GOD-1 ”IRIS”

NOWOŚĆ

STABILIZOWANA OBSERWACYJNO-CELOWNICZA GŁOWICA OPTOELEKTRONICZNA

Stabilizowana obserwacyjno-celownicza głowica optoelektroniczna dowódcy GOD-1 jest wyrobem zaawansowanym
technologicznie, posiadającym szereg cech użytkowych umożliwiających łatwą integrację z platformami bojowymi
(pojazdy, moduły uzbrojenia-zestawy np. lotnicze). Jej konstrukcja umożliwia zastosowanie na różnego typu
pojazdach lądowych przeznaczonych do wykrycia, rozpoznania, identyfikacji celów naziemnych i powietrznych.
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GOD-1 ”IRIS”
Stabilizowana obserwacyjno-celownicza głowica optoelektroniczna dowódcy jest przeznaczona do wykrywania, śledzenia i celowania
do celów naziemnych i powietrznych w Zdalnie Sterowanym Systemie Wieżowym, w warunkach oświetlenia dziennego i w nocy.
Cechy wyróżniające produkt:

Dane Techniczne

• uzyskanie wysokiej jakości parametrów stabilizacji,
• umożliwia konfigurację i integrację sensorów tj. kamery termowizyjnej, kamery telewizyjnej, dalmierza laserowego zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami użytkownika,
• precyzyjne śledzenie celu we współpracy z videotrackerem,
• możliwość obserwacji dookólnej.

Platforma
Zakres obserwacji: elewacja / azymut

-20° ÷ +70° / n x 360°

Prędkość kątowa: max. / min.

1,0 rad/s / 200 μrad/s

Przyśpieszenie kątowe

1 rad/s2

Dokładność stabilizacji

 200 μrad (1ơ)

Rozdzielczość pomiaru kąta

100 μrad (16 bitów)

Interfejs sterujący

Sterowanie modułem odbywa się za pomocą interfejsu RS422 lub CAN

Kamera dzienna TV
Pole widzenia: szerokie / wąskie

10,7° × 8° / 3,3° × 2,5°

Wyjściowy sygnał wideo

standard CCIR PAL
Szerokie pole widzenia:

Wąskie pole widzenia

Wykrycie celu

4000 m

7500 m

Rozpoznanie celu

2000 m

4000 m

Identyfikacja celu

700 m

1800 m

Zasięgi są określone zgodnie z normami STANAG 4351 i STANAG 4348 do celu o wymiarach 2,3 m x 2,3 m
Kamera termowizyjna
Zakres długości fali

3 – 5 μm

NETD

< 30 mK

Rozdzielczość

640x512 pikseli

Wyjście video

PAL

Pole widzenia: szerokie / wąskie

10° x 8° / 3,1° x 2,5°

Czas gotowości do pracy

< 7 minut
Szerokie pole widzenia:

Wąskie pole widzenia:

Wykrycie celu

4600 m

12000 m

Rozpoznanie celu

1500 m

5000 m

Identyfikacja celu

750 m

2500 m

Zasięgi są określone zgodnie z normą STANAG 4347 do celu o wymiarach 2,3 m x 2,3 m
Dalmierz laserowy
Klasa bezpieczeństwa

3R

Długość fali

1,54 μm (bezpieczna dla oka)

Zakres pomiaru odległości

100 ÷ 10000 m

Dokładność pomiaru odległości

±5m

Rozbieżność wiązki laserowej

 0,7 mrad

Minimalna odległość między celami

20 m

Inne
Zakres temperatur pracy

-30°C ÷ +50°C

Masa głowicy

80 kg

Pobór mocy

280W max.

