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Koncepcja wykorzystania statków powietrznych
ewoluowała w przeciągu ostatniej dekady
uwzględniając nowe rozwiązania strategiczno /
taktyczne takie jak Bezzałogowy Statek Powietrzny
(Unmanned Air Vehicle‐UAV) lub Zdalnie
Pilotowany Statek Powietrzny (Remotely Piloted
Aircraft ‐ RPA).
UAV są wartościowymi jednostkami, podnoszącymi
jakość wykonywanych misji dla Narodowych
Sił Zbrojnych realizujących działania w skrajnym
środowisku, tzw. misje D3 (Dull, Dangerous, Dirty)
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Dull – misje w których cyklicznie powtarza się wielokrotnie te same czynności,
wykorzystanie ludzkiej załogi w tego typu misjach wydaje się bezcelowe, nie
wykorzystuje się w pełni własności eksploatacyjnych śmigłowca.
Dangerous – misje w których eliminuje się ryzyko narażenia ludzi na ostrzał obrony
przeciwlotniczej (EADS ‐ Enemy Air Defence System).
Dirty – misje w których eliminuje się ryzyko narażenia ludzi na czynniki biologiczne
chemiczne i radioaktywne.
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Systemy UAV a w szczególności Śmigłowcowe Systemy Bezzałogowe mają
szerokie podwójne zastosowanie podczas operacji cywilnych jak i
wojskowych.

Szczególną rolę można przypisać do Opcjonalnie Pilotowanych Śmigłowców,
łącza one w sobie wszystkie korzyści UAV / RPA i konwencjonalnych
rozwiązań z załogą na pokładzie.

RUAS/OPH (Śmigłowcowy System Bezzałogowy / Opcjonalnie Pilotowany
Śmigłowiec) to unikalna platforma, która pozwala przede wszystkim na
ponowne wykorzystanie istniejącej floty poprzez modernizacje starszych
platform instalując wyposażenie „zestawu UAV”.

Przyszłe Systemy Obronne wszystkich krajów bardzo wyraźnie kierują się w 
stronę  zintegrowanych systemów Sił Powietrznych wprowadzając koncepcję
“Manned / Unmanned Teaming” (MUMT) polegającą
na współpracy konwencjonalnych statków 
powietrznych ze zdalnie pilotowanymi statkami 
powietrznymi.      
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Baza konstrukcyjna: sprawdzony, lekki, jednosilnikowy śmigłowiec PZL SW-4
eksploatowany na rynku wojskowym i cywilnym do szkolenia pilotów, transportu,
rekonesansu lotniczego.
Napęd: Rolls-Royce 250-C20R/2(SP) o mocy startowej 450 SHP.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

PZL SW-4 ŚMIGŁOWIEC BAZOWY
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Maksymalna dopuszczalna prędkość lotu (VNE) – 254km/h

Maksymalna dopuszczalna prędkość lotu bez pilota (VNE) – 204km/h

Maksymalny zasięg:

• bez rezerwy > 800km

• rezerwa 30min. > 700km

Długotrwałość lotu

(bez rezerwy paliwa) ≥ 5 hours

Osiągi podane dla maksymalnej masy startowej 1800 kg w warunkach atmosfery wzorcowej
na poziomie morza.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

PODSTAWOWE OSIĄGI ŚMIGŁOWCA SW-4 „SOLO” RUAS/OPH
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PODSTAWOWE FUNKCJE OPERACYJNE
Bezzałogowe loty przy użyciu Naziemnej Stacji Sterującej..
Kontrola lotów automatycznych:

• Predefiniowane lub przesyłane plany lotów.
• Trasa lotu kontrolowana przez Autopilota.
• Automatyczne procedury startu i lądowania.
• Automatyczne procedury uruchamiania i wyłączania silnika.

