbna trafiła do 
Wietnamu i Ameryki Południowej. Jest oferowane także polskim 
instytucjom.

FOTORADAR SMARTEYE
GRUPA WB/POLCAM SYSTEMS SP. O.O.

Wybrane dane techniczne: 
 ∙ Klasa szczelności: IP 66/IP67,
 ∙ Wymiary: 238 x 282 x 202 mm,
 ∙ Masa: 5,8 kg,
 ∙ Jednoczesny pomiar dla 32 pojazdów,
 ∙ Jednoczesny pomiar na 6 pasach ruchu,
 ∙ Kamera: 5-12 Mpixel i opcjonalna Full HD,
 ∙ Dokładność: 3-100 km/h i 3% ponad 100 km/h,
 ∙ Temperatura pracy: -25 do +65 °C.
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MSBS-GROT 7,62N, strzelający standardowym w NATO nabojem 
karabinowym 7,62x51 mm, został opracowany z myślą o zastą-
pieniu w Siłach Zbrojnych RP wyeksploatowanych już rosyjskich 
karabinów wyborowych SWD. Jest to całkowicie polska, oryginal-
na konstrukcja, będąca efektem współpracy Fabryki Broni „Łucz-
nik”-Radom Sp. z o.o. oraz Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału 
Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. 

Mimo że jego nazwa nawiązuje do 5,56 mm karabinka standardo-
wego (podstawowego) MSBS-GROT (wprowadzonego do uzbrojenia 
Sił Zbrojnych RP pod koniec 2017 r.), to jest to nowy jakościowo 
produkt. Z jednej strony wykorzystano wszystkie najlepsze cechy 
MSBS-a, takie jak: bezpieczeństwo i niezawodność działania, modu-
łowość, ergonomię i estetykę techniczną, a z drugiej zaś – zastoso-
wano oryginalne rozwiązania, charakterystyczne dla współczesnej 
broni wyborowej typu karabin samopowtarzalny.

Karabin wyborowy występuje w dwóch wersjach: z lufą o długo-
ści 508 mm (20”) i 406 mm (16”). Działa na zasadzie odprowadzenia 
części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, z krótkim ru-
chem tłoka gazowego. Ogólny schemat konstrukcyjny broni bazuje 
na Modułowym Systemie Broni Strzeleckiej, a rozmieszczenie mani-
pulatorów w karabinie (tzn. przełącznika rodzaju ognia-bezpiecznika, 
zaczepu suwadła, zatrzasku magazynka i rękojeści napinacza) jest 
podobne jak w 5,56 mm karabinku MSBS-GROT, co stanowi dodat-

kowy jego atut, pozytywnie wpływając na szybki proces wyszkolenia 
żołnierzy. Zachowano również możliwość wymiany zespołu lufy na 
poziomie samego użytkownika, przekonfigurowania broni dla strzel-
ców prawo- i leworęcznych (odwracalny system wyrzucania łusek na 
prawą i lewą stronę) oraz zamienność modułów (kolby, łoża itp.).

MSBS-GROT 7,62N z lufą długości 508 mm jest przeznaczony dla 
pododdziałów zmechanizowanych. Ma specjalny, dedykowany me-

chanizm spustowy, precyzyjną lufę z hamulcem wylotowym (i moż-
liwością montowania tłumika dźwięku), długie łoże z nakładką z sys-
temem montażu M-LOK oraz precyzyjną kolbę wyborową z regulacją 
wysokości podpoliczka oraz wysokości i długości trzewika. Na gór-
nej powierzchni komory zamkowej umieszczono standardową szynę 
Picatinny, służącą do mocowania bogatego asortymentu optycznych 
przyrządów celowniczych. Magazynki zastosowane do broni mają 
standard SR-25/ M110 i są dostępne na rynku komercyjnym.

Kolba wyborowa została opracowana w czterech wa-
riantach. Pierwszy z nich ma kolbę stałą z regulacją wyso-
kości podpoliczka do 20 mm, regulacją długości wysunię-
cia stopki do 40 mm ze skokiem pokręteł 3 mm/obrót oraz 
z regulacją wysokości stopki w 9 pozycjach. Drugi wariant 
kolby jest wersją szybko-regulowaną, gdzie po naciśnię-
ciu przycisku automatycznie wysuwa się podpoliczek lub 
trzewik. Obie konstrukcje kolb można przekonfigurować 
do wariantu z adapterem do składania na prawą stronę. Do 
każdego wariantu kolby przeznaczono trzewik elastomero-
wy, przyłącze pasa QD oraz odłączalną szynę montażową 
w standardzie M-LOK do mocowania monopodu.

Karabin wyborowy MSBS-GROT 7,62N z lufą długości 
406 mm, przeznaczony dla pododdziałów desantowych, 
jest przystosowany do desantowania ze strzelcem wybo-
rowym na spadochronie. Jest on kompletowany z krótszym 
łożem z nakładką oraz teleskopową i składaną kolbą o regu-
lowanej długości.

Oba warianty karabinów są pokryte ceramiczną powło-
ką cerakote w kolorze coyotebrown. Technologia ta została 

wdrożona w FB Radom i umożliwia malowanie broni w bogatej pale-
cie kolorystycznej. 

Podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obron-
nego w Kielcach 7,62 mm samopowtarzalny karabin wyborowy 
MSBS-GROT 7,62N uzyskał wyróżnienie specjalne dowódcy Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

SAMOPOWTARZALNY KARABIN WYBOROWY  
MSBS-GROT 7,62N

FABRYKA BRONI „ŁUCZNIK”-RADOM SP. Z O.O.
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W ostatnich miesiącach Huta Stalowa Wola SA systematycznie 
dostarcza na potrzeby Wojsk Lądowych samobieżne haubice 
155 mm KRAB na podwoziu gąsienicowym. W swojej ofercie, 
HSW posiada również rozwiązanie, znajdujące się obecnie 
w fazie badawczo-rozwojowej, które również zasługuje na 
wdrożenie do produkcji. Chodzi o samobieżną haubicę 155 mm 
na podwoziu kołowym o kryptonimie KRYL, którego prototyp 
uzyskał w 2015 r. nagrodę Defender na MSPO w Kielcach. 
Obecnie HSW oczekuje na zatwierdzenie zweryfikowanych za-
łożeń taktyczno-technicznych.

Jest to projekt powołanego w 2011 r. konsorcjum firm i pla-
cówek naukowo-badawczych w składzie: Huta Stalowa Wola SA 
(lider), Jelcz sp. z o.o., Wojskowy Instytut Techniki Pancernej 
i Samochodowej, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Woj-
skowa Akademia Techniczna, WB Electronics SA i AMZ-Kutno SA 
Pod koniec 2011 r. konsorcjum podpisało umowę z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju na sfinansowanie pracy rozwojowej pt. 
„Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armato-haubic samobież-
nych”, z 48- miesięcznym okresem realizacji. Wartość finansowania wy-
niosła 28,1 mln zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, samobieżna haubica KRYL na 
podwoziu kołowym jest przeznaczona do niszczenia systemów rakieto-
wych, baterii artylerii i systemów przeciwlotniczych, stanowisk dowo-
dzenia, węzłów łączności i umocnień terenowych, pododdziałów zme-
chanizowanych i zmotoryzowanych w głębi ugrupowania przeciwnika 
oraz ważnych obiektów zaplecza. Ponadto założono, że masa i rozmiary 
wyrobu mają zagwarantować jego wysoką mobilność drogową, tereno-
wą i transportową.

Wyzwaniem dla konstruktorów stała się więc ekspedycyjność oraz 
znaczne obniżenie masy KRYLA w stosunku do KRABA, ale także w sto-
sunku do innych istniejących „kołowych” rozwiązań na rynku. Dzięki 
współpracy z WAT i Politechniką Wrocławską, Jelcz zdecydował się na 
budowę zupełnie nowego typu trójosiowego podwozia, oznaczonego jako 
663.32. Specjalnie przekonstruowano przedział silnikowy, tak aby umie-
ścić silnik przed kabiną. Takie rozwiązanie zapewnia lepszy rozkład mas 
pojazdu, bo w tylnej jego części zamontowano działo 155 mm izraelskiej 
firmy Elbit, która zaoferowała znacznie korzystniejsze warunki współpracy 
niż francuska spółka Nexter. Do KRYLA przystosowano działo takie jak AT-
MOS 2000, którego zasięg ognia - według producenta - wynosi ponad 40 
km. Elbit zmniejszył też masę konstrukcji o ok. 10 proc. Do napędu kołowej 
armatohaubicy wybrano zaś silnik wysokoprężny MTU 6R106 TD21 o mak-
symalnej mocy 240 kW i pojemności 7,2 l.

W tej konstrukcji zastosowano kilka nowatorskich rozwiązań zmniej-
szających masę trójosiowego podwozia, bez obniżania jego właściwości 
trakcyjnych, wytrzymałości i trwałości. Niższą masę uzyskano, wyko-
rzystując m.in. odpowiednie materiały i komponenty oraz optymalizując 
komplementację zespołów. Np. rama podwozia z tradycyjnym układem 
drabinowym została wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości 
oraz specjalnych profili, a ponadto zredukowano masę kabiny poprzez 
zastosowanie nowatorskich technologii łączenia blach i zredukowanie ich 
grubości bez obniżenia odporności balistycznej. Kabina przewidziana dla 
pięcioosobowej obsługi działa zapewnia ochronę balistyczną przed poci-
skami, odłamkami i minami na poziomie STANAG 4569.

W skład systemu kierowania ogniem wchodzą takie elementy jak: 
komputer balistyczny z zaawansowanym, nowoczesnym Systemem 
Kierowania Ogniem (TOPAZ), komputer części artyleryjskiej, wyświe-
tlacz celowniczy, wyświetlacz dowódcy, system nawigacji inercyjnej 
TALIN 5000 oraz radar prędkości początkowej MVRS 700 SCD, a także 
radiostacja cyfrowa UKF oraz system łączności wewnętrznej FONET do-
starczony przez WB Electronics SA.

W ostatnich latach zmieniła się jednak sytuacja w zakresie bezpieczeń-
stwa w Europie Środkowej i priorytetem stała się obrona własnego kraju. 
Pomimo, że KRYL nie ma tak mocnego pancerza jak KRAB, to jednak jest 
bardziej mobilny, co można wykorzystać do wsparcia ogniowego podod-
działów wyposażonych w KTO Rosomak i szybkiego wycofania. KRYL 
może poruszać się z prędkością do 85 km/ h (zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego i w warunkach pokoju) po drogach utwardzonych oraz do 30 
km/h w terenie. Atutem KRYLA jest także masa całkowita wynosząca nieco 
ponad 20 ton, która powala na poruszanie się po zróżnicowanym terenie, 
ponad dwukrotnie niższe koszty eksploatacji, niż w przypadku haubicy 
KRAB, a także znacznie większa łatwość i szybkość wyszkolenia załogi. 
Wszystko to przekłada się na dużo niższą cenę wyrobu finalnego.

Pomimo tych zalet prototyp KRYLA nie został skierowany do badań 
wstępnych i kwalifikacyjnych, bowiem brakowało zweryfikowanych zało-
żeń taktyczno-technicznych (ZTT), co byłoby podstawą rozpoczęcia badań 
wstępnych, następnie kwalifikacyjnych. MON rozważał bowiem zastoso-
wanie automatycznego systemu ładowania, co wiązałoby się ze znacznym 
wzrostem masy wyrobu i w konsekwencji wymusiłoby zastosowanie pod-
wozia cięższego, ośmiokołowego.

Obecnie, Huta Stalowa Wola oczekuje na dostarczenie zatwier-
dzonych, zweryfikowanych ZTT, co pozwoli na podpisanie stosownego 
aneksu NCBiR z nowym harmonogramem realizacji pracy, określenie 
zakresu niezbędnych zmian w konstrukcji wyrobu, ich wprowadzenie 
i przedstawienie nowo powstałego prototypu do badań wstępnych. 
Oczekuje się, że nowe ZTT będą gotowe w I półrocze 2020 r.

www.hsw.pl

SAMOBIEŻNA HAUBICA KAL. 155 mm  
NA PODWOZIU KOŁOWYM KRYL

HUTA STALOWA WOLA SA

Dane eksploatacyjno-użytkowe KRYLA
 ∙ • Załoga: 5 osób,
 ∙ • Masa bojowa (z załogą amunicją i paliwem): 21 ton,
 ∙ • Masa do transportu lotniczego: około 19 ton,
 ∙ • Wymiary: długość 10,3 m x szero-
kość 2,55 m x wysokość 3,44 m,

 ∙ • Pokonywanie przeszkód: 0,6 m (rowy), 36,4 % ( wzniesienia) 
od 0,7 do 1,2 m ( brody przed i po przygotowaniu podwozia), 

 ∙ • Szybkostrzelność: 6 strz/min (ogień intensyw-
ny) i 2 strz/min (ogień podtrzymany),

 ∙ • Donośność: 5 km (minimalna), ≥40 km,
 ∙ • Prędkość jazdy: 85 km/h (po drogach utwar-
dzonych) i 30 km/h (w terenie),

 ∙ • Zasięg z pełnymi zbiornikami: ≥500 km.

III miejsce  
w konkursie Innowacje 

dla Bezpieczeństwa  
i Obronności
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W ostatnich latach systemy minowania narzutowego zaczęły przeżywać 
renesans. Wiele firm na świecie pracuje w tym zakresie nad nowymi 
rozwiązaniami. Pod koniec 2018 r. konsorcjum z Hutą Stalowa Wola SA 
jako liderem podpi-
sało z Inspektoratem 
Uzbrojenia umowę na 
opracowanie prototypu 
i dokumentacji kołowej 
platformy minowania 
narzutowego o kryp-
tonimie BAOBAB-K w 
wersji z czterema mio-
taczami. Prezentacja 
demonstratora miała 
miejsce podczas XXVII 
MSPO w Kielcach.

To efekt prac nad 
projektem prowadzo-
nym przez konsorcjum 
i kierowanym przez 
HSW SA z udziałem 
również takich pod-
miotów jak: Jelcz sp. 
z o. o.(podwozie), BZE 
BELMA SA i Wojskowy 
Instytut Techniki Inży-
nieryjnej (miny i syste-
my minowania), a także 
jako poddostawcy: Arex 
sp. z o.o. i WB Electro-
nics SA (systemy łączności i sterowania procesem minowania). Wartość 
trzyletniej umowy nie przekracza 20 mln zł.

Jest to kontynuacja pracy rozwojowej z 2014 r. w ramach której kon-
sorcjum w nieco innym składzie wykonało założenia do projektowania 
dla MON. Od kilku lat obserwuje się bardzo duże zainteresowanie tego 
typu systemem minowania na rynkach zagranicznych. Jest to stosun-
kowo tani i skuteczny środek wsparcia bojowego, ograniczający działa-
nie jednostek pancernych. Dlatego HSW SA, mając doświadczenie przy 
produkcji pojazdów służących do minowania, chce wykorzystać dobrą 
koniunkturę. W lutym 2019 r. spółka ze Stalowej Woli przeprowadziła 
próby poligonowe dla ważnego, potencjalnego klienta zagranicznego, 
a planuje się przeprowadzenie jeszcze kilka takich prób.

W Polsce prace nad systemami minowania narzutowego były pro-
wadzone od wieku lat. Wojsko Polskie użytkuje obecnie 6 egz. inżynie-
ryjnego systemu minowania ISM TMT o nazwie KROTON. Zbudowano 
je w HSW SA w oparciu o gąsienicowe opancerzone podwozie pływa-
jące z rodziny MT-LB, które w latach 80 i 90 było masowo wytwarzane 
w Stalowej Woli. Zabudowano na nim cztery bloki miotaczy mieszczące 
łącznie czterysta min. KROTON pozwala 2-osobowej załodze ustawić 
w czasie 15 minut zaporę z czterystu kumulacyjnych min na obszarze 
60x600 metrów. Miny MN-123 dostarcza w niewielkich ilościach byd-
goska Belma, z uwagi na małą liczbę pojazdów minowania. Te urządzenia 
cieszą się w wojsku dobrą opinią.

Zdobyte przez konstruktorów HSW SA doświadczenia będą wyko-
rzystane w pracach nad kołowym systemem minowania, który będzie 
przeznaczony do wsparcia inżynieryjnego ugrupowań zmechanizowa-
nych. Zaprezentowany w Kielcach prototyp platformy minowania narzu-
towego BAOBAB jest oparty na podwoziu samochodu ciężarowo-tere-
nowego średniej ładowności JELCZ P622.35G34 z opancerzoną kabiną 

2-osobową i leżanką. Umożliwia stawianie zapór minowych o rożnych 
wielkościach, gęstościach minowania i czasach samolikwidacji. W wer-
sji z czterema blokowymi wyrzutniami (każda zawiera sto kumulacyjnych 

min przeciwpancernych MN-123) czas załadowania jednostki minowania 
nie przekracza 20 minut, a ustawienie zapory narzutowej z jednej jed-
nostki jest krótszy niż 15 minut. Z kolei w opcji z sześcioma wyrzutniami 
ten okres nie przekracza odpowiednio: 30 min i 22 min. Masa całkowita 
pojazdu (z załadowanymi minami) wynosi 21 ton.

Wymagane parametry zapory uzyskuje się poprzez odpowiednie 
zaprogramowanie komputera pokładowego w trybie ręcznym lub auto-
matycznym oraz ustawienie położenia miotaczy. W trybie automatycz-
nym komputer wylicza nastawy i utrzymuje częstotliwość miotania min 
w trakcie jazdy pojazdu. Prędkość ustawiania min o działaniu natych-
miastowym (MN-123.1) lub o działaniu zwłocznym (MN-123.2) wynosi 
od 5 do 25 km/h. Dodatkowo, na wyświetlaczu komputera zapisywane 
są parametry układanego pola minowego, z określeniem współrzędnych 
naroży pola na mapie cyfrowej. Można je przesłać drogą radiową do 
wyższego szczebla dowodzenia.

Na wyposażeniu prototypowego kołowego PNM BAOBAB, oprócz 
komputera pokładowego, przewidziano również system łączności we-
wnętrznej FONET, radiostację UKF RRC-9311 AP, 81 mm wyrzutnie 
granatów dymnych (8 szt.), z pulpitem sterowania. Wojsko chce mieć 
także na wyposażeniu tego pojazdu zdalnie sterowany moduł uzbrojenia 
z 12,7 mm wielokalibrowym karabinem maszynowym.

Termin zakończenia pracy nad kołowym pojazdem BAOBAB prze-
widywany jest w 2021 r. Nie wyklucza się, że z czasem powstanie 
pojazd o podwoziu 4-osiowym oraz gąsienicowym z wieloma innymi, 
dodatkowymi systemami.

www.hsw.pl

PLATFORMA MINOWANIA NARZUTOWEGO 
BAOBAB-K

HUTA STALOWA WOLA SA
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Znaczącą poprawę własności mechanicznej, żaroodporności oraz 
odporności na erozję łopatek turbiny wysokiego ciśnienia silnika 
i zwiększoną trwałość i niezawodność turbiny silnika RD-33 za-
pewnia technologia opracowana przez konsorcjum w składzie In-
stytut Techniczny Wojsk Lotniczych (lider), Wojskowa Akademia 
Techniczna i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A.

Jednymi z najbardziej narażonych na wysoką temperaturę (1200-
1350°C) części turbiny silnika turbinowego są jej łopatki. Dla osiągnięcia 
wymaganej trwałości i wysokiej niezawodności turbiny silnika pióro ło-
patki trzeba pokrywać powłoką ochronną, gwarantującą ochronę przed 
utlenianiem i korozją.

W silnikach RD-33, używanych w samolotach MIG-29 są stosowa-
ne od ponad 30 lat, jako ochrona przed wysokotemperaturową korozją 
łopatek turbin wysokiego ciśnienia, dyfuzyjne powłoki aluminidkowe. 
W zależności od warunków eksploatacji trwałość łopatek z powłokami 
aluminidkowymi w silniku RD-33 nie przekracza na ogół kilkaset godzin. 
Powodem są duże obciążenia cieplne łopatek turbiny w gorącej części 
silnika oraz zmienne warunki eksploatacji silnika. Są one głównym po-
wodem przedwczesnego wycofywania silników RD-33 z eksploatacji 
i poddawaniu ich remontowi, co generuje dodatkowe koszty związane 
z eksploatacją techniki lotniczej. Żaroodporność powłok stanowi bo-
wiem limit trwałości najsłabszej z 84 łopatek, zwłaszcza że mogą one 
pochodzić z różnych źródeł, a koszt jednej waha się od 5 do 12 tysięcy 
zł. Polskie zakłady remontujące silniki RD-33 nie dysponują technolo-
gicznymi możliwościami regeneracji powłok ochronnych tych łopatek. 
Przeprowadzają je firmy rosyjskie lub ukraińskie.

Dążenie do zwiększenia czasu eksploatacji silnika w okresie między 
naprawami nawet do 700 godzin (obecnie ten resurs nie przekracza 70-
80 h) było głównym powodem realizacji projektu „Powłoki o podwyż-
szonej żaroodporności na łopatkach turbin wysokiego ciśnienia silni-
ków RD-33”. Taki temat zgłosił Inspektorat Innowacyjnych Technologii 
Obronnych (I3TO) na konkurs prac badawczo-rozwojowych z zakresu 
bezpieczeństwa i obronności, ogłoszony w 2016 r. przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju. Realizacji trzyletniego projektu dofinansowane-
go przez NCBR podjęło się konsorcjum w składzie: Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych (lider), Wojskowa Akademia Techniczna i Wojskowe 
Zakłady Lotnicze nr 4 S.A.

- Projekt badawczo-rozwojowy powinien skończyć się pod koniec 
2019 r., ale były problemy z pozyskaniem silników do badań i po podpi-
saniu aneksu do umowy będzie realizowany do grudnia 2020 r. – infor-
muje prof. dr hab. Leszek Ułanowicz z Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych, kierownik projektu.

Proponowana technologia opracowana na Politechnice Śląskiej po-
lega na usuwaniu aluminidkowej powłoki ochronnej z łopatki metodą 
strumieniowo ścierną. Następnym etapem jest chemiczne rozpuszcza-
nie tej powłoki w specjalnie dobranych roztworach. Kolejnym procesem 
jest naniesienie żaroodpornej dwuwarstwowej powłoki ochronnej: adhe-
zyjnej typu Ni(Co)CrAlY oraz dyfuzyjnej typu NiAl (rys.1) na pióro łopatki, 
a także przeprowadzenie procesu obróbki cieplnej i mechanicznej łopatki 
z wytworzoną powłoką żaroodporną.

W pierwszym etapie wytwarzania żaroodpornej dwuwarstwowej 
powłoki ochronnej nanoszona jest adhezyjna lub adhezyjno-dyfuzyjna 
powłoka odporna na utlenianie typu Ni(Co)CrAlY, a następnie dyfuzyj-
na powłoka termiczna typu NiAl. Po osadzaniu poszczególnych warstw 
następuje obróbka cieplna w wysokiej temperaturze w próżni, aby po-
prawić ich przyczepność. Zaletą powłok ochronnych typu Ni(Co)CrAIY 
jest możliwość zmiany w nich zawartości aluminium, co wpływa przy 
odpowiednim doborze tego metalu na poprawę żaroodporności, a także 

chromu, który zapewnia doskonałą odporność na korozję w połączeniu 
z dobrą odpornością na utlenianie. Ponadto istnieje możliwość wprowa-
dzania innych pierwiastków m.in. itru, krzemu. Powłoki te charakteryzu-
ją się niskim poziomem temperatury przejścia ze stanu kruchego w stan 
plastyczny (DBTT) wynoszącym 200-300°C.

Do nanoszenia powłoki ochronnej typu Ni(Co)CrAlY na łopatkę tur-
biny wykorzystano dwie metody natryskiwania: plazmowego (APS) oraz 
plazmowego naddźwiękowego (HVOF). Do natryskiwania tej powłoki 
w metodzie APS wykorzystano materiał AMDRY 386-4, zaś w metodzie 
HVOF AMPERIT 410.

Z kolei do aluminiowania dyfuzyjnego powłoki termicznej typu (NiAl) 
wykorzystano dwie metody: bezkontaktowo-gazową (VPA) i zawiesino-
wą (SLURRY). W procesie technologicznego aluminiowania dyfuzyjne-
go metodą VPA użyto mieszaninę materiału powłokowego CrAl 70/30 
i aktywatora AlF3, zaś materiałem powłokowym procesu SLURRY był 
Ceral 10. Natrysk zawiesiny Ceral 10 na łopatkę wykonano za pomocą 
pneumatycznego pistoletu natryskowego.

Badania nowych powłok usytuowanych naprzemiennie z oryginalny-
mi są przeprowadzane w hamowni Wojskowych Zakładów Lotniczych 
nr 4. - Wstępna wyniki po kilkunastu godzinach badań wskazują, że ory-
ginalne łopatki zaczynają się łuszczyć a nasze są odporne na procesy 
destrukcyjne. Bardziej wiarygodne dane wymagają jednak badań silnika 
trwających ok. 50 godzin. – informuje Leszek Ułanowicz�

Na obecnym etapie badań można stwierdzić, że nowe powłoki na 
łopatkach wytrzymują dużo wyższe temperatury pracy, co ma także 
istotne znaczenie w przypadku śmigłowców. Łopatki turbin w silnikach 
RD-33 są bowiem wykorzystywane również w silnikach TW3-117, sto-
sowanych w Mi-17 i Mi-24. Dzięki nowej technologii, śmigłowiec może 
osiągnąć wysokość 5700 m, przy obecnych ograniczeniach do wysoko-
ści 4950 m. Jeszcze wyższy pułap praktyczny uzyskali specjaliści ukra-
ińscy przy wykorzystaniu nowego silnika do Mi-24.

Po przeprowadzeniu badań na hamowni i uzyskaniu VIII pozio-
mu gotowości technologii oraz przygotowaniu przez konsorcjum 
pełnej dokumentacji technicznej, konieczne będą próby eksploata-
cyjno-wojskowe w ramach lotów szkoleniowych, z wykorzystaniem 
jednolitych łopatek.

Uzyskana wiedza i doświadczenie przy realizacji projektu mogą 
być wykorzystane przy naprawie łopatek turbin nie tylko silników RD-
33 w samolotach MIG-29, ale także silników AL-21F3 w samolotach 
SU-22, silników TW2-117 wykorzystywanych w śmigłowcach Mi8 
oraz TW3-117, stosowanych w Mi-17 i Mi-24.

www.itwl.pl

POWŁOKI O PODWYŻSZONEJ ŻAROODPORNOŚCI 
NA ŁOPATKACH TURBIN WYSOKIEGO CIŚNIENIA 

SILNIKÓW RD-33
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Zdjęcie: Politechnika Śląska 
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INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, Poland

tel.: 261 851 300, faks: 261 851 313

e-mail: poczta@itwl.pl                              www.itwl.pl

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez 
Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest wspomaganie eksploatacji techniki 
lotniczej. 

Wkład Instytutu w rozwój lotnictwa polskiego wynika przede wszystkim z prac 
prowadzonych w zakresie niezawodności i szeroko pojętego bezpieczeństwa lotów. Istotny 
dorobek, znaczący w kraju i za granicą, obejmuje setki opracowań o charakterze naukowo-
badawczym, d oświadczalno-konstrukcyjnym, które zastosowano w lotnictwie Sił 
Zbrojnych RP.

