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Oleśnica - lotnisko 



Kierunki wykorzystania lotniska   

 

1. Prowadzenie badań naukowych w oparciu o nowoczesne certyfikowane 

laboratoria w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, przy wykorzystaniu 

dostępu do infrastruktury lotniskowej w celu przeprowadzania badań  

w locie, np. bezzałogowych aparatów latających. 

2. Badania w dziedzinie wykorzystania ekologicznych źródeł energii dla 

potrzeb funkcjonowania dużych obiektów (hal produkcyjnych, hangarów 

lotniczych, budynków użyteczności publicznej itp.). 

3. Realizacja badań dla przemysłu samochodowego i kolejowego w zakresie 

wprowadzania nowych rozwiązań napędów, zawieszeń oraz nadwozi. 

4. Wykorzystanie posiadanego sprzętu i personelu dla potrzeb realizacji 

zadań zleconych przez inne podmioty wewnętrzne i zewnętrzne, np. 

badania zanieczyszczeń atmosfery przy wykorzystaniu obiektów latających 

lub dla potrzeb transportu lotniczego. 



Kierunki wykorzystania lotniska  

5. Prowadzenie badań naukowych w zakresie energetyki wiatrowej oraz 

rozwiązań architektonicznych przy wykorzystaniu wielofunkcyjnego tunelu 

aerodynamicznego. 

6. Rozwój sportów lotniczych poprzez aktywowanie Akademickiego Ośrodka 

Sportów Lotniczych przy wsparciu i współudziale Aeroklubów z Dolnego 

Śląska oraz Klubu Sportów Balonowych, a także środowiska modelarskiego. 

7. Organizowanie imprez propagujących lotnictwo i kosmonautykę przy 

współudziale oraz wsparciu środowiska lotniczego Dolnego Śląska. 

8. Gromadzenie sprzętu lotniczego i zabytków techniki dla Dolnośląskiego 

Muzeum Techniki (Lotnictwa), które mogłoby powstać na lotnisku   

i popularyzowało by naukę i technikę w regionie, a także umożliwiłoby 

badania historyczne nad rozwojem techniki. 

 



Laboratoria Lotniczego Ośrodka Badawczo-

Rozwojowego Politechniki Wrocławskiej 

• Zintegrowane Laboratorium Obiektów Bezzałogowych; 

• Laboratorium Symulatorów; 

• Laboratorium Badań Opływów Obiektów; 

• Laboratorium Nowoczesnych Systemów Transportu 

Lotniczego; 

• Laboratorium Nowoczesnych Napędów; 

• Laboratorium Badań w Locie; 

• Laboratorium Ekologicznych Źródeł Energii; 

• Laboratorium Badań Pojazdów Mechanicznych. 

 

 



Zintegrowane Laboratorium  

Obiektów Bezzałogowych 

- badanie obiektów bezzałogowych: powietrznych, lądowych i wodnych; 

- analiza i rozwój konstrukcji obiektów bezzałogowych; 

- adaptacja napędów; 

- badania i dobór sensorów dla potrzeb realizacji misji; 

- badania w dziedzinie rozwoju automatycznych systemów realizacji misji; 

- badania systemów zabezpieczenia łączności i transmisji danych; 

- analiza rozwiązań mobilnych i stacjonarnych centrów sterowania misją. 

 AUTOPILOT 



Laboratorium Symulatorów 

- budowa własnych (prototypowych) symulatorów: lotniczych, kolejowych, 

okrętowych,  maszyn drogowych oraz samochodów transportowych   

i rozbudowa pozyskanych z zewnątrz, 

- badania związane z rozwojem nowoczesnych symulatorów, 

- budowa symulatorów dla  operatorów obiektów bezzałogowych,  

- opracowywanie  oprogramowania misji dla obiektów bezzałogowych, 

- prowadzenie szkoleń w zakresie umożliwiającym zdobycie uprawnień operatora 

bezzałogowych statków latających. 



Laboratorium Badań Opływów Obiektów  
z wielofunkcyjnym tunelem aerodynamicznym 

- badania aerodynamiki statków powietrznych, 

- badania opływu elektrowni wiatrowych i innych obiektów zarówno 

transportowych jaki i przemysłowych łącznie z badaniami turbulencji  

w wyniku oddziaływań atmosferycznych na aglomeracje miejskie, 

- badania opływów różnego rodzaju obiektów (zlecenia zewnętrzne, projekty 

naukowo-badawcze, itp.). 



Laboratorium Nowoczesnych Systemów 

Transportu Lotniczego  

- opracowanie sylwetki samolotu transportowego przyszłości, który byłby 

eksploatowany w drugiej połowie XXI wieku; 

- badania nad personalnym systemem transportu powietrznego; 

- analizy i badania rozwiązań systemów intermodalnych w transporcie. 



Laboratorium Nowoczesnych Napędów  
z hamownią silników turbinowych 

- badania w zakresie nowych rozwiązań napędów lotniczych; 

- badania wpływu zanieczyszczeń, w tym cząsteczek lodu, na elementy 

lotniczego silnika turbinowego; 

- badania w zakresie wykorzystania paliw ekologicznych do napędów 

turbinowych; 

- badania w zakresie wykorzystania napędów turbinowych w pojazdach 

mechanicznych; 

- badania nad napędami hybrydowymi.  



Laboratorium Badań w Locie 

- badania w locie samolotów bezzałogowych; 

- badanie w locie samolotów prototypowych; 

- badania certyfikacyjne i eksploatacyjne statków powietrznych; 

- testy rozwiązań technicznych związanych z personalnym systemem 

transportu; 

- badania atmosfery związanych z monitorowaniem skażeń chemicznych jak  

i biologicznych. 

