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WYBRANE METODY LĄDOWANIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZ-

NYCH WYKORZYSTYWANYCH W WOJSKU POLSKIM 

 

W artykule omówiono wybrane metody lądowania bezzałogowych statków powietrznych wykorzystujących w wojsku pol-

skim. Zaprezentowane w artykule metody lądowania oraz określenie ich dokładności wykonano na podstawie analizy lądowań  

wykorzystywanych cywilnie i militarnie cywilnie bezzałogowych statków powietrznych.  

 

WSTĘP 

Bezzałogowe statki powietrzne (BSP), znajdują coraz szersze 
spektrum zastosowania. Wykorzystywane są przez większość armii 
świata w celach obserwacyjnych i bojowych. Wspomagają rozmi-
nowywanie niebezpiecznych terenów, umożliwiają skanowanie 3D 
obiektów, wykonują zadania związane z fotogrametrią, rejestracją 
wideo, wykonywaniem badań lub nawet dostarczaniem towarów. 

Konstrukcje bezzałogowe charakteryzują się różnymi sposo-
bami startu i lądowania. Metody te decydują o możliwości zastoso-
wania BSP do odmiennych celów. Określając zadania dla danej 
konstrukcji platformy bezzałogowej należy przewidzieć zabezpie-
czenie odpowiedniej powierzchni niezbędnej do lądowania. Po-
wierzchnia ta często jest wielokrotnie większa od przestrzeni nie-
zbędnej do startu. 

 

1. ANALIZA WYBRANYCH SPOSOBÓW LĄDOWANIA 
BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH.   

1.1. Lądowanie pionowe.  

Wykorzystywane do lądowania platform wielowirnikowych, heli-
kopterów oraz samolotów pionowego startu.[6] Metoda ta  jako 
jedyna pozwala na lądowanie w terenie w którym występuje wiele 
wysokich przeszkód terenowych.[8] 

 
Rys. 1. Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowa-
nia Atrax, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.[1]  
 

W trakcie użytkowania platformy wielowirnikowej o masie star-
towej do 5kg. sterując nią manualnie określono celność lądowania  
wynoszącą od nastu centymetrów do kilku metrów.[9] 

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

1.2. Lądowanie na linie.  

Kolejnym rodzajem lądownia pozwalającym na zatrzymanie 
bezzałogowego statku powietrznego w locie jest lądowanie na 
linie.[7] System taki stanowi wysięgnik z liną rozpostartą od jego 
końca do podstawy. Systemy takie stosuje się na okrętach, statkach 
oraz na lądzie. 

 

 
Rys. 2. Przechwycony na linie ScanEagle.[13] 
 
Wojsko polskie w 2010 roku otrzymało od Stanów Zjednoczonych 
zestaw samolotów wraz z wyrzutnią, systemem „skyhook” do prze-
chwytywania w fazie lądowania.[14] . Lądowanie odbywa się auto-
nomicznie z wykorzystaniem systemu GPS. Istnieje także możli-
wość wprowadzenia korekty manualnie przez zewnętrznego opera-
tora nadzorującego lądowanie.[5]  
 

1.3. Lądowanie 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.[3] 
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Rys. 3. Aeronautics Aerostar z widocznym na zdjęciu hakiem do 
hamowania.[10] 
  

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. 

 

1.4. Lądowanie ślizgowe.  

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. 4. Wysuwana płoza ślizgowa do lądowania w PGZ E-310.[11]   

 
W fazie rozwojowej proces lądowania E-310 odbywa się często 

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

1.5. Lądowanie spadochronowe.  

Bezzałogowe statki powietrzne o niewielkiej masie wyposaża 
się w spadochron służący do posadzenia maszyny na ziemi w 
wyznaczonym przez operatora miejscu. 

 
Rys. 5. Lądowanie TEagle Eyes III na spadochronie.[4]  
 

W polskim wojsku od 2005 roku wykorzystuje się lądujące w ten 
sposób samoloty Aeronautics Orbiter. Według instrukcji użytkowa-
nia wymagana do lądowania powierzchnia to okrąg o średnicy 100 
metrów. Ze względów bezpieczeństwa 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 wyso-
kości około 300-400 stóp nad ziemią. 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. 

 

1.6. Lądowanie hybrydowe.  

Głowice obserwacyjne stanowią często najdroższy element sys-
temu bezzałogowego. W celu ich zabezpieczenia stosuje się łączo-
ne systemy lądowania, np.  automatyczne odrzucenie zasobnika z 
akumulatorami i głowicą obserwacyjną na spadochronie, oraz lądo-
wanie pozostałej części kadłuba lotem szybowym. Moment odrzu-
cenia zasobnika jest tak obliczany przez komputer pokładowy, aby 
pozwolić spadochronowi bezpiecznie się otworzyć i kontynuować 
bezpieczne opadanie do punktu zetknięcia z ziemią.[13]  
 

 
Rys. 6. Zasobnik  z akumulatorem i głowicą obserwacyjną podcze-
piony do spadochronu polskiego systemu FlyEye.[materiały własne] 
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Rys. 7. Lądowanie lotem szybowym systemu FlyEye po zrzuceniu 
zasobnika.[12] 
 

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.[12] 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. 
 

PODSUMOWANIE 

Prezentowane w niniejszym artykule metody lądowania bezza-
łogowych statków powietrznych pozwalają stwierdzić, że najmniej-
szej powierzchni do lądowania wymagają pionowzloty. Mogą być 
one wykorzystywane na trudno dostępnych terenach (skaliste, 
zalesione), oraz mocno zurbanizowanych. W lądowaniu spadochro-
nowym powierzchnia ta zależy w pewnym stopniu od siły wiatru i 
sposobu lądowania. Lądowanie z wykorzystaniem spadochronu 
otwieranym na znacznej wysokości jest obarczone dużym błędem, 
ponieważ od momentu otwarcia spadochronu nie ma się wpływu na 
kierunek lotu obiektu, lub jego części. Powierzchnia niezbędna do 
zabezpieczenia w celu posadzenia platformy bezzałogowej tą me-
todą wymaga zabezpieczenia powierzchni wielkości boiska piłkar-
skiego. Lądowanie na kołach  lub ślizgowe wymaga zabezpieczenia 
odpowiednio długiej powierzchni, umożliwiającej podejście do lądo-
wania (brak przeszkód terenowych) oraz wyhamowanie BSP.  
Lądowanie na linie wymaga zabezpieczenia podejścia do lądowania 
wolnego od przeszkód terenowych oraz ustawienia wysięgnika do 
przechwycenia BSP. 
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Selected methods of landing unmanned aircraft  
used in Polish military  

The article discusses some methods of landing unmanned 

aircraft using in the Polish army. Presented in the article 

methods of landing and to determine their accuracy is made 

based on the analysis of landing used militarily and civilly 

unmanned aircraft. 
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