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1. Glossary 
 

Acronyms Signification 

  

UAS Unmanned Aerial System 

UAV Unmanned Aerial Vehicle 

AV Air Vehicle 

GCS Ground Control System 

LOS Line Of Sight 

GDT Ground Data Terminal 

DL Data Link 

SAR Search And Resque 

ISR Intelligence Surveillance and Reconnaissance 

ISTAR 
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and 
Reconnaissance 

IR Infra Red 

EO Electro Optical 

AGL Above Ground Level 

ASL Above Sea Level 

VS Stalling Speed or Minimum Steady Flight Speed 

VNE Never Exceed Speed 

IAS Indicated Air Speed 

MTOW Maximul Take Off Weight 

TBD To Be Defined 

TOD Take-Off Distance 

CEP Circular Error Probability 

http://en.wikipedia.org/wiki/Search_and_rescue
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence,_surveillance,_target_acquisition,_and_reconnaissance#ISR_.28Intelligence.2C_surveillance_and_reconnaissance.29
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence,_surveillance,_target_acquisition,_and_reconnaissance
https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_error_probable
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2. Scopul documentului 
 

 

 

Acest document prezintă descrierea generală, performanțele, capabilitățile și specificațiile 

lansatorului model H01-30. Acest document va fi actualizat periodic, pentru a reflecta cu 

cât mai mare acuatețe starea lansatorului model H01-30.  
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3. Generalități 
Procedura de decolare a UAV Hirrus implica accelerarea acestuia pana ce se depaseste VS. 

UAV Hirrus nu este dotat cu tren de rulare si nu poate fi decolat prin aruncare din mana. 

In acest scop este utilizat lansatorul. 

Alcatuirea generala a unui Lansator compus din trei tronsoane, este ilustrata in figura de 

mai jos. 

 

 

Figure 1 Componenta lansator 

 

 

În scopul depozitării, lansatorul este blocat în stare pliată, în interiorul containerului de 

transport. Piciorul din spate, căruciorul și mânerul troliului sunt separate de lansator. 

 
 

 
Figure 2 Lansatorul pliat 
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4. Principiul de funcționare 
Elementul propulsor este constituit dintr-o baterie de resorturi din elastomer (tuburi de 

cauciuc), care este tensionată înainte de efectuarea lansării. 

Bateria de resorturi este pre-tensionată de până la patru ori lungimea inițială, prin 

înfășurarea unui cablu pe un vinci manual. 

Pentru efectuarea lansarii, se actioneaza un declansator (manual sau prin comanda 

radio), care elibereaza caruciorul lansatorului. Acest carucior, avand UAV amplasat pe el, 

culiseaza pe sinele lansatorului, propulsand astfel UAV pana la viteza necesara decolarii. 

 

 
 

 
Figure 3 Principiu functional lansator 
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5. Specificatii functionale 
 

Energie max lansare:     1,8 kJ (190 daN forta la start); 

UAV MTOW:       11 kg; 

Viteza minima lansare la MTOW:    17 m/s. 

 

 

6. Specificatii dimensionale 
 

Lungime lansator montat:    4 m; 

Unghi inclinare rampa (pe teren orizontal): 9°; 

Amprenta la sol:     triunghi isoscel (baza 1m, inaltime 4m); 

Dimensiuni lansator pliat:    1,4 m x 0,35 m x 0,25 m; 

Greutate:       17,5 kg. 

 

 

7. Specificatii operationale 
 

Durata montare/demontare:    5 min. / 5 min.; 

Durata armare intre doua lansari:    1 min.; 

Armare:      vinci actionat manual; 

Comanda lansare:     automata sau manuala. 

 

 

8. Sistem de siguranta 
 

Din motive de siguranță și protecție a operatorului, unitatea de propulsie (baterie 

elastomeri, blocuri tractare, cablu tractare) este complet închisă în interiorul tronsoanelor. 

În afară de faptul că unitatea de propulsie este complet închisă în interiorul tronsoanelor, 

lansatorul prezintă un sistem complex de siguranță, atât mecanic, cât și software. 

Sistemul de siguranță UAS evaluează, de asemenea, starea aeronavei și nu permite 

efectuarea lansării dacă aeronava nu a trecut printr-o procedură de listă de verificare 

(check-list) amănunțită. 
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9. Specificații constructive 
Construcție modulară compusă din trei tronsoane, permițând astfel lansatorului să fie pliat 

convenabil pentru depozitare. Tronsoanele sunt articulate cu balamale care facilitează 

plierea și sunt prevăzute cu zăvoare pentru blocarea ansamblului în poziția de funcționare. 

De asemenea, în scopul manipulării, lansatorul poate fi blocat în stare pliată, utilizând un 

zăvor dedicat, plasat convenabil în spatele troliului.  

 

 

   
 

 

 

Tronsoanele au o structură de tip „Omega”. Sunt realizate din materiale compozite și au o 

cale de rulare din placă de duraluminiu 
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Unitatea de propulsie: bateria de elastomeri (tuburi latex), împreună cu blocurile 

tractoare sunt inchise complet în interiorul tronsoanelor, din considerente de protecție 

atât a elementelor mecanice cât și a operatorilor în eventualitatea cedării unui resort 

elastomeric. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Căruciorul pe care se amplasează vehicolul aerian este construit dintr-o structură de 

materiale compozite, pentru a fi ușor și rezistent. Elementele de glisare sunt dotate cu 

rulmenți plasați in poziții bine definite pentru a se reduce frecările de culisare, în faza de 

propulsie. 
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Coarda tractoare este atașată căruciorului prin intermediul unui quick pin.  

 

  
 

 

 

Un pin de siguranțare este intordus într-un orificiu de siguranșare a declanșatorului, 

pentru a se preveni eliberarea accidentală a căruciorului. 
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Căruciorul este reținut de un declanșator, prin clanșarea acestuia sub pârghia 

declanșatorului, fără a fi nevoie de a acționa sistemul de declanșare. 

 

 

 
 

 

 

După finalizarea cu succes a listei de verificare și înlăturarea pinului de siguranță, 

comanda de lansare poate fi executată de la distanță, de pe sistemul de comandă la sol 

(GCS). Declanșatorul eliberează căruciorul pentru a lansa UAV-ul, fără a fi nevoie de 

intervenție umană directă. Cu toate acestea, dacă este necesar, comanda de lansare 

poate fi executată și manual, prin introducerea pinului de siguranță în declanșator. 

Operatorul poate acționa pinul de siguranță ca o pârghie, pentru a executa comanda de 

lansare. 
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În partea frontală a lansatorului este instatat un grup de scripeți care ghidează coarda 

tractoare pe durata tensionării bateriei de elastomeri. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul de scripeți este conceput astfel încât, în conjucție cu tensiunea remanentă din 

bateria de elastomeri, are și rolul de a frâna căruciorul la sfârșitul fazei de lasnsare, după 

ce UAV-ul părăsește lansatorul. 
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10. Mentenanță 
 
 

Componentă 

Resursă Descriere 

Nivel Ore de 
funcționare 

Număr de 
lansări 

Ani   

      

Componente cinematice 

(Kit lansare) 

n.a. 10 n.a. Inspecție O-Level 

n.a. 400 n.a. Înlocuire I-Level 

Tronsoane lansator n.a. 800 6 Înlocuire I-Level 

 
 
 
 
 
 
 

 


