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ZESTAW
t
Samolot z aparatur¹ mierz¹c¹ dowolne parametry badanych w locie urz¹dzeñ, z uk³adem
transmisji w czasie rzeczywistym mierzonych parametrów i obrazu z pok³adowej kamery lub
g³owicy obserwacyjnej;
Samolot wyposa¿ony jest w awionikê typu „glass cockpit”;
Naziemne mobilne stanowisko ³¹cznoœci do odbioru, deszyfracji i archiwizacji odebranych
t
z samolotu informacji i badanych parametrów.
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INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
Kontakt bezpoœredni:
ZAK£AD LOTNICZYCH SYSTEMÓW SZKOLENIOWYCH
I SYSTEMÓW DOWODZENIA LOTNICTWEM
tel. (+48 22) 685 10 51, tel./fax (+48 22) 685 11 82

01-494 Warszawa, skr. poczt. 96, ul. Ksiêcia Boles³awa 6
tel. (+48 22) 685 10 13, fax (+48 22) 836 44 71
e-mail: poczta@itwl.pl
Internet: www.itwl.pl

ZASTOSOWANIE
t
Badanie prototypowych urz¹dzeñ lotniczych, w tym systemów awionicznych w warunkach
œrodowiska wystêpuj¹cego w locie;
t
Realizacja badañ wyposa¿enia lotniczego wdra¿anego do produkcji;
t
Badanie systemów autonomicznego sterowania Bezpilotowymi Statkami Powietrznymi;
t
Obserwacja i monitorowanie obszarów zagro¿onych klêskami ¿ywio³owymi (powodzie, trzêsienia ziemi, itp.);
t
Pomiar i badanie zanieczyszczenia atmosfery do wysokoœci 5000 m (16 000 ft.), w tym
zapylenia i stê¿enia gazów cieplarnianych.
MO¯LIWOŒCI
t
£¹cznoœæ w paœmie lotniczym 118–137 MHz (AM);
t
£¹cznoœæ w paœmie 146–174 MHz (FM);
t
Przewidywana transmisja danych i obrazu z samolotu poprzez ³¹cza satelitarne;
t
Mo¿liwoœæ mierzenia do 40 parametrów cyfrowych i ich przesy³anie w czasie rzeczywistym;
t
Podwieszanie g³owicy obserwacyjnej i jej sterowanie z pok³adu samolotu lub zdalnie
z naziemnego stanowiska;
t
Ciê¿ar aparatury badawczej na samolocie – do 200 kg (120 kg na pok³adzie samolotu, 75 kg na
podwieszeniach zewnêtrznych);
t
Za³oga samolotu 1 lub 2 osoby;
t
Za³oga naziemnego stanowiska badawczego 3 osoby:
– Kierownik lotów / Kierownik badañ lub prób w locie;
– Operator obrazu z kamery lub g³owicy obserwacyjnej;
– Operator œledz¹cy transmisjê danych z badanych urz¹dzeñ;
t
Zobrazowanie pozycji samolotu na cyfrowej mapie stanowiska naziemnego;
t
Rejestracja i bie¿¹ca analiza przesy³anych z samolotu parametrów i obrazu;
t
Obserwacja terenu za pomoc¹ kamer o du¿ej rozdzielczoœci (tak¿e w podczerwieni)
i przesy³anie obrazu do 30–40 km;
t
Wykorzystanie do szkolenia lotniczego z zastosowaniem nowoczesnej awioniki typu „glass
cockpit”;
t
Wizualizacja monitorowanego obrazu na mapie cyfrowej.
PROJEKT CELOWY DOFINANSOWANY ZE ŒRODKÓW MINISTERSTWA NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO UMOWA NR 148501/C-T00/2007.