OBSZARY BADAWCZE:

• Badania naziemne i w locie

• Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej

• Wspomaganie sterowania eksploatacją

• Symulacja i modelowanie

• Awionika

• Uzbrojenie lotnicze

• Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia

• Integracja systemów C4ISR

• Bezzałogowe statki powietrzne

• Struktury kompozytowe

• Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk

• Badania paliw i cieczy roboczych

 POSIADAMY:
• Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nr B-404/2003
• Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) 0481H

• Wewnętrzny System Kontroli Nr W-45/10/2017 w zakresie naukowo-
-badawczego wspomagania eksploatacji lotniczej techniki wojskowej

• Akredytowane przez PCA laboratoria badawcze

• Certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania
AQAP-2110 i PN-ISO 9001

• Uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora habilitowanego

http://itwl.pl


W firmie Metal-Master powstaje najmniejszy na świecie, 
pięciomiejscowy samolot odrzutowy o bardzo lekkiej, kom-
pozytowej konstrukcji kadłuba w kształcie kropli FLARIS 
LAR1. Jest bezpieczny i ekonomiczny. Samolot cechuje 
niespotykana rozpiętość prędkości. Prędkość maksymal-
na, porównywalna do samolotów pasażerskich, wynosi 800 
km/h, a minimalna zaledwie 115 km/h. Samolot jest łatwy 
w pilotażu, przeznaczony dla pilotów z licencją amatorską.

Flaris LAR1 jest jedynym na świecie, jednosilnikowym 
odrzutowcem dyspozycyjnym operującym z krótkich lotnisk 
trawiastych. W 2019 r. samolot zakończył testy naziemne 
i rozszerzony oblot. Wykonał 59 lotów, w tym trzy loty dwu-
godzinne.

FLARIS LAR1 tworzy nową kategorię małych, lekkich od-
rzutowców osobistych. Do ich produkcji przygotowuje się fir-
ma Metal-Master. - Pomysł narodził się w korkach na niemiec-
kiej autostradzie. Moja żona Sylwia stwierdziła, że powinienem wymyślić 
coś, co pozwoliłoby je omijać - informuje Rafał Ładziński, współwła-
ściciel firmy, który od dwudziestu lat produkuje i rozwija linie techno-
logiczne do produkcji podzespołów samochodów, od dawna obserwuje 
rozwój nowoczesnego transportu. Dostrzegł niszę na rynku na małe 4-5 
osobowe samoloty odrzutowe. Postanowił stworzyć alternatywny śro-
dek transportu osobistego dla pilotów z licencją amatorską, bo rynek 
oferuje większe kilkukrotnie droższe maszyny i jest zdominowany przez 
dużych producentów samolotów biznesowych na potrzeby korporacji.

Cel był jasny. Chodziło o opracowanie łatwego w pilotażu, ekono-
micznego samolotu, o niskiej masie startowej, z nowoczesnym napę-
dem i wyjątkową aerodynamiką. Samolot dla pilota-biznesmena, leka-
rza, inżyniera czyli osób prywatnych i małych firm. Rozszerzono grupę 
inżynierską o inżynierów branżowych. Na szefa zespołu powołano inż. 
Andrzeja Frydrychewicza, twórcę „Orlika". Podjęto współpracę z Po-
litechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Instytutem 
Lotnictwa.

Mały odrzutowiec jest napędzany amerykańskim silnikiem Wiliams 
FJ33-5A. Dzięki wyjątkowej konstrukcji płatowca, szybowcowej aerody-
namice oraz nowatorskiej technologii wytwarzania struktur z preimpre-
gnatów węglowych, opracowanej przez inżynierów Metal-Master, możli-
we było radykalne zmniejszenie masy samolotu co pozytywnie wpłynęło 
na oszczędność paliwa i długotrwałość lotu.

Samolot zużywa trzykrotnie mniej paliwa niż pięciomiejscowe sa-
moloty klasy Light Jet, nie ustępując im prędkością przelotową (powyżej 
750km/h i zasięgiem - ponad 3000 km).

Flaris charakteryzuje się wyjątkowo niską, bezpieczną prędkością 
przeciągnięcia wynoszącą zaledwie 109 km/h, porównywalną z lekkimi, 
łatwymi w pilotażu samolotami szkoleniowymi. Odrzutowiec gwarantu-
je wysoki poziom bezpieczeństwa podczas startów i lądowaniu na nie-
utwardzonych (trawiastych) pasach. Do startu trwającego zaledwie 10 
sekund wystarczy pas o długości 250 m. Natomiast rozbiegi innych no-
woczesnych odrzutowców biznesowych wynosi powyżej 1000 metrów.

FLARIS jest również bezpieczny podczas rozbiegu gdyż układ stero-
wania zabezpiecza pilota przed przeciągnięciem. Prędkość wznoszenia 
(powyżej 35m/s) gwarantuje szybkie, bezpieczne przejście samolotu 
przez złe warunki pogodowe, takie jak oblodzenie czy silne podmuchy 
wiatru.

Szczególny nacisk inżynierowie Metal- Master położyli na system 
bezpieczeństwa. Opracowali komputer pokładowy FFAS® pełniący 
funkcję Copilota, umożliwiając start i lądowanie w terenie przygodnym 
w technologii OPV (Optionally Piloted Vehicle) rozwijany w ramach Dzia-
łania 1.2 „Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligent-
ny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego „Bezzałogowy statek powietrzny Flaris 
MALE".

To innowacyjne, autorskie rozwiązanie automatyzujące start i lądo-
wanie FFAS® współpracuje z autopilotem AP3100 firmy Genesys Aero-
systems, umożliwiając również automatyczny start i lądowanie w wa-
runkach braku widoczności oraz powrót do bazy samolotu w sytuacji 
awaryjnej. Flaris posiada urządzenia radiowo-nawigacyjne firmy Garmin 
G600TXi, które ograniczają do minimum liczbę czynności skupiających 
uwagę pilota. Umieszczony w centralnym miejscu tablicy przyrządów 
odbiornik nawigacyjny GTN-750, łączy funkcję nawigatora oraz obsługę 
dodatkowych urządzeń, w tym radiostacji i transpondera. Wyposażony 
jest w dotykowy ekran, za pomocą którego poruszać się można po czy-
telnym menu.

Opracowywany w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsię-
biorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współ-
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go projekt pt: „Kompleksowy system ratowniczy dla samolotu „FLARIS 
LAR1" system Flaris Rescue SYSTEM®, składa się ze spadochronu dla 
całego samolotu oraz poduszek powietrznych, ochraniających kadłub 
w momencie zderzenia z ziemią lub wodą, minimalizując uszkodzenia. 
- System ratunkowy został pomyślnie zintegrowany z systemem wspo-
magania lotu FFAS®, awioniką, satelitarnym systemem informacji pogo-
dowej, autopilotem oraz silnikiem – zapewnia Rafał Ładziński�

FLARIS LAR1 po raz pierwszy wzbił się w powietrze z lotniska Ba-
bimost w Zielonej Górze 10 kwietnia 2019 r. Pilotował go Wiesław Cena, 
doświadczony, wybitny pilot doświadczalny.

W 2019 r. samolot zakończył testy naziemne i rozszerzony oblot. 
Wykonał 59 lotów, w tym trzy dwugodzinne. Testy te sprawdziły wła-
sności płatowca, układu napędowego, w tym silnika FJ33-5A, oraz sys-
temów pokładowych. Próby w locie potwierdziły wyjątkowo niskie zu-
życie paliwa, a także niskie koszty obsługi technicznej samolotu i części 
zamiennych.

Pod koniec stycznia 2020 r. rozpoczął się program testów fabrycz-
nych, a ich zakończenie planowane jest do końca trzeciego kwartału 
2020 roku. Sprzedaż samolotu planowana jest od 2021 roku.

FLARIS LAR1 został zaprojektowany do celów cywilnych, ale jego 
osiągi sprawiają, że maszyna może mieć liczne zastosowania woj-
skowe. Między innymi jako samolot kurierski dla kadry dowódczej, 
platformy dowodzenia, prowadzenia łączności i rozpoznania, szkole-
nia podstawowego i zaawansowanego w zakresie najnowszej nawi-
gacji lotniczej, a także przewozu ładunku (500 kg w kabinie). Umożli-
wia wykonywanie pięciogodzinnych lotów patrolowych na wysokości 
przelotowej 11 000 m.

www.flaris.pl

JEDNOSILNIKOWY SAMOLOT ODRZUTOWY 
FLARIS LAR1

METAL-MASTER SYLWIA ŁADZIŃSKA
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Roboty mają przyszłość nie tylko na polu walki. Unikalna 
w skali światowej konstrukcja bezzałogowych pojazdów 
lądowych (UGV) opartych na modularnej budowie, roz-
wijana jest przez młodą spółkę/start-up MMTK Sp. z o.o. 
z Częstochowy. Wykorzystanie Uniwersalnych Modułów 
Podwoziowych z dwoma dużymi kołami i umieszczonymi 
w nich silnikami elektrycznymi, które można dowolnie 
łączyć, daje duże możliwości wykorzystania w wojsku ze 
względu na doskonałe właściwości terenowe.

Jest to także jedno z nielicznych rozwiązań, które 
może być wykorzystane również w zastosowaniach cy-
wilnych jak np. rolnictwo. Budowa tego robota została 
zgłoszona do Urzędu Patentowego RP. UGV posiada 
unikalne cechy, które czynią go wyjątkowo użytecznym 
i wszechstronnym. Podstawą konstrukcji są Uniwer-
salne Moduły Podwoziowe (UMP) które można łączyć 
tworząc roboty o różnej ilości kół i ładowności. 

– UMP jest w pełni niezależną jednostką, ponieważ 
zawiera silniki przymocowane na zewnątrz ramy, źródło 
zasilania w postaci baterii o dużej pojemności oraz komputer sterujący 
wraz z komunikacją, możemy je łączyć tworząc roboty o 4, 6 czy 8 ko-
łach, jest to rozwiązanie obecnie nie stosowane na świecie. – informuje 
mgr inż. Mariusz Księżyk, pomysłodawca i konstruktor ze spółki MMTK 
Sp. z o.o . 

W konstrukcji robota, silniki znajdują się wewnątrz stosunkowo 
dużych kół. Ten sprytny zabieg spowodował, że wygospodarowano 
bardzo dużo miejsca do zamontowania wyposażenia dodatkowego. 

W powstałym prototypie o kołach o średnicy 660 mm na każdy UMP 
przypada dodatkowa przestrzeń o wymiarach 750 mm x 600 mm.

Wykorzystanie zależy tylko od tego co na niego zamontujemy, 
a przestrzeni do montażu jest naprawdę dużo. Moduły podwoziowe 
można łączyć w różnej ilości, a dzięki temu konfigurować roboty 
o różnych możliwościach. Robot powstały z połączenia dwóch UMP 
dysponuje przestrzenią o wymiarach 1500 mm x 600 mm.

Połączone trzy UMP tworzą robota sześciokołowego dysponu-
jącego przestrzenią na wyposażenie dodatkowe o wymiarach 2250 
mm x 600 mm. Istnieje też możliwość połączenia czterech modu-
łów podwoziowych. Wyposażenie dodatkowe może być umieszczane 
w dowolnej konfiguracji i kolejności na platformach na poszczegól-
nych modułach. Do istniejącego robota łatwo można dodać kolejne 
moduły i zwiększyć jego możliwości. Łatwo można sobie wyobrazić 
robota zbudowanego z dwóch modułów, który jest nośnikiem wy-

rzutni rakiet lub dronów, do którego dodając trzeci moduł, z silnikiem 
spalinowym, możemy zwiększyć zasięg i czas działania. W przypad-
ku dodania czwartego modułu, z karabinem automatycznym wy-
posażamy robota w aktywną formę ochrony, co może wielokrotnie 
zwiększyć możliwości przetrwania na polu walki oraz szansę oddania 
skutecznego strzału z wyrzutni..

Proponowana konstrukcja jest rozwinięciem Ultra Mobilnego 
Kołowego Robota Bojowego który na nowo zdefiniował ideę no-
woczesnego robota pola walki. Za wykorzystanie najnowszych 
rozwiązań w automatyce konstrukcja ta zdobyła w 2016 r. trzecią 
nagrodę w konkursie „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” w kategorii 
indywidualnej.

KONCEPCJE BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU LĄDOWEGO 

Spółka przygotowała demonstrator technologii w postaci 
zdalnie sterowanego robota w pełnej skali, zbudowanego 
z dwóch modułów UMP. Obecnie testuje go w warunkach zbli-
żonych do rzeczywistych. Robot ten został przedstawiony na 
jednym ze zdjęć.
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„NITRO-CHEM” SA, należace do Grupy PGZ SA jako lider wraz 
z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia otrzymały na 
XXVII MSPO w Kielcach nagrodę Defender za pierwszy polski 
małowrażliwy ładunek wybuchowy elaborowany w prototypie 
pocisku artyleryjskiego wraz ze stanowiskiem badawczym oraz 
kompletem badań zgodnych z wymaganiami STANAG 4439. 
Tym samym w 2019 roku po wykonaniu wszystkich testów pro-
totypowego korpusu pocisku artyleryjskiego kalibru 120mm 
wypełnionego małowrażliwą kompozycją K-43 potwierdzono 
unikalne własności tego wyrobu.

Sama kompozycja K-43 opracowana została przez „NITRO
-CHEM” wspólnie z Wydziałem Nowych Technologii i Chemii 
Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to wzorowy przykład 
innowacyjności, zrealizowany na potrzeby bezpieczeństwa 
i obronności RP, zakończony skutecznym wdrożeniem do pro-
dukcji.

Pod nazwą K-43 kryje się mieszanina m.in. trotylu, ni-
trotriazolonu, aluminium i innych składników, która dzięki 
swej charakterystyce jest znacznie bardziej bezpieczna 
w obsłudze i magazynowaniu w porównaniu do tradycyjnych 
materiałów wybuchowych. - To pierwszy polski materiał wybucho-
wy, który minimalizuje skutecznie ryzyko niezamierzonej deto-
nacji i zwiększa bezpieczeństwo żołnierzy – informuje Krzysztof 
Kozłowski, prezes zarządu Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” 
S.A. w Bydgoszczy.

Opracowania wybuchowego materiału małowrażliwego, 
przeznaczonego do elaboracji, czyli napełniania, instalowania 
i łączenia w amunicji artyleryjskiej podjęły się w 2013 r. zakłady 
z Bydgoszczy wspólnie z Wydziałem Nowych Technologii i Che-
mii Wojskowej Akademii Technicznej. Próby z wykorzystaniem 
koncepcji i infrastruktury laboratoryjnej były prowadzone w WAT 
pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Waldemara Trzcińskiego�  

Badania wykazały, że optymalna kompozycja składa się z nitrotriazolonu 
(44-48 proc.), trotylu (30-34 proc.), aluminium (13-15 proc.) oraz wosku 
(7-9 proc.).

Nowa kompozycja o nazwie K-43 skutecznie minimalizuje ryzyko 
niezamierzonej detonacji przy wystawieniu jej na różnego rodzaju 

bodźce (m.in. cieplne, mechaniczne, ciśnieniowe), a jednocześnie 
zachowuje własności energetyczne porównywalne do trotylu. Po-
nadto z uwagi na obecność w kompozycji specjalnego aluminium 
częściowo posiada ona także właściwości charakterystyczne dla 

materiałów o wzmocnionych własnościach podmuchowych. To pierw-
szy polski materiał wybuchowy tego typu.

Dodatkowo w ramach kooperacji w Grupie PGZ wykonano pierw-
sze prototypy korpusów amunicji artyleryjskiej 120 mm elaborowa-
nej materiałem K-43. Przeprowadzony w WITU pełny zakres testów, 
zgodnie ze wymaganiami STANAG 4439 potwierdził małowrażliwość 
ładunku K 43 w prototypie pocisków 120 mm. Było to nie lada wyzwa-
nie, bowiem podobnych procedur, sprzętu oraz stanowisk badawczych 

nie było w kraju.
Normy natowskie uznają dany ładunek za małowrażliwy w przy-

padku poddania go sześciu różnym testom. Wypełnioną nim amu-
nicję trzeba poddać m.in. szybkiemu i powolnemu ogrzewaniu, 
przestrzelić pociskiem, zweryfikować odporność na przeniesienie 

reakcji detonacji, czyli wysadzić w pobliżu inne pociski, przestrzelić 
strumieniem kumulacyjnym oraz uderzyć odłamkiem rozpędzonym do 
prędkości 1800 metrów na sekundę.

W całym procesie opracowania technologii wytwarzania surow-
ców i testowania kompozycji K-43 uczestniczyły także inne instytucje 
naukowo-badawcze z branży zbrojeniowej (WAT, WITU, Politechnika 
Warszawska, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Przemysłu Orga-
nicznego oraz spółki z grupy PGZ). 

PIERWSZA POLSKA MAŁOWRAŻLIWA 
KOMPOZYCJA WYBUCHOWA K-43

NITRO-CHEM SA

Parametry zaelaborowanego kadłuba
Gęstość materiału wybuchowego: min. 1.70 g/cm3,
Prędkość detonacji materiału w stalowym kadłubie: 7160±90 m/s,
Wrażliwość na uderzanie H50: 45,9 J,
Ciśnienie detonacji: 22,1 GPa,
Wrażliwość na tarcie: > 360 N,
Prędkość Gurneya: 2300 m/s,
GAP test (fala uderzeniowa): 30/31 mm.

 Typy możliwych odpowiedzi badanej amunicji zostały 
zdefiniowane w dokumencie AOP-39 (Edycja 3), wydanie 
Marzec 2010 r. 
  Typ I – detonacja 
  Typ II – częściowa detonacja 
  Typ III – wybuch 
  Typ IV – deflagracja 
  Typ V – spalenie
  Typ VI - brak reakcji
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Każdy współczesny okręt musi generować jak najmniejsze wartości pól 
fizycznych, a także mieć możliwość ich bieżącego kontrolowania. Ich 
parametry mają wpływ na wzbudzanie zapalników broni podwodnej, a 
przez to zwiększenie ryzyka dla okrętu. Zadaniem opracowanego przez 
wchodzący w skład Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej (PGZ) Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Centrum 
Techniki Morskiej (OBR CTM SA) 
kompleksowego Systemu Obro-
ny Biernej Okrętu jest monito-
rowanie i minimalizacja pod-
wodnych, w tym magnetycznej 
i elektrycznej oraz nawodnych, 
w tym cieplnej, sygnatur okrętu.

Ocenia się, że w wojnach 
i konfliktach lokalnych, mają-
cych miejsce po zakończeniu II 
wojny światowej, postawiono 
na różnych akwenach ponad 
200 tysięcy min morskich. Były 
one powodem zatopienia, bądź 
uszkodzenia ponad 450 jedno-
stek pływających. Spośród nich 
do najgłośniejszych przykładów 
należy ciężkie uszkodzenia na 
irańskiej minie w 1988 r. amery-
kańskiej fregaty rakietowej typu 
Oliver Hazard Perry USS „Roberts” oraz również ciężkie uszkodzenia 
w 1991 r., tym razem na irackiej minie amerykańskiego krążownika ra-
kietowego USS „Princeton”. Na naszym rodzimym Morzu Bałtyckim po 
1945 r. nie stawiano min. Natomiast zagrożenie, z którym nieustannie 
mierzy się Polska Marynarka Wojenna to olbrzymia ilość wciąż aktyw-
nych min, będących pozostałościami po dwóch światowych wojnach. 
Szacuje się, że w trakcie działań wojennych na Morzu Bałtyckim, posta-
wiono ich około 100 tysięcy. 

Jedna mina morska, kosztująca dosłownie parę tysięcy dolarów jest 
w stanie uszkodzić, bądź zatopić wart nawet kilkadziesiąt milionów dola-
rów okręt. Obrazuje to w sposób dobitny jak potężnym i niebezpiecznym 
orężem jest morskie uzbrojenie minowe. 

 Z tematyką wojny minowej mocno związane jest zagadnienie obrony 
biernej okrętu, której główny celem jest zmniejszanie ryzyka wzbudze-
nia morskiej broni minowej. Każdy współczesny okręt musi generować 
jak najmniejsze wartości pól fizycznych, a także mieć możliwość ich 
bieżącego kontrolowania. Ich parametry mają wpływ na wzbudzanie 
zapalników broni podwodnej, a przez to zwiększenie ryzyka dla okrę-
tu. - Opracowany w OBR CTM SA System Obrony Biernej Okrętu, który 
został nagrodzony Bursztynowym Medalionem podczas ostatniej edycji 
Targów Balt Military Expo, pokazuje jak skutecznie bronić się przed tym 
zagrożeniem – informuje dr Hubert Jando, rzecznik OBR CTM SA.

OBR CTM SA, w ramach projektu budowy niszczycieli min typu 
„Kormoran” przygotował i dostarczył wersję systemu dedykowaną dla 
tej klasy okrętów.

Zadaniem kompleksowego i uniwersalnego Systemu Obrony Biernej 
Okrętu jest monitorowanie i minimalizacja podwodnych: magnetycznej 
i elektrycznej oraz nawodnych, w tym cieplnej, sygnatur okrętu. System 
składa się z podsystemów pomiarów pól fizycznych tj. magnetycznego, 
elektrycznego i cieplnego oraz dodatkowo z podsystemu monitorowania 
drgań maszyn i urządzeń okrętowych. Powyższe podsystemy monito-
rowania zasilają w dane wejściowe układy minimalizacji pól fizycznych 

okrętu. Sygnały z podsystemu monitorowania pola magnetycznego 
sterują pracą Okrętowego Systemu Demagnetyzacji, który minimalizuje 
pole magnetyczne okrętu. Podsystem monitorowania pola elektryczne-
go jest podłączony do Modułu Pomiarowego Pola Elektrycznego oraz 

Wielosektorowej Stacji Ochrony Katodowej, której zadaniem jest mini-
malizacja pola elektrycznego okrętu lub ochrona przed elektrokorozją 
kadłuba. 

Z kolei podsystem monitorowania pola cieplnego okrętu umożliwia 
monitorowanie pola cieplnego dowolnych, wybranych obszarów okrętu, 
przesyłania danych o temperaturze tych obszarów oraz wygenerowanie 
na konsoli obrazu termicznego okrętu. Natomiast podsystem monito-
rowania drgań maszyn i urządzeń okrętowych jest przeznaczony do 
pomiarów w czasie rzeczywistym wartości parametrów drgań urządzeń 
i mechanizmów okrętowych oraz wybranych punktów konstrukcji kadłu-
ba okrętu. 

Wyniki pomiarów drgań są zobrazowane na okrętowej konsoli. Mini-
malizacja sygnatur redukuje prawdopodobieństwo pobudzenia niekon-
taktowych urządzeń inicjujących min morskich oraz środków uzbrojenia 
naprowadzanych na podczerwień. Wchodzące w skład systemu Okręto-
we Urządzenie Demagnetyzacyjne oraz Wielosektorowa Stacja Ochro-
ny Katodowej pozwalają na osiągnięcie poziomów sygnatur, spełniając 
aktualne wymagania NATO dla okrętów przeciwminowych. Funkcja mo-
nitorowania sygnatur m.in. magnetycznych, elektrycznych i hydroaku-
stycznych, stanowi element wspomagający system dowodzenia okrętu, 
poprzez zobrazowanie stref bezpieczeństwa okrętu w procesie detekcji, 
klasyfikacji i identyfikacji min morskich. 

Kolejny wariant Systemu Obrony Biernej Okrętu, przeznaczony 
dla specjalistycznych jednostek pomocniczych, zostanie dostarczony 
na budowany z udziałem OBR CTM SA dla Polskiej Marynarki Wo-
jennej okręt ratowniczy „Ratownik”. System jest na tyle uniwersalny 
i skalowalny, że można go z powodzeniem dostarczyć dla wszystkich 
planowanych do pozyskania klas okrętów tzn. przeciwminowych, 
wsparcia oraz uderzeniowych, z korwetą „Miecznik” na czele.

www.ctm.gdynia.pl

SYSTEM OBRONY BIERNEJ OKRĘTU
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SA
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Lornetka termowizyjna NPL-1T AGAT umożliwia prowadzenie ob-
serwacji w dzień i w nocy w warunkach normalnych i o ograniczonej 
widoczności oraz w różnych warunkach klimatycznych i atmosfe-
rycznych. Zastosowane w tym urządzeniu rozwiązania konstrukcyjne 
i zaawansowane metody przetwarzania obrazu termowizyjnego po-
zwoliły na uzyskanie wysokiej jakości obrazu termowizyjnego przy 
znaczącej redukcji masy, wymiarów i poboru energii. Zalety lornetki 
NPL-1T zostały docenio-
ne przez jury konkursu 
podczas XXVII MSPO w 
Kielcach w 2019 r., które 
przyznało nagrodę De-
fender.

Przy projektowaniu 
lornetki NPL-1T AGAT 
wykorzystano wiedzę 
i doświadczenie zdobyte 
przez PCO SA przy opra-
cowywaniu termowizyj-
nych celowników do broni 
strzeleckiej oraz kamer 
termowizyjnych. Kon-
struktorzy wyposażyli 
lornetkę w wysokiej klasy 
i dużej czułości detektor 
bolometryczny o rozdziel-
czości 640x480 pikseli, 
dzięki temu obraz obser-
wowanej sceny charakte-
ryzuje się dużym kontra-
stem i niskim szumem.

Moduł okularu pozwala na indywidualną regulację dioptryjną lor-
netki zgodnie z potrzebami użytkownika poprzez niezależną regulację 
w każdym oku, w zakresie od -6D do +2D. Lornetka jest produkowana 
w zależności od wersji, z obiektywem o polu widzenia 6° x 4,5° lub 12° x 
9° (możliwość dokupienia nasadki termowizyjnej zmieniającej kąt pola 
widzenia na 6° x 4,5°). PCO SA opanowało zaawansowaną technologię 
projektowania i produkcji obiektywów ze szkła germanowego, w związ-
ku z tym lornetka może zostać wyposażona w obiektyw o dowolnych 
parametrach oczekiwanych przez klienta.

Z obiektywem o polu widzenia 6° x 4,5° lornetka NPL-1T pozwala 
wykryć człowieka w odległości ok. 2800 m, a obiekt typu czołg w od-
ległości ok. 6400 m. Urządzenie jest wyposażone w siatkę dalmierczą, 
pozwalającą użytkownikowi oszacować odległości do obserwo-
wanego celu. Standardowo siatka jest wyskalowana dla 
sylwetki człowieka o wzroście 1,7 m. Konstrukcja siatki 
oraz jej parametry i funkcje mogą być dostosowane do 
potrzeb klienta. Lornetka posiada funkcję elektronicz-
nego powiększenia ZOOM x2 i x4. Dla każdego powięk-
szenia, siatka dalmiercza jest skalowana.

Do prezentacji obrazu zastosowano dwa wyświetla-
cze typu OLED. Obraz w okularach może być uzupełniony 
np. o współrzędne geograficzne i czas, pochodzące z ze-
wnętrznego odbiornika GPS. Lornetka umożliwia również 
zapisywanie zdjęć i filmów w pamięci wewnętrznej. Zapi-
sane zdjęcia i filmy można przeglądać na wewnętrznych 
wyświetlaczach OLED oraz zgrywać na komputer przez 
złącze USB.

