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ROYAL NAVY KUPIŁA NAWODNY BEZZAŁOGOWIEC
Podczas Tygodnia Sił Zbrojnych BAE Systems i Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii (Royal
Navy) ogłosiły zawarcie kontraktu o wartości 3,2 mln GBP na dostawę autonomicznej łodzi półsztywnej
Paciﬁc 24. Ma ona stanowić wyposażenie okrętów Royal Navy.
Autonomiczne zdolności łodzi półsztywnej (RIB) BAE Systems Paciﬁc 24 (P24), podstawowego
elementu ﬂoty nawodnej, mogą znacznie zwiększyć zdolność Royal Navy do ochrony marynarzy
znajdujących się w zasięgu jej operowania, ponieważ zmodernizowana łódź jest w stanie wykonać
swoje zadania bez załogi i może być kierowana z okrętu.
Autonomiczna P24 została zakupiona w ramach programu Navy X (akceleratora autonomii
i skuteczności Royal Navy), który ma na celu dostarczanie nowych technologii w ręce marynarzy i
piechoty morskiej.
Czytaj też: Drony nawodne uzbrojeniem okrętów Royal Navy
Minister ds. Zamówień Obronnych, Jeremy Quin, powiedział: „Rozpoczęcie prób bezzałogowej łodzi
Paciﬁc 24 jest ważnym krokiem naprzód w rozwoju autonomicznych zdolności Royal Navy do
zagwarantowania, że nasza ﬂota pozostanie w czołówce innowacji i technologii wojskowych, gotowa
sprostać ewoluującym zagrożeniem współczesnej wojny”.
Brooke Hoskins, dyrektor ds. produktów i usług szkoleniowych w BAE Systems, powiedziała:
„Fantastycznie jest widzieć, jak pierwsza autonomiczna łódź Paciﬁc 24 Royal Navy wypływa
na szerokie wody w tym trudnym czasie. Ten milowy krok był celem, odkąd w zeszłym roku
zademonstrowaliśmy jej autonomiczne możliwości.
Czytaj też: Podwodne wzmocnienie Royal Navy. HMS Audacious ruszył do bazy
„Jest to kluczowy krok we wspieraniu projektu Navy X, przekształcając to, co pierwotnie było
innowacyjnym eksperymentem badawczo-rozwojowym, w rzeczywiste zdolności Royal Navy. Kontrakt
ten jest jedną z pierwszych umów na autonomiczne łodzie w projekcie Navy X. Z dumą wspieramy
autonomiczne wymagania Royal Navy, obejmujące zwiększenie jej skuteczności operacyjnej przy
jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia, lub zagrożenia, marynarzy” – dodała.
Kmdr ppor. Rob Manson, szef ds. wymagań projektu Navy X, powiedział: „Autonomiczna P24 to nie
tylko krok naprzód dla Royal Navy w operacjach bezzałogowych, ale także zapewnienie, że
pozostajemy w czołówce ulepszeń technologicznych i innowacji.

Czytaj też: Firma Liquid Robotics upublicznia dane nawodnego dronu SHARC
„Pierwsze zadania będą prawdopodobnie znane naszym załogom okrętów Royal Navy, które już
obsługują załogowe PIB R24, jednak autonomiczny charakter tej łodzi daje ogromne możliwości i
elastyczność działania. Dodatkowo tę zdolność można nieustannie ulepszać, dzięki stałym
aktualizacjom i modernizacji, co zapewni regularne polepszanie zdolności naszych okrętów i
możliwości działania przez marynarzy” – dodał.
Pomyślne wodowanie łodzi miało miejsce w Trafalgar Wharf w Portsmouth na początku tego miesiąca,
pomimo wyzwań związanych z obecną pandemią COVID-19.
Czytaj też: Białoruś pracuje nad morskim dronem nawodnym
BAE Systems i Navy X będą nadal współpracować przy opracowywaniu swojej pierwszej
autonomicznej P24, która przejdzie serię prób akceptacyjnych w 2020 r.
Sukces tych prób może zdecydować, czy Royal Navy zdecyduje się na zmodernizowanie, czy
zamówienie całej ﬂoty takich jednostek. Może to obejmować ich wdrożenie jako wyposażenia
przyszłych okrętów, takich jak fregaty typu 26 lub typu 31.

