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SYSTEMY ZOBRAZOWANIA I KOMUNIKACJI WERBALNEJ STOSOWANE  

W LOTNICZYCH AKCJACH POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH 

 

W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac analitycznych i konstrukcyjnych realizowanych w Instytucie Technicznym 

Wojsk Lotniczych w zakresie możliwości wspomagania pracy załogi śmigłowca tj. pilota-dowódcy załogi, pilota-operatora 

systemów pokładowych oraz technika pokładowego biorących udział w lotniczych akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. 

Wspomaganie takie bazuje na wykorzystaniu systemu nahełmowego zobrazowania informacji z głowic obserwacyjno-

celowniczych i komunikacji werbalnej z rozbitkiem. Omówiono wybrane urządzenia zobrazowania i komunikacji werbalnej 

zabudowane na statkach powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP, które stosowane są w lotniczych akcjach 

poszukiwawczo-ratowniczych. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z rozbudową zintegrowanych systemów 

awionicznych w zakresie nahełmowego zobrazowania parametrów pilotażowo-nawigacyjnych oraz nahełmowego zobrazowa-

nia informacji z głowic obserwacyjno-celowniczych min. system radionamiernika pokładowego oraz radiostacji ratowniczej, 

które wchodzą w skład zintegrowanego systemu łączności. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania konstrukcyjne takich 

systemów oraz możliwości ich zastosowania w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. 

 

WSTĘP 

Jednym z dynamicznie rozwijanych w ostatnich latach syste-
mów pokładowych są urządzenia służące do wspomagania akcji 
poszukiwawczo-ratowniczych, realizowane przez lotnicze kompo-
nenty wojskowe [6]. Główne działania operacyjne w ramach krajo-
wego systemu ratownictwa morskiego SAR (Search and Rescue – 
poszukiwania i ratownictwa) wykonuje Brygada Lotnictwa Marynarki 
Wojennej, która realizuje swoje zadania dzięki Dowództwu Gdyń-
skiej Brygady Lotnictwa MW, 43. Bazy Lotnictwa Morskiego 
(43 BLotM) oraz 44. Bazy Lotnictwa Morskiego (44 BLotM). Na 
wyposażeniu brygady znajdują się samoloty An-28 Bryza (w wersji 
patrolowo–rozpoznawczej An-28B1R i An-28B1RM Bis), śmigłowce 
ratownicze Mi-14PŁ/R, SH-2G Kaman, W-3RM Anakonda i Mi-2 [2].  

Do głównych zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowa-
nie życia ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, 
bez względu na okoliczności w jakich znaleźli się w niebezpieczeń-
stwie, oraz zwalczanie zagrożeń w postaci zanieczyszczeń olejo-
wych i chemicznych środowiska morskiego. Ważnym zadaniem jest 
też poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych, we 
współdziałaniu z siłami okrętowymi, rozpoznanie i wskazywanie 
celów okrętom, a także zabezpieczenie polskiej strefy SAR na 
Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej i monitoring ekologiczny Polskiej 
Strefy Ekonomicznej (PSE) na morzu Bałtyckim [5]. 

Jednostki wojskowe utrzymują ciągłą gotowość sił i środków do 
przyjmowania i analizowania informacji o zagrożeniu życia oraz 
wystąpieniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. Planują, prowa-
dzą i koordynują akcje poszukiwawczo-ratownicze oraz współdziała-
ją z innymi jednostkami organizacyjnymi na obszarze kraju, oraz  
z odpowiednimi służbami innych państw, w zakresie realizacji zadań 
statutowych. Powyższe zadania Służba SAR wykonuje na podsta-
wie „Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych" (Plan SAR) oraz 
„Krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowi-
ska morskiego". Załogi dyżurne śmigłowców ratowniczych wchodzą 
w skład krajowego i międzynarodowego sytemu ratownictwa mor-
skiego i lotniczego [2]. 

Załogi samolotów patrolowo-rozpoznawczych pełnią dyżury 
przez 24 godziny na dobę w systemie rozpoznania i wsparcia sys-
temu SAR (rys. 1.) 