Zewnętrzne złącza pozwalają na zdalne sterowanie 
funkcjami lornetki, zgrywanie zdjęć i filmów, wyprowadze-
nie cyfrowego sygnału wideo na zewnętrzny monitor, pod-

łączenie zewnętrznego odbiornika GPS oraz zewnętrzne zasilanie. Obraz 
z lornetki NPL-1T AGAT może być oglądany na dodatkowym monitorze 
nagłownym, umożliwiając prowadzenie obserwacji z ukrycia lub jedno-
czesną obserwację przez dwóch użytkowników.

Podstawowym źródłem zasilania są cztery baterie lub akumulatory 
typu AA zapewniające ciągłą pracę przez 8 godzin. Dodatkowe wydłuże-
nie czasu pracy umożliwia wprowadzanie lornetki w tryb uśpienia. Po-

wrót do trybu normalnej pracy trwa krócej niż jedna sekunda. Lornetka 
może być również zasilana ze źródła zewnętrznego w szerokim zakresie 
napięć (od 8 do 32 V). Długi czas pracy lornetki i niski pobór energii 
uzyskano przy niewielkich wymiarach i masie.

W 2019 r. PCO SA dostarczyła Straży Granicznej 95 lornetek ter-
mowizyjnych NPL-1T.

https://pcosa.com.pl/pl/strona-glowna/

LORNETKA TERMOWIZYJNA NPL-1T AGAT
PCO SA

Podstawowe parametry techniczne lornetki NPL-1T AGAT:
 ∙ Powiększenie optyczne (obiektywu): .×4
 ∙ Powiększenie cyfrowe (ZOOM):   ×1; ×2; ×4,
 ∙ Kąt pola widzenia:   6°x4,5°,
 ∙ Rozdzielczość:   640x480 pikseli,
 ∙ Zakres podczerwieni:   8 ÷ 14 μm,
 ∙ Rozmiar piksela:   17 μm,
 ∙ Zakres ogniskowania okularów:   -6 dpt ÷ +2 dpt,
 ∙ Zasilanie:  4 baterie lub akumulatory typu AA,
 ∙ Czas pracy:   >8 h,
 ∙ Zakres temperatur pracy:   -25°C ÷ + 45°C,
 ∙ Zakres temperatur przechowywania:   -30°C ÷ + 55°C,
 ∙ Masa bez baterii:   < 800 g,
 ∙ Wymiary (długość x szerokość x wysokość):   223 x 116 x 97 mm.
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SYSTEM AUTONOMICZNEJ REDUKCJI 
SKUTKÓW AWARII SIECI ENERGETYCZNEJ 

SARSA
PGE DYSTRYBUCJA SA, APATOR ELKOMTECH SA I GRUPA WB/MINDMADE SP. Z O.O.

Zamiast oczekiwać wiele dni lub tygodni 
na ekipę remontową i usunięcie awarii 
sieci energetycznej po wichurze, można 
w kilka sekund przywrócić zasilanie go-
spodarstw domowych w „zdrowej” części 
sieci . Takie mogą być efekty wdrożenia 
nowatorskiego systemu autonomicznej 
redukcji skutków awarii sieci energetycz-
nej – SARSA, który jest realizowane przez 
konsorcjum w składzie: PGE Dystrybucja 
SA (lider), MindMade sp. z o. o z Grupy WB 
i Apator Elkomtech SA.

Trzyletni projekt o wartości 
8 669 788,54 zł uzyskał w 2018 r. dofinan-
sowanie Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020. 

Jednym z poważnych problemów z jakimi mają do czynienia opera-
torzy systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej, a PGE Dystrybucja 
należy do największych w kraju, są przerwy w dostawach energii elek-
trycznej. Są one wynikiem masowych awarii sieci energetycznej spowo-
dowanych przez żywioły. W rezultacie nieoczekiwanych działań gwał-
townych sił przyrody dochodzi nierzadko do zniszczeń i uszkodzeń sieci 
energetycznych skutkujących zanikiem zasilania dla dziesiątków tysięcy 
gospodarstw. Usuwanie skutków tych katastrof potrafi trwać tygodnie.

Długi czas przywracania zasilania na obszarze dotkniętym klęską 

wynika z konieczności zlokalizowania miejsc awarii, a następnie doko-
nania wielu napraw. Dodatkowym utrudnieniem są często nadal trwa-
jące trudne warunki pogodowe. W takich sytuacjach dochodzi również 
do przeciążenia pracą dyspozytorów, którzy muszą zarządzać działa-
niami ekip naprawczych. Wszystkie te czynniki znacznie wydłużają czas 
potrzebny na lokalizację i usunięcie awarii.

Rozwiązaniem tych problemów jest system SARSA. „Ideą, któ-
ra przyświecała twórcom tego projektu było możliwie jak najszybsze au-
tonomiczne zlokalizowanie i zneutralizowanie awarii sieci energetycznej 
i tym samym jak najszybsze przywrócenie dostaw energii elektrycznej 
do gospodarstw domowych.” – informuje Tomasz Borkowski, członek 

zarządu Mindmade sp. z o.o. | GRUPA WB.
Technologiczną podstawą systemu SARSA jest autonomiczny, tzn. 

niezależny od zewnętrznych infrastruktur telekomunikacyjnych, system 
łączności opracowany przez inżynierów Mindmade | GRUPA WB. Pozwa-
la on na bezpośrednią komunikację pomiędzy punktami sieci energe-
tycznej wyposażonymi w urządzenia transmisji danych, które wymienia-
jąc się informacjami dokonują błyskawicznej lokalizacji miejsca awarii, 
co z kolei pozwala na szybkie wypracowanie decyzji oraz odłączenia 
uszkodzonego fragmentu linii. Dzięki temu, w czasie nie dłuższym niż 
21 sekund system SARSA umożliwia automatyczne przywrócenie zasila-

nia na sprawnym odcinku linii energetycznej. 

W dalszej fazie system raportuje o wy-
krytych uszkodzeniach, upraszczając iden-
tyfikację lokalizacji i skali awarii oraz wspiera 
decyzje i działania dyspozytora w celu rekon-
figuracji sieci i przywrócenia zasilania na wy-
łączonym fragmencie linii.

W ramach programu pilotażowego sys-
tem SARSA zostanie zainstalowany na li-
niach energetycznej SN 15kV w regionie 
„Boguchwała – Sędziszów”, które obsługuje 
bardzo dużą ilość odbiorców – około 28,5 ty-
siąca mieszkańców i obejmuje bardzo duży 
obszar terytorialny. W dodatku przebiega 
w trudnych warunkach terenowych doświad-
czanych przez żywioły. Z tego też powodu 
jest zaliczana do najbardziej awaryjnych linii 
w regionie.

Jest to innowacyjny system dla sektora energetycznego. W IV kw. 
2019 r. konsorcjum złożyło wniosek o uzyskanie ochrony patentowej na 
koncepcję i implementację rozwiązania. 

Zastosowanie systemu SARSA w sieciach przesyłowych energii 
elektrycznej w całym kraju pozwoli operatorom systemu dystrybu-
cyjnego na automatyzację pracy sieci SN i poprawę wskaźników ja-
kościowych SAIDI i SAIFI. Ponadto umożliwia także szybką i pewną 
lokalizację uszkodzeń sieci i znaczne 
zwiększenie bezpieczeństwa pracy 
swoich pracowników. 
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Siły Zbrojne RP czeka mała rewolu-
cja związana z planowanym od 1 lipca 
2020 r. przejściem na wyższy poziom 
identyfikacji obiektów wojskowych. Od 
pewnego czasu całą rodzinę najnow-
szych urządzeń zapytujących w syste-
mie identyfikacji „swój obcy” IFF Mark 
XIIA oferuje PIT-RADWAR SA. 

System IFF (Identification Friend 
or Foe) działa według zasady „zapyta-
nie-odpowiedź”, a jego głównymi ele-
mentami są interrogatory (urządzenia 
zapytujące) i transpondery (urządzenia 
odpowiadające). System ten jest zdefi-
niowany w porozumieniu standaryzacyj-
nym STANAG 4193. Obecnie wdrażana jest trze-
cia edycja tego dokumentu. Zgodnie z przyjętym 
przez NATO w roku 2002 standardem IFF Mark 
XIIA, wprowadzany jest nowy, nowoczesny mod 
5, który eliminuje wady modu 4 (standard IFF 
Mark XII) używanego do identyfikacji obiektów 
wojskowych od lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Nowo wprowadzany mod 5 ma znacznie 
większy poziom ufności identyfikacji i odporności 
na próby „podszycia się” przez nieprzyjaciela pod 
obiekty własne. Łączy szerokie możliwości trans-
misji danych, z dużą niezawodnością i pełnym 
bezpieczeństwem teleinformacyjnym. 

W ciągu ponad dwudziestu lat, począwszy od 
pierwszej połowy lat 90., PIT-RADWAR ”wyposażył” Siły Zbrojne RP w cały 
wachlarz urządzeń systemu IFF Mark XII. Obejmował on rodzinę interro-
gatorów krótkiego (IKZ-02), średniego (SB16E3,  
ISZ-01) i dalekiego (SA10M…) zasięgu oraz rodzi-
nę transponderów SC10… przeznaczonych do in-
stalacji na platformach lotniczych i morskich. Był 
to efekt wdrożenia na początku lat 90. XX wieku 
programu „Supraśl”. W ramach tego programu 
postanowiono – przy wymianie obowiązującego 
w Układzie Warszawskim radzieckiego systemu 
rozpoznania Kremnij-2 na natowski system IFF 
Mark XII (z modem 4) – oprzeć się na krajowym 
przemyśle radiolokacyjnym i potencjale nauko-
wo-badawczym. Na wykonawcę tego skompliko-
wanego zadania wyznaczono Centrum Naukowo 
Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR 

SA z Warszawy (obecnie PIT-RADWAR SA). 
Zakupiono wtedy licencję na urządzenia sys-
temu IFF, a ponadto opracowano i wdrożono 
do Sił Zbrojnych RP własne interrogatory 
średniego (ISZ-01) i krótkiego (IKZ-02) za-
sięgu oraz urządzenia szyfrujące niezbędne 
do pracy systemu IFF w modzie 4.

Obecnie Siły Zbrojne RP czeka mała re-
wolucja, nie tak duża jak wówczas, związana 
z wprowadzeniem systemu IFF Mark XIIA (z 
modem 5). To oznacza wymianę bardzo wie-
lu urządzeń IFF na platformach lądowych, 
powietrznych i morskich. W celu osiągnię-
cia możliwości identyfikacji w systemie IFF 
Mark XIIA przez Siły Zbrojne RP:

 � W 2006 r. została zawarta umowa po-
między CNPEP RADWAR SA i DPZ MON 
na opracowanie interrogatorów średniego 
i dalekiego zasięgu systemu IFF Mark XIIA 
o kryptonimie KWISA. Umowa ta została 
zakończona wprowadzeniem do produkcji 
interrogatorów: dalekiego (IDZ-50) i śred-
niego (ISZ-50) zasięgu;

 � W 2008 r. została zawarta umowa po-
między CNPEP RADWAR SA i DPZ MON 
na opracowanie transpondera systemu IFF 
Mark XIIA pełniącego jednocześnie w sys-
temie RIFF funkcję urządzenia zapytujące-
go do identyfikacji w relacji powietrze-po-
wierzchnia (ziemia, woda) oraz urządzenia 

odzewowego systemu RIFF (Reverse IFF, odwrotny IFF) o kryptonimie 
KWISA-2. Umowa ta nie została zakończona z powodu braku kolejnej, za-

twierdzonej wersji założeń taktyczno-tech-
nicznych na te urządzenia.

Amerykanie zapowiedzieli, że od 1 lip-
ca 2020 r. przestaną generować klucze do 
modu 4 – mod ten zostanie wyłączony, a 
generowane będą jedynie klucze do modu 
5. Jest bardzo mało prawdopodobne, że ten 
termin będzie przesunięty, pomimo, że nie 
wszystkie państwa NATO są przygotowane 
do pracy w modzie 5. 

Polska jest w tej dobrej sytuacji, że 
w przeszłości postawiła na rozwój własny 
systemu IFF, a ponadto, jako kraj graniczny 
w NATO, powinna być szczególnie zainte-
resowana przyjęciem pomocy wojskowej 

od innych państw sojuszu. Obecnie w urządzenia identyfikacyjne 
„swój-obcy” IFF Mark XIIA są wyposażone m.in. najnowsze nasze 
samoloty (F-16), okręty (ORP Kormoran) i radary (TRS-15, Soła 
i Bystra). To oznacza, że w razie faktycznych działań bojowych 
systemy przeciwlotnicze niewyposażone w interrogator pracujący 
w modzie 5 nie będą mogły zweryfikować, czy strzelają do swoich 
statków powietrznych czy też obcych.

Na razie postępowanie w resorcie obrony narodowej w spra-
wie zakupów urządzeń IFF jest realizowane na podstawie ustawy 
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dostawy od-
bywają się także z udziałem firm zagranicznych. Państwo powin-
no docenić wieloletni dorobek polskich firm i kwestie związane 
z bezpieczeństwem państwa, w tym również z zapewnieniem 
terminowego i znacznie tańszego serwisu. 

www.pitradwar.com

SYSTEM IDENTYFIKACJI „SWÓJ-OBCY” IFF MARK XIIA 
 PIT-RADWAR SA

Interrogator IDZ-50 

Interrogator ISZ-50 

Interrogator IKZ-50 

Rodzina interrogatorów (urządzeń zapytujących) systemu IFF Mark XIIA produkcji PIT
-RADWAR obejmuje trzy typy urządzeń: IDZ-50, ISZ-50 oraz IKZ-50P – przeznaczone 
odpowiednio do współpracy z systemami obrony przeciwlotniczej dalekiego, średnie-
go i krótkiego zasięgu. Pierwsze dwa zapewniają identyfikację w modach 1, 2, 3/A, C, 
S oraz szyfrowanych modach 4 i 5 (do poziomu 2) – IKZ-50P obsługuje tylko mody 
4 i 5. Wszystkie urządzenia wykorzystują najnowocześniejsze technologie cyfrowe, 
zapewniające natychmiastową i wiarygodną identyfikację, wysoką niezawodność oraz 
interoperacyjność. Bezpieczeństwo teleinformacyjne w modzie 5 zapewnia współpra-
ca z szyfratorami zgodnymi ze standardem DoD AIMS 04-900A Option B. Modułowa 
konstrukcja i możliwość aktualizacji oprogramowania umożliwiają rozszerzanie funk-
cjonalności wszystkich urządzeń wraz z ewolucją standardów IFF i SSR. Wszystkie in-
terrogatory zostały opracowane w ramach pracy rozwojowej „Kwisa”,  która zakończy-
ła się po przeprowadzeniu badań kwalifikacyjnych z wynikiem pozytywnym. IKZ-50P 
finansowany był ze środków własnych PIT-RADWAR S.A. Poszczególne urządzenia 
oczekują na wprowadzenie na uzbrojenie i zamówienie ich dla jednostek wojskowych.
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Jest to innowacyjny w skali światowej system, który zapewnia ciągłą 
obserwację przestrzeni powietrznej oraz rozpoznanie, niezależnie od 
pracy radarów aktywnych. Jednocześnie system pasywnej lokacji nie 
emituje żadnych sygnałów przez co jest on, z tego punktu widzenia, 
niewykrywalny dla wrogich systemów rozpoznania. Podczas ćwiczeń 
APART GAS 2019 na poligonie w Dąbkach koło Darłowa, z udziałem 
dziewięciu krajów NATO i Szwajcarii, po raz pierwszy z powodzeniem 
wykorzystano prototyp polskiego radaru systemu pasywnej lokalizacji  
(SPL) - PET/PCL. 

Realizacji pasywnego systemu PET/PCL podjęło się konsorcjum skła-
dające się z PIT- RADWAR SA (w roli lidera), AM Technologies Sp. z o.o. 
Sp. k. i Politechniki Warszawskiej, w ramach konkursu nr 3/2012 Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr DOBR/0043/R/ID1/2012/03). 
Efektem pracy badawczo-rozwojowej miało być opracowanie, wykonanie 
i przebadanie multistatycznego systemu SPL, złożonego z prototypu oraz 
trzech stanowisk laboratoryjnych. 

Wyzwaniem przy opracowaniu systemu pasywnej lokalizacji – SPL 
było połączenie dwóch metod detekcji działających w dotychczasowych 
rozwiązaniach oddzielnie. 

Zastosowanie PCL (Passive Coherent Location) pozwala na detekcję 
i śledzenie wykrytych obiektów powietrznych nawet w przypadku, gdy 
obiekty te zachowują ciszę radiową. 

Podsystem PCL wykorzystuje bowiem sygnały emitowane przez tzw. 
nadajniki okazjonalne, czyli w bardzo dużym uproszczeniu, przy użyciu po-
wszechnie występujących fal elektromagnetycznych: sygnałów radia FM, 
telewizji cyfrowej DVBT czy telefonii komórkowej GSM. Sygnały tych na-
dajników, po odbiciu od obiektu, odbierane są przez odbiorniki podsystemu 
PCL i przetwarzane cyfrowo przez złożone algorytmy w celu wytworzenia 
plotów (wykryć) bistatycznych. Ploty te w przestrzeni tworzą elipsoidy.

Natomiast praca podsystemu PET (Passive Emitter Tracking) polega na 
wykrywaniu sygnałów emitowanych przez nadajniki znajdujące się na po-
kładach statków powietrznych. W przypadku PET częściowo skorzystano 
z rozwiązań opracowanych w ramach programu Gunica, jednak większość 
podzespołów systemu to całkowicie nowe projekty (np. ELINT- Electronic 
Intelligence, COMINT-Communication Intelligence oraz IFF- Identification 
Friend or Foe). W podsystemie PET wykorzystano metodę TDoA (time dif-
ference of arrival), co wymaga współpracy systemowej co najmniej dwóch 
z czterech jednakowych stacji wykrywania i rozpoznania PET. Ploty bista-
tyczne podsystemu PET otrzymane na bazie ww. sygnałów tworzą hiper-
boloidy.

Ploty bistatyczne z PCL i PET przesyłane są do komputera, który re-
alizuje ich fuzję dla tych samych obiektów, lokalizuje je w przestrzeni kar-
tezjańskiej i rozpoczyna śledzenie ich tras.

Multistatyczny system pasywnej lokacji (SPL) - PCL/PET składa się 
z 4, identycznych pod względem hardware’u i software’u, elementów nazy-
wanych radarem pasywnej lokacji (RPL) połączonego z podsystemów PET 
i PCL. Jeden z nich pracuje jako radar główny (master), a trzy pozostałe 
jako radary współpracujące w systemie. Pozwala to na multistatyczną pra-
cę operacyjną z pokryciem bardzo szerokiego zakresu spektrum częstotli-
wościowego i przestrzennego (diversity przestrzenno-częstotliwościowe).

Każdy radar systemu SPL- PCL/PET jest zamontowany na pojedyn-
czym pojeździe kołowym, na którym rozmieszczone są dwa rozkładane 
systemy antenowe zamontowane na mechanicznie podnoszonych dwóch 
masztach oraz kabina operacyjna w kontenerze. 

W rezultacie powstało innowacyjne w skali świata rozwiązanie, bo-
wiem nie ma obecnie systemu pasywnego, który łączy informacje z dwóch 
podsystemów PCL i PET.

Cechą systemu SPL - PET/PCL jest skrytość jego działania, bowiem nie 
emituje on żadnego promieniowania w zakresie fal elektromagnetycznych.

Projektanci zapewniają, że urządzenie jest w stanie wykryć również 
obiekty typu stealth (tzw. trudnowykrywalne), co związane jest z multista-
tycznością systemu i jego bardzo szerokim pasmem odbieranych sygna-
łów, zarówno w podsystemie PCL jak i PET. Ponadto system PCL/PET - jak 
wykazały badania – może przeprowadzić proces klasyfikacji, ponieważ 
podsystem PET posiada wszystkie możliwości systemu rozpoznawczego. 
Wykorzystanie tego systemu powoduje, że będzie przez cały czas reali-
zowany pomiar parametrów odbieranych sygnałów oraz porównanie ich 
z opracowaną wcześniej bazą danych. Możliwa jest także archiwizacja wy-
ników rozpoznania oraz rejestracja wskazanych przez operatora zbiorów 
danych pomiarowych w celu późniejszej analizy.

Po raz pierwszy PIT-RADWAR SA zaprezentował prototypową, jedną 
ze stacji systemu SPL podczas MSPO w Kielcach w 2018 r., umieszczo-
ną na nośniku wysokiej ładowności i mobilności Jelcz P882.53 w układzie 
8×8.

Drugi i trzeci etap pracy badawczej, czyli przeprowadzenie badań pro-
totypu (wstępnych, kwalifikacyjnych, rewizji dokumentacji technicznej) 
właśnie się rozpoczął i trwać będzie jeszcze około 1 roku.

Opracowany przez polskich naukowców i konstruktorów unikatowy 
w świecie system pasywnej radiolokacji PET/PCL może być wykorzy-
stany nie tylko na potrzeby resortu obrony np. w systemie przeciwlot-
niczej obrony rakietowej Wisła i Narew, ale również m.in. przy kontroli 
cywilnego ruchu lotniczego. Wzbudza spore zainteresowanie poza gra-
nicami. Jego zaletą jest także brak wpływu jego pracy na środowisko, 
ponieważ nie jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego wy-
sokiej mocy. 

www.pitradwar.com
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W Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych na Wydziale 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 
opracowano i zbudowano przenośne urządzenie do wytwarzania kur-
tyny elektromagnetycznej (AEGIS). Demonstrator ma na celu ochronę 
przed zagrożeniami spowodowanymi przez improwizowane ładunki 
wybuchowe IED detonowane drogą radiową za pomocą sygnałów 
z ogólnie dostępnych sieci komórkowych, czy innych nielicencjono-
wanych urządzeń radiowych. 

Projekt zrealizowano w ramach programu badań naukowych na 
rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. ,,Przyszłościowe tech-
nologie dla obronności - konkurs młodych naukowców”. Prace nauko-
wo-badawcze zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (nr umowy DOB-1P/02/03/2016).

Wykonane urządzenie posiada wymiary walizki, umożliwiające 
sprawne przemieszczanie w rejon zagrożenia, także po nierównym 
podłożu. Demonstrator wyposażony jest w układ antenowy szybkiego 
montażu oraz układ zdalnego, przewodowego sterowania torami do 
wytwarzania sygnału zagłuszającego. Dodatkowo można go osadzić na 
opracowanej zdalnie sterowanej samojezdnej platformie, która umoż-
liwia przemieszczanie demonstratora w rejon zagrożenia bez udziału 
człowieka.

Zastosowanie przenośnego urządzenia do wytwarzania kurtyny 
elektromagnetycznej może znacząco wpłynąć na minimalizację zagro-
żeń związanych ze zdalną detonacją improwizowanych ładunków wybu-
chowych IED, zarówno w warunkach pola walki, a także w warunkach 
pokoju, podczas organizacji imprez masowych, ważnych spotkań mię-
dzynarodowych, czy też w przypadku alarmów bombowych w obiektach 
użyteczności publicznej. Dodatkowo, urządzenie może mieć zastoso-
wanie do ochrony przed innymi zagrożeniami, takimi jak podsłuchy ra-
diowe, czy też wycieki informacji przez urządzenia inwigilujące różnego 
typu.

Demonstrator zbudowano jako zestaw czterech równolegle pracu-
jących torów do wytwarzania sygnału zagłuszającego. Każdy z torów 
składa się z zaawansowanych układów elektronicznych o wysokiej skali 
integracji w postaci macierzy FPGA, mikrokontrolerów z rdzeniem ARM 
oraz układów do przetwarzania sygnałów radiowych. Głównym założe-
niem konstrukcyjnym było opracowanie urządzenia o konstrukcji modu-
łowej, umożliwiającej dostosowanie parametrów użytkowych do potrzeb 
operacyjnych.

 - Na potrzeby projektu opracowano specjalistyczne oprogramowa-
nie do wytwarzania sygnału zagłuszającego o charakterze filtrowanego 
szumu bądź sygnału z przemiataniem częstotliwości (CHIRP)– informu-
je dr hab. inż. Sławomir Jerzy Ambroziak z Wydziału Elektroniki, Te-
lekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kierownik projektu. 
Warto również podkreślić, że w demonstratorze zastosowano autorskie 
rozwiązanie, objęte ochroną patentową.

 Możliwe jest dostosowanie częstotliwości wytwarzanego sygnału 
zagłuszającego oraz jego szerokości. Każdy z czterech torów zagłusza-
jących może wytworzyć sygnał o szerokości do 250 MHz w zakresie 
częstotliwości 400 MHz – 2700 MHz. Wysoka konfigurowalność para-
metrów pracy wpływa na zdolności operacyjne demonstratora, a przede 
wszystkim selektywne zagłuszanie systemów radiokomunikacyjnych. 
Selektywność zagłuszania została również osiągnięta dzięki możliwości 
wyizolowania w sygnale zagłuszanym tzw. pasm chronionych w celu np. 
podtrzymania własnej łączności radiowej. Liczba wytworzonych pasm 
chronionych może sięgać nawet kilkudziesięciu w każdym z czterech 
fragmentów pasma pracy urządzenia, o szerokości 250 MHz.

Konfigurowanie parametrów pracy demonstratora realizowane jest 
za pomocą przewodowego manipulatora. Interfejs użytkownika stanowi 
kolorowy wyświetlacz LCD, klawiatura numeryczna oraz zestaw klawi-
szy funkcyjnych o zmiennym przeznaczeniu. Dodatkowym elementem 
jest zestaw dwóch joysticków przeznaczonych do sterowania ruchem 
platformy samojezdnej. Użytkownik w celu wprowadzenia danych może 
posłużyć się klawiaturą numeryczną bądź zestawem klawiszy. Wpro-
wadzone parametry użytkowe demonstratora zawierających zestawy 
danych takie jak: parametry sygnału zagłuszającego czy bieżący status 
torów do wytwarzania sygnału zagłuszającego

Przygotowanie demonstratora do pracy w warunkach operacyjnych 
może być zrealizowane przez jedną osobę i trwa około 2 minut, a czas 
wymagany na włączenie podzespołów wynosi około 1,5 minuty. Po pod-
łączeniu zestawu antenowego i wprowadzeniu konfiguracji parametrów 
pracy, bądź też przywołaniu konfiguracji uprzednio zapisanej, możliwe 
jest włączenie emisji sygnału zagłuszającego. Emisja sygnału radiowego 
sygnalizowana jest przez zintegrowany detektor tak, aby operator znał 
bieżący stan zagłuszania. Podczas pracy demonstrator może być zasi-
lany z wbudowanych akumulatorów, z akumulatorów platformy bądź też 
z sieci energetycznej 230 V. 

Podczas pracy demonstratora operator może sterować platformą 
samojezdną, umieszczając ją w pobliżu np. podejrzanego ładunku. Roz-
poznanie terenu działania ułatwia zamontowana na platformie kamera, 
z której obraz przesyłany jest do manipulatora. W tym miejscu warto 
nadmienić, iż demonstrator w postaci walizki może pracować samodziel-
nie, bez obecności platformy samojezdnej.

