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DA42 Guardian prezentuje głoWiCę €lektrooptyaną

i Charakterystyc!€, asymetlyane 9ondole 5ilnikóW

dieda AE300 [tot. Diamond Aircraft]
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Wej i jest \\'pełni kolltrolowana przez elek
tloniczny uklad sterqący FADEC' Pełna
alltonatyzacja siInika i rvspótpracującego
z niln t.ójłoPatowcgo, przestawialDego
śmigła spralviła, że stero\Ą,anie silnikięrI
.,db'r',' .1 pr/) porrL,cv jednej dzr'igrri.

Podobnie jakwsanolo{żrch Ż naPędenl tur
l" l'.lrn ) ln' le.Ji do te3o dodac rł11otaż. nic
kabiny Grarnin G I000 w standardzie ,,glass
cockpit" otrŻynujemy obraz barclzo norto
czesnego i ekononlicznego clwusilnikorvego
samolotu szkolnego' Cieszv lvięc l_akt naby

''J D Jl']ol'd.l DĄ12 \ . Prl,'7 \lrdelni, .

ki ośroclek Szkolenia Lotniczego Wsc)SP'
który rna znaleźć się w Dęb1ir-rie do poloury
sierpnia br Nab}tek ten umożlirr,i prorva
dzenie szkolenja na sanroloty wjclosihljko
we 1v tym zakresie zaa$,ansorvanego szkole-
r a r' iola, 5 rn.Lrur'rcrl.rl r) ch. NL r,rnarle

zasługrrje konseku,elrtna Polityka szko\' or-
lż}t w Zakresie ]nodcrnizacji floty sanolotólr,
i snliglorr.urr 'zko1ny.h. Llor.-r ll ś osl,1niL /d

się do nabycia zaarvansowanych san]o]otów
odt zutolv,vch (M-316) i tur'bośn-rigłolvych
(zmodernlzorvane PZL 130 TC II),lecz tak-
że, nie mnicj no."vclczesnych rv sr,vojej klasie'

masz1łt tłokolrych. Minro że samoloty te
są mniejsZe, tańsze i nie tak n-iedialne' sta'
nowią podsta\\.owe ognilo procesu kształ
cer'ria przvszłych pilotórv Sił Polvietrznych,
pozwalające na budolvę spójnego, nolvocze
snego i ekononiczDego systemu szkolenia
nie tyiko naszych sił zbrojnych lecz także
potencjalnych k1ientów ze1\,nętrŻnych'

DA42 do zadań specjalnych
Czytelnikriw Armii zapewne bardziej illtcrc
sują zastoso\,vania nriiitarne i in pokrervne,
niż ,,proste" szkdenie lotnicze. Talde w tym
UL\/.1rle' / \ ord,/ !Vięl\7) |n 11o\Ą LJdŻellieln'
Dianlond Aircraft próbuje srvoich sił' Po
stęp lv niniatur)'zacji sensoró\\' oraz syste'
rnórt, lączności i transmisji clanycJr spralil'
że rvie1u poterrcjalnyclr odbiorcólr', coraz
częściej także c).$'illrych' zaczęlo rozglądać
.ię.,d r]']icj\/fl1j i tJll./}nli p].llloln],rlll '

Jednynr z najbardziej Perspekt}.\Ą.icznych
r" .r.o1, kl-.le uk.lzu] .ię DA1i. Pun.lnlriL'
plocentuje doPf acou'ana aeroc1ynanrika pła-
towca zbliżająca go do notoszybowca oraz
ekonomicŻn'v napętl' zaperr'niające c1ługi

.za' lotu P'zr'ct r'.laL.cj.' tu .l( rm uC,/\villll

ipojenności kabin1.' Niejako ,,plzy okazji"
zastosowania rrkładu du'usilnikorvego Tlvin
Star uzyskał przód kadłrrba woln,v ot1 si1nika
i u'irującego śrnigła, co ulnożli\Ą/iir nontaż
i pupl urr l rg u'l. ę rożl'('go l oJ /Jj.l .entorn\.
Powl'żsŻc cŻynniki w połączeniu z aktylvną

Polityką procluktoivą Diamonda sprawil]., że
opracorvanie {ersji specjalistycznych DA42
bylo t,vlko kwestit1czasu' W zlnoclyńkorva
tl ) trt pl.rl,'w,lt r.,,g,'.p.rJ;row.rrro nliej,
\ (' 'lJ l1r/śd/id] nparclul)' lÓ,/|l'l'Ii\\(/L'J
rv riosie kadłuba' \Ąr za]eżności od kształtu
i konstrukcji może on mieścić od 65 do 85
kg aPalirtury zadaniowej' np' kompletną
!.1r 'rr ii. "1"r'rooa,)(/1t. 

