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redakcja portal-mundurowy.pl z satys-
fakcją przedstawia najnowsze wydanie 
katalogu: innowacje – wdrożenia – bez-
pieczeństwo - obronność na 2021 r. oraz 
laureatów najciekawszych rozwiązań wy-
łonionych w konkursie „innowacje dla 
bezpieczeństwa i obronności”, pod pa-
tronatem honorowym ministra pawła  
solocha, szefa biura bezpieczeństwa na-
rodowego oraz dr. inż. wojciecha kamie-
nieckiego, Dyrektora narodowego centrum  
badań i rozwoju

Katalog zawiera opis 42 innowacyjnych 
projektów związanych z bezpieczeństwem 
i obronnością, z podziałem na etapy rozwoju. 
Począwszy od koncepcji po wdrożenie, któ-
re w ocenie redakcji, a także firm, uczelni 
czy też ośrodków badawczych-rozwojo-
wych, niekoniecznie związanych z poten-
cjałem obronnym kraju zasługują na uwagę 
Czytelników. W zeszłym roku prac badaw-
czo-rozwojowych (B+R) nie wstrzymały 
ograniczenia epidemiologiczne. Tym niemniej 
opóźnienia związane m.in. z terminami usług 
i dostaw oraz przeprowadzeniem testów i ba-
dań poligonowych dotknęły jedną trzecią 
projektów z 31 przewidzianych do zakończe-
nia w ubiegłym roku, które uzyskały dofinan-
sowanie NCBR. Na ile pandemia przyhamuje 
tempo prac B+R w tym roku? Na stronie 4-tej 
katalogu publikujemy listę tematów i liderów 
konsorcjów odpowiedzialnych za ich zakoń-
czenie w 2021 r� 

Prawie co piąty projekt opisany w ka-
talogu 2021 dotyczy bezzałogowych sys-
temów latających, lądowych czy też anty-
dronowych. Nie mogły one uczestniczyć 
w konkursie nowo utworzonego Departa-
mentu Innowacji MON na opracowanie kon-
cepcji i realizację bezzałogowych systemów 
latających i morskich (operacyjno-rozpo-
znawczych, bojowych i amunicji krążącej), 
adresowanych wyłącznie do studentów 
i doktorantów uczelni wojskowych. 

Co prawda wybrana przez resort obrony 
narodowej tematyka jest zgodna z prioryteto-
wymi kierunkami badań do 2026 r, nakreślo-
nymi w decyzji szefa MON nr 235 z 26 czerwca 
2019 r., ale warto pamiętać o innych ważnych 

programach modernizacji technicznej Sił 
Zbrojnych RP m.in. „Pustelnik”. Nad pozy-
skaniem lekkiego przeciwpancernego pocisku 
kierowanego pracuje zarówno Mesko SA, jak 
i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 
z kilkoma partnerami, przede wszystkim wy-
korzystując środki własne. Zakłady ze Skarży-
ska Kamiennej doprowadziły - naprowadzaną 
laserowo rakietę PIRAT z laserowym i całko-
wicie polskim podświetlaczem celu LPC-1, 
który może być wykorzystany także w syste-
mach amunicji precyzyjnego rażenia na po-
trzeby KRABA, KRYLA i RAKA - do poziomu 
prawie gotowego do wdrożenia. Z kolei WITU 
z Zielonki, który pracuje nad rodziną pocisków 
MOSKIT liczy na włączenie się do prac przed-
stawicieli przyszłego potencjalnego użytkow-
nika sprzętu ze strony wojska oraz dofinanso-
wanie projektu, uzależniając powodzenie jego 
realizacji od zdobycia środków z zewnątrz. 

Należy mieć nadzieję, że będą to rozwią-
zania pierwszego wyboru dla Sił Zbrojnych 
RP, co wcale nie jest oczywiste wobec ubie-
głorocznej decyzji zakupu 60 wyrzutni i 180 
pocisków przeciwpancernych Javelin na po-
trzeby trzech formowanych brygad WOT. Wy-
datki na zakup sprzętu wojskowego za granicą 
stanowią jedynie ułamek kwoty jakiej polskie 
firmy i instytuty oczekują na dokończenie 
prac wdrożeniowych w krajowym przemy-
śle. Tymczasem resort obrony narodowej od 
wielu lat oszczędza na badaniach i rozwoju, 
wydając nie więcej niż jedną trzecią tego, ile 
planuje w budżecie MON (2,5 proc., bo tyle 
przewiduje ustawa modernizacyjna, ale w naj-
lepszym 2016 r. wskaźnik wykonania wyniósł 
1,7 proc., a w najgorszym 2018 r. – 0,5 proc.). 
Setki milionów zł poszły na inne cele, więc 
brakuje środków na najbardziej kosztowne 
prace rozwojowe związane z wdrożeniem 
i przygotowaniem dokumentacji. Dobrze, że 
przynajmniej dotacja MON dla NCBR na pro-
jekty związane z obronnością jest niemal cał-
kowicie wykorzystywana (ok. 200 mln zł w la-
tach 2018-2019), ale w tym i ubiegłym roku 
środków jest już mniej (150 mln zł). 

Nie wszystko co zagraniczne musi być 
lepsze, a każdy produkt nie tylko polski nie jest 
pobawiony „wad wieku dziecięcego”. Przykła-
dem jest pierwsza od czasów II RP oryginalna 
polska konstrukcja karabinka MSBS GROT. 
Ten produkt jest cały czas rozwijany i dosko-
nalony, począwszy od wersji początkowej A0 
z roku 2015, poprzez A1 i A2, aż do obecnie 
projektowanych różnych rozwiązań, w tym 
również opisanego w katalogu 40 mm granat-
nika podwieszanego MSBS kalibru 5,56 mm.

Zaufajmy polskim konstruktorom, a także 
prywatnym firmom, których nie dopuszcza się 

do niektórych programów. Trudno nie doce-
nić osiągnięć bydgoskiego Teldatu czy też WB 
Electronics SA, który wspólnie z HSW SA za-
kończyły prace nad wyróżnionym I miejscem 
w konkursie artyleryjskim wozem rozpoznania  
AWR oraz wieżą bezzałogową ZSSW-30. Wy-
niki prób dowodzą, że skuteczność tej wieży 
opracowanej na potrzeby KTO Rosomak 8x8 
oraz wozu pływającego BORSUK przewyż-
sza założenia taktyczno-techniczne. Gdyby 
obowiązywały obecne regulacje, to tych uni-
kalnych konstrukcji, by nie było. Dobrze się 
stało, że w przyjętej 12 maja 2020 r. Strate-
gii Bezpieczeństwa Państwa, podmioty pań-
stwowe i prywatne traktowane są równo, ale 
„diabeł” tkwi w przepisach szczegółowych, 
które są nadal dyskryminujące. ZSSW-30 
miała być produkowana na włoskiej licen-
cji, co wiązałoby się z koniecznością opłat 
licencyjnych i zakupu komponentów. A tak 
dzięki modelowej współpracy firm pań-
stwowo-prywatnych zyska budżet państwa. 
Należy przypomnieć, że rząd wyceniał ko-
rzyści podatkowe przy okazji kampanii spo-
łecznych promujących kupowanie polskich 
produktów na 79 groszy z każdej wydanej 
złotówki. 

Sytuację z usprawnieniem zakupów i pra-
cami B+R ma poprawić utworzenie Agencji 
Uzbrojenia. Nie wiadomo jaki będzie osta-
teczny kształt ustawy. Istnieją obawy, że 
przejęcie przez Agencję Uzbrojenia pełnego 
zakresu prac badawczo-rozwojowych będzie 
dla niej kulą u nogi. Wszystko wskazuje na to, 
że priorytetem dla Agencji - jeśli oczywiście 
powstanie, co nie jest takie pewne - będzie 
wykonanie planu zamówień i rozliczenie środ-
ków budżetowych. Tymczasem prace B+R 
nad opracowaniem nowych technologii są 
obarczone ryzykiem, które trudno jest ziden-
tyfikować w początkowej fazie. Nie wszystkie 
rozwiązania muszą się zakończyć wdroże-
niem, bo każde badania wiążą się z ryzykiem 
i sprawą ważną jest ich przerwanie, jeśli nie 
rokują sukcesu lub nie zostaną spełnione kry-
teria operacyjne i założenia taktyczno- tech-
niczne. Nowa Agencja powinna raczej poma-
gać w ostatnich etapach prac wdrożeniowych 
(m.in. przy testowaniu, weryfikacji i walidacji 
elementów systemu uzbrojenia).

Dostrzegając, ile jeszcze jest do zrobienia 
i poprawienia w pracach B+R, warto zapoznać 
się z kolejnym wydaniem katalogu zawierają-
cym projekty, które można było opublikować 
bez ujawnienia wrażliwych danych. A także 
z wynikami konkursu „Innowacje dla Bezpie-
czeństwa i Obronności”, które publikujemy na 
następnie stronie. 
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 portal-mundurowy.pl
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. 

wyniki głosowania w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” 
na najciekawsze projekty opisane w katalogu: 

Innowacje-wdrożenia-Bezpieczeństwo-Obronność na 2021 r.

1 miejsce
artyleryjski wóz rozpoznawczy awr

(opracowany przez Grupę WB/WB Electronics SA, HSW SA i Rosomak SA - 5 pkt

2 miejsce (ex aequo) 
Demonstrator radaru szumowego 

SzuraD 
(Politechnika Warszawska) - 4 pkt

2 miejsce (ex aequo) 
polski system obrony powietrznej  

bardzo krótkiego zasięgu VShOraD 
(PIT-RADWAR SA) - 4 pkt

3 miejsce (ex aequo)
Lekki system ze sterowaną rakietą 

o zasięgu 2,5 km pIrat
(MESKO SA) - 3 pkt

3 miejsce (ex aequo)
pojazd ratowniczo-gaśniczy ergOtruck

(konsorcjum w składzie: WAT (lider),  
WITPiS, Szkoła Aspirantów PSP w Częstochowie  
i SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o.) - 3 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.

http://portal-mundurowy.pl
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prOjekty wSpółfInanSOwane przez narODOwe centrum BaDań 
I rOzwOju z zakreSu BezpIeczeńStwa I  OBrOnnOścI, które pLanOwane 
Są DO zakOńczenIa w 2021 r. wraz z Datą Oraz LIDeramI kOnSOrcjum.

15.07.2021. Radarowy system wspo-
magania nawigacji inercyjnej dla rakiet 
i amunicji precyzyjnej w oparciu o pokła-
dowe zobrazowania powierzchni ziemi 
z wykorzystaniem technologii SAR. Poli-
technika Warszawska;

15.07.2021. Autonomiczna platforma 
wielozadaniowa APW-Krab. Politechnika 
Wrocławska;

15.07.2021. Innowacyjny układ wyko-
nawczy sterowania kierunkiem wektora 
ciągu silnika rakietowego. Politechnika 
Świętokrzyska;

15.07.2021.Układ przetwarzania i rozpo-
znawania obrazów terenu w czasie rze-
czywistym do systemów rozpoznawania 
i samonaprowadzania� Wojskowa Akade-
mia Techniczna;

15.07.2021.Termowizyjny inercyjny czuj-
nik wspomagający nawigację bezzało-
gowych platform latających. Wojskowa 
Akademia Techniczna;

15.07.2021. Ekologiczne stałe paliwa ra-
kietowe do układów sterowania Instytut 
Przemysłu Organicznego;

15.07.2021. Opracowanie bezzałogo-
wego systemu rozpoznawczo-uderze-
niowego zintegrowanego z systemem 
dowodzenia do pracy w terenie otwartym 
i zurbanizowanym w oparciu o nawigację 
inercyjną i algorytmy. Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych;

15.07.2021. Opracowanie innowacyjne-
go, modułowego systemu autonomii dla 
bezzałogowej platformy lądowej wraz 
z wirtualnym systemem testującym. 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o.; 

15.07.2021. Techniki i narzędzia informa-
tyczne wspomagające prowadzenie dzia-
łań w cyberprzestrzeni, w szczególności 
detekcję i aktywne reagowanie na akcje 
dezinformacyjne prowadzone w sieci In-
ternet. Akademia Górniczo-Hutnicza;

24.07.2021. Baza standaryzowanych 
programów profilaktycznych. Stowarzy-
szenie Polska Platforma Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego;

11.08.2021. Optymalizacja rozmieszcze-
nia sprzętu na samochodach pożarni-
czych w celu obniżenia wysokości pojaz-
du. Wojskowa Akademia Techniczna;

4.10.2021. System zwalczania BSL. Za-
kłady Mechaniczne Tarnów SA;

15.10.2021. Bateria nowej generacji do 
zasilania autonomicznych platform bez-
załogowych. Instytut Metali Nieżelaznych 
w Gliwicach;

18.10.2021. 35 mm automatyczna ar-
mata morska KDA z zabudowanym na 
okręcie systemem kierowania ogniem 
wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę 
Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji 
morskiej wraz ze stanowiskiem� Wojsko-
wa Akademia Techniczna;

22.11.2021. Radiostacja przewoźna. 
RADMOR SA;

2.12.2021. Ujawnianie śladów linii papi-
larnych nanocząsteczkami wytwarzanymi 
przy użyciu technologii wysokich ciśnień. 
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 
Policji;

9.12.2021. Warunki zaopatrzenia w wodę 
do zewnętrznego gaszenia pożarów dla 
budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów. MLabs Sp. z o.o.;

9.12.2021. Laserowy system wykrywa-
nia i śledzenia nisko latających obiektów. 
Wojskowa Akademia Techniczna;

9.12.2021. Symulator wspomagający 
szkolenie policjantów w realizacji czyn-
ności na miejscu zdarzenia drogowego. 
Wyższa Szkoła Policji;

9.12.2021. System informatyczny wspie-
rający procesy wykorzystania i analizy du-
żej ilości danych w celu wykrycia powią-
zanych środków dowodowych na potrzeby 
prowadzonych postępowań przygotowaw-
czych i czynności wykrywczych. Centralne 
Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

9.12.2021. Mobilny punkt dystrybucyjny 
infrastruktury teleinformatycznej (MP-
DIT). Politechnika Warszawska;

9.12.2021. Podciśnieniowa komora do 
ujawniania śladów papilarnych związkami 
organicznymi w fazie gazowej. Wyższa 
Szkoła Policji;

9.12.2021. Mobilny zestaw do analizy 
oraz likwidacji skażeń, wspierający dzia-
łania kontrterrorystyczne na miejscu zda-
rzenia CBRN-E. Wojskowy Instytut Che-
mii i Radiometrii;

9.12.2021. Mobilna platforma kryminali-
styczna do szybkiej identyfikacji na miej-

scu zdarzenia masowego - ataku terro-
rystycznego lub katastrofy. Politechnika 
Warszawska;

9.12.2021. Specjalistyczny zestaw folii 
nisko adhezyjnych do zabezpieczania śla-
dów biologicznych. Wyższa Szkoła Policji;

10.12.2021. Zastosowanie innowacyj-
nych i efektywnych metod i technologii 
umożliwiających wykrycie watah dzików, 
identyfikacji osobników z objawami kli-
nicznymi ASF w naturalnym terenie ich 
występowania. Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych;

11.12.2021. Innowacyjne stanowisko 
badawczo-treningowe Trenażer LNG 
służące do opracowania taktyki działań 
z wykorzystaniem sprzętu będącego na 
wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG. 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej;

11.12.2021. Opracowanie platformy in-
tegrującej dane pochodzące z systemów 
obserwacyjnych Straży Granicznej oraz 
platformy symulacyjnej do prowadzenia 
szkoleń. Politechnika Warszawska;

16.12.2021. Budowa systemu do okre-
ślania stref bezpieczeństwa i zagrożeń 
związanych z wybuchem materiałów 
i przyrządów wybuchowych w oparciu 
o badania charakterystyk fal podmucho-
wych i parametrów detonacyjnych. Insty-
tut Techniczny Wojsk Lotniczych;

16.12.2021. Wirtualne interaktywne cen-
trum doskonalenia kompetencji zawodo-
wych funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
Politechnika Śląska;

16.12.2021. Przetwarzanie i analiza da-
nych masowych w odniesieniu do prze-
stępstw gospodarczych. Akademia Gór-
niczo-Hutnicza;

16.12.2021. Opracowanie innowacyjnego 
stacjonarnego systemu do wykrywania 
śladowych ilości materiałów wybucho-
wych.Wojskowy Instytut Chemii i Radio-
metrii;

19.12.2021. Zaawansowana analiza zaso-
bów Internetu wspomagająca wykrywa-
nie grup przestępczych. Wojskowa Aka-
demia Techniczna.
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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 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zadań narodowego centrum badań i rozwoju związanych z realizacją 
badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
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Do końca 2021 roku polscy żołnierze otrzymają nowy model rozpo-
znawczego dronu klasy mikro – systemu mayfly. bezzałogowy statek 
powietrzny jest w stanie wznieść się na wysokość ponad 2 tys. me-
trów, spędzić w powietrzu około pół godziny, a jego ciężar nie prze-
kracza 1,6 kg. 

Asseco Poland SA we wrześniu 2020 r. podpisała umowę z In-
spektoratem Uzbrojenia na dostawę bezzałogowych statków po-
wietrznych (BSP) klasy mikro dla Sił Zbrojnych RP. Wartość umowy 
wynosi 4,6 mln zł brutto. Było to ostateczne rozstrzygnięcie prze-
targu, realizowanego w ramach programu „Ważka”. Pierwsze po-

stępowanie Inspektorat Uzbrojenia ogłosił w końcu 2015 roku, ale 
zostało ono unieważnione w kwietniu 2017 roku, ponieważ wartość 
najtańszej oferty przewyższyła środki przeznaczone na realizację za-
mówienia. 

Kolejne postępowanie, które ogłoszono w grudniu 2018 roku, za-
kończyło się rozstrzygnięciem przetargu. Spółka w ramach podpisanej 
umowy ma dostarczyć do końca 2021 r. sześć zestawów BSP MayFly 
klasy mikro, złożonych z 4 bezzałogowych statków powietrznych, sta-
cji kierowania i kontroli oraz zespołu nadawczo-odbiorczego. Ponadto 
polski producent zobowiązał się przeprowadzić szkolenie personelu woj-
skowego - operatorów Wojsk Specjalnych.

Drony Mayfly bazują na systemie pionowego startu i lądowania, 
które – według zapewnień producenta – są zdolne do działania na puła-
pach przekraczających 2000 m nad poziomem morza oraz w promieniu 
przekraczającym 1200 m (w terenie zurbanizowanym maksymalnie do 
300 metrów, a w otwartym - do 2 kilometrów). Ich systemy łączności 
umożliwią operowanie, przy zachowaniu bezpośredniego połączenia ze 
stacją kierowania i kontroli. 

Każdy dron jest wyposażony w kamery i system transmisji obra-
zu na żywo. Ma to bowiem zwiększyć zakres rozpoznania pola walki 
przy minimalnym zaangażowaniu personelu naziemnego. W jednym 
module obserwacyjnym mieszczą się dwa sensory, z których jeden 

obserwuje otoczenie w świetle dziennym, a drugi jest przystosowany 
do pracy nocą. Jak zapewnia Asseco, dostarczany do MON system 
posiada między innymi możliwość łączenia danych rozpoznawczych 
pozyskanych z obu sensorów.

– Stworzony przez nas system bezzałogowy jest projektem młodych, 
polskich inżynierów i będzie w całości produkowany w Polsce, z czego 
jestem szczególnie dumny – podkreśla zdzisław wiater, dyrektor pionu 
organizacji międzynarodowych i rozwiązań dla sektora bezpieczeństwa, 
Asseco Poland�

rozwiązanie Asseco może być wykorzystywane zarówno przez 
służby mundurowe (wojsko, policję czy straż pożarną), zaś w zmody-
fikowanej wersji w zastosowaniach cywilnych.

https://pl.asseco.com/

podstawowe parametry techniczne mini drona mayfly: 
 � Wymiary (długość i szerokość bez śmigieł): ok. 35 cm x35 cm, 
 � Masa startowa platformy latającej: ok. 1,6 kg,
 � Maksymalny pułap operacyjny: do 2000 m n.p.m,
 � Promień zasięgu działania: do 300 m w terenie zurbanizowanym 
i do 2 km – otwartym), 

 � Maksymalny czas trwania misji: do 30 minut. 
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W 2014 roku Asseco rozpoczęło we-
wnętrzny projekt inwestycyjny mający 
na celu opracowanie uniwersalnego 
oprogramowania naziemnej stacji kon-
troli. Podstawowym obszarem działal-
ności w  tym czasie było dostarczanie 
oprogramowania systemu bezzałogowe-
go i  jego integracja z częścią sprzętową 
pozyskiwaną od zewnętrznych partne-
rów. Dziś rodzina produktów Asseco 
Poland to trzy wersje oprogramowania 
dedykowane dla klientów z sektora mun-
durowego oraz cywilnego wraz z boga-
tym portfolio rozwiązań sprzętowych, 
opracowanych na bazie wewnętrznych 
kompetencji spółki. Mając wieloletnie 
doświadczenie we współpracy z  insty-
tucjami międzynarodowymi m.in. ta-
kimi jak NATO, Frontex, EDA, Asseco 
dostarcza produkty dostosowane do 
najnowszych standardów, spełniając jed-
nocześnie potrzeby najbardziej wyma-
gających odbiorców. Produkty rodziny 
UAV są obecne u klientów zarówno kra-
jowych, jak i  zagranicznych. Rok 2021 
rozpoczął się perspektywą pierwszego 
znaczącego wdrożenia dla Sił Zbrojnych 
RP, gdzie zarówno oprogramowanie, jak 
i sprzęt Asseco zostanie dostarczony dla 
żołnierzy jednostek specjalnych.

Drony Dla polskiego wojska

System bazowy, na którym zbudo-
wano docelowe rozwiązanie będące 
przedmiotem obecnej dostawy dla Sił 
Zbrojnych RP, został opracowany na 

przełomie 2017 i  2018 roku. W pełni 
kompozytowa konstrukcja platformy 
powietrznej oraz dedykowane wypo-
sażenie pokładowe zostały zoptyma-
lizowane pod konkretne wymagania 
klienta. W ramach wygranego przez 
Asseco Poland postępowania, zama-
wiający (Inspektorat Uzbrojenia) prze-
prowadził sprawdzenia weryfikacyjne, 
które potwierdziły gotowość technicz-
ną wykonawcy do realizacji tego waż-
nego projektu. Podczas sprawdzenia, 
przeprowadzono szereg prób w  locie, 

jak i sprawdzeń naziemnych potwier-
dzających zadeklarowane przez Asse-
co Poland parametry techniczne. 

 
Kolejnym przykładem pełnej go-

towości systemu do wykorzystania go 

w warunkach oddziaływania przeciw-
nika był dwukrotny udział w  testach 
urządzeń do wykrywania oraz prze-
ciwdziałania bezzałogowym statkom 
powietrznym (bsp) organizowanych 
przez Dowództwo Operacyjne Rodza-
jów Sił Zbrojnych na terenie poligo-
nu Jagodne. W ramach dwóch edycji, 
system Mayfly wykonał kilkanaście 
lotów z  powodzeniem, unikając wy-
krycia, identyfikacji czy zakłócenia 
przez zainstalowane systemy anty-
dronowe. Jednym z kluczowych para-

metrów pozwalających na uzyskanie 
tak dobrych wyników jest po pierw-
sze zastosowane przez Asseco Poland 
oprogramowanie, pokładowe rozwią-
zania techniczne, jak i  system łącz-
ności opracowywany i  produkowany 

Zaawansowane rozwiązania bezzałogowe zyskują coraz większe zainteresowanie służb mundurowych w polsce. stra-
tegiczna rola tych urządzeń oraz wykorzystywanego do ich obsługi oprogramowania oznacza, że muszą one spełniać 
nie tylko najwyższe standardy jakości, ale również bezpieczeństwa. ważne jest więc, aby za ich produkcję odpowiadały 
doświadczone i zaufane firmy. Działalność asseco w obszarze tworzenia oprogramowania dla klientów wojskowych 
rozpoczęła się tuż po wejściu polski do naTo. przez ponad 20 lat członkowie zespołu mieli okazję pracować z naj-
bardziej wymagającymi klientami sektora organizacji rządowych, co pozwoliło na pozyskanie wysokich kompetencji 
i doświadczenia oraz poszerzenie oferty, w tym rozwinięcie obszaru rozwiązań systemów bezzałogowych. 

System Mayfly po wykonanym testowym locie wysokościowym w  warunkach zimowych

Służby mundurowe stawiają 
na polską technologię
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przez polską firmę, mającą wieloletnie 
doświadczenie w dostarczaniu tego ro-
dzaju rozwiązań.

HybryDowe sysTemy beZZa-
łogowe w nigerii

W portfolio produktów Asse-
co Poland, poza dedykowanym dla 
wojska systemem Mayfly znajduje 
się jeszcze wiele rozwiązań, które 
na co dzień z  powodzeniem wyko-
rzystywane są przez zagranicznych 
klientów. Jednym z bardziej znaczą-
cych wdrożeń jest dostawa dwóch, 
zasilanych napędem hybrydowym 
systemów bezzałogowych o  masie 
startowej 25kg dla jednej z  agencji 

rządowych stanu Lagos w  Nigerii. 
Platformy te służą do wykonywania 
długotrwałych nalotów fotograme-
trycznych potrzebnych do ciągłej 
aktualizacji systemu poboru podat-
ków od nieruchomości. Należy pod-
kreślić, że doświadczenie pozyskane 
w tym rejonie klimatycznym pozwo-
liło na jeszcze lepsze dostosowanie 
całej rodziny produktów Asseco do 
ekstremalnych warunków pogodo-
wych, niespotykanych dla lokalnego 
klimatu Polski.

 
innowacyjne roZwiąZania 
prosTo Z warsZawy

Biorąc pod uwagę wymagania pol-
skiego rynku wojskowego, jak i wyśru-
bowane potrzeby zagranicznych klien-
tów, produkcja rozwiązań Asseco 
realizowana jest w warszawskim biurze 
przez doświadczony zespół inżynierów. 
Struktury nośne płatowców oraz ele-
menty wyposażenia są projektowane za 
pomocą zautomatyzowanych narzędzi 
inżynierskich CAD/CAM, a proces wy-
twórczy jest wsparty przez obrabiarki 
numeryczne pozwalające na przygoto-
wanie oprzyrządowania produkcyjnego, 
jak i  ostateczne wykonanie wszystkich 
dostarczanych elementów mechanicz-
nych. Na tożsamym poziomie techno-
logicznym projektowane i  wytwarzane 
są elementy elektronicznych systemów 
pokładowych/naziemnych. Łącząc 
wyżej wspomniane kompetencje oraz 
dobór najwyższej jakości komponen-
tów składowych przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa danych, 
końcowy użytkownik ma pewność, 
że pozyskany sprzęt spełnia stawiany 
przez niego poziom wymagań a dane 
rozpoznawcze, które pozyskuje, są tyl-
ko jego własnością.

Wytwarzanie foremnika  
kadłuba systemu Mayfly

Asseco Poland jest największą pol-
ską spółką IT, która w  ramach projek-
tów realizowanych dla służb munduro-
wych odpowiada nie tylko za produkcję 
oprogramowania, ale również sprzętu.  
Nie oznacza to, że spółka wyklucza 
współpracę z  zewnętrznymi dostawca-
mi w zakresie integracji rozwiązań bez-
załogowych o  wyższej masie startowej 
(systemy klasy taktycznej i większe). Ta-
kie przedsięwzięcia odbywają się jednak 
w oparciu o instalację autorskiego opro-
gramowania spółki – AGCS Desktop. 
To podejście sprawia, że Asseco posiada 
sprawdzoną ofertę produktową, zapew-
niającą pełne bezpieczeństwo danych, 
jak i  kontrolę nad oprogramowaniem 
w programach Orlik, Gryf czy Zefir. 

Tomasz mosiej, dyrektor Działu Roz-
woju Technologii w  Pionie Organizacji 
Międzynarodowych i Rozwiązań dla sek-
tora Bezpieczeństwa, Asseco Poland

Służby mundurowe stawiają 
na polską technologię

Stacja Naziemna AGCS  
- przygotowanie do lotu w Lagos – Nigeria 
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w Akademii wojsk lądowych opracowano koncepcję systemu auto-
nomicznego stanowiska startowego do bezprzewodowego ładowania 
elektrycznych źródeł zasilania bezzałogowych statków powietrznych 
(bsp). system zaprojektowano z myślą o wielowirnikowych bsp, mają-
cych możliwość pionowego startu i lądowania.

W ostatnich kilkunastu latach Bezzałogowe Statki Powietrzne BSP 
(ang. Unmanned Aerial Vehicle, UAV) tzw. drony stały się bardzo popular-
ne. Zalety BSP w zastosowaniach do celów wojskowych pokazane zostały 
w trakcie konfliktów zbrojnych na Ukrainie i Azerbej-
dżanie. 

W konstrukcjach BSP stosuje się silniki bezszczot-
kowe BLDC (ang. Brush Less Direct-Current Motor), 
w których w trakcie lotu zapotrzebowanie na moc może 
dochodzić do kilkuset watów. Tak duży pobór mocy 
wymaga stosowania wydajnych źródeł zasilania prądu 
stałego, co sprawia, że źródła zasilania są jednym z naj-
ważniejszych komponentów BSP. Czas lotu BSP zależy 
przede wszystkim od wagi, wielkości oraz zastosowa-
nych akumulatorów i waha się od kilku do kilkudziesię-
ciu minut. Obecnie dąży się do wydłużenia czasu lotu 
poprzez opracowanie i stosowanie źródeł o małej masie 
i jednocześnie jak największej pojemności. Najprost-
szym sposobem wydłużenia czasu misji wykonywanych przez BSP jest po-
siadanie dużej ilości akumulatorów. Częsta ich wymiana w trakcie działań 
wymaga fizycznego dostępu do drona i jest realizowana przez operatora po 
wylądowaniu urządzenia. Jest to najszybsza metoda przygotowania BSP 
do ponownego lotu. Wadą jej jest to, że dron musi powrócić na miejsce, 
gdzie znajduje się operator. 

Powrót BSP do operatora może spowodować ujawienie własnej po-
zycji pododdziału. Ma to ogromne znaczenie przy używaniu BSP przez np. 
pododdziały rozpoznawcze działające w ukryciu. - Demaskowanie położe-
nia wojsk własnych przez BSP można zminimalizować poprzez stosowanie 
autonomicznych stanowisk startowych, oddalonych od operatora czy po-
doddziału w pewnej odległości zależnej od zasięgu bezprzewodowych urzą-
dzeń sterujących – wyjaśnia dr inż. krzysztof górski z Instytut Dowodzenia 
i Zakładu Łączności AWL. 

W takim przypadku dron po wylądowaniu na autonomicznym stanowi-
sku startowym wprowadzany jest w stan uśpienia, a następnie rozpoczy-
na się proces bezprzewodowego ładowania akumulatorów. Energia elek-
tryczna wykorzystywana w procesie ładowania, pozyskiwana jest z ogniw 
fotowoltaicznych. Istnieje również możliwość zasilania stanowiska z sieci 
elektroenergetycznej lub z instalacji samochodowej.

W trakcie prac nad koncepcją autonomicznego stanowiska startowego 
z urządzeniem do bezprzewodowego ładowania założono, że układ powi-
nien spełniać następujące założenia: 

 � posiadać możliwość autonomicznej pracy w warunkach polowych w róż-
nych warunkach atmosferycznych, 

 � masa urządzeń powinna być jak najmniejsza, 
 � urządzenie powinno mieć możliwość zasilania z różnych źródeł, w tym 
z odnawialnych źródełenergii, np. paneli fotowoltaicznych czy elektrowni 
wiatrowej,

 � urządzenie powinno być wyposażone w magazyn energii (akumulator), 
 � posiadać układ identyfikacji, który rozpoczyna ładowanie po wykryciu 
uprawnionego BSP.

W skład systemu do bezprzewodowego ładowania akumulatorów 
wchodzą: lądowisko z nadajnikiem transmisji mocy, blok zasilania, moduł 
odbiornika transmisji mocy, mocowany do BSP. 

Moduł nadawczy transmisji mocy zintegrowano z lądowiskiem, 
w którym umieszczone zostały anteny nadawcze do transmisji mocy. 
Wymiary lądowiska (maty) uwarunkowane są wymiarami BSP. Zało-
żono, że wymiary lądowiska nie powinny przekroczyć jednego metra 
kwadratowego. Konstrukcja lądowiska (maty) jest elastyczna, co po-
zwala na rozwinięcie i zwinięcie w krótkim czasie, a jej waga umożliwia 
swobodne przenoszenie przez operatora. Blok zasilania dostarcza nie-
zbędną ilość energii elektrycznej do funkcjonowania modułu transmisji 
mocy. W skład bloku zasilania wchodzą moduł zasilający, elastyczny 
panel fotowoltaiczny PV i akumulator (magazyn energii). Moduł zasila-
jący powinien umożliwić korzystanie z różnych źródeł energii elektrycz-
nej: z sieci 230 V, z instalacji samochodowej 12/24 V, zewnętrznego 
magazynu energii oraz panelu fotowoltaicznego. 

 Konstrukcja modułu odbiorczego mocy ma ograniczoną do nie-
zbędnego minimum masę i rozmiary oraz odpowiednio dobrany kształt 
tak, aby nie wpływał na właściwości lotne BSP. W skład konstrukcji 
modułu odbiorczego mocy wchodzą: uzwojenie odbiorcze i stanowisko 
kontrolne z układem ładowania akumulatora LiPO. Montaż modułu nie 
wymaga ingerencji w konstrukcję BSP. Do szybkiego ładowania akumu-
latorów LiPO w BSP potrzeba dużej ilości mocy, transferowanej z auto-
nomicznego stanowiska do modułu odbiorczego mocy. Im większa moc 
transferowana, tym konieczne jest stosowanie modułów o większych 
rozmiarach, co niekorzystnie wpływa na właściwości lotne BSP o nie-
wielkich rozmiarach. Mała moc transferowana do modułu odbioru mocy 
sprawia, że czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatorów wy-
dłuża się. Zakłada się, że czas przerw miedzy poszczególnymi misjami 
BSP będzie wystarczająco długi do tego, aby naładować akumulator, 
bez potrzeby ingerencji obsługi.

Autonomiczne stanowisko startowe może być wykorzystane do 
współpracy z bsp pionowego startu i lądowania realizującego działa-
nia: rozpoznawcze, dywersyjne, dozór obiektów, ochrona lotnisk itp.

Autonomiczne stAnowisko 
stArtowe Do bezprzewoDowego 
łADowAniA AkumulAtorów w bsp
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symulator przenośnego, przeciwlotniczego zestawu rakietowego 
(ppzr) piorun „zwraca” się już po wystrzeleniu kilku wirtualnych 
rakiet. stanowi nieliczny przykład równoczesnego wdrożenia uzbro-
jenia z trenażerem przeznaczonym do szkolenia dowódców podod-
działów ogólnowojskowych różnych szczebli dowodzenia. kolejny 
moduł systemu wsparcia szkolenia bojowego „śnieżnik” zyskał 
uznanie jury XXViii mspo w kielcach, przyznając nagrodę konsor-
cjum w składzie wojskowy instytut techniczny uzbrojenia w zielonce 
(witu) oraz firma Autocomp-management sp. z o.o. ze szczecina. 

Prezentowany na targach w Kielcach symulator PPZR PIORUN, w listo-
padzie br. został dostarczony do 12 Brygady Zmechanizo-
wanej w Stargardzie. – Jest to jeden z niewielu przypadków, 
że nowo wprowadzane na wyposażenie Sił Zbrojnych RP 
uzbrojenie jest dostarczane niemal równocześnie z wysokiej 
klasy symulatorem – podkreśla roman Haberek, dyrektor 
zarządzający w Autocomp-Management Sp. z o.o.

Należy przypomnieć, że PIORUN jest modernizowa-
ną w latach 2010-2015 wersją PPZR GROM - broni bar-
dzo krótkiego zasięgu, służącą do zwalczania statków 
powietrznych i dronów. Naprowadzane na podczerwień 
pociski o masie 16,5 kg są w stanie razić cele oddalone 
maksymalnie o 6,5 km na wysokości do 4 km. w 2016 
roku polska armia zamówiła 1300 zestawów piorun 
za prawie miliard złotych, które są systematycznie 
dostarczane wojsku. Skonstruowany przez WITU i ACM 
symulator jest przeznaczony do nauki oraz doskonale-
nia umiejętności strzelców - przeciwlotników w zakresie 
zwalczania wzrokowo obserwowalnych środków napadu 
powietrznego w tym samolotów, śmigłowców i innych ce-
lów lecących na kursach spotkaniowych oraz na kursach 
pościgowych.

Zasadniczym elementem symulatora jest autono-
miczny, mobilny zestaw wyposażony w dwie repliki PPZR PIORUN, 
umożliwiający jednoczesne szkolenie dwóch strzelców – przeciwlotni-
ków. Zestawy mobilne, jako pojedyncze urządzenia, mogą być też łą-
czone w zestawy szkoleniowe które umożliwiają jednoczesne, zespołowe 
szkolenie od czterech do dwunastu żołnierzy ramach jednego wspólne-
go wirtualnego pola walki.

Symulator ten może być wykorzystywany do szkolenia w warun-
kach stacjonarnych w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to wersja 
z goglami wirtualnej rzeczywistości- Vr. Drugim wariantem, sta-
nowiącym niewątpliwie atut prezentowanego symulatora jest moż-
liwość włączenia jego w skład systemu szkolno-treningowego do 
broni strzeleckiej „śnieżnik”. W tym przypadku zwalczanie celów 
powietrznych przez PPZR PIORUN odbywa się na dużym, panora-
micznym ekranie. W ten sposób rozszerzone zostają możliwości 
szkoleniowe systemów szkolno-treningowych „Śnieżnik”, które są 
powszechnie wykorzystywane w Siłach Zbrojnych RP. Jest to niewąt-
pliwie zaleta konstrukcyjna symulatora prezentowanego przez WITU 
i ACM. Dzięki temu możliwy jest wybór przez ćwiczących dowódców 
(VR lub zwalczanie celów w ramach systemu Śnieżnik) najbardziej 
efektywnych form i metod szkolenia żołnierzy w zakresie niszczenia 
celów powietrznych. - Niewątpliwą zaletą symulatora PPZR PIORUN 
jest możliwość jego pracy jako moduł autonomiczny oraz szerokiej 
integracji z już istniejącymi w wielu jednostkach wojskowych syste-
mami szkolno-treningowymi „Śnieżnik” – podkreśla płk dr inż. rafał 
bazela, dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. 
Pozwoli to w przyszłości, nie tylko na podniesienie poziomu wyszko-
lenia strzelców przeciwlotników ale również podniesie efektywność 
szkolenia poprzez zgrywanie pododdziałów piechoty z elementami 
osłony przeciwlotniczej.

w ramach systemu istnieje również możliwość szkolenia z wy-
korzystaniem, wchodzących w skład zestawu, symulatorów celowni-
ków dziennych i termowizyjnych. Oprogramowanie systemowe zaim-
plementowane w symulatorze pozwala na tworzenie dowolnych sytuacji 
taktycznych (scenariuszy) dla ćwiczących, wybór nieograniczonej ilości 
i rodzajów celów powietrznych (śmigłowce, samoloty), a system infor-
matyczny symulatora zapewnia pełne odwzorowanie zachowania się ra-
kiety po opuszczeniu wyrzutni. Szkolenie może być prowadzone w two-
rzonym wirtualnie ukształtowaniu terenu oraz w dowolnych (wybranych 
przez instruktora) warunkach atmosferycznych (śnieg, deszcz, słońce, 
itd.) i porze dnia.

Konstruktorzy symulatorów zwracają uwagę na wysokie kosz-
ty szkolenia bojowego żołnierzy przy wykorzystywania tego rodzaju 
uzbrojenia i bardzo korzystną relację koszt/efekt. - Zakup tego 
rodzaju symulatorów „zwraca” się już po wystrzeleniu kilku 
wirtualnych rakiet, przy czym nie ma żadnych ograniczeń 
w odbyciu kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesię-
ciu strzelań rakietowych w ciągu dnia - wyjaśnia  
roman Haberek�

Kolejnym atutem zaprezentowanego na tar-
gach symulatora jest jego mobilność. Do przewie-
zienia symulatora wystarcza powszechnie używany 
w Siłach Zbrojnych RP samochód osobowo-tereno-
wy, a przygotowanie symulatora do szkolenia zajmu-
je kilka minut. Autonomiczna i mobilna konstrukcja 
daje możliwość zabrania symulatora na szkolenie 
poligonowe i realizację ćwiczeń i strzelań również 
wtedy, kiedy warunki atmosferyczne lub inne ogra-
niczenia nie pozwalają na odbycie strzelań bojowych.

wykorzystanie symulatora ppzr piorun do 
szkolenia w ramach wirtualnego pola walki systemu 
„śnieżnik” w zdecydowany sposób zwiększa możli-
wości szkolenia dowódców pododdziałów ogólnowoj-
skowych różnych szczebli dowodzenia w zakresie or-
ganizacji i prowadzenia walki przez co symulator ppzr 
piorun staje się bardzo ważnym elementem wsparcia 
szkolenia bojowego w siłach zbrojnych rp. 

www.ac-m.pl

Autonomiczny symulAtor  
szkoleniA strzelców  ppzr piorun
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fabryka broni „łucznik”-radom wspólnie z wojsko-
wą Akademią techniczna opracowały i gruntownie 
przebadały 40 mm granatnik podwieszany do modu-
łowego systemu broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm, 
który jest gotowy do produkcji i dostaw do wojska 
przez radomską spółkę.

Prace nad 40 mm granatnikiem podwieszanym do 
Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm 
(MSBS-5,56) zespół konstruktorów z Fabryki Broni „Łucz-
nik”-Radom Sp. z o.o. oraz z Instytutu Techniki Uzbrojenia 
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej 
Akademii Technicznej rozpoczął w 2010 r.

Na początku opracowano wersję broni w postaci „bez-
kolbowej”, z językiem spustowym usytuowanym z przodu 
szkieletu przed umieszczonym tam chwytem kątowym. 
Jednak z wersji tej ostatecznie zrezygnowano na rzecz 
modułowego granatnika podwieszanego, który powstał 
w 2015 r. w ramach projektu badawczo-rozwojowego 
i wdrożeniowego pn. MSBS (finansowanego przez Polski 
Holding Obronny ze środków Ministerstwa Skarbu Pań-
stwa), a później był optymalizowany w ramach projektu 
rozwojowego (nr O ROB 0034 03 001), współfinasowa-
nego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego konstrukcja dobrze 
„wpisuje się” w bryłę 5,56 mm karabinka standardowego (podstawowego), 
zbudowanego zarówno w kolbowym, jak i bezkolbowym układzie konstruk-
cyjnym. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką ergonomię i funkcjonalność, 
a także umożliwia opracowanie w przyszłości samodzielnej wersji granatni-
ka. W połowie listopada 2017 r. granatnik uzyskał pozytywny wynik badań 
kwalifikacyjnych, a od 2018 r. jest przygotowany do produkcji seryjnej w Fa-
bryce Broni „Łucznik”-Radom.

40 mm granatnik podwieszany – przyłączany do 5,56 mm karabinka 
standardowego (podstawowego) za pośrednictwem łoża – to broń in-
dywidualna, nieautomatyczna, jednostrzałowa, przeznaczona m.in. do: 
zwalczania i obezwładniania siły żywej, niszczenia urządzeń technicz-
nych, budynków, środków ogniowych, pojazdów lekko opancerzonych, 
stawiania zasłon dymnych, oświetlania terenu itp. na odległościach od 
50 do 400 m. Do broni są stosowane naboje granatnikowe 40x46 mm 
(LV) produkcji krajowej lub zagranicznej.

Granatnik składa się z czterech modułów: lufy, szkieletu, komory 
spustowej i celownika mechanicznego. Jest dostosowany zarówno dla 
strzelców prawo- jak i leworęcznych, poprzez symetryczne rozmieszcze-

nie manipulatorów oraz możliwość montażu celownika po obu stronach 
szkieletu. Lufa granatnika otwiera się (do ładowania lub rozładowania) 
wyłącznie na lewą stronę po naciśnięciu dźwigni.  

Broń ma mechanizm uderzeniowy igliczny oraz mechanizm spusto-
wy wyłącznie z samonapinaniem (DAO). Przed strzałem przypadkowym 
chroni bezpiecznik nastawny, którego dźwignie umieszczono po obu 
stronach komory spustowej. W położeniu „broń zabezpieczona” bloko-
wany jest mechanizm spustowy. Bezpieczeństwo broni podczas użytko-
wania zapewnia ponadto bezpiecznik samoczynny, umożliwiający napięcie 
i zwolnienie iglicy tylko przy ściągniętym języku spustowym. W przypadku 
niezaryglowania lufy (tzn. nie zajścia zapadki za występ lufy) mechanizm 
spustowy jest blokowany, uniemożliwiając oddanie strzału. 

w granatniku zastosowano mechaniczne przyrządy celowni-
cze typu otwartego, składające się z muszki i szczerbinki, które 
umieszono na skrajnych końcach szyny „nAto rail” zgodnej ze 
standardem stAnAg 4694 (umożliwia ona dodatkowo montowanie 
optycznych przyrządów celowniczych). szynę umieszczono na za-
montowanym obrotowo ramieniu celownika. celownik jest skalowa-
ny od 50 do 400 m, co 50 m.

podstawowe dane taktyczno-techniczne granatnika podwieszanego: 
 � Kaliber broni: 40 mm, 
 � Masa broni: około 1,5 kg, 
 � Wymiary granatnika z celownikiem mechanicznym: długość – 295 
mm, szerokość – 92 mm, wysokość – 142 mm; długość lufy – 200 
mm, 

 � Skok bruzd: 1 200 mm, 
 � Liczba bruzd: 6, 
 � Prędkość początkowa pocisku: około 75 m/s, 
 � Donośność skuteczna pocisku: 350 ÷ 400 m, 
 � Szybkostrzelność praktyczna: 5÷7 strz./min.

40 mm grAnAtnik poDwieszAny 
moDułowego systemu broni 
strzeleckiej kAlibru 5,56 mm

Innowacje-wdrożenIa-BezpIeczeństwo-oBronność*2021 14



spis treści

prace rozwojowe i pań-
stwowe badania kwalifika-
cyjne artyleryjskiego wozu 
rozpoznawczego (Awr) na 
podwoziu kołowego trans-
portera opancerzonego 8x8 
rosomak zakończone zostały 
na początku 2021 r. wyni-
kiem pozytywnym. Awr jest 
ostatnim elementem kompa-
nijnego modułu ogniowego 
(kmo) 120 mm moździerzy 
samobieżnych rAk. 

O pozytywnych wyni-
kach badań państwowych 
poinformowano przy okazji 
wizyty Szefa Sztabu General-
nego WP generała rajmunda  
Andrzejczaka oraz Szefa Za-
rządu Analiz Wywiadowczych 
i Rozpoznawczych SGWP gen. 
bryg. norberta iwanowskiego 
w siedzibie WB Electronics 
SA w Ożarowie Mazowieckim 
w połowie lutego 2021 r. Przed-
stawiciele Sztabu Generalnego 
mogli zapoznać się z istotnym 
elementem wsparcia polskiej 
artylerii, jakim jest AWR.

Projekt zrealizowało kon-
sorcjum HSW SA, WB Electro-
nics SA oraz Rosomak SA W przypadku podwozia, po badaniach pojazdu 
4x4, ostatecznie zdecydowano, że AWR będzie transporterem opance-
rzonym w układzie 8x8. 

Artyleryjski wóz rozpoznawczy przeznaczony jest do zabezpiecze-
nia realizacji rozpoznania optoelektronicznego i obsługiwania strzelania 
na rzecz kompanii moździerzy samobieżnych 120 mm RAK oraz innych 
pododdziałów artylerii. W razie potrzeby może być wykorzystywany do 
rozpoznania terenu, dróg przegrupowania, rejonów stanowisk ognio-
wych oraz organizacji zabezpieczenia.

AWR jest wyposażony w trzy stanowiska pracy: dowódcy, operato-
ra głowicy-zwiadowcy i operatora radaru-zwiadowcy. Oprogramowanie 
systemu kierowania ogniem pozwala na integrację podsystemów roz-
poznania i obsługę wykonywania zadania ogniowego przez pododdziały 
artylerii� 

Podstawowym wyposażeniem pojazdu są urządzenia wchodzą-
ce w skład pokładowego i wynośnego zestawu obserwacyjno-rozpo-
znawczego (PZOR i WZOR). Ich zadaniem jest pozyskiwanie informacji 
pozwalającej na identyfikację i określnie położenia celów oraz wypra-
cowanie danych umożliwiających wykonanie zadania ogniowego przez 
kompanię wsparcia, baterię lub dywizjon artylerii.

WZOR w ukompletowaniu wyposażono m.in. w artyleryjski przyrząd 
rozpoznawczy (APDR), w skład którego wchodzi wysokiej jakości kame-
ra światła dziennego CCD, kamera termowizyjna oraz dalmierz lasero-
wy. Zestaw pozwala na wymianę danych i fonii z AWR za pomocą łączy 
radiowych i przewodowych. Z kolei w skład PZOR wchodzą taktyczny 
radar pola walki i głowica optoelektroniczna wyposażona w kamerę CCD, 
LLTV, IR i dalmierz laserowy. System zainstalowany jest na zdalnie ste-
rowanym czterometrowym maszcie teleskopowym�

AWR jest wyposażony w zintegrowany system zarządzania walką 
TOPAZ, który w oparciu m.in. o pokładowy zestaw urządzeń łączności 
wewnętrznej FONET pozwala na przewodową i radiową wymianę danych 
i fonii na szczeblu taktycznym zarówno ze stanowiskiem dowodzenia ar-
tylerii jak innymi elementami ugrupowania kmo.

w skład każdego kompanijnego modułu wchodzi osiem środków 
ogniowych, czyli moździerzy samobieżnych m120k rAk, cztery ar-
tyleryjskie wozy dowódcze i dwa artyleryjskie wozy rozpoznawcze, 
wszystkie na podwoziu kołowym 8x8. istotnym elementem modułu 
jest także zaplecze logistyczne, między innymi trzy artyleryjskie 
wozy amunicyjne i artyleryjski wóz remontu uzbrojenia. ich dostawa 
jest na bieżąco realizowana dla sił zbrojnych rp przez Hsw sA. 

Artyleryjski wóz rozpoznAwczy Awr
i miejsce 

w konkursie 
„innowAcje DlA 
bezpieczeństwA 
i obronności”
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platforma integracji komunikacji 
(pik) opracowana przez warszaw-
ską spółkę mindmade, wchodzącą 
w skład grupy wb, to w pełni polski 
system teleinformatyczny zapewnia-
jący zarządzanie i bezpieczną komu-
nikację. zaletą pik jest integracja 
różnych systemów radiołączności 
i urządzeń pracujących w sieciach 
ip (na przykład kamer i szerokiego 
spektrum innych sensorów) w jedną 
spójną i przejrzystą sieć łączności. 

Do transmisji na dużych obsza-
rach wykorzystywanych jest do czte-
rech różnych i pracujących równolegle 
sieci komórkowych (GSM, CDMA i in-
nych). A dzięki sieci bram (Gateway) 
użytkownicy mają możliwość nieogra-
niczonego przemieszczania się, wciąż 
pozostając w zasięgu łączności. 

Do systemu mogą być dołączani 
zarówno korzystający z radiotelefo-
nów, jak i niezależnie od nich posia-
dacze zwykłych telefonów komór-
kowych z zainstalowaną aplikacją Przyciśnij i Mów (PiM). Należy ona 
do klasy PoC; Push-To-Talk Over Cellular), która zapewnia autoryzację 
oraz szyfrowanie głosu i danych przekazywanych do systemu. Aplikacja 
pim umożliwia łączność głosową, wysyłanie wiadomości tekstowych 
i transmisję wideo do centrum dowodzenia (dyspozytora)� W praktyce 
umożliwia to stworzenie własnego, zabezpieczonego komunikatora, któ-
rą to potrzebę dostrzega się obecnie na całym świecie. 

Platforma Integracji Komunikacji to zabezpieczona, ale i transpa-
rentna (z punktu widzenia niezależnych systemów bezpieczeństwa), 
mobilna sieć IP. Obok połączenia kamer i sensorów zapewnia również 
komunikację dla szyfrowanych telefonów IP, komputerów przenośnych 
i innych urządzeń dysponujących własnymi, niezależnymi mechanizma-
mi kryptograficznymi. 

System PIK pozwala na stworzenie hierarchicznie budowanej struk-
tury dyspozycyjnej, dzięki której możliwa jest regionalizacja łączności 
na terenie kraju, ale też wydzielenie dyspozytora i środków łączności do 
realizacji zadań specjalnych. Dyspozytor otrzymuje również mapę z lo-
kalizacjami użytkowników, pobranymi z terminali radiowych lub komór-
kowych. Dzięki temu zyskuje możliwość sprawnej kontroli i dowodzenia 
wieloma zespołami zadaniowymi na dużym obszarze.

Platforma Integracji Komunikacji to też własna, zabezpieczona kryp-
tograficznie infrastruktura serwerowa, znajdująca się pod pełną kontrolą 
organizacji wykorzystującej PIK. Zapewnia logowanie wszelkich zdarzeń 
w systemie oraz analizę zebranych danych. 

W przypadku Polski bazowanie na komercyjnych i niepublicznych 
sieciach komórkowych umożliwia wykorzystanie sieci ponad 20 tysięcy 
stacji przekaźnikowych (BTS; Base Transceiver Station), zarządzanych 
i zabezpieczanych przez różne organizacje. Jednocześnie PIK pozwala 
na wykorzystanie sytemu na całym świecie w oparciu o roaming oraz lo-
kalne karty SIM, wciąż zapewniając szyfrowane i bezpieczne połączenie. 

Niezależnie od sieci komórkowych, Platforma Integracji Komunikacji 
umożliwia równolegle pracę w oparciu o klasyczną sieć naziemną (Ether-
net) lub łącza satelitarne. Podnosi się tym samym redundancję, dzięki 
kolejnym środkom komunikacji dalekosiężnej. 

Powyższe cechy umożliwiają wykorzystanie PIK do zapewnienia 
łączności w działaniach kryzysowych, udostępniając komunikację mię-
dzy różnymi współpracującymi służbami, takimi jak regularna armia, 
formacje ochotnicze, policja, straż pożarna i służby medyczne. 

Platforma Integracji Komunikacji może być też wykorzystywana 
przez Siły Zbrojne RP. Nie muszą one podczas ćwiczeń na terenie wła-
snego państwa w czasie pokoju korzystać z wojskowej łączności, dzięki 
czemu przemieszczanie się i dyslokacja własnych oddziałów jest ukryta 
przed rozpoznaniem radioelektronicznym przeciwnika� 

pik w wojsku może służyć jako system łączności alarmowej 
w oparciu o aplikację pim dla żołnierzy nie będących na służbie.  
zainteresuje też służby wywiadowcze i wojska specjalne, jako narzę-
dzie do wykorzystania podczas misji zagranicznych. system pracuje 
i lokalizuje użytkowników na obszarze całego globu. 

www.wb.com.pl

plAtformA integrAcji 
komunikAcji pik 
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na polu walki XXi wieku najważniejsze jest szybkie i pewne przesy-
łanie danych i wymiana komunikatów drogą radiową. coraz większą 
rolę zaczyna odgrywać także transmisja obrazów, przekazywanie 
pozycji obiektów ruchomych i odwzorowywanie ich położenia na 
mapie cyfrowej. zapewnienie skuteczności działań operacyjnych to 
dostarczenie tych wszystkich danych do systemów śledzenia celów 
i kierowania ogniem. to wszystko sprawia, że wymagania stawiane 
militarnym środkom łączności stale rosną. 

Radiostacje używane w wojsku muszą służyć nie tylko do komuni-
kacji głosowej, ale również jako część składowa coraz bardziej skom-
plikowanych systemów dowodzenia. Stanowią jeden z elementów 
niezbędnych do osiągnięcia gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP oraz 
zapewnienia interoperacyjności z armiami innych państw. 

W odpowiedzi na wyzwania współczesnego pola walki spółka Rad-
mor SA, wchodząca w skład Grupy WB , stworzyła rodzinę radiostacji 
programowalnych COMP@N, pracujących w zakresie częstotliwości 
30-520 MHz z mocą do 5 W. To szerokopasmowe urządzenie, ważące 
z baterią ok. kilograma, które umożliwia współpracę różnych rodza-
jów wojsk i pozostałych służb państwowych we wszelkich sytuacjach 
kryzysowych. Razem z adapterem samochodowym oraz 50-watowym 
wzmacniaczem mocy mogą pracować jako urządzenia mobilne lub sta-
cjonarne� 

Radiostacje COMP@N zostały całkowicie opracowane w Polsce 
przez inżynierów Radmoru. Dzięki temu spółka ma do nich pełne prawa 
intelektualne, jak też dysponuje własnym kodem źródłowym, który 
może dowolnie zmieniać i modyfikować.Charakteryzują się uniwer-
salnością, elastycznością i łatwością dostosowania funkcjonalności do 
wymagań użytkownika. Radiostacje mogą być używane do łączności 
fonicznej bliskiego zasięgu, do jednoczesnej transmisji mowy i danych 
oraz do współpracy radiostacji z sieciami IP, z jednoczesną transmisją 
głosu i danych. 

Rodzinę COMP@N charakteryzuje wspólna platforma sprzętowa 
(hardware), na której można zaimplementować wave formy umożli-
wiające zarządzaniem nowoczesnym polem walki. Oprogramowanie, 
dostarczane przez Radmor może zostać wykonane zgodnie z życzeniem 
odbiorcy, przeznaczone tylko i wyłącznie dla niego.

Doręczna radiostacja COMP@N może być umieszczona w przewoź-
nym adapterze i podłączona do wzmacniacza, dzięki czemu staje się 
odbiornikiem przewoźnym. Mocowanie oraz wyjmowanie radiostacji 
z adaptera nie powoduje przerw w jej działaniu. Po zamontowaniu urzą-
dzenie automatycznie przełącza się na współpracę z instalacją telein-
formatyczną pojazdu i z wzmacniaczem mocy (jeśli jest zainstalowany) 
oraz integrację z innymi systemami pokładowymi. W takim zestawie ra-

diostacja zasilana jest poprzez adapter z sieci pokładowej pojazdu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ładowania jej z zasilacza akumulatorowego. 

Uzupełnieniem zestawu przewoźnego składającego się z radiostacji 
COMP@N zamontowanej w adapterze pojazdowym jest wzmacniacz 
mocy. Umożliwia pracę z maksymalną mocą 50 W, co przyczynia się 
do znacznego zwiększenia zasięgu łączności. Wzmacniacz zasilany jest 
z sieci pokładowej pojazdu i przeznaczony jest do wszystkich radiostacji 
rodziny COMP@N. 

Konstrukcja wzmacniacza i adaptera pozwala na montaż w pojaz-
dach na dwa sposoby. Zarówno jako oddzielnie zamontowane urządzenia 
oddalone od siebie do kilku metrów, jak i w postaci mechanicznie zinte-
growanej bryły. Radiostację w wersji przewoźnej można zainstalować 
w lekkich czołgach, wozach piechoty, kołowych i gąsienicowych trans-
porterach opancerzonych.

Radiostacja wyposażona jest w duży kolorowy wyświetlacz i podświe-
tlaną klawiaturę z automatyczną regulacją natężenia podświetlenia. Urządze-
nie ma podwójny przycisk PTT (Push to Talk) oraz przycisk kasowania awa-
ryjnego (Emergency Clear). To praktyczne rozwiązanie w razie konieczności 
szybkiego "wyczyszczenia" radiostacji z wszelkich nastaw. 

W ofercie Radmoru jest wiele konfiguracji platformy, które różnią się 
między sobą przede wszystkim zastosowanymi waveformami, określa-
jącymi przeznaczenie radiostacji. Dostępne są trzy główne rozwiązania: 
H07 (AM/FM, 100 hop/s), H08 (AM/FM, 300 hop/s) i H09 (IP, NBWF). Na 
życzenie użytkownika na jednym urządzeniu można zainstalować jeden 
z dostępnych waveformów lub wszystkie naraz. Poszerza to znacznie 
jego możliwości i różnorodność przypadków użycia. Oprócz własnych 
modulacji częstotliwości w radiostacji zaimplementowane są klasyczne 
waveformy FM i AM zgodne ze STANAG 4204 i STANAG 4205. 

Platforma COMP@N jest przeznaczona zarówno dla regularnych 
Sił Zbrojnych RP, jak i formacji ochotniczych takich jak Wojska Obrony 
Terytorialnej. W obu przypadkach umożliwia komunikację wewnątrz od-
działów oraz współpracę pomiędzy różnymi rodzajami wojsk.

największą zaletą radiostacji programowalnych comp@n jest 
gotowość do przyjęcia specjalnego bloku cyfrowego przetwarzania 
(bcp), zgodnego z konkretnymi, szczegółowymi wymaganiami woj-
skowego odbiorcy. Dzięki temu urządzenie może być wyposażone 
w nieznane i niedostępne nawet dla producenta mechanizmy kryp-
tograficzne lub specjalnie waveformy opracowane dla wybranego 
rodzaju wojsk lub dla określonej służby mundurowej. 

www.wb.com.pl

rADiostAcje progrAmowAlne 
comp@n 
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konflikt na obszarze górskiego karabachu uświadomił wielu 
wojskowym, że bezzałogowe systemy powietrzne służą nie 
tylko do rozpoznania, ale i skutecznego atakowania wybra-
nych, ważnych celów. walki na zakaukaziu uświadomiły jak 
ogromną rolę odgrywa obecnie amunicja krążąca. bezza-
łogowce uderzeniowe były w stanie niemal bezkarnie razić 
przeciwnika, nie miały nawet problemu z eliminacją syste-
mów przeciwlotniczych. 

Doświadczenia z ostatnich konfliktów zbrojnych jedno-
znacznie wskazują, że na współczesnym polu walki optymalne 
jest połączenie dwóch rodzajów bezzałogowych systemów po-
wietrznych. Pierwsze mają być zdolne do wykrywania i identyfi-
kowania celów, drugie powinny atakować zlokalizowane obiekty. 
Z powodów taktycznych i ekonomicznych warto rozdzielić te 
funkcje. 

Systemy rozpoznawcze mają drogie urządzenia obserwacyj-
ne na pokładach, gdy amunicja krążąca z zasady powinna być 
jak najtańsza, przy zachowaniu wysokiej skuteczności i precyzji 
trafienia. Bezzałogowce mogą być użyte także jako wabiki, których za-
daniem jest ściągnięcie ognia i ujawnienie ukrytych stanowisk obrony 
przeciwlotniczej. Następnie wykryte systemy mogą być niszczone przez 
amunicję krążącą. 

GRUPA WB oferuje siłom zbrojnym bezzałogowy system rozpo-
znawczo-uderzeniowy. Przy wykorzystaniu już wprowadzonych do 
Wojska Polskiego platform, jak FlyEye i Warmate, żołnierze zyskują 
możliwość połączenia możliwości obserwacyjnych i bojowych. System 
znacząco zwiększa się świadomość sytuacyjna, a także – przy wyko-
rzystaniu bezzałogowców z retranslatorami – zwiększa zasięg łączności 
radiowej urządzeń doręcznych. 

Atak może nastąpić natychmiast po wykryciu celu, przy wykorzy-
staniu amunicji krążącej już znajdującej się w powietrzu w przewidywa-
nym rejonie obecności nieprzyjaciela. Po rażeniu przeciwnika za pomocą 
bezzałogowców uderzeniowych, systemy rozpoznawcze mogą od razu 
sprawdzić i ocenić efekty uderzenia z powietrza. Pozwala to na niezwy-
kłą elastyczność w użyciu środków bojowych i obserwacyjnych oraz 
znacząco zwiększa możliwości Wojska Polskiego. 

System SWARM jest skalowalny. Oznacza to, że może być przeno-
szony przez spieszonych żołnierzy lub też transportowany za pomocą 
dowolnych pojazdów, dostosowanych uprzednio do roli nosicieli. Mogą 
to być zarówno samochody terenowe, jak i opancerzone wozy bojowe. 

Obok platform bezzałogowych, podstawowym elementem SWARM 
jest system zarządzania polem walki TOPAZ Tactics. Jego zadaniem jest 
połączenie i zarządzanie wszystkimi danymi. Obsługuje cyfrowe mapy, 
pozwala na zobrazowanie i wymianę informacji o sytuacji taktycznej 
(w tym położenia pododdziałów własnych i przeciwnika), jest interope-
racyjny w środowisku koalicyjnym. Dzięki wykorzystaniu TOPAZ Tactics 
dokładne położenie i obraz obiektu natychmiast trafia na stanowisko do-
wodzenia, gdzie podejmowane są dalsze decyzje. W tym o potencjalnym 
wykorzystaniu amunicji krążącej. 

W skład części odpowiedzialnych za zbieranie informacji obrazo-
wych wchodzi bezzałogowy system rozpoznawczy FlyEye. To również 
latający wzmacniacz i powielacz sygnału radiowego. Zestawy FlyEye 
zostały już wprowadzone do Wojska Polskiego, są używane i chwalone 
przez użytkowników. Nie potrzebują wyrzutni, startują przez wyrzucenie 
z ręki. Lądują precyzyjnie w wybranym obszarze. 

Ciche bezzałogowce o długim czasie lotu pełnią rolę oczu zawieszo-
nych w powietrzu. Dostarczają w czasie rzeczywistym danych o prze-
ciwniku. Mogą być też wykorzystane w trybie konwoju do patrolowania 
obszaru wokół poruszających się własnych pojazdów. FlyEye wyposa-
żone są w kamery dzienne i termowizyjne, dzięki czemu mogą być wy-
korzystywane zarówno w dzień, jak i w nocy. To sprzęt doskonale znany 
polskim żołnierzom, sprawdzony bojowo i odporny na zakłócanie. 

Bezzałogowce wchodzące w skład systemu pozwalają także na 
znaczne zwiększenie zasięgu łączności radiowej. Mogą służyć jako sta-
cje retranslacyjne, dzięki czemu możliwe jest komunikowanie się za po-
mocą radiostacji doręcznych (opracowanych w ramach rozwoju indywi-
dualnych systemów walki) nawet na dystanse rzędu kilkuset kilometrów. 
I to niezależnie od ukształtowania terenu, który normalnie ograniczałby 
propagacje sygnału. 