Zbudowany w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych 
na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej demonstrator AEGIS stanowi odpowiedź na zapotrzebowa-
nie organów państwowych podległych MON oraz MSWiA. Opracowa-
ny demonstrator spełnia wymogi VI poziomu gotowości technologii 
i może stanowić bazę dla dalszych prac badawczo-wdrożeniowych.

PRZENOŚNE URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA KURTYNY 
ELEKTROMAGNETYCZNEJ AEGIS

Podstawowe parametry techniczne opracowanego demonstratora 
przedstawiają się następująco:
 ∙ Częstotliwość pracy: 400 MHz – 2700 MHz, 
 ∙ Szerokość pasma sygnału zagłuszającego: do 1 GHz,
 ∙ Rodzaj sygnału zagłuszającego: filtrowany szum, CHIRP,
 ∙ Mocy wyjściowa sygnału zagłuszającego:ok. 200 W, 
 ∙ Liczba anten nadawczych: 2, 
 ∙ Średni zasięg zagłuszający w środowisku miejskim: ok. 30 m,
 ∙ Średni zasięg zagłuszający w środowisku pozamiejskim: ok. 190  m,
 ∙ Napięcie zasilania: 24 VDC / 230 VAC, 
 ∙ Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym: 0,5 h - aku-
mulatory wbudowane i 2,5 h - akumulatory platformy,

 ∙ Waga demonstratora: walizka (ok. 35 kg), platforma samojezdna (85 kg).
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Dokładna analiza stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych może 
ratować życie i dobytek tysięcy osób. Dzięki wykorzystaniu najnow-
szych technologii, w tym skanerów laserowych oraz dronów, a także 
wykorzystaniu danych lotniczych i satelitarnych można monitorować 
wały przeciwpowodziowe z dokładnością do kilku centymetrów. Te in-
formacje są automatycznie analizowane pod nadzorem służb hydrolo-
gicznych i służą do tworzenia wizualizacji dla służb Państwowej Stra-
ży Pożarnej i specjalistów od zarządzania kryzysowego. Potwierdzają 
to badania realizowane przez konsorcjum z Politechniką Warszawską 
jako liderem w ramach projektu SAFEDAM .

Projekt o skróconej nazwie SAFEDAM dotyczy „Zaawansowanych 
technologii wspomagających przeciwdziałanie zagrożeniom związanym 
z powodziami”. Wynikał z zapotrzebowania Komendy Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej, która jest gestorem i zgłosiła ten projekt do Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju. Przetarg wygrało konsorcjum w skła-
dzie Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii (lider), 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, MSP Marcin Szender, 
Astri Polska sp. z o.o. oraz Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie.

Konsorcjum uzyskało w 2015 r. dofinansowanie NCBR w wyso-
kości ok. 7,8 mln zł. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 8,5 
mln zł. - Planowany termin zakończenia ostatniego, czwartego etapu 
na IX etapie zawansowania technologicznego przypada na 21 maja 
2020 r. – informuje dr Krzysztof Bakuła z Zakładu Fotogrametrii, Te-
ledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wydziału Kartografii 
i Geodezji Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komitetu Ste-
rującego SAFEDAM.

Istotą projektu SAFEDAM jest wielopoziomowe monitowanie wałów 
przeciwpowodziowych oraz bieżące informowanie o stopniu zagroże-
nia. Problem jest poważny. Polska w minionych latach była wielokrotnie 
nawiedzana katastrofami powodziowymi. Powódź postrzega się jako 
główne zagrożenie naturalne dla Polski. Jednym z najważniejszych ak-
tów prawnych mających na celu ograniczenie tego ryzyka jest dyrektywa 
2007/60/WE, zwana potocznie „Dyrektywą powodziową”.

Jej wdrożeniem zajmuje się w Polsce Informatyczny System Osłony 
Kraju (ISOK). Eksperci oceniający stan techniczny i bezpieczeństwa bu-
dowli szacują, że ponad 30 proc. tych urządzeń stale piętrzących wodę 
oraz ponad 1900 km obwałowań może stanowić poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa.

Obecnie technologią pomiarową coraz częściej stosowaną w Euro-
pie do zbierania danych niezbędnych do opracowania map zagrożenia 
powodziowego jest lotnicze skanowanie laserowe, potocznie określane 
jako LIDAR (ang. Light Detection and Ranging). Problem polega na tym, 
że lotnicze skanowanie nie jest stale prowadzone i nie może służyć do 
ciągłego monitoringu wałów. Z kolei stacjonarne skanowanie naziemny-
mi skanerami, które są już popularnym narzędziem pracy geodetów jest 
techniką o małej wydajności.

Rozwiązaniem są nowe technologie, które zostały wykorzystane 
w tym projekcie do monitorowania wałów przeciwpowodziowych m.in 
latające bezzałogowe platformy pomiarowe, skanujące z niskiego pułapu 
lotu. Naprzeciw temu wyzwaniu wyszła firma MSP – producent syste-
mów bezpilotowych, która zaadoptowała swoje dwie platformy przezna-
czone do zróżnicowanych działań. Jako wersję prewencyjną przygoto-
wano płatowiec NEO3, posiadający skaner laserowy, kamerę RGB i NIR 
(optyczną w zakresie widzialnym i w bliskiej podczerwieni). Z kolei do 
działań interwencyjnych może być wykorzystany wielowirnikowiec Zawi-
sak, wyposażony w kamerę termalną i RGB, a także system przekazujący 
obraz on-line. System SAFEDAM będzie kompatybilny z innymi platfor-
mami, które w przyszłości znajdą się w zasobie PSP lub będą dostarczać 
danych do systemu.

W rezultacie powstał system, który pozwala na gromadzenie danych 
geoprzestrzennych pochodzących z wielu źródeł m. in. ortofotomapy ze 
zdjęć pozyskanych przy użyciu dronów, ortofotomapy z archiwum pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ortofotomapy 
stworzone na podstawie danych satelitarnych.

- Na potrzeby tego projektu opracowano system informatyczny, który 
pozwala na gromadzenie, automatyczną analizę danych 3D oraz ich wizu-
alizację dla służb hydrologicznych i specjalistów zarządzania kryzysowe-
go – wyjaśnia dr Krzysztof Bakuła. Jak wykazały badania najważniejsze 
newralgiczne fragmenty wałów mogą być mierzone z dokładnością do 
kilku centymetrów.

SAFEDAM ma dwie konfiguracje: prewencyjną, czyli służącą do 
pozyskiwania danych umożliwiających stały monitoring zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych oraz interwencyjną, czyli wspomagającą służby 
w sytuacjach zagrożenia i podczas powodzi. Dzięki temu służby mogą 
precyzyjnie określać, gdzie zagrożenie jest największe oraz konieczna 
jest ingerencja, zarówno zabezpieczająca, jak i ratunkowa.

W ramach projektu SAFEDAM przewidziano również szkolenia dla 
strażaków, którzy będą obsługiwać ten system. Pierwsze odbyło się pod 
koniec października 2019 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. 
W sumie planuje się przeszkolenie kilkudziesięciu funkcjonariuszy z ko-
mend powiatowych i wojewódzkich oraz szkół podoficerskich PSP. 

Wykłady i ćwiczenia realizowane przez przedstawicieli konsorcjum 
dotyczyły m.in. 

 � możliwości systemu do wsparcia procesu decyzyjnego podczas po-
wodzi,

 � metodyki pozyskiwania danych z platformy UAV,
 � przetwarzania danych uzyskanych w terenie,
 � tworzenia dokumentacji działań ratowniczych,
 � wykorzystania platform UAV w warunkach terenowych.

W ramach projektu powstanie także portal internetowy, w którym 
znajdą się takie informacje jak: bieżąca ortofotomapa, cieniowany nu-
meryczny model terenu (NMT) czy warstwa wektorowa wałów. Strona 
poinformuje także o ewentualnym zagrożeniu powodziowym i jego stop-
niu. Każdy będzie mógł skorzystać z portalu, by przejrzeć te informacje.

Po zakończeniu projektu, co nastąpi w maju 2020 r. system SAFE-
DAM może zostać przekazany nieodpłatnie Komendzie Głównej PSP. 
Będzie on mógł być również oferowany do sprzedaży przez jego wy-
konawców. 

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE PRZECIWDZIAŁAJĄCE 
ZAGROŻENIOM POWODZIOWYM SAFEDAM 
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Podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 
w Kielcach Grupa Kapitałowa PGZ, jako koordynator otrzymała na-
grodę Defender za koncepcję wariantową niszczycieli czołgów na 
podwoziu gąsienicowym w oparciu o rodzimy przemysł zbrojeniowy. 
Pod uwagę brane są cztery dostępne podwozia i trzy kierowane pociski 
przeciwpancerne, które są możliwe do pozyskania od partnerów zagra-
nicznych. Pierwotnie planowany termin zakończenia fazy analityczno
-koncepcyjnej programu „Ottokar-Brzoza” określony był na I kwartał 
2020 r., lecz w dniu 11.12.2019 r. Inspektorat Uzbrojenia zaktualizo-
wał na swojej stronie informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu 
technicznego z jednoczesną zmianą terminu przeprowadzenia dialogu 
z podmiotami. Termin zakończenia dialogu technicznego określono na 
dzień 30.04.2020 r. Dopuszczono również – oprócz dotychczasowego 
zamiaru pozyskania niszczyciela czołgów na bazie nowoczesnego no-
śnika gąsienicowego – nośnik kołowy. 

W koncepcji obronnej podsumowującej Strategiczny Przegląd Obron-
ny z 2016 r. uznano rozwój zdolności w zakresie broni przeciwpancernej 
jako jeden z priorytetów MON. Pozyskanie niszczycieli czołgów zostało 
także zapisane w Programie Modernizacji Sił Zbrojnych na lata 2021-2035, 
który został podpisany w październiku 2019 r. przez Ministra Obrony Na-
rodowej Mariusza Błaszczaka. Obecnie polska armia ma na wyposażeniu 
jeden typ przestarzałych niszczycieli 9P133 Malutka-P, które są na uzbro-
jeniu suwalskiego 14. Pułku Artylerii Przeciwpancernej. Odstają one od 
wymagań współczesnego pola walki. Rakiety Malutka mając zasięg mak-
symalny około 3 kilometrów są w stanie przebić pancerz o grubości oko-
ło 450 mm RHA. Tymczasem współczesne czołgi dysponują pancerzami 
pomiędzy 700 do 1000 mm RHA.

Możliwości pozyskania takiego sprzętu były przedmiotem badania 
rynku, które w ramach fazy analityczno-koncepcyjnej programu „Ottokar
-Brzoza” (kryptonim nawiązuje do nazwiska gen. bryg. Ottokara Brzozy
-Brzeziny, twórcy artylerii Legionów Polskich) przeprowadza Inspektorat 
Uzbrojenia. Wstępne wymagania przewidywały, że nowy pojazd będzie 
zdolny do zwalczania ciężko opancerzonych celów, w tym również chro-
nionych przez systemy ochrony aktywnej, i to zarówno zakłócające, jak 
i fizycznie rażące nadlatujące pociski. Pojazd powinien także dysponować 
możliwością zwalczania celów za pomocą przeciwpancernych pocisków 
kierowanych. Innymi słowy, ma to być wyspecjalizowany środek walki, ma-
jący za zadanie skuteczne nisz-
czenie pojazdów przeciwnika, 
w tym również czołgów.

Najlżejszą z pokazywa-
nych w Kielcach demonstrato-
rów pojazdów jest konstrukcja 
zbudowana przez poznańskie 
Wojskowe Zakłady Motory-
zacyjne (WZM), bazująca na 
podwoziu bojowego wozu pie-
choty BWP-1. W niedalekiej 
przyszłości ma go zastąpić 
Nowy Bojowy Pływający Wóz 
Piechoty BORSUK. WZM za-
prezentowały szeroki pakiet 
modyfikacji dla tego podwo-
zia, włącznie z instalacją no-
wego power-packa opartego na silniku MTU 6R 106 TD21. W dodatku za-
łoga ma do dyspozycji cyfrowy system łączności zewnętrznej, zgodny ze 
standardami NATO, współpracujący z systemem łączności wewnętrznej 
i kompatybilny z systemami sojuszniczymi. Niszczyciel czołgów otrzymał 
także pokładową infrastrukturę teleinformatyczną, co pozwoli na integra-
cję z systemem zarządzania polem walki BMS.

Z kolei OBRUM Sp. z o. o. zaprezentował niszczyciel czołgów oparty na 
Uniwersalnej Modułowej Platformie Gąsienicowej (UMPG), który w ogrom-
nym skrócie bazuje na podwoziu lekkiego czołgu Anders. Podwozie ma 
możliwości zabudowy modułowych systemów wieżowych, a także dowol-

nej konfiguracji wyposażenia pokładowego. Załoga ma składać się z trzech 
żołnierzy. Niszczyciel jest napędzany power-packiem z silnikiem wysoko-
prężnym o mocy 530 kW oraz przekładnią hydrokinetyczną. Zapewnia on 
zasięg, w zależności od konfiguracji, od 300 do 650 km. Dodatkowe wypo-
sażenie to agregat prądotwórczy, układ klimatyzacji i ogrzewania, system 
przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu oraz system nawigacji.

Natomiast Huta Stalowa Wola SA (HSW) i Wojskowe Zakłady Uzbro-
jenia SA (WZU) zaprezentowały demonstrator niszczyciela czołgów na 
podwoziu 155-mm armatohaubicy KRAB, w oryginale będącym licencjo-
nowanym podwoziem południowokoreańskiej firmy AHS, K9 Thunder. 
Jest to nowoczesne, ale i najcięższe podwozie gąsienicowe z zawiesze-
niem hydropneumatycznym. Czwartym podwoziem, które jest brane pod 
uwagę byłby relatywnie lekki nośnik rozwijany i oferowany przez HSW SA 
o kryptonimie MPG (Modułowa Platforma Gąsienicowa) jako modernizacja 
podwozia stosowanego już jako nośnik w wozach dowodzenia w DMO „RE-
GINA” czy w wersji dla gąsienicowej wersji moździerza samobieżnego. 
Modernizacja polegała by na zastosowaniu nowoczesnego zawieszenia 
hydropneumatycznego (podwozie wraz z systemem wieżowym 120 mm 
moździerza samobieżnego było również wystawione w trakcie MSPO).

Wszystkie konstrukcje z PGZ pokazywane na kieleckich targach są 
przygotowane, by zainstalować na nich dowolnego typu przeciwpancer-
ne pociski kierowane o zasięgu około 8 kilometrów. Na MSPO pokazano 

je w wersji z pociskami Spike-ER izraelskiego Ra-
faela oraz brytyjskiego koncernu MBDA Brimstone 
2. Brany jest także pod uwagę efektor AGM-114R 
Hellfire II Lockheed Martina. Partnerzy zagraniczni 
zostali wyłonieni na podstawie możliwości oferowa-
nych przez nich efektorów.

Ostateczny wybór rozwiązania, uwzględniające-
go zweryfikowane wymagania, ma zostać dokonany 
przez Siły Zbrojne RP. Aktualnie z uwagi na potrzeby 
Sił Zbrojnych RP przewidywane jest pozyskanie 
modułu bateryjnego niszczycieli czoł-
gów, które mogą zostać oparte nie tyl-
ko na bazie platformy gąsienicowej, ale 
również na platformie kołowej, jednak 
pod warunkiem zapewnienia wystarcza-
jącej ochrony balistycznej pozwalającej 
na przetrwanie na polu walki w sytuacji, 

kiedy niszczyciel musi prowadzić ogień do celów w bezpośred-
nim starciu. Wprowadzone zmiany, w szczególności dopuszcze-
nie podwozia kołowego, skutkowały koniecznością ponownego 
zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu 
technicznego, powtórnego oszacowania koniecznego ukompleto-
wania modułu oraz przewidywanych kosztów pozyskania i eks-
ploatacji.

Przewidywany nowy termin zakończenia dialogu technicz-
nego dla zadania „Ottokar-Brzoza” to 30.04.2020 r., jednak nie 
można wykluczyć jego wydłużenia z uzasadnionych przyczyn.

KONCEPCJA WARIANTOWA NISZCZYCIELI CZOŁGÓW
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SA

Niszczyciel w ofercie HSW SA i WZU SA
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REKLAMA 
PCO MASKPOL

http://www.maskpol.com.pl


Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA, będące częścią 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej dostarczyło w latach 2017 - 2019 r. dla 
Wojska Polskiego ponad 23 tysiące sztuk uniwersalnych kamizelek 
ochronnych UKO KWM-02, z systemem szybkowyczepnym. Na ostat-
nich Targach MSPO 2019 w Kielcach spółka zaprezentowała kilka 
nowych rozwiązań w tej konstrukcji, które mają na celu poprawę 
funkcjonalności kamizelki i dostosowanie jej do oczekiwań użytkow-
ników.

Uniwersalna kamizelka ochronna KWM 02/2020 jest ulepszoną od-
słoną sprawdzonej w warunkach bojowych kamizelki KWM-02 spełnia-
jącą wymagania współczesnego pola walki. Pakiet balistyczny kamizelki 
składa się z zestawu wkładów miękkich, których głównym zadaniem 
jest ochrona przed odłamkami i oraz dwóch wkładów twardych - płyt 
balistycznych zapewniających ochronę przed bezpośrednim trafieniem 
z broni ręcznej, w tym przed pociskiem przeciwpancernym 7,62x39 
BZ 7,7±0,1g.

 Zakres ochrony może zostać rozszerzony dzięki zastosowaniu do-
datkowych miękkich paneli w postaci dwuczęściowego kołnierza chro-
niącego szyję i kark użytkownika, jak również osłony barków i ramion 
oraz podbrzusza i nerek. Dzięki zastosowaniu standardowego systemu 
PALS/MOLLE kamizelka może być wyposażona w dowolną kombinację 
akcesoriów (ładownic i kieszeni modułowych) odpowiadających potrze-
bom żołnierza. 

Dodatkowo na bezpieczeństwo użytkownika wpływa zastosowa-
nie systemu szybkiego wypięcia (QR), umożliwiającego błyskawiczne 
zrzucenie kamizelki w razie konieczności udzielenia pomocy medycz-
nej, zapalenia się lub wpadnięcia do wody. Kamizelka posiada również 
wzmocniony uchwyt ewakuacyjny na panelu tylnym, służący do ewaku-
acji rannego z pola walki.

Wychodząc na przeciw sugestiom użytkowników kamizelka została 
wyposażona w dodatkowe klamry umożliwiające dopięcie panelu Che-
st-rig. Panel ten może być również używany jako element samonośny 
przenoszony na dedykowanych do zestawu szelkach. Poprzez stopnio-

wanie rozmiarów kamizelki (do dotychczas funkcjonujących rozmiarów 
XXL, XL, L wprowadzono dwa dodatkowe M oraz S) uzyskano zarówno 
zmniejszenie masy na poziomie 3,2 kg jak również lepsze dopasowanie 
do kształtu ciała użytkownika.

 Klasa odporności kamizelki może zostać dobrana do konkret-
nych potrzeb i zadań wykonywanych przez użytkownika. Dodatkowym 
elementem kamizelki KWM 02/2020 jest pas biodrowy wyposażony 
w klamrę Cobra, służący do przenoszenia dodatkowego wyposażenia 
indywidualnego w postaci ładownic, kabury czy kieszeni. 

Dzięki takim rozwiązaniom konstrukcyjnym wyposażenie dodatko-
we wykorzystywane w warunkach bojowych, może być przenoszone 
przez żołnierza na trzy sposoby: 

 �  bezpośrednio na kamizelce, 
 �  na panelu CHEST RIG,
 �  na pasie biodrowym. 

W stosunku do kamizelki produkowanej do 2019 roku została też 
zmieniona konstrukcja zestawu kieszeni dodatkowych. Zarówno ładow-
nica na magazynki do pistoletu jak i karabinu zostały zastąpione ładow-
nicami typu Fast, dzięki którym możliwość konfiguracji sprzętu staje się 
jeszcze łatwiejsza i pozostaje w gestii użytkowników.

https://www.maskpol.com.pl/

UNIWERSALNA KAMIZELKA  
KULOODPORNA KWM-02/2020

PSO MASKPOL SA
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 ∹ Światowy lider dostaw szkła balistycznego do pojazdów wojskowych  
już obecny w Polsce.

 ∹ Aktywny na 5 kontynentach, w 50 krajach, u 500 odbiorców.  
Najlepsi producenci pojazdów już wybrali OSG.

Nasze technologie:

Spełniamy wymagania norm:

Ultra Long-Lasting Transparent Armor Technology 
wyjątkowo długi czas bezproblemowej eksploatacji w zmiennych 
warunkach klimatycznych

Ultra-Light Transparent Armor Technology  
zmniejszona masa wyrobu przy zachowaniu odporności  
balistycznej

Ultra-Thin Transparent Armor Technology 
najcieńsze rozwiązanie spełniające poziom 4. odporności  
balistycznej wg STANAG 4569

Armit Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 63, Warszawa  
info@armit.pl | www.armit.pl

WYŁĄCZNY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:

ATPD 2352 STANAG 4569 poziom 1–4

ADI®

ELP®

CERA 
LITE®

http://armit.pl


W 2019 roku zakłady Rosomak SA zakończyły badania pierwszego eg-
zemplarza Ciężkiego Kołowego Pojazdu Ewakuacji i Ratownictwa Tech-
nicznego HARDUN, co otworzyło drogę do zrealizowania z początkiem 
2020 roku całej dostawy łącznie 27 sztuk tego typu pojazdów. Po raz 
pierwszy oficjalnie zaprezentowano pojazd podczas XXVII MSPO 2019 
w Kielcach.

Przetarg został ogłoszony na początku 2014 r. w trybie negocjacji z wy-
branymi oferentami. Za najlepszą uznano ofertę złożoną przez Rosomak 
SA, która uzyskała komplet możliwych punktów. Umowę o wartości pra-
wie 200 mln zł podpisano 9 listopada 2015 r. Zgodnie z pierwotną treścią, 
w ciągu 17 miesięcy od daty zawarcia umowy, Rosomak SA miał dostarczyć 
pierwszą partię 7 pojazdów, a całość zamówienia powinna być zrealizowana 
do końca listopada 2018 r. W trakcie realizacji umowy doszły jednak do-
datkowe zadania dla Zakładu w Siemianowicach Śląskich, co spowodowało 
konieczność zawarcia m.in. aneksu do umowy dostaw.

W celu realizacji umowy spółka z Siemianowic Śląskich zawarła kon-
trakty z renomowanymi podwykonawcami, w tym również firmą Scania Po-
wer Polska oraz Cargotec Poland Sp. z o.o., który jest polskim przedstawi-
cielem światowego producenta zabudów specjalistycznych na podwoziach 
ciężarowych. Pojazd jest nową konstrukcją dostosowaną do specyficznych 
potrzeb krajowego użytkownika i użytkowania holownika drogowego 
w trudnych warunkach terenowych. Całkowitą nowością było m.in. opraco-
wanie podwójnej opancerzonej kabiny, zwiększenie zdolności do brodzenia 
z fabrycznej głębokości 0.8m do 1.2m oraz modyfikacja podwozia pojazdu 
w tzw. wewnętrzny układ CPK, co wiązało się z przekonstruowaniem osi po-
jazdu. Pracę te przyczyniły się wprawdzie do wydłużenia realizacji kontrak-
tu, natomiast zaowocowały pojazdem o bardzo wysokich właściwościach 
eksploatacyjnych, nie oferowanych do tej pory nawet przez fabrykę Scanii. 
Dodatkowo, zgodnie z WZTT na pojeździe znalazły się uchwyty do trans-
portu powietrznego, morskiego i lądowego, zgodne z wymaganiami normy 
STANAG i ATTLA dla transportu powietrznego sił USA, co otwiera drogę 
do szybkiego przerzutu sprzętu w każdy zakątek świata. System ten został 
także jako jeden z pierwszych w naszym kraju przebadany według najnow-
szej akredytowanej procedury badawczej, potwierdzając jego skuteczność. 
Co bardzo ważne, także wszystkie główne parametry wozu i modyfikacje 
zostały przebadane w akredytowanym laboratorium (dodatkowy pojazd zo-
stał wykorzystany do pełnych badań balistycznych i odporności minowej 
z wynikiem pozytywnym), także podczas testowego przebiegu 10 000km 
w warunkach szosowych i poligonowych.

Zgodnie z wymaganiami, zasadniczym przeznaczeniem pojazdu, który 
przyjął kryptonim HARDUN, jest wykonywanie zadań zabezpieczenia tech-
nicznego pododdziałów wyposażonych w pojazdy kołowe, w szczególności 
transportery opancerzone Rosomak i pojazdy opracowane na ich bazie 
o masie do 26 ton. Pojazd umożliwia także holowanie pozostałego sprzętu 
kołowego takiego jak pojazdy marki Jelcz lub STAR. Należy podkreślić, że do 
tej pory wojsko nie dysponowało kołowych holownikiem, zdolnym do ewa-
luacji uszkodzonych pojazdów zarówno z poligonu, jak i użycia w codziennej 
logistyce oraz eksploatacji sprzętu kołowego na terenie całego kraju.

Konstrukcja CKPEiRT oparta jest na podwoziu ciężarówki Scania z na-
pędem na wszystkie koła o konfiguracji 8x8 i dopuszczalnej masie całkowitej 
36 ton. Porusza się z maksymalną prędkością 90 kilometrów na godzinę po 
drodze utwardzonej lub do 35 km/h z holowanym pojazdem i do 15 km/h po 
drodze gruntowej. Na jednym baku paliwa może przejechać od 448 do 655 
kilometrów (spalanie zależy od terenu). Cechuje się zdolnością do pokony-
wania podjazdów o kącie nachylenia do 20 st. i przeszkody wodnej o głębo-
kości 0,8 m bez przygotowania i 1,2 m po uprzednim przygotowaniu. Może 
wykonywać zadania w zakresie temperatur od -30 do + 50°C.

Kabinę przystosowano do przewożenia czteroosobowej załogi i opan-
cerzono, zapewniając ochronę balistyczną na poziomie 2 według NATO-w-
skiej normy STANAG 4569A, w tym również zbiorniki paliwa i przeciwmi-

nową na poziomie 2B zgodnie ze STANAG 4569B (sam system zasilania 
silnika został także zmodyfikowany zgodnie z wymaganiami wojskowymi, 
w zakresie rozdzielenia zbiorników paliwa, w stosunku do rozwiązania 
fabrycznego Scanii). Z przodu zamontowano lemiesz hydrauliczny, który 
umożliwia zarówno torowanie drogi w warunkach bojowych, jak i stabili-
zuje pojazd w trakcie pracy żurawia oraz wciągarek zainstalowanych na 
pojeździe. Na wyposażeniu jest również wielozakresowe pokrycie ma-
skujące Berberys oraz system granatników dymnych 81mm do stawienia 
zasłony dymnej w przypadku ewakuacji transporterów opancerzonych 
z pola bitwy. HARDUN otrzymał nowoopracowany centralny system pom-
powania kół, umożliwiający regulację ciśnienia w zależności od warunków 
terenowych i masy pojazdu holowanego, który wraz z wkładkami typu 
Run-Flat zapewnia kontynuację jazdy po przebiciu opony z prędkością do 
40 km/h na odległość do 40 km. 