Stabilizacja lotu, monitorowanie osiągów i integralności.
Kontrola i zarządzanie misją za pomocą Naziemnej Stacji Sterującej (GCS).
Automatyczne procedury odzyskiwania połączenia z Naziemną Stacją Sterującą w
przypadku jej utraty.
Zintegrowany system zarządzania lotem (potrójna architektura systemu).
Interfejs pokładowy w operatora sterującego śmigłowcem.
Konwencjonalne działania operacyjne z pilotem na pokładzie (opcja).
Śmigłowiec PZL SW-4 “Solo” jest wyposażony w kompletny system komunikacji
(przesył danych) do zarządzania i sterowania:

• Śmigłowcowy układ sterowania i Wyposażenia Misyjnego.
• Łącze Video.
• Telemetria do monitorowania najważniejszych parametrów lotu.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH
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Łącze transmisji danych (zasięg do 100 mil morskich). 

Demontowalny monitor interfejsu pilota.

Naziemna Stacja Sterująca (GCS) zarządzająca wyposażeniem misyjnym.

RADAR - Active Electronically Scanned Array (AESA) technologia radarowa 
pozwalająca operować w każdych warunkach pogodowych.

Distributed Aperture Enhanced Vision System (DAEVS) zapewnia polepszenie 
widoczności w nocy i podczas złej pogody.

EO/IR FLIR  system wraz z przystosowaniem pod znaczniki laserowe. Podniesienie 
zdolność bojowego wsparcia SW-4 SOLO (misje namierzania celu). 

System kamer dziennych VISTA .

Lekki System Kotwiczenia – Harpun.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

WYPOSAŻENIE MISYJNE ŚMIGŁOWCA
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SW-4 “Solo” RUAS/OPH

POKŁADOWY INTERFEJS PILOTA / NAZIEMNA STACJA STERUJĄCA
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Nadzór rozpoznawczy, namierzanie celu – warunki morskie, na polu walki.

Możliwość do rozsyłania danych zebranych przez system do wielu
odbiorców – NETcentric .

Monitorowanie granic i linii brzegowych.

Do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego/ przestrzeganie prawa.

Nadzór/obserwacja na szerokim obszarze.

Nadzór zdefiniowanych miejsc.

Wspomaganie operacji CSAR, CASEVAC, MEDEVAC

Ocena szkód – katastrofy / bitwy.

Logistyka i precyzyjna dostawa ładunków.

Wspomaganie operacji rozminowywania obszarów wodnych

Operacje sił specjalnych

Operacje obserwacyjne w zawisie w miejscach niedostępnych dla
samolotów bezzałogowych.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

ZASTOSOWANIA ŚMIGŁOWCA – MILITARNE
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Monitoring środowiska.

Badania powierzchni ziemi i kartografia.

Poszukiwanie rozbitków.

Ocena rozmiarów klęsk żywiołowych.

Logistyka i precyzyjne funkcje transportowe.

Siły porządkowe

Przekaz danych

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

CYWILNE ZASTOSOWANIA ŚMIGŁOWCA
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Wszystkie możliwości przedstawione dla wersji RUAS, plus :

Interwencje z użyciem patrolu.

Start/lądowanie na statkach i platformach wyniesionych.

Transport pasażerski.

Szkolenia.

Nadzór, monitoring.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

ZASTOSOWANIA ŚMIGŁOWCA – WIELOZADANIOWOŚĆ 
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SW‐4 “Solo” RUAS/OPH

INTERFEJS ŚMIGŁOWIEC - STATEK
Łatwy start i lądowanie
Profil lotu dostosowany do wymagań Marynarki Wojennej

Strona lewa
- Bakbort

Strona prawa
- Starboard

Pozorny 
kierunek wiatru

stóp ponad pokładem

Kierunek wiatru
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FAZA 1
Przegląd śmigłowca podstawowego dla konfiguracji RUAS.
Zakończony w czerwcu 2013;

FAZA 2
Próby systemu RUAS w locie z pilotem bezpieczeństwa na pokładzie.
„Solo” wykonuje rzeczywiste loty jako w pełni automatyczny statek powietrzny.
Obecność na pokładzie pilota bezpieczeństwa jest podyktowana koniecznością 
interwencji w przypadku błędu systemu.
Próby w trakcie realizacji – lokalizacja: PZL-Świdnik;

FAZA 3
Próby systemu RUAS w locie bez pilota bezpieczeństwa na pokładzie.
(Do końca 2014)

FAZA 4
Prace projektowe nad wersją morską oraz dodatkowymi wymaganiami 
klienta.
(Pierwsze próby – w połowie 2015)

SW-4 “Solo” RUAS/OPH
PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ – PRZEGLĄD PROJEKTU
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SW-4 “Solo” wykonał dotychczas ponad 30 godzin lotów w konfiguracji 
bezzałogowej z pilotem bezpieczeństwa na pokładzie. 