Po wykryciu przeciwnika, w ramach systemu SWARM w powietrze 
wysyłane są systemy uderzeniowe. W tej roli występują zestawy amu-
nicji krążącej Warmate. Dzięki modułowej konstrukcji, system może być 
wyposażony w różnego rodzaju głowicę bojową. W zależności od wybra-
nego celu może być odłamkowo-burząca lub termobaryczna. Wybór gło-
wicy dokonywany jest przed rozpoczęciem misji. inteligentny system 
kierowany do rażenia celów warmate został na początku 2021 roku 
oficjalnie wprowadzony do wyposażenia sił zbrojnych rp. 

Nowoczesna amunicja krążąca może być używana zarówno pojedyn-
czo do ataku na wybrany cel, jak i w postaci roju. W ramach SWARM użyt-
kownik wybiera ile systemów będzie wykorzystywanych do misji. W po-
wietrzu jednocześnie może znajdować się nawet kilkanaście Warmate. 
Będą krążyły przez długi czas nad wybranym obszarem czekając na rozkaz 
do rozpoczęcia uderzenia. Mogą atakować pojedynczo lub grupowo.

samo polecenie do ataku zazwyczaj wydawane jest przez ope-
ratora systemu swArm. Ale to nie jedyna możliwość. przy użyciu 
osobistego systemu dowodzenia i obserwacji u-gAte w połączeniu 
z nowoczesną radiostacją programowalną perAD możliwe jest na-
prowadzenie na cel warmate przez wysuniętego obserwatora. Dzięki 
temu przeciwnik nie może wykryć nadlatującej amunicji krążącej. 
obserwator znajduje się relatywnie blisko celu i może precyzyjnie 
poprowadzić atak. na bieżąco, o ile jest taka potrzeba, uzyskuje tak-
że dane z rozpoznawczego flyeye. 

www.wb.com.pl

system rozpoznAwczo-uDerzeniowy 
SWARM
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system antydronowy HAwk wykrywa, rozpoznaje, śledzi i neutralizu-
je drony w każdych warunkach, zarówno w środowisku miejskim, jak 
i w zróżnicowanym terenie. to najwyższej klasy rozwiązanie, opra-
cowane przez polską firmę Hertz systems ltd sp. z o.o. i przeznaczo-
ne do kompleksowej ochrony przed niepożądanymi, bezzałogowymi 
statkami powietrznymi (bsp). system występuje w wersji stacjonar-
nej, mobilnej i przenośnej.

HAWK powstał w odpowiedzi na pojawienie 
się nowego zagrożenia z powietrza, spowodowa-
nego dynamicznym rozwojem rynku dronów. Sys-
tem jest przeznaczony do ochrony baz i jednostek 
wojskowych, infrastruktury krytycznej i obiektów 
strategicznych, w tym również rządowych, a także 
lotnisk, więzień, granic oraz innych miejsc o kluczo-
wym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Mo-
bilna wersja HAWK przeznaczona jest do ochrony 
ważnych osobistości państwowych, VIP oraz im-
prez masowych.

HAWK pozwala na detekcję i śledzenie nie-
pożądanych obiektów do 10 km, ich przejęcie 
i neutralizację do 3 km, a także utworzenie strefy 
ochronnej, z możliwością wyznaczenia bezpiecz-
nego lądowiska dla przejętych dronów. 

w skład systemu HAwk wchodzi: 
 � stacja kierowania i kontroli, która służy do zarządzania i integra-
cji poszczególnych sensorów systemu i jego podsystemów, a także 
wczytywania map wybranego terenu oraz wyznaczania indywidual-
nych stref ochrony, detekcji i neutralizacji. Stacja kierowania w spo-
sób automatyczny alarmuje o wykryciu dronów i wizualizuje ich lot 
na mapie w czasie rzeczywistym. System odróżnia BSP od innych 
obiektów latających np. ptaków. Pozwala również na zlokalizowanie 
operatora drona�

 � fuzja danych, dzięki algorytmom przetwarzania danych, umożliwia 
klasyfikację i ciągłe śledzenie wykrytego drona lub dronów na pod-
stawie otrzymanych informacji z różnorodnych sensorów (radarów, 
radionamierników i sensorów akustycznych).

 � bariera antysabotażowa jest zabezpieczeniem uniemożliwiającym 
włamanie lub przejęcie kontroli nad systemem.

 � moduł hakowania oparty na sensorze RF, wykorzystującym technolo-
gię Software-Defined Radio (SDR). Jest przeznaczony do przejmowa-
nia kontroli nad dronami przed ich wtargnięciem w strefę chronioną. 
Moduł w sposób pasywny i ciągły skanuje oraz wykrywa unikalne 
sygnały komunikacyjne używane przez drony. Jest to technologia nie-
kinetyczna i nie zakłóca innych systemów radiowych. Obsługuje on 

najbardziej zaawansowa-
ne, opatentowane proto-
koły radiowe dla dronów 
dalekiego zasięgu, z uni-
kalną możliwością ich 
przeprogramowania tak, 
aby latały nową trasą za-
pewniającą bezpieczne 
lądowanie. Po wykryciu 
„niepożądanego” drona, 
HAWK pobiera identy-
fikatory drona dla IFF 
(Identification Friend or 
Foe) i dekoduje sygnał 
telemetryczny� System 
przesyła precyzyjny 

i krótki sygnał, przejmując kontrolę nad bezzałogowcem, bez zakłóca-
nia innych BSP i sygnałów komunikacyjnych. Ustala nie tylko obecną 
pozycję drona z dokładnością GPS, ale także jego pozycję startową. 
Ponadto wskazuje aktualne miejsce przebywania jego operatora, któ-
ry przestaje otrzymywać informacje wideo i telemetryczne. Nie ma on 
żadnej możliwości na ponowne odzyskanie kontroli nad dronem. 

HAWK ma możliwość 
detekcji i neutralizacji jedno-
cześnie wielu BSP, wykonu-
jących lot w trybie ręcznym, 
jak i autonomicznym (auto-
pilot).

– Ważne zalety syste-
mu opracowanego przez 
Hertz Systems to stała au-
todiagnostyka zapewniająca 
prawidłowe funkcjonowanie 
poszczególnych jego kom-
ponentów, otwartość na in-
tegrację z systemami bezpie-
czeństwa już działającymi na 
terenie chronionego obiektu, 
możliwość zapanowania nad 
rojem dronów, ustalenie 

miejsca startu oraz przebywania operatora – informuje prezes Zarządu 
Hertz Systems Ltd sp. z o.o. urszula szulewicz�

 
HAWK umożliwia elastyczną konfigurację, w zależności od potrzeb 

obiektu lub terenu, czy też specyfiki działania służb bezpieczeństwa.

Występuje w trzech wersjach:
 � stacjonarnej, przeznaczonej dla ciągłej ochrony obiektu lub obszaru 
np. budynku, zakładu, lotniska, stadionu czy więzienia. System wie-
losensorowy składający się z różnych technologii m.in. radarów, ra-
dionamierników, neutralizatorów, modułów przejmujących kontrolę 
nad dronem, zapewniający wysoką skuteczność detekcji i neutralizacji 
dronów naruszających chronioną przestrzeń.

 � mobilnej, dedykowanej do ochrony zarówno obiektów, imprez maso-
wych, jak i innych miejsc lub zgromadzeń w przestrzeni publicznej. To 
rozwiązanie sprawdza się również w przypadku patrolowania dużych 
przestrzeni np. granic. Wszystkie elementy systemu zamontowane są 
na pojeździe, umożliwiając pracę w każdych warunkach.

 � przenośnej, do czasowej ochrony miejsc i obiektów. Cechuje ją ła-
twość montażu oraz demontażu wszystkich elementów systemu. 
Radary ustawiane są na przenośnych statywach, a centrum monitoro-
wania i neutralizacji dronów zainstalowane jest na urządzeniu przeno-
śnym, mieszczącym się w walizce lub plecaku.

Uzupełnieniem systemu HAWK jest ręczny neutralizator, za pomocą 
którego można wyemitować sygnały zakłócające systemy nawigacyjne 
GNSS drona oraz jego łączność z operatorem i „zmusić” drona do lądo-
wania, lub odepchnąć go od strefy chronionej. 

zasięg neutralizatora ręcznego HAwk to ok. 1,7 km, waga to zale-
dwie 3,5 kg. jego wymienny akumulator pozwala na godzinę ciągłej 
pracy. neutralizator może być bezpiecznie wykorzystywany również 
w terenach zabudowanych, nie stwarzając zagrożenia dla osób po-
stronnych.

www.hertzsystems.com/

system AntyDronowy HAwk
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Dobiegają końca badania kwalifikacyjne zdalnie 
sterowanego bezzałogowego systemu wieżowego 
zssw-30 zaliczanego do najnowocześniejszych 
na świecie. system przeznaczony do montażu na 
różnych nośnikach, w tym na kołowym transpor-
terze opancerzonym rosomAk oraz przyszłym 
nowym bojowym pływającym wozie piechoty 
borsuk. zssw-30 został opracowany przez 
konsorcjum: Huta stalowa wola s.A. (lider) oraz  
wb electronics s.A. 

Umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na pracę 
rozwojową ZSSW-30 Huta Stalowa Wola S.A. (GK 
Polska Grupa Zbrojeniowa), wspólnie z WB Elec-
tronics SA (GRUPA WB) jako partnerem konsor-
cjum, podpisała 29 marca 2013 r. Na MSPO 2014 
po raz pierwszy został oficjalnie zaprezentowany 
model ZSSW-30, a rok później miał swoją premie-
rę prototyp systemu wieżowego. Badania zakła-
dowe prototypu ZSSW-30 rozpoczęły się w 2015 
roku. W 2016 roku dokonano udanej integracji 
systemów wieży z ppk Spike. Kolejnym etapem 
tego programu była integracja z wyposażeniem 
optoelektronicznym wykorzystującym głowice 
obserwacyjno-celownicze produkcji PCO S.A. 
Prowadzone prace były konsultowane na każdym etapie z przyszłym 
użytkownikiem systemu. W listopadzie 2019 roku zakończono bada-
nia zakładowe i wieża weszła w etap badań państwowych (kwalifi-
kacyjnych). W styczniu 2020 roku gotowe do badań dwa prototypy 
ZSSW-30 zaprezentowano wizytującemu HSW S.A. zwierzchnikowi 
Sił Zbrojnych RP prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. 

Równolegle (od jesieni 2020 r.) rozpoczęto, w ramach innego pro-
gramu współfinansowanego przez NCBR, badania wstępne Nowego 
Bojowego Pływającego Wozu Piechoty (NBPWP), na którym został za-
montowany trzeci egzemplarz ZSSW-30. 

Bezzałogowa wieża z automatycznym systemem prowadzenia i kie-
rowania ogniem, trybami śledzenia celu Hunter Killer, Killer Killer oraz 
zintegrowanym systemem łączności przeznaczona jest do niszczenia lub 
obezwładniania celów lekko i silnie opancerzonych, infrastruktury oraz 
do wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań 
bojowych. Została wyposażona w dzienno-nocne systemy obserwa-
cji przeznaczone do obserwacji pola walki, wykrywania, rozpoznania i 
śledzenia obiektów przeciwnika niezależnie przez dowódcę i przez ope-
ratora uzbrojenia. Podstawowe uzbrojenie wieży stanowi automatycz-
na armata 30 mm. Uzbrojeniem dodatkowym jest sprzężony z armatą 
karabin maszynowy UKM-2000C kal. 7,62 mm. Z kolei system obrony 

przeciwpancernej został zbudowany na bazie 
PPK SPIKE z osłoną balistyczną. Wieża została 
wyposażona również w system samoosłony 
OBRA. Konstrukcja ZSSW-30 ma charakter 
zamknięty, co oznacza, że wszystkie newral-
giczne podzespoły znajdują się pod skorupą 
pancerza. Takie rozwiązanie zapewnia odpo-
wiednią osłonę załogi podczas prowadzenia 
działań bojowych. 

 
w końcu 2020 roku została zamknię-

ta faza badań wieży dotycząca uzbrojenia 
zssw-30, czyli armaty Atk 44s bushmaster 
ii, ukm 2000 7,62 mm oraz ppk spike. za-
kończenie pracy rozwojowej zssw-30 po-
winno nastąpić w drugim kwartale 2021. od 
roku 2022 Hsw może rozpocząć produkcję 
seryjną wież. 

www.hsw.pl 

zDAlnie sterowAny system 
wieżowy zssw-30 
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obserwacyjny samolot bezzałogowy 
kategorii mini o przeznaczeniu zarów-
no wojskowym, jak i cywilnym jest 
wersją rozwojową neoX. opracowa-
na w instytucie technicznym wojsk 
lotniczych bezzałogowa platforma 
powietrzna charakteryzuje się niskim 
współczynnikiem emisji hałasu, cza-
sem lotu przekraczającym 3 godziny 
oraz zasięgiem operacyjnym do 35 km. 

Jest to następca wielozadaniowego 
bezzałogowego statku powietrznego 
NeoX, który jest wspólnym produktem 
Instytutu Technicznego Wojsk Lotni-
czych oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 
Prace nad tym systemem rozpoczęły 
się w połowie minionej dekady, przy 
czym wykorzystano doświadczenia 
z systemów opracowywanych wcześniej 
w ITWL. NeoX był statkiem powietrz-
nym wykonanym z kompozytów węglo-
wo-epoksydowych o wszechstronnym 
przeznaczeniu, zarówno wojskowym jak i cywilnym. Mógł podążać 
w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną, wykonywać lot 
po ustalonej trasie, krążyć wokół wskazanego obiektu lub polecieć do 
punktu o określonych współrzędnych, a także pełnić rolę amunicji krą-
żącej. W pierwotnej wersji był to także dron „samobójca”, który oprócz 
zdolności obserwacyjnej czy przenoszenia niewielkich ładunków, mógł 
samodzielnie rozbić się o cel po wcześniejszym precyzyjnym naprowa-
dzeniu przez operatora. W 2016 r. 

6 zestawów BSP NeoX oraz dwa systemy AtraX zakupiła Wyższa 
Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, obecnie Lotnicza Aka-
demia Wojskowa� 

W nowej wersji NeoX-2 (DUCH) poprawiona została aerodynamika, 
co pozwoliło na zwiększenie długotrwałości lotu z maksymalnie 2 do 
3,5 godzin i zmniejszenie prędkości minimalnej oraz znaczne ogra-
niczenie poziomu emisji akustycznej. Masa całego systemu w wersji 
przenośnej (przenoszonej w plecaku) nie przekracza 50 kg, przy czym 
12 kg stanowi masa startowa platformy powietrznej. Oryginalnym roz-
wiązaniem ITWL jest głowica obserwacyjna umieszczona w przedniej 
części kadłuba, chowana podczas startu z wyrzutni. 

BSP NeoX-2 startuje automatycznie, z wykorzystaniem kompozy-
towej wyrzutni startowej oraz wykonuje manewr lądowania w trybie 
automatycznym, wykorzystując spadochron oraz poduszkę powietrz-
ną. Obsługiwany jest przez dwóch operatorów. Czas przygotowania do 
lotu jest bardzo krótki i wynosi do 15 minut.

Bezzałogowiec NeoX-2 wyposażony jest w: 
 � głowicę dwusensorową, stabilizowaną elektromechanicznie, z sen-
sorem światła dziennego o rozdzielczości 1920x1080, z trzydzie-
stokrotnym zoomem optycznym oraz sensorem termowizyjnym 
o rozdzielczości 640x480. Głowica umożliwia zapis obrazu w pełnej 
rozdzielczości z obu kamer jednocześnie na pokładzie BSP,

 � moduł automatycznego śledzenia obiektów,
 � spadochronowy system lądowania (spadochron i poduszka po-
wietrzna).

Do jego głównych zadań należy przeprowadzenie obserwacji, w tym 
wykrycia, rozpoznania z powietrza, identyfikacji i wskazywania współ-
rzędnych obiektów, w tym również współpracy z systemami artyleryjski-
mi. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania aparatu fotograficznego 
do wykonywania ortofotomap przydatnych dla geodetów oraz do celów 
wywiadowczych. Ta wersja może służyć także do monitorowania granic 
państwowych, infrastruktury krytycznej czy zabezpieczenia imprez ma-
sowych, a także wspierania działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz 
monitorowania skutków klęsk żywiołowych.

ITWL zapewnia, że cały system zostanie opracowany zgodnie
z porozumieniami standaryzacyjnymi NATO STANAG 4586 i 4703 

oraz obowiązującymi normami obronnymi. Posiada bezpieczny system 
szyfrowania danych AES-256, z możliwością wprowadzania kluczy ko-
dowanych z poziomu użytkownika.

Dane techniczne neoX-2:
 ∙ Maksymalna masa startowa – 12 kg,
 ∙ Rodzaj napędu – silnik elektryczny ze śmigłem pchającym,
 ∙ Minimalna prędkość lotu – 65 km/h,
 ∙ Maksymalna prędkość lotu – 120 km/h,
 ∙ Pułap lotu – do 4000 m n.p.m,
 ∙ Czas lotu – do 3,5 h,
 ∙ Zasięg operacyjny – 35 km,
 ∙ Zasięg teoretyczny – ok. 240 km,
 ∙ Kodowanie łączności radiowej – AES-256.

bezzałogowy statek powietrzny neoX-2 jest oferowany wojsku 
w ramach konsorcjum, którego liderem jest polska grupa zbroje-
niowa biorąca udział w postępowaniu przetargowym na dostawę 
bsp klasy mini kr. wizjer. rozstrzygnięcie tego przetargu na reali-
zację zamówienia może nastąpić w 2021 r. 

www.itwl.pl

system bezzAłogowego stAtku 
powietrznego neoX-2  
(wersjA itwl DucH)
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instytut techniczny wojsk lotniczych wspólnie z firmą konfexim-2 
opracował nową wersję morskich ubiorów dla członków statków po-
wietrznych mup – rescue pack, który pozwala dłużej przeżyć w zim-
nej wodzie w oczekiwaniu na pomoc.

Powstał jako następca morskiego ubioru pi-
lota MUP-1® i MUP-1s®, opracowanego i prze-
badanego, a następnie wdrożonego przez ITWL 
w połowie lat 1990. Dobre właściwości tego 
ubioru MUP zarówno funkcjonalne i ochrona pi-
lota przed hipotermią potwierdziły się w rzeczy-
wistych warunkach. 19 sierpnia 2003 r. pilot, gen. 
bryg. pil. Andrzej Andrzejewski, lecąc nad Bałty-
kiem na wysokości blisko trzech kilometrów i 21 
kilometrów od lądu, został omyłkowo zestrzelony 
rakietą. Zamiast w cel trafiła w jego samolot Su-
22, w wyniku czego katapultował się. Pilot będąc 
w ubiorze MUP-1s® i kamizelce ratunkowej cze-
kał na pomoc w wodzie przez półtorej godziny. 
Został odnaleziony przez śmigłowiec ratowniczy.

Konstruktorzy nowego ubioru morskiego 
musieli pogodzić dwie sprzeczne jak się wydaje 
potrzeby: ochronę w sytuacji awaryjnej oraz 
maksymalny komfort codziennego użytkowania� 
A to oznacza, że strój musiał być nie tylko szczel-
ny, ale także nie może powodować dyskomfortu, 
a ponadto wodoodporny, ale jednocześnie oddy-
chający (przepuszczać parę wodną). 

– Cechą charakterystyczną nowego rozwiąza-
nia MUP-Rescue Pack jest indywidualne dopaso-
wanie ubiorów ratunkowych do potrzeb członków 
załóg latających nad akwenami oraz materiały 
o znacznie lepszych właściwościach i nowych 
rozwiązaniach funkcjonalno-technicznych – in-
formuje mgr inż. mirosław napurka z Instytutu 
Technicznego Wojsk Lotniczych, który pracował 
także nad pierwszym morskim ubiorem pilota 
w wersjach MUP-1® i MUP-1s®� 

System MUP-Rescue Pack w sposób kompleksowy ma zaspokoić 
potrzeby różnych kategorii użytkowników w zakresie ergonomii, kom-
fortu pracy oraz bezpieczeństwa w przypadkach awaryjnego wodowa-
nia, zwłaszcza ochrony przed hipotermią. Ubiory są wykonane z tkaniny 
zasadniczej o lepszych właściwościach techniczno-funkcjonalnych niż 
tkaniny stosowane we wcześniejszych ubiorach MUP. Komfort pracy 
użytkownika ubioru jest poprawiony dzięki oddychającej termo aktyw-
nej bieliźnie osobistej, zaś funkcja ochrony przed hipotermią spełniają 
ocieplacze o różnych właściwościach ochrony termicznej. Pozwala użyt-
kownikowi wyposażonemu w kombinezon suchy wraz z ocieplaczem na 
przebywanie w zimnej wodzie o temp. 2°C przez 6 godz. bez ryzyka wy-
stąpienia hipotermii. Nowy strój zapewnia ochronę użytkownika przed 
wyziębieniem organizmu przez ponad 6 godzin w temperaturze 2 st. C. 
(dotąd były to cztery godziny).

Opracowano trzy wersje zestawu przetrwaniowego morskiego ubio-
ru pilota MUP-Rescue Pack: 

 � wersja „P” dla pilota, 
 � wersja „N/T” - dla nawigatora i technika pokładowego (wzmocniono 
materiał na kolanach i siedzeniu, natomiast kombinezon ma trochę 
inny kształt, pozwalający na większą swobodę ruchu).

 � wersja „R” - dla ratownika pokładowego (dodatkowa inna uprząż, 
zbliżona konstrukcją do wspinaczkowej. W komplecie jest też ubiór 
piankowy oraz buty, na które można założyć specjalne krótkie płetwy). 

W każdej wersji zestawu przetrwaniowego MUP - Rescue Pack pod-
stawą jest suchy kombinezon wykonany z tkanin wodoszczelnych, od-
dychających, trudnopalnych oraz iskroodpornych. Zastosowano w nim 
trójwarstwowe laminaty, wodoszczelne zamki błyskawiczne, a uszczel-

nienia przy nadgarstkach i szyi zmieniono z gumowych na neoprenowe, 
które są bardziej elastyczne i zapewniają większy komfort noszenia. 

Drugim elementem są trudnopalne ocieplacze (w wariancie zimo-
wym i letnim) wraz trudnopalną bieliznątermoaktywną. Uzupełnieniem 
tego ubioru są specjalne buty z podeszwą olejoodporną, które podnoszą 
komfort użytkowania, a także dwufunkcyjna kamizelka ratownicza. Skła-
da się ona z kamizelki taktycznej do przenoszenia akcesoriów z uprzężą 
do podjęcia rozbitka z wody oraz dwukomorowej kamizelki ratowniczej 
o wyporności 275N lub 150N.

Ponadto w ubiorach MUP - Rescue Pack zastosowano szereg roz-
wiązań konstrukcyjnych i elementów, które poprawiają funkcjonalność. 
Przykładowo platformy z systemem MOLLE pozwalającej na konfiguro-
wanie w elementy do przenoszenia oporządzenia i akcesoriów w zależ-
ności od potrzeb użytkownika. System MOLLE jest również w kamizel-
kach taktycznych.

nowy zestaw przetrwaniowy mup-rescue pack został opracowa-
ny ze środków własnych przez konsorcjum itwl i spółkę konfexim-2 
z siechnic koło wrocławia, producenta skafandrów do nurkowania. 
część kosztów badań przeprowadzanych w brygadzie lotnictwa ma-
rynarki wojennej pokrywa wojsko. 

www.itwl.pl

zestAw przetrwAniowy morskiego 
ubioru pilotA rescue pAck 
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w ramach projektu zespół młodych naukowców pracujący w sieci 
badawczej łukasiewicz – instytucie przemysłu organicznego (ł-ipo) 
prowadzi badania rozwojowe nad otrzymaniem ekologicznego ładun-
ku napędowego, który znajdzie zastosowanie w układach wykonaw-
czych sterowania gazodynamicznego rakiet lub pocisków. efektem 
końcowym będzie gotowa technologia otrzymywania prototypu eko-
logicznego ładunku napędowego. 

Projekt „Ekologiczne stałe paliwa rakietowe 
do układów wykonawczych sterowania” o akroni-
mie Eko-SPR realizowany jest w ramach konkursu 
nr 2/P/2017 w zakresie badań naukowych na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa. Prace w ramach projek-
tu rozpoczęto w lipcu 2018 roku i są finansowane ze 
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

- Jako ładunek napędowy zostało zastosowa-
ne stałe heterogeniczne paliwo rakietowe na bazie 
chloranu(VII) amonu o zmniejszonej emisyjności chlorowodoru w pro-
duktach spalania – wyjaśnia dr inż. katarzyna gańczyk-specjalska, 
kierownik projektu z Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych Sieci 
Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego (Ł-IPO). 
Zmniejszona ilość wydzielanego chlorowodoru została osiągnięta po-
przez zastosowanie związków neutralizujących, które mają za zadanie 
reagować z powstającym chlorowodorem w produktach spalania. Jako 
związki neutralizujące zastosowano sole metali I grupy układu okreso-
wego pierwiastków. Z kolei wprowadzenie 20 proc. soli sodu lub potasu 
powoduje od 27 do 86 proc. redukcji ilości chlorowodoru w produktach 
spalania�

Sterowanie gazodynamiczne rakiet lub pocisków wykorzystuje sil-
niki sterujące jednokrotnego użytku. Podczas spalania ładunku napędo-
wego generują one strumień gazów, który modyfikuje trajektorię lotu 
sterowanego obiektu. Ze względu na możliwość osiągnięcia tylko po-
jedynczego impulsu, silniki sterujące rozmieszcza się wokół osi rakiety 
w maksymalnej ilości możliwej do aplikacji w danej konstrukcji. To po-
woduje, że wymiary komory spalania są ograniczone, a tym samym pro-
jektowany ładunek napędowy charakteryzuje się objętością ok. 2 cm3. 

Dodatkowo, geometria ładunku napędowego oraz skład paliwa ra-
kietowego został dobrany tak, aby zapewnić krótki czas pracy silnika 
sterującego (rzędu kilkudziesięciu milisekund). W celu określenia para-
metrów balistycznych docelowej geometrii ładunku napędowego zosta-
ło wytworzone stanowisko laboratoryjne – mikrosilnik rakietowy, który 
umożliwia przeprowadzenie pomiarów balistycznych dla materiałów 
pędnych w geometrii walcowej. Odpowiedzialnym za wykonanie projek-
tu oraz dostarczenie stanowiska był Zakład Silników Lotniczych w In-
stytucie Techniki Cieplnej (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 
Politechnika Warszawska). 

Kolejnym istotnym parametrem stałych paliw rakietowych jest ich 
temperatura zeszklenia, która określa w jakiej temperaturze materiał 
zmienia swoje właściwości termomechaniczne. Mają one istotne zna-
czenie z punktu widzenia obciążeń mechanicznych, którym poddawany 
jest ładunek paliwa w trakcie lotu pocisku rakietowego. Powyżej tem-
peratury zeszklenia materiał jest elastyczny, natomiast poniżej staje się 
kruchy, co w odniesieniu do ładunku napędowego ma istotne znaczenie. 
Jeśli bowiem najniższa temperatura użytkowania pocisku wynosi -40 °C, 
to ładunek napędowy, który będzie elementem takiego pocisku, musi 
charakteryzować taką samą lub niższą temperaturą zeszklenia. Gdyby ta 
temperatura była wyższa, podczas użytkowania wyrobu poniżej tempe-
ratury zeszklenia mogłoby dojść do pęknięcia ładunku napędowego (np. 
podczas przyspieszenia albo manewrowania pocisku). 

Jakiekolwiek zmiany w geometrii ładunku napędowego (np. pojawie-
nie się wspomnianego pęknięcia) powoduje niekontrolowane zwiększe-
nie powierzchni spalania, a tym samym wzrostu ciśnienia w komorze 
spalania, co może doprowadzić do uszkodzenia lub wybuchu w komorze 
spalania. Do badania właściwości termomechanicznych wykorzystano 
m.in. aparat do dynamicznej analizy mechanicznej (DMA). Tego typu sta-
nowisko badawcze zostało zakupione w ramach finansowania projektu. 
Poza określeniem temperatury zeszklenia paliw oraz innych materiałów, 
aparat DMA można wykorzystać do analizy szeregu innych właściwo-
ści mechanicznych: badania odpowiedzi materiałowej na statyczną lub 
dynamiczną siłę nacisku, wytrzymałości na rozciąganie czy ściskanie, 
itp. Wymienione parametry są istotne dla określenia wytrzymałości ma-
teriałowej na różnego typu oddziaływania statyczne i dynamiczne, które 
również występują podczas pracy silnika rakietowego. 

Projekt podzielony jest na sześć etapów, które obejmują badania 
aplikacyjne i badawczo-rozwojowe w zakresie technologii otrzymywania 
stałych heterogenicznych paliw rakietowych. Pierwszy etap polegał na 
przeprowadzeniu szacowania właściwości termochemicznych i termo-
dynamicznych różnych składów ekologicznych stałych heterogenicz-
nych paliw rakietowych oraz badanie ich właściwości (np. termomecha-
niczne, ciepło spalania, wrażliwość na bodźce zewnętrzne). Następnie 
został opracowany model ładunku napędowego oraz koncepcja jego 
otrzymywania, która została również przetestowana w skali laboratoryj-
nej. Obecnie prowadzone są badania nad optymalizacją składu paliwa ra-
kietowego w celu osiągnięcia wymaganych parametrów balistycznych. 
Efektem końcowym, planowanym na koniec 2021 r. będzie gotowa tech-
nologia otrzymywania prototypu ekologicznego ładunku napędowego, 
z docelowym VI poziomem gotowości technologicznej. 

warto zwrócić uwagę, że cały projekt realizowany jest wyłącz-
nie przez grupę młodych naukowców pracujących w ł-ipo. jednym 
z dodatkowych efektów realizacji projektu jest zwiększenie kompe-
tencji młodej kadry badawczej w zakresie prowadzenia projektów, 
a doświadczenie zdobyte w zakresie optymalizacji składu stałych 
heterogenicznych paliw rakietowych czy opracowywania ładunków 
napędowych do sterowania gazodynamicznego pozwoli w przyszłości 
na realizację projektów i zamówień charakteryzujących się indywidu-
alną parametryzacją geometrii i właściwości ładunków napędowych. 

ekologiczne stAłe pAliwA rAkietowe  
Do ukłADów wykonAwczycH sterowAniA

Rysunek i zdjęcie przedstawia rakietę i rozmieszczenie 
silniczków oraz mikrosilnik
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piAp patrol jest średniej wielkości robotem gąsienicowym do 
detekcji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych 
i nuklearnych (cbrn) oraz rozpoznania i neutralizacji improwizo-
wanych urządzeń wybuchowych (c-ieD). 

Robot jest nową 
konstrukcja, która 
powstała na bazie 
ponad 20-letnie-
go doświadczenia 
inżynierów Sieci 
Łukasiewicz – Prze-
mysłowy Instytut 
Automatyki i Pomia-
rów PIAP. Opraco-
wanie tego modelu 
zajęło rok. Celem 
było zastąpienie sto-
sowanego dotych-
czas analogowego 
robota RMI nowym 
cyfrowym odpo-
wiednikiem w seg-
mencie robotów 
o masie do 100 kg.

Urządzenie zo-
stało wyposażo-
ne w manipulator 
o sześciu stopniach 
swobody z funk-
cją zacisku szczęk 
chwytaka. Dzięki 
temu może zostać 
użyty do obserwa-
cji, transportu i po-
dejmowania obiek-
tów o masie do 22 
kg. Manipulator zapewnia 2 m wysięgu i duży zakres ruchu w każdej 
płaszczyźnie.

Robot może zostać wyposażone w czujniki promieniowania, bo-
jowych środków trujących, toksycznych substancji przemysłowych 
oraz oparów materiałów wybuchowych. Przekazują one na bieżąco 
dane pomiarowe do konsoli operatora, który jest natychmiast infor-
mowany, gdy robot wjedzie np. w chmurę trującego gazu albo kie-
dy badany obiekt jest nieszczelny i następuje wyciek niebezpiecznej 
substancji. Użycie czujników jest opcjonalne. Oznacza to, że można 
je montować dowolnie, zgodnie z potrzebami danej misji. Akcesoria 
tego typu przymocowuje się w różnych miejscach robota, w zależ-
ności od rodzaju misji i planowanego wykorzystania chwytaka. Do 
prowadzenia pomiarów z bliskiej odległości konieczne jest zamonto-
wanie czujników na chwytaku, a do pomiarów rekonesansowych – na 
bazie lub manipulatorze.

Sterowanie robotem odbywa się za pomocą lekkiego panelu, któ-
ry obsługuje zarówno mobilne systemy rentgenowskie, jak i czujniki 
CBRN. Panel jest taki sam jaki używany jest do obsługi innych pojaz-
dów mobilnych instytutu w najnowszej cyfrowej wersji, w tym PIAP 
Fenix i PIAP Gryf. Jest też zintegrowany z przenośnymi urządzeniami 
rentgenowskimi amerykańskiej firmy Logos Imaging. 