Na pojeździe zabudowano wyposażenie specjalistyczne niezbędne 
do realizacji zadań ewakuacji i holowania. Podstawowym elementem jest 
żuraw hydrauliczny o maksymalnym wysięgu 10,25 metrów i minimalnym 
- 1,7 metra. Udźwig na wysięgu minimalnym wynosi 16 ton, a na maksymal-
nym – 3,9 tony. Ponadto załoga dysponuje urządzeniem podnosząco-ho-
lowniczym o napędzie hydraulicznym umożliwiającym holowanie nie tylko 
pojazdów, ale również uszkodzonych przyczep i naczep. Na wyposażeniu 
jest również wyciągarka hydrauliczna o sile 24T, przeznaczona do ewakuacji 
uszkodzonych pojazdów, która może także pełnić rolę wyciągarki do samo-
ewakuacji.

Co bardzo istotne, pojazd Hardun jest nie tylko pojazdem ewakuacyj-
nym, ale posiada także pełne wyposażenie ratownicze do prowadzenia 
akcji przy zdarzeniach drogowych w warunkach dziennych i nocnych 
(poza agregatem elektrycznym w pojeździe zainstalowano dodatkowe 
oświetlenie). W zestaw wyposażenia wchodzą zarówno dodatkowe na-
rzędzia jak piły, szlifierki, spawarki, ale także m.in. system hydraulicz-
nych nożyc i rozpieraków do ratownictwa drogowego, a także specjalne 
poduszki pneumatyczne do dźwigania m.in. wywróconych pojazdów 
w wypadkach drogowych.

CIĘŻKI KOŁOWY POJAZD EWAKUACJI 
I RATOWNICTWA TECHNICZNEGO HARDUN

ROSOMAK SA 

Wybrane dane techniczne pojazdu HARDUN
 ∙ Silnik: Scania DC13 106 Euro3 z turbodoładowaniem o mocy 460 KM,
 ∙ Wymiary ( długość x szerokość x wysokość) : 11,8 m x 2,55 m x 3,4, 
 ∙ Dopuszczalna masa całkowita: 36 000 kg,
 ∙ Zdolność do holowania pojazdów: do 26 000 kg, 
 ∙ Prędkość maksymalna: 90 km/h,
 ∙ Wysięg maksymalny żurawia: 10,25 m,
 ∙ Zasięg operacyjny: 448-665 km,
 ∙ Udźwig żurawia: 3900 - 16000 kg.
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ScanSAT to pierwszy polski mikrosatelita zdolny do dostarczania zo-
brazowań multispektralnych, dzięki czemu będzie można zauważyć 
wiele drobnych szczegółów na powierzchni Ziemi. Spółka Scanway 
pod koniec 2019 r. rozpoczęła etap integracji i testów modelu inży-
nierskiego i jest na dobrej drodze do wyniesienia satelity na orbitę 
okołoziemską na przełomie lat 2020/21.

W 2017 roku spółka z Wrocławia uzyskała dotację z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 2,5 mln zł na projekt polskiego 
satelity do obserwacji Ziemi ScanSAT, a także na rozwój technologii ob-
serwacji Ziemi dla platform lotniczych. ScanSAT to satelita, tworzony na 
bazie autorskich rozwiązań optoelektronicznych Scanway. Urządzenie 
jest konstruowane na podstawie uniwersalnego standardu CubeSat, a 
jego rozmiary nie przekroczą 34 cm długości w największym gabarycie. 
- Mimo małego rozmiaru, wszechstronnością w wielu aspektach nie bę-
dzie ustępował dużym satelitom - zapewnia Jędrzej Kowalewski, prezes 
Scanway, sp. z o.o. Jest to możliwe dzięki precyzyjnej, zminiaturyzowa-
nej i odpornej na zmiany temperatury konstrukcji optycznej opracowanej 
przez Scanway.

Najważniejszym elementem satelity ScanSAT będzie wysoce za-
awansowany technologicznie multispektralny sensor, zintegrowany 
z autorskim teleskopem optycznym. Na pokładzie satelity znajdzie się 

też eksperymentalne urządzenie komunikacji laserowej, które firma roz-
wija równolegle.

Zgodnie z założeniami, ScanSAT i jego instrumenty przekroczyć 
mają kolejną barierę niedostępną do tej pory dla satelitów o masie poni-
żej 20 kg, a mianowicie uzyskanie obrazowania multispektralnego w roz-
dzielczościach poniżej 5 m GSD. Dzięki zastosowaniu autorskiego układu 
optycznego możliwe jest osiągnięcie szerokiego pola widzenia (krótki 
czas rewizyty), bardzo dobrej rozdzielczości oraz niewielkich rozmiarów 
instrumentu optycznego. Aby móc obrazować Ziemię multispektralnie, 
w szerokim pole widzenia oraz z jak najlepszą jakością, stworzono autor-
skie układy korekcji optycznej, które mają za zadanie zniwelować wady 
układu optycznego. Dzięki nim, satelita będzie mógł obserwować bardzo 
duży obszar powierzchni na raz, przy jednoczesnej wysokiej rozdzielczo-
ści zobrazowań. Pozwoli to na znaczne skrócenie czasu rewizyty.

Ważną innowacją jest też atermalny układ optomechaniczny, któ-
ry jest skonstruowany z materiałów takich jak aluminium i kompozyty 
z włókna węglowego. Zmniejszy on wpływ zmiennej temperatury przy 
przechodzeniu pomiędzy oświetloną i zacienioną częścią orbity. Jedną 
z najważniejszych autorskich innowacji jest projekt stanowisk i osprzętu 
testującego. Scanway na potrzeby projektu skonstruował kolimator la-
serowy oraz procedury testowe pozwalające na precyzyjne dopasowanie 
układu teleskopu.

Jak podkreślają przedstawiciele spółki, teleskop ScanSATa jest 
skonstruowany w taki sposób, aby możliwe było jego szybkie przeska-
lowanie do innych, większych platform satelitarnych. Instrument ob-
serwacyjny może pracować z wieloma różnymi sensorami optycznymi 

i jest doskonałą bazą dla niezliczonej ilości aplikacji satelitarnych. Dzięki 
możliwości pracy w szerokim spektrum optycznym, np. w podczerwieni 
możliwe jest np. teledetekcja zasobów wody oraz surowców naturalnych 
w górnictwie odkrywkowym.

Satelita ScanSAT daje możliwość zauważenia wielu drobnych 
szczegółów na powierzchni Ziemi. Kluczowym elementem satelity 
jest teleskop wysokiej rozdzielczości rejestrujący obiekty o rozmia-
rze mniejszym niż 5 metrów z odległości 500 km. To tak, jakby obser-
wować główkę zapałki z odległości kilometra. 

MIKROSATELITA ZDOLNY DO DOSTARCZANIA  
ZOBRAZOWAŃ MULTISPEKTRALNYCH SCANSAT
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Konsorcjum składające się z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut 
Lotnictwa (lider) oraz Mesko S.A. pracuje nad silnikiem rakietowym 
na stały materiał pędny, który w przyszłości może być zastosowany 
jako silnik pomocniczy dla małej rakiety nośnej, zdolnej do wynosze-
nia nanosatelitów służących m.in. do rozpoznania obrazowego. 

Silniki będą mogły być łączone w klastry, dostosowując poziom cią-
gu startowego całej rakiety do wymaganego poziomu. Projekt o akroni-
mie SPOPS (pełna nazwa: Silniki Pomocnicze na Paliwo Stałe dla rakiet 
nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe), realizowany jest w ramach 
konkursu nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań nauko-
wych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa. Prace 
rozpoczęły się w grudniu 2016 roku i są współfinasowane ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Ważnym rezultatem projektu, poza opracowaniem samych silników, 
jest wytworzenie zdolności projektowo-produkcyjnych w polskich jed-
nostkach badawczych i przemysłowych. Potencjał wytwarzania nowo-
czesnych silników rakietowych w całości przez polskie podmioty otwiera 
możliwość realizacji jeszcze bardziej ambitnych projektów i uniezależ-
nienie się od zagranicznych dostawców. W obecnej sytuacji geopolitycz-
nej tego typu zdolności stają się przyszłościowe i mogą stanowić warto-
ściową bazę do opracowania własnych rozwiązań rakietowych. 

W zakres projektu wchodzi zaprojektowanie, wykonanie i przetesto-
wanie silników w dwóch typoszeregach, różniących się zastosowanym 
materiałem na strukturę komory spalania. Typ pierwszy wykonany zo-
stanie z użyciem stopów metali, typ drugi wykorzystywać będzie mate-
riał kompozytowy z nawijanego włókna węglowego. 

- Niemal wszystkie podzespoły silników zostały opracowane od 
podstaw, w tym: komory spalania, zespół zapłonnika, zespół dyszowy, 
termoizolacja oraz materiał pędny – zapewnia dr inż. Damian Kaniew-
ski z Centrum Technologii Kosmicznych Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytut Lotnictwa. Wykorzystano przy tym szerokie doświadczenie 
obu podmiotów w zakresie projektowania i wytwarzania silników rakie-
towych. Na potrzeby projektu opracowano wysokoenergetyczny, he-
terogeniczny materiał pędny, którego parametry zostały potwierdzone 
w badaniach laboratoryjnych. Zdecydowana większość prac produkcyj-
nych oraz testów prowadzono w zakładach należących do Mesko SA. 
Docelowo w komorach silników umieszczonych zostanie ok. 115 kg pa-
liwa, co uczyni je największymi konstrukcjami tego typu wytwarzanymi 
obecnie w Polsce. Konstrukcję zaprojektowano tak, by generowała ok. 

50 kN ciągu przy 10 MPa ciśnienia w komorze spalania. 
Realizacja projektu została podzielona na 3 etapy. Pierwszy z nich, 

który został pomyślnie zakończony polegał na pracach projektowych 
i obliczeniach. Przeprowadzono liczne iteracje konstrukcji, które pozwo-
liły dobrać optymalne parametry dla silników. Prace teoretyczne związa-

ne z obliczeniami zarówno analitycznymi jak i numerycznymi dotyczyły 
analiz strukturalnych, częstotliwościowych, termalnych oraz obliczeń 
balistyki wewnętrznej. 

Obecnie realizacja projektu skupia się na produkcji podzespołów 
i wchodzi w decydującą fazę testów poszczególnych komponentów. 
Ostateczna ewaluacja osiągów przeprowadzona zostanie podczas spalań 
na hamowni, które odbędą się w Jaśle. Mimo, że projekt realizowany jest 
z założeniem wytworzenia silników pomocniczych dla rakiety kosmicz-
nej, to jego rezultaty mogą zostać w znacznym stopniu wykorzystane 
również w innych zastosowaniach. Gabaryty oraz cechy strukturalne po-
zwalają rozważyć wykorzystanie zmodyfikowanych wersji silników jako 
napędu dla hipotetycznego pocisku o średnim zasięgu. 

W ramach projektu SPOPS wytworzono i pozyskano specjali-
styczną aparaturę niezbędną do wytwarzania silników o tak dużych 
rozmiarach. Wytworzono również unikatowe kompetencje w zakresie 
projektowania rakiet. Jednym z efektów pobocznych projektu jest 
opracowanie narzędzia komputerowego do numerycznej analizy bali-
styki wewnętrznej, pozwalające prowadzić obliczenia dla całkowicie 
dowolnej geometrii ziarna materiału 
pędnego. 

Dane techniczne:
 ∙ Długość: 2550 mm,
 ∙ Średnica zewnętrzna: 227 mm,
 ∙ Masa materiału pędnego: ~115 kg,
 ∙ Masa całkowita: 157 – 174 kg,
 ∙ Czas pracy: 6,8 s,
 ∙ Ciąg średni: 43,5 kN,
 ∙ Impuls całkowity: 305 kNs,
 ∙ Maksymalne ciśnienie pracy: 11 MPa,
 ∙ Docelowy poziom gotowości technologii: IV.

SILNIK RAKIETOWY NA PALIWO STAŁE SPOPS
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Połączenie wysiłków dwóch instytucji zajmującej się systemami 
rakietowymi oraz robotyką, automatyką i systemami sterowania 
pozwoliło w krótkim czasie na stworzenie Autonomicznego Systemu 
Bojowego Obrony Powietrznej ASBOP – PERKUN. Po raz pierwszy 
prototyp zaprezentowano w 2019 r. na XXVII MSPO w Kielcach. Auto-
rzy tego urządzenia zdobyli Medal Platynowy podczas 13. Międzyna-
rodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków w 2019 r.

Jest to wspólny projekt Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysło-
wego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Centrum Rozwojo-
wo-Wdrożeniowego Telesystem – Mesko sp. z o.o. Demonstrator jest 
odpowiedzią na pojawiające się zagrożenia z powietrza takie jak: rakiety 
skrzydlate, BSP, śmigłowce, samoloty bojowe i inne.

Podwoziem dla ASBOP - PERKUN jest robot IBIS – sześciokołowa 
platforma mobilna z niezależnym napędem na każde z kół. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu robot bojowy może z łatwością poruszać się w trudnym 
i zróżnicowanym terenie z szybkością do 10 km/ h. – Planujemy również 
wykorzystanie innych platform, które powstaną w najbliższym okresie 
w naszym instytucie – zapowiada Adam Szepczyński z PIAP.

Konstrukcja zawieszenia charakteryzuje się dużą zwrotnością i mo-
bilnością. Pozwala na optymalny kontakt z podłożem, co umożliwia 
sprawne pokonywanie nierówności terenu, a także zapewnia dużą sta-
bilność podczas jazdy oraz optymalny kontakt z podłożem. Robot może 
być rozmieszczany w trudnych warunkach geograficznych, tam gdzie 
przebywanie człowieka może okazać się uciążliwe bądź niebezpieczne. 
Autonomia pojazdu umożliwia zaprogramowanie trasy robota od punktu 
„A” do punktu „B”.

Podstawowym orężem systemu są dwa pociski rakietowe GROM 
lub nowej generacji PIORUN, produkowane przez ZM Mesko SA. Robot 
dysponuje własnymi środkami wykrywania celów takimi jak celownik 
termowizyjny i celownik dzienny. Jest także – opcjonalnie - przystoso-
wany do współpracy z systemami rozpoznania „swój-obcy”. Cele dla nie-
go są wskazywane z zewnętrznego systemu dowodzenia, radiolokatora 
współpracującego z systemem bądź alertera podczerwieni lub po prostu 
wykryte za pomocą własnych urządzeń optoelektronicznych.

Po wskazaniu kierunku zbliżania się zagrożenia, system podejmuje 
przejęcie i śledzenie celu za pośrednictwem video trackera. Jest także – 
opcjonalnie - przystosowany do współpracy z systemami rozpoznania 
„swój-obcy”. Jednak ostatecznie to operator podejmuje decyzje o użyciu 
rakiety. I co najważniejsze, operator systemu pozostaje w bezpiecznym 
miejscu oddalonym od stanowisk bojowych i ma możliwość koordyno-
wania działań kilku robotów bojowych.

Robot może być rozmieszczany w trudnych warunkach geogra-
ficznych, tam gdzie przebywanie człowieka bywa utrudnione bądź 
niebezpieczne. Jak twierdzą twórcy, ASBOP – PERKUN stanowi waż-
ny element systemu ochrony infrastruktury krytycznej takiej jak: lot-
niska, rafinerie, porty oraz w zadaniach niestandardowych (np. dzia-
łaniach z zaskoczenia).

AUTONOMICZNY SYSTEM BOJOWY OBRONY POWIETRZNEJ 
ASBOP – PERKUN

Podstawowe dane techniczne ASBOP – PERKUN:
 ∙ Wymiary gabarytowe robota z rakietami  
(długość x szerokość x wysokość): 172x88x125 cm,

 ∙ Masa całkowita systemu: 300 kg,
 ∙ Maksymalna prędkość robota: 10 km/h,
 ∙ Czas pracy systemu na w pełni nałado-
wanym akumulatorze: ok. 4 h,

 ∙ Wyposażenie systemu: 2 rakiety GROM/PIORUN, 4 na-
ziemne bloki zasilania, kamera termowizyjna do dzien-
nej i nocnej pracy bojowej, optoelektroniczna kame-
ra do dziennej pracy bojowej, opcjonalnie IFF.
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Jest to urządzenie niezwykle funkcjonalne i przydatne do zakłóca-
nia transmisji radiowej, uniemożliwiające m.in. detonację ładunku 
wybuchowego oraz loty dronów. Wytworzona kurtyna elektroma-
gnetyczna może stanowić również ochronę przed podsłuchem i wy-
ciekiem danych. Pracuje nad nim Sieć Badawcza Łukasiewicz PIAP 
oraz ITTI, sp. z o.o. w ramach projektu badawczo-rozwojowego, 
który kończy się w połowie 2020 r.

Projekt pt. „Zakłócanie transmisji radiowej w wybranych obiek-
tach Straży Granicznej” uzyskał w 2015 r. dofinansowanie w kwo-
cie 1,2 mln zł Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr DOB
-BIO7/15/04/2015. Powstałe w ramach projektu urządzenie w wersji 
mobilnej było w ubiegłym roku prezentowane na Targach EuroPolTech 
2019 w Warszawie oraz MSPO 2019 r w Kielcach. 

- Projekt powstał z inspiracji Straży Granicznej, która jest gestorem 
tego projektu - informuje Konrad Bożek, kierownik projektu z Sieci Ba-
dawczej Łukasiewicz PIAP. Wynikał on z konieczności zabezpieczenia 
ludzi i ochrony ważnych obiektów (w założeniu o kubaturze do 1000 m 
sześciennych) przed niepowołanym podsłuchem i wyciekiem danych 
w trakcie np. ważnych spotkań roboczych służb operacyjnych, docho-
dzeniowo-śledczych, służb wewnętrznych oraz spotkań międzyresor-
towych w formacjach mundurowych. 

Jednym z rodzajów urządzeń coraz częściej wykorzystywanych 
przez różne służby bezpieczeństwa publicznego są zagłuszarki radio-
we. Wytwarzają one pole elektromagnetyczne o dużej mocy i szerokim 
widmie częstotliwości (pasmo HF, VHF, UHF i wyższe). Cechą wyróż-
niającą urządzenie w stosunku do innych dostępnych na rynku jest za-
kres częstotliwości pracy obejmujący pasmo 5,8 GHz (obecnie coraz 
częściej wykorzystywane). Zastosowane w urządzeniu rozwiązania 
techniczne pozwalają na elastyczne definiowanie zakresów zakłóca-
nych pasm częstotliwości oraz okien częstotliwościowych niezbęd-
nych do komunikacji w ramach własnych sieci łączności służb. Jest 
to możliwe dzięki zaimplementowaniu mechanizmów cyfrowej syntezy 
sygnału. 

Dodatkowo zagłuszarka zabezpiecza przed próbą detonacji urzą-
dzeń wybuchowych uruchamianych przy pomocy sygnałów np. z sieci 
komórkowych. Odbywa się to poprzez zakłócenie odbiornika w urzą-

dzeniu (np. detonatorze ładunku wybuchowego), aby uniemożliwić 
w ten sposób sterowanie nim przez osobę niepożądaną. Zastosowa-
nie urządzeń zagłuszających zwiększa szanse na skuteczne podjęcie 
ładunku i jego neutralizację, co przyczynia się do zwiększenia bez-
pieczeństwa pirotechników i innych osób znajdujących się w strefie 
zagrożenia. Ponadto umożliwia blokowanie transmisji sygnałów wyko-
rzystywanych przez drony oraz zdalne sterowane platformy mobilne.

Wygodną i intuicyjną obsługę urządzenia zapewnia nowoczesny 
interfejs użytkownika, z możliwością zdalnego sterowania za pomocą 
pilota pracującego w podczerwieni i poprzez sieć Ethernet. ZKR może 
pracować w trzech trybach: zagłuszanie ciągłe, zagłuszanie po wykry-
ciu sygnału radiowego oraz jako skaner widma radiowego. 

Urządzenie występuje w wersji przenośnej (walizkowej), które-
go masa całkowita wynosi około 35 kg, oraz w wersji stacjonarnej, 
w obudowie 19-calowej. Urządzenie przenośne może zostać wyposa-
żone w pięć modułów radiowych, a urządzenie stacjonarne w osiem, 
co umożliwia jednoczesną obsługę odpowiednio pięciu i ośmiu pasm 
częstotliwości.

Zagłuszarka może być wykorzystana nie tylko w Straży Granicz-
nej oraz służbach specjalnych, ale również w działaniach antyter-
rorystycznych służb oraz przez saperów biorących udział w misjach 
międzynarodowych Sił Zbrojnych RP. 

ZAGŁUSZARKA KOMUNIKACJI RADIOWEJ ZKR
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Młodzi naukowcy z konsorcjum w składzie Sieć Badaw-
cza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
(lider) oraz spółki Born Electric zbudowali bezzałogową 
platformę lądową o zasięgu ponad 100 km na jednym 
naładowaniu baterii, poruszającą się w trybie zdalnego 
sterowania albo autonomicznym.

Projekt pt. „Platforma Autonomiczna Wsparcia Opera-
cyjnego” (PAWO) jest realizowany w ramach programu dla 
młodych naukowców na rzecz obronności i bezpieczeń-
stwa państwa. Uzyskał dofinansowanie NCBR w kwocie 
prawie 4 mln zł. Celem projektu było opracowanie i zbu-
dowanie autonomicznego systemu, zawierającego bezza-
łogową platformę, zapewniającą poruszanie się w niezna-
nym terenie.

Pracę nad projektem platformy rozpoczęto pod koniec 
2018 roku. PAWO jest pojazdem terenowym przystosowa-
nym do pracy w zróżnicowanych warunkach terenowych 
oraz klimatycznych. Jako napęd wykorzystano synchro-
niczną maszynę elektryczną z magnesami trwałymi zin-
tegrowaną z przekładnią umożliwiającą napędzanie jednej 
albo dwóch osi w zależności od potrzeb użytkownika.

W platformie wdrożono szereg systemów drive-by
-wire, które pozwalają na w pełni elektroniczne sterowanie 
platformą. - Zaimplementowany system autonomii wyko-
rzystuje algorytmy genetyczne do m.in wykrywania i identyfikowania 
przeszkód oraz planowania ruchu pojazdu w celu przejazdu platformy 
do zadanego punktu – wyjaśnia Konrad Małek, kierownik projektu 
z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji. 

Napęd platformy zasilany jest z baterii litowo-jonowej, umożliwiają-
cej osiągnięcie zasięgu platformy na poziomie 105 km na jednym nała-
dowaniu baterii.

W platformie zastosowano jednostkę dystrybucji energii. Jej zada-
niem jest zmniejszenie ilości połączeń wysokonapięciowych w platfor-
mie oraz dostarczenie energii do elektronicznie sterowanych systemów 
wykonawczych tj. systemów: hamulcowego, napędowego oraz kierow-
niczego. Zdalne sterowanie pojazdem lub jazdą autonomiczną odbywa 
się przy wykorzystaniu komunikacji radiowej z wielofunkcyjnym stano-
wiskiem sterowania.

Za realizację zadań w trybie autonomicznym lub zdalnym odpowia-
dają m.in. takie elementy jak:

 � komputer pokładowy integrujący systemy platformy,
 � system nawigacji inercyjnej wspomagany przez GPS,
 � kamery stereoskopowe, lidar, kamera termowizyjna,
 � elementy odpowiadające za łączności platformy ze stanowiskiem ste-
rowania,

 � okulary o rozszerzonym polu widzenia.

Platforma autonomiczna wsparcia operacyjnego jest tworzona 
przede wszystkim z myślą o służbach mundurowych i może być bazą 
przygotowywaną do zabudowy w celu realizacji konkretnych zadań. 
Wyniki projektu, którego zakończenie planowane jest w 2020 r. mają 
być podstawą do opracowania nowych technologii w zakresie sys-
temów autonomicznych oraz platform bezzałogowych. W przyszłych 
latach te obszary mogą mieć znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo i obronność 
państwa.

PLATFORMA AUTONOMICZNA WSPARCIA 
OPERACYJNEGO PAWO

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI 
I BORN ELECTRIC, SP. Z O.O.

Podstawowe parametry platformy i mobilności PAWO:
 ∙ Wymiary: 1,55 m (szerokość), 2,86 m (długość), 1,6 m (wysokość), 
 ∙ Masa: 913 kg,
 ∙ Ładowność: 443 kg, 
 ∙ Masa osobistego systemu sterowania: 3 kg,
 ∙ Maksymalna moc napędu elektrycznego: 40 kW, 
 ∙ Tryb pracy: Sterowanie zdalne/jazda autonomiczna, 
 ∙ Pojemność przestrzeni ładunkowej: 2 europalety, 
 ∙ Maksymalna prędkość: 68 km/h, 
 ∙ Maksymalne pochylenie wzdłużne 60 proc., 
 ∙ Maksymalne pochylenie poprzeczne: 40 proc.,
 ∙ Maksymalna wysokość ścianki pionowej: 0,25 m,
 ∙ Dopuszczalna głębokość długotrwałego brodzenia: 0,3m, 
 ∙ Maksymalna szerokość pokonywanego rowu: 0,5 m
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Ważną rolę w tym pojeździe odgrywa ramię holownicze, wysuwane 
i zsuwane hydraulicznie służące do holowania i podnoszenia uszkodzonych 
samochodów. Zostało ono zabezpieczone przed samoczynnym opuszcza-
niem się podczas jazdy z holowanym samochodem oraz ogranicznikiem 
używanym podczas jazdy przy ułożeniu tzw. transportowym.

Pojazd został wyposażony w szereg innowacyjnych rozwiązań m.in. 
w system kontroli zmniejszający ryzyko jego przewrócenia. W skład tego 
systemu wchodzi: 

 � ogranicznik udźwigu dla dźwigu typu rotator,
 � ogranicznik podnoszenia ramienia,
 � system sprawdzający wypoziomowanie pojazdu, w granicach dopusz-
czonych przez producenta,

 � system sprawdzający poprawną pozycję transportową,
 � panel informujący o bieżącym obciążeniu rotatora w stosunku do mak-
symalnych jego parametrów. 

Ponadto specjalny samochód ratownictwa drogowego posiada boczne 
skrytki sprzętowe, które są wyposażone m.in. w zblocza, zawiesia łańcu-
chowe, torbę PSP R1, radiotelefony przenośne i przewoźne, latarki nasob-
ne, hole sztywne, zestaw narzędzi ślusarskich, przenośny zestaw oświetle-
niowy, agregat prądotwórczy oraz platformę ratowniczą. 

Firma SZCZĘŚNIAK na podstawie umowy z 10 września 2018 r. 
dostarczyła do końca lipca 2019 roku 7 sztuk pojazdów dla jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej. Są to obecnie największe pojazdy typu 
holownik w PSP. Samochody trafiły do Komend Miejskich Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku, Dąbrowie 
Górniczej, Poznaniu i Szczecinie. Weszły w skład Specjalistycznych 
Grup Ratownictwa Technicznego działających w ramach tych komend.

www.pszczesniak.pl 

Firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne 
sp. z o.o. skonstruowała specjalny 
samochód na podwoziu Renault K520 
8×4, który jest przeznaczony do ra-
townictwa technicznego na drogach 
publicznych. Za doskonałe połączenie 
typowego dźwigu samojezdnego oraz 
pojazdu pomocy technicznej spółka 
otrzymała nagrodę Defender na XXVII 
MSPO w Kielcach. 

