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PROBLEMA 
 

Nuotoliniu būdu valdomų orlaivių naudojimas Lietuvos kariuomenėje sustiprintų šalies 

gynybinę sistemą bei saugumą. Pasaulyje šie aparatai sparčiai populiarėja ir tobulėja, kuriamos 

įvairios sistemos, integruojama įranga. Lietuvoje būtina pradėti vystyti nuotoliniu būdu valdomų 

mini orlaivių technologiją ir gebėti ją pritaikyti kariuomenės reikmėms.  

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS  
 

MTEP darbo pavadinimas: 

 

Nuotoliniu būdu valdomo orlaivio sistemos skirtos Lietuvos kariuomenės funkcijoms atlikti 

sukūrimas.  

 

MTEP darbo tikslas: 

 

Šiuo metu Lietuvos kariuomenės taktiniuose manevriniuose padaliniuose nuotoliniu būdu valdomų 

orlaivių paskirtis yra labai įvairi ir jų techninės galimybės nepakankamos. Norima sukurti pirmos 

klasės (mini) reikalavimus pagal NATO Allied Joint Publication 3.3.7 klasifikaciją atitinkantį 

nuotoliniu būdu valdomą orlaivį gebantį atlikti žvalgybos funkcijas. Tokiu būdu sustiprinant 

Lietuvos kariuomenės gebėjimą efektyviau vykdyti įvairias taktines užduotis. 

 

Darbo uždaviniai: 

 

Kuriant nuotoliniu būdu valdomą orlaivio sistemą (NBVOS), pirmojo etapo metu privaloma: 

 

1. Pateikti sumanymą, kaip bus siekiama įgyvendinti iškeltą darbo tikslą: kokius metodus ir 

technologijas planuojama naudoti, kokiose srityse žadama pritaikyti inovatyvius sprendimus, 

kuo kuriama nuotoliniu būdu valdomo orlaivio sistema būtų unikali pasaulinėje rinkoje.   

2. Sukurti, pagaminti prototipą ir pademonstruoti nuotoliniu būdu valdomą skraidantį aparatą 

pagal techninės specifikacijos reikalavimus. 

 

Antrojo etapo metu: 

 

3. Sukurti analitines, valdymo ir kitas sistemas ir integruoti jas į NBVOS: 

3.1. energijos tiekimo šaltinį ar energijos tiekimo sistemą, energijos sistemos pakrovimo 

įrenginį, kurie užtikrina pagal techninę specifikaciją nurodytą NBVOS funkcijų vykdymą; 

3.2. valdymo sistemą, kuri sugebėtų užtikrinti NBVO funkcijų vykdymą nutrūkus ar blokuojant 

radijo ir/ar GPS ryšį; 

3.3 naują lazerinį taikinių žymeklį, kuris būtų matomas tik per specialiąsias stebėjimo 

priemones. 

4. Surengti atskirų orlaivio modulių, sistemų ir programų testavimą.  

 

Trečiojo etapo metu: 

 

5. Surengti NBVOS prototipo (orlaivio, jo sistemų ir programų kaip vienos sistemos) testavimą 

realiomis naudojimo sąlygomis. 
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6. Krašto apsaugos ministerijai perduoti realiomis sąlygomis išbandytą, veikiantį, su 

integruotomis sistemomis, techninę specifikaciją atitinkantį NBVOS prototipą (du komplektus).  

 

 

Paraiškų pateikimo terminai: paraiškos dalyvauti atrankoje teikiamos Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūrai iki 2015 m. liepos 8 d. pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 2V-81, 

reikalavimus. 

Darbo atlikimo terminai: projekto trukmė – iki 30 mėn. 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros skiriamos lėšos vienam projektui iki 300 000 Eur. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. ĮVADINĖ DALIS 

 

1.1. Tikslinė paskirtis 

Pirmosios klasės „Mini“ kategorijos reikalavimus pagal NATO Allied Joint Publication 3.3.7 

klasifikaciją atitinkanti nuotoliniu būdu valdomo orlaivio sistema (toliau – NBVOS) skirta 

žvalgybos ir ugnies koregavimo tikslams: taikiniams aptikti, identifikuoti, sekti taip pat artilerijos 

ugniai stebėti bei koreguoti ir padarytai žalai įvertinti. 

 

1.2. Planuojamas panaudojimas ir vieta organizacinėje struktūroje 

NBVOS bus naudojama Lietuvos kariuomenės taktiniuose manevriniuose vienetuose. 

 

1.3. Bendrosios nuostatos 

1.3.1. Ši techninė specifikacija (toliau – specifikacija) apibrėžia reikalavimus Mini NBVOS. 

