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Przeciwlotniczy Perkun debiu tuje na MSPO

Jedną z  pre mier tego rocz nego XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego jest
Autonomiczny System Bojowy Obrony Przeciwlotniczej (ASBOP) Perkun, czyli demon stra tor tech no- 
lo gii lądo wego sys temu bez za ło go wego na pod wo ziu koło wym, uzbro jony w kie ro wane poci ski prze- 
ciw lot ni cze Grom/Piorun. 
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Powstał on w  ramach współ pracy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu
Automatyki i  Pomiarów PIAP oraz firmy Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp.
z o.o. Prezentowany jest w sto isku D‑52.

ASBOP Perkun to połą cze nie wyso kiej mobil no ści tak tycz nej, jaką zapew nia sze ścio ko łowa plat forma
mobilna robota IRBIS z PIAP, zapew nia jąca pręd kość w tere nie rzędu 10 km/h, z bły ska wiczną reak cją
na poja wia jące się zagro że nia z powie trza takie jak: poci ski manew ru jące, bez za ło gowce, śmi głowce
i samo loty bojowe.

Robot dys po nuje wła snymi środ kami wykry wa nia celów (celow niki dzienny i ter mo wi zyjny), zin te gro- 
wano z nim także sys tem roz po zna nia „swój-obcy”. Cele będą mogły być wska zy wane z zewnętrz nego
sys temu dowo dze nia, radaru współ pra cu ją cego z sys te mem, aler tera pod czer wieni lub wykry wane za
pomocą wła snych urzą dzeń opto elek tro nicz nych. Operator sys temu pozo staje w  bez piecz nym miej- 
scu, odda lo nym od sta no wisk bojo wych i ma moż li wość koor dy no wa nia dzia łań kilku robo tów bojo- 
wych jed no cze śnie.

System ASBOP Perkun może być wyko rzy sty wany w trud nych warun kach geo gra ficz nych, tam gdzie
prze by wa nie czło wieka może oka zać się kło po tliwe bądź nie bez pieczne.

Przygotowano na pod sta wie infor ma cji PIAP i CRW Telesystem-Mesko.

(AK) Foto: Andrzej Kiński
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