W 2020 r. przeprowadzono testy zdalnej obsługi, które wyka-
zały, że za pomocą jednej, lekkiej konsoli można sterować robotem 
wraz z akcesoriami z odległości nawet 800 metrów od operatora, 
a w terenie gęsto zabudowanym zasięg radiowy był doskonały 

w odległości do 400 metrów. W tym czasie urządzenie było w stanie 
wykonać zdjęcie rentgenowskie podejrzanie wyglądającego obiek-
tu, bez konieczności użycia oddzielnego komputera do obsługi sys-
temu radiografii cyfrowej.

Ze względu na swoje wymiary oraz rodzaj zastosowanego układu 
napędowego PIAP Patrol może brać udział w działaniach prowadzo-
nych zarówno wewnątrz budynków, jak i w trudnych warunkach tere-
nowych. Kompaktowa i modułowa budowa umożliwia jego transport 
nawet w samochodzie osobowym. 

Najnowszy robot Sieci Badawczej Łukasiewicz – PIAP może być 
użyty do wsparcia działań Sił Zbrojnych RP, policji lub straży pożar-
nej. Z myślą o takich zastosowaniach przystosowano go do montażu 
różnorodnego wyposażenia, w tym akcesoriów i uzbrojenia służące-
go do neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych, takich 
jak wyrzutnik pirotechniczny (RDS/CSL 50- 40 VULKAN) lub strzelba 
gładkolufowa (Benelli M4 Super 90 z kamerą i celownikiem kolima-
torowym). 

na 14. międzynarodowej wystawie wynalazków iwis 2020 
robot piAp pAtrol do zadań c-ieD i cbrn został nagrodzone 
złotym medalem.

robot Do zADAń c-ieD 
i rozpoznAniA cbrn piAp pAtrol®
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mobilna ewakuacyjna platforma pływająca to jednost-
ka, która może poruszać się z dużą prędkością po po-
wierzchni wody przy nieznacznym zanurzeniu. to daje 
możliwość przemieszczania się na bardzo płytkich 
akwenach wodnych a nawet w obszarach błotnych i ba-
giennych. udana i wielokrotnie nagradza konstrukcja 
jest gotowa do wdrożenia. 

Ideą tego rozwiązania było skonstruowanie jednostki, 
która pozwoli poruszać się z prędkością ślizgacza po do-
wolnych obszarach wodnych, w tym również rozlewiskach 
i bagnach. Głównym przeznaczeniem jednostki jest ratowa-
nie ludzi i mienia w sytuacji zagrożenia powodziowego. Może 
być wykorzystywana przez policję, służby ratownicze, straż 
pożarną, straż graniczną i wojsko. 

Projekt realizacji „Mobilnej ewakuacyjnej platformy pły-
wającej z funkcjami stanowiska badawczego” zaproponowała 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Moto-
ryzacji (lider projektu), we współpracy z: AMZ – Kutno SA, 
Instytutem Transportu Samochodowego, „OKB Jankowski Goliński”  
sp. j., Politechniką Warszawską, ROMA sp. z o.o. oraz Wojskową Aka-
demią Techniczną. Konsorcjum uzyskało dofinansowanie Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (PBS1/B6/15/2013).

Specjaliści z Łukasiewicz – PIMOT i WAT zapewnili możliwość róż-
norodnych zastosowań platformy w warunkach, w których nie spraw-
dzają się inne, klasyczne konstrukcje pływające. Pokład jednostki został 
tak zaprojektowany, aby możliwy był transport lub zabudowa wyposaże-
nia specjalnego, w tym ratunkowego lub przeciwpowodziowego. 

Platforma pozwala na ewakuację ludzi oraz dobytku z terenów za-
lewowych, bagiennych, zamarzniętych jezior i rzek. Ma zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie konieczne jest krótkotrwałe pokonywanie odcinków 
lądowych – informuje wojciech kacperski, starszy inżynier w Labora-
torium Badań Pojazdów, Łukasiewicz – PIMOT. 

Dzięki zwrotności, niewielkiemu zanurzeniu, a także możliwościom 
adaptacyjnym pokładu, platforma znajdzie zastosowanie w trakcie akcji 
ratowniczych, przy gaszeniu pożarów na obszarach rzek lub jezior oraz 
podczas usuwania skutków skażeń chemicznych. Sprawdzi się również 
przy patrolowaniu dużych i zamulonych obszarów rzek, jezior i rozle-

wisk. Z kolei w zastosowaniach wojskowych, straży granicznej i poli-
cyjnych jednostka może być używana jako łódź desantowa, szybkiego 
reagowania, ochrony i dozoru pogranicza. Natomiast w rozwiązaniach 
cywilnych, platforma może pełnić funkcję łodzi rekreacyjnej, badawczej 
lub transportowej.

Możliwości łodzi ratowniczej oraz jej wyposażenia zostały zapre-
zentowane m.in. jednostkom Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i policji rzecznej m.in. na Zalewie 
Zegrzyńskim oraz Zalewie Rekreacyjnym w Radzanowie. Pokaz obejmo-
wał m.in.: rozładunek jednostki, przygotowanie do pływania, samodziel-
ny wjazd do wody z brzegu oraz testy na wodzie. Badania potwierdziły 
przyjęte założenia konstrukcyjne. 

udaną konstrukcję dostrzeżono na 13. międzynarodowej wysta-
wie wynalazków w zagrzebiu, w chorwacji (ArcA 2015) oraz rok 
później na 68 międzynarodowych targach pomysłu, wynalazków 
i nowych produktów ienA w norymberdze, wyróżniając ją złotymi 
medalami. ponadto uzyskała nagrodę i stopnia w konkursie „lider 
bezpieczeństwa państwa”. jest to rozwiązanie gotowe do wdrożenia, 
z przygotowaną dokumentacją. 

parametry techniczne mobilnej ewakuacyjnej platformy pływającej: 

 ∙ Silnik:  GM LSA 6,2 dm3,

 ∙ Moc użyteczna: 395 kW (540 KM),
 ∙ Maksymalna prędkość na wodzie: 80 km/h,
 ∙ Długość:  7,0 m,
 ∙ Szerokość: 2,5 m,
 ∙ Wysokość: 3,0 m,
 ∙ Zanurzenie: 0,3 m,
 ∙ Masa własna: 1800 kg,
 ∙ Nośność: 2 + 8 osób.

mobilnA ewAkuAcyjnA 
plAtformA pływAjącA
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projekt o akronimie probAt jest rozwinięciem klasycznej koncepcji 
wykonywania termicznych baterii rezerwowych. ich główną zaletą jest 
brak efektu samowyładowania dzięki czemu nawet po przechowywaniu 
przez 15 lat w kilka sekund mogą być uruchomione i zasilać wybrane 
urządzenia. zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i modułów elek-
tronicznych pozwoliło tego typu bateriom wkroczyć w XXi wiek.

Baterie termiczne - rezerwowe (BTR) są specyficznym źródłem energii 
elektrycznej, które zostały wynalezione podczas II wojny światowej przez 
niemieckich naukowców jako źródło zasilania rakiet V2. Działanie tych 
baterii opiera się na ogrzaniu ogniw do wysokiej temperatury. Powoduje 
to przejście elektrolitu będącego w formie stałej w ciecz, która wykazuje 
zdolności jonowego przewodzenia prądu elektrycznego. Równocześnie 
aktywowane są anoda i katoda. Główną zaletą ogniw BTR jest brak efektu 
samowyładowania, dzięki czemu nawet po przechowywaniu przez 15 lat 
w kilka sekund mogą być uruchomione i zasilać wybrane urządzenia. Dużą 
zaletą jest także odporność na przeciążenia przekraczające 10 000 G. 

Baterie termiczne są niezawodnym i pewnym źródłem zasilania wyko-
rzystywanymi w:

 � amunicji rakietowej, moździerzowej i artyleryjskiej,
 � obiektach latających – systemach wsparcia,
 � rezerwie zasilania, np. systemów Fly By Wire,
 � systemach alarmowych i przeciwpożarowych. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, jako jedyna 
jednostka w kraju, prowadzi prace badawczo-rozwojowe na tego typu źró-
dłem energii elektrycznej. W latach 2016-2020 Łukasiewicz - IMN Oddział 
w Poznaniu realizował projekt pt. „Typoszereg programowalnych baterii ter-
micznych amunicji rakietowej” o akronimie PROBAT. Został on dofinansowa-
ny ze środków NCBR w ramach programu pt. „Przyszłościowe technologie 
dla obronności - konkurs dla młodych naukowców” ( DOB-1P/03/04/2016)

Założeniem projektu PROBAT było: 
 � wykorzystanie nowoczesnych materiałów elektrodowych w celu popra-
wy stabilności napięć w zależności od temperatury,

 � opracowanie izolacji próżniowej jako otuliny baterii termicznej dzięki 
czemu możliwe będzie wydłużenie czasu pracy,

 � wykorzystanie elektroniki w postaci przetwornic impulsowych do zmia-
ny i stabilizacji napięcia wyjściowego.

- Docelowo udało się zrealizować dwa z trzech wymienionych celi pro-
jektowych� Okazało się bowiem, że wprowadzenie nowoczesnych materia-
łów i modyfikacje materiałów elektrodowych są nieopłacalne ekonomicz-
nie i nie przynoszą przewidywanych efektów dotyczących pracy baterii 
– informuje karol kopciuch, kierownik projektu z Łukasiewicz - Instytutu 
Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

� 

Znacznie większe korzyści wynikają z zastosowania próżni w celu 
izolacji ogniw od środowiska zewnętrznego. Podczas pracy materiały 
pirotechniczne rozgrzewają wnętrze baterii powyżej 400 st. C., jednakże 
energia ta poprzez obudowę baterii i wieczko uchodzi na zewnątrz. Powo-
duje to schłodzenie ogniw i zestalenie roztopionego wcześniej elektrolitu. 
W rezultacie następuje wyłączenie baterii mimo tego, że pozostał w niej 
materiał aktywny. W celu wyeliminowania tego zjawiska stosowane są 
różne materiały izolacyjne. W projekcie zaplanowano wykorzystanie próż-
ni jako izolatora. Do wykonania takiej izolacji i szczelnego spawu w wa-
runkach próżni wykorzystano spawarkę laserową. - Badania prototypowej 
baterii z izolacją próżniową wykazały, że już klasyczna bateria termiczna, 
bez systemu elektronicznego, wydłużyła czas działania o około połowę – 
podkreśla karol kopciuch� 

Jednak najbardziej innowacyjną ideą projektu, które generują szerokie 
możliwości wykorzystania energii zgromadzonej w bateriach termicznych. 
Charakteryzują się tym, że generują szerokie możliwości wykorzystania 
energii zgromadzonej w bateriach termicznych. Mogą one zarówno wielo-
krotnie podwyższać, jak i obniżać napięcie wyjściowe z baterii, jednocze-
śnie skutecznie stabilizując jego wartość. Jedną z niedoskonałości ogniw 
termicznych jest bowiem znaczna zmiana ich napięcia pracy w czasie wy-
ładowywania. 

Rysunek przedstawia przykładowe przebiegi napięciowe klasycznej 
BTR oraz przewidywany przebieg baterii PROBAT. 

Stosując układ elektroniczny sterujący napięciem wyjściowym, możli-
we jest stabilizowanie napięcia całego układu i wydłużenie jej minimalnego 
czasu działania. W tym celu w projekcie zaprojektowano i wykonano kilka 
prototypów elektroniki przetwarzającej. Dzięki pracy badawczej wykonano 
4 typy modułów przetwarzania energii z nastawą na napięcia 6 V, 24 V, 40 
V oraz 230 V. Dla każdego z modułów możliwa jest szybka i prosta zmiana 
napięcia, poprzez wymianę kilku elementów elektronicznych, w granicach 
zależnych od typu danego modułu. Badania udowodniły, że możliwe stało 
się dalsze wydłużenie czasu pracy całego układu w zakładanych ryzach 
napięciowych (nawet do 400 s w porównaniu do około 45 s pracy klasycz-
nej baterii).

Dzięki takim możliwościom możliwe będzie w przyszłości uspraw-
nienie projektowania nowych baterii termicznych o wymaganych pa-
rametrach. zastosowanie izolacji próżniowej układu pozwoli na prze-
dłużenie stanu aktywności elektrochemicznej i czasu skutecznej pracy 
baterii. efektem zastosowanych rozwiązań będzie skuteczne zwięk-
szenie zasobu energii elektrycznej, możliwej do wykorzystania przez 
zasilane urządzenia. 

typoszereg progrAmowAlnycH bAterii 
termicznycH Amunicji rAkietowej - „probAt” 
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inteligentny, modułowy schron podwójnego zastosowania, 
który można rozbudowywać w dowolny sposób, monitorować 
go i zarządzać nim np. z komórki, zaprojektowany we współ-
pracy z wojskową Akademią techniczną proponuje bydgoska 
firma budowlana mathon. prototyp schronu podstawowego 
przechodzi obecnie badania certyfikujące. 

Schrony przestały być reliktem zimnej wojny, budowane 
nie tylko w państwach dawnego Układu Warszawskiego, Alba-
nii czy Korei Północnej. Tylko w samej Szwecji znajduje się ok. 
65 tysięcy schronów zdolnych pomieścić na wypadek wojny 
jądrowej 7 mln ludzi spośród liczącej 10 mln szwedzkiej popu-
lacji. Zagrożenie ze strony Rosji skłoniło kilka lat temu władze 
tego kraju do remontowania istniejących bunkrów. Uruchomio-
ny został także szeroki program budowy nowych obiektów. 
W podobnym kierunku poszły władze niemieckie, które zaleciły 
obywatelom szykowanie zapasów. Rekomendowano, by każda 
rodzina zgromadziła rzeczy umożliwiające przeżycie przez dwa 
tygodnie w przypadku kryzysu czy ataku terrorystycznego. 

Ta informacja zainspirowała właściciela znanej w regionie 
firmy Fundament z Bydgoszczy do rozszerzenia działalności 
budowlanej. Tym bardziej, że szukał niszy na rynku i w rozmowach 
z bogatszymi klientami dostrzegł ich potrzebę zabezpieczenia się przed 
najgorszymi scenariuszami w komfortowych warunkach. Miał to być 
schron „lekki”, z możliwością rozbudowy i dostosowany do zasobności 
portfeli różnych klientów, w tym również zagranicznych, bo eksport rów-
nież wchodził w rachubę. 

- Koncepcję opracował zespół projektowy, ale pierwsze pomy-
sły inspirowane internetem nie były trafione. Potrzebne było wsparcie 
naukowe – wyjaśnia michał lorek, właściciel firmy Fundament oraz 
współwłaściciel spółki Mathon, utworzonej w celu realizacji tego pro-
jektu. Dlatego zwrócił się z tym tematem do specjalistów akademickich. 
Początkowo zaproponował współpracę Uniwersytetowi Technologicz-
no-Przyrodniczemu w Bydgoszczy, ale prace badawczo-rozwojowe ru-
szyły dopiero po podpisaniu umowy z Wojskową Akademią Techniczną 
w Warszawie na zaprojektowanie i wyprodukowanie prototypu schronu 
oraz na przeprowadzanie badań. W myśl tego porozumienia, prawa au-
torskie i ochrona praw intelektualnych zostały ustalone po połowie. 

W założeniu schron w wersji podstawowej ma spełniać warunki 
do ochrony czteroosobowej rodziny w przeciętnych warunkach przez 
trzy doby, z opcją rozbudowy. Uwzględniono różne zagrożenia, w tym 
również związane z epidemią koronowirusa. Wymagało to zastosowa-
nia odpowiednich instalacji mechanicznych, wodno-kanalizacyjnych, 
wentylacyjnych czy też ogrzewania. Badania w zakresie ochrony były 

prowadzone w okresie zimnej wody, ale obecnie są nowe technologie, 
które pozwalają na dłuższe przeżycie z wykorzystaniem dodatkowych 
filtrów - informuje dr marian sobiech z Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Geodezji WAT. Zdaniem prof. zbigniewa szcześniaka, wybitnego spe-
cjalisty w zakresie budowy schronów, obecne technologie pozwalają na 
wykorzystanie materiałów kompozytowych. Taka konstrukcja jest wtedy 
lżejsza i łatwiejsza w transporcie i montażu. 

na razie powstaje prototyp podstawowego schronu przydomowe-
go z żelbetonu o pow. 25 m kw., który można zainstalować na wskazanej 
działce oraz zapewniający ochronę przed różnego rodzaju katastrofami 
naturalnymi i cywilizacyjnymi. W tym projekcie jest możliwość swobod-
nego kształtowania przestrzeni, funkcji i różnego rodzaju udogodnień, 
podnoszących komfort przebywania w schronie przyszłego właścicie-
la. Wewnątrz schronu znajduje się wspólna przestrzeń sypialna, toaleta 
z prysznicem, aneks kuchenny oraz część techniczna. Posiada odpor-
ność napadową i balistyczną. 

Z kolei w wersji standard plus znajdują się dodatkowe instalacje 
i systemy pozwalające na całkowite, hermetyczne odcięcie schronu od 
warunków zewnętrznych. Ta wersja schronu stanowi ochronę przed 
wszelkiego rodzaju zagrożeniami i skażeniami – radioaktywnym, bio-
logicznym, chemicznym. Całość oparta jest na najnowszych technolo-
giach, wspierających funkcjonowanie schronu, a właściciel ma możli-
wość monitorowania i zdalnego zarządzania schronem, w tym również 
z poziomu urządzeń mobilnych. Struktura modułowa umożliwia dowolną 

konfigurację przestrzeni, a do wyboru są cztery rodzaje seg-
mentów budowlanych. Masę i wymiary segmentów schronu 
dostosowano do możliwości typowych środków transportu.

Jest to produkt podwójnego zastosowania, co oznacza 
również spełnienie wymagań operacyjno-technicznych dla 
celów operacji obronnych. Jak ujawniają konstruktorzy, 
projektem polskiego schronu modułowego, w którym zasto-
sowano innowacyjne rozwiązania chronione patentem, jest 
zainteresowane wojsko�

w i połowie 2021 r. powinny zakończyć się badania 
prototypu schronu, który pod nadzorem wojskowej Aka-
demii technicznej będzie poddawany różnego rodzaju 
stress-testom i certyfikacji na poligonie doświadczal-
nym. spółka mathon zapewnia, że w drugiej połowie roku 
2021 r. będzie gotowa do komercyjnej sprzedaży schro-
nów. model był prezentowany m.in. na stoisku wAt na 
mspo 2019 r w kielcach. wzbudził spore zainteresowanie 
odwiedzających oraz otrzymał nominację do nagrody De-
fender mspo 2019. 

polski scHron moDułowy
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z końcem grudnia 2020 r. mesko sA zakończyło realizację umowy 
wsparcia z Arp sA na „opracowanie i wdrożenie lekkiego systemu ze 
sterowaną rakietą o zasięgu 2,5 km, kr. pirAt.

Praca została zrealizowana we współpracy z:
 � Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym Telesystem - Mesko sp. z o.o. 
(opracowanie laserowej głowicy śledzącej i zespołów elektronicznych, 
integracja z laserowym podświetlaczem celu LPC-1 oraz udział w ba-
daniach systemu), 

 � Wojskową Akademią Techniczną (WZTT oraz udział w badaniach lase-
rowej głowicy śledzącej), 

 � Zakładem Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o (wykonawca paliw 
do silnika startowego i silnika marszowego), 

 � ukraińską firmą ŁUCZ (współpraca w opracowaniu systemu PIRAT 
z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia ŁUCZ w projektowaniu 
i produkcji przeciwpancernych pocisków kierowanych).

W efekcie Mesko SA może zaoferować MON produkowanyw po-
nad dziewięćdziesięciu procentach system pirAt. Część podze-
społów będzie początkowo produkowana w kooperacji z partnerem 
ukraińskim. Docelowo strona polska przejmie również produkcję po-
zostałych komponentów w ramach prac realizowanych ze środków 
własnych Mesko SA. 

W ramach umowy zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane 
działania w zakresie prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, 
w tym:

 � opracowanie dokumentacji konstrukcyjnych i technologicznych,
 � wykonanie partii wyrobów do badań poligonowych,
 � badania poligonowe wykonanych partii,
 � opracowanie dokumentacji do produkcji seryjnej,
 � przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem i przejęciem 
produkcji przez stronę polską.

Potwierdzeniem poprawności zastosowanych rozwiązań konstruk-
cyjnych były wyniki badań poligonowych przeprowadzonych na poligo-
nie WITU w Nowej Dębie, w połowie 2020 r. 

Badania obejmowały:
 � sprawdzenie w warunkach poligonowych działania polskich silników 
(startowego i marszowego),

 � ocenę dokładności naprowadzania rakiety na cel w czasie lotu na za-
sięg 500 m,

 � ocenę dokładności naprowadzania rakiety na cel w czasie lotu na mak-
symalny zasięg - 2500 m.

Jak informuje PGZ, badania zakończyły się pełnym sukcesem. Uzy-
skano trafienia w cel na dystansie 500 m. i na dystansie maksymalnym 
2 500 m. 

Wyniki badań potwierdziły zarówno pełną funkcjonalność działania 
polskich silników jak i precyzyjną dokładność naprowadzania w warun-
kach poligonowych.

W badaniach poligonowych ppk PIRAT wykorzystywany był lase-
rowy podświetlacz LPC-1 skonstruowany i wykonany przez CRW Tele-
system-Mesko Sp. z o.o., w ramach umowy na pracę rozwojową z ME-
SKO S.A. jest to całkowicie polskie rozwiązanie, z konstrukcją gotową 
do produkcji seryjnej. LPC-1 jest uniwersalnym rozwiązaniem, które 
będzie wykorzystywane zarówno w systemie PIRAT, jak i systemach 
amunicji precyzyjnego rażenia: APR 155dla samobieżnych armatohau-
bic KRAB i KRYL oraz APR 120 dla samobieżnych moździerzy RAK. 

LPC-1, oprócz podświetlania celu, umożliwia również pomiar odle-
głości od celu dzięki wbudowanemu dalmierzowi laserowemu oraz okre-
ślanie własnego położenia w oparciu o system GPS. Z kolei wbudowany 
moduł synchronizacji wystrzału wraz z układem łączności pozwala na 
dwukierunkową wymianę informacji z centrum dowodzenia i systemem 
kierowania ogniem, w tym również o stanie urządzenia i namiarach celu, 
jak również zdalne sterowanie pracą systemu.Podświetlacz jest kodo-
wany i całkowicie kompatybilny z systemem NATO i daje możliwość 

współpracy z innymi systemami kierowania ogniem, stosowanymi przez 
formacje sojusznicze.

Bardzo zawansowane są prace związane z opracowaniem uniwersal-
nego, modułowego stanowiska do wykrywania, śledzenia, identyfikacji 
oraz wskazywania celów, zawierającego wyrzutnię z tripodem (CLU). 
W 2020 r. został we współpracy pomiędzy PCO SA, a CRW Telesystem 
Mesko sp. z o.o. przygotowany prototyp CLU-P (CommandLaunch Unit
-Pirat), który składa się z dwóch modułów. Pierwszym jest dalmierz
-podświetlacz LPD-A w wersji przeznaczonej do integracji w ramach ze-
społów urządzeń optoelektronicznych lub głowic optoelektronicznych, 
opracowany przez CRW Telesystem-Mesko. Drugi to skonstruowany 
w PCO SA moduł wizyjno-celowniczy integrujący kamerę telewizyjną 
oraz kamerę termowizyjną z detektorem chłodzonym. Integracja mecha-
niczna i elektroniczna obydwu modułów była wspólnym dziełem obydwu 
partnerów. Przeprowadzone próby prototypowego CLU-P potwierdziły 
poprawne działanie modułu naprowadzającego w trybie pasma widzial-
nego i w termowizji oraz działania podświetlacza laserowego w trybie 
podświetlania celu i pomiaru odległości.

na i kwartał 2021 roku zaplanowano przeprowadzenie przez  

mesko sA pokazowych strzelań poligonowych systemu pirAt 
w konfiguracji bojowej, z głowicą kumulacyjną. Jak informuje Me-
sko SA, do udziału w pokazie w roli obserwatorów zostaną zaproszeni 
przedstawiciele MON. Przeprowadzenie pokazu w zaplanowanym ter-
minie uzależnione będzie od sytuacji epidemicznej - z powodów obo-
strzeń sanitarnych pokaz nie mógł się odbyć w IV kwartale 2020 r.

biorąc pod uwagę wyniki zrealizowanych prac oraz mając na 
uwadze rozwój potencjału krajowego przemysłu obronnego, wska-
zane jest, aby system pirAt produkcji mesko sA był rozwiązaniem 
pierwszego wyboru dla sił zbrojnych rp. 

www.mesko.com.pl

lekki system ze sterowAną  
rAkietą o zAsięgu 2,5 km pirAt

zalety systemu:
 ∙ Wysoka mobilność w różnych warunkach pogodowych,
 ∙ Nieduża waga i gabaryt,
 ∙ Duży zasięg w porównaniu z konkurencją,
 ∙ Po wystrzeleniu możliwość zmiany miejsca loka-
lizacji przez operatora (zbliżone do SPIKE),

 ∙ Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur,
 ∙ Algorytm naprowadzania charakteryzujący się lotem ra-
kiety na wysokości 50-180 m i atakiem celu o dużym kącie 
ataku z górnej półsfery pozwalającym omijać systemy ak-
tywnej ochrony czołgu i razić najsłabsze opancerzenie,

łatwy w użyciu:
 ∙ Możliwość odpalania pocisków z ramienia stojąc i klęcząc 
i desantowania z wysokości 3000 m w opakowaniu etatowym,

 ∙ Obsługiwany przez 2 osoby (strzelec i operator la-
serowego podświetlacza celu), ale możliwe jest re-
alizowanie zadania ogniowego przez 1 osobę.

iii miejsce 
w konkursie 

„innowAcje DlA 
bezpieczeństwA 
i obronności”
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na początku 2020 r. obrum sp. z o.o. zakończył dostawę do ośrod-
ka szkolenia leopard działającego w ramach 10. brygady kawalerii 
pancernej w świętoszowie - trzech najnowszej generacji symulato-
rów sjcl-6p do szkolenia kierowców czołgów leopard 2A4. nowo-
czesny symulator umożliwia szkolenie z wykorzystaniem platformy 
ruchowej o 6 stopniach swobody i wysoce zaawansowanego opro-
gramowania. 

Była to realizacja zwycięskiego dla gliwickiej Spółki przetargu oraz 
zawartej 19 grudnia 2017 r. umowy z Inspektoratem Uzbrojenia

Symulatory stanowiły uzupełnienie eksploatowanych już urządzeń 
produkcji niemieckiej, ale nie były one wyposażone w trening symu-
lacyjny kierowcy. Wstępne założenia taktyczno-techniczne, będące 
załącznikiem do umowy głównej, określały szereg wytycznych oraz 
zaleceń dotyczących parametrów jakości odwzorowania warunków 
jazdy czołgu oraz odpowiednio skonfigurowanego systemu wizyjnego. 
Nauka przyszłych kierowców wymagała bowiem poprawnego porusza-
nia się w terenie zurbanizowanym, a także po drogach publicznych oraz 
w terenie i w lesie, w zróżnicowanych strefach klimatycznych i warun-
kach atmosferycznych. 

Skonstruowany w OBRUM symulator przewidziany jest do insta-
lacji i użytkowania w zamkniętych pomieszczeniach. W symulatorze, 
w sposób maksymalnie zbliżony do rzeczywistego czołgu, odwzoro-
wano mechanizmy sterowania, zabudowę przedziału kierowcy oraz 
przyrządy kontrolne i obserwacyjne.

Podstawowymi komponentami symulatora są: 
 � kabina symulatora z systemem wizyjnym,
 � stanowisko instruktora,
 � układ ruchu,
 � osprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

W celu zwiększenia poziomu immersji, czyli odwzorowania śro-
dowiska pracy w sposób maksymalnie zbliżony do rzeczywistości, 
kabina symulatora została zamontowana na platformie o 6 stopniach 
swobody. Pozwala to na odwzorowywanie wychyleń i przyśpieszeń 
czołgu. Ponadto, oprócz zobrazowania widoku widzianego przez pe-
ryskopy kierowcy czy podczas jazdy z otwartym włazem, możliwa jest 
obserwacja widoku z kamery wstecznej kierowcy. Dodatkowo wszyst-
kie widoki obserwowane przez szkolonego zostały zduplikowane na 
stanowisku instruktora. Odwzorowanie realistycznych warunków jaz-
dy możliwe jest dzięki symulacji przeciążeń i sił działających na czołg 
podczas ruchu oraz interakcji z wirtualnym otoczeniem. Programiści 

odpowiadający za symulację zdarzeń i wizualizację środowiska wirtu-
alnego, uzupełnili przestrzeń efektami dźwiękowymi, zapewniającymi 
wysoki poziom realizmu szkolenia.

W wyniku zastosowania, współczesnych rozwiązań w zakresie 
konstrukcji i oprogramowania, symulator SJCL-6P umożliwia szkole-
nie dla kierowców czołgów Leopard 2A4, w zakresie m.in:

 �  działania mechanizmów przedziału kierowcy i efektywnego korzy-
stania z nich w czasie jazdy w różnych warunkach terenowych (wbu-
dowana baza kilkunastu map terenowych) oraz atmosferycznych, 

 � kierowania czołgiem w różnych ugrupowaniach (np. bojowym, mar-
szowym, itp.), 

 � umiejętności pokonywania przeszkód terenowych (w tym przeszkód 
wodnych) poprzez odwzorowanie warunków maksymalnie zbliżo-
nych do rzeczywistych,

 � realizacji szkolenia z prowadzenia czołgu w warunkach misji i działań 
asymetrycznych,

 � rozpoznawania potencjalnych zagrożeń oraz reagowania w sytu-
acjach niebezpiecznych w ruchu drogowym i w terenie,

 � nauki jazdy w trudnym terenie z ryzykiem przewrócenia czołgu,
 � symulowania zjawisk fizycznych związanych z ruchem czołgu (mo-
del ruchu, dynamika czołgu, interakcja z otoczeniem),

 � generowania środowiska wirtualnego i obiektów symulacji - gene-
rowanie obrazu, dźwięku oraz odczuć związanych z ruchem czołgu 
i sytuacją drogową.

 � realizacji zadanych przez instruktora zadań taktycznych, w formie 
powtarzalnych scenariuszy ćwiczeń, wykorzystujących bazy wbu-
dowanych obiektów, map i zdarzeń symulacji. 

 � Symulacji predefiniowanych awarii i uszkodzeń czołgu oraz nauki 
procedur obsługowych wykonywanych przez kierowców czołgów. 

symulator został wyposażony w interfejsy komunikacyjne 
(zgodne ze standardami nAto) HlA/Dis pozwalające na integra-
cję z innymi systemami symulacji. opracowany w ramach projektu 
system wizyjny pozwala osiągnąć odpowiednio wysoki poziom gra-
ficznego odwzorowania środowiska pola walki. zaimplementowane 
w symulatorze rozwiązania plasują sjcl-6p w czołówce symula-
torów wykorzystywanych w szkoleniu sił zbrojnych rp, zwłaszcza 
w zakresie jakości wykorzystywanego systemu wizualizacji oraz 
poziomu odwzorowania rzeczywistych warunków prowadzenia po-
jazdu w terenie. 

http://www.obrum.gliwice.pl/ 

symulAtor sjcl-6p Do szkoleniA 
kierowców czołgów leopArD 2A4
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warszawska spółka pco sA 
opracowała uniwersalne go-
gle noktowizyjne nowej gene-
racji, które otrzymały nazwę 
modułowy zestaw noktowi-
zyjny mzn-1. unikalna kon-
cepcja gogli, pozwalająca 
na swobodne konfigurowanie 
urządzenia i optymalne do-
stosowanie się do wymagań 
pola walki, pokazują no-
watorskie podejście spółki 
do tematu indywidualnego 
sprzętu optoelektronicznego. 
Dzięki otwartej architektu-
rze, gogle w niedalekiej przy-
szłości będą także platformą 
pod nowe opracowania takie 
jak: monokular/gogle ter-
mowizyjne, system fusion, 
proste gogle typu „low cost” 
czy też noktowizja cyfrowa. 
warto podkreślić, że mzn-1 
powstały przy ścisłej współ-
pracy z obecnymi i byłymi 
żołnierzami jednostek wojsk 
specjalnych.

Zaprezentowany po raz 
pierwszy podczas MSPO 2019 
w Kielcach model Modułowe-
go Zestawu Noktowizyjnego 
MZN-1 osiągnął obecnie zdol-
ność produkcyjną. Wykorzy-
stano przy tym wieloletnie 
doświadczenia PCO SA przy 
konstrukcji podobnych urzą-
dzeń. Zestaw jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie najbar-
dziej wymagających użytkowników, w tym również jednostek Wojsk 
Specjalnych. W tym celu prowadzono konsultacje z operatorami, którzy 
zwracali uwagę na to, aby urządzenie można było łatwo dostosowywać 
do swoich potrzeb. 

W MZN-1 konstruktorzy zastosowali modułową budowę, co umożli-
wia realizację następujących funkcji:

 � bardzo szybka konfiguracja gogli z 18 mm wzmacniaczami obrazu na 
16 mm (lub odwrotnie) w zależności od aktualnych potrzeb,

 � konfigurację monokulara noktowizyjnego (termowizyjnego i krótkiego 
zasięgu w technologii SWIR),

 � przystawki noktowizyjnej montowanej przed celownikiem typu DCM-1 
Szafir na szynie broni,

 � przystawki mocowanej przed urządzeniami typu lunety obserwacyj-
nej, aparatu, itp.,

 � rejestracji obrazu (również za pomocą kamery GoPro).