 

 
Rys. 1. Widok śmigłowca W-3RM Anakonda w akcji poszukiwaw-
czo-ratowniczej z podjęciem rozbitka 
 

Siły Powietrzne RP do realizacji lotniczych akcji poszukiwaw-
czo-ratowniczych posiadają śmigłowce do bojowego poszukiwania  
i ratownictwa CSAR (Combat Search and Rescue), których głów-
nym zadaniem jest skoordynowane działanie prowadzone według 
wcześniej opracowanych procedur i taktyki w celu wykrywania, 
lokalizowania, identyfikowania i ratowania pilotów-rozbitków (załóg), 
zestrzelonych lub przymusowo lądujących na wrogim terytorium  
w czasie kryzysu lub wojny oraz innego personelu znajdującego się 
w niebezpieczeństwie, który został w tym celu odpowiednio wyszko-
lony i wyposażony. Do miana jednostek CSAR zalicza się Lotniczą 
Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą 2. Eskadry Lotnictwa Transpor-
towo-Łącznikowego, która dysponuje samolotem An-28 Bryza oraz 
śmigłowcami W-3RL i Mi-8, 1. Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą 
(1. GPR), 2. Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą (2. GPR), 3. Grupę 
Poszukiwawczo-Ratowniczą (3. GPR), mająca na wyposażeniu 
samoloty C-130E Hercules, CASA C-295M, PZL M-28 B/PT oraz 

http://www.blmw.wp.mil.pl/pl/26.html
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śmigłowce Mi-8/17, W-3 i Mi-2. Jednostki wojskowe przeznaczone 
są do realizacji zadań poszukiwawczo-ratowniczych w obszarze 
lądowym RP i zadań SAR w obszarze przygranicznym państw 
sąsiednich. Do głównych zadań wykonywanych w czasie pokoju, 
kryzysu i wojny należy utrzymywanie w gotowości sił i środków  
w systemie narodowego ratownictwa lotniczego poprzez pełnienie 
dyżurów ratowniczych, wydzielanie sił i środków ratownictwa lotni-
czego w sytuacjach zagrożenia w ramach Unii Europejskiej na 
terenie Europy oraz udział sił i środków wydzielanych z systemu 
ratownictwa lotniczego w sytuacjach kryzysowych (powodzie, poża-
ry) na terenie RP. W celu wspomagania pilota (załogi) podczas 
wykonywania misji poszukiwawczo-ratowniczych na lądzie i morzu, 
śmigłowce SAR i CSAR powinny być wyposażone dodatkowo  
w nowoczesne systemy nahełmowego zobrazowania parametrów 
lotu oraz informacji z głowic obserwacyjno-celowniczych w celu 
odnalezienia i odzyskania rozbitka lub innego personelu odizolowa-
nego Ponadto statki powietrze przewidziane do wykonywania misji 
poszukiwawczo-ratowniczych coraz częściej wyposażane są  
w systemy pełniące funkcje tzw. asystenta lotu, które obrazowo  
i fonicznie ostrzegają pilota o sytuacjach niebezpiecznych oraz  
o zagrożeniach ze strony oddziaływania przeciwnika.  

Typowe wyposażenie śmigłowców SAR i CSAR w zakresie 
sprzętu ratowniczego dla realizacji ewakuacji medycznej i uzbroje-
nia obejmuje m.in.: zabudowaną wciągarkę (rys. 2.) do podejmowa-
nia rozbitka oraz reflektor tzw. „szperacz” (rys. 3.) do jego poszuki-
wania i identyfikacji.  

 

 
Rys. 2. Widok śmigłowca W-3A adaptowanego do potrzeb akcji 
poszukiwawczo-ratowniczych z zabudowaną wciągarką  

 

 
Rys. 3. Widok śmigłowca W-3RM do potrzeb akcji poszukiwawczo-
ratowniczych z zabudowanym reflektorem  

 
W wersji rozwiniętej dla misji SAR, śmigłowiec W-3RM Ana-

konda (rys. 3.), podobnie jak Mi-14PŁ/R (rys. 4.), przeznaczony jest 
do wykonywania zadań poszukiwawczo-ratowniczych nad wodą  
i lądem, w różnych warunkach atmosferycznych, zarówno w dzień 

jak i w nocy. Jest on wyposażony w system obserwacji termowizyj-
nej, który zwiększa efektywność poszukiwania rozbitków w nocy [2]. 