Dr ug' n n'eJ
sceln rnontażlr aparatury zadaniowej jest
.pod k,rdlrlu. g.l/rc rr.l/rJ poJuie,i. z.r-

sobnik mieszczący do 80 kg sprŻętu' Kal]inę
przystoso\\rano do montażu nrodrt|owego
stanowiska operatora sPrŻętu, uchrvy,v do
lnocowania sprzętu, poprawiającą WidocŻ
ność, rrypukłą osłollę oraz tbtele lepiej do-
stoso\Ą'ane clo cllugotr il'ałycl'r lotóur PoZa
ivydajniejszl'm systcrrcrr ener getyczll,yln
sallto]ot \,r,yposażono rv urządzenia reclu
\ri.r,r'cmitorr.rr hal.r.or.rzrlad rernr czn)

sposób mo(owania głoWicy ele ktIoo ptycŻnej W opCjonalnie pilotowanym 5amolo(ie 0PALE 42 [Fot. Krzysztof i\łelski]



silDikóu'' sPektakularnyl]1 zastosowaniem

Guardiana, bo taką nazrvę nadano I)A42
MPP (Multi Purpose Platforn), było patro

lorvanie Lonclynu I'trakcie lgrz)'sk Oljnl
pijskich w 2012 roku. Samolot (OE FMF)
wyposażony bvł u' głowjcę elektrooPt.vczną

oraŻ systel1]y konrlr]1ikacyjne.

\V le.,e 2UlJ roku DA42 \4PP Cua-
dian przeszedł pom1'ślrrie cykl prób rv locie
z radarem obserrvacji dookólnej Tlrales i
-Ma'rer. Po\v.lnly z nlr Ja o zr.lu.ourniLl
\'.rrlrolold.h leLLi,h raJar ln.rzcpr.tcu\rrc
w dno.h tryh,'ch:G\4.I rGrL'rrnd \4o\irrg

TargetLldicator) tykrywania rucholnvch
obiektów naz-iemnyc]r oIaz sAl{ (Synthetic

Aperture lladar) stosowanego do clalekocly-

stansowego IoZpoznania obrazolvego' ta1<że

lt niesprz1jających rvarunkacir irtmost'_erycz

nych lub rr' Iioc'rr l(opulkę z anteną radaru

zamontowżulo pod centralną częścią ka
<lluba, podczas gdy w nosie znajdou'ala się

gr,,u i.a elel. t rooptl cTrJ pr.rcuii.a * 
11 

r'r''e
lvidzia1nym i podczerlvieni. Całości dopel-

nia system transmjsji danych pozlvalający
na przesVł.lnie do stacji naziemnej obrazów

o Jtlz,'j rozdzielczo..i / |rn\Ąno 7 glo\\lc)
elektrooptycznej' jak i radaru z odległości
nienal 200 km' \Ą'edlug danvch produ
centa ladal może Pro$'adŻić szczegółolvą

obserrł.ację Ż $Tdajnością ponad 800 krr-r'

na godzinę, przy rozdzielczości w trybie

SAR w przedziale 0'3 3 n-r' Zasięg radaru
rł,yl]osi ponad 27 km' Iub nawet +35 km,

w zależności od rozdzielczości i warunków
atmosferycznych.

Il l1ln ' nle nn iei.'cl(nw) ln. rol\Ą l.ł7 ] l'ier-l

jest zastosowanie DA'12 jako samolott bez-

zllogolr.go on lrwiane w)żei rvla.crrrn't'i

tej maszyny spralvił1'' że stała się bazą d}a

kilku aparatów bezzałogowych: centaur
amerykańskiej firmy Aurola Flight Scien

ce, niemieckiego OPALE oraz izraelskiego

Dominatola II oplacowanego \Ą' Aelonau
tics Defense Systems. Pierwsze dwa z nich

sylWetka Diamonda DA42 W5kazuje, że maszyna WyW0_

dzi5ię Ż moto5zybow(a IFot. Diamond Airoaft]