W urządzeniu wykorzystano lekkie oraz wytrzymałe materiały kon-
strukcyjne z wysoko udarowych tworzyw sztucznych, stopów alumi-
nium i tytanu. W rezultacie powstało urządzenie ważące nieco ponad 
600 gramów – jedno z najlżejszych na rynku. Jednocześnie poprawiono 

ergonomię, przy zachowaniu kluczowych cech takich jak: przegubowe 
mocowanie monokularów umożliwiające ich odchylanie czy też wyłącz-
nik automatyczny. 

W konstrukcji MZN-1 zastosowano wspólne zasilanie przeniesio-
ne z monokulara lub gogli do mostka i wspólne sterowanie z mostka 
(ON/OFF/IR/IR+). Producent zastosował też unikatową funkcję automa-
tycznego wyłączania monokularów i dostosowanie jasności obrazu do 
potrzeb sytuacji. Co szczególnie ważne z punktu widzenia użytkowni-
ka, baterie zasilające MZN-1 można włożyć dowolnie. Planuje się także 
wdrożenie w przyszłości różnych aplikacji (np. wyświetlania danych, 
scalania obrazów itp.).

modułowy zestaw noktowizyjny, który składa się w podstawo-
wej wersji z dwóch monokularów i montażu nahełmowego ma trafić 
do produkcji seryjnej w 2021 r. po zakończeniu badań i wdrożeniu. 
pco sA liczy na eksport tych nowoczesnych urządzeń. podczas mspo 
2020 spółka poinformowała o pierwszym kliencie zagranicznym, do 
którego ma trafić niewielka partia tego zespołu celowników.

www.pcosa.com.pl

moDułowy zestAw 
noktowizyjny mzn-1
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pit-rADwAr sA przygotował koncepcję kompleksowego systemu 
obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu (VsHorAD), bazują-
cą w dużym stopniu na elementach już eksploatowanych przez siły 
zbrojne rp lub wprowadzanych na ich uzbrojenie. modułowość 
i skalowalność tego systemu pozwala na budowanie zestawów 
przeciwlotniczych dostosowanych do współczesnych i przyszłych 
wymagań pola walki, skutecznie zwalczających cele powietrzne, 
w tym bezzałogowe systemy powietrzne (bsp). 

Koncepcja systemu VSHORAD wychodzi naprzeciw współcze-
snym zagrożeniom i doświadczeniom ostatnich konfliktów zbroj-
nych, takich jak konflikt w Górskim Karabachu. Systemy tej war-
stwy odpowiadają między innymi za osłonę/ochronę przed takimi 
środkami napadu powietrznego, jak śmigłowce, intensywnie roz-
wijane pociski manewrujące czy bezzałogowce. Zaletą przedsta-
wionej koncepcji jest maksymalne wykorzystanie elementów już 
istniejących i używanych w polskiej armii oraz opracowanych 
przez krajowy przemysł. Koncepcja ta integruje systemy kierowa-
nia ogniem, systemy dowodzenia, systemy radiolokacyjne oraz różne-
go rodzaju środki ogniowe, umożliwiając skuteczne zwalczanie różne-
go typu celów przy użyciu zarówno efektorów kinetycznych (systemu 
automatycznej armaty kalibru 35 oraz zestawu POPRAD z wyrzutniami 
Grom/Piorun), jak i środków niekinetycznych. 

Modułowa konstrukcja systemu armaty umożliwia posadowienie jej 
na różnego typu platformach kołowych i gąsienicowych o wymaganej no-
śności, w tym na pojazdach samobieżnych. Armata kal. 35 mm posiada 
zmodernizowane dwustronne zasilanie taśmowe z dwóch magazynów, po-
zwalające na naprzemienne stosowanie dwóch różnych rodzajów amunicji, 
ze wskazaniem na amunicję podkalibrową oraz programowalną. Prace ba-
dawczo- rozwojowe nad systemem amunicji o programowalnym momen-
cie rozcalenia, warszawska spółka finalizuje wspólnie z Mesko SA. Moment 
rozcalenia pocisku wyliczany jest na podstawie parametrów pocisku oraz 
celu i jest programowany w pocisku podczas opuszczania lufy. Powoduje 
to istotne zwiększenie pola rażenia i ułatwia zniszczenie lub uszkodzenie 
nieprzyjacielskich celów, zwłaszcza szybko poruszających się bezzałogow-
ców o małych rozmiarach. System automatycznej armaty wyposażony 
w zintegrowaną optoelektroniczną głowicę śledząco-celowniczą, komputer 
balistyczny i wideotraker może stanowić pełnowartościowy kanał celowa-
nia, zdolny do samodzielnego przechwytu i podjęcia zwalczania zagrożenia.

Produkowany przez PIT-RADWAR SA zestaw rakietowy POPRAD, za-
kupiony w 2015 r. przez Siły Zbrojne RP w ilości 79 sztuk, przeznaczony jest 
do skutecznego rażenia celów powietrznych na bliskich odległościach i ma-
łych wysokościach. SPZR POPRAD wyposażony jest w głowicę śledząco-
celowniczą ze zintegrowanymi wyrzutniami pocisków rakietowych, własny 
system kierowania ogniem oraz system łączności i transmisji danych. Taka 
konstrukcja umożliwia zarówno pracę indywidualną jak i w ugrupowaniu.

W systemie VSHORAD zadania wykrywania i wskazania celów mogą 
być realizowane przez stacje radiolokacyjne SOŁA (dostarczone do wojska 
w latach 2014-2015 w ilości 8 sztuk) oraz stacje radiolokacyjne BYSTRA, 
(zakupione w 2019 r. w liczbie 16 egzemplarzy) wielofunkcyjne i wielozada-
niowe radary dostarczające systemom kierowania ogniem niezbędnych in-
formacji, umożliwiających prowadzenie obrony przeciwlotniczej w zasięgu 
nakazanej strefy rażenia. Funkcje kierowania i dowodzenia ogniem w sys-
temie pełni wóz WG-35, który, w oparciu o informację otrzymaną z radaru 
lub nadrzędnego systemu dowodzenia, dokonuje przechwytu celu i zapew-
nia zestawienie kanału celowania, przesyłając wskazanie celu do środków 
ogniowych lub sterując armatami. 

Wszystkie elementy systemu, zwłaszcza środki ogniowe dostosowa-
ne są do pracy z interrogatorem krótkiego zasięgu IKZ-50P, stanowiącym 
ostatni element prowadzenia identyfikacji przed użyciem uzbrojenia.

Wykorzystanie w ramach systemu niekinetycznych środków raże-

nia, takich jak: elektromagnetyczne urządzenia zagłuszające moduły 
komunikacji RF i GNSS systemów BSP, które mogą być instalowane na 
zestawach POPRAD, jak i armatach 35 mm, w sposób istotny zwiększa 
skuteczność zwalczania nieprzyjacielskich środków rażenia� Mo-
dułowość i skalowalność tego rozwiązania powoduje, że możliwe jest 
doposażenie poszczególnych komponentów w radar wstępnego wy-
krywania i śledzenia celu, z przeznaczeniem do wykrywania obiektów 
klasy BSP, a także umożliwia zwalczanie klasycznych środków napadu 
powietrznego. Radar śledzący, jako uzupełnienie systemów optoelek-
tronicznych, wykorzystany do kierowania ogniem armat kalibru 35 mm 
czy też zestawów POPRAD, pozwoli na skuteczniejsze zwalczanie ce-
lów, nawet w bardzo złych warunkach atmosferycznych. 

Koncepcja uwzględnia również możliwość dowolnego konfigurowania 
pododdziałów ogniowych i doboru zestawu efektorów pod bieżące i per-
spektywiczne potrzeby operacyjne. 

Istotną cechą systemu jest możliwość osadzania jego elemen-
tów – pojedynczo lub w zestawach - na różnych platformach nośnych 
o podwyższonej mobilności takich jak np. ROSOMAK czy JELCZ. Takim 
rozwiązaniem może być np. wieża armaty kal. 35 mm z głowicą opto-
elektroniczną oraz moduł kierowania ogniem (odpowiednik wozu kie-
rowania ogniem WG-35) osadzone na jednym pojeździe, czy też radar 
SOŁA lub BYSTRA wraz ze środkiem ogniowym oraz wyrzutnią rakiet 
przeciwlotniczych (używana w zestawie POPRAD), jako zintegrowany 
artyleryjsko-rakietowy zestaw OPL. 

Taki system umożliwia dostosowanie konfiguracji zestawu do konkret-
nych wymagań użytkownika, jego bieżących i perspektywicznych potrzeb 
operacyjnych. Pozwala na wczesne wykrywanie zagrożeń dzięki współpra-
cy ze stacjami radiolokacyjnymi, a także umożliwia skuteczne zwalczanie 
takich środków napadu powietrznego, jak: małogabarytowe bezpilotowce, 
niekierowane i kierowane rakiety powietrze-ziemia, a także myśliwce i śmi-
głowce oraz lekko opancerzone cele naziemne i nawodne. I co najważniej-
sze, wykorzystany byłby potencjał polskich firm zbrojeniowych, bowiem 
wszystkie elementy tego systemu są krajowej produkcji i w pełni wzajem-
nie interoperacyjne. A polskie systemy oznaczają prawdziwą niezależność 
i pełną kontrolę nad użytkowanym sprzętem, w tym dostęp do kodów 
źródłowych i dokumentacji oprogramowania, a więc możliwość dalszych 
modernizacji i modyfikacji sprzętu. 

 wdrożenie systemu do eksploatacji sil zbrojnych wymaga przepro-
wadzenia procesu badań kwalifikacyjnych. przyjęta formuła realizacji 
projektu (praca badawczo-rozwojowa z dofinansowaniem msp) nie 
przewiduje takiego nadzoru.

www.pitradwar.com

polski system obrony 
powietrznej bArDzo  
krótkiego zAsięgu VsHorAD

ii miejsce 
w konkursie 

„innowAcje DlA 
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istotnym problemem w radiolokacji jest ryzyko wykrycia radaru przez 
przeciwnika i określenie jego przeznaczenia. efektem tego może 
być próba zagłuszenia, zmylenia bądź zniszczenia radaru. ryzyko to 
zwiększają znacznie duża moc emitowana oraz przewidywalny kształt 
sygnału nadawanego. odpowiedzią na te wyzwania jest technologia 
radaru szumowego, który nadaje serie impulsów o pseudolosowym 
wypełnieniu i obwiedni przy relatywnie niskiej mocy szczytowej 
i długim czasie ich trwania. 

Demonstrator takiego radaru powstał w wyniku realizacji projektu 
pt� „Radar szumowy krótkiego zasięgu z elektronicznie stero-
waną wiązką do wykrywania i śledzenia pocisków rakietowych 
- SZURAD”. Został zrealizowany w latach 2016-2020 przez In-
stytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej 
z finansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

- Rozwiązania techniczne zastosowane w demonstratorze, 
pozwalające na jego skrytą pracę, mogą zwiększyć szanse na 
przetrwanie radaru w krytycznych zastosowaniach – informuje 
dr inż. łukasz maślikowski, Kierownik projektu z Politechni-
ki Warszawskiej. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą 
o wykrywaniu obiektów poruszających się z dużą prędkością, 
co sprawia, że może być użyte do obrony przed pociskami 
rakietowymi bądź ich naprowadzania. Niewielki pobór mocy 
i małe gabaryty zwiększają jego mobilność, która jest kolej-
nym atutem na polu walki. Docelowo system może zostać 
w łatwy sposób zintegrowany z dowolną siecią telekomunika-
cyjną zapewniającą zdalne sterowanie oraz transmisję wyni-
ków obserwacja radarowej i do innych jednostek.

Demonstrator SZURAD zaprojektowany do pracy w pa-
smie L jest jednym z najbardziej rozwiniętych technolo-
gicznie radarów szumowych na świecie. Zastosowano 
w nim dwuwymiarowy szyk antenowy z osobnymi antenami 
nadawczymi i odbiorczymi, który pozwala na elektroniczne 
skanowanie sektora kątowego w azymucie i elewacji. Poza 
nadawaniem sygnału pseudolosowego demonstrator wyko-
rzystuje kilka nowych koncepcji jakie pojawiły się w ostatnich 
latach w radiolokacji, takich jak idea radaru definiowanego programowo 
czy możliwość działania w trybie MIMO (Multiple Input Multiple Output). 
Dzięki zastosowanemu trybowi pracy z długimi impulsami i dostosowa-
nego do niego przetwarzania ma on zmniejszony zakres strefy martwej. 
Specjalnie zaprojektowany algorytm korelacji umożliwia korekcję mi-
gracji komórek odległościowych dla ech szybkich obiektów, zwiększa-
jąc tym samym możliwość ich detekcj. Algorytm usuwania ech stałych 
z kolei zmniejsza efekt maskowania ech słabych listkami bocznymi ech 
silnych, co również poprawia możliwości radaru. 

Radar zamontowany jest na przyczepie dostosowanej do samocho-
du osobowego i posiada kabinę antenową podnoszoną siłownikiem elek-
trycznym. Układ mechaniczny umożliwia sektorowe skanowanie mecha-
niczne anteny w kierunku azymutalnym. Osobną jednostką jest serwer 
obliczeniowy połączony z platformą liniami światłowodowymi. System 
zasilany jest jednofazowym napięciem sieciowym.

Dzięki architekturze radaru definiowanego programowo możliwa 
jest relatywnie łatwa zmiana funkcjonalności platformy sprzętowej urzą-
dzenia, od zmiany sygnału nadawanego - przez modyfikację algorytmów 
przetwarzania - po implementację zupełnie innej funkcjonalności, na 
przykład jammera. Modułowa budowa biblioteki oprogramowania za-
pewnia dużą elastyczność systemu, zaś wykorzystanie koprocesorów 

graficznych do przetwarzania znacznie zwiększa jego wydajność oraz 
daje możliwość łatwego zwiększenia mocy obliczeniowej przez dodawa-
nie koprocesorów. W demonstratorze zaimplementowano cały łańcuch 
sterowania i przetwarzania – od generacji parametrów sondowania po 
śledzenie i wizualizację tras. 

Podczas badań terenowych szeroko wykorzystywano cel w posta-
ci transceivera opóźniającego i modulującego sygnał, co pozwoliło na 
umieszczenie syntetycznego echa poza strefą martwą oraz dobrą se-
parację od niepożądanych ech obiektów stałych. Do kalibracji fazowej 
systemu wykorzystano tryb MIMO, umożliwiający skalibrowanie całego 

szyku nadawczo-odbiorczego w pojedynczym sondowaniu. Ostateczne 
testy radaru polegały na obserwacji Cessny i wykazały możliwość jej 
obserwacji na co najmniej 15 km. Potwierdzono także eksperymentalnie 
możliwość elektronicznego przemiatania wiązką w dwóch wymiarach. 

Doświadczenia zebrane w ramach realizacji projektu mogą zostać 
wykorzystane do budowy nowego radaru krótkiego zasięgu, a także 
implementacji trybu szumowego w istniejących radarach o większych 
zasięgach. Sam demonstrator z kolei stanowi doskonałą platformę do 
badań nad nowymi technikami w radiolokacji takimi jak radar MIMO czy 
radar obrazujący w trybie ISAR. 

instytut systemów elektronicznych politechniki warszawskiej 
posiada duże doświadczenie w prowadzeniu badań z dziedziny radio-
lokacji. Dotyczą one w szczególności nowych technologii takich jak 
radary pasywne oraz radary obrazujące sAr oraz isAr. realizacja 
projektu szurAD była z kolei wynikiem wieloletnich doświadczeń 
zebranych podczas prac badawczych nad radarami szumowymi.

DemonstrAtor rADAru 
szumowego krótkiego  
zAsięgu szurAD

ii miejsce 
w konkursie 

„innowAcje DlA 
bezpieczeństwA 
i obronności”
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młodzi naukowcy z wydziału mechanicznego politechniki wrocław-
skiej stworzą do końca 2021 r. demonstrator autonomicznej platformy 
wielozadaniowej krAb. jest to robot kroczący, który będzie w stanie 
transportować około 100 kg ładunku, czyli tyle ile waży, a po wypo-
sażeniu w dodatkowe elementy może wykonywać także inne zadania.

Platforma powstaje dzięki wygraniu konkursu „Młodzi naukowcy 
2017 r.” na przyszłościowe technologie dla obronności, zorganizowany 
z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju. Projekt o nazwie „ Autonomiczna platforma wielozada-
niowa Krab. APW-Krab” uzyskał dofinansowanie w kwocie ok. 4,2 mln zł 
(nr umowy DOB-2P/02/01/2017).

Pomysł stworzenia wielozadaniowej platformy wielozadaniowej 
o nazwie KRAB zgłosili młodzi naukowcy w wieku do 35 lat (był to wa-
runek udziału w tym konkursie). Zespół tworzy dziewięć osób, a część 
grupy to członkowie międzywydziałowego koła naukowego „Synergia” 
działającego przy Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i Układów Me-
chatronicznych, które zajmuje się mechatroniką, a zwłaszcza autono-
micznymi robotami.

Prace nad KRABEM zaczęły się w lipcu 2018 r. Do tej pory powstał 
pierwszy model robota, który służy do testowania opracowywanych 
technologii, drugi z kolei ma być demonstratorem i osiągnąć poziom 
VI-ty gotowości technologii. Robot ma około 80 cm szerokości i 1,5 m 
długości. Waży ok. 100 kg. Porusza się, wykorzystując osiem odnóży. 
Jego chód przypomina przemieszczanie kraba.

Prace badawcze młodych naukowców skupiły się na opracowaniu 
platformy kroczącej, która w sposób mechaniczny zapewnia równowagę 
i stabilność chodu, w odróżnieniu od standardowego rozwiązania w ro-
botyce mobilnej, gdzie te parametry są zapewniane programowo przez 
odpowiednie, skomplikowane algorytmy obliczeniowe, oraz na rozwija-
niu jego autonomii.

- Zazwyczaj w robotach kroczących każda noga ma przynajmniej 
trzy stopnie swobody i trzy napędy. W tym projekcie zastosowano 
mechanizm Klanna, dzięki czemu jeden napęd wystarczy do osiągnię-
cia trajektorii zbliżonej do ruchu nogi – wyjaśnia kierownik projektu  
Artur muraszkowski z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Układów  
Mechatronicznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Do sterowania ośmioma nogami wystarczą cztery napędy, co znacz-
nie ułatwia sterowanie robotem. Do tego napędy umieszczono głęboko 
w korpusie KRABA, dzięki czemu są chronione przed uszkodzeniami. 
W klasycznych robotach te urządzenia są zamontowane w nogach i wy-
starczy jedno silniejsze uderzenie, by doszło do awarii i uszkodzenia 
kosztownych napędów.

Ideą naukowców z Politechniki Wrocławskiej jest stworzenie platfor-
my, która ważąc około 100 kg, będzie w stanie transportować ładunek 
o podobnej masie. Ponadto, po zainstalowaniu w urządzeniu dodatkowe-
go wyposażenia (np. w manipulatory z chwytakami), będzie także w sta-
nie wykonywać dodatkowe zadania, w zależności od zapotrzebowania.

Do poruszania się po otwartych przestrzeniach, oprócz skanerów 
3D, KRAB będzie wykorzystywał system GPS, co znacząco ułatwi jego 
lokalizowanie w terenie. Robot może poruszać się po terenie trudnym, 
z podłożem piaszczystym lub kamienistym z dużymi nierównościami. 
Jak zapewniają konstruktorzy, wejdzie także i zejdzie po schodach i z ła-
twością będzie wyznaczał sobie trasy wewnątrz budynków. Zespół roz-
wija teraz technologię przemieszczania się wewnątrz budynku bez użycia 
zewnętrznych źródeł informacji o położeniu, takich jak GPS, który nie 
działa ze względu na brak zasięgu. Żeby osiągnąć ten cel, robot został 
wyposażony w dwa skanery 3D, czujnik inercyjny (IMU), enkodery za-
montowane w nogach oraz algorytm SLAM, który analizując dane z czuj-
ników, potrafi określić położenie platformy. Dodatkowo system pozwala 
stworzyć mapę 3D obszaru, po którym poruszał się robot. Może być 
wykorzystana do nawigacji KRABa lub jako zwiad terenowy dla wysyła-
nej na ten obszar jednostki wojskowej.

Platforma potrafi też wykrywać ludzi i to na obrazie z kamery termo-
wizyjnej w sposób automatyczny, dzięki czemu możliwe jest znalezienie 
człowieka nie tylko w dzień czy w nocy, ale także w zadymionym po-
mieszczeniu. Do analizy obrazu wykorzystano sieci neuronowe.

Dzięki wyposażeniu robota m.in. w kamerę termowizyjną, skaner 
otoczenia czy dalmierz laserowy będzie mógł być wykorzystywany 
m.in. w zadaniach wojskowych np. do patrolowania, transportu, wy-
krywania wroga czy namierzania celów. KRAB może być również przy-
datny w cywilnym transporcie, budownictwie, ratownictwie przy po-
szukiwaniu ofiar w palących się lub grożących zawaleniem budynkach, 
czy w ochronie mienia.

zakończenie projektu jest przewidziane do końca 2021 r. opóź-
nienie realizacji projektu o kilka miesięcy zostało spowodowane pan-
demią koronawirusa i wydłużeniem procedur w zakresie zamówień 
publicznych. 

AutonomicznA plAtformA 
wielozADAniowA krAb
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jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa jest przeciw-
działanie i reagowanie na występujące zagrożenia. podejmowanie 
skutecznych działań przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz 
żołnierzy w sytuacjach zagrożenia wymaga interdyscyplinarnego 
szkolenia z zakresu planowania, przygotowania, realizacji oraz kon-
sekwencji podejmowanych działań. 

Szkolenie funkcjonariuszy, żołnierzy, strażników oraz pracowników 
ochrony jako przedstawicieli podmiotów systemu bezpieczeństwa pań-
stwa odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, 
w szczególności działań antyterrorystycznych, jest procesem złożo-
nym i wielopłaszczyznowym. Proces ten powinien być prowadzony na 
każdym z poziomów realizacji zadań, do których zaliczamy poziom in-
terwencyjny, taktyczny i strategiczny, z jednoczesnym uwzględnieniem 
praktycznych doświadczeń zdobytych podczas działań w kraju i poza 
jego granicami. Obecnie proces szkolenia, zwłaszcza strzeleckiego, 
polega głównie na oddawaniu określonej liczby strzałów do tarczy na 
danym dystansie. Tego typu szkolenie pozwala na zdobycie umiejęt-
ności strzelania na celność i skupienie. Jednakże jest niewystarczające 
w rzeczywistości wymagającej szybkiego podejmowania decyzji w dy-
namicznie zmieniającym się środowisku. 

Udoskonalenia procesu kompleksowego szkolenia podjęło 
się konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska (lider), VRTech-
nology sp. z o.o., SilSense Technologies S.A. i Ośrodek Badawczo- Roz-
wojowy Urządzeń Mechanicznych. Projekt nr DOB-BIO6/11/90/2014 pt. 
„Wirtualny symulator działań ochronnych Służby Ochrony Państwa” 
o akronimie KSS został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju i realizowany w latach 2014-2020. 

Celem systemu było opracowanie i demonstracja przełomowych rozwią-
zań technologicznych umożliwiających szkolenie funkcjonariuszy SOP na róż-
nych poziomach wyszkolenia m.in. w zakresie: 

 � planowania, przygotowania, realizacji i analizy zadań ochronnych związa-
nych z ochroną osób, obiektów i urządzeń na poziomach interwencyjnym, 
taktycznym i strategicznym;

 � ćwiczeń sytuacyjnych funkcjonariuszy SOP w otaczającej ich sytuacji wy-
muszającej konieczność ciągłego utrzymywania świadomości sytuacyjnej;

 � ćwiczeń strzeleckich na dystansach określonych specyfiką ćwiczenia;
 � praktycznego wykonywania zadań w obszarze wykorzystania uzbrojenia 
i wyposażenia funkcjonariuszy SOP;

 � współpracy przy wykonywaniu zadań ochronnych;
 � obowiązujących aktów prawnych oraz procedur;
 � znajomości wpływu i konsekwencji wystrzału z broni palnej.

Głównym elementem systemu jest Moduł Symulacji Wizualnej 
(MSWi), którego elementy zabudowane zostały w największej w Polsce 
halowej multimedialnej strzelnicy bojowej w kształcie kropli o wymiarach 
ok 26 na 18 metrów. Umożliwia to wjechanie na halę dwoma pełnowy-
miarowymi opancerzonymi samochodami SOP. MSWi wyposażono w 20 
modułów projekcyjno-detekcyjnych w taki sposób, że możliwe jest uzy-
skanie ciągłego obrazu wysokiej rozdzielczości na ekranie o długości 60 
m i wysokości 3 m. Uzyskano także możliwość detekcji punktu trafienia 
pocisku przy strzelaniach bojowych i laserowych. 

- Celem MSWi było umożliwienie prowadzenia statycznych, dynamicznych 
i sytuacyjnych ćwiczeń strzeleckich o niespotykanym dotąd poziomie realizmu 
z wykorzystaniem broni palnej oraz systemów laserowych IR - informuje kie-
rownik projektu dr inż. Damian bereska z Wydziału Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki Politechniki Śląskiej. W skład oprogramowania wizualizacyjnego 
MSWi wchodzi zestaw scenariuszy strzeleckich obejmujących obowiązujące 
programy strzelań służb mundurowych oraz scenariusze sytuacyjne osadzone 
w środowisku 3D. W skład oprogramowania wchodzą repozytoria obiektów 
3D, postaci 3D, predefiniowanych scenariuszy oraz edytor scenariuszy, w któ-
rym możliwe jest stworzenie własnych szkoleń. 

- Podczas realizacji projektu kierowaliśmy się najlepszymi wzorcami woj-
skowymi – dodaje paulina radwan z OBRUM Sp. z o.o. Na potrzeby MSWi 

opracowano, wykonano i z powodzeniem przetestowano repliki środków przy-
musu bezpośredniego oraz etatowego wyposażenia funkcjonariuszy. Ponadto 
zaprojektowano i wykonano repliki paralizatora, pałki teleskopowej, latarki, 
gazu oraz opracowano system sygnalizacji postrzału. 

- Opracowane realistyczne systemy laserowe IR wraz z pełnym oczujni-
kowaniem umożliwiają wykorzystanie KSS do prowadzenia niemal bezkoszto-
wych realistycznych ćwiczeń przez m.in. SOP, Policję, Straż Graniczną, Wojsko 
– podkreśla dr inż. krzysztof Daniec z Sil Sense Technologies. 

Zabudowywana i przetestowana została także instalacja umożliwiająca 
określenie pozycji uczestnika ćwiczenia w hali strzelań w celu jej odzwier-
ciedlenia w wirtualnym świecie scenariusza szkoleniowego. - Zapewnia to 
niespotykany dotąd realizm ćwiczeń, gdyż wirtualne awatary są świadome 
zachowań ćwiczących i mogą również do nich strzelać – wyjaśnia dr inż. 
karol jędrasiak z VR Technology.

Z kolei Moduł Symulacji Konstruktywnej (MSK) składa się z 12 stanowisk 
szkoleniowych oraz ze stanowiska instruktora. Umożliwia przeprowadzenie 
ćwiczeń sztabowych wymagających integracji na szczeblach: interwencyj-
nym, taktycznym, strategicznym. Ćwiczenia są podzielone na etapy: planowa-
nia, przygotowania, realizacji i analizy oraz mogą być prowadzone na obszarze 
całej Polski. Oprogramowanie zainstalowane na stanowiskach MSK udostęp-
nia ponadto zintegrowany system łączności pomiędzy MSWi i MSK oraz au-
tomatyczne generowanie dokumentów związanych z eksploatacją systemu 
i prowadzonym procesem szkoleniowym�

Częścią opracowanego systemu jest Moduł Analizy Po Zakończonym 
Ćwiczeniu (ang. After Action Review, AAR). Służy do podsumowania wyników 
prowadzonych treningów w modułach MSWi oraz MSK i umożliwia wyliczanie 
danych w sposób automatyczny. Ponadto moduł ten przypisuje dane do kon-
kretnego strzelca, bez konieczności angażowania instruktora. Kolejną zaletą 
tego modułu jest możliwość porównania wyników strzelców, którzy trenują 
w jednym module. AAR posiada takie opcje jak: prezentacja wyników strze-
lania czy odtwarzanie zarejestrowanych strzałów w celu analizy. Celem tego 
narzędzia jest ułatwienie pracy instruktorów i możliwość zaobserwowania po-
stępów konkretnych uczestników podczas szkolenia. 

System KSS wykorzystuje wysoką jakość grafiki 3D i korzysta z modeli 
balistycznych. Możliwa jest także modyfikacja warunków środowiskowych 
takich jak pora dnia i warunki pogodowe. 

wbudowane narzędzia umożliwiają rejestrowanie danych z monito-
ringu, zaś instruktorzy mogą mieć szczegółowe informacje o poprzed-
nich treningach. system kks to najnowsze rozwiązanie w kraju i jedno 
z wiodących na świecie. ponadto umożliwia rozbudowę w przyszłości 
o nowe moduły i funkcjonalności, które będą zgodne z rozwojem tech-
nologicznym i aktualnymi potrzebami. 

kompleksowy system szkoleniowy 
służby ocHrony pAństwA
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najnowszy hełm Hp-05 typu „high-cut” przedsiębiorstwa sprzętu 
ochronnego mAskpol sA waży nie więcej niż 1,6 kg, jest wykonany 
z kompozytu i został opracowany na potrzeby jednostek specjalnych, 
policji i wojska, a zwłaszcza żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. 

Kilka lat temu Wojsko Polskie podjęło decyzję o zakończeniu zaku-
pów hełmów kevlarowych wz. 2005. Ostatnie partie trafiły na wyposaże-
nie Sił Zbrojnych RP w 2019 r. W tym okresie spółka PSO MASKPOL SA, 
wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej prowadziła badania nad 
nowymi hełmami kompozytowymi. 

Dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji hełmów oraz wnioski 
wpływające z innych rodzajów SZ RP, a także polskich kontyngentów 
wojskowych wskazywały na konieczność pozyskania nowego typu heł-
mu, który spełniłby wymagania lekkiej piechoty oraz wybranych spe-
cjalności wojskowych w innych rodzajach sił zbrojnych. W następstwie 
tych analiz powstała potrzeba pozyskania hełmów typu „fast”. Podstawą 
uruchomienia procesu pozyskania tego typu wyposażenia m.in. na po-
trzeby Wojsk Obrony Terytorialnej była decyzja nr 92/MON z 28 kwietnia 
2017 r. Jednocześnie w trakcie uzgodnień z gestorem hełmów kompozy-
towych, którym jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ustalono, 
że w Siłach Zbrojnych RP potrzebne są co najmniej dwa rodzaje hełmów: 
typu „high-cut” oraz pełnego.

Wojskom Lądowym zależało na tym, aby lepiej zabezpieczyć głowę 
użytkownika przed m.in. działaniem odłamków artyleryjskich. Tymcza-
sem taka ochrona i większa powierzchnia ochronna czerepu nie była 
konieczna wobec żołnierzy WOT. Oczekiwano, że nowy model hełmu dla 
terytorialsów będzie konstrukcją lżejszą, pozwalającą na szerszy zakres 
ruchu i zapewniającą lepiej ochronę balistyczną. Ponadto zalecono, by 
nowy wzór hełmu uwzględnił stosowanie ochronników słuchu, zarówno 
aktywnych (elektroniczne), jak i pasywnych zakładanych pod hełm, co 
jest możliwe przy wysoko podciętej części bocznej. Nowa konstrukcja 
miała być również nośnikiem dodatkowego wyposażenia takiego jak 
oświetlenie, czy sprzęt noktowizyjny. Uzyskano te wymagania dzięki 
rozwiązaniom znanym z wyposażenia hełmu aeromobilnego HA-03, 
który posiadał już gniazdo do wpinania monokularów lub gogli noktowi-
zyjnych oraz bocznej szyny do mocowania latarek, znaczników i innego 
rodzaju akcesoriów. 

Bazą do nowego modelu był przerobiony hełm HP-04 jako moder-
nizacja obecnie używanych wzorów. Dzięki identycznemu wyposaże-
niu wewnętrznemu pozwalało to na znaczne skrócenie długotrwałych 
i kosztownych badań kwalifikacyjnych. 

Ostatecznie gestor zdecydował się na skonstruowany przez PSO MA-
SKPOL SA hełm HP-05. Spełnia on nie tylko wymagania pododdziałów 
lekkiej piechoty, ale także wybranych stanowisk obsługi wozów bojo-
wych piechoty, artylerii we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Hełm jest 
wykonany z nowoczesnych materiałów balistycznych i został wyposa-
żony w szyny akcesoryjne oraz gniazdo montażu gogli noktowizyjnych. 
System rozmiarowo-amortyzujący umożliwia dopasowanie do obwodu 
głowy użytkownika. Hełmy HP-05 dostępne są są w trzech rozmiarach. 
Nowa konstrukcja jest kompatybilna z wyposażeniem żołnierza: kami-
zelką kuloodporną, filtracyjną odzieżą ochronną, maską przeciwgazową, 
indywidualnymi środkami łączności i urządzeniami do ochrony wzroku

w połowie 2020 r. jednostka wojskowa nil podpisała ze spół-
ką z konieczek umowę na dostawę 50 tys. hełmów Hp-05 o warto-
ści 93,5 mln zł. 19 listopada 2020 r. szef inspektoratu wsparcia sz 
wydał zgodę na dopuszczenie tych hełmów do użytkowania w si-
łach zbrojnych. 

