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DOKŁADNOŚĆ LĄDOWANIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

 

W artykule omówiono dokładność lądowania bezzałogowych statków powietrznych wykorzystujących wybrane metody. 

Zaprezentowane w artykule metody lądowania oraz określenie ich dokładności wykonano na podstawie analizy lądowań  wy-

korzystywanych militarnie i cywilnie bezzałogowych statków powietrznych.  

 

WSTĘP 

Bezzałogowe statki powietrzne(BSP), w ostatnich latach znaj-
dują bardzo szerokie spektrum zastosowania. Wykorzystywane są 
między innymi militarnie w misiach bojowych lub obserwacyjnych, 
oraz w celach cywilnych. W powszechnym zastosowaniu używane 
są miedzy innymi w fotogrametrii, obserwacji, rejestracji wideo, 
wykonywania badań lub nawet dostarczaniu przesyłek. 

Konstrukcje bezzałogowe charakteryzują się różnymi sposo-
bami startu i lądowania. Różny rodzaj lądowania wymusza koniecz-
ność zabezpieczenia odpowiedniej powierzchni do tego celu.  

1. ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH SPOSO-
BÓW LĄDOWANIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW 
POWIETRZNYCH.   

1.1. Lądowanie samolotowe na kołach.  

Samoloty bezzałogowe o masach startowych od kilku kilogra-
mów do wielu ton mogą posiadać stałe lub chowane podwozie. Na 
wyposażeniu takiego obiektu nie zawsze znajdują się hamulce. W 
takim przypadku musi uwzględnia się dłuższą powierzchnia nie-
zbędna zatrzymania statku powietrznego. W celach ograniczenia 
długości niezbędnego do lądowania pasa niektóre typy maszyn 
posiadają układy hamulcowe. Inną metodą zatrzymania samolotów 
bezzałogowych lądujących na krótkich pasach, np. na lotniskow-
cach jest użycie haku zaczepionego pod kadłubem maszyny. Hak 
ten w fazie lądowania zaczepia o system lin zamontowany na pa-
sie.[1] 

 

 
Rys. 1. Lądujący na Aeronautics Aerostar z widocznym na zdjęciu 
hakiem do hamowania.[3] 
 

W trakcie szkoleń żołnierzy polskiej armii, które odbywających 
się w Izraelu oraz krótkiej eksploatacji w trakcie misji Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie wykorzystano bezzałogo-
we statki powietrzne Aerostar izraelskiej produkcji. W bazie Ghanzni 
w celu wyhamowania na pasie startowym maszyny wykorzystano 
system lin i haka zanocowanego pod kadłubem maszyny. Lądowa-
nie samolotu odbywało się z wykorzystaniem aparatury sterującej 
obsługiwanej przez operatora zewnętrznego.  Każde lądowanie 
kończyło się powodzeniem. 

W trakcie testów prototypowego Northrop Grumman X-47B na 
lotniskowcu USS George Bush udało się pomyślnie przeprowadzić 
tylko 2 z 4 prób. Samolot X-47B jest ponaddźwiękowym bojowym 
aparatem latającym o masie startowej 19 000kg.Planowanuje się 
wprowadzenie go do służby w 2019 roku.[4] 

1.2. Lądowanie na płozie amortyzacyjnej.  

Dodatkowa płoza do lądowania lub wzmocniony i wykonany w 
tym celu element kadłuba pozwala na lądowanie metoda szybow-
cową na różnych powierzchniach wolnych od przeszkód tereno-
wych. 

 

 
Rys. 2. Przybliżone zdjęcie wysuwanej płozy do lądowania w PGZ 
E-310.[5]   

 
W fazie rozwojowej proces lądowania E-310 odbywa się często 

manualnie z wykorzystaniem aparatury i operatora zewnętrznego. 
Docelowo przewidziany jest lądowanie autonomiczne. 

Nie stwierdzono uszkodzenia maszyny w trakcie lądowania. 

1.3. Lądowanie na spadochronie.  

Bezzałogowe statki powietrzne o niewielkiej masie wyposaża 
się w spadochron służący do posadzenia maszyny na ziemi w 
wyznaczonym przez operatora miejscu. 
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Rys. 3. Lądowanie na spadochronie Orbitera II wykorzystywanego 
w 12 bazie bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu.[6]  

 
W polskim wojsku od 2005 roku wykorzystuje się lądujące w 

ten sposób samoloty Aeronautics Orbiter (aktualnie po moderniza-
cji). Według instrukcji użytkowania wymagana do lądowania po-
wierzchnia to okrąg o średnicy 100 metrów. Ze względów bezpie-
czeństwa zaleca się zabezpieczenie okręgu o średnicy 150 metrów. 
Lądowanie odbywa się w zupełnej autonomii po wybraniu przez 
operatora na panelu planowanego miejsca przyziemienia. Otwarcie 
spadochronu następuje na wysokości około 300-400 stóp nad zie-
mią. W warunkach bezwietrznych, lub przy stałym słabym wietrze 
obiekt ląduje w promieniu do 30 metrów od wyznaczonego punktu. 
Zdążają się jednak przypadki przy silnym i zmiennym wietrze, że 
obiekt zostanie zniesiony ponad 100 metrów od wyznaczonego 
punktu. 

