Monitorovací letoun Scanner 1

V dnešní době zažívají nevídaný rozmach nejrůznější prostředky bez lidské osádky, zejména bezpilotní letadla. Snad všechny vyspělé země už je vyvíjejí, vyrábějí a zařazují do výzbroje. Výjimkou pochopitelně není ani Česká republika. Průzkumný letoun Sojka je pravděpodobně nejznámějším, ale rozhodně ne jediným českým letadlem bez osádky. Mezi dalšími lze uvést zajímavý monitorovací letoun Scanner 1, který byl na rozdíl od Sojky konstruován především pro oblast vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Také to odpovídá světovému trendu, jímž je užívání bezpilotních letadel nejen v armádě, ale také u policie a dalších ozbrojených sborů. V České republice by takový dálkově ovládaný vzdušný monitorovací prostředek mohl tvořit užitečnou součást integrovaného záchranného systému.

Vizáž leteckého modelu
Scanner 1 je výrobkem společnosti Hacker Model Production a.s., která vznikla v roce 1990. Nejprve se zabývala leteckými modely, aby pak rozšířila obor působnosti a začala se věnovat také vývoji nových technologií a strojů a návrhům a výrobě prototypů nejrůznějších zařízení. Letoun Scanner 1 byl představen v roce 2005, kdy získal prestižní ocenění „Objev – novinka roku 2005“ od CDAI Review, tj. oficiálního časopisu Asociace obranného průmyslu. Objevil se na řadě výstav bezpečnostní techniky a mj. i díky své poněkud neobvyklé koncepcí přitáhl pozornost tuzemských i zahraničních zájemců.
Při pohledu na Scanner 1 se nelze ubránit otázce, kde (pokud vůbec někde) se nachází hranice mezi sofistikovaným leteckým modelem a malým bezpilotním letounem. Scanner 1 byl totiž záměrně konstruován jako miniatura běžného vrtulového cestovního letounu, takže se podobá více špičkové dálkově řízené maketě než monitorovacímu prostředku pro bezpečnostní úkoly. Scanner 1 je zcela konvenčně řešený hornoplošník s křídlem o třímetrovém rozpětí a nejvyšší vzletovou hmotností 25 kg. Konstrukce je převážně laminátová a překližková. Pohon zajišťuje dvouválcový benzínový agregát ZDZ Boxer o objemu 100 cm3, který dodává výkon 8 kW (11 koní). Nejvyšší rychlost letounu přesahuje 100 km/h, cestovní rychlost se pohybuje kolem 80 km/h, operační dostup činí 1000 m a vytrvalost zhruba dvě hodiny. Pro start stačí dráha okolo 50 metrů a pro přistání přibližně 100 metrů.
Pro ovládání slouží speciální duální vysílačka, která se podobá řídicím systémům pro letecké modely. Letoun má elektronický gyroskopický stabilizační systém. Ovládání letadla je možné na vzdálenost přibližně tří kilometrů. Celý komplex Scanner 1 se v rozložené podobě vejde do běžného dodávkového nebo terénního automobilu a jeho obsluhu bez problémů zvládnou dvě osoby, jejichž zaškolení není nikterak náročné. Příprava letounu ke startu nebo naopak složení zpět do automobilu zaberou jen několik minut.

Široký rozsah úkolů
Od špičkového modelu se Scanner 1 pochopitelně liší hlavně užitečným zařízením na palubě. Standardní vybavení představuje pohyblivě umístěná digitální IP kamera, digitální fotoaparát a vysílací zařízení, které je schopno přenášet signál z kamery na zem v reálném čase. Na zemi se kromě zmíněné duální vysílačky pro řízení letu nacházejí dvě další zařízení, z nichž každé velikostí odpovídá standardnímu kufru a je napájeno z baterií. První je IRS (Image Receiving System), terminál s velkým displejem pro zobrazení signálu z kamery a fotoaparátu a zároveň s prvky pro ovládání obou přístrojů. Druhým je GDT (Ground Data Terminal) čili stanice pro příjem telemetrických dat z letounu (polohy, výšky a rychlosti); součástí stanice je i displej ke zobrazení polohy letadla na geodetické mapě.
Scanner 1 ovšem může nést i jiné přístrojové vybavení, např. infračervenou kameru, laserový dálkoměr a zaměřovač, detektor plynů, měřič radiace nebo retranslační stanici. Nejvyšší váha užitečného zařízení činí 10 kg. Využití letadla je mimořádně široké. Obecně se jedná hlavně o průzkum, monitorování, sledování a ostrahu území, hranic nebo konkrétních objektů. Může jít o hlídání jaderných elektráren, záchranné akce v horách, sledování stavu řek, zjišťování úniků chemických látek při haváriích, vzdušné topografické snímkování, řízení provozu na silnicích, ostrahu dálkových ropovodů nebo plynovodů atd.
Tento výčet ukazuje, že v bezpečnostním systému České republiky, zejména v sektoru vnitřní nebo „měkké“ bezpečnosti, by se mohl letoun Scanner 1 skutečně dobře uplatnit. Samozřejmě je důležité, aby se ve státním rozpočtu našly na tento pozoruhodný prostředek finance a aby se podařilo dosáhnout úspěchů také na světovém trhu. Scanner 1 ale v každém případě prokazuje rostoucí úroveň českého průmyslu, který už chce dosahovat úspěchů i v tak náročném sektoru bezpečnostní techniky, jakým bezpilotní letadla bezesporu jsou.
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