Znana z konstrukcji pojazdów spe-
cjalnych firma Szczęśniak Pojazdy Spe-
cjalne sp. z o.o. przygotowała na potrze-
by Państwowej Straży Pożarnej duży 
pojazd ratownictwa technicznego wy-
posażony w obrotowy dźwig (rotator). 
Przetarg na dostawę 7 sztuk pojazdów 
ratownictwa zorganizowała zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP 
w Białymstoku.

Konstruktorzy z Bielska Białej przy opracowaniu tak dużego holownika 
wykorzystali podwozie Renault K520, z układem napędowym 8x4, automa-
tyczną skrzynią biegów i silnikiem o mocy 520 KM Euro 6. Najważniejszą 
cechą pojazdu jest dźwig typu rotator, zamocowany za kabiną kierowcy na 
ramie pośredniej. Składa się z wysięgnika obrotowego, siedmiu wciągarek 
hydraulicznych oraz tylnych i bocznych podpór.

Ciężki specjalny samochód ratownictwa drogowego przeznaczony jest 
do ratownictwa technicznego na drogach publicznych. Umożliwia zarów-
no odblokowanie drogi, jak również transport uszkodzonych pojazdów za 
pomocą urządzenia holowniczego. Jest to doskonałe połączenie typowe-
go dźwigu samojezdnego oraz pojazdu pomocy technicznej. Wyposażony 
został w 7 wciągarek, z bezprzewodowym sterowaniem, co powoduje, że 
może stawiać przewrócone pojazdy bez względu na ich położenie. Pojazd 
został wyposażony w elektroniczny system rejestrujący przebieg pracy. 

CIĘŻKI SPECJALNY SAMOCHÓD 
RATOWNICTWA DROGOWEGO ROTATOR

SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SP. Z O.O.

Podstawowe dane techniczne:
 ∙ Podwozie: Renault K520 8x4,
 ∙ Silnik: 520 KM Euro6,
 ∙ Skrzynia biegów: zautomatyzowana,
 ∙ Kabina: (1+1 sypialniana),
 ∙ Dźwig: zamocowany na ramie pośredniej o zakresie pracy 360 stopni,
 ∙ Udźwig maksymalny dla kąta 30 stopni: 40 000 kg,
 ∙ Udźwig maksymalny dla kąta 50 stopni: 50 
,000 kg przy wykorzystaniu zbloczy,

 ∙ Maksymalny wysuw wysięgnika: 2 m,
 ∙ Udźwig ramienia holowniczego przy maksymalnym wysuwie ramie-
nia  wynosi ok. 8 000 kg, a przy złożonym ramieniu - 24 000 kg.
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Z inicjatywy Państwowej Straży Pożarnej powstał prototyp unikalne-
go w kraju Mobilnego Turbinowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go, który może skutecznie gasić bardzo duże pożary w nietypowych 
miejscach, z możliwością wykorzystania do zdarzeń o małej skali. 
Docelowo ma być wykorzystany w Państwowej Straży Pożarnej. Za-
kończono prace na VIII poziomie gotowości technologii. 

Projekt badawczo-rozwojowy wykorzystujący technologię turbi-
nową do akcji ratowniczo-gaśniczych został zainicjowany przez Pań-
stwową Straż Pożarną (PSP) po serii dużych wypadków w przemyśle 
petrochemicznym w Europie. Koncepcja wykorzystania silników tur-
binowych w ochronie przeciwpożarowej do takich zdarzeń jak wielkie 
pożary lasów, obiektów wielkokubaturowych i instalacji technologicz-
nych, szczególnie w branży petrochemicznej i chemicznej jest znana 
od początku lat 60-tych XX wieku. Rozpowszechnienie tej technologii 
napotkało jednak na duże bariery wynikające z wysokich kosztów za-
kupu sprzętu i jego eksploatacji, a także z ograniczonego zastosowania 
wyłącznie do zdarzeń dużych i bardzo dużych. Dlatego PSP zależało 
na tym, aby system był uniwersalny oraz tani w zakupie i oszczędny 
w eksploatacji.

Projekt o nazwie „Mobilny Turbinowy System Ratowniczo – Gaśni-
czy” (MTSRG) uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań I 
Rozwoju (NCBiR). Jego realizacji w latach 2015-2018 podjęło się kon-
sorcjum w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej (lider), Centrum 
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), Wojskowy 
Instytut Chemii i Radiometrii (WICHiR) oraz firma JAS Technologie 
w charakterze integratora technologii.

- Przeprowadzone badania poligonowe urządzenia potwierdziły osią-
gnięcie założonych w projekcie parametrów techniczno-ekonomicznych – 
zapewnia Tomasz Węsierski, kierownik projektu ze strony SGSP. Mobilny 
pojazd turbinowy jest oszczędniejszy i bardziej uniwersalny w eksploatacji 
w porównaniu do innych znanych rozwiązań konkurencyjnych. 

Konsorcjum skorzystało ze sprawdzonego podwozia MAN TGM 
18.290. Pojazd składa się z dwóch części: z zabudowy pożarniczej ze 
skrytkami, miejscem na autopompę i tablicę rozdzielczą oraz zabudowy 
turbiny gaśniczej. Eksperymentalny pojazd wyposażono również w au-
topompę o klasie A60/8 i przepustowości do 6000 l/min.

Głównym elementem systemu jest silnik odrzutowy SO-3, który 
stanowi nowszą wersję pierwszego skonstruowanego w Polsce silnika 
odrzutowego, opracowanego dla samolotu szkolno-treningowego TS-11 
„Iskra”. Turbina jest zasilana paliwem lotniczym, a zastosowany zbiornik 
umożliwia pracę silnika przez ok. 80 minut. Z kolei układ wprowadzania 
środków gaśniczych został zamontowany na specjalnej platformie robo-
czej w tylnej części pojazdu. Posiada on możliwość obrotu w płaszczyź-

nie poziomej i pionowej. Powstałe w wyniku spalania gazy są ponownie 
wykorzystywane w celu zasilenia urządzenia turbinowego. Konstrukto-
rzy wykorzystali spaliny jako nośnik dla podawanej przez działko cieczy 
gaśniczej. Energia strumienia wylotowego pozwala na uzyskanie zasięgu 
rzutu strumienia rozpylonego wynoszącego maksymalnie 90 m oraz roz-
pylenie wody do cząsteczek o średnicy około 50 μm.

MRSRG może być z powodzeniem wykorzystywany w czasie poża-
rów dużych obiektów przemysłowych, lasów, w przypadku wszelkich 
awarii chemicznych oraz w sytuacjach, gdzie potrzebna jest podaż dużej 
ilości mgły wodnej. Urządzenie posiada również system zasilania prosz-
kiem gaśniczym, który umożliwia wprowadzenie strumienia proszku do 
gazów wytwarzanych przez turbinę. System działa niezależnie od układu 
wodnego. Istnieje możliwość równoległego podawania proszku i wody 
lub wodnych roztworów.

- Zaletą tego systemu jest także możliwość bezpiecznego gaszenia 
pożarów w tunelach komunikacyjnych - dodaje dr inż. Jacek Roguski, 
kierownik projektu ze strony CNBOP. Pierwszy pokaz prototypowej mo-
bilnej turbiny odbył się podczas Targów Kielce IFRE 2017. 

W efekcie prac badawczo-rozwojowych powstał prototyp Mobil-
nego Turbinowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który zosta-
nie wykorzystany przez jednostki ratownicze PSP. Przeprowadzono 
proces certyfikacji technologii turbinowej, a także opracowano do-
kumentację techniczną oraz taktykę działań ratowniczo-gaśniczych. 
Konsorcjum za to opracowanie otrzymało w 2018 r. główną nagrodę 
w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa”. 

MOBILNY TURBINOWY SYSTEM DO GASZENIA  
DUŻYCH POŻARÓW

Parametry funkcjonalno-techniczne systemu:
 ∙ pojazd mobilny na podwoziu MAN TGM 18.290 4x4 BB,
 ∙ obsługa: trzy osoby,
 ∙ masa własna zabudowy: 2450 kg,
 ∙ maksymalna masa dopuszczalna: 16000 kg,
 ∙ środek gaśniczy: woda, piana lub proszek gaśniczy,
 ∙ wydatek środka gaśniczego: do 6 000 dm3/min ,
 ∙    maksymalny zasięg rzutu: ok. 90 m.
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Węzły Teleinformatyczne (WTi) w wersji przenośnej (ich konfiguracja 
może być różna i uzależniona od potrzeb zamawiającego) są innowa-
cyjnymi i wysokowydajnymi wojskowymi rozwiązaniami ICT (sprzę-
towymi i programowymi). Zapewniają nowoczesną, sieciocentryczną 
i bezpieczną infrastrukturę teleinformatyczną dla systemu dowodze-
nia i łączności Sił Zbrojnych RP od batalionu do dywizji włącznie.

WTi są najnowszej generacji węzłami teleinformatycznymi. Zosta-
ły one opracowane na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia 
TELDAT, zdobytego w trakcie opracowywania, wdrażania, eksploatacji 
i doskonalenia węzłów teleinformatycznych JAŚMIN, także na teatrach 
działań wojennych. Stanowią ważne, nowoczesne i bezpieczne kompo-
nenty infrastruktury Stanowisk Dowodzenia (SD), budowanych głównie 
na potrzeby: Wojennego Systemu Dowodzenia (WSyD) oraz struktur re-
alizujących działania sojusznicze i koalicyjne. Dla nich ten ważny sprzęt 
wojskowy umożliwia m.in. rozwijanie i funkcjonowanie wydajnego mi-
litarnego systemu teleinformatycznego (dowodzenia i łączności), np. 
Polish Mission Network 2.0. Zapewnia też przetwarzanie informacji o 
wysokich klauzulach niejawności.

Najważniejszym zadaniem WTi jest głównie zagwarantowanie:
 � zabezpieczenia pod względem teleinformatycznym, zwłaszcza stanowisk 
dowodzenia komponentów wojskowych, dywizji, brygad, pułków i 
batalionów oraz zapewnienie im funkcjonowania w różnych warunkach 
środowiskowo-klimatycznych;

 � sprawnej budowy wydajnych sieci teleinformatycznych o wysokich 
klauzulach niejawności (np. wspomnianej już Polish Mission Network 
2.0 – PMN 2.0) oraz efektywnego funkcjonowania w tej infrastruktu-
rze. Dzięki temu możliwe jest przetwarzanie informacji o klauzuli TAJ-
NE i NATO SECRET na stanowiskach dowodzenia wszystkich szczebli, 
rozwijanych na potrzeby Wojennego Systemu Dowodzenia oraz w 
ramach działań sojuszniczych i koalicyjnych;

 � bezpiecznej transmisji danych (m.in. łączności fonicznej IP, wymiany 
poczty elektronicznej, dystrybucji plików i usług wideokonferencji) 
oraz kontroli, w tym monitoringu dostępu do systemu teleinforma-
tycznego;

 � dowiązania Stanowisk Dowodzenia (SD) do zintegrowanej polowo- 
stacjonarnej infrastruktury teleinformatycznej Sił Zbrojnych RP lub 
operatorów telekomunikacyjnych, m.in. podczas realizacji zadań re-
agowania kryzysowego wspólnie z układem pozamilitarnym;

 � instalowania i sprawnej pracy zautomatyzowanych systemów dowo-
dzenia, głównie HMS C3IS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką Po-
ziomu Operacyjno-Taktycznego, szeroko wykorzystywanego w WP). 
Te WTi są specjalnie zaprojektowane tak, aby były w pełni spój-
ne (zunifikowane) z wymienionym oprogramowaniem, 
zwłaszcza w zakresie jednolitego zarządzania tymi 
wyrobami techniki wojskowej;

 � warunków do tworzenia doraźnych środowisk labo-
ratoryjnych (testowych) na potrzeby m.in. weryfikacji 
i certyfikacji systemów: wsparcia dowodzenia oraz 
działań wojsk i/lub kierowania środkami walki;

 � infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do realizacji 
ćwiczeń oraz szkoleń wojskowych w kraju i za granicą;

 � ich wykorzystania do integracji SD z sensorami i efek-
torami;

 � możliwości projektowania oraz zaawansowanego za-
rządzania, w tym konfigurowania i monitorowania pracy 
sieci teleinformatycznych budowanych na bazie tych wy-
robów wojskowych.

WTi zapewniają także szeroki zakres możliwości taktyczno-tech-
nicznych, zgodnych z wymaganiami resortu ON. najważniejsze z nich to:

 � budowa skalowalnych, wielousługowych, wielosegmentowych i wy-
dajnych polowych sieci teleinformatycznych (przewodowych i bez-
przewodowych), w tym punktów dystrybucyjnych;

 � możliwość połączenia i integracji z innymi systemami eksploatowa-
nymi w SZ RP (w tym: ZWT JAŚMIN oraz ww. HMS C3IS JAŚMIN), 
platformami mobilnymi w oparciu o protokoły ujęte w polskich nor-
mach obronnych i/lub dokumentach NATO (STANAG’ach i AJP) oraz 
cywilnymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi stosowanymi również 
w wojskowych systemach IT;

 � szeroka interoperacyjność i kompatybilność dzięki zastosowaniu wie-
lu protokołów komunikacyjnych i routingu oraz krajowych i sojuszni-
czych standardów militarnych, a także niemilitarnych styków transmi-
syjnych z innymi systemami;

 � wysoka jakość (poprzez zaimplementowany QoS - Quality of Service) 
i prędkość transmisji danych (w zakresie: łączności fonicznej IP, wy-
miany poczty elektronicznej, dystrybucji plików i usługi wideokonfe-
rencji) o maksymalnej przepustowości do 10 Gb/s;

 � wysoki poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez imple-
mentację i wykorzystanie m.in.: portów typu Mirroring, wykrywa-
nia włamań w systemie IDS, serwera uwierzytelniającego RADIUS, 
kontroli dostępu na poziomie portu EAPoL (IEEE 802.1X), macierzy 
dyskowych, protokołu IPSec przy tworzeniu bezpiecznych sieci VPN 
oraz kontrolowanego dostępu użytkowników do wszystkich zasobów 
i usług sieciowych;

 � wysoka trwałość i odporność konstrukcyjno-mechaniczna (również w 
przypadku wieloletniego składowania i częstego transportu lądowe-
go, morskiego i lotniczego), a także ergonomia i estetyka techniczna 
wszystkich urządzeń;

 � wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego dzięki zastosowaniu np.: 
odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej (przeciwzwarciowej, prze-
ciwprzeciążeniowej i przeciwprzepięciowej), systemów zasilania awa-
ryjnego i uziemienia;

 � elastyczna i modułowa budowa wszystkich komponentów sprzęto-
wych, zapewniająca szybką, łatwą oraz skalowalną rozbudowę sys-
temu teleinformatycznego, a także sprawne i szybkie serwisowanie 
urządzeń tych WTi.

Do końca 2019 r. SZ RP (w ramach pierwszego etapu realizo-
wanej umowy) otrzymały dziesięć WTi w wersji przenośnej oraz 
dwa zestawy urządzeń szkolno-treningowych, które pomyślnie za-
instalowano w laboratoriach Wojskowej Akademii Technicznej. 

www.teldat.com.pl

WĘZŁY TELEINFORMATYCZNE  
W WERSJI PRZENOŚNEJ 

TELDAT
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Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. 
(WCBKT S.A.), rozwijając i unowocześniając opracowane w Spół-
ce konstrukcje, wyprodukowało m.in. kolejną wersję Lotniskowe-
go Urządzenia Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów LUZES 
V/D seria V, przeznaczonego do obsługi wszystkich typów statków 
powietrznych. Jedną z podstawowych zalet nowo opracowanego 
urządzenia jest zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań, przy 
zachowaniu wszystkich funkcji, jakie są wymagane od tego rodzaju 
urządzeń, w tym możliwość jednoczesnego zasilania dwóch statków 
powietrznych w dowolnych warunkach terenowych, przy zachowaniu 
wysokiej mobilności. Urządzenie jest już wykorzystywane na pol-
skich lotniskach wojskowych i w bazach lotniczych. 

WCBKT S.A. jest jedynym w Polsce producentem urządzeń naziem-
nej obsługi statków powietrznych (NOSP). Lotniskowe Urządzenie Za-
silania Elektroenergetycznego Samolotów - LUZES V/D seria V jest na-
stępcą wysłużonych urządzeń APA-5, produkcji byłego ZSRR i urządzeń 
LUZES V/D poprzednich generacji. Zostało ono, zgodnie z wymaganiami 
Sił Zbrojnych RP zabudowane na samochodzie ciężarowym wysokiej 
mobilności Jelcz 442.32. Jest ono przeznaczone do zasilania energią 
elektryczną wszystkich typów statków powietrznych użytkowanych 
przez Siły Zbrojne RP, w tym również samolotów F-16 i F-35. Używa się 
je w procesie sprawdzania stanu technicznego statków powietrznych na 
ziemi oraz do rozruchu silników lotniczych. 

Główną zaletą urządzenia elektroenergetycznego LUZES V/D seria 
V jest m.in. zastosowanie rozwiązania, polegającego na zabudowaniu 
agregatu prądotwórczego na 15’’ ramie kontenerowej oraz zastosowa-
nia sterowania urządzeniem, nie powiązanego z platformą, na której jest 
ono zabudowane. Umożliwia to, w zależności od potrzeb, zabudowanie 
urządzenia na samochodzie ciężarowym lub przyczepie, bez konieczno-
ści wykonywania czasochłonnych prac polegających na dostosowaniu 
urządzenia LUZES do nadwozia. 

Urządzenie LUZES V/D seria V jest napędzane silnikiem wysokopręż-
nym, który może być zasilany zarówno olejem napędowym, jak i pali-
wem lotniczym. Urządzenie w całości zostało zaprojektowane w WCBKT 
S.A., w oparciu o rozwiązania własne z wykorzystaniem zespołów opra-
cowanych i wyprodukowanych przez polskie firmy. - Urządzenie to może 
być cyfrowo, zdalnie uruchamiane i sterowane za pomocą tabletu, moż-
na również zdalnie przeprowadzać jego diagnostykę, co jest autorskim 
i wyjątkowym w skali światowej rozwiązaniem - podkreśla Piotr Kisiel, 
Prezes WCBKT S.A.

Najnowsze urządzenie lotniskowego zasilania elektroenergetyczne-
go LUZES V/D seria V wyposażono w szereg innowacyjnych rozwiązań 
m.in. zastosowano systemy: 

 � własnego sterownika mikroprocesowego do regulacji pracą całe-
go urządzenia - spółka jest autorem i właścicielem dokumentacji  
i algorytmów sterujących, 
 �zdalnego bezprzewodowego sterowania za pośrednictwem tabletu 
pełniącego rolę pulpitu sterującego w kabinie kierowcy lub na pokła-
dzie obsługiwanego samolotu, 
 �szybkiego startu zimowego w temperaturze do minus 30o C, 
 �autodiagnostyki, który zabezpiecza urządzenie przed błędnym działa-
niem oraz informuje użytkownika o zaistniałych usterkach,

 � ciągłej kontroli jakości energii zgodnie z PN-ISO-6858. 

Jednym z ważnych rozwiązań teleinformatycznych jest zastosowa-
nie systemu zdalnej diagnostyki, co znacznie skraca czas oceny pracy 
urządzenia LUZES V/D seria V.

Dzięki temu stało się możliwe szybkie rozwiązanie zaistniałego pro-
blemu, bez konieczności czasochłonnego i kosztownego wysłania Grupy 
Serwisowej na miejsce zdarzenia. 

Zastosowanie tego systemu w całej gamie urządzeń NOSP umożli-
wia m.in. monitorowanie stanu technicznego wielu urządzeń znajdują-
cych się w różnych lokalizacjach poprzez ciągły dostęp do danych po-
miarowych i informacji o stanie urządzenia.

Pozwala to na natychmiastową reakcję w przypadkach kryzyso-
wych, analizę bieżących lub archiwalnych danych, a przede wszystkim 
zapewnienie bezpiecznego przesyłania informacji w formie szyfru.

Urządzenie LUZES V/D seria V dzięki zapasowi mocy oraz uniwer-
salnym wyjściom przystosowane jest, jak wszystkie inne urządzenia 
opracowane i wyprodukowane w WCBKT S.A. do współpracy ze stat-
kami powietrznymi produkcji zarówno zachodniej, jak i rosyjskiej. 

Samochód JELCZ 442.32, który jest bazową platformą LUZESA V/N 
seria V w wersji dostarczanej do Sił Zbrojnych RP, jest pojazdem bardzo 
dobrze wyposażonym we wszelkie systemy potrzebne zarówno do pracy 
w trudnych warunkach terenowych, jak i na drogach utwardzonych. 

W ocenie ppłk. Marcina Balcerzaka, szefa Techniki Lotniczej 32. 
Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, do najważniejszych zalet 
tego pojazdu należy m.in. zaliczyć wyposażenie go w układ szybkiego 
pompowania kół, wyciągarki elektryczne, napęd na wszystkie osie oraz 
duży prześwit mostów, co umożliwia pokonywanie bardzo wymagają-
cych przeszkód terenowych. 

W listopadzie 2019 roku WCBKT S.A. zawarło z 3. Regionalną 
Bazą Logistyczną w Krakowie umowę na dostawę kolejnych kilkuna-
stu sztuk nowych urządzeń, w tym w ramach wymiany postradzieckie-
go sprzętu NOSP zostało dostarczone Siłom Zbrojnym RP, 10 nowych 
urządzeń LUZES V/D seria V. Umowa, oprócz dostawy, obejmowała 
również przeszkolenie personelu w zakresie ich obsługi. Umowa zo-
stała zrealizowana w terminie. Nowe urządzenia trafiły m.in. do jed-
nostek wojskowych w Malborku, Powidzu, Dęblinie, Inowrocławiu, 
Pruszczu Gdańskim, Nowym Glinniku i Leźnicy Wielkiej.

http://wcbkt.pl/

LOTNISKOWE URZĄDZENIE ZASILANIA 
ELEKTROENERGETYCZNEGO SAMOLOTÓW 

LUZES V/D SERIA V

Podstawowe dane techniczne: 
 ∙ Wymiary z pojazdem (dł. x szer .x wys.): 7,6 m x 2,44 m x 2,74 m,
 ∙ Masa z pojazdem: 12,4 tony,
 ∙ Długość kabli wydawczych: 20 m,
 ∙ Moc ciągła dla prądu znamionowego: 125 kVA, 
 ∙ Maksymalny prąd znamionowy w fazie: 400 A (260 A na jednym kablu), 
 ∙ Maksymalny prąd stały (w ciągu 5 sek./ 1 sek.): 1800 A/2500 A.
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Specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej skonstruowali autono-
miczny śmigłowiec, który osiąga prędkość do 120 km/h, wznosi się 
na wysokość do trzech kilometrów i może zabrać około 14 kg ładunku. 
W grudniu 2019 r. Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP) o kryptonimie 
WABIK uzyskał certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego w podkategorii 
S1. Można go wykorzystać samodzielnie (bez sterowania) w misjach 
poszukiwawczo–ratowniczych, patrolowaniu kompleksów leśnych oraz 
prowadzeniu rozpoznania w czasie pożarów.

Opracowanie statku powietrznego zapoczątkowano w trakcie realiza-
cji projektu o nazwie „Wsparcie klastra konstrukcji i technologii General 
Aviation” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. Projekt został zakończony w 2015 r. i dalej był realizowany 
przez Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT przy wsparciu firmy DRI So-
lutionsp. z o.o.

Autonomiczny, bezzałogowy statek powietrzny miał swoją premie-
rę podczas MSPO 2018 jako demonstrator, a także był prezentowany 
w 2019 r. na stanowisku WAT w Kielcach już w formie prototypu. - BSP 
WABIK przypomina śmigłowiec, co powoduje, że trudniej się nim steruje, 
ale za to pozwala latać szybciej, dalej i w dużo trudniejszych warunkach po-
godowych niż przy porównywalnej wielkości quadrocopterach – informuje 
prof. dr. hab. inż. Aleksander Olejnik z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa 
WAT.

BSP WABIK wyposażony został w pokładowy system kontroli lotu, 
umożliwiający autonomiczne wykonanie pionowego startu, lotu oraz pio-
nowego lądowania. System jest obsługiwany poprzez naziemną stację 
kontroli lotu (NSKL) zabudowaną na specjalistycznym samochodzie do-
stawczym, umożliwiającą definiowanie trasy lotu i obserwację aktualnych 
parametrów lotu. Dodatkowo, układ anten trakujących zapewnia komunika-
cję z jednostką nawet w odległości kilkudziesięciu kilometrów.

Ważący zaledwie 20 kg dron jest w stanie zabrać około 14 kg ładun-
ku. Na wyposażeniu BSP jest obserwacyjna głowica optoelektroniczna 
DRI–200 umożliwiająca detekcję, identyfikację oraz rozpoznanie obiektów 
i zagrożeń. W skład wyposażenia optycznego wchodzą: kamera światła 
dziennego z ciągłym 18–krotnym zoomem optycznym oraz kamera ter-

mowizyjna z obiektywem 35 mm, z możliwością pomiaru temperatury 
i definiowania izoterm. Transmisyjne łącze wideo pozwala na przesyłanie 
zakodowanego obrazu i danych do NSKL w czasie rzeczywistym. Dodat-
kowo obraz może być nagrywany na kartę SD bezpośrednio na pokładzie 
BSP WABIK.

W powietrzu bezzałogowy śmigłowiec może spędzić do dwóch godzin. 
W tym czasie może pokonać trasę 
o długości 200 kilometrów, osiąga-
jąc prędkość maksymalną 120 km/h 
i wysokość aż trzech kilometrów.

Śmigłowiec może monitorować 
obszar kilkudziesięciu hektarów, do-
starczając obraz wideo w zakresie 
światła widzialnego i podczerwieni, 
przesyłany w czasie rzeczywistym. 
BSP WABIK posiada także możliwość 

wspomagania zadań szkoleniowych Sił Zbrojnych RP, odbywających się 
w terenie. Autonomiczny dron może również służyć do monitorowania 
infrastruktury krytycznej, patrolowania obszarów przygranicznych czy 
też wspomagania akcji przeciwdziałania atakom terrorystycznym, a także 
wsparcia z powietrza działań służb porządku publicznego (np. patrolo-
wanie kompleksów 
leśnych, prowadzenie 
rozpoznania w trakcie 
pożarów czy klęsk ży-
wiołowych).

Przykładem prak-
tycznego wykorzysta-
nia BSP WABIK jest 
fakt, że konstruktorzy 
z Wydziału Mechatro-
niki i Lotnictwa we 
współpracy z Wydzia-
łem Inżynierii Lądowej 
i Geodezji WAT spraw-
dzili zastosowanie 
statku powietrznego w zadaniach rozpoznania lotniczego za pomocą kamer 
spektralnych, które pozwalają na łatwe rozróżnienie roślinności od obiek-
tów sztucznych. Obecnie BSP WABIK jest wyposażany w system oprysku 
substancji lotnych.

W grudniu 2019 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego przyznał „Pozwolenie 
na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej” dla statku powietrznego 
BSP WABIK kończące skomplikowany proces certyfikacji. Na podstawie 
wykonanych prób w locie śmigłowiec został uznany za zdatny do lotu 
w kategorii specjalnej. Wyrażono zgodę na rejestrację w polskim reje-
strze cywilnych statków powietrznych, co oznacza jego dopuszczenie do 
eksploatacji potwierdzonej przez ULC.

BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY WABIK 

Podstawowe dane taktyczno–techniczne:
 ∙ Szerokość (bez łopat): 0,56 m,
 ∙ Długość (bez łopat): 2,5 m,
 ∙ Wysokość: 0,78 m,
 ∙ Maksymalna masa startowa: 35 kg,
 ∙ Udźwig całkowity: 14 kg,
 ∙ Prędkość maksymalna: 120 km/h,
 ∙ Moc napędu: 9 KM,
 ∙ Pułap lotu : 3 km,
 ∙ Czas lotu: do 2 godz.,
 ∙ Zasięg: 200 km,
 ∙ Znaki rejestracyjne: SP–XWB.
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Polska nie posiada żadnego systemu wynoszenia ładunków na niską or-
bitę okołoziemską LEO (ang. Low Earth Orbit). Jest to jedna z przyczyn, 
że nie dysponujemy zarówno cywilnymi jak i wojskowymi satelitami 
komunikacyjnymi lub rozpoznawczymi. Wstępne analizy wskazały, że 
jako platformę lotniczą można by wykorzystać zmodyfikowany samolot 
MiG-29 do wynoszenia rakiety kosmicznej 5W28 o masie do ok. 4000 
kg, bądź samolot CASA C-295M, co umożliwiłoby umieszczanie na orbi-
cie mikrosatelitów lub nanosatelitów.

Wprawdzie Polska może korzystać z systemów europejskich np. Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) lub podmiotów amerykańskich (NASA, 
Space X), jednak dostęp do nich jest ograniczony i bardzo kosztowny. 
Również całkowite uzależnienie się od zewnętrznych dostawców tych 
usług w tak ważnych obszarach bezpieczeństwa państwa jak rozpoznanie 
satelitarne może skończyć się podobnie jak w przypadku systemu nadajni-
ków naziemnych radia i telewizji. W ważnych dla kraju momentach może 
pojawić się możliwość odcięcia z „powodu desynchronizacji nadajników” 
lub „zakłóceń o nieznanym charakterze”. Dlatego uzasadnione wydaje 
się opracowanie własnego krajowego, niezależnego systemu wynoszenia 
ładunków, który stanie się czynnikiem postępu w rozwoju krajowej tech-
nologii kosmicznej. W rezultacie, osiągnęlibyśmy zupełnie nowe zdolno-
ści w technologii kosmicznej, które dotąd były zarezerwowane dla krajów 
dysponujących technologią kosmiczną. Samo opracowanie i analiza moż-
liwości takiego systemu byłyby szansą dla polskich uczelni technicznych 
oraz podmiotów prawnych i firm, które chciałyby inwestować swoje zasoby 
w szeroko rozumiany segment kosmiczny.

W Polsce prace związane z wynoszeniem rakiet kosmicznych przez 
samoloty zainicjowano w 2016 roku w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa 
Wojskowej Akademii Technicznej przez prof. Aleksandra Olejnika i dokto-
rów Pawła Dobrzyńskiego i Bogdana Machowskiego. Początkowo zainte-
resowano się głównie osiąganymi trajektoriami lotu przez przeciwlotniczy 
pocisk rakietowy 5W28 systemu S-200 przy warunkach początkowych 
zapewnionych przez samolot MIG-29. W roku 2016 zespół naukowy zapro-
ponował opracowanie unikalnego systemu wynoszenia ładunków w opar-
ciu o system składający się z samolotu-nosiciela oraz orbitera-rakiety 
kosmicznej. W założeniu samolot służyłby jako platforma do wynoszenia 
rakiety-orbitera na wysokość kilkunastu tysięcy metrów. Po bezpiecznym 
rozłączeniu dokonywany byłby jej start i po osiągnięciu pułapu od 100 km 
do 250 km (w zależności od potrzeb) zwalniałaby się ładunek użyteczny 
(jeden większy lub kilka mniejszych). Takie systemy były już opracowane 
w przeszłości (m. in amerykański system wojskowy ASAT, F15GSE czy ko-
mercyjny White Knight-Space Ship).

Wstępne analizy wykazały, że w Polsce jako platformę lotniczą można 
by wykorzystać zmodyfikowany samolot MiG-29 do wynoszenia rakiety 
kosmicznej o masie do ok. 4000 kg, co umożliwiłoby umieszczanie na or-
bicie mikrosatelitów lub nanosatelitów. Modernizacja płatowca MiG-29 dla 
potrzeb programu jest jak najbardziej możliwa, gdyż w kraju dysponujemy 
pełną dokumentacją technologiczną samolotu oraz doświadczeniem i za-
pleczem remontowym. W zakładach WZL-2 S.A. w Bydgoszczy od dwu-
dziestu lat wykonuje się modernizacje i remonty tego samolotu.

Kolejną ważną przesłanką skłaniającą zespół do zainteresowania się 
problematyką były coraz częściej pojawiające się sygnały o konieczności 
wycofania z użytkowania przeciwlotniczych zestawów rakietowych S-200 
Vega (SA-5 Gammon). Trafiły one do Polski w 1986 r. na wyposażenie 78 
Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej w Mrzeżynie. S-200 to produkt 
rosyjski, opracowany w 1960 r., eksportowany do krajów Układu Warszaw-
skiego i na Bliski Wschód m. in. w celu ich obrony przed amerykańskimi 

samolotami rozpoznawczymi Lockheed SR-71 Blackbird. Pociski ziemia
-powietrze zestawów S-200 posiadały zasięg do 240 km i zawierały kilka 
nowinek technicznych, czyniących z nich skuteczny system przeciwlotni-
czy. Pocisk SA-5 został m. in. wyposażony w pierwszą samonaprowadzają-
cą półaktywną głowicę radarową. Powierzchnie aerodynamiczne pocisków 
są automatycznie dostosowywane do prędkości i wysokości lotu. W latach 
80-tych pocisk z powodzeniem przechwytywał izraelskie samoloty zwia-
dowcze na dystansie 190 km, co było niespotykanym na świecie osiągnię-
ciem. Osiągi pocisku SA-5 umożliwiały użycie tej technologii jako platformy 
dla doświadczalnej rakiety hipersonicznej Kholod, która została stworzona 
do przekroczenia prędkości 5,75 Ma. Prototyp Kholoda składał się z modu-
łu Soyuz TMKB z ciekłym wodorem i zmodyfikowaną rakietą SA-5. Projekt 
doprowadził do powstania innych rosyjskich rakiet hipersonicznych oraz 
rozwoju technologii silników typu scramjet na świecie.

Rozpoczęcie prac analitycznych nad projektem zbiegło się z serią kata-
strof samolotów MiG-29. Aby projekt nie został zarzucony, doktorzy Paweł 
Dobrzyński i Bogdan Machowski zaproponowali koncepcję wykorzystania 
innowacyjnego systemu lotniczo-rakietowego do wynoszenia mikro i na-
nosatelitów na LEO. Koncepcja różni się znacznie od pierwotnej i obejmo-
wała modyfikację samej rakiety i zmieniono samolot nosiciel z MiG-29 na 
CASA C-295M. 

Przeprowadzone badania symulacyjne wykazały, że konieczne jest po-
zostawienie silników startowych rakiety 5W28, dzięki temu tory i prędkości 
dla obu nosicieli pozostają prawie niezmienione.

Jest to całkowicie polskie rozwiązanie, dające możliwość wynoszenia 
roju nano lub kilku mikro satelitów na orbitę do 250 km, przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa dla załogi statku powietrznego. Zaletą tego rozwiązania 
jest brak konieczności długotrwałego szkolenia obsługi, bowiem elementy 
tego systemu są obecnie eksploatowane w kraju. 

Autorzy koncepcji osiągnęli metodami symulacji komputerowej 
próg III poziomu gotowości technologii. Oceniają, że prace do osiągnię-
cia VI poziomu technologii w zakresie pocisku rakietowego i przysto-
sowania samolotu potrwają dwa lata i drugie tyle na wdrożenie od mo-
mentu rozpoczęcia finansowania tej fazy. Przedstawiony projekt rozwija 
technologie podwójnego zastosowania w zakresie integracji systemów 
wieloczujnikowych i wielowidmowych (multispektralnych, hiperspek-
tralnych), co umożliwia polskim firmom rozwój nowych technologii 
z obszarów kosmicznych oraz technologii przełomowych. 

KONCEPCJA INNOWACYJNEGO SYSTEMU  
LOTNICZO-RAKIETOWEGO DO WYNOSZENIA MIKRO 

I NANOSATELITÓW NA NISKĄ ORBITĘ 
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Zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa taktycznych systemów 
łączności radiowej resortu obrony narodowej służy opracowa-
ny w Wojskowej Akademii Technicznej – na razie na poziomie 
demonstratora - system zabezpieczenia przed nieuprawnio-
nym użyciem tych urządzeń oparty na monitoringu parametrów 
życiowych operatora o nazwie SZARŻA.

W trakcie działań taktycznych na współczesnym polu walki 
najpowszechniejszym i najczęściej stosowanym systemem wy-
miany danych jest łączność radiowa. Realizacja działań w tym 
zakresie może wiązać się z zagrożeniem przejęcia środków łącz-
ności przez osobę nieuprawnioną. W przypadku przechwycenia 
urządzenia nieuprawniony użytkownik uzyskuje dostęp do zaso-
bów sieci, zgodnie z wcześniej przeprowadzoną procedurą auto-
ryzacji. Celowe było więc opracowanie odpowiedniego systemu 
bezpieczeństwa, który umożliwi wykrycie stanu uniemożliwiają-
cego obsługę i ochronę radiostacji przez jej operatora, a tym sa-
mym możliwość przejęcia jej przez osobę nieuprawnioną.

Na opracowanie systemu zabezpieczenia radiostacji pola walki oparty 
na monitoringu parametrów życiowych operatora o kryptonimie SZAR-
ŻA Wojskowa Akademia Techniczna pozyskała w 2016 r. środki z Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy DOB-1P/01/01/2016). Był 
to konkurs dla młodych naukowców (do 35 roku życia) w ramach pro-
gramu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 
pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności”.

- Prace nad projektem zakończyły się 14 grudnia 2019 r. na VI pozio-
mie gotowości technologii – informuje dr Joanna Głowacka z Instytutu 
Systemów Łączności WAT, kierownik projektu. Demonstrator systemu 
składa się z platform programowo-sprzętowych, współpracujących 
z radiostacjami będącymi na wyposażeniu SZ RP oraz sensorów biome-
dycznych odpowiedzialnych za monitorowanie parametrów życiowych 
operatora.

Jednym z istotnych elementów systemu jest mechanizm monitoro-
wania stanu zdrowia żołnierza jako źródło danych dla algorytmów ana-
lizy, wnioskowania oraz detekcji stanów niepożądanych. Monitorowanie 
parametrów życiowych odbywa się poprzez ciągłą akwizycję sygnałów 
biomedycznych za pośrednictwem specjalizowanych sensorów pomia-
rowych umieszczonych na ciele żołnierza.

Wykrycie stanu niepożądanego operatora radiostacji wymaga oceny 
jego stanu zdrowia na podstawie zgromadzonych danych dotyczących 
parametrów życiowych. Prawidłowa ocena możliwa jest poprzez połą-
czenie danych pochodzących z wielu sensorów dokonujących pomiaru 
różnych parametrów życiowych: tętna, temperatury ciała, ciśnienia, sa-
turacji czy częstości oddechów.

Trudność oceny stanu żołnierza wynika z charakteru prowadzonych 
przez niego działań, które cechują się dużą aktywnością ruchową oraz 
wysokim poziomem stresu. Obydwa te czynniki mają znaczący wpływ 
na wartości monitorowanych parametrów życiowych. - Dlatego przy ich 
ocenie uwzględniana jest dodatkowo wiedza o aktualnej aktywności ru-
chowej monitorowanej osoby oraz dane pochodzące z interakcji z opera-
torem – wyjaśnia Joanna Głowacka�

Dodatkowym źródłem danych wspierającym wykrycie stanu niepo-
żądanego jest urządzenie umożliwiające interakcję z operatorem radio-
stacji. Dzięki niemu możliwe jest wysłanie alarmu, potwierdzenie bądź 
anulowanie wykrytego stanu niepożądanego przez operatora, uwierzy-
telnienie operatora oraz poinformowanie go o wykrytym niebezpiecz-
nym stężeniu tlenku węgla lub dwutlenku węgla przez sensory środowi-
skowe, które również wchodzą w skład systemu SZARŻA.

Ochrona przed nieuprawnionym dostępem do radiostacji wymaga, 
prócz wykrycia stanów niepożądanych, podjęcia odpowiedniej reakcji 
na zaistniałe zagrożenia. Decyzja dotycząca reakcji podejmowana jest 
w trybie lokalnym w sposób wskazany przez algorytm decyzyjny lub 
zdalnie. W tym ostatnim przypadku ostateczną decyzję podejmuje do-
wódca, który prócz informacji z algorytmu może uwzględnić dodatkową 
posiadaną przez siebie wiedzę.

Istotną rolę w projekcie SZARŻA odrywa aplikacja, opracowana 
w WAT na potrzeby m.in. dowódcy. Dzięki temu otrzymuje on wizualiza-
cję aktualnej sytuacji dotyczącej stanu zdrowia i zagrożenia operatorów 
radiostacji oraz proponowanych reakcji wskazywanych przez system. 
Aplikacja umożliwia dowódcy podjęcie decyzji o ewentualnym zdalnym 
wysterowaniu zagrożonych radiostacji. Wysterowanie radiostacji odby-
wa się drogą radiową. Radiostacja po otrzymaniu komendy sterującej, 
przekazuje ją do podłączonego do niej mikrokomputera, który dokonuje 
interpretacji komendy. Następnie do radiostacji przekazywana jest od-
powiednia instrukcja, która powoduje zmianę ustawień parametrów ro-
boczych i wyłączenie urządzenia.

Funkcjonalność demonstratora systemu SZARŻA testowana była 
w warunkach laboratoryjnych oraz w środowisku zbliżonym do rzeczy-
wistego. Przeprowadzone badania potwierdziły poprawność wykrywa-
nia stanów niepożądanych operatora radiostacji podczas mobilności 
oraz możliwość zdalnego sterowania radiostacjami, będącymi na wy-
posażeniu SZ RP. Dalsze prace dotyczące systemu SZARŻA powinny 
dotyczyć opracowania sensorów monitorujących parametry życiowe 
operatora radiostacji, które będą dostosowane do wykorzystania w wa-
runkach działań taktycznych.

Elementy systemu SZARŻA dotyczące monitoringu parametrów 
życiowych oraz fuzji danych, mogą być wykorzystane w systemach 
związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej RP, zarzą-
dzania kryzysowego oraz w Policji, Straży Granicznej i Państwowej 
Straży Pożarnej. Dzięki dostosowaniu algorytmów decyzyjnych me-
chanizmy te mogą być wykorzystane do informowania o lokalizacji 
osób, u których zidentyfikowano niepokojące parametry życiowe, 
np. podczas prowadzenia akcji ratunkowych w warunkach zagrożenia 
zdrowia i życia.

SYSTEM ZABEZPIECZENIA RADIOSTACJI POLA WALKI 
OPARTY NA MONITORINGU PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH 

OPERATORA SZARŻA
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Nowoczesne technologie mogą znacznie ograniczyć ryzyko zagrożenia 
przewodników psów podczas prowadzenia niebezpiecznych akcji np. 
rozpoznania saperskiego, pościgowych czy poszukiwawczych. Umoż-
liwiają m. in. bezpośrednie monitorowanie czynności specjalnych oraz 
dowodzenie akcją z dowolnego miejsca na świecie. Do wdrożenia tego 
systemu przymierza się Straż Graniczna, ale niezbędny jest kolejny 
etap prac rozwojowych i rozwiązanie dwóch problemów: szybszego 
czasu reakcji modułu nawigacyjnego oraz utrzymania niezakłóconej 
łączności. 

Takie wnioski nasuwa się po zakończeniu w 2019 r. realizacji projektu 
pt. „System zdalnego kierowania oraz monitoringu pracy psów służbo-
wych do działań granicznych i specjalnych” na VI poziomie gotowości 
technologii. Projekt był wykonywany na zlecenie gestora, czyli Komendy 
Głównej Straży Granicznej przez konsorcjum w składzie: Wojskowa Aka-
demia Techniczna (lider) oraz Longe Vity i HTRC, przy ścisłej współpracy 
z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 

Psy w służbach mundurowych są wykorzystywane w tak zwanych ze-
społach K-9 ze względu na wysoką ich skuteczność . - Intencją gestora 
było zwiększenie efektywności działania zespołów K-9 dzięki tzw. „wirtual-
nej smyczy”, umożliwiającej ciągły kontakt i kontrolę nad psem – wyjaśnia 
Marcin Szołucha, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, WAT, kierownik 
projektu. Projekt obejmował m.in. dostarczenie rozwiązań sprzętowych 
i programistycznych oraz opracowanie metodyki szkolenia przewodników 
i psów dostosowanych do funkcjonalności systemu. 

Straży Granicznej zależało, by system miał budowę modułową, którą 
można byłoby dopasować do bieżących potrzeb operacyjnych.

Gestorzy oczekiwali, że projektowany system będzie miał możliwość: 
 � rejestracji obrazu i dźwięku oraz niezakłóconą transmisję na odległość 
co najmniej 200m,

 � wysyłania komend w postaci głosowej lub sygnału zamienianego na wi-
bracje w zestawie nasobnym psa na odległość co najmniej 200m,

 � rejestracji obrazu w zakresie RGB i NIR,
 � prowadzenia czynności z wykorzysta-
niem systemu przez okres co najmniej 40 
minut na jednym zestawie baterii,

 � monitorowania akcji prowadzonej przez 
zespół pies-przewodnik za pomocą bez-
załogowych systemów lotniczych. 

Wyzwaniem dla konstruktorów było 
ograniczenie masy instrumentów elektro-
nicznych i optoelektronicznych stanowią-
cych część zestawu nasobnego psa i prze-
wodnika. W przypadku psów waga tego 
urządzenia nie powinna przekraczać 10 
proc. masy zwierzęcia (nie więcej niż 3,5-
4,5kg). Ponadto konieczna była ciągłość nieprzerwanej transmisji dźwięku, 
obrazu oraz komend na odległość co najmniej 200m. 

Badania weryfikujące funkcjonalność poszczególnych elementów 
systemu w środowisku pracy zbliżonym do rzeczywistych warunków 
operacyjnych na poziomie prototypu wykonano na terenie poligonu WAT. 
Przeprowadzone wtedy testy pozwoliły na identyfikację dwóch problemów 
wymagających korekty na kolejnych etapach realizacji projektu, aż do 
wdrożenia tego systemu. Pierwszym z nich jest zbyt długi czas inicjaliza-
cji modułu nawigacyjnego GNSS (najpopularniejszego systemu nawigacji 

satelitarnej),który wynosił ponad 5 minut. Jest to czas niedopuszczalny 
z punktu widzenia operacji taktycznej prowadzonej przez Straż Granicz-
ną. W związku z tym pojawiła się rekomendacja wykorzystania informacji 
wspomagającej (Augmented GNSS), pozwalającej na szybsze osiągnięcie 
inicjalizacji i wyznaczenie pozycji elementów systemu w czasie krótszym 
niż 1min. 

Drugim problemem było utrzymanie niezakłóconej łączności pomię-
dzy zestawem nasobnym psa a przewodnikiem na odległość powyżej 
300m w terenie otwartym oraz 200m w terenie o intensywnym zalesieniu. 
Problem objawiał się dużym zaszumieniem transmitowanego obrazu, co 
znacząco utrudniało prowadzenie standardowych czynności operacyjnych. 
Element ten wymaga poprawy w dalszych etapach projektu. 

Innowacyjnym rozwiązaniem zaproponowanym w tym projekcie 
było wykorzystanie w zestawie nasobnym (oprócz cyfrowych urządzeń 
rejestrujących i transmitujących dźwięk i obraz) czujników inercyjnych 
umożliwiających identyfikację gestów wykonywanych przez psa na etapie 
szkolenia. Są one odpowiednio tłumaczone na informacje przekazywane 

przewodnikowi. Pozwala to na monitorowanie pracy 
psa bez konieczności bezpośredniego udziału prze-
wodnika w czynnościach. 

Niespotykanym na rynku rozwiązaniem było 
także uwzględnienie w systemie Mobilnego Centrum 
Dowodzenia, które nadzoruje prace zespołu pies
-przewodnik. MCD umożliwia sterowanie pracą psa 
w bezpiecznej odległości od obszaru prowadzonych 
czynności, w tym również wykorzystaniem dronów 
do ciągłego monitorowania czynności. 

W efekcie wdrożenia tego projektu oraz wyko-
rzystania cyfrowych narzędzi możliwe jest stero-
wanie psem bez przewodnika i całkowite kontrolo-

wanie przebiegu akcji wyłącznie przez MCD. Jest to szczególnie istotne 
przy akcjach pościgowych, prowadzonych bez smyczy. Warunkiem jest, 
aby tak funkcjonujący system posiadał zabezpieczenia w postaci proce-
dur awaryjnych umożliwiających lokalizację i przywołanie psa w mo-
mencie awarii lub utraty bezpośredniej łączności z zestawem nasob-
nym. Będzie to możliwe na kolejnych etapach projektu.

SYSTEM ZDALNEGO KIEROWANIA ORAZ MONITORINGU 
PSÓW SŁUŻBOWYCH W DZIAŁANIACH SPECJALNYCH 

CYBERDOG
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Nowe rozwiązania konstrukcji pojazdów opancerzonych, lepsza opie-
ka nad weteranami, czy bardziej przydatne dla żołnierzy instrukcje 
obsługi sprzętu, to efekt unikatowego w skali światowej projektu  
pt. „Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez 
działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym”.

Projekt zwany w skrócie AFGAN na rzecz bezpieczeństwa i obron-
ności państwa realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Wojskowy 
Instytut Medyczny (lider),Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia 
Sztuki Wojennej, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodo-
wej, i AMZ Kutno SA. W ramach umowy nr DOBR-BI04/022/13149/2013 
uzyskano pod koniec 2013 r. dofinansowanie z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju na realizację programu, który zakończy się w lipcu 
2020r.

O programie AFGAN było głośno trzy lata temu przy okazji nagro-
dy, jaką ortopedzi z Kliniki Ortopedii i Traumatologii WIM otrzymali 
w grudniu 2016 r. od amerykańskich kolegów w czasie prestiżowej kon-
ferencji SOMOS 2016 w USA. Praca ppłk. lek. Marcina WOJTKOWSKIE-
GO pt. „Opis profilu zdrowotnego pacjenta – weterana PKW Afganistan 
w oparciu o ocenę pourazowych uszkodzeń narządu ruchu”, została 
najwyżej oceniona z 40 przedstawionych na tej konferencji. Powstała 
w oparciu o badania rannych i poszkodowanych żołnierzy, które trwały 
w WIM od lutego do października 2015 r. Specjaliści z WIM przebadali 
w sumie 221 polskich żołnierzy, którzy zostali poszkodowani w Afgani-
stanie i byli hospitalizowani powyżej 7 dni.

Prowadzone badania medyczne (ortopedyczne, laryngologiczne, 
psychiatryczne, dermatologiczne), które w przypadku każdego żołnie-
rza trwały cztery doby wskazały okolice ciała oraz narządy ulegające 
najczęstszym obrażeniom. Obejmowały one kończyny dolne, głowę 
i kręgosłup oraz narząd słuchu i równowagi, uszkodzenia skóry, mózgu, 
wywierając wpływ na psychikę i zachowanie. 

Wzajemna korelacja pozwoliła na opracowanie mapy obrażeń ciała 
u żołnierzy - pasażerów transportera Rosomak (KTO), co stało się przy-
czynkiem do zaprojektowania schematu KTO z podziałem na strefy we-
dług zajmowanego miejsca. Ponadto przeprowadzone analizy wykazały 
przemijające pourazowe zaburzenia ukrwienia mózgu, cechy przebytego 
Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD – Post-Traumatic Stress Disor-
der) i łagodnego uszkodzenia mózgu mTBI (milde Trauma Brain Injury). 
Z kolei analiza korelacji pomiędzy wynikami badania psychiatrycznego 
i laryngologicznego wykazała wysoką zależność pomiędzy mTBIa zabu-
rzeniem funkcji narządu równowagi (błędnik). 

- Są to bardzo istotne spostrzeżenia ponieważ na podstawie doko-
nanych analiz dziś wiemy, że istnieje konieczność wykonania badań ob-

razowych mózgu u poszkodowanych, u których doszło do uszkodzenia 
układu równowagi oraz możliwość wystąpienia zaburzeń psychicznych 
u zgłaszających zaburzenia równowagi – wyjaśnia dr hab. n. med. prof. 
nadzw. Andrzej Chciałowski z WIM, przewodniczący Komitetu Sterują-
cego oraz główny koordynator projektu. 

Wykonane badania, oprócz opracowania mapy obrażeń, pozwoliły 
także na przygotowanie zaleceń postępowania medycznego bezpośred-
nio w miejscu zdarzenia oraz na dalszych etapach ewakuacji i w okresie 
późniejszym. 

Oprócz badań medycznych w ramach konsorcjum zostały zaprojek-
towane i wykonane badania doświadczalne, poligonowe, symulacyjne 
i komputerowe dotyczące m.in. zewnętrznych i wewnętrznych struktur 
energochłonnych oraz nowych koncepcji rozwiązań konstrukcyjnych fo-
teli. Na bieżąco prowadzono konsultacje powołanego w ramach projektu 
zespołu ekspertów, którzy opracowywali wytyczne dotyczące konstruk-
cji m.in. foteli i systemów pasów bezpieczeństwa oraz paneli energo-
chłonnych poprawiających bezpieczeństwo żołnierzy. 

Przeprowadzono także szereg wielowariantowych badań ekspery-
mentalnych wytypowanych rozwiązań mobilnych konstrukcji ochron-
nych obciążonych falą uderzeniową.- W głównej mierze skoncentrowa-
no się na określeniu wpływu oddziaływania fali uderzeniowej na pojazd 
i jego pasażerów, energochłonność mobilnych konstrukcji ochronnych 
oraz optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych – dodaje dr hab. n. med. 
prof. nadzw. Andrzej Chciałowski. Zasadniczym celem tych badań była 
ocena skuteczności redukcji obciążeń działających na żołnierza podczas 
wybuchu miny lub IED.

Interesującym obszarem badań była także analiza oddziaływania 
ekwipunku oraz broni na żołnierza, biorąc pod uwagę różne ich rodza-
je oraz różne sposoby ich ułożenia w pojeździe. Przeprowadzono rów-
nież analizę różnych konstrukcji przykładowych rozwiązań mocowania 
siedzisk i przytrzymywania broni. Uzyskane wyniki, pozwolą dokonać 
wyboru optymalnych rozwiązań, umożliwiających ograniczenie w mak-
symalnym stopniu ryzyka urazów żołnierzy na skutek uderzenia przez 
broń osobistą.

W projekcie AFGAN przeprowadzone badania medyczne, symu-
lacyjne i doświadczalne oraz opracowane nowe struktury (panele) 
energochłonne i rozwiązania konstrukcyjne foteli, pozwolą na zwięk-
szenie bezpieczeństwa żołnierzy przekładającego się na ich zdrowie 
i życie.