 

 
Rys. 4. Widok śmigłowca Mi-14PŁ/R do potrzeb akcji poszukiwaw-
czo-ratowniczych na morzu 

 
W typowych akcjach ratowniczych skład załogi stanowi dowód-

ca załogi pilot, drugi pilot nawigator (operator), technik pokładowy, 
lekarz oraz ratownik. Do podnoszenia i ewakuacji rozbitka śmigło-
wiec W-3RM wyposażony jest w dźwig burtowy z wciągarką elek-
tryczną przeznaczoną do podnoszenia ludzi lub opuszczania ratow-
nika i ładunków za pomocą pasów ratowniczych oraz dwuosobowe-
go kosza ratowniczego lub noszy. Dzięki rozmieszczonym wokół 
kadłuba nadmuchiwanym pływakom śmigłowiec ten ma możliwość 
wodowania na morzu w pobliżu rozbitka.  

Do realizacji misji w zakresie CSAR przeznaczone są śmigłow-
ce Mi-8/17 oraz śmigłowce W-3PL Głuszec (rys. 5.), ze zintegrowa-
nym systemem awionicznym, współpracującym z pokładowym 
systemem uzbrojenia. Do poszukiwania i identyfikacji rozbitka za-
stosowana została głowica obserwacyjno-celownicza TOPLITE  
(z kamerą dzienną TV i termalną FLIR) oraz radionamiernik pokła-
dowy RSC-125G [4]. 

 

 
Rys.5. Widok śmigłowca W-3PL Głuszec ze zintegrowanym syste-
mem awionicznym współpracującym z cyfrową głowicą obserwacyj-
no-celowniczą, ruchomym stanowiskiem WKM-B  

 
W skład systemu uzbrojenia śmigłowca W-3PL Głuszec, wspierają-
cego lotnicze akcje poszukiwawczo-ratownicze, wchodzą podsys-
temy: artyleryjski, bombardierski, niekierowanych pocisków rakieto-
wych, kierowanych pocisków rakietowych oraz aktywny system 
obrony typu ASO [4].  

1. FUNKCJE WYPOSAŻENIA POKŁADOWEGO  
W ZADANIACH POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH  

Do wspomagania zadań poszukiwawczo-ratowniczych CSAR 
system uzbrojenia śmigłowca W-3PL Głuszec realizuje m.in. funkcje 
procesu celowania z wykorzystaniem wskaźnika przeziernego HUD 
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(poprzez zintegrowany wylicznik balistyczny) oraz zobrazowania  
z wykorzystaniem monitora głowicy TOPLITE (rys. 6.). 

Zabudowany zintegrowany system awioniczny, który został 
opracowany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), 
umożliwia sterowanie środkami rażenia i urządzeniami wyposażenia 
poszukiwawczo-ratowniczego przy zastosowaniu cyfrowej magistrali 
danych MIL-1553B. Jednym z podstawowych elementów wykorzy-
stywanym w zadaniach poszukiwawczo-ratowniczych jest wskaźnik 
przezierny HUD (Head-Up Display), który wspomaga prace pilota 
podczas wykonywania misji SAR i CSAR [4, 7]. 

 

 
Rys. 6. Widok zobrazowania parametrów pilotażowo-nawigacyjnych 
i celowniczych wyświetlanych na wskaźniku przeziernym HUD  
śmigłowca W-3PL Głuszec  

 
Zabudowany na pokładzie śmigłowca W-3PL Głuszec system 

poszukiwawczy CSAR zapewnia wykrycie i określenie namiaru na 
źródło sygnału rozbitka, wspomaga proces poszukiwania rozbitka  
w określonym rejonie, wspomaga proces podejmowania rozbitka na 
pokład śmigłowca, zapewnia łączność foniczną z rozbitkiem oraz 
zapewnia odbiór współrzędnych geograficznych GPS położenia 
radiostacji rozbitka. W skład kompletu systemu poszukiwawczego 
CSAR wchodzi system radionamiernika RSC-125G zawierający: 
– blok odbiornika typu LPT 125G;  
– aktywną antenę namiarową typu ANT 430;  
– antenę UHF. 

Na monitorze wielofunkcyjnym MW-1 funkcja CSAR jest zobra-
zowana na trzech planszach: POSZUKIWANIE, NAMIAR i POD-
NOSZENIE (rys. 7.). Wszyscy użytkownicy mają dostęp do informa-
cji otrzymywanych z systemu poszukiwawczego CSAR. Natomiast 
wybór zakresów i podzakresów pracy oraz sterowanie możliwe jest 
tylko z monitora MW-1 drugiego pilota-operatora. Plansze te są 
wykorzystywane na poszczególnych etapach realizacji misji w cza-
sie akcji poszukiwawczo-ratowniczej. 