Hełm bAlistyczny Hp-05

podstawowe parametry hełmu Hp-05:
 ∙ Masa hełmu: od 1,30 do 1,60 kg, zależnie od rozmiaru i ukompletowania, 
 ∙ Dostępne rozmiary: trzy w zakresie obwodu głowy od 54 cm do 62 cm,
 ∙ Odporność balistyczna: odłamkoodporność wg parametru  
V50 powyżej 600 m/s dla odłamka FSP 1,1g, 

 ∙ Kuloodporność: 357 Magnum JSP 10,2g (425±15) m/s oraz 
9x19 mm FMJ 8,0g (360±15) m/s - wg PN-V-87001:2011, 

 ∙  System pasków nośnych z innowacyjnym mecha-
nizmem płynnej regulacji: czteropasmowy. 

http://www.maskpol.com.pl
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węzły teleinformatyczne (wti) w wersji kontenerowej są 
najnowszej generacji wysokowydajnymi i innowacyjnymi 
wojskowymi rozwiązaniami ict (sprzętowymi i programowy-
mi), zapewniającymi nowoczesną, mobilną, sieciocentrycz-
ną i bezpieczną infrastrukturę teleinformatyczną dla systemu 
dowodzenia i łączności sił zbrojnych rp na poziomach: ope-
racyjnym i taktycznym. zasadnicze komponenty tych wyro-
bów są analogiczne jak w wersji przenośnej wti, co w razie 
potrzeby umożliwia m.in. ich łatwą zamienność i elastyczne 
wykorzystanie w sieciach teleinformatycznych (także poza 
kontenerem).

wti w wersji kontenerowej stanowią duży zbiór urzą-
dzeń teleinformatycznych w wykonaniu militarnym oraz 
specjalistycznego oprogramowania, które zainstalowane 
są w kontenerze 20-stopowym posadowionym na pojeź-
dzie. umożliwiają one m.in. rozwijanie i funkcjonowanie 
wydajnego militarnego systemu ict (dowodzenia i łączno-
ści), także w federacyjnej przestrzeni operacyjnej, zgod-
nej z bieżącymi oraz przyszłymi wymogami iteracji fmn  
(federated mission networking), np. polish mission network, za-
pewniającego przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli tAj-
ne lub nAto secret włącznie. jest to możliwe poprzez zapewnienie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie przetwarzanych in-
formacji, m.in. poprzez zastosowanie urządzeń sieciowych spełnia-
jących wymagania zobt-500A dla poziomu tpzu-2 - odpowiednika 
nAto sDip-27 level b oraz zawarte w najnowszej wersji profilu bez-
pieczeństwa „collaborative protection profile for network Devices  
v. 2.2e”, zgodnie z międzynarodowym porozumieniem common cri-
teria recognition Arrangement (ccrA). ponadto sprzęt ten zapewnia 
wysoki poziom cyberbezpieczeństwa, potwierdzony stosownymi ba-
daniami oraz testami. 

najważniejszym zadaniem wti jest głównie:
 � rozwijanie w technologii IP nowoczesnej, wydajnej, skalowalnej, mobil-
nej oraz ekonomicznie efektywnej wielousługowej infrastruktury telein-
formatycznej, umożliwiającej m.in.: budowę wielu niezależnych sieci na 
stanowiskach dowodzenia poziomu operacyjnego/taktycznego, ich funk-
cjonowanie w ramach działań sojuszniczych i koalicyjnych w różnych wa-
runkach środowiskowo-klimatycznych, a także realizację ćwiczeń oraz 
szkoleń wojskowych w kraju i za granicą;

 � funkcjonowanie i jednoczesna praca w trzech niezależnych sieciach, 
w tym dwóch niejawnych, bazujących na wewnętrznej, będącej wyposa-
żeniem WTi oraz zewnętrznej (stanowiącej dołączane certyfi-
kowane komponenty spoza etatowego ukompletowania WTi) 
infrastrukturze teleinformatycznej, umożliwiającej przetwa-
rzanie danych do klauzuli TAJNE/NATO SECRET włącznie;

 � bezpieczna (zaszyfrowana) transmisja danych, obrazu i gło-
su w technologii IP (m.in. łączność foniczna, wymiana poczty 
elektronicznej, dystrybucja plików i usługi wideokonferencji) 
oraz kontrola, w tym monitoring dostępu do systemu telein-
formatycznego;

 � w zależności od potrzeb, bezpieczna wymiana informacji z  
wykorzystaniem również narodowej kryptografii IP;

 � dowiązanie elementów struktur dowodzenia i kierowania do 
zintegrowanej polowo-stacjonarnej infrastruktury teleinfor-
matycznej Sił Zbrojnych RP lub operatorów telekomunikacyj-
nych (m.in. podczas realizacji zadań reagowania kryzysowe-
go wspólnie z układem pozamilitarnym);

 � instalowanie i sprawna praca zautomatyzowanych systemów 
dowodzenia, głównie HMS C3IS JAŚMIN (oprogramowania 
/ Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Poziomu 

Operacyjnego/Taktycznego, szeroko wykorzystywanego w WP;
 � zapewnienie warunków do tworzenia środowisk do przetwarzania danych 
stosownie do pojawiających się potrzeb: operacyjnych oraz badania śro-
dowisk laboratoryjnych, w celu weryfikacji, certyfikacji itp. systemów 
wsparcia dowodzenia lub kierowania środkami walki;

 � optymalny wybór, integracja, wykorzystanie oraz monitoring środków 
łączności, mediów transmisyjnych, sensorów, efektorów i urządzeń koń-
cowych;

 � proste - w pełni automatyczne oraz intuicyjne instalowanie, a także kon-
figurowanie wszystkich elementów sprzętowych i programowych WTi za 
pomocą autorskiego oprogramowania wchodzącego w skład Systemu 
Zarządzania JAŚMIN.

wti w wersji kontenerowej zapewniają także szeroki zakres możli-
wości taktyczno-technicznych, zgodnych z wymaganiami mon. najważ-
niejsze z nich to:

 � budowa skalowalnych, wielousługowych, wielosegmentowych i wydaj-
nych polowych sieci teleinformatycznych (przewodowych i bezprzewo-
dowych, w tym punktów dystrybucyjnych;

 � możliwość połączenia i integracji z innymi systemami eksploatowanymi 
w SZ RP m.in. ZWT JAŚMIN oraz HMS C3IS JAŚMIN, platformami mo-
bilnymi w oparciu o protokoły opisane w polskich i natowskich normach 
obronnych;

 � szeroka interoperacyjność i kompatybilność dzięki zastosowaniu wielu 

węzły teleinformAtyczne 
w wersji kontenerowej
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protokołów routingu i komunikacyjnych oraz krajowych i sojuszniczych 
standardów militarnych, a także niemilitarnych styków transmisyjnych 
z innymi systemami;

 � wysoka jakość (m.in. poprzez zaimplementowany QoS - Quality of Servi-
ce) i prędkość transmisji danych (w zakresie: łączności fonicznej IP, wy-
miany poczty elektronicznej, dystrybucji plików i usługi wideokonferen-
cji) o maksymalnej przepustowości do 10 Gb/s;

 � wysoka trwałość i odporność konstrukcyjno-mecha-
niczna oraz środowiskowa, również w przypadku wie-
loletniego składowania i częstego transportu;

 � nowoczesna, elastyczna i modułowa budowa ni-
niejszych wyrobów oraz ich komponentów sprzę-
towo-programowych, zapewniająca szybką, łatwą 
oraz skalowalną rozbudowę systemu teleinforma-
tycznego, a także sprawne i szybkie serwisowanie 
urządzeń tych WTi.

ponadto wti w wersji kontenerowej w zakresie 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, ich wypo-
sażenia oraz użytkowników, zapewniają m.in.:

 � wysoki poziom bezpieczeństwa teleinformatyczne-
go, poprzez implementację i wykorzystanie m.in.: 
portów typu Mirroring do wykrywania włamań 
w systemie IDS, serwera uwierzytelniającego RA-
DIUS, kontroli dostępu na poziomie portu EAPoL (IEEE 802.1X), ma-
cierzy dyskowych, protokołu IPSec przy tworzeniu bezpiecznych sieci 
VPN, a także kontrolowanego dostępu użytkowników do wszystkich 
zasobów i usług sieciowych;

 � urządzenia sieciowe spełniające najwyższe wymagania zawarte 
w profilu bezpieczeństwa „collaborative Protection Profile for 
Network Devices v. 2.2e” zgodnie z międzynarodowym porozu-
mieniem Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA);

 � cyberbezpieczeństwo, potwierdzone stosownymi testami, wy-
konywanymi zgodnie z metodykami pozytywnie zaopiniowany-
mi przez SKW i NCBC;

 � wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego dzięki zastosowaniu 
m.in. systemu alarmowego w WTi w wersji kontenerowej, odpo-
wiedniej ochrony przeciwpożarowej, przeciwzwarciowej, prze-
ciwprzeciążeniowej i przeciwprzepięciowej, systemów zasilania 
awaryjnego i uziemienia oraz włazu ewakuacyjnego w przedziale 
operatorskim kontenera WTi.

również w zakresie sprawności, wydajności i skuteczno-
ści,wti w wersji kontenerowej posiadają wiele unikalnych za-
let.główne z nich to:

 �  możliwość budowy czterech dostępowych punktów dystrybu-
cyjnych (DPD) w różnych lokalizacjach;

 � budowa jawnych sieci bezprzewodowych IP o zasięgu 100 m w terenie 
otwartym i przepływności 50 Mb/s;

 � budowa segmentów sieci przewodowych, w tym z wykorzystaniem polo-
wych kabli światłowodowych, zapewniających przepływność do 1 Gb/s;

 � zabudowa przystosowana do montażu urządzeń kryptograficznych;

 � posiadanie przez WTi w wersji kontenerowej świadectwa uznania typu 
konstrukcji kontenera (CSC - International Convention for Safe Conta-
iners) oraz certyfikatu ATTLA (Air Transportability Test Loading Agency);

 � system klimatyzacyjny, filtrowentylacyjny i sygnalizacji alarmowej.

wti w wersji kontenerowej są nowym i perspekty-
wicznym sprzętem wojskowym zrealizowanym wg wy-
magań mon, które już w 2020 r. otrzymały prestiżową 
nagrodę grAnD priX w kategorii „innowacyjny pro-
dukt”, przyznaną w ramach ogólnopolskiego konkursu 
lider bezpieczeństwa państwa 2020, odbywającego 
się pod patronatem honorowym szefa bbn. również 
w 2020 r. pomyślnie przeprowadzono wszystkie bada-
nia oraz testy bezpieczeństwa i wydajnościowe oraz 
dostarczono do sił zbrojnych rp pierwsze czternaście 
zestawów wti, a także przeprowadzono liczne specja-
listyczne szkolenia.

www.teldat.com.pl
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specjaliści z warszawskiej firmy spectre solutions wraz z zespo-
łem wydziału mechanicznego, energetyki i lotnictwa politechni-
ki warszawskiej skonstruowali bezzałogowy statek powietrzny 
(bsp) pionowego startu i lądowania (Vtol) uniwersalnego prze-
znaczenia do przewożenia ładunku użytecznego lub aparatury 
pomiarowej: spectre-1. można go wykorzystać do wszelkiego 
rodzaju misji patrolowych, pomiarowych oraz transportowych. 

Realizacja projektu była możliwa ze środków Unii Europejskiej 
w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”. Na projekt „Opracowanie i budowa 
Bezzałogowego Statku Powietrznego średniego i dalekiego zasię-
gu umożliwiającego transport ładunku lub aparatury pomiarowej" 
warszawska spółka uzyskała dofinansowanie z NCBR w kwocie 
5.031.119,40 zł (nr umowy POIR.01.01.01-00-0814/17-00). 

Głównymi wymaganiami postawionymi przed nową konstruk-
cją były: długi czas operowania w locie, brak potrzeby wykorzystywania 
infrastruktury wspomagającej start i lądowanie, a także możliwie duża 
przestrzeń na ładunek lub aparaturę przy zachowaniu maksymalnej masy 
startowej (MTOW) nie przekraczającej 25 kg.

Najlepszym rozwiązaniem, spełniającym postawione wymagania 
okazało się połączenie w jednej konstrukcji najlepszych cech wielowir-
nikowców oraz płatowców. W ten sposób powstał statek powietrzny ze 
stałym płatem nośnym w układzie klasycznym, ale jednocześnie posia-
dający napęd wielowirnikowy.

- Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskaliśmy BSP z możliwością pio-
nowego startu i lądowania, analogicznie jak wielowirnikowce czy śmi-
głowce, a zatem dron ten nie wymaga żadnego dodatkowego wyposa-
żenia ani infrastruktury typu pas startowy czy wyrzutnia - informuje 
szymon radtke, prezes Zarządu Spectre Solutions, Sp. z o.o. Ponadto 
dron może wykonać manewr zawisu w powietrzu, tak samo, jak robią 
wielowirnikowce. Za realizację tych zdolności odpowiada 8 silników 
elektrycznych umieszczonych w osi pionowej na belkach drona. Ostat-
ni, dziewiąty silnik pchający, służy do napędu w fazie lotu poziomego, 
opartego o nośność stałego płata.

Opracowano dwie wersje drona z zastosowaniem silnika pchają-
cego: elektryczną i spalinową. Zastosowanie wyłącznie silników elek-
trycznych pozwala na przebycie dystansu ok. 40 km i operowanie BSP 
do 1h lotu. Z kolei zastosowanie silnika spalinowego, jako pchającego, 
zwiększa zasięg drona do ponad 150 km i dwugodzinny lot. Przelot jest 
realizowany w taki sposób, że dron startuje pionowo, a następnie płyn-
nie przechodzi do lotu poziomego. W tym okresie silniki na belkach są 
wyłączone, a napęd realizowany jest wyłącznie przez silnik pchający. 
Lądowanie drona jest operacją odwrotną. Przed lądowaniem BSP może 
dokonać zawisu, dzięki silnikom na belkach, celem precyzyjnej identyfi-
kacji miejsca przyziemienia�

Zachowując założoną maksymalną masę startową nie przekraczają-
cą 25 kg, udało się wygospodarować olbrzymią przestrzeń na ładunek 
 i/lub aparaturę pomiarową. Jest to prostopadłościan o wymiarach  
50 cm x 30 cm x 30 cm, co daje łączną objętość 45 dm3.

Dron SPECTRE-1 wyposażony jest w spadochron, pozwalający w przy-
padku sytuacji awaryjnej na bezpieczne sprowadzenie ładunku na ziemię. 
Ma to istotne znaczenie w sytuacji gdy transport dotyczy specjalistycznej 
i kosztownej aparatury. Należy podkreślić, że jest to konstrukcja ze stałym 
płatem nośnym, co w przypadku awarii powoduje, że nie spada bezwładnie 
na ziemię, tylko opada lotem ślizgowym, wykorzystując siłę nośną genero-
waną przez powierzchnię płata. Aparatura pomiarowa zazwyczaj umiejsca-
wiana jest w dolnej części dronów, co w przypadku klasycznych wielowirni-
kowców skutkuje całkowitym jej zniszczeniem w przypadku utraty napędu 
lub innej sytuacji uniemożliwiającej utrzymanie się drona w powietrzu. 
SPECTRE-1 pozwala na wyposażenie samego transportowanego ładunku 
lub aparatury we własny, niezależny od głównego, spadochron.

stworzony bsp realizuje trzy tryby kontroli lotu:
 � manualna przez operatora (również możliwość naprzemiennego ste-
rowania przez wielu operatorów – przełączanie sterowania między 
operatorami),

 � półautomatyczna przez wydawanie komend przez operatora, np. koniec 
misji, leć do punktu, trzymaj pułap, krąż, rozglądaj się, obserwację punk-
tu statycznego,

 � automatyczna po zadanej trasie – wykonanie misji w kontakcie z bazą. Jest 
to procedura wdrażana dopiero po zerwaniu łączności i bez kontaktu z bazą.

SPECTRE-1 jako dron uniwersalnego przeznaczenia może znaleźć 
zastosowanie jako nośnik towaru i aparatury w różnych dziedzinach go-
spodarki, w tym również bezpieczeństwa publicznego i monitoringu granic 
oraz kluczowych dróg, zdjęć lotniczych oraz zarządzania kryzysowego i ra-
townictwa medycznego.

Firma Spectre Solutions nie ogranicza się jedynie do projek-
towania i budowy dronów. Zespół specjalistów we współpracy 
z różnymi ośrodkami polskiej nauki opracował już dwa specja-
listyczne urządzenia pomiarowe, które mogą być zamontowane 
na SPECTRE-1. Pierwsze z nich służy do monitorowania dróg pu-
blicznych (autostrady i drogi ekspresowe), drugie natomiast do 
bardzo szybkiego monitorowania stanu upraw rolniczych w bar-
dzo szerokim zakresie warunków oświetleniowych i pogodowych.  
- W opracowaniu jest również rozwiązanie służące do automatycznej 
wymiany baterii oraz ładunku w dronie, pozwalające na realizację 
misji wymagających wielogodzinnych lotów, bez udziału człowieka – 
dodaje szymon radtke�

podstawowe dane techniczne drona: 
 ∙ Szerokość: 3,55 m,
 ∙ Długość: 2,11 m,
 ∙ Wysokość: 0,71m,
 ∙ Maksymalna masa startowa: 25 kg, 
 ∙ Udźwig całkowity: do 5 kg,
 ∙ Prędkość maksymalna: 90 km/h (napęd elek-
tryczny), 140 km/h (napęd mieszany),

 ∙ Pułap lotu: 1 km,
 ∙ Czas lotu: 1h (napęd elektryczny), do 2 godz. (napęd mieszany),
 ∙ Zasięg: min. 40 km (napęd elektrycz-
ny), min. 150km (napęd mieszany). 

Dron spectre-1 będzie dostępny dla klientów na przełomie iii i iV 
kwartału 2021r.

bezzAłogowy stAtek powietrzny  
pionowego stArtu i ląDowAniA spectre-1
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rośnie zapotrzebowanie na zapewnienie ochrony treści w sieciach 
teleinformatycznych, powszechnie dostępnych, korporacyjnych i nie-
jawnych przekazywanych m.in. przez internet. temu celowi służy 
bezpieczny system komunikacji multimedialnej (bskm), wykorzy-
stujący najnowsze rozwiązania gwarantujące zachowanie poufności 
dla usług tekstowych, głosowych i wideo.

Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej (BSKM) powstał 
w wyniku ewolucji realizacji projektu pt. „Wykonanie prototypu bez-
piecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami 
niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych”, współfinansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNO-
TECH. Projekt zrealizowało konsorcjum naukowo-przemysłowe w skła-
dzie: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), Transbit sp. z o.o. i Asseco 
Poland S�A� 

BSKM, w swojej strukturze, zawiera m.in. przyszłościowy protokół 
SCIP ( Secure Communications Interoperability Protocol), zapewnia-
jąc wysoką zgodność z wymaganiami NATO (wg STANAG 5068). SCIP 
pozwala również na zastosowanie mechanizmów kryptograficznych do 
utajnienia transmisji głosu (kodeki MELPe i G.729D) oraz danych w spo-
sób zgodny ze standar-
dami natowskimi w celu 
zapewnienia kompaty-
bilności i obsługi pro-
tokołu NINE (Network 
and Information IP En-
cryption). 

Jak zapewnia prof. 
dr hab. inż. Dariusz la-
skowski, koordynator 
Wydziału Elektroniczne-
go WAT ds. współpracy 
krajowej i zagranicznej, 
SCIP jest o wiele „sil-
niejszy” i „odporniej-
szy” na różnego typu 
ataki osoby nieupo-
ważnionej (hackera) od 
powszechnie stosowa-
nych rozwiązań typu 
SSL (Secure Sockets 
Layer). Jednocześnie 
jest łatwiejszy w za-
stosowaniu od IPSec (Internet Protocol Security). BSKM wyróżnia się 
więc znaczącą przewagą nad innymi rozwiązaniami, które do tej pory 
były stosowane w służbach mundurowych ( MON czy MSWIA), sektorze 
komercyjnym (m.in. służbie zdrowia, bankowości czy finansach), a także 
w zastosowaniach domowych. 

W skład głównego systemy wchodzą następujące elementy: ( będą 
pod spodem dwa zdjęcia terminala i bramki)

 � terminal SVoIP (VT-10SCIP), umożliwiający realizację jawnej i pouf-
nej komunikacji głosowej i wideo w środowiskach heterogenicznych, 
z technologią Voice over IP (VoIP), Video over IP (VeoIP) i sygnalizacją 
SIP i H.323. Terminal jest w pełni zgodny z wymaganiami STANAG 
5068, dzięki czemu charakteryzuje się interoperacyjnością i możliwo-
ścią stosowania w dwóch bezpiecznych trybach pracy, z wykorzysta-
niem: certyfikatu X.509v3 kompatybilnego ze standardem SCIP-233.X 
oraz klucza Pre-Placed Keys przez znacznik DS.-100-1 i Crypto Ignition 
Key (CIK), 

 � bramka SVoIP (VG-30SCIP), która w połączeniu z terminalem VT
-10SCIP pozwala na poufną komunikację głosową z różnorodnymi 

systemami komunikacji głosowej. Jest to integrator systemów prze-
twarzających dane jawne i niejawne w zakresie dowolnej komunikacji.

Komponenty te (prototyp bramki SCIP – VG-30SCIP oraz termi-
nala SCIP – VT-10SCIP) zostały opracowane przez Transbit sp. z o.o. 
- Nowy sprzęt, jak wykazały badania, może współpracować także 
z systemem łączności STORCZYK – informuje Robert Sierzputowski 
z firmy Transbit, sp. z o.o. Ponadto wykazano, że brama SCIP w seg-
mencie IP ma możliwości tworzenia stref „czerwonych” (jawnych) 
i „czarnych” (utajnionych). Z kolei w segmencie mobilnym, termina-
le SCIP – jak wykazały testy przeprowadzone w WAT - zapewniały 
bezpieczne połączenie głosowe oraz wideo z pojazdem za pomocą 
radiostacji szerokopasmowej R-450C. 

Natomiast rola Asseco S.A. polegała na opracowaniu systemu dys-
trybucji kluczy szyfrujących. 

Efektywność, niezawodność funkcjonalna, elastyczność, skalo-
walność i interoperacyjność BSKM, zostały sprawdzone na licznych 
pokazach i ćwiczeniach m.in. CWIX (Coalition Warrior Interoperability 
eXercise - NATO's ACT w latach 2015-2018), konferencjach (Internatio-
nal Interoperability Control Working Group, IICWG) i targach sprzętu 
wojskowego (MSPO w Kielcach w latach 2017-2019). 

W rezultacie, powstało w pełni sprawdzone i wyjątkowe rozwiązanie 
na IX poziomie gotowości technologicznej, które jest „dobrem narodo-
wym”, z pełnym i nieograniczonym dostępem do „know how”. Planowa-
ny jest rozwój tego projektu do wyższego poziomu utajnienia przesyła-
nych treści multimedialnych. 

bezpieczny system komunikacji multimedialnej jest kolejnym 
potwierdzeniem, że polska myśl naukowa uczelni i możliwości krajo-
wych przedsiębiorstw są w stanie zaprojektować i wykonać unikalny 
w skali światowej produkt, zwiększający postrzeganie naszego kraju 
jako wiarygodnego sojusznika przetwarzającego „dane wrażliwe”. to 
rozwiązanie jest gwarancją bezpiecznej komunikacji zgodnie z stan-
dardami (stAnAg 5068), nie tylko na współczesnym polu walki, ale 
również w zastosowaniach pozamilitarnych.

bezpieczny system komunikAcji 
multimeDiAlnej
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zarejestruje i przeanalizuje wszystkie etapy treningu, opisze pracę 
serca i aktywność mięśni, przeanalizuje temperaturę i potliwość 
w trakcie wysiłku, a ponadto zapisze trasę marszu, biegu lub przejaz-
du, a wyniki prześle do aplikacji. takie są możliwości inteligentnej 
odzieży biomedycznej opracowanej przez wojskową Akademię tech-
niczną i firmę nutpro sport Hero. zdobyła ona dwa złote medale na 
międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazków euroinVent 
w rumunii oraz na targach iwis 2020 w warszawie.

Wynalazek pt. „Inteligentna odzież biomedyczna analizująca stan 
fizjologii, wysiłek i efektywność treningową z wykorzystaniem zaawan-
sowanych sensorów biomedycznych, metod analitycznych i sztucznej 
inteligencji” został zgłoszony do Urzędu Patentowego i zarejestrowany 
pod numerem RPMA.01.02.00-14-9547/17. Opracował go zespół z Woj-
skowej Akademii Technicznej pod kierunkiem płka dr. inż. mariusza 
chmielewskiego, obecnie zastępcy dyrektora Narodowego Centrum 
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, wspieranego w części cyfrowej przez 
ppłka dr. inż. tadeusza sondeja� 

Inteligentna odzież biomedyczna przeznaczone jest do profesjonal-
nego i amatorskiego monitorowania aktywności fizycznej oraz wysiłku. 
W tym celu wykorzystano bardzo rozbudowaną tzw. textronikę, czyli 
elektronikę noszoną na ciele (wearables), z wykorzystaniem grafitowych 
elektrod, zoptymalizowanym ich rozmieszczeniu i okablowaniu. Całość 
została zintegrowana z odzieżą oraz bezprzewodowym integratorem 
sygnałów biomedycznych, sportową aplikacją mobilną i portalem ana-
litycznym�

System oferuje szerokie spektrum analizy nie tylko sportów wy-
trzymałościowych, ale również siłowych i wydolnościowych. Daje pełny 
obrazu reakcji fizjologicznych organizmu człowieka. 

Ergonomiczna i wygodna w długotrwałym użytkowaniu oddy-
chająca odzież sportowa wyposażona jest w nowoczesną 
elektronikę i analityczną aplikację mobilną. System 
monitoringu łączy wielokanałową elektrokar-
diografię i elektromiografię, analizę ruchu, 
temperatury ciała i potliwości. Precyzyj-
nie analizuje procesy biochemiczne ak-
tywności fizycznej użytkowników.

Mózgiem systemu zintegrowanego 
z odzieżą inteligentną jest aplikacja mo-
bilna, z opcją treningów wielosegmen-
towych. Twórcy przeanalizowali cenione 
przez użytkowników funkcje popularnych 
aplikacji. W oparciu o wymagania i funk-
cjonalności tych narzędzi dokonali własnej 
kompilacji kluczowych i wartościowych funkcji 
użytkowych. Naukowcy zastosowali algorytmy 
kryptograficzne, żeby przechowywane informa-
cje były bezpiecznie.

Baza wiedzy zawarta w aplikacji mobilnej 
pozwala na identyfikację zdarzeń zdrowotnych 
pozytywnych jak i negatywnych. Ocenie pod-
legają parametry dynamiczne pracy serca, 
mięśni klatki piersiowej i pleców, rytmu ru-
chów, dynamiki temperatury i konduktancji 
skóry. Rejestrowane i analizowane mogą być 
złożone treningi wydolnościowo-siłowe. Sys-
tem wykorzystuje opracowane wzorce treningowe oraz kolekcjonuje 
treningi na potrzeby kalibracji i parametryzacji systemu pod danego 
użytkownika. Przygotowuje propozycje optymalnego programu trenin-
gowego.

Autorom innowacyjnego rozwiązania udało się połączyć w inte-
ligentnej odzieży techniki badania pracy serca (EKG), mięśni (EMG), 
potliwości i temperatury oraz aktywności ruchowej, a przede wszyst-

kim zwiększyć poprawność wnioskowania o fizjologii wysiłku danego 
użytkownika, w stosunku do dostępnych smartwatch’y. W powszechnie 
stosowanych urządzeniach jest również oferowana jest opcja monitoro-
wania treningu siłowego. Jednak smartwatch nie bada, czy ćwiczenie 
rzeczywiście było wykonywane przy maksymalnych naprężeniach mię-
śni. Tymczasem koszulka opracowana w WAT analizuje taką aktywność, 

rozróżniając zespoły mięśni osobno na klatce piersiowej i ple-
cach, a ponadto pozwala ona sprawdzić, czy ciało jest rów-

nomiernie obciążone. Autorski mechanizm wyznaczania 
zdarzeń treningowych i zdrowotnych wykorzystuje 

analizę wysokorozdzielczego wielokanałowego EKG 
(4) oraz EMG (4), reakcji skórnej EDA oraz aktygrafii 
wyznaczanej na podstawie rejestrowanych sygna-
łów inercjalnych

użytkownik odzieży może poznać swoją 
wydolność m.in. poprzez analizę zmian pulsu, 
a także zdiagnozować swój organizm pod kątem 
przeciążeń i uszkodzeń. W ten sposób można 
także np. uniknąć zasłabnięć, omdleń czy udarów. 

Z kolei analiza potliwości może uprzedzić użytkownika 
o zbliżającym się odwodnieniu organizmu, np. w czasie dłu-
gotrwałego treningu lub skrajnego wycieńczenia lub pośrednio 
hipoglikemii itd. Koszulka potrafi też zbadać aktywność mięśni, 
czyli wykonać pomiary elektromiografią. Umożliwia wczesne 
wykrycie przetrenowania lub sytuacje skrajnego wycieńczenia 
fizycznego organizmu.

Projekt jest rozwijany we współpracy WAT z firmą NUTPro 
Sport Hero, odpowiedzialną za jego dalszą komercjalizację. 
Inteligentną odzież można rozbudowywać o różne mechani-
zmy wykrywania zdarzeń zdrowotnych. To pozwala ofero-
wać koszulkę jako produkt diagnostyki medycznej. Pomiary 

zarówno statyczne jak i dynamiczne zwiększą spektrum wy-
krywanych i monitorowanych jednostek chorobowych.

inteligentna odzież może stanowić element wyposażenie służb 
ratowniczych i medycznych oraz wojska. posłuży w tych przypadkach 
do analizy zmęczenia, efektywności działań, jak również analizy 
uszkodzeń ciała i segregacji poszkodowanych w boju oraz nadania 
priorytetów leczenia i ewakuacji. 

inteligentnA oDzież biomeDycznA 
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na wydziale cybernetyki wojskowej Akademii technicznej oraz w cen-
trum szkolenia straży granicznej w kętrzynie wdrożono unikalny w skali 
światowej, zbiór narzędzi symulacyjnych doskonalenia żołnierzy i funk-
cjonariuszy w zakresie procedur wspomagania decyzji i budowania świa-
domości sytuacyjnej na poziomie taktycznym. jest to efekt wieloletnich 
prac badawczo rozwojowych finansowanych przez narodowe centrum 
badań i rozwoju i europejską Agencję obrony. 

W tym rozwiązaniu połączono kilka projektów, chronionych patentami, 
które były w ostatnich sześciu latach realizowane przez Wydział Cyberne-
tyki WAT, pod kierunkiem płk. dr. inż. mariusza chmielewskiego, obecnie 
zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwa z nich są 
kluczowe. Pierwszy z nich dotyczy wirtualnego systemu doskonalenia tak-
tyki ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego, z wyko-
rzystaniem modeli i mechanizmów symulacyjnych wspieranych przez roz-
budowany zbiór narzędzi. Drugi to mobilny projekt budowania świadomości 
sytuacyjnej, oceny potencjałowej sytuacji operacyjno-taktycznej i wsparcia 
dowodzenia mCOP dedykowane urządzeniom Android. Integralnym ele-
mentem skonstruowanego zestawu narzędzi jest również zintegrowane śro-
dowisko laboratorium szkolenia narzędzi symulacji wirtualnej i rozszerzonej 
VBS. Projekty te były realizowane wysiłkiem Wydziału Cybernetyki oraz 
dwóch konsorcjów badawczo-rozwojowych.

W tym rozwiązaniu wykorzystano narzędzia symulacyjne oraz wspo-
magania planowania i nadzoru działań taktycznych, oparte na aplikacjach 
mobilnych platformy Android. Z kolei symulatory zbudowano na bazie śro-
dowiska symulacji wirtualnej szczebla taktycznego VBS3 (Virtual Battle 
Space 3), który jest już standardowym narzędziem w ramach ćwiczeń pro-
wadzonych w strukturach NATO. Wzbogacono je w cztery autorskie mapy 
terenu działań przygranicznych i poligonów wojskowych oraz przeszło 300 
modeli symulacyjnych (postaci, pojazdów, sprzętu i uzbrojenia, jak również 
infrastruktury drogowej, terenu i budynków). 

Z tego rozwiązania mogą korzystać zarówno żołnierze jak i funk-
cjonariusze Straży Granicznej. Interaktywne środowisko składa się 
z dwóch modułów: 

 � symulatora sztabowego ukierunkowanego na szkolenia kierow-
ników i dowódców, z wykorzystaniem narzędzi wspomagających 
pracę służb dyżurnych, ze szczegółowym modelem terenu Północ-
no-Wschodniej Polski, 

 � symulatora wysokiej rozdzielczości (wirtualnego), wspierającego ćwicze-
nia, z przygotowanymi terenami przygranicznymi, infrastruktury drogo-
wo-technicznej oraz przejścia drogowego, kolejowego i portu lotniczego 
umieszczonego w pobliżu miejscowości Gołdap. Aplikacja wyposażona 
jest w zbiór narzędzi mapowych i kalkulacji terenowych, jak również 
w kompas, mechanizmy kalkulacji taktycznych pozwalające na pomiary 
odległości, profile terenu i strefy zalewowe wspomagające funkcje zarza-
dzania kryzysowego.

Ćwiczenia symulacyjne w przypadku żołnierzy odbywają się w specja-
listycznym laboratorium Wydziału Cybernetyki, w którym do dyspozycji 
szkolonych jest wykorzystywany unikatowy w skali kraju zestaw sprzętu 
i autorskiego oprogramowania symulacyjnego. Pozwalają one działać za-
łogom czołgów na mapie wirtualnej odwzorowującej rzeczywisty teren 
poligonu Orzysz oraz prowadzić ćwiczenia związane z przemieszczeniem, 
zajmowaniem pozycji w rejonach ześrodkowania, wyjście na rubież ataku 
oraz manewr wycofania. Kluczowym elementem ćwiczeń jest współdzia-
łanie i zgrywanie załóg w zakresie rozpoznania i niszczenia przeciwnika. 
Wszystkie działania uzupełniane są symulacją sieci łączności, z uwzględnie-
niem podziału na kanały oraz intercom wewnątrz poszczególnych pojazdów. 
Sieć łączności, zintegrowana z symulatorem VBS3 odzwierciedla właściwo-
ści urządzeń nadawczych i odbiorczych oraz degradację sygnału radiowe-
go spowodowanego zakłóceniami oraz ukształtowaniem terenu. Szkolenie 
załóg uzupełniane jest symulacją działań przeciwnika oraz wojsk własnych 

np. w formie wsparcia ogniowego. uzupełnieniem tego działania jest jego 
integracja z systemem c3isr jaśmin przeznaczonego dla dowódców� 

Kolejnym składnikiem środowiska jest wirtualny symulator o wyso-
kiej rozdzielczości, przeznaczony do szkolenia i doskonalenia funkcjona-
riuszy Straży Granicznej (pirotechnika w porcie lotniczym, kierownika 
zmiany na drogowym lub kolejowym przejściu granicznym wraz z ob-
sługą zdarzeń kryzysowych na przejściu granicznym oraz kierującego 
działaniami blokadowymi). Projekt powstał dzięki nakreślonym potrze-
bom szkoleniowym, analizie regulaminów i dobrych praktyk działań SG, 
co pozwoliło wytypować i zdefiniować scenariusze operacyjne wraz ze 
wskazaniem wzorcowych zachowań funkcjonariuszy SG podlegających 
modelowaniu i odwzorowaniu w symulatorze.

Integralnym elementem systemu jest aplikacja mobilna, która pozwa-
la żołnierzom i funkcjonariuszom na automatyczną budowę świadomości 
sytuacyjnej i mechanizmy wizualizacji aktualnego planu działań. Aplikacja 
pozwala planować i nadzorować realizowane działania, przy wykorzysta-
niu rozszerzonej rzeczywistości AR View. Aplikacja wyposażona jest także 
w zbiór narzędzi mapowych,kalkulacji terenowych, jak również w kompas 
oraz mechanizmy kalkulacji taktycznych. 

Środowisko symulacyjne wspomaga weryfikację trafności i popraw-
ności podejmowanych decyzji żołnierzy i funkcjonariuszy w zakresie ich 
odpowiedzialności oraz znajomości reguł i procedur postępowania. Zasto-
sowanie projekcji 3D środowiska działań, sprzętu i postaci uczestniczących 
w ćwiczeniu dostarcza realizmu ćwiczenia, pozwalając na parametryzację 
rozgrywanych scenariuszy. Narzędzie symulacyjne dostarcza także zesta-
wu danych narzędzi pozwalających trenerowi na ocenę uczestnika szkolenia 
z uwzględnieniem opisu ćwiczenia i ankietowego, z zastosowaniem wielu 
kryteriów, wielokryterialnego podsumowania.

Opracowane środowisko symulacyjne jest unikalnym rozwiązaniem 
na skalę światową, bowiem łączy w sobie realizm działania wojsk i for-
macji straży granicznej z grą symulacyjną fpp (First Person Perspective), 
gdzie biorący udział grający ma za zadanie podejmować decyzje w kluczo-
wych momentach. Doskonale nadaje się do szkolenia z zakresu poprawnej 
komunikacji oraz podejmowania decyzji, w tym również zawiera losowo 
generowane scenariusze naruszeń prawa związane z ruchem granicznym 
uchodźców lub grup przestępczych. 

zbiór opracowanych modeli symulacyjnych, autorskich narzędzi 
informatycznych odwzorowujących działanie wojsk i służb, jest chro-
niony prawami autorskimi i w wybranych obszarach patentami. jest 
laureatem licznych nagród na międzynarodowych wystawach inno-
wacyjności i wynalazków. 

interAktywny symulAtor buDowAniA 
świADomości sytuAcyjnej DziAłAń 
tAktycznycH wojsk orAz służb 
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optoelektroniczny system przezna-
czony do wykrywania i śledzenia ni-
sko latających obiektów - dronów 
wykorzystywanych w nieuprawniony 
sposób stworzyło konsorcjum wojsko-
wej Akademii technicznej (instytut 
optoelektroniki) jako lider oraz insty-
tutu technicznego wojsk lotniczych,  
kenbit, sp. j i nordcom. sp. z o.o. 

Kluczowym komponentem systemu, 
który powstał w ramach projektu pt. La-
serowy system wykrywania i śledzenia 
nisko latających obiektów SkanDRON, 
dofinansowanego przez NCBR ( nr DO-
B-BIO9/21/01/2018), jest opracowany 
od podstaw skaner laserowy. Umożliwia 
on, w sposób ciągły, monitorowanie ob-
serwowanego sektora w kącie 120 stopni 
i w czasie rzeczywistym wyznaczenie lokalizacji pojawiających się 
obiektów. Wstępna klasyfikacja wykrytych w ten sposób obiektów 
dokonywana jest w systemie na podstawie sygnatur depolaryzacji 
promieniowania odbitego.

System umożliwia wykrycie i śledzenie nawet małych obiektów 
o wymiarach nie większych niż 18 cm x 32 cm. Charakteryzują się one 
reflektancją (jest to parametr określający odbicie wiązki promieniowa-
nia laserowego) na poziomie powyżej 20 proc. Opracowany w Instytucie 
Optoelektroniki WAT skaner (demonstrator technologii na VII PGT) sku-
tecznie wykrywa takie drony z odległości 850 m. Każdy obiekt większy 
lub o wyższej niż podana reflektancji promieniowania, wykrywany jest 

na dużo większych odległościach. Przykładowo samolot zostanie wy-
kryty z około kilku kilometrów.

Parametry, o jakich mówimy, to wartości krytyczne. Oznacza to, że 
z odległości 850 m skaner wykryje obiekty poruszające się z maksymal-
ną technologicznie prędkością. Jeśli natomiast statek powietrzny będzie 
leciał wolno, to system wykryje go dużo wcześniej - tłumaczy kierownik 
projektu ppłk dr inż. marek życzkowski. Dodaje, że komercyjnie dostęp-
ne drony wielowirnikowe poruszają się z prędkościami około 70 km/h. 
Obiekt poruszający się z mniejszą prędkością, o wskazanej charaktery-
styce, będzie wykryty z dalszej odległości.

Wyznaczone przez skaner laserowy precyzyjne dane 
o położeniu wykrytego obiektu, przekazywane są progra-
mowo do modułu sterowania głowicą optoelektroniczną 
(dualną kamerą wizyjną i termowizyjną). Moduł ten ustawia 
właściwy kierunek obserwacji kamery oraz optymalne para-
metry powiększenia (elektronicznie regulowany zoom). Po-
zwala to na wizualne odwzorowanie podejrzanego obiektu 
i umożliwia operatorowi systemu jego weryfikację.

Z jego funkcjonalności tego systemu będą mogły sko-
rzystać służby i formacje wykonujące zadania z zakresu:

 � ochrony infrastruktury krytycznej,
 � zabezpieczenia imprez masowych,
 � ochrony obiektów i mienia,
 � przeciwdziałania nielegalnemu wykorzystaniu UAV,  
zwanych potocznie dronami.

System pozwoli przeciwdziałać wykorzystaniu obiektów 
bezzałogowych w przestępczości granicznej. Zostanie zasto-
sowany do ograniczenia nieuprawnionego przekraczania gra-
nicy państwowej jak również niekontrolowanych lotów w po-
bliżu granicy państwowej. 

lAserowy system wykrywAniA i śleDzeniA 
nisko lAtAjącycH obiektów scanDrone
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nową koncepcję zabudowy średniego pojazdu ra-
towniczo – gaśniczego, podwyższającą poziom er-
gonomii i bezpieczeństwa ratowników opracowało 
konsorcjum, którego liderem była wojskowa Akade-
mia techniczna. zakończony w 2020 r. projekt, który 
doczekał się wdrożenia pozwolił na stworzenie plat-
formy badawczej, wykorzystywanej do zdobywania 
wiedzy i doświadczenia w celu podniesienia bezpie-
czeństwa czynnego i biernego strażaków. 

Projekt pt. „Budowa pojazdów pożarniczych 
z zachowaniem ergonomii użytkowania”uzyskał do-
finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa. Prace badaw-
cze zostały zrealizowane w latach 2015-2020 przez 
konsorcjum, z udziałem Wydziału Inżynierii Mecha-
nicznej i Wydziału Cybernetyki WAT, Wojskowego In-
stytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Szkoły 
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
oraz firmy SZCZęŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. z Bielska-Białej. 

W ramach projektu powstał średni uterenowiony samochód ratow-
niczo gaśniczy ERGOTRUCK na podwoziu lveco Eurocargo ML150E28 
WS 4x4 oraz oprogramowanie symulatora wirtualnego pojazdu pożar-
niczego. Jak wykazały badania, prototyp zapewnia większą ergonomię 
użytkowania niż inne pojazdy tej klasy Nowa koncepcja zabudowy pojaz-
du ratowniczo - gaśniczego stanowiła zmianę dotychczas stosowanego 
w firmie PS Szczęśniak systemu zabudowy modułowej (jednego central-

nego modułu i dwóch modułów bocznych). Zaproponowana w pojeździe 
zabudowa jest w pełni aluminiowa. 

W wyniku symulacji zaprojektowano nowe zbiorniki. Zostały one 
zamontowane do ramy pośredniej, co zmniejszyło przenoszone na za-
budowę obciążenie. W razie wypadku drogowego, siła uderzenia nie 
spowoduje przemieszczenia się dużej masy (3750 kg) w kierunku kabi-
ny. Mocowania, w tym również aparatów oddechowych zostały w taki 
sposób zaprojektowane, aby wytrzymać przeciążenie 10G. 

Ponadto na uwagę zasługuje zastosowanie specjalnych żywic prze-
badanych w trakcie projektu. W rezultacie pojazd jest nie tylko bardzo 
dobrze zabezpieczony przed korozją, ale również odporniejszy na tempe-
raturę i promienie ultrafioletowe (UV). Kolejnym innowacyjnym rozwią-
zaniem jest zmiana lokalizacji autopompy poprzez modyfikacje spinki. 

W rezultacie możliwa jest obsługa autopompy z poziomu gruntu, bez 
wykorzystania podestu. 

W ramach projektu opracowano także działko dachowe umożliwia-
jące strażakowi wykonywanie pracy w pozycji stojącej. Zmiana ta nie 
miała wpływu na wysokość całkowitą pojazdu. Zastosowano również 
automatyzację całego układu wodno-pianowego ograniczającą się do 
panelu funkcyjnego. Zwiększenie i optymalizacja poziomu bezpieczeń-
stwa strażaków ratowników możliwa była również dzięki poprawie sta-
teczności pojazdu. 

Ostatni etap projektu przewidywał m.in. automatyzację całego ukła-
du wodno-pianowego, ograniczoną do panelu funkcyjnego. Ponadto 

konsorcjum przygotowało wytyczne dotyczące aspek-
tów jakościowych wykonania pojazdów pożarniczych, 

rekomendacje rozmieszczenia i wyposażenia sprzę-
tu na pojeździe, wytyczne właściwego doboru 
podwozi pojazdów do zabudowy oraz opracowanie 
symulatora 3D do szkolenia kierowców.

w 2017 roku podczas mspo w kielcach śred-
ni samochód ratowniczo-gaśniczy ergotruck został 
wyróżniony nagrodą DefenDer w kategorii sprzętu 

zabezpieczenia logistycznego. pojazd wyproduko-
wany przez firmę szczęśniAk pojazdy specjalne 
sp. z o. o w bielsku białej zostanie przekazany do 

jednostki ochotniczej straży pożarnej, gdzie będzie 
służył do szkolenia w zakresie procedur, jakie dru-
żyna strażacka przeprowadza na miejscu zdarzenia, 
obejmujących m.in. wyjmowanie sprzętu i rozkła-
danie linii gaśniczych. symulator Vr znajduje się 

w dyspozycji wojskowej Akademii technicznej do pro-
gramów szkoleń adeptów straży pożarnej. 

pojAzD rAtowniczo-gAśniczy  
ergotruck

iii miejsce 
w konkursie 

„innowAcje DlA 
bezpieczeństwA 
i obronności”
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wojskowa Akademia techniczna opatentowała 
i skomercjalizowała „wielofunkcyjny system 
pomiarowy do precyzyjnej metrologii czasu i czę-
stotliwości”. wdrożyła go polska firma kenbit, 
która kupiła licencję i produkuje trójelementowy 
zestaw metrologiczny złożony z: wielokanałowe-
go licznika czasu, generatora wzorcowych odcin-
ków czasu i rozdzielacza sygnałów elektrycznych 
i optycznych. elementy te mogą być stosowane 
także jako oddzielne urządzenia.

Czas ma naturę dynamiczną, a jego upływ nie 
może być wstrzymany. Zwiększa to trudności po-
miarowe, w szczególności pomiar powtórny lub 
wielokrotny. Na przykład, czas trwania biegu na 
100 m można zmierzyć tylko podczas tego biegu. 
Dynamika czasu powoduje też, że trudniej wyobra-
zić sobie, czym jest precyzja pikosekundowa za-
pewniona w opracowanym systemie pomiarowym. Łatwiej to wyjaśnić 
odnosząc się do pomiaru odległości. W tym przypadku wspomniana 
precyzja umożliwia pomiar odległości na przykład z Ziemi do Księżyca 
(384 tys. km), z błędem mniejszym niż pół milimetra! - W dziedzinie cza-
su, w celu uzyskania założonej precyzji dzielimy sekundę na milion czę-
ści, a następnie każdą jedną milionową jeszcze raz dzielimy milionkrotnie 
– wyjaśnia płk rez. prof. dr hab. inż. ryszard szplet, dziekan Wydziału 
Elektroniki WAT, którego zespół badawczy opracował ten system, przy 
wsparciu finansowym NCBR.

Wymagającą niszę tak wysoce precyzyj-
nych pomiarów czasu zagospodarowuje jedynie 
kilku producentów. Jednak żadna grupa badaw-
cza na świecie nie opracowała dotąd zestawu 
o tak wielu funkcjonalnościach. system mogą 
wykorzystać laboratoria odpowiedzialne za 
dystrybucję i wytwarzanie wzorcowych sy-
gnałów czasu oraz częstotliwości. każde 
z urządzeń wchodzących w skład systemu 
może pracować niezależnie i znaleźć zasto-
sowania w nauce (geodezja, fizyka jądrowa, 
astronomia), na styku nauki z przemysłem 
(telekomunikacja, nawigacja satelitarna, optoelektronika) i w gospo-
darce (przemysł komputerowy). istotne są zastosowania militarne 
– w systemach dowodzenia i łączności, do synchronizacji transmisji 
danych oraz w systemach obrony przeciwrakietowej, do synchroniza-
cji czasu systemów radarowych i stanowisk rakietowych� 

 Ośmiokanałowy licznik czasu i częstotliwości MTC 108 został wy-
konany jako autonomiczny przyrząd pomiarowy. W przypadku pomiaru 
czasu pozwala on na jednoczesne określenie relacji czasowych pomię-
dzy sygnałami dołączonymi do ośmiu wejść pomiarowych. Te relacje 
czasowe mogą być określane pomiędzy siedmioma parami dowolnie 
wybranych sygnałów, a także pomiędzy siedmioma sygnałami z różnych 
źródeł i wspólnym sygnałem referencyjnym. Przyrząd posiada własny, 
wysokiej jakości oscylator kwarcowy oraz wejście sygnału ze źródła ato-
mowego, układ automatycznej kalibracji, pozwalający na dokonywanie 
dokładnych pomiarów tuż po uruchomieniu przyrządu oraz ergonomicz-
ny wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

liczniki mtc 108 znalazły już zastosowania w ośrodkach między-
narodowych, m.in. w spectra Dynamics (usA) i kriss (korea płd.), 
i krajowych, w tym w poznańskim centrum superkomputerowo-sie-
ciowym – afiliowanym przy instytucie chemii bioorganicznej pAn 
oraz centrum badań kosmicznych w warszawie.

Precyzyjny generator odcinków czasu TIG 101 został również wyko-
nany jako autonomiczny przyrząd pomiarowy w obudowie Rack 19” 2U. 
Generator ten charakteryzuje się niską wartością rozmycia czasowego 
(poniżej 5 ps) oraz szerokim zakresem wytwarzanych odcinków czasu 
(od 100 ns do 10 s). Przyrząd pozwala także na generowanie fali prosto-
kątnej o częstotliwości od 0,1 Hz do 50 MHz. Posiada wbudowany ter-
mostatowany generator kwarcowy, wytwarzający referencyjne sygnały 
zegarowe. Możliwe jest użycie zewnętrznego wysoko stabilnego źródła 

sygnałów zegarowych, np. wzorca atomowego.

Rozdzielacz PDA 0816 pozwala na dystry-
buowanie sygnałów (wytworzonych w syste-
mie lub/i pochodzących z innych źródeł) jedno-
cześnie do 16 odbiorników – bez pogorszenia 
parametrów tych sygnałów. Urządzenie ma sie-
dem wejść dla sygnałów elektrycznych i jedno 
dla sygnału optycznego oraz czternaście wyjść 
dla sygnałów elektrycznych i dwa dla sygnałów 
optycznych.

Zaledwie kilka ośrodków na świecie oferu-
je podobne rozwiązania. Są wśród nich firmy 

amerykańskie Stanford Research Systems i Keysight (dawniej dział 
technologiczny Hewlett Packard) oraz szwedzka firma Pendulum Instru-
ments�

Polacy już wiele lat temu wyznaczali trendy w konstruowaniu precy-
zyjnych urządzeń do pomiaru czasu. W 1997 r. zespół badawczy z WAT, 
kierowany wówczas przez prof. Józefa Kalisza, jako pierwszy na świecie 
opracował precyzyjny przetwornik czasowo–cyfrowy, z zastosowaniem 
nowej wtedy technologii układów programowalnych. Poświęcone temu 
pionierskiemu wynalazkowi polskie publikacje naukowe wytyczyły szlak, 
którym obecnie powszechnie podążają projektanci tego typu sprzętu.

bez precyzyjnych pomiarów nie rozwijałaby się fizyka wyso-
kich energii i spektrometria masowa umożliwiająca badanie składu 
substancji. w zastosowaniach wojskowych, mierząc czas przelotu 
pocisku od opuszczenia lufy do trafienia w tarczę, określa się jego 
prędkość wylotową. Dokładne liczniki czasu stosowane są też w prze-
myśle, np. do weryfikacji parametrów dynamicznych układów scalo-
nych i pamięci masowych.

system Do precyzyjnej metrologii czAsu
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jeśli przeciwnik namierzy pojazd dowolnym laserem, wówczas system 
obrA++ poinformuje załogę na tyle wcześnie, żeby mogła się urato-
wać, a nawet podjąć obronę. precyzyjnie wskaże pozycję źródła pro-
mieniowania i zidentyfikuje, z jakiego urządzenia ono pochodzi. instytut 
optoelektroniki wAt opracował taki system ostrzegania dla pojazdów 
wojska polskiego.

Systemy wykrywające światło lasera na powierzchni pojazdu znane 
były już 40 lat temu. Początkowo jednak nie pozwalały precyzyjnie okre-
ślić, gdzie znajduje się źródło promieniowania. Co więcej, niewielkie były 
możliwości przeciwdziałania. Obecnie możliwości obrony zwiększyły się, 
a informację można przekazywać w ramach systemu zarządzania polem 
walki – na różne szczeble decyzyjne.

Nastąpił także rozwój źródeł promieniowania laserowego. Dawniej 
w działaniach bojowych stosowano tylko lasery dużej mocy, które emito-
wały megawatowe impulsy promieniowania. Współczesne lasery emitują 
impulsy o mocach pojedynczych watów, czyli milion razy mniejsze. To takie 
lasery o niskich mocach dominują na polach walki, jest w nie m.in. wy-
posażone Wojsko Polskie. Systemy, które są aktualnie zainstalowane na 
polskich pojazdach, nie wykrywają tak słabych źródeł promieniowania. To 
zmieni się po wdrożeniu systemu OBRA++. Naukowcy z Instytutu Optoelek-
troniki WAT zadbali o to, by miał bardzo dużą czułość, dynamikę wielkości 
odbieranych sygnałów oraz dokładność określania kąta, tzn. wykrywał, 
rozpoznawał i klasyfikował zarówno światło bardzo mocne, jak i słabe sy-
gnały laserowe i optyczne.

- Takich rozwiązań dotąd w Polsce nie było. Jedynie armia izraelska 
przyznaje, że dysponuje podobnymi urządzeniami w zakresie czułości i roz-
dzielczości. Amerykanie nie opisują parametrów posiadanego przez siebie 
systemu. Inne, jakie znamy, są gorsze od naszego – informuje płk dr inż. 
marek zygmunt z Instytutu Optoelektroniki WAT, kierownik jednego z pro-
jektów realizowanego w ramach programu „Energii skierowanej”, dofinan-
sowanego przez NCBR. 

System bazowy składa się z 4 głowic o polu widzenia w płaszczyź-
nie azymutu i elewacji 100 stopni. Pozwalają one na realizację nastę-
pujących funkcji: 

 � pomiaru parametrów odebranych sygnałów optycznych. Na ich podsta-
wie określa się rodzaj źródła promieniowania i prawdopodobny system 
uzbrojenia, z którym dane źródło jest zintegrowane. W centralce syste-
mu znajduje się baza danych źródeł promieniowania optycznego na polu 
walki, która może i powinna być aktualizowana. Baza zawiera parametry 
sygnałów zakłócających oraz źródeł promieniowania laserowego wystę-
pujących na polu walki, 

 � optycznej (laserowej) transmisji danych oraz głosu. Funkcjonalność ta 
jest szczególnie przydatna podczas „ciszy radiowej”. Dzięki tej możliwo-
ści można nawiązać selektywną komunikację z wybranym pojazdem, 

 � przygotowane są do pracy w systemie optoelektronicznej identyfikacji 
swój-obcy, 

 � wykrywają nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale również odbite 
od pancerza� 

W ten system mogą być wyposażone wozy bojowe, czołgi, a także 
inne pojazdy. Zainstalowanie systemu OBRA++ pozwala wykryć pro-
mieniowanie, które pada na powierzchnię pojazdu i określić, z jakie-
go kierunku zostało wygenerowane. Jego zaletą, poza umożliwieniem 
błyskawicznej obrony, jest przekazywanie informacji o tym, skąd wróg 
namierza pojazd. Taka informacja może być przesyłana automatycznie, 
bez udziału człowieka. 

jeśli nawet załoga nie zdąży zareagować, system sam wyśle infor-
mację do wszystkich pozostałych pojazdów np. jadących w kolumnie 
– kto, gdzie i w jaki sposób zniszczył ten pojazd. rośnie zatem ochrona 
oddziału jako całości.

Jeżeli nasz system ostrzegania OBRA++ zostanie sprzęgnięty z zauto-
matyzowanym modułem uzbrojenia, to automatycznie lufa systemu będzie 
kierowana na źródło promieniowania laserowego. Jednocześnie system 
określi jakie to jest źródło laserowe, a na tej podstawie będziemy wiedzieć, 
z jakim rodzajem uzbrojenia może być ono zintegrowane, co pozwala na 
efektywne przeciwdziałanie. – zapewnia naukowiec.

Autorzy innowacji są pewni, że znajdzie ona zastosowanie w armii. 
wykonany prototyp ma już wiele cech końcowego produktu. testy na 
poligonie w pobliżu jednego z lotnisk potwierdziły wysoką czułość sen-
sorów (system wykrył nawet słabe sygnały laserowe i optyczne) i niski 
poziom fałszywych alarmów pochodzących z rozbłysków na polu wal-
ki lub urządzeń zakłócających. wykazano także wysoką rozdzielczość 
i dokładność określania kierunku, z którego „celowano” w prototyp. 
system obrA++ może zostać zamontowany na czołgach oraz bojowych 
wozach takich jak rosomak i borsuk

system ostrzegAniA przeD 
promieniowAniem lAserowym obrA++ 
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parametry systemu obrA++: 
 ∙ Pole widzenia w azymucie: 3600, 
 ∙  Pole widzenia elewacji: -100, +900, (razem 1000),
 ∙ Rozdzielczości określenia kąta: 10

 ∙ Dokładność określenia kąta w azymucie i elewacji: ±20

 ∙ Zakres wykrywanych długości fal: 0,8 ÷ 1,6 µm,
 ∙ Czułość detekcji: 2 W/m2 
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gogle i okulary, chroniące oczy żołnierzy, pilo-
tów i maszynistów kolejowych przed oślepie-
niem przez promieniowanie laserowe opraco-
wali naukowcy z wydziału nowych technologii 
i chemii oraz instytutu optoelektroniki woj-
skowej Akademii technicznej. środkom bez-
pośredniej ochrony wzroku towarzyszą wizjery 
i peryskopy, które mają uniemożliwić znisz-
czenie lub obezwładnienie zaawansowanego 
sprzętu optoelektronicznego. 

Intensywne promieniowanie często znacz-
nie przekracza poziom bezpieczny dla wzroku 
człowieka. Uczestników działań bojowych mogą 
oślepić lasery mierzące odległość lub wskazują-
ce cele, rozbłyski wybuchów, a także specjalnie 
w tym celu skonstruowane oślepiacze laserowe 
i granaty oślepiające. Na uszkodzenia narażone 
są nie tylko oczy żołnierzy, ale również wyposa-
żenie optoelektroniczne.

W cywilnych warunkach promieniowanie 
laserów takich jak dalmierze, wskaźniki czy 
oświetlacze są także niebezpieczne dla pilotów 
samolotów czy maszynistów kolejowych. Ich oczom zagrażają także 
impulsowe źródła światła, takie jak wybuchy czyli łuki elektryczne, czyli 
wyładowania. Tak intensywne światło może uszkadzać kamery i urzą-
dzenia noktowizyjne lub sprzęt optyczny. 

Wiele z tych problemów rozwiążą ochronne okulary, gogle, prze-
zierniki i inne innowacyjne urządzenia automatyczne, wyposażone 
w detektory światła i ciekłokrystaliczne zawory świetlne. Zestaw takich 
systemów ochrony wzroku i sprzętu zaprojektował i wykonał zespół dr. 
hab. inż. wiktora piecka, prof. WAT, w konsorcjum z firmą MASKPOL 
S.A. Badania w ramach projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
państwa pt. „Środki ochrony wzroku i sprzętu przed wysokoenerge-
tycznym promieniowaniem elektromagnetycznym, w tym laserowym, 
w szerokim zakresie widma, zgodnie z ZISW TYTAN” sfinansowało 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy DOBR /0031/ R /
ID1/2012/03). 

Prof� wiktor piecek zaznacza, że 
okulary, gogle i pozostałe elemen-
ty opracowanych systemów nie 
ograniczają żołnierzom jako-
ści obserwacji pola walki ani 
działania sprzętu. Badania 
laboratoryjne potwierdziły, 
że wyposażenie skutecz-
nie chroni wzrok żołnierzy 
i sprzęt przed obezwładnie-
niem lub zniszczeniem. Jest 
nawet barierą dla podczer-
wieni i nadfioletu powstającego 
podczas wybuchu jądrowego.

Najbardziej narażone na 
skutki intensywnego promienio-
wania są oczy i powieki. Wzrok 
i sprzęt należy chronić przed falami 
z zakresu ultrafioletu (UV), promienio-
wania widzialnego (VIS) i podczerwieni 
(IR). W zależności od długości fali za-
grożone są różne elementy oka: nadfiolet 

(UVC) pochłaniany jest przez rogówkę, bliski nadfiolet (UV A) oraz pod-
czerwień (IR) – przez soczewkę. Natomiast promieniowanie widzialne 
i bliska podczerwień (IRA) są przepuszczane do siatkówki, która jest 
szczególnie wrażliwa na promieniowanie UV i podczerwone.

Zamknięcie powiek w naturalnej reakcji na nadmierne oświetlenie 
zajmuje człowiekowi ok. 150 milisekund. Zasłonięcie twarzy rękoma 
trwa przynajmniej 500 ms. W tym czasie do oczu dociera tak duża ilość 
energii, że powoduje ona „oślepienie”. Żołnierza eliminuje to z pola walki, 
a pilota czy maszynistę kolejowego pozbawia zdolności kierowania ma-
szyną. „Oślepione” zostają również urządzenia elektrooptyczne, pomi-
mo, że samo uzbrojenie, pojazd lub schron nie tracą zdolności bojowej

W wyniku realizacji projektu powstały m.in. demonstratory środków 
ochrony wzroku (na VII-tym poziomie gotowości technologii) w postaci 
okularów i gogli ochronnych, przezierników (wizjerów, peryskopów wo-
zów bojowych), w tym automatycznych, wyposażonych w autonomicz-
ne detektory światła i innowacyjne zawory świetlne z funkcyjną warstwą 
ciekłokrystaliczną. Wyposażenie to chroni przed wysokoenergetyczny-
mi impulsami świetlnymi środków bojowych. 

- Jest również barierą dla podczerwieni, promieniowania widzialnego 
i nadfioletu powstającego podczas wybuchu jądrowego – mówi prof. wi-

told piecek. Naukowiec zaznacza, że okulary, gogle i inne elementy 
opracowanych systemów nie ograniczają jakości obserwacji pola 
walki czy działania sprzętu. Skuteczność ochrony wzroku żołnie-
rzy na polu walki potwierdziły badania laboratoryjne.

Demonstratory oparte są o krajowe rozwiązania. za-
stosowano w nich innowacyjne, głównie krajowe materiały 
oraz technologie i struktury ciekłokrystaliczne opracowane 
w wAt. z uwagi na swój potencjał aplikacyjny, z bardzo wy-
sokim prawdopodobieństwem zostaną zamówione. środki 
ochrony wzroku i sprzętu są przeznaczone dla wszystkich ro-

dzajów sił zbrojnych rp, ze szczególnym uwzględnieniem syste-
mu walki tytAn. 

śroDki ocHrony wzroku 
i sprzętu przeD lAserem
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wynalazek stanowi nowatorskie 
w skali światowej rozwiązanie wa-
gonu obrotowego do przewożenia 
naczep tir. technologia umożliwia 
sprawny rozładunek tam, gdzie jest 
bocznica kolejowa.

Wagon z obrotową platformą ła-
dunkową do przewozów intermodal-
nych, czyli wykorzystujących więcej 
niż jeden rodzaj transportu, to in-
nowacyjne rozwiązanie opracowane 
i opatentowane przez naukowców 
z Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obli-
czeniowej Wydziału Inżynierii Mecha-
nicznej WAT. Projekt uzyskał dofinan-
sowanie Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w wysokości 4 345 000zł.W 
wyniku zrealizowanych prac badawczych opracowano nowatorski 
i łatwy w obsłudze system specjalny do transportu koleją różnych 
pojazdów, zwłaszcza naczep samochodów ciężarowych. Zaletą tego 
rozwiązania jest to, że nie są wymagane duże nakłady na dostoso-
wanie infrastruktury ramp załadowczo/wyładowczych, spełniający 
ograniczenia wynikające z tzw. skrajni kolejowej. 

W ramach interoperacyjności zastosowano standardowe wózki ko-
lejowe Y25, dostępne na rynku o typowej średnicy kół 920mm chrak-
teryzujące się mniejszym zużyciem zespołów jezdnych. Ponadto przy 
budowie prototypu wykorzystywano stosowane powszechnie w ko-
lejnictwie czopy skrętu, w tym także jako węzły obrotu platformy wa-
gonu oraz wymienne, mocowane śrubami, zamki burtowe integrujące 
podczas jazdy platformę, z częściami nadwózkowymi ramy wagonu. 
Zastosowano typowe siodło ciągnika samochodowego, z opracowaną 
regulacją położenia do mocowania (pozycjonowania/ustalania) naczepy 
względem platformy ładunkowej wagonu.

Specjalny wagon może być używany do transportu różnych typów 
pojazdów, np. ciągników, ciężarówek, naczep, pojazdów specjalnych 
i kontenerów towarowych. Umożliwia przewóz pojazdów do 4 m wyso-
kości i 40 ton masy przy spełnieniu skrajni GB1.

Zastosowanie zestawu specjalnych wagonów kolejowych do trans-
portu kombinowanego wiąże się z wieloma korzyścią. Do niewątpli-

wych zalet należą m.in. 
przyspieszenie tranzytu 
samochodów ciężarowych, 
zmniejszenie szkodliwości 
oddziaływania na środowi-
sko naturalne oraz stopnia 
zniszczenia dróg publiczny 
przez przejazdy ciężkich sa-
mochodów, a także zwięk-
szenie zdolności jednorazo-
wego pokonywania długich 
dystansów. 

wdrożenie rozwiązania 
opracowanego w wAt ma 
szczególne znaczenie przy 
przewożeniu towarów o du-
żych masach, co mogłoby 
przyczynić się do zmniej-
szenia ruchu na drogach 
oraz zwiększenie bezpie-
czeństwa dróg publicznych. 
kolejną korzyścią jest skró-

cenie czasu dostawy towaru do odbioru między innymi dzięki mniejszej 
wrażliwości transportu kolejowego na niekorzystne warunki pogodowe, 
zwłaszcza w okresie zimy oraz eliminacja postoju samochodów cięża-
rowych na przejściach granicznych. w rezultacie możliwe jest znaczne 
obniżenie kosztów przejazdu samochodów ciężarowych.

wAgon kolejowy z obrotową 
plAtformą Do trAnsportu 
intermoDAlnego
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wojskowe centralne biuro konstrukcyjno-technologiczne sA oraz 
instytut techniczny wojsk lotniczych opracowały innowacyjny sys-
tem zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi statków 
powietrznych, z wykorzystaniem teletransmisji danych e-nosp. 
system wykorzystuje zdalny monitoring parametrów oraz bazuje na 
najnowszych rozwiązaniach metrologicznych i analizie numerycznej. 
e-nosp otrzymał nagrodę Defender na mspo 2020 w kielcach. 

 Dwie firmy współpracują ze sobą od lat. Prace nad systemem e-NOSP 
rozpoczęły się pięć lat temu i były zgodne z kierunkami badań w resorcie 
obrony narodowej oraz priorytetami technologicznymi NATO w zakresie 
przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych (Big Data & Long Data 
Processing and Analysis). WCBKT SA jest producentem takich naziem-
nych urządzeń obsługi statków powietrznych (NOSP) jak m.in.: lotniskowe 
urządzenia zasilania elektroenergetycznego samolotów typu LUZES V/D 

i LUZES V/N, lotniskowe zasilacze hydrauliczne typu LZH/N oraz lotniskowe 
zasilacze elektroenergetyczne LZE-6/M, które są dostosowane do zasilania 
samolotów F-35, F-16, M346, B737 i G550, a także wszystkich samolotów 
i śmigłowców użytkowanych w SZ RP. 

Jak zapewniają konstruktorzy, wszystkie te zasilacze są technolo-
gicznie przygotowane do doposażenia w modułowy system zdalnej dia-
gnostyki i teletransmisji danych. Aktualnie system e-NOSP współpra-
cuje pilotażowo z wytypowanymi urządzeniami. Podczas tegorocznych 
targów MSPO 2020 system e-NOSP został zaprezentowany na przykła-
dzie przywiezionego do Kielc zasilacza elektroenergetycznego LZE-6/M. 

Celem tego innowacyjnego rozwiązania jest wspieranie zarządzania 
dużymi zasobami informacji niezbędnymi do prowadzenia działań logi-
stycznych. system zapewnia swoim operatorom bieżącą informację 

na temat sprawności urządzeń nosp i realizowa-
nych aktualnie przez nie zadań. Umożliwia zdalne 
monitorowanie parametrów technicznych większo-
ści urządzeń NOSP w czasie rzeczywistym podczas 
ich pracy, w tym również z gazyfikatorami azotu 
i tlenu typu LGA/N i LGT/N oraz dystrybutorami tle-
nu, azotu i powietrza typu LDT/N, LDA/N i LDP/N.

System e-NOSP został zbudowany w oparciu 
o technologię J2EE oraz grafowe i relacyjne bazy 
danych. Wyposażony jest w moduł analityczny reali-
zujący skomplikowane wieloparametryczne algoryt-
my decyzyjne oraz graficzny interfejs użytkownika 
wykorzystujący najnowsze standardy używane przy 
budowie współczesnych aplikacji internetowych.

Sieciocentryczny system e-NOSP składa się 
z następujących modułów: 

 � zdalnej diagnostyki zamontowany na urzą-
dzeniu, 

 � użytkownika bezpośredniej obsługi, 
 � systemu SAMANTA wspie-
rającego eksploatację 
urządzeń NOSP w resorcie 
obrony narodowej,

 � wspierający serwis urządzeń 
NOSP oparty na technologii 
rozszerzonej rzeczywistości. 

nowoczesny system e-nosp 
został wdrożony do eksploata-
cji próbnej w siłach zbrojnych 
rp. zastosowanie go w całym 
lotnictwie przyniesie wymierne 
korzyści w zakresie eksploatacji 
i obsługi procesu zarządzania eks-
ploatacją urządzeń nosp, poprawy 
ich niezawodności przez wcześniej-
sze wykrywanie możliwych stanów 
awaryjnych oraz zmiany strategii 
obsługowej. 

http://wcbkt.pl

system zArząDzAniA gotowością 
urząDzeń nAziemnej obsługi stAtków 
powietrznycH e-nosp
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ma zasięg do 5 kilometrów, jest naprowadzany na cel przez głowicę 
optoelektroniczną i uzbrojony w tandemową głowicę kumulacyjną, któ-
ra jest w stanie przebić pancerz o grubości min. 700 mm rHA. takie wy-
niki uzyskali specjaliści z wojskowego instytutu technicznego uzbroje-
nia po testach systemu przeciwpancernych pocisków kierowanych pod 
kryptonimem moskit lr. mają je potwierdzić kolejne badania zakła-
dowe, które rozpoczęły się w październiku 2020 r. 

To jest polska propozycja w ramach programów Pustelnik i Ka-
rabela, które zostały uruchomione kilka lat temu. Celem 
programu Pustelnik jest pozyskanie dla Sił Zbrojnych RP 
nowej generacji lekkiego przeciwpancernego pocisku 
kierowanego na potrzeby piechoty zmotoryzowanej, 
natomiast celem programu Karabela jest pozyska-
nie dla Sił Zbrojnych RP nowej generacji ciężkiego 
przeciwpancernego pocisku kierowanego na po-
trzeby śmigłowców i niszczycieli czołgów. Po raz 
pierwszy WITU ujawnił, iż pracuje nad własnym 
przeciwpancernym pociskiem kierowanym o kryp-
tonimie MOSKIT LR (Long Range) na targach MSPO 
2019. Realizowany w WITU projekt jest częścią całej 
rodziny pocisków, w tym również w wersji SR (Short 
Range) o zasięgu 2-2,5 km oraz wersji ER (Extended Ran-
ge) o zasięgu do 8-10 km. 

Rok później na tych samych targach Instytut z Zielonki zapre-
zentował już dwa bardziej zaawansowane projekty wyrzutni przeciwpan-
cernych pocisków kierowanych dalekiego i krótkiego zasięgu MOSKIT LR 
i MOSKIT SR. Obie przedstawione konstrukcje zostały zaprezentowane 
w wersji przenośnej. Dodatkowo wersja LR może być montowana na po-
jazdach i śmigłowcach. 

- System jest opracowywany ze środków własnych z budżetem nie 
przekraczającym kilku milionów zł – informuje płk michał ceremuga, za-
stępca dyrektora WITU. Jest to kwota wielokrotnie niższa niż dysponują 
na opracowanie nowych projektów znane w świecie koncerny produkujące 
podobne uzbrojenie. W związku z tym, że Instytut opracowuje wszystkie 
elementy wchodzące w skład systemu daje mu to pełną kontrolę nad syste-
mem, zarówno pod względem operacyjnego wykorzystania, jego rozwoju, 
jak i warunków eksportu. 

Większość elementów urządzenia takich jak głowica bojowa, jego napęd 
oraz sterujące nim oprogramowanie opracowano w WITU, część podzespo-
łów pozyskiwana jest w ramach kooperacji z krajowymi poddostawcami, 
w tym głowica optoelektroniczna i przyrząd obserwacyjno celowniczy, któ-
re opracowywane są w kooperacji z PCO SA. Bezpośrednie naprowadzanie 
pocisku odbywa się dzięki głowicy GOE-1 wyposażonej w niechłodzony de-
tektor bolometryczny. Jest to rozwiązanie nowocześniejsze niż stosowane 
w standardowych ppk Spike LR, bowiem uruchomienie detektora następuje 
szybciej i działanie jego nie jest ograniczone czasowo. Pełna integracja sys-
temu obejmuje również wykorzystanie elektroniki (kamery telewizyjnej, ka-
mery termowizyjnej, dalmierza laserowego), a także sprawdzenie działania 
autopilota w różnych warunkach, w tym zakłóceń.

Z powodu ograniczeń finansowych, WITU skupiło się przede wszyst-
kim na prowadzeniu prac przy podstawowym zestawie z pociskiem MO-
SKIT LR, w cięższej odmianie na trójnogu. W zestawie MOSKIT SR krót-
kiego zasięgu, maksymalnie do 2500 m, pocisk jest praktycznie ten sam 
co w MOSKIT LR, czyli kalibru 120 mm, przy długości 1150 mm, ale po-
mniejszono jego zapas paliwa. Dzięki temu masa została zredukowana do 
10 kg. Z kolei MOSKIT LR może być wykorzystany na dystansie 100-5000 
metrów. Pocisk ma kaliber 120 mm, masę 12 kg i długość 1250 mm. W 
części bojowej wyposażony został w tandemową głowicę kumulacyjną, 

która zapewnia przebicie min. 700 mm płyty pancernej ze stali 
RHA umieszczonej za pancerzem reakcyjnym ERA (Explosive 

Reactive Armour), zawierającym materiał wybuchowy, ak-
tywnie reagujący na przebijający go pocisk. 

Pojedynczy zestaw składa się z pocisku umiesz-
czonego w kontenerze transportowo-startowym oraz 
przyrządu obserwacyjno-celowniczego na trójno-
gu. Łączna masa zestawu wynosi 26 kg. Z powodu 
rozmiarów i masy obsługę systemu stanowi dwóch 
żołnierzy. WITU pracuje także nad wariantem odpa-

lanym z ramienia. Przy tym samym pocisku, zastoso-
wano lżejszy przyrząd obserwacyjno-celowniczy, który 

ma być wyposażony w nowe, mniejsze elementy (kamera 
dzienna, termowizyjna i dalmierz laserowy). Charakteryzo-

wać ma się łączną masą 20 kg i może być wykorzystywany przez 
jednego żołnierza.

Pociski są transportowane i wystrzeliwane z pojemników transporto-
wo-startowych, a namierzanie ma odbywać się przy pomocy przyrządu 
obserwacyjno-celowniczego. Systemy mają pracować w trybach: wystrzel 
i zapomnij oraz wystrzel i koryguj. W tym drugim przypadku komendy 
przesyłane są przez światłowód, dzięki czemu operator ma możliwość na 
każdym etapie lotu podjęcie decyzji o zmianie potencjalnego celu lub wręcz 
rezygnacji z niszczycielskiego ataku.

Dotychczas zbudowano jeden komplet obserwacyjno-celowniczy ce-
lem badań prototypu oraz trzy partie pocisków. W trakcie testów wykony-
wano loty po zaprogramowanej trasie na maksymalną odległość blisko 3 
km. Starano się dopracować platformę pocisku i jego układ naprowadza-
nia. Do tej pory nie prowadzono badań z użyciem głowicy bojowej. Głowi-
cę bojową testowano oddzielnie. W 2021 roku WITU planuje przeprowa-
dzenie szeregu testów funkcjonalnych MOSKIT LR celem potwierdzenia 
parametrów taktyczno - technicznych przyjętych na etapie projektowania 
systemu. Montaż pocisków odbywa się w WITU.

W najbliższym czasie WITU planuje odpalenie kilkunastu sztuk po-
cisków. Instytut z Zielonki liczy na włączenie się do prac przedstawicieli 
przyszłego potencjalnego użytkownika sprzętu ze strony wojska oraz dofi-
nansowanie projektu, uzależniając powodzenie jego realizacji od zdobycia 
środków z zewnątrz.

na razie szczególne uznanie za wysoki poziom profesjonali-
zmu kadry kierowniczej i inżynierskiej opracowujących moskit lr 
przyznało w 2020 r. jury konkursu „lider bezpieczeństwa państwa” 
w kategorii „produkt”.

przeciwpAncerny moskit lr 

podstawowe dane przeciwpancernego pocisku moskit lr: 
 ∙ Masa pocisku wraz z PTS (Pojemnik trans-
portowo-startowy): 15 kg, 

 ∙ Masa przyrządu obserwacyjno-celowniczego: 8 kg,
 ∙ Masa trójnogu: 3 kg,
 ∙ Pocisk kalibru: 120 mm,
 ∙ Zasięg rażenia: 100 do 5000 m,
 ∙ Głowica bojowa: tandemowa kumulacyjna,
 ∙ Przebijalność pancerza: min. 700 mm RHA,
 ∙ Sterowanie pocisku: światłowód.
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zaprojektowanie zintegrowanej konsoli centralnej w obecnych i przy-
szłych pojazdach policyjnych oraz systemach teleinformatycznych, 
a także stworzenie możliwości przyłączenia kolejnych urządzeń było 
tematem projektu, zrealizowanego przez konsorcjum wyższej szkoły 
policyjnej (lidera), sieć badaw-
czą łukasiewicz - przemysłowy 
instytut motoryzacji oraz spółkę 
marvel, sp. z o.o. 

Projekt został zgłoszony do Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju przez gestora, czyli Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Celem było podniesienie bezpie-
czeństwa użytkowników pojazdów 
służbowych poprzez poprawę ergo-
nomii i funkcjonalności konsoli in-
tegrującej urządzenia peryferyjne, 
które montowane są w policyjnych 
środkach transportu. 

Obecnie urządzenia peryferyjne 
takie jak: sygnały uprzywilejowania, radiotelefon, wideorejestratory i inne, 
montowane są w pojazdach służbowych policji w sposób niezintegrowany 
co negatywnie wpływa na ergonomię ich użycia i stwarza realne zagrożenie 
bezpieczeństwa funkcjonariuszy podczas wykonywania codziennych czyn-
ności służbowych. 

Dla każdego nowego typu pojazdu i każdego nowego modelu termi-
nala przewoźnego, Policja musi pozyskać instrukcję, która wskazywała-
by możliwe miejsca montażu urządzeń z zapewnieniem bezpieczeństwa 
funkcjonariuszy. Również miejsce montażu radiotelefonów w pojazdach 
nowego typu powoduje szereg trudności. Instalacja dodatkowych narzę-
dzi, urządzeń oraz panelu do obsługi urządzeń świetlnych sygnalizacji 
uprzywilejowania powoduje ograniczenie przestrzeni oraz zwiększenie 
liczby peryferyjnego sprzętu wewnątrz kokpitu pojazdu oraz elementów 
sterowania. W niektórych pojazdach osobowych pojawiają się także 
problemy związane z brakiem miejsca na montaż tych urządzeń poza 
strefami bezpieczeństwa.

Rozwiązania tych problemów podjęło się konsorcjum naukowe z Wyż-
szą Szkołą Policji w Szczytnie (lider), Siecią Badawczą Łukasiewicz – 
Przemysłowym Instytutem Motoryzacji” w Warszawie oraz firmą Marvel  
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Projekt pt. „Utworzenie klasyfikacji pojazdów 
w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej po-
jazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycz-
nych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia” 
uzyskał dofinansowanie NCBR w kwocie 5 410 442 zł(nr umowy DO-

B-BIO7/04/02/2015)w ramach konkursu nr 7/2015 na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa.

Podstawowym zadaniem konsorcjum było więc opracowanie, zapro-
jektowanie, następnie zbudowanie i przebadanie zintegrowanej konsoli 

centralnej sterowanej za pomocą komputera z innowacyjnym oprogra-
mowaniem i interfejsami służącymi do połączenia poszczególnych sys-
temów i urządzeń. Konsola centralna umożliwia sterowanie wszystkimi 
urządzeniami zamontowanymi na pokładzie pojazdu np.: radiotelefonu, 
urządzeń do przechwytywania i rejestrowania materiałów audiowizual-
nych z wnętrza pojazdu oraz jego otoczenia, a także panelu do obsługi 
urządzeń świetlnych i sygnalizacji uprzywilejowania (obsługa niektórych 
typów sygnalizacji świetlnej wykorzystywanej w pojazdach Policji) oraz 
nawigacji GPS i zdalnej obsługi systemów GSM. 

Tego zadania podjęła się spółka Marvel, z zastosowaniem do czte-
rech typów radiowózów policyjnych. Zaprojektowano system, który 
umożliwia komputerowi centralnemu zarządzanie wszystkimi urządze-
niami wchodzącymi w skład demonstratora za pośrednictwem panelu 
dotykowego, a także daje możliwość rozbudowy o kolejne aplikacje. 
Ponadto – jak wykazały badania- konsola centralna umożliwia funkcjo-
nariuszowi poprzez łącza internetowe dostęp do zewnętrznych baz da-
nych, sterowanie systemami uprzywilejowania pojazdu (świetlnymi oraz 
dźwiękowymi), z funkcją szybkiego włączenia oraz rejestracji obrazu 
i dźwięku wewnątrz pojazdu, a także rozpoznawania tablic rejestracyj-
nych za pośrednictwem kamer. Zainstalowano także system lokalizacji 
satelitarnej pojazdu i usprawniono obsługę zdalną telefonu i radiostacji 
poprzez zestawy głośnomówiące zainstalowane na pokładzie pojazdu. 

Z kolei Sieć Badawcza Łukasiewicz–Przemysłowy Instytut Motory-
zacji przeprowadził prace badawcze demonstratora mające na celu m.in. 
zapewnienie bezpieczeństwa załodze pojazdów specjalnych poprzez 
określenie bezpiecznych stref montażu systemów teleinformatycznych. 

efektem pracy badawczo-rozwojowej było także opracowanie 
katalogu pojazdów policyjnych oraz stworzenie dokumentów na po-
trzeby homologacji wyprodukowanych demonstratorów, a także pro-
jekt przepisów umożliwiających przygotowanie ofert przetargowych 
na zakup pojazdów ze zintegrowaną konsolą centralną. ułatwienie 
obsługi urządzeń montowanych w pojazdach służbowych pośrednio 
będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
wszystkich jego uczestników. 

konsolA stAnDAryzującA policyjne 
systemy w zAbuDowie pojAzDu
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policja ma narzędzie pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie 
informacji i skuteczniejsze poszukiwania osób zaginionych, a także 
na usprawnienie i koordynację wszystkich związanych z tym działań. 
jest to efekt zakończonej w 2020 r. pracy badawczo-rozwojowej przez 
konsorcjum na czele z wyższą szkołą policji w szczytnie. 

Jak wynika ze statystyk 
Komendy Głównej Policji, 
każdego roku w Polsce ginie 
ok. 17-20 tys. osób, z których 
nigdy nie odnajduje się około 
dwa tysiące. Pomimo, że Po-
licja stale udoskonala system 
poszukiwania osób zaginio-
nych, to ich liczba stale wzra-
sta co roku. 

Te okoliczności, a także 
m.in. brak centralnej bazy 
danych w zakresie analizy 
dotychczas prowadzonych 
spraw zaginięć osób utrud-
niały prowadzenie przez służ-
by mundurowe skutecznych 
działań poszukiwawczych. 
Obecnie nie ma możliwości 
szybkiego, systemowego 
porównania i odniesienia do 
spraw wcześniejszych. Jednocześnie zgromadzona wiedza nie pozwala 
na analizowanie zjawiska zaginięć osób do celów naukowych oraz dy-
daktyki policyjnej� 

Potrzebę usprawnienia tego procesu zgłosiło Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na konkurs nr 9/2018, zorganizowany 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz bezpieczeństwa 
i obronności. Realizacji projektu pt. „Opracowanie bazy danych oraz na-
rzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą 
w obszarze zaginięć i poszukiwania osób” (nr DOB-BIO9/12/01/2018) 
podjęło się konsorcjum w składzie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
(lider), Wojskowa Akademia Techniczna i Transition Technologies S.A. 
Wartość projektu i dofinansowania NCBR wyniosła 5 148 227 zł. Gesto-
rem projektu jest Policja.

Głównym celem projektu było przygotowanie bazy danych oraz 
wyposażenia Policji w zaawansowane technologicznie narzędzie do 
semantycznego, czyli opartego na kontekstowym, a nie tekstowym 
poszukiwaniu informacji oraz zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć 
i poszukiwania osób. 

Stworzenie innowacyjnego narzędzia pozwoliło na zwiększenie 
skuteczności Policji w zakresie odnajdywania osób zaginionych oraz 
wsparcie procesów dowodzenia i podejmowania decyzji w akcjach po-
szukiwawczych. Takie rozwiązanie umożliwi poprawę warunków pracy 
funkcjonariuszy poprzez dostęp do specjalistycznej wiedzy i technolo-
gii, a także zapobiegnie zjawisku „odchodzenia” wiedzy wraz z ludźmi. 
Wykorzystano przy tym doświadczenia członków konsorcjum: Wydziału 
Cybernetyki WAT (przy budowie modeli i algorytmów semantycznego 
wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł na potrzeby 

wsparcia poszukiwania osób zaginionych) oraz Transition Technologies 
S.A. m.in. poprzez opracowanie założeń architektury informatycznej 
i minimalnych wymagań sprzętowych bazy danych i narzędzia do se-
mantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze 
zaginięć i poszukiwania osób)

W rezultacie zakończenia i przetestowania projektu Policja uzyskała 
następujące możliwości: 

 � dostępu do bazy danych wraz z modułem szkoleniowym i nauką ob-
sługi, pozwalającym na wykorzystanie informacji we wszystkich spra-
wach dotyczących poszukiwania osób zaginionych do wykorzystania 
przy planowaniu i koordynowaniu wszystkich zdarzeń, 

 � założenia profili użytkownika dla policjantów służby kryminalnej, zaj-
mujących się poszukiwaniem osób zaginionych, 

 � zobrazowania wyników wyszukiwania w bazie na mapach cyfrowych 
– wykreślanie obszarów poszukiwań z określeniem prawdopodobień-
stwa odnalezienia, 

 � stabilnej pracy w przypadku jednoczesnej obsługi kilkudziesięciu 
użytkowników,

 � wsparcia procesów dowodzenia i podejmowania decyzji w akcjach 
poszukiwawczych, 

 � poprawy warunków pracy funkcjonariuszy poprzez dostęp do specja-
listycznej wiedzy i technologii.

 Opracowany nowatorski systemu umożliwia korelację danych o pod-
miotach, zdarzeniach, lokalizacjach, usprawnia proces eksplorowania 
i przeszukiwania zaimplementowanych zbiorów danych i wnioskowania 
na ich podstawie, a w konsekwencji przyczynia się do optymalizacji dzia-
łań Policji w zakresie poszukiwania osób zaginionych.

zakończenie realizacji projektu nastąpiło na początku grudnia 
2020 r. zgodnie z terminem uzgodnionym z ncbr. uzyskał iX poziom 
gotowości technologii, co oznacza, że technologia może zostać zaim-
plementowana w docelowym systemie. 

nowe nArzęDziA Do zArząDzAniA  
wieDzą w obszArze zAginięć  
i poszukiwAniA osób
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zakłady mechaniczne tarnów s.A. opracowały modu-
łowy samopowtarzalny karabin mws-25 (skw.308), 
przeznaczony dla służb mundurowych oraz strzelców 
sportowych. jest on w stanie sprostać rygorystycznym 
wymaganiom współczesnego pola walki. karabin ce-
chuje się modułową konstrukcją, ergonomią użytko-
wania dostosowaną zarówno dla strzelców prawo- jak 
i leworęcznych, przystosowaniem do pracy z tłumi-
kiem dźwięku oraz składaną kolbą. 

Przy tworzeniu nowej koncepcji samopowtarzalnych 
karabinów wyborowych konstruktorzy z ZM Tarnów SA 
kierowali się najnowszymi trendami w dziedzinie uzbroje-
nia strzeleckiego. Podstawą do rozpoczęcia prac projek-
towych był projekt broni bezkolbowej kalibru 338 Lapua 
Magnum, nad którym pracowano w latach 2010-2011. 
Jednak z uwagi na specyfikę tej broni konieczne było 
przyjęcie nowych założeń projektowych. Do konsultacji 
zaproszono doświadczonych strzelców, którzy posiadali 
bogate doświadczenie bojowe. Przyspieszenie prac było 
możliwe dzięki wykorzystaniu technologii wydruku 3D. 

Pierwowzorem tej broni był samopowtarzalny karabin wyborowy 
SKW 308, którego prototyp pojawił się na MSPO w Kielcach w 2017 r, zale-
dwie po roku od rozpoczęcia projektu. Obecna wersja karabinu MWS-25 
różni się od poprzedniej tym, że jest lżejsza o około 200 g i może być 
oferowana z lufami o długościach od 13 cali do 20 cali w kalibrach  
.308 WIN (7,62x51 NATO) oraz 6,5 Creedmoor. 

- Modułowa konstrukcja tej broni pozwala na dostosowanie jej do 
wymogów praktycznie każdego strzelca - wyjaśnia roman uznański. 
kierownik projektu z ZM Tarnów. Karabin cechuje się także bardzo 
dobrym parametrem osiąganego skupienia mieszczącym się poniżej 
jednej minuty kątowej, nawet w egzemplarzach z nastrzałem powyżej 
10 tysięcy strzałów.

Z karabinu MWS-25 mogą korzystać zarówno prawo- jak i leworęczni 
strzelcy. Na szczególną uwagę zasługuje również możliwość łatwej wy-
miany lufy, dzięki czemu użytkownik jest w stanie samemu skonfiguro-
wać broń, zależnie od aktualnych potrzeb. Ukompletowanie z krótszymi 
lufami dostosowano do wymagań wojsk powietrzno-desantowych oraz 
do walki w terenie zurbanizowanym. Broń działa na zasadzie odprowa-

dzania gazów przez boczny otwór lufy. Gazy prochowe oddziałują na tłok 
gazowy o krótkim skoku. Blok gazowy wyposażony jest w nastawny, 
4 położeniowy regulator gazowy, który zapewnia możliwość pracy kara-
binu z tłumikami dźwięku. Konstrukcja posiada zdublowane po obu stro-
nach korpusu skrzydełka bezpiecznika, przyciski zwalniacza magazynka 
oraz dźwigni zwalniania zespołu ruchomego.

Karabin charakteryzuje się pełną zamiennością podzespołów 
i części oraz ergonomią tożsamą z karabinkami AR15/HK416. Zespół 
łoża może być oferowany z dwoma systemami montażowymi: M-LOK 
lub KeyMod. Zależnie od kompletacji karabiny mogą być wyposażone 
w tylec z zawiasem, umożliwiającym złożenie kolby na prawą stronę 
komory zamkowej�

Dzięki odpowiedniemu ustawieniu osi zawiasu kolby istnieje moż-
liwość prowadzenia ognia ze złożoną kolbą. Poza tym karabin wypo-
sażono w grzbietową, monolityczną szynę montażową (NAR - NATO  
Accessory Rail) i łoże skonstruowane w taki sposób, by łatwo można 
było zamontować na nim dodatkowe wyposażenie. 

Nowa broń z Tarnowa jest oferowana z szerokim zakresem wyposa-
żenia dodatkowego. W jego skład wchodzi m.in. dwójnóg 
wraz z adapterem do montażu na szynach picatinny (albo 
bezpośrednio do systemu MLOK lub KeyMod), podpora 
tylna, dodatkowe magazynki z ładownicami, hamulec 
wylotowy z możliwością nałożenia tłumika dźwięku, ce-
lowniki optyczne wraz z montażem oraz mechaniczne 
przyrządy celownicze. Karabin może być przenoszony 
w skrzyni transportowej lub specjalnym plecaku. Dostęp-
ny jest też pokrowiec antymirażowy na tłumik. 

Do karabinu MSW-25 pasują magazynki w standar-
dzie SR25 – 10 lub 20 nabojowe. Jego masa (bez przyrzą-
dów celowniczych, dwójnogu i magazynka) waha się od 
4,4 kg z lufą 13 calową do 5,65 kg przy lufie 20 calowej. 

jak wykazały badania zakładowe i poligonowe, 
żywotność karabinu przekracza zakładane przez pro-
ducenta 10 000 strzałów. karabin spełnia wymagania 
norm obronnych w zakresie odporności na klimatyczne 
i mechaniczne warunki środowiskowe. 

system broni 
moDułowej mws-25 
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wkrótce na rynek trafi mobilny i autonomiczny robot do dezynfekcji 
pomieszczeń i powietrza, oparty na technologii uV-c. urządzenie, 
opracowane przez pracowników politechniki białostockiej oraz ka-
drę techniczną firmy zurAD, otrzymało nagrodę Defender podczas 
XXVii mspo w kielcach.

W urządzeniu wykorzystano znaną technologię emiterów UV-C, 
zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do unieszkodli-
wiania m.in. bakterii czy wirusów, w tym SARS CoV-2. Technologia 
oparta jest na jonizowaniu powietrza oraz niszczeniu organizmów 
żywych (bakterii, grzybów, drobnoustrojów, wirusów oraz wszelkich 
patogenów posiadających kod DNA) na dowolnych powierzchniach 
wystawionych na oddziaływanie wysokoenergetycznego promienio-
wania UV-C. Rozwiązanie ma szczególne zastosowanie podczas de-
zynfekowania sal zabiegowych w szpitalach, centrów handlowych oraz 
placówek szkolnych.

Zastosowanie promieniowania UV nie jest nowym pomysłem, 
ale innowacyjna jest forma jego wykorzystania. Chodziło o nadanie 
urządzeniu autono-
mii i mobilności, 
by promieniowanie 
mogło samodzielnie 
poruszać się po po-
mieszczeniu, było bezpiecz-
ne dla użytkownika oraz trwałe 
i funkcjonalne.

Autorzy pomysłu, czyli pra-
cownicy Wydziałów Elektryczne-
go i Mechanicznego Politechniki 
Białostockiej: prof. dr hab. inż.  
maciej zajkowski, oraz dr hab. inż. 
kazimierz Dzierżek z zespołami 
postawili na konstrukcję typu delta. 
Robot ma trzy koła, dwa napędowe 
i jedno podporowe� Ponadto wyko-
rzystano układ sterowania taki jak 
w dronach oraz lampy generujące 
promieniowanie elektromagnetycz-
ne o długości fal od 100 do 280 nm.

Dzięki właściwościom wysoko-
energetycznym bardzo skutecznie 
niszczą DNA oraz RNA bakterii, 
grzybów, drobnoustrojów, wiru-
sów. Jak podkreślają konstrukto-
rzy, zainstalowane w RobUV emi-
tery promieni UV-C, które niszczą 
aż 99,9 procent bakterii, grzybów, 
drobnoustrojów i wirusów, mogą 
przepracować około 8 tysięcy go-
dzin, zanim trzeba będzie wymienić 
je na nowe�

Dosyć szybko biało-
stockim robotem zain-
teresowała się firma 
Zurad, wchodząca 
w skład Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej. Od 
spotkania robocze-
go do podpisania 
umowy i stwo-
rzenia prototypu 
przedprodukcyj-
nego minęły zale-

dwie 3 miesiące, co jest bardzo dobrym przykładem reakcji przemysłu 
na potrzeby rynku. – Nasz produkt wejdzie do pełnej produkcji jeszcze 
w tym roku – zapewnia piotr panasiuk, członek zarządu firmy ZURAD.

RobUV, bo tak nazywa się urządzenie może wykonywać swoją 
pracę albo po wyznaczonej wcześniej trasie, albo być zdalnie stero-
wane przez operatora. Jego kompaktowa konstrukcja pozwala na ła-
twe przenoszenie i stosowanie np. w pojazdach służb ratowniczych. 
Co istotne, aby działanie urządzenia było skuteczne, odległość od 
odkażanych obiektów nie może być większa niż dwa metry. Robot 
nie może być stosowany w bezpośredniej obecności ludzi, ze wzglę-
du na wykorzystanie promieniowania UV-C, które może powodować 
podrażnienia skóry i oczu.

Jak informuje producent, urządzenie RobUV w wersji 
mobilnej może być dostosowane do wymagań użyt-
kownika - według standardów obowiązujących 
w produkcji sprzętu wojskowego i medyczne-
go. Urządzenie spełnia wymagania wynikające 
z obowiązujących norm i certyfikacji. Jest odporne 
na drgania, uderzenia i inne warunki eksploatacyj-
ne i środowiskowe. 

Dane techniczne robuV:
 ∙ Zakres promieniowania UC-V: od 200 do 280 nm,
 ∙ Czas pracy autonomicznej: do 2 godz.,
 ∙ Odległość od powierzchni naświetlonej: do 2 m,
 ∙ Poziom dekontaminacji: do 99,9 proc.,
 ∙ Trwałość emiterów UC-V: do 2 tys. godzin,
 ∙ Czas dezynfekcji : do 20 minut.

oferowane są również kompaktowe moduły dedy-
kowane do innych zastosowań : moduł do dezynfekcji 
pomieszczeń, biur, sal konferencyjnych oraz moduł 
do dezynfekcji karetek.

rob uV blAst system
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