1.3.2. Šioje specifikacijoje vartojami reikšminiai žodžiai: 

1.3.2.1. PRIVALO, TURI vartojami išreikšti privalomiems reikalavimams; 

1.3.2.2. TURĖTŲ vartojamas išreikšti pageidaujamiems (neprivalomiems) reikalavimams.  

 

2. NUORODOS Į DOKUMENTUS (pridedama) 

 

2.1. MIL-STD-810, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests; 

2.2. Joint Doctrine Note 3/10 Unmanned Aircraft Systems: Terminology, Definitions and 

Classification; 

2.3. STANAG 4586 – Standard interfaces of UAV control system (UCS) for NATO UAV 

interoperability;  

2.4. STANAG 4559 – NATO Standard Image Library Interface; 

2.5. STANAG 4671 – Unmanned Aerial Vehicles Systems Airworthiness Requirements (USAR). 

 

3. REIKALAVIMAI NBVOS 

 

3.1. NBVOS sudaro: 

- Nuotoliniu būdu valdomas orlaivis (toliau – NBVO); 

- NBVO elektro-optinio stebėjimo modulis (toliau EOSM) (angl. Payload). 

- NBVO antžeminė valdymo stotis (toliau – AVS); 

- NBVO pernešamas (portabilus) video stebėjimo terminalas (toliau – PVST); 

 

3.2. NBVO privalo atitikti šiuos reikalavimus: 

3.2.1. Nuotoliniu būdu valdomo orlaivio (toliau – NBVO) valdymo nuotolis turi būti ne mažesnis 

kaip 20 km; 

3.2.2. NBVO konstrukcija turi būti moduline (angl. Modular). NBVO turi būti paleidžiamas 

greičiau nei per 10 min, taip pat turi būti galimybė pradėti skrydį neįjungus AVS. 

3.2.3. NBVO nepertraukiamo skrydžio laikas (angl. Flight Duration) turi būti ne mažiau kaip 10 

val. dieną ir 6 val. naktį; 

3.2.4. NBVO triukšmo lygis užduoties vykdymo rajone esant normalioms aplinkos sąlygoms 200 m 

aukštyje neturi būti girdimas 1-3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus. T.y. prie bendro triukšmo 

fono 1-3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus turi prisidėti ne daugiau kaip 3 dBA matuojant 

ekvivalentinį garso slėgio lygį. 

3.2.5. NBVO baterijų įkrovimo priemonės turi užtikrinti baterijų pakrovimą naudojant 

220/110/24/12 V elektros tinklus (esant elektriniam arba hibridiniam varikliui), taip pat turi turėti 

galimybę įkrauti lauko sąlygomis naudojant alternatyvius energijos šaltinius. 
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3.2.6. NBVO privalo turėti vidinę atmintį  leidžiančią įrašyti stebimą informaciją (video ir foto) ne 

mažiau kaip 4 val.; 

3.2.7. NBVO nusileidimų (neaptarnaujamų skrydžių) skaičius ne mažiau kaip 50 kartų 

nereikalaujančių ilgai trunkančio įrangos remonto ir keitimo (kai paleidimo laikas viršytų 10 min); 

3.2.8. NBVO kreiserinis greitis turėtų būti 40-60 km/h, maksimalus greitis – 120  km/h, leistinas 

operacijoms vėjo greitis iki 15 m/s; 

3.2.9.  NBVO turi būti aprūpinta EOSM leidžiančia vykdyti taikinių aptikimą ir indentifikavimą 

dienos ir nakties metu (24/7). 

3.2.10. NBVO paleisti ir nutupdyti nereikalaus specialaus ilgalaikio operatoriaus parengimo. 

Paleidimas turi būti vykdomas iš rankų arba panaudojant kitas minimalias priemones. 

3.2.11. NBVO nusileidimo aikštelė turi būti ne didesnė kaip 60 m ilgio ir 60 m  pločio. Nesant GPS 

ir valdymo ryšiui, nusileidimo aikštelė ne didesnė kaip 300 m ilgio ir 300 m pločio. 

 

3.3. EOSM privalo atitikti šiuos reikalavimus: 

3.3.1. EOSM turi būti dviejų tipų, su galimybe jį keisti. Vienu metu NBVO vykdo užduotį tik su 

vieno tipo EOSM. 

3.3.1.1. Pirmą EOSM tipą sudaro: 

- Video kamera (toliau – VK), VK raiškos (rezoliucijos) dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 Mpix. 

VK optinio vaizdo priartinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 5X.  

- Termo vizualinė kamera (toliau – TVK), TVK jutiklio matricos raiška privalo būti ne mažesnė 

kaip 640 x 480 pix. TVK turėtų būti pagaminta pagal šaldomos (angl. cooled) matricos 

technologiją. 