  

 



Laboratorium  

Ekologicznych Źródeł Energii 

- efektywne wykorzystanie biomasy w ciepłownictwie; 

- opracowania nowych wydajnych pomp ciepła; 

- poprawienia efektywności ogniw fotowoltaicznych; 

- zwiększenia sprawności paneli słonecznych; 

- efektywne wykorzystanie nadwyżki ciepła w okresie letnim dla potrzeb 

klimatyzacji; 

- zintegrowane system grzewcze i klimatyzacji; 

- wykorzystania paliw ekologicznych dla potrzeb energetyki i transportu. 



Laboratorium Badań Pojazdów Mechanicznych  
z torem do testów w ruchu 

- badania eksploatacyjne pojazdów mechanicznych; 

- testy zawieszeń pojazdów; 

- testy nowych rozwiązań pojazdów hybrydowych; 

- badania trakcyjne pojazdów z napędem turbinowym; 

- badania podwozi samochodów ciężarowych na hamowni podwoziowej, 

- badania możliwości wykorzystania i badania trakcyjne na torze 

eksperymentalnym pojazdów szynowych wykorzystujących CNG i LNG do 

napędu. 

 



Inne wykorzystanie lotniska 

- Lotnisko dla ruchu nieregularnego (general aviation) 

- Działalność kulturalna (koncerty, imprezy masowe)   

- Sporty lotnicze (modelarstwo lotnicze, szybownictwo, sporty balonowe) 

- Szkoła latania 

- Odnawialne źródła energii 

- Działalność wystawiennicza 

- Park rekreacyjno-sportowo-szkoleniowy 

- Działalność muzealnicza 

- Trasa rekreacyjna wokół lotniska 



Propozycja zagospodarowania terenu 

lotniska Oleśnica 

 

1. Teren operacyjny lotniska; 
2. Pole szybowcowe Akademickiego Ośrodka Sportów Lotniczych z 

hangarem; 
3. Pole imprez masowych ze sceną; 
4. Ścieżka rowerowa;  
5. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny oraz Centrum Konferencyjne; 
6. Laboratorium Ekologicznych Źródeł Energii z eksperymentalnym polem 

solarnym; 
7. Wieża i symulator kontroli lotów;  
8. Hangary sprzętu lotniczego Politechniki Wrocławskiej; 
9. Teren Dolnośląskiego Muzeum Lotnictwa; 
10. Laboratorium Badań Opływów Obiektów z Wielofunkcyjnym Tunelem 

Aerodynamicznym; 

11. Budynek administracyjny i szkoleniowy oraz laboratoria: aerodynamiki, 
Laboratorium Symulatorów, Laboratorium Zintegrowanych Obiektów 
Bezzałogowych,  Laboratorium Nowoczesnych Systemów Transportu 
Lotniczego oraz Laboratorium Badań w Locie Politechniki 
Wrocławskiej; 

12. Obiekty Szkoła Latania oraz Stowarzyszenia Sportów Balonowych; 
13. Liceum Lotnicze Politechniki Wrocławskiej; 
14. Fabryka samolotów; 
15. Ośrodek Kształcenia Młodzieży Zagranicznej przy Politechnice 

Wrocławskiej; 
16. Laboratorium Badań Pojazdów Mechanicznych z Torem do Testów w 

Ruchu Politechniki Wrocławskiej/ autodrom/ tor wyścigowy/ tor 
gokartowy; 

17. Hangary wielofunkcyjne (lotniczy/ wystaw okazjonalnych); 
18. Baza sprzętu utrzymania lotniska; 
19. Obiekty infrastruktury lotniskowej; 
20. Laboratorium Nowoczesnych Napędów z Hamownią Silników 

Turbinowych. 
21. Miejsce bazowania lotniczych służb ratowniczych (Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego, statków powietrznych pożarniczych, policji i 
innych służb.  
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Przykładowe projekty o charakterze lotniczym 

realizowane w Politechnice Wrocławskiej 
„Naziemny i pokładowy, zintegrowany system umożliwiający bezpieczny start  

i lądowanie samolotów”. 7.PR, akronim: GABRIEL. System startu i lądowania 

samolotów wykorzystujący zjawisko lewitacji magnetycznej. 

„System monitorowania i detekcji aktywności istot żywych w pomieszczeniach  

zakrytych i budynkach oraz ochrony i monitorowania obiektów z latającym 

nanorobotem w układzie entomoptera”. NCBiR, Projekt Badawczo-Rozwojowy. 

Statek powietrzny klasy mikro do wyszukiwania ludzi np. w zawaliskach 

górniczych. 
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„Sieciocentryczny system wsparcia rozpoznania i dowodzenia sytuacjami 

kryzysowymi na terenach zurbanizowanych z autonomicznymi bezzałogowymi 

aparatami latającymi”. NCBiR, Projekt Badawczo-Rozwojowy. System operacyjny 

wykorzystujący samoloty klasy mini monitorujący zagrożenia w sytuacjach 

kryzysowych np. powodzi. 

„Autonomiczny, zintegrowany system rozpoznania wykorzystujący autonomiczne 

platformy latające klasy mikro”. NCBiR, Projekt Badawczo-Rozwojowy. Samolot 

bezzałogowy klasy mikro do rozpoznania zagrożeń np. na polu walki. 

Przykładowe projekty o charakterze lotniczym 

realizowane w Politechnice Wrocławskiej 
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      LOTNISKO OLEŚNICA 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