 

 
Rys. 7. Widok zobrazowania dla planszy CSAR wyświetlanej na 
monitorze wielofunkcyjnym MW-1 w trybie PODNOSZENIE   

1.1. Funkcje wyposażenia pokładowego w akcjach poszuki-
wawczych   

Do głównych funkcji wyposażenia pokładowego stosowanego 
w lotniczych akcjach poszukiwawczych należą:  
– nawigowanie według wybranej trasy lub punktów nawigacyjnych 

wprowadzonych na etapie planowania misji;  
– nawigowanie według komend, przy wykorzystaniu ogólnodo-

stępnych systemów radionawigacyjnych (GPS, VOR, TACAN) 
lub w trybie autonomicznym (INS, SWS);  

– wybór i realizacja metody poszukiwania w zadanym obszarze 
(metoda sektorowa, spiralna, wahadłowa);  

– namierzanie rozbitka za pomocą pokładowych urządzeń pelen-
gacyjnych (radionamiernik RSC-125G);  

– generowanie sygnałów dźwiękowych.  
Do ich realizacji wykorzystywane jest zobrazowanie prezento-

wane na monitorach wielofunkcyjnych MW-1 w postaci odpowied-
niej planszy m.in. WSK (wskaźniki pilotażowo-nawigacyjne), MAPA 
(mapa i trasa lotu) oraz CSAR (tryby POSZUKIWANIE, NAMIAR, 
PODNOSZENIE). Dla planszy POSZUKIWANIE na wskaźniku 
mapy prezentowane są dane m.in.: obszar poszukiwań, numer  
i współrzędne wybranego celu (rodzaj realizowanej metody poszu-
kiwań). Plansza NAMIAR umożliwia zobrazowanie informacji uzy-
skanej z namiaru na źródło sygnału (np. radiostacji rozbitka) z za-
kresu ustalonej częstotliwości radiowej. Wskaźnik namiaru (rys.8) 
przedstawia graficzne zobrazowanie namiaru na źródło sygnału 
(rozbitka). Środek wskaźnika namiaru wskazuje na tle mapy poło-
żenie śmigłowca. W przypadku braku informacji o namiarze na 
źródło sygnału lub przy braku wykrycia sygnału, wskaźnik namiaru 
nie jest wyświetlany [4]. 

 

 
Rys. 8. Widok mapy oraz wskaźnika namiaru na źródło sygnału  
 

Jednym z podstawowych urządzeń poszukujących na pokła-
dzie śmigłowca W-3PL Głuszec jest głowica obserwacyjno-
celownicza TOPLITE. Elementem zobrazowania jest monitor głowi-
cy, zabudowany na tablicy przyrządów (rys. 9.), prezentujący m.in. 
obraz z kamery TV i termalnej FLIR oraz parametry położenia  
i odległość do wyznaczonego celu/obiektu.  

Do sterowania trybami pracy głowicy TOPLITE służy pulpit, któ-
ry zawiera m.in. joystick sterowania położeniem linii wizowania 
kamer oraz szereg przycisków funkcyjnych. Ich zadaniem jest m.in. 
wybór rodzaju i trybu pracy kamer głowicy (dla światła dziennego 
lub FLIR), włączanie układu automatycznego śledzenia wybranego 
celu, włączanie dalmierza laserowego, przełączanie ustawienia 
ostrości obrazu obiektywu (tryby Auto/Ręczny) oraz ustawianie 
pozostałych parametrów zobrazowania. 
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Rys. 9. Widok zobrazowania w zakresie światła dziennego z głowi-
cy obserwacyjno-celowniczej TOPLITE wyświetlanego na monitorze 
głowicy dla drugiego pilota-operatora na śmigłowcu W-3PL Głuszec 
 

Na pokładzie śmigłowca W-3PL Głuszec zabudowany jest zin-
tegrowany system łączności, stanowiący część zintegrowanego 
systemu awionicznego. Umożliwia on komunikację wewnętrzną oraz 
zewnętrzną pomiędzy załogą, a rozbitkiem poprzez radiostacje 
pokładowe i radiostację ratowniczą rozbitka (np. AN/PRC 112G). 

