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BLISKI KONIEC PRÓB "CYFROWYCH" UH-60V
U.S. Army Operational Test Command prowadzi ocenę, w warunkach maksymalnie zbliżonych do
bojowych, zmodernizowanych, „ucyfrowionych” śmigłowców UH-60V Black Hawk. Pod tym
oznaczeniem kryje się program modyﬁkacji używanych przez wojska lądowe „analogowych”
śmigłowców UH-60L do standardu podstawowych obecnie, „cyfrowych”, UH-60M. Zastosowanie tego
pakietu zamiast zakupu nowych naszym ma zapewnić armii amerykańskiej oszczędności liczone w
setkach milionów dolarów.
Załogi z Company A, 2nd Battalion, 158th Aviation Regiment, 16th Combat Aviation Brigade prowadzą
na zlecenie U.S. Army Operational Test Command Aviation Test Directorate intensywne testy
poligonowe zmodernizowanych maszyn UH-60V. Wiropłaty wyposażono w systemy rejestrujące
parametry lotu oraz działania załogi, jak również wiele systemów symulacyjnych. Są wśród nich np.
trzy niezależne systemy cyfrowej symulacji zagrożeń systemami przeciwlotniczymi, oraz elementy
„blue force tracking” stosowane podczas ćwiczeń poligonowych.
Ma to zapewnić warunki testów maksymalnie zbliżone do realnych sytuacji bojowych. Załogi ćwiczą
loty w dzień i nocą, z użyciem gogli NVG oraz wg. wskazań instrumentów, również w warunkach
symulacji trudnych warunków atmosferycznych. Przeprowadzono transport ładunków podwieszonych,
ewakuację medyczną w dzień i nocą, atak powietrzny, desant i wiele innych typowych misji. Załogi
wylatają ogółem na trzech prototypach UH-60V ponad 200 godzin, wykonując w tym czasie rozmaite
zadania, podobne do wyżej wymienionych.

Analogowa kabina UH-60L (po lewej) oraz nowa, cyfrowa awionika UH-60V (po prawej). Fot. Northrop Grumman

Jest to jedna z ostatnich faz poprzedzających uruchomienie programu modernizacji 760 śmigłowców
UH-60L do nowego standardu, który zapewni im możliwości porównywalne do najnowszego
używanego przez armię amerykańską wariantu UH-60M Black Hawk. Pakiet modernizacyjny
koncentruje się na ucyfrowieniu awioniki i zwiększeniu świadomości sytuacyjnej załogi oraz
modyﬁkacji systemów defensywnych.

Wymianie podlegają instrumenty analogowe, zamiast nich zastosowano tzw. szklany kokpit o otwartej
architekturze, w którego skład wchodzą, między innymi, zintegrowany system nawigacyjny, monitory
wielofunkcyjne i cyfrowe systemy obrazowania danych. Dzięki temu maszyny w wersji V wyposażone
będą w awionikę całkowicie zgodną z awioniką maszyn w wersji UH-60M. Załoga śmigłowca
dysponować będzie znacznie zwiększoną świadomością sytuacyjną, maszyna będzie bezpieczniejsza,
znacząco obniżone zostaną także koszty obsługi śmigłowców i ujednolicony zostanie proces szkolenia
załóg tych wiropłatów.
Realizujący ten program koncern Northrop Grumman wykorzystał w tym procesie gotowe rozwiązania,
np. komputer misji przeznaczony dla AH-1Z i UH-1Y. Sam nowy moduł awioniki/komputera misji
oznaczono jako FlightPro Gen III, ma on być oferowany również innym klientom. Potencjalnie istnieje
możliwość użycia tego pakietu do modernizacji innych śmigłowców.