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ŻOŁNIERZY NA MISJACH AFGAN
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Indywidualny ekran maskujący (IEM) może być modelo-
wym przykładem rozwiązania, opracowanym przez insty-
tut i firmę pod konkretne, zgłoszone potrzeby żołnierzy. 
Może służyć do budowy improwizowanego schronienia, 
noszy lub namiotu, a także – po zestawieniu czterech 
sztuk - wykonania zadaszenia maskującego dla większej 
grupy ludzi, sprzętu lub stanowiska dowodzenia. Ten mo-
dułowy system zaprezentowano po raz pierwszy na sto-
isku Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej i firmy 
LUBAWA SA podczas XXVII MSPO w Kielcach. 

Potrzeba opracowania tego produktu została zgłoszona 
do wrocławskiego WITI na początku 2018 r. przez żołnierzy 
6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. Zgłoszono 
potrzebę opracowania indywidualnego sprzętu maskujące-
go, który byłby wytrzymały w eksploatacji, łatwy w przeno-
szeniu i po odpowiednim zestawieniu mógłby także chronić 
sprzęt lub grupę ludzi. W celu ustalenia podstawowych pa-
ramentów technicznych i eksploatacyjnych przedstawiciele 
instytutu spotkali się z żołnierzami 6 BPD. Po określeniu 
wymagań taktyczno-technicznych wyrobu WITI nawiązało współpracę 
ze spółką Lubawa SA. 

Realizacja projektu sfinansowana została ze środków własnych 
Lubawa SA i WITI, przy czym Lubawa SA sfinansowała opracowanie 
dokumentacji i wykonanie IEM a WITI odpowiedzialne było za wykona-
nie badań eksploatacyjnych i współudział w opracowaniu dokumentacji 
technicznej.

- Pierwszy model wyrobu powstał w połowie 2018 roku - informuje 
Marian Czarnecki, szef logistyki WITI. Przy konstrukcji ekranu zastoso-
wano tkaninę z nadrukiem kamuflażu pięciokolorowego oraz dodatkowe 
pokrycie maskujące. Rozwiązanie to pozwoliło uzyskać odległości wy-

krycia obiektu w zakresie widzialnym na poziomie 80-120 m, zakresie 
noktowizyjnym 50-80 m,natomiast w zakresie termalnym 150-200 m. 
IEM zabezpiecza także przed niekorzystnymi warunkami atmosferyczny-
mi (wiatrem czy opadami). Materiał ekranu jest wytrzymały. Umożliwia 
m.in. wykonanie noszy do ewakuacji żołnierza z wyposażeniem (ok. 140 
kg).

Model wybranego ekranu został przebadany w WITI, ale przede 
wszystkim przez żołnierzy 6. batalionu powietrzno-desantowego z Gli-
wic w warunkach rzeczywistych. Po zgłoszeniu uwag skonstruowano 
kolejne prototypy IEM, który również poddano badaniom eksploatacyj-
nym m.in. na poligonie w Słowacji. W cyklu badawczo – projektowym, 
który trwał do września 2019 r., powstało osiem wersji wyrobu. Dopiero 
ósma wersja spełniła oczekiwania zgłaszających.

W skład zestawu elementów IEM wchodzi m.in. ekran maskujący 
tkaninowy i dzianinowy, a także torba oraz wyposażenie umożliwiające 
kotwienie do gruntu oraz napinanie. Ekran składa się z dwóch części: 
tkaninowego ekranu maskującego (podstawowego) i dzianinowego 
ekranu maskującego (uzupełniający, o wyjątkowej strukturze 3D i po-
prawiający ochronę przed rozpoznaniem w zakresie termalnym). Waga 
kompletu IEM nie przekracza 2,75 kg przy maksymalnych wymiarach 
opakowania 32 cm (długość), 14 cm (szerokość), 17 cm (wysokość). 
Z kolei ekran maskujący dzianinowy waży nie więcej niż 1,55 kg (przy 
wymiarach opakowania odpowiednio 28 cmx14cmx14 cm). Pod impro-
wizowanym namiotem z dwóch ekranów może spać trzech żołnierzy. 

Konstrukcja zapewnia możliwość łączenia ze sobą czterech IEM, 
dzięki czemu możliwe jest wykonanie większego zadaszenia maskują-
cego. – Pełne możliwości wykorzystania tego systemu zaprezentowa-
no w 2019 r. podczas pokazu zorganizowanego dla dowództwa Wojsk 
Specjalnych. Spółka zamierza nadal testować różne dodatkowe warianty 
IEM wraz z żołnierzami 6.BPD PDS i WITI – dodaje Paweł Handkiewicz, 
dyrektor ds. handlowych Lubawa SA.. 

Ekran został wprowadzony do tabeli należności sprzętu dla żoł-
nierzy jednostek powietrznodesantowych. Gestor, czyli Zarząd Inży-
nierii Wojskowej Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych RP podjął też 
decyzję o zakupie IEM na wyposażenie tych jednostek. 

INDYWIDUALNY EKRAN MASKUJĄCY IEM
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Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz 
szczecińska spółka Autocomp Management 
opracowali zwarty, multimedialny, moduło-
wy i o wysokiej mobilności strzelecki system 
szkoleniowy SI-C, zaprojektowany specjalnie 
pod potrzeby rynku cywilnego. Po raz pierwszy 
został on zaprezentowany na XXVII MSPO w 
Kielcach. 

- Pomysł narodził się po pytaniach użytkowni-
ków cywilnych, którzy mieli możliwość zapozna-
nia się z wojskowym stacjonarnym trenażerem 
do broni strzeleckiej Śnieżnik o mobilną wersję 
wyrobu niekoncesjonowanego – wyjaśnia mjr  
Tomasz Głogowski z Wojskowego Instytutu 
Technicznego Uzbrojenia. Podstawą rozwiąza-
nia SI-C jest zwarty, ultra kompaktowy moduł 
projekcji (MP) zabudowy w skrzynce montażo-
wo-transportowej. Całość zestawu można trans-
portować w bagażniku samochodu osobowego. 
Urządzenie składa się m.in. z miniaturowego 
komputera PC, kamery detekcji plamek lasera 
(w konfiguracji podstawowej, kamery IR bądź kamery detekcji plamek 
lasera i kamery IR (w konfiguracjach rozbudowanych), a także projek-
tora LCD, kabla zasilającego (bez UPS) oraz głośnika ze wzmacniaczem 
i punktu dostępowego Wi-FI. 

W skład zestawu SI-C wchodzi również klawiatura bezprzewodowa 
z gładzikiem, repliki broni oraz w wersji dodatkowej tablet sterujący, któ-
ry umożliwia instruktorowi czynne włączenie się w trening strzelecki. 
W treningu wykorzystywane są w ramach konfiguracji podstawowej:

 � pneumatyczne repliki broni, powszechnie dostępne na rynku (blow
-back), doposażone w moduł laserowy wyzwalany impulsem ciśnienia 
gazu roboczego, 

 � broń bojowa z emiterem laserowym umieszczonym w lufie, 
w ramach konfiguracji rozbudowanej również:

 � pneumatyczne repliki broni ASG wystrzeliwujące „kulki” o energii do 1 J,
 � dowolna broń bojowa z amunicją ćwiczebną, wystrzeliwującą pocisk 
kinetyczny lub z amunicją bojową, gdy zabezpieczona jest odpowied-
nia klasa ochrony balistycznej pomieszczenia. 

Gotowość do pracy SI-C uzyskuje się natychmiast po rozstawieniu 
i podłączeniu do zasilania. Wymagane jest przyciemnione pomieszcze-
nie o wymiarach co najmniej 5x4x2,5 m. Każde dodatkowe metry po-
wietrzni podnoszą komfort osób szkolących. Twórcy systemu strzelec-
kiego informują, że optymalnym ekranem do projekcji obrazu sytuacji 
treningowej jest płaska, biała, matowa lub półmatowa powierzchnia, np. 
ściana. Daje to możliwość realizowania treningu jednocześnie przez dwie 
lub maksymalnie cztery osoby. W przypadku użycia w treningu z repliką 

broni pneumatycznej (AGS), broni bojowej i amunicji bojowej lub ćwi-
czebnej, wymagane jest użycie ekranów rekomendowanych przez pro-
ducenta. Dla broni bojowej i amunicji bojowej wymagana jest adekwatna 
ochrona balistyczna pomieszczenia. Urządzenie może być po prostu wy-
korzystywane na strzelnicy krytej.

Dzięki prostemu i czytelnemu menu użytkownik korzystający z opro-
gramowania SI-C może w sposób intuicyjny przygotować urządzenie do 
pracy, przeprowadzić ćwiczenie, a także przeanalizować wyniki. 

Sytuacje treningowe SI-C realizowane są w oparciu o animację kom-
puterową. Użytkownik otrzymuje wraz z urządzeniem opracowane pod 
indywidualne potrzeby dwa zestawy ćwiczeń o charakterze:

 � stałym tzn. ze stałym zakresem przebiegu ćwiczenia, 
 � edytowalnym, w którym istnieje możliwość modyfikacji warunków 
strzelania np. ilości celów czy odległości prowadzenia ognia. 

Dodatkową opcją w tym systemie jest możliwość zamówienia ćwi-
czenia ze strzeleniami pozwalającymi na trening reakcji w sytuacjach 
nietypowych lub szkolenie z procedur postępowania w wymaganymi 
przez siebie wytycznymi. 

Zasada działania systemu SI-C opiera się na obserwacji ekranu przez 
kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego przez 
symulator broni lub uderzenia pocisku wystrzelonego z broni. Miniatu-
rowy komputer PC steruje pracą systemu i przetwarza niezbędne dane. 
Każdy zarejestrowany przez kamerę strzał (trafienie w ekran) powoduje 
zaprogramowane efekty i reakcje w scenariuszu ćwiczenia. 

- Ze względu na wiele ciekawych funkcjonalności tego typu wyrobu 
jako urządzenia treningowego Instytut prowadzi również prace nad ma-
łym mobilnym urządzeniem w wersji wojskowej, które może stanowić 
element systemu Śnieżnik - ujawnił Tomasz Głogowski� 

System strzelecki SI-C jest przeznaczony m.in. dla entuzjastów 
strzelectwa, szkół i uczelni o profilach „militarnych”, ale także dla firm 
zajmujących się ochroną osób i mienia oraz odpowiedzialnych za po-
rządek i bezpieczeństwo publiczne. Urządzenie z odpowiednio przygo-
towanymi i dedykowanymi rozwiązaniami oraz funkcjonalnościami jest 
idealnym narzędziem szkoleniowym wpisującym się w projekt Biura do 
Spraw Proobronnych MON - Pilotażowy program wspierania szkół po-
nadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych 
klas mundurowych.

Szczecińska spółka zapewnia użytkownikom wsparcie techniczne 
wyrobu, w tym także w okresie pogwarancyjnym oraz aktualizację 
oprogramowania.

SYSTEM STRZELECKI SI-C
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W połowie listopada 2019 r. Inspektorat 
Uzbrojenia podpisał umowę z Wojskowy-
mi Zakładami Łączności Nr 1 SA w Ze-
grzu na dostawę osiemnastu kompletów 
Ruchomych Kancelarii Tajnych RKT wraz 
z zestawem części zapasowych i pakie-
tem szkoleniowym. Wartość umowy wy-
nosi 35,5 mln złotych, a dostawy mają być 
zrealizowane w latach 2020-2021.

Na problem ochrony informacji nie-
jawnych w warunkach polowych zwrócono 
szczególną uwagę po ćwiczeniu „DRAGON 
15”. Podczas omówienia ćwiczenia wskaza-
no na pilną potrzebę wprowadzenia na wy-
posażenie jednostek wojskowych nowocze-
snych kancelarii kontenerowych. Podstawą 
do uruchomienia intensywnych działań 
zmierzających do pozyskania ruchomych 
kontenerowych kancelarii tajnych są dwa 
zarządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z 11 grudnia 2017 r.: nr 58/MON w sprawie 
szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych 
oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowie-
dzialnych za przetwarzania informacji niejawnych, sposobu i trybu 
przetwarzania informacji niejawnych oraz nr 59/MON w sprawie dobo-
ru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony infor-
macji niejawnych. W dokumentach tych, które weszły w życie z dniem 
podpisania znalazły się między innymi zapisy mówiące o funkcjono-
waniu kancelarii tajnych w warunkach poligonowych, poza granicami 
państwa, a także w warunkach kryzysu i wojny.

Opracowana przez WZŁ Nr 1 SA Ruchoma Kancelaria Tajna jest 
nowym, wysokomobilnym elementem stanowiska dowodzenia zapew-
niającym bezpieczne przetwarzanie informacji niejawnych, w tym ich 
przechowywanie do klauzul: ŚCIŚLE TAJNE”, „COSMIC TOP SECRET” 
oraz „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” włącznie.

RKT wykonana została na bazie kabiny typu 891P posadowionej 
na pojeździe bazowym JELCZ typu 442.32 (z kabiną nieopancerzoną). 
Kancelaria mobilna zapewnia dwa miejsca pracy dla obsługi oraz jed-
no dla interesanta spoza personelu RKT. Ponadto są cztery miejsca 
transportowe dla osób z etatowej obsługi w kabinie pojazdu bazowego. 
Kontener umożliwia odpowiednie warunki pracy dla personelu i urzą-
dzeń w niej zamontowanych, niezależnie od pory roku, w zakresie tem-
peratur od -30°C do +50°C. Urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne za-
pewniają wewnątrz kancelarii temperatury pracy dla obsługi od +15°C 
do +40°C.

Kancelaria może być eksploatowana w dwóch układach roboczych:
 � zasadniczym - na podwoziu pojazdu transportowego,
 � uzupełniającym – po zdjęciu kabiny RKT z samochodu i ustawieniu 
na powierzchni gruntu.

Czteroosobowy skład etatowy obsługi może przygotować kancela-
rię RKT do pracy w układzie zasadniczym w ciągu 20 minut.

Kontenerowy zestaw wyposażono w urządzenia klimatyzacyjne, 
filtrowentylacyjne, grzewcze oraz elementy infrastruktury teleinforma-
tycznej. Należą do nich takie elementy jak: złącza i instalacje światło-
wodowe oraz miedziane, a także konwertery umożliwiające połączenie 
kancelarii z narodowymi i międzynarodowymi systemami teleinfor-
matycznymi przetwarzającymi informacje do najwyższego poziomu 
niejawności.

W kancelarii zastosowano system alarmowy zgodny z grupą norm 
obronnych NO-04-A004. Integruje on podsystemy takie jak:

 � sygnalizacji próby nieuprawnionego, fizyczno-technicznego otwar-
cia drzwi wejściowych i włazu ewakuacyjnego kabiny RKT tzw. sy-
gnalizacji przeciwwłamaniowej,

 � sygnalizacji ruchu wewnątrz kabiny RKT,
 � sygnalizacji napadu,
 � sygnalizacji pożaru.

Ponadto RKT posiada instalację kontroli obiektu. Chodzi o tzw. system 
kontroli dostępu składający się z:

 � telewizji przemysłowej, która w sposób ciągły umożliwia dozór po-
mieszczenia interesanta,

 � instalacji wideodomofonowej i interkomowej, która umożliwia iden-
tyfikację interesanta przed jego wejściem do kancelarii oraz komuni-
kację z nim wewnątrz kontenera,

 � podsystemu otwarcia i kontroli położenia drzwi, który współpracuje 
z instalacją wideodomofonową oraz umożliwia spełnienie zależności 
otwarcia drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

Materiały niejawne przechowywane są w sejfach klasy C, spełnia-
jących wymagania zawarte w przepisach resortu obrony narodowej. 
Każdy sejf wyposażony jest w dwa zamki: mechaniczny kluczowy kl. 
B, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przewierce-
niem oraz szyfrowy mechaniczny klasy B firmy SRGENT&GRENNLEAF 
typu MP-8564 (certyfikowany wg normy PN-EN 1300).

Wewnątrz sejfów znajdują się trzy skarbczyki zamykane na zamki 
kluczowe. Sejfy przytwierdzone są na stałe do podłogi kancelarii. Po-
nadto do niszczenia dokumentacji niejawnej zamontowano niszczarkę 
spełniającą wymagania poziomu bezpieczeństwa P-6/F-3 wg normy 
DIN 66399.

Kancelaria kontenerowa jest przystosowana do transportu koło-
wego oraz może być także transportowana drogą kolejową, lotniczą 
i morską, zgodnie z obowiązującymi przepisami. RKT w znakomity 
sposób poprawia bezpieczeństwo informacji w warunkach polo-
wych, w tym poza granicami oraz w sytuacjach zagrożenia kryzyso-
wego. Nowe urządzenie WZŁ nr 1 SA stwarza także dobre warunki 
pracy personelu oraz obsługi interesantów. 

 https://www.wzl1.com.pl/

RUCHOME KANCELARIE  
TAJNE RKT

WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SA 
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Zmodyfikowana 152 mm armato-haubica samo-
bieżna DANA-M (ahs) to unowocześnione działo 
polowe z ładowaniem automatycznym, zapew-
niające wsparcie ogniowe wojskom lądowym. 
Zmodyfikowana ahs charakteryzuje się skróco-
nym czasem zajmowania i opuszczania stano-
wiska ogniowego, a także polepszoną manew-
rowością w stosunku do pierwotnej wersji ahs 
wz.1977. Istotnym parametrem jest podwyższe-
nie ochrony balistycznej załogi, poprawa kom-
fortu i ergonomii obsługi, dobre zabezpieczenie 
załogi przed oddziaływaniem broni masowego 
rażenia, przy utrzymanej do pierwotnej wersji 
liczbie przewożonych naboi. Zmodyfikowana DA-
NA-M wyposażona jest w nowe ledowe oświetle-
nie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne kabiny 
black-out oraz zewnętrzne kamery poprawiające 
manewrowanie pojazdem, a także nowy system 
klimatyzacji, filtrowania i wentylacji oraz zespół zasilający APU. 

152 mm armatohaubice samobieżne DANA stanowią obecnie 
uzbrojenie liniowych dywizjonów artylerii samobieżnej Wojsk Rakie-
towych i Artylerii Wojsk Lądowych. Modyfikacja 152 mm ahs DANA 
przeprowadzona w WZU S.A. pozwala na przedłużenie okresu użytko-
wania w Siłach Zbrojnych RP sprzętu posiadającego wysokie walory 
taktyczne i eksploatacyjne na kolejne lata. Zmiany wprowadzone w 
ramach modyfikacji do standardu DANA-M dotyczą przede wszystkim 
podwozia i jego układów. Pojazd wyposażono w nową przeszkloną 
kabinę kierowcy, co znacznie poprawia pole obserwacji przez człon-
ków załogi. System trzech kamer, z których obraz wyświetlany jest 
na monitorze zamontowanym na tablicy przyrządów, umożliwia obser-
wację przestrzeni z tyłu pojazdu. Modyfikacje wprowadzone w cztero-
osiowym podwoziu zmniejszają obciążenie kierowcy oraz poprawiają 
charakterystyki jezdne. Zmiany wprowadzono również w układach do-
lotowym i wydechowym, a także w systemie chłodzenia i kontroli prze-
ciążenia. Wpływa to na wzrost mocy silnika i redukcję zużycia paliwa. 

Wzmocniono zawieszenie przedniej osi oraz zmodyfikowano 
instalację pneumatyczną, dzięki czemu możliwe stało się zainstalo-

wanie centralnego układu regulacji ciśnienia powietrza w oponach. 
Modyfikacja instalacji hydraulicznej pozwoliła na znaczne skrócenie 
czasu opuszczania i podnoszenia podpór, co wydatnie skraca czas 
oczekiwania na uzyskanie gotowości do oddania strzału i opuszcze-
nia stanowiska ogniowego. Dotychczasowe opony dętkowe zastąpio-
no nowymi, bezdętkowymi. Zastosowanie wkładek RUNFLAT pozwa-
la na ograniczone, ale kontynuowanie jazdy, po uszkodzeniu opony 
na poziomie przekraczającym zdolność utrzymania ciśnienia w kole 
przez układ centralnego pompowania kół. Zunifikowano ogumienie 
stosując rozmiar popularny w Siłach Zbrojnych RP. Pracę systemów 
działa podczas długotrwałego postoju z wyłączonym silnikiem za-
pewnia pomocniczy zespół zasilający (APU) o mocy 4 kW, dostarcza-
jący prąd o napięciu 24 V. 

Efektem modyfikacji ahs DANA jest uzyskanie sprzętu nowocze-
śniejszego, spełniającego wymagania współczesnego pola walki 
z poprawionymi właściwościami bojowymi oraz lepszą ergonomią 
pracy i bezpieczeństwem załogi, a wykonana modyfikacja umożli-
wia przedłużenie okresu eksploatacji całego systemu poprzez za-
stąpienie przestarzałych instalacji, zespołów i części. 

ZMODYFIKOWANA DANA-M 
WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA S.A.

Wybrane dane  
taktyczno-techniczne: DANA-M DANA

Kaliber lufy 152 mm 152 mm

Kąty obserwacji z pozycji kierowcy 
w kierunkach Przód / Lewo / Prawo 80O / 35O / 25O 72O / 10O / 6O

Ochrona balistyczna kabiny do-
wódcy / kierowcy poziom 1 wg. STANAG 4569 brak danych

Silnik / Układ napędowy

T3-930-52M2; 260 kW przy 1800 obr./min.; 
1650 Nm przy 1200 do 1400 obr./min.

Sprzęgło średnica 430 mm, nowa półautomatyczna 
skrzynia biegów, nowy układ sterowania skrętem

T3-930-52; 253,7 kW przy 2200 obr./min.; 
1250 Nm przy 1400 do 1600 obr./min.  

Sprzęgło średnica 420 mm

Koła 14.00 R20, bezdętkowe CPK Te-
leflow, wkładki RUNFLAT 15.00-21 TOZ CPK

Układ hydrauliczny szybkość opuszczenia podpór 20 s szyb-
kość podniesienia podpór 27 s

szybkość opuszczenia podpór 60 s  
szybkość podniesienia podpór 70 s

Obsługa 5 żołnierzy 5 żołnierzy
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Unikalny w Polsce autono-
miczny robot z modułem 
uzbrojenia do zadań roz-
poznawczych i bojowych 
o kryptonimie PERUN two-
rzy konsorcjum składające 
się z należących do Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej Zakła-
dów Mechanicznych Tarnów 
(lider), Wojskowej Akademii 
Technicznej oraz Stekop SA 
z Białegostoku.

Konsorcjum uzyskało dofi-
nansowanie Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju w kwocie 
ok. 6,5 mln zł w ramach progra-
mu badań naukowych na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa 
państwa pt. “Przyszłościowe 
technologie dla obronności – 
konkurs młodych naukowców” 
(do 35 lat). Celem tego projek-
tu jest opracowanie prototypu 
autonomicznego pojazdu ko-
łowego z modułem uzbrojenia 
do zadań rozpoznawczych 
i bojowych. – Prace rozpoczęły 
się rok temu i mają zakończyć się na początku 2021 r. - informuje Damian 
Jarosz, kierownik projektu z Centrum Badawczo-Rozwojowego Zakładów 
Mechanicznych „Tarnów” SA, absolwent kierunku „Automatyka i Robotyka” 
na Politechnice Śląskiej, związany z tarnowskim zakładem od siedmiu lat.

Nazwa projektu wywodzi się od słowiańskiego bożka piorunów. 
Pierwsze efekty pracy konsorcjum zaprezentowano podczas XXVII 
MSPO 2019 w Kielcach. Za platformę transportową odpowiada biało-
stocki Stekop SA., projekt zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia opra-
cowuje ZM Tarnów, natomiast integracją zajmuje się Katedra Mechatro-
niki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej.

W odróżnieniu od większości podobnych urządzeń, PERUN może 
samodzielnie poruszać się od punktu „A” do punktu „B” po zadaniu przez 
operatora określonej trasy. Robot pokona ją bez angażowania człowie-

ka. Czas operacyjny wynosi 10 godz. Badania wykazały, że zasięg jazdy 
z prędkością marszową (5km/h) wynosi 50 km.

W założeniach konstrukcyjnych nie przewidziano możliwości samo-
dzielnego oddawania strzałów przez robota. Decyzję o tym podejmo-
wałby operator, który może się znajdować nawet do trzech kilometrów 
od niego i obserwować działania za pośrednictwem transmisji wizji dla 
stanowiska stacjonarnego. Etatową załogę stanowią dwaj operatorzy. 
W przypadku stanowiska mobilnego wystarczy jeden operator.

Zastosowanie bezzałogowych pojazdów lądowych, w tym również 
uzbrojonych, pozwala między innymi na zminimalizowanie ryzyka dla 
własnych żołnierzy i uciążliwej służby ludzi. To jest bardzo ważna zaleta. 
Robot PERUN może znacząco poprawić zdolności sił zbrojnych w za-
kresie przetrwania i ochrony wojsk, ale też transportu, ewakuacji, walki 

w terenie zurbanizowanym, rozpoznania, obserwacji, 
wskazania celu a następnie jego rażenia. Generalnie 
takie systemy projektuje się na zasadzie 3xN, czyli 
mają one służyć do misji nudnych, niebezpiecznych 
i niewygodnych.

System PERUN posiada trzy tryby pracy: współ-
praca z pododdziałem, w oddaleniu od pododdziału 
oraz jako obserwator. - Do użycia robota niezbędne 
jest otoczenie logistyczne – podkreśla Damian Ja-
rosz. Chodzi m.in. o dostarczenie urządzenia na miej-
sce w kontenerze przy pomocy środków transportu, 
co wymagać będzie zapewnienia odpowiedniej koor-
dynacji działań.

Na razie prototyp robota PERUN jest w fazie 
testowania. ZM Tarnów liczy, że za kilka lat wej-
dzie do produkcji. 

AUTONOMICZNY ROBOT PERUN
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencja 
wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
od początku swojej działalności wspiera innowacje 
dla bezpieczeństwa i obronności – w latach 2011 – 
2019 Centrum dofinansowało ponad 200 projektów na 
łączną kwotę około 3 mld zł.

Narodowe Centrum Badań Rozwoju 

Więcej informacji na stronie: www.ncbr.gov.pl.

Celem realizowanych programów i projektów jest 
systematyczne rozwijanie potencjału polskich podmiotów 
naukowych i przemysłowych oraz dążenie do niezależności 
technologicznej poprzez tworzenie i doskonalenie  
„knowhow” w zakresie technologii zwiększających zdolności 
operacyjne Sił Zbrojnych RP i bezpieczeństwo państwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencja 
wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
od początku swojej działalności wspiera innowacje 
dla bezpieczeństwa i obronności – w latach 2011 – 
2019 Centrum dofinansowało ponad 200 projektów na 
łączną kwotę około 3 mld zł.

Narodowe Centrum Badań Rozwoju 

Więcej informacji na stronie: www.ncbr.gov.pl.

Celem realizowanych programów i projektów jest 
systematyczne rozwijanie potencjału polskich podmiotów 
naukowych i przemysłowych oraz dążenie do niezależności 
technologicznej poprzez tworzenie i doskonalenie  
„knowhow” w zakresie technologii zwiększających zdolności 
operacyjne Sił Zbrojnych RP i bezpieczeństwo państwa.

http://ncbr.gov.pl
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155 mm samobieżna haubica na podwoziu kołowym KRYL

Rodzina radarów CTRL+SKY RADAR 3D
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