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Wydział Nowych Technologii i Chemii 
Instytut Inżynierii Materiałowej 

Krzysztof Karczewski 
tel. 261 839 350 

e-mail: krzysztof.karczewski@wat.edu.pl

MODUŁOWA NIEJEDNORODNA 
OSŁONA BALISTYCZNA

Opracowana przez pracowników Instytutu Inży-
nierii Materiałowej WTC WAT w ramach projektu 
rozwojowego „Wojskowe aplikacje funkcjonalnej 
ceramiki, intermetali i ich kompozytów – demon-
strator technologii modułowej niejednorodnej 
osłony balistycznej” modułowa osłona balistyczna 
złożona z zewnętrznej warstwy wykonanej z twardej 
ceramiki inżynierskiej, intermetalicznej warstwy 
pośredniej oraz wewnętrznej warstwy blachy pan-
cernej typu Armox (połączonych ze sobą żywicą 
elastyczną) charakteryzuje się wysoką skutecznością 
ochronną przed pociskami przeciwpancernymi 
typu AP przy niskiej gęstości powierzchniowej 
na poziomie 120 kg*m2. Testy przestrzeliwania 

Koncepcja niejednorodnej osłony balistycznej w formie pancerza dodatkowego mocowanego na pancerzu 
zasadniczym bojowego transportera opancerzonego oraz widok gotowego modułu osłony

prowadzone na oprzyrządowanym stanowisku 
balistycznym (z pomiarem wszystkich istotnych 
parametrów próby), a także testy w warunkach 
poligonowych potwierdziły uzyskanie poziomu 
odporności IV według STANAG 4569. Dodatkową 
zaletą omawianej osłony balistycznej jest niski koszt 
jej wytwarzania osiągnięty dzięki minimalizacji 
kosztów związanych z prowadzonym procesem 
technologicznym.
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UKŁAD TERMOKATALITYCZNEGO OCZYSZCZANIA 
POWIETRZA Z NIEBEZPIECZNYCH ZWIĄZKÓW  

CHEMICZNYCH I DEKONTAMINACJI  
CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH

Układ termokatalitycznego oczyszczania powietrza z niebezpiecznych 
związków chemicznych i dekontaminacji czynników biologicznych  

w trakcie testów (zdjęcie autora)

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Instytut Inżynierii Materiałowej 

Paweł Jóźwik 
tel. 261 837 135 

e-mail: pawel.jozwik@wat.edu.pl 

Układ bazuje na elementach czynnych w postaci 
szczelinowych struktur przestrzennych typu „plaster 
miodu” wykonanych z aktywnych termokatalitycznie 
cienkich taśm ze stopu na osnowie fazy między-
metalicznej Ni3Al. Zasada działania takiego urzą-
dzenia polega na termokatalitycznej dekompozycji 
związków chemicznych i termicznym „spalaniu” 
czynników biologicznych. Zakres temperatury pracy 
reaktora zależy od przewidywanego do dezaktywacji 
czynnika i wynosi 300-600°C. Pomimo niewielkiej, 
praktycznie geometrycznej powierzchni właściwej 
taśm (bez stosowania dodatkowych powłok) wy-
kazano zarówno wysoką skuteczność oczyszczania 
powietrza z toksycznych związków chemicznych, 
m.in. bojowych środków trujących (BST): iperytu 
siarkowego i sarinu oