I

RAPORT

Roboty na każdą
Przemysłowy Instytut

Automatyki i Pomiarów PIAP to jeden z krajowych

liderów

w produkcji lądowych robotów. Stale poszerzając ich gamę i "uzbrajając"
je w kolejne funkcje, dostosowuje swoje zdalnie kierowane pojazdy do różnych
celów. Od szukania w przedziale kolejowym lub samolocie bomb ("Inspector"),
po duże autonomiczne pojazdy, które pomogą Straży Granicznej
w pilnowaniu wschodniej granicy UE z Rosją, Ukrainą i Białorusią ("Ibis").
Postawmy więc pytanie, co wspólnego mają ze sobą
wyrafinowane roboty PIAP z gminnymi centrami
zarządzania kryzysowego? Otóż wbrew pozorom wiele ... Zgodnie z polskimi prawnymi regulacjami każde
z centrów zarządzania kryzysowego może zwrócić się
do urzędu marszałkowskiego i wojewody o udostępnienie takich pojazdów, np. w przypadku zagrożenia
chemicznego, promieniotwórczego
lub podejrzeniu
o zamach bombowy. Roboty PIAP są przystosowane
do likwidacji zagrożeń na wypadek promieniowania,
pożarów, oparów chemicznych i stężenia toksycznych
gazów. Przez Polskę każdego dnia jadą tysiące wagonów i TIR-ów wypełnionych substancjami niebezpiecznymi dla ludzi. A wszędzie tam, gdzie zagrożone jest
ludzkie życie, roboty pełnią rolę zdalnego rozpoznania. Są efektywnym środkiem do zapobiegania
jeszcze większym tragediom (np. gdy wynoszą butle
ze stężonymi gazami podczas pożaru w fabryce.)

Nie tylko ABC
Roboty PIAP mają do dyspozycji nie tylko różnego
typu urządzenia do wykrywania zagrożeń związanych z broniami ABC. Potrafią ocenić czy miejsce
tragedii nie stanowi zagrożenia dla osób biorących
udział w akcji ratowniczej C,Gryf"). Są ich zdalnym
JJokiem" podczas mgły, gęstego dymu, uzbrojonym w kamery termowizyjne, kamery telewizyjne,
sensory do pomiaru temperatury, stężenia toksycznych substancji (ciecze, opary). Co ważne, do ich
obsługi PIAP zaprojektował i produkuje mobilny
system dowodzenia JJProteus", który powinien być na
wyposażeniu wszystkich urzędów marszałkowskich.
Zalety pojazdu JJGryf" w akcji ratowania strażaków
zatrutych dymem doceniła stołeczna Państwowa
Straż Pożarna, która kupiła jeden z takich pojazdów.

Warszawska pSP już testowała robota do ewakuowania
z miejsca pożarów strażaków, którzy stracili przytomność. Test wypadł pomyślnie. Oprogramowanie
JJGryfa" ze specjalnymi JJstrażackimi aplikacjami"
ma architekturę otwartą i w zależności od rodzaju
zdarzenia można inaczej programować jego działania.
Każdy z robotó,w PIAP może być skonfigurowany
w zależności od potrzeb nabywcy, ale już w standardzie dysponuje kamerą TV, kamerą na podczerwień
oraz urządzeniem automatycznie wykrywającym
materiały wybuchowe i zagrożenia bronią ABC.

Zaskakująca

jakość

Warto podkreślić, że wszystkie pojazdy PI AP są oparte
o własne koncepcje technologiczne, samodzielnie
napisane oprogramowanie,
a sam pojazd jest swoistą
kompilacją (lub syntezą) najlepszego dostępnego na
świecie wyposażenia do tego typu pojazdów. PI AP
nie koncentruje się na samodzielnym produkowaniu
np. sensorów podczerwieni (IF) lub automatycznym ramieniu robota. Kupuje je u renomowanych
dostawców, a z racji jego niższych kosztów produkcji w Polsce cena gotowego robota będzie zawsze
konkurencyjna wobec oferowanych z innych krajów.
Podczas zagranicznych prezentacji robotów PIAP
zagraniczni eksperci są zaskoczeni ich jakością
wykonania oraz oryginalnością konstrukcji.
Roboty PIAP już zostały kupione przez Szwajcarię
(JJScout") i Hiszpanię C)nspector"),
oba kraje są
także zainteresowane JJGryfami". Włosi planują
kupno 3so-kilogramowego pojazdu JJIbis", który
ułatwiłby im walkę z nielegalną imigracją. JJIbis"
jest obiektem głębokiej analizy ze strony BOR, CBŚ
i innych służb. Słynny JJGrom" także wykorzystuje kilka pojazdów PIAP, ale warto przypomnieć,
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aZJę
że brytyjski SAS ma aż 60 robotów o konfiguracji zbliżonej do polskiego "Inspectora" !

Znakomita inwestycja
Dziwi fakt, że pojazdy PIAP lub innych krajowych producentów
nie są wykorzystywane
przez MON do działań przeciwko minom,
podczas misji w Afganistanie.
Bezcenną
korzyścią byłoby chronienie życia i zdrowia polskich żołnierzy, a ponadto dałoby
to unikalną szansę prezentacji w praktyce
polskiej myśli technicznej przed ekspertami wojsk koalicji. Gdyby nie Afganistan,
nie byłoby tak dużego zainteresowania
polskimi transporterami
"Rosomak".
Dla wielu ekspertów zachodnich roboty
PIAP uznawane
są za jedne z najlepszych na
rynku w dziedzinie oprogramowania
oraz
samej koncepcji technicznej.
Zwłaszcza, gdy
się porówna nakłady na badania naukowe
w Polsce z tym, co robi się na całym świecie.
Ale Polak potrafi. Pracownicy PIAP z rozbawieniem przypominają
sytuację, gdy podczas
testów w Niemczech gospodarze żażyczyli
sobie wyciągniecia
przez ramię robota "Gryf"
drewnianego
kołka wystającego z ziemi na
15 cm. Potem okazało się, że na ponad metr
był zakopany, ale ramię robota dało sobie
z tym radę ku zaskoczeniu widzów ...
Eksperci PIAP podkreślają,
że ich roboty są
znakomitą inwestycją, np. dla portu lotniczego. Każda porzucona walizka powoduje
ewakuację setek ludzi, chaos komunikacyjny,
przerwanie operacji lotniczych, co w ciągu
zaledwie kilku minut daje milionowe straty.
W sytuacji,
zewnętrznej

gdy trzeba czekać na przyjazd
jednostki antyterrorystycznej,

z "urzędu" dysponującej
pojazdami do wynoszenia poza obiekt podejrzanych
ładunków, wykorzystanie
od momentu zagrożenia
własnego pojazdu takiego jak "Inspector",
"Scout" lub "Gryf" daje cenny czas i ogranicza
dezorganizację
lotniska. W przypadku pojawienia się zagrożenia w przedziale pasażer-
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ski m kolejowego
opanować

wagonu lub samolotu

wysyłając

jako rozpoznanie

sytuację

można

pojazd "Expert".

Nie ma ucieczki
Optymalne i efektywne wykorzystanie robotów zależy
od umiejętności operatorów, terenu w jakim działają oraz
skali zagrożenia. Ewolucja tych pojazdów idzie w kierunku zwiększenia możliwości dobieranych modułów
wyposażenia (ramię, kamery, światło) oraz coraz dłuższej
pracy na akumulatorach. Rozwój medycznych robotów
operacyjnych, mechanicznych protez ręki oraz ewolucja
samego oprogramowania wpłynie na nowe rozwiązania
robotów wykorzystywanych
do ewakuacji ludzi, zapewniają eksperci PIAP. Zwiększy precyzję nacisku ramienia
na ludzkie ciało i w ten sposób niczym w filmach science
fiction roboty będą nie tylko eliminowały źródło zagrożenia (np. wynosząc bombę), ale dokonywały obdukcji
ofiar i w zależności od warunków udzielały im pomocy
medycznej (otwarte rany, brak powietrza do oddychania).