Pilotou'an}'mi' Rozlviązanie takie zrviększa

e'J\l IclnU\C 7 .)slo\L,\Ą J1ln ap.rruLu' gd1 ż zc

1eżnie clclpotrzeb nroŹe realizować zarówlto

misje załogo'll,'e' jak i działać w trybie bez

załogowyl'n' Rekonftguracja C]entaura z jed-

nej wersji W drugą zajmuje dlvón osobom

.jedynie cztery godziny. Przy rnasie pilota
i sprzętu lzędll 200 kg samolot może prze

bywać lvpolvietrzu do 6 godzin' |eśli wtr1óie
he,?,?.11,'Bo\q nr z.-rhrer.r q0 I g ur po.a)crl'c
to długotrwah)ść ]otu \Ą'urasta do 25 llodzin'
Opcjonalnie piloto$'anl OPALE (OPtional

Piloted Aircrali Long Enrlurance) jest dzia
łem nienieckiego Rheinmetal1 Defence E]ec'

lrul''cs ClnuH' Prl} lnJ.ic \rypo5dzenia r/ę

Clu 200 kg nloże utlzłn}'w'ać się w po\Ą'ietrzu

do 15 godzin' Zależnie od 7-anonto\{anego

l'1posażenia noże realizorł'ać nisje porząd

ku puhIiczre3o Po\/ukilń Jlni',/n-ra'o\ n '( /e.

patrolo\\.e oraŻ 1ozpou-nau'cze' |ako platlor
rra opcjonalnie pilotou'ana iq'korzystfvany
jest do testowania różnorodnych s,vsternórv

przeznaczon1'ch dla nowo opracorłyvanych
bezzałogolvcóq także bojowych' Z koiei Do
minator II jest t)Towym Przedstawicielem
bezpilotowców klasy MALE (Medium Altitu'
de Long Endurance _ średniego pułapu, du-

żj długotrwałości lotu) ' Zasięgłyzaze stac1ą

naziemną przekracza 300 knr, naton]iast czas

przebywania u' powietŹu sięga 28 godzin,
przy pułapie n-raksymalnym 9100 m. AParat

może być stelorvany ze stacji naziemnej lub
prnrładzi. nlitle rv spo.oLl auLoI]on'c/ll\,
także w 7-akesie stal'tu i lądowania system

AI OL (automatic take-off and ianding)
Wyposażenie zadaniowe nroże bvć dosto

sowane do potlzeb zamawiającego' W jego

skłac1 wchodzi urrrieszczona tl' nosic samo

lnlu glor'ic:l elśk.-ooPl\c,/F.1 z kame"llni
prur r. n iou.rr rr s idzia lnego i p.rdczerrr ic

ni oraz (opcjonalnie) radirr z syntetycuna

aPelturą oraz Ióżnolodny sprzęt rozpozna
nia i lryviadu radioeiektronicŻne8o. \Varto

podkreślić' że Dominator ] 1jest pierWsZym

samolotem bezzałogowym opalty]n na plat

forn-rie samolotu załogowego z pelnyn cel-_

n rkatcm . 1'rł ilttr n Jla 'unln|ntorł l'l srvojei

klasie.
W najbliższej przyszłości polvstaną 1ul:

iLlż poWtldI) \Ą('r'je rUżnld(e 'ie \V) |lo'.rź(
nienr zadaniolrym ściśie clopasou'anyn do

potrŻeb zalrla\^/iajiicego' Infolmacje o nich
nie koniecznie znajdą się lv mediach i na

lolderach producentów, gclyż lvielu uż1't

l.,,rr nil.or^ u vzr.rje r.r. rde. /c irn ci'/ej
o ich działalności i llyPosaże]riu' tvm ]ePiej.

Polvszechnie obecny na lotrriskach całego

śWiata' nie rZucający się lv oczy, lekki i tani

lv eksploatacji DA42 jclealnie się do tego

nadaje.

Przypisy
] si]njkj diesla dosdvane b)ły 1\' lotnj.t\\'ie jllż

PI7ed ll \{qn+ światową' jak chociażby najsl,Yn

ri' .z' r,,, h l. .le, lun,o " I onJ,,) r,, in

lu 8u I n,,'" uJl" \ 'dr r 1' zr"nr
niezawodnoścj przy niskiej niasic i zadowl]ajłcej

locy osi+8 ięto doPjcro na Początku xx] s'ieku'