SW-4 Solo RUAS / OPH może być eksploatowany w wersji bezpilotowej i 
pilotowanej dla masy startowej1800 kg.

Powyższa możliwość oferuje elastyczny śmigłowiec do zastosowań 
wojskowych.

Strategia rozwoju możliwości misyjnych zakłada rozbudowę pod kątem 
dodatkowych wymagań wojskowych.

SW-4 Solo RUAS / OPH ma bardzo szerokie możliwości zastosowań 
operacyjnych w tym możliwość przeniesienia ładunku płatnego na bardzo 
duże odległości.

SW-4 Solo RUAS / OPH może być używany dodatkowo do zastosowań 
strategicznych tj. transportu materiałów niebezpiecznych dla środowiska.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

PODSUMOWANIE (1/2)
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SW-4 “Solo” RUAS/OPH

PODSUMOWANIE (2/2)

Opierając się na charakterystyce śmigłowca w zakresie wymiarów i 
wydajności SW-4 Solo RUAS / OPH jest gotowy spełnić wiele 
wymagań wojskowych.

Projekt SW-4 Solo RUAS / OPH zapewnia bardzo wysokie poziomy 
niezawodności.

SW-4 Solo RUAS / OPH ma możliwość operowania z różnych platform 
w tym i z pokładów statków. 

SW-4 Solo RUAS/OPH, będący efektem bliskiej współpracy pomiędzy 
PZL-Świdnik i AgustaWestland, to jedno z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie osiągnięć ostatnich lat.



THANK YOU FOR YOUR ATTENTIONDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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DODATKOWE INFORMACJE

SW-4 “Solo” RUAS/OPH
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Informacja o parametrach lotu 

dostępna dla pilota/operatora 

poprzez system wielu okienek i 

zakładek. 

Interfejs dla pilota/operatora 

jest identyczny.

Parametry pilotażowo -
nawigacyjne

Parametry silnikowe

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

POKŁADOWY INTERFEJS PILOTA / NAZIEMNA STACJA STERUJĄCA
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System umożliwia:

Mapowanie terenu w zasięgu do 20 km.
Wykrywanie ruchomych celów w w zasięgu
do 20 km.

Oparty na technologii microwave – pasma X.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

RADAR SELEX GALILEO PICOSAR
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System umożliwia:

Zapewnia panoramiczny obraz obszaru 
znajdującego się przed śmigłowcem.

Zapewnia możliwość niezależnego 
korzystania  przez wielu użytkowników.

Zapewnia widoczność w podczerwieni i w 
słabym świetle widzialnym.

Zapewnia bardzo małą zwłokę czasową 
pomiędzy czujnikiem a wyświetlaczem.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

VISION SYSTEM SELEX GALILEO VIGILX
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System zapewnia:

Stabilizację w czterech osiach.
Laserowy dalmierz (bezpieczny dla oczu).
Znacznik laserowy i oświetlacz celu.
Automatyczny system śledzenia.

Kolorową kamera TV z 36-krotnym
powiększeniem.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

VISION SYSTEM GS410 EO/IR
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System umożliwia:
Przekazywanie obrazu obszaru znajdującego się przed śmigłowcem.
Przekazywanie sygnału video w czasie rzeczywistym. 

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

VISTA  (Video IP System Tactical Awareness)
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System umożliwia:
Lądowanie i kotwiczenie śmigłowca 
na pokładzie statku.
Automatyczne uruchamianie systemu 
podczas lądowania automatycznego.
Szybkie przystosowanie platformy do 
lądowania.

SW-4 “Solo” RUAS/OPH

LEKKI SYSTEM KOTWICZENIA - HARPUN