Do realizacji funkcji namiaru na rozbitka wykorzystywany jest 
radionamiernik pokładowy RSC-125G, pilot-operator ma możliwość 
określenia namiaru na radiostację rozbitka (pracującą w wybranych 
trybach pracy: aktywna, podsłuch, pasywna) oraz zmianę danych  
w zakresach pracy systemu: SAR, CSAR DME i CSAR GPS (wybór 
lub wprowadzanie częstotliwości dla kanału ogólnodostępnego SAR 
lub kodowanego CSAR) [4].  

1.2. Funkcje wyposażenia pokładowego w akcjach ratowni-
czych 

Według [2] do głównych funkcji wyposażenia pokładowego sto-
sowanego w lotniczych akcjach ratowniczych SAR należą:  
– nawiązanie łączności z rozbitkiem przy wykorzystaniu komuni-

kacji wizualnej, głosowej lub dymnej;  
– identyfikacja ogólnego stanu fizycznego rozbitka i ocena sposo-

bu i możliwości jego podjęcia;  
– podjęcie rozbitka przy wykorzystaniu wciągarki.  

 
Do realizacji tych funkcji w wykorzystywane jest zobrazowanie 

prezentowane na planszy PODNOSZENIE. Na wskaźniku podno-
szenia rozbitka (w zawisie śmigłowca) prezentowane są dane m.in.: 
linia pozioma (ruch przód-tył), linia pionowa (ruch lewo-prawo), 
oznaczenia i opis skali wskaźnika, widok podnoszonego rozbitka  
z kamery TOPLITE (rys. 10.).  

 

 
Rys. 10. Widok akcji podnoszonego rozbitka otrzymywany z kamery 
pokładowej i wyświetlany na monitorze głowicy pilota-operatora   

System CSAR ma za zadanie pomóc pilotowi/załodze w po-
szukiwaniu rozbitków. Zadanie to realizowane jest poprzez przeszu-
kiwanie częstotliwości i wykrywanie sygnałów ratowniczych, wska-
zywanie namiaru do rozbitka, wskazywanie położenia rozbitka we 
współrzędnych GPS, nawiązywanie łączności fonicznej z rozbit-
kiem, nawiązywanie łączności z rozbitkiem przy pomocy wiadomo-
ści tekstowych, wskazywanie przelotu nad rozbitkiem, wyświetlanie 
rejonu i sposobu poszukiwania, współpracę z systemem obserwa-
cyjnym, wyświetlanie wskaźnika zawisu przy podnoszeniu rozbitka. 

Elementami pomocniczymi w realizacji misji poszukiwawczo-
ratowniczych są plansze: TRASA (jeżeli wyznaczona jest trasa 
dolotu do rejonu poszukiwań), ZDJĘCIE (jeśli zdjęcie obiektu po-
szukiwań wczytane jest do planu misji), ORTOFOTOMAPA (wybór 
rejonu poszukiwań, pole przekroju pionowego terenu), PRZELOT 
(według zadanych parametrów lotu wprowadzonych do planu misji), 
RADIONAWIGACJA (wykorzystanie systemów i punktów radiona-
wigacyjnych), RADIOKOMUNIKACJA (wybór kanału i ustawianie 
odpowiedniej częstotliwości) oraz LĄDOWANIE (według danych  
o wysokości rzeczywistej z radiowysokościomierza).  

2. PROPOZYCJA ITWL W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA 
POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEGO    

Jednym z rozwiązań wspomagających realizację akcji poszu-
kiwawczo-ratowniczych jest wprowadzenie na pokład śmigłowców 
typu Mi-8/17 urządzenia QuickDraw 2 [3]. W połączeniu z radiosta-
cją pokładową VHF/UHF zintegrowanego systemu łączności Qu-
ickDraw 2 może pełnić funkcję radiostacji poszukiwawczej CSAR. 
Zestaw taki współpracuje z radiostacją rozbitka typu AN/PRC-112, 
która może pracować na następujących zakresach (częstotliwo-
ściach):  
– 121,500 MHz VHF/AM;  
– 243,000 MHz i 282,8 MHz UHF/AM;  
– dwie programowalne częstotliwości (A lub B) z zakresu 

225÷300 MHz UHF/AM. 
 