- Lazerinis taikinių žymeklis (toliau – LTŽ). LTŽ turi būti matomas tik per naktinio matymo 

prietaisus. LTŽ turi būti suderintas su kita EOSM stebėjimo įranga; 

3.3.1.2. Antrą EOSM tipą sudaro: 

- VK, VK raiškos (rezoliucijos) dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 Mpix. VK optinio vaizdo 

priartinimo dydis turi būti nemažesnis kaip 5X.  

- TVK. TVK jutiklio matricos raiška privalo būti ne mažesnė kaip 640 x 480 pix. TVK turėtų būti 

pagamintas pagal šaldomos (angl. cooled) matricos technologiją  

- LTŽ. LTŽ turi būti registruojamas specialiame bangų ruože, kuris neturi būti matomas per įprastus 

naktinio matymo prietaisus. LTŽ turi būti suderintas su kita EOSM stebėjimo įranga; 

3.3.2. EOSM turi būti atsparus išorės poveikiui (apibrėžta MIL-STD-810) ir privalo turėti vaizdo ir 

LTŽ stabilizavimo sistemą. 

3.3.3. EOSM turi užtikrinti stebėjimą: 360° kampu horizontalioje ir +10° / –95° vertikalioje 

plokštumose; 

3.3.4. EOSM montavimą/pakeitimą privalo būti galima atlikti lauko sąlygomis. Vieno EOSM 

montavimas/pakeitimas turi užimti neilgiau kaip 5 min.; 

3.3.5. EOSM turi užtikrinti objekto stebėjimą ir žymėjimą nuo 200 m iki 1000 m aukštyje virš 

žemės lygio. 

 

3.4. AVS privalo atitikti šiuos reikalavimus: 

3.4.1. AVS turi užtikrinti NBVO skrydžio valdymą ir EOSM matomo vaizdo priėmimą. 

3.4.2. AVS turi valdyti NBVO EOSM darbą (įrašant vaizdą, darant nuotraukas, valdant kameros 

stebėjimo kryptį ir vaizdo priartinimą, naudoti LTŽ); 

3.4.3. AVS turi užtikrinti NBVO skrydžio ir užduoties programavimą;  

3.4.4. AVS naudojama programinė įranga turi būti su vartotojui draugiška sąsaja (angl. User 

friendly interface); 

3.4.5. AVS turi užtikrinti šias galimybes: 

- vykdyti užduotį nesuvedant užduoties taškų į valdymo programą;  

- iš anksto nurodyti grįžimo maršrutą tam atvejui jei NBVO praranda ryšį su AVS (tam kad išvengti 

draudžiamų ar pavojingų rajonų); 

- iš anksto suvesti taikinių koordinates (ne užduoties praskridimo taškus); 
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- išsaugoti stebimo objekto koordinates; 

- sužymėti pavojingus objektus (pvz. elipsė, poligonas, pavadinimas, skirtingos spalvos) ant 

valdymo žemėlapio suvedant tikslias koordinates;  

- sujungti nuotraukas į vieną paveikslą valdymo stotyje ir susieti jį su žemėlapiu bei koordinačių 

sistema; 

- keisti koordinačių sistemas tarp MGRS (angl Military grid reference system) ir Geografinės 

koordinačių sistemos. 

- keisti atstumo, ploto, temperatūros matavimo vienetus (pvz: km/h į m/s, km/h į mylias/h, į 

mazgus, pėdas, Celsijaus laipsnius į Farenheito ir pan.) 

- automatinį NBVO sekimą paskui AVS (angl. „follow me“ funkcija); 

- perduoti valdymą iš vienos AVS kitai; 

- nustatyti kokia informacija turi matytis ant daromų nuotraukų (pvz: centro koordinatės, orlaivio 

aukštis, orlaivio numeris, atstumas nuo orlaivio iki stebimo objekto); 

- su AVS vykdant užduotį keisti vieną NBVO kitu. 

3.4.6. AVS privalo sudaryti saugius  koduotus valdymo ir video informacijos apsikeitimo kanalus. 

3.4.7. AVS turi leisti įrašyti stebimą vaizdą į informacijos nešėją arba pasinaudojant radijo ryšio 

įranga perduoti video informaciją  kitam vartotojui.  

3.4.8. AVS privalo užtikrinti iki 5 m sąveiką su pernešamu video stebėjimo terminalu. 

 

3.5. PVST turi būti naudojamas tiesioginei transliacijai (vietovei stebėti realiu laiku; signalas – 

koduotas). PVST turi leisti operatoriui stebėti NBVO matomą vaizdą ir valdyti EOSM (įrašant 

vaizdą, darant nuotraukas, valdant kameros stebėjimo kryptį ir vaizdo priartinimą,  panaudoti LTŽ 

ir pan.). 