1.4. Lądowanie łączone.  

Głowice obserwacyjne stanowią często najdroższy element 
systemu bezzałogowego. W celu ich zabezpieczenia stosuje się 
łączone systemy lądowania, np.  automatyczne odrzucenie zasob-
nika z akumulatorami i głowicą obserwacyjną na spadochronie, oraz 
lądowanie pozostałej części kadłuba lotem szybowym. Moment 
odrzucenia zasobnika jest tak obliczany przez komputer pokładowy, 
aby pozwolić spadochronowi bezpiecznie się otworzyć i kontynuo-
wać bezpieczne opadanie do punktu zetknięcia z ziemią.[7]  
 

 
Rys. 4. Lądowanie  zasobnika z akumulatorem i głowicą obserwa-
cyjną polskiego systemu FlyEye.[8] 

 

 
Rys. 5. Lądowanie lotem szybowym systemu FlyEye po zrzuceniu 
zasobnika.[8] 
 

Statkiem powietrznym tego typu w polskim wojsku jest FlyEye 
produkowany przez polski Flytronic.  Według informacji producenta 
celność podanych na stronie internetowej, celność  lądowania wy-
nosi do 10 metrów.[7] Według instrukcji należy zabezpieczyć plac o 
powierzchni 100x100metrów. Odrzucenie zasobnika następuje 
automatycznie na około 80 metrach nad ziemią. W trakcie użytko-
wania stwierdzono, ze przy zmiennym wietrze lądowanie niejedno-
krotnie następuje kilkadziesiąt metrów od wyznaczonego punktu. 

1.5. Lądowanie na linie.  

Kolejnym rodzajem lądownia pozwalającym na zatrzymanie 
bezzałogowego statku powietrznego w locie jest lądowanie na linie. 
System taki stanowi wysięgnik z liną rozpostartą od jego końca do 
podstawy. Systemy takie stosuje się na okrętach, statkach oraz na 
lądzie. 

 

 
Rys. 6. Wysięgnik z przechwyconym ScanEagle.[9] 
 

Wojsko polskie w 2010 roku otrzymało od Stanów Zjednoczo-
nych zestaw samolotów wraz z wyrzutnią, systemem „skyhook” do 
przechwytywania w fazie lądowania.[10] . Lądowanie odbywa się 
autonomicznie z wykorzystaniem systemu GPS. Istnieje także 
możliwość wprowadzenia korekty manualnie przez zewnętrznego 
operatora nadzorującego lądowanie. W wojsku polskim nie stwier-
dzono nieudanych lądowań tego typu maszyn.  

1.6. Lądowanie pionowe.  

Wykorzystywane do lądowania platform wielowirnikowych, heli-
kopterów oraz samolotów pionowego startu. Metoda ta  jako jedyna 
pozwala na lądowanie w terenie w którym występuje wiele wysokich 
przeszkód terenowych. 
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Rys. 7. Bezzałogowy śmigłowiec Aquila.[11]  
 

W trakcie użytkowania platformy wielowirnikowej o masie star-
towej do 5kg. sterując nią manualnie określono celność lądowania  
wynoszącą od kilku do kilkunastu centymetrów, w zależności od siły 
wiatru. 

Analizując wybrane metody pozycjonowania GNNS stwierdzo-
no, że w lądowaniu w pionie można uzyskać dokładność rzędu kilku 
cm od wyznaczonego punktu.[2] 

 
Tab. 1. Dokładność wybranych metod pozycjonowania GNSS [2]  

  
Tryb Pionowa 

(RMS) 
Pozioma 
(RMS) 

Jednoczęstotliwościowy  3 m 1,6 m 

Dwuczęstotliwościowy 1,9 m 1,3 m 

SBAS   0,8 m 0,6 m 

DGPS  0,9 m  0,5 m 

RTK 2 cm 1 cm 

PODSUMOWANIE 

Prezentowane w niniejszym artykule metody lądowania bezza-
łogowych statków powietrznych pozwalają stwierdzić, że charakte-
ryzują się one dużą dokładnością lądowania. Dokładność ta nie 
przekracza wartości podawanych prze producenta sprzętu. W nie-

których odległość lądowania od wyznaczonego punktu zależy w 
pewnym stopniu od siły wiatru i sposobu lądowania. Lądowanie z 
wykorzystaniem spadochronu otwieranym na znacznej wysokości 
jest obarczone dużą tolerancją, ponieważ od momentu otwarcia 
spadochronu nie ma się wpływu na kierunek lotu obiektu , lub jego 
części. Lądowanie manualne na aparaturze sterującej wymaga od 
operatora umiejętności manualnych i pozwala skorygować działanie 
systemów autonomicznych. Systemy autonomiczne wspomagane 
oparte na systemach GNSS pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej 
dokładności lądowania. 
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Psychological aspects of driving under inluence of alcohol 

Paper discussed the impact of alcohol on the psycho-

physical properties of human and its metabolism. Particular 

attention was paid to the influence of alcohol on driving 

ability. Authors proposed action to be taken to reduce 
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