Urządzenie QuickDraw 2 zasilane jest czterema bateriami typu 
AA, co pozwala na pracę ok. 24 godzin. Do współpracy z radiosta-
cją pokładową, QuickDraw 2 należy podłączyć do obwodu słuchaw-
kowego dowódcy załogi lub pilota-operatora śmigłowców Mi-8/17 ze 
zintegrowanym systemem łączności (rys. 11.). 

 

 
Rys. 11. Widok obwodu słuchawkowego dowódcy załogi lub pilota-
operatora śmigłowca Mi-17 ze zintegrowanym systemem łączności 
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Kolejnym rozwiązaniem wspomagającym pilota w akcjach po-
szukiwawczo-ratowniczych jest nahełmowy system wyświetlania 
parametrów lotu oraz system zobrazowania informacji z głowic 
obserwacyjno-celowniczych, opracowywany w ITWL [1, 9]. 

Pierwszym, wdrożonym do eksploatacji systemem nahełmo-
wego zobrazowania informacji jest system wyświetlania parametrów 
lotu SWPL-1 Cyklop (zabudowany na śmigłowcach Mi-17 (rys. 12.). 
Umożliwia on prezentację na wyświetlaczu nahełmowym podsta-
wowych parametrów pilotażowo-nawigacyjnych oraz sygnałów 
specjalnych (nawigacyjnych i ostrzegawczych).  

 

 
Rys. 12. Widok śmigłowca Mi-17-1V z zabudowanym nahełmowym 
systemem wyświetlania parametrów lotu SWPL-1 Cyklop  

 
Głównym elementem umożliwiającym współpracę systemu 

SWPL-1 Cyklop z pilotem jest nahełmowy wyświetlacz DWN-1 
(dzienny) oraz NWN-1 (nocny), zabudowany na hełmie lotniczym 
THL-5 (rys. 13.). Dzięki takiemu rozwiązaniu system umożliwia 
pilotowi prowadzenie obserwacji terenu przy jednoczesnej kontroli 
podstawowych parametrów lotu i stanu technicznego wybranych 
systemów pokładowych śmigłowca bez przenoszenia wzroku na 
tablice przyrządów. Informacje z systemów pokładowych śmigłowca 
są przetwarzane i przekazywane do wyświetlaczy nahełmowych  
w postaci symboli graficznych lub w postaci cyfrowej [1].  

 

 
Rys. 13. Widok wyświetlacza nocnego NWN-1 systemu SWPL-1 
Cyklop i gogli noktowizyjnych zabudowanych na hełmie THL-5  
 

Zobrazowanie w warunkach nocnych umożliwiają gogle nokto-
wizyjne (rys. 14.), dzięki którym pilot wykonujący akcje poszuki-
wawczo-ratownicze posiada możliwość wykrywania, lokalizowania, 
identyfikowania i ratowania ludzi znajdujących się niebezpieczeń-
stwie w bardzo krótkim czasie. 

 
Rys. 14. Widok zobrazowania parametrów pilotażowo-nawiga-
cyjnych wyświetlanych na wskaźniku nahełmowym NWN-1  
  

W odniesieniu do pilota-operatora wyszukującego rozbitka na-
hełmowy system wyświetlania parametrów lotu jest rozwijany  
o funkcje prezentacji obrazów z kamery dziennej i podczerwieni 
głowicy obserwacyjno-celowniczej, której linia wizowania jest stero-
wana za pomocą ruchu głowy. Takie funkcje w zastosowaniach 
bojowych posiadają systemy nahełmowe zabudowane m.in. na 
śmigłowcach AH-64 Apache oraz Eurocopter Tiger. Propozycja 
takiego systemu dla śmigłowca W-3PL Głuszec została zbudowana 
w ITWL w postaci nahełmowego systemu celowniczego NSC-1 
Orion (rys. 15.).  
 

 
Rys. 15. Widok nahełmowego systemu celowniczego NSC-1 Orion  
 

Nahełmowy system celowniczy NSC-1 Orion przeznaczony jest 
do naprowadzania sterowanych stanowisk ogniowych i innych 
systemów uzbrojenia oraz wyświetlania parametrów celowniczych  
i pilotażowych w dzień i w nocy. Funkcje mogą być realizowane 
samodzielnie lub we współpracy z głowicą optoelektroniczną [8]. 