Jedynym

ograniczeniem

dla robotów

PIAP

i innych krajowych producentów jest niepromowanie przez państwo rozwiązań polskich
konstruktorów. Od zjawiska kupowania
robotów przez wyspecjalizowane
służby i tak
nie będzie odwrotu z uwagi na wymogi NATO,
UE, Interpolu oraz fakt szanowania ludzkiego
życia jako podstawy kultury Zachodu, w czym
od lat wiodą prym Anglosasi. Dlatego nie ma
ucieczki od zakupu robotów przez Urzędy
Marszałkowskie i korzystania z tego wyposażenia przez centra zarządzania kryzysowego
w całym kraju. Otwarte pozostaje pytanie, czy
pieniądze na ten cel zostaną wydane w kraju
i czy nastąpi to jeszcze przed pojawieniem się
zagrożeń. Wrześniowy atak islamskich hakerów na polski portal katolicki jest dowodem,
że bierzmy udział w globalnej wojnie z terroryzmem czy nam się to podoba, czy też nie.

~

Pote cjał made in ITWL
Przeznaczenie cywilne czy wojskowe, to tak naprawdę kwestia wyłącznie wyposażenia oraz jego późniejszego użycia, więc w zasadzie każdy bezpilotowy aparat

la-

tający nadaje się zarówno do celów militarnych, jak i "pokojowych".To, co zostanie
zamontowane na kadłubie, to już tylko kwestia udźwigu oraz woli zleceniodawcy.
ApOLINARY
WOJTYŚ

Wybór bezzałogowców jest coraz większy. Również rodzimej
produkcji. Dr inż. Ryszard Sabak z Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych na pierwszym miejscu wymienia
"Kolibra". Wygodniejszego w małym obszarowo (czy też
punktowym, jak mówią konstruktorzy)
użyciu o tyle, o ile
helikopter góruje pod tym względem nad samolotem, który
operuje na większych odległościach, ale zakręcać musi dużo
łagodniej. Tymczasem "Koliber" startuje i ląduje pionowo,
a waży zaledwie 3 kg, podczas gdy na przykład "Nietoperz",
czyli ich najlżejszy niby-samolot (o masie ok. 7 kg), zwłaszcza do startu musi mieć kawałek (50 m) pasa, przynajmniej
trawiastego, albo "umiejętną rękę", która potrafi posłużyć się
specjalną gumą. Natomiast "Rybak", wyglądający niczym
powietrzny katamaran, a nazwany tak głównie ze względu
na swoje podstawowe przeznaczenie dla służb morskich,
musi już mieć odpowiednią wyrzutnię startową (co daje mu
możliwość odpalania np. z pokładu nawet niewielkiej łodzi)

oraz do lądowania albo siatkę tzw. wychwytową,
lub przynajmniej trochę "powierzchni mokrej",
żeby można go było bezpiecznie zwodować.

Jeszcze

nigdy ...

Niezwykle ważnym ograniczeniem dla konstruktorów polskich dronów są przepisy.
A w zasadzie ich brak. Przynajmniej niektórych. Bo istnieje, owszem, generalna ustawa
o wykorzystaniu powietrznych bezzałogowców do celów kryzysowych, bo można je
już stosować w tzw. "zakresie widzialności",
lecz, niestety, wciąż nie ma szczegółowych
przepisów wykonawczych "na dalsze odległości". Czyli, rzecz całą egzemplifikując,
"Koliber", ze swoim zasięgiem do 3 km, jest
do natychmiastowego
użycia, ale "Nietoperz"

