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jest firmą typu spin-off działającą w sektorze inżynierii kosmicznej i satelitarnej,
założoną przez Instytut PIAP.

Rozwija i oferuje technologie oraz produkty w obszarze: ramion robotycznych i efektorów końcowych
służących do przechwytywania i serwisowania satelitów. Spółka oferuje również usługi w obszarze
projektowania i wykonania MGSE, oraz struktur pomocniczych i mechanizmów dla satelitów.

jest wiodącym producentem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych w Polsce i
jednym z głównych producentów tego typu urządzeń na świecie.

Instytut zajmuje się prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych dla nowoczesnych systemów
cybernetycznych. Zakres kompetencji i doświadczenia projektowego obejmuje między innymi: fuzję
danych, wizję maszynową, bezzałogowe systemy autonomiczne, systemy wbudowane, inteligentne
kamery, roboty mobilne, manipulatory i chwytaki, systemy sterowania i dowodzenia oraz pojazdy
specjalne.
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PIAP SCOUT
max. speed: 2 m/s
Cel: określenie max. bezpiecznej prędkości (teleoperacja)  oraz zbadanie wpływu zróżnicowanych warunków środowiskowych na 
rzeczywistą osiąganą prędkość. 

RaCER FTR 



Field Test Rover System (PIAP)

Rover
• Komputer pokładowy
• Odometria
• Moduł radiowy

Sensory
• 3 kamery (front, rear, pan-tilt) z oświetleniem
• Lidar: Velodyne PUCK
• ToF camera: Microsoft Kinect 2
• GNSS module 

Rover Control Unit (RCU)
• Bieżący obraz z kamer
• Pointcloud (Lidar / ToF)
• GPS-based global localization (pozycja FTR na mapie) 



Główne parametry do przetestowania podczas MFTC



Miejsce realizacji Kampanii RaCER



Main Field Test Site – Lunar-yard

pow.: 1.2 hektara

wielkość: 140 m x 100 m

Przeszkody umieszczone na Test Site: 

1 krater - 10 m 

2 głębokie wykopy (1 - 2 m)

8 wzniesień (~20°) 

3 głazy (~ 80 cm diameter)

Kilkaset większych głazów – bazaltowe słupki (~ 20 - 40 cm)

< 1000 mniejszych przeszkód – kamieni (5 - 20 cm)



2 scenariusze - 2 tory przejazdu dla FTRS

LONG LOOP – 0,5 s – 387 m  SHORT LOOP – 5 s – 214 m



Projektowanie i przygotowanie Main Field Test Site



Rover Control Center  - centrum dowodzenia misją 



Field Test Rover System – testy próbne



Lista testów:

• zrealizowano 
ponad 90 
przejazdów

• Scenariusze: 
0.5s, 5 s

• Scenariusze 
eksploracyjne

• Testy dzienne 
i nocne, ze 
sztucznym 
oświetleniem 



RaCER – Kampania testowa  08 - 25.04.2018



Testy dzienne:
Max. prędkość 1m/s – opóźnienia 0,5s

Max. prędkość 0,4 m/s – opóźnienia 5s

Średnia prędkość  0,46 m/s - opóźnienia 0,5s

Średnia prędkość  0,18 m/s - opóźnienia 5s



Testy nocne 
Max. prędkość 1 m/s – opóźnienia 0,5s

Max. prędkość 0,5 m/s – opóźnienia 5s

Średnia prędkość  0,35 m/s - opóźnienia 0,5s

Średnia prędkość  0,13 m/s - opóźnienia 5s



E-mail: office@piap-space.com
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Dziękuję!

CONTACT:

Marlena GOLOFIT (Project Manager| HR Business Partner)

marlena.golofit@piap-space.com |  (+48) 22 87 40 173

More: 
www.piap-space.com
www.piap.pl

http://www.piap-space.com/
http://www.piap.pl/