Do prezentacji i weryfikacji możliwości systemu nahełmowej 
wizualizacji obrazów pozyskiwanych w czasie prowadzenia lotni-
czych akcji poszukiwawczo-ratowniczych zbudowano demonstrator 
technologii w zakresie nahełmowego systemu zobrazowania infor-
macji z głowic obserwacyjno-celowniczych. Wykorzystuje on kamery 
światła dziennego TV oraz termalnego FLIR. W systemie tym obra-
zy z kamery nahełmowo naprowadzanej na wybrany obszar poszu-
kiwań rozbitka bezpośrednio są przekazywane do naziemnego 
stanowiska dowodzenia, umożliwiając ich dalszą analizę m.in.  
w celu identyfikacji rozbitka oraz określenia możliwości i sposobu 
jego ewakuacji. Demonstrator umożliwia także testowanie różnych 
wariantów zobrazowania prezentowanego na wyświetlaczu naheł-
mowym, co pozwala na wybór optymalnej dla pilota-operatora sys-
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temu metody prezentacji danych pilotażowo-nawigacyjnych i obra-
zów z głowic obserwacyjno-celowniczych, otrzymywanych w czasie 
rzeczywistym [9].  

2.1. Realizacja wyposażenia do zadań poszukiwawczych  

W zakresie wyposażenia do zadań poszukiwawczych zbudo-
wany demonstrator obejmuje m.in. kamery TV i termalne FLIR  
z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wykrywanie ciał 

o zadanej progowej temperaturze (np. 36C) lub w zadanym prze-

dziale temperatur (np. 36C÷42C). Pozwala to na szybką identyfi-
kację obiektów o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała ludz-
kiego (potencjalnego rozbitka lub innego personelu).    

Do szkolenia pilotów w realizacji misji CSAR wykorzystywane 
jest stanowisko z symulatorem lotu (rys. 16.). Umożliwia ono wyko-
nywanie lotów śmigłowca, prowadzenie nawigacji i obserwacji tere-
nu w obszarze poszukiwań oraz podejście do rozbitka i nadzorowa-
nie jego ewakuacji przez zespół ratowników w każdych warunkach 
atmosferycznych, zarówno w dzień jak i w nocy [9].  

 

 
Rys.16. Widok stanowiska pilota z symulatorem lotu oraz nahełmo-
wym systemem zobrazowania parametrów lotu 

 
Zbudowany demonstrator wykorzystuje elementy systemu na-

hełmowego zobrazowania parametrów lotu SWPL-1 Cyklop. Funk-
cje zobrazowania informacji z kamer światła dziennego i podczer-
wieni zrealizowane zostały poprzez wykorzystanie matrycy generu-
jącej obraz kolorowy o dużej rozdzielczości i regulowanym natęże-
niu światła. Generowany obraz jest doprowadzany poprzez układ 
optyczny do półprzepuszczalnego zwierciadła, rzutującego go na 
oko pilota łącznie z obrazem otoczenia docierającym do pilota.  

Do nahełmowego sterowania położeniem linii wizowania kame-
ry dziennej i podczerwieni w zbudowanym demonstratorze wykorzy-
stano mikroelektroniczny czujnik parametrów ruchu, umożliwiający 
określanie kątów orientacji przestrzennej hełmu pilota poprzez 
pomiar jego prędkości kątowych i przyspieszeń liniowych. Położenie 
kątowe hełmu pilota wyliczane jest przy zastosowaniu czujników 
optycznych i inercjalnych oraz algorytmów bazujących na technolo-
gii sztucznych sieci neuronowych (jak w systemie NSC-1 Orion).  

W zbudowanym systemie pilot może wykonywać loty według 
wcześniej wprowadzonych punktów nawigacyjnych (przy wykorzy-
staniu planszy NAWIGACJA) lub na bieżąco według wytycznych 
otrzymywanych droga radiową od operatora naziemnego (rys. 17.).  

Stanowisko operatora naziemnego umożliwia naprowadzanie 
pilota przy wykorzystaniu komunikacji werbalnej (świadome przeka-
zywanie informacji, komunikowanie postaw i emocji pilota) oraz 
wskazywanie nowych punktów nawigacyjnych i nowych zasymulo-
wanych zagrożeń w misjach poszukiwawczo-ratowniczych.  