 

3.6. Reikalavimai NBVOS 

3.6.1. NBVOS turi veikti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis taip kaip apibrėžta  MIL-STD-810 

(aplinkoje C1-B3). 

3.6.2. NBVOS turi turėti šiuos NBVO veikimo režimus: 

- 1 režimas – NBVO valdomas tiesiogiai AVS pagalba, video informacija perduodama realiu laiku. 

- 2 režimas – NBVO skrydžio programuojamas režimas įskaitant užduotis už valdymo ryšio ribų 

(angl. Beyond Line of Sight), iš anksto nustatant maršruto taškus, stebėjimo ir nusileidimo zonas. 

Vykdydamas užduotį kaupia informaciją vidinėje NBVO atmintyje. 

- 3 režimas – NBVO skrydžio režimas, kai dingsta GPS ir valdymo ryšys su AVS. NBVO turi 

gebėti autonomiškai tęsti nustatytą užduotį, kaupti žvalgybinius duomenis vidinėje NBVO 

atmintyje ir grįžti į nustatytą paleidimo/nusileidimo vietą. 

3.6.3. AVS ir PVST turi užtikrintai veikti sumontuota visureigyje, pėstininkų kovos mašinoje ar 

kitoje transporto priemonėje ir būti valdoma žygio metu. 

3.6.4. NBVOS privalo leisti nustatyti stebimo objekto koordinates ir kitą informaciją reikalingą 

artilerijos ugniai koreguoti. 

3.6.5. NBVOS AVS privalo turėti taikinių analizei atlikti grafinę analitinę programą. Programa turi 

būti nesudėtinga naudoti (angl. User friendly interface), t. y. nereikalauti ilgo specialiojo vartotojų 

pasirengimo dirbti su ja. Analitinė grafinė programa turi gebėti: 

- išskirti judančius objektus 

- atskirti žmogų, ginkluotą žmogų, 

- atskirti karinės technikos rūšis, transporto rūšis. 

- atvaizduoti išvadas grafiškai nurodant koordinates, išsidėstymą, schemos mastelį ir taktinius 

ženklus bei perduoti duomenis kitiems vartotojams; 

3.6.6. NBVOS turi būti pernešama ir valdoma ne daugiau kaip 2 žmonių, kurie yra atsakingi už jos 

transportavimą ir paruošimą skrydžiui; 

3.6.7. NBVOS transportavimo metu turi tilpti į 2 taktinio dydžio kuprines. NBVOS privalo sverti ne 

daugiau kaip 25 kg.  
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3.6.8. NBVOS turi turėti nusileidusio NBVO aptikimo sistemą – į NBVO integruotą paieškos 

švyturį, aptinkamą tik su specialiomis priemonėmis. Aptikimo atstumo spindulys iki 200 m. 

3.6.9. NBVOS naudojamas dažnių spektras privalo būti suderintas su leidžiamais Lietuvos 

Respublikoje (derinti su Nacionalinių karinių dažnių agentūra). 

3.6.10. Turi būti galimybė nuotoliniu būdu arba programiškai sunaikinti NBVO vidinėje atmintyje 

esančius duomenis. 

3.6.11. Turi būti numatyta NBVOS funkcionalumo plėtros galimybė. 

 

4. PRIVALOMĄ NBVOS PROTOTIPO KOMPLEKTĄ SUDARO: 

4.1. NBVO – 2 vnt.; 

4.2. NBVO AVS – 1 vnt.; 

4.3. NBVO PVST – 1 vnt.; 

4.4. NBVO EOSM su dienine ir termo vizualine kameromis bei LTŽ matomu naktinio matymo 

prietaisais – 2 vnt.; 

4.5. NBVO EOSM su dienine ir termo vizualine kameromis bei LTŽ matomu specialiais naktinio 

matymo prietaisais – 2 vnt.; 

4.6. NBVO skirti pakraunami elektros akumuliatoriai – 4 kompl.; 

4.7. Elektros akumuliatorių pakrovėjas lauko sąlygomis – 1 vnt. (NBVO akumuliatorių pakrovimo 

laikas ne ilgiau kaip 2 val.); 

4.8. NBVO švyturio aptikimo prietaisas – 1 vnt.; 

4.9. NBVOS priežiūros priemonės ir įrankiai – 1 kompl.; 

4.10. NBVO transportavimo taktiniai krepšiai/kuprinės – 2 vnt.; 

4.11. Instrukcija – 1 vnt. 

 