 
Rys. 17. Widok symulowanego lotu w rejon przebywania rozbitka 
przy wykorzystaniu systemu nahełmowego zobrazowania informacji  

2.2. Realizacja wyposażenia do zadań ratowniczych   

Prowadzenie bojowej misji poszukiwawczo-ratowniczej może 
być wspomagane przez naziemnego operatora. Stanowisko opera-
tora naziemnego przeznaczone jest do analizy obrazów otrzymywa-
nych na bieżąco z pokładu śmigłowca realizującego misję poszuki-
wawczo-ratowniczą. Ma ona na celu wspomaganie wyszukiwania 
miejsca pobytu rozbitka oraz określenia warunków podejścia i moż-
liwości jego natychmiastowej ewakuacji.  

W zbudowanym demonstratorze funkcje stanowiska operatora 
pełni wielkoekranowy zestaw komputerowy (rys. 18), z oprogramo-
waniem dedykowanym do analizy zdjęć otrzymywanych z kamery 
termalnej FLIR. Jedną z wielu funkcji tego oprogramowania jest 
możliwość wprowadzania zakresu temperatur, co pozwala automa-
tyczne wyszukiwanie obiektów o temperaturze ciała osoby/osób 
poszukiwanych.  

 

 
Rys. 18. Widok stanowiska operatora naziemnego do wspomagania 
prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych 

 
Wykorzystanie kamery termalnej pozwala m.in. na określenie 

stanu rozbitka w zakresie temperatury jego ciała (stopnia wychło-
dzenia), co umożliwia określenie warunków podjęcia rozbitka po-
przez zastosowanie specyficznych procedur i taktyki przez dedyko-
wane siły celem jego odzyskania.  

Zbudowany w ITWL demonstrator umożliwia testowanie róż-
nych wersji zastosowanego wyposażenia w zakresie ich parame-
trów (m.in. czasów latencji w wyświetlaniu informacji obrazowej)  
i algorytmów sterowania, które mogą być wykorzystane w akcjach 
poszukiwawczo-ratowniczych [9].  
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PODSUMOWANIE 

Jednym z niezbędnych atutów wymaganych na współczesnym 
polu walki jest m.in. posiadanie możliwości odzyskiwania z rejonu 
zagrożenia personelu i sprzętu. W Siłach Zbrojnych RP utworzone 
zostały specjalne jednostki wojskowe do realizacji zadań poszuki-
wawczo-ratowniczych SAR i CSAR. Śmigłowcem mogącym wspo-
móc realizację tych zadań jest śmigłowiec W-3PL Głuszec z zabu-
dowanym zintegrowanym systemem awionicznym. Wyposażony  
w ruchome stanowisko ogniowe (z możliwością sterowania naheł-
mowego) oraz system obserwacyjno-celowniczy z głowicą TOPLI-
TE. Śmigłowiec ten umożliwia wykrywanie i identyfikację rozbitka  
z dużej odległości z wykorzystaniem zintegrowanego systemu 
łączności oraz systemu radionamiernika pokładowego RSC-125G. 
Wdrożenie do eksploatacji nahełmowego systemu SWPL-1 Cyklop, 
opracowanie nahełmowego systemu celowniczego NSC-1 Orion 
oraz baza zdobytych doświadczeń pozwoliły na zbudowanie demo-
stratora prezentacji i weryfikacji możliwości systemu nahełmowej 
wizualizacji obrazów pozyskiwanych z głowic obserwacyjno-
celowniczych. Zaprezentowana technologia pozwala na rozszerze-
nie możliwości i funkcji śmigłowca W-3PL Głuszec w realizacji 
głównych zadań SAR I CSAR, którego głównym zadaniem jest 
ratowanie życia ludzkiego.  
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Information imaging and verbal communication  
systems used in aircraft search and rescue actions  

The paper presents the selected results of analytical and 

construction works implemented in the Air Force Institute of 

Technology in terms of the possibility of supporting the  

work of a pilot-commander and an on-board systems pilot-

operator involved in aircraft search and rescue actions. Such 

support is based on using the information imaging system 

from observation and targeting heads and the verbal commu-

nication with a survivor. The selected imaging and verbal 

communication devices built in the aircraft operated in the 

Polish Armed Forces, which are used in aircraft search and 

rescue actions, were discussed. Particular attention was paid 

to the problems related to the extension of integrated avion-

ics systems in terms of the helmet-mounted system of imaging 

the piloting-navigational parameters and the information 

imaging system from observation and targeting heads, as 

well as the on-board direction finder and the emergency 

locator transmitter. Sample design solutions of such systems 

and the possibility of their use in aircraft search and rescue 

actions were also presented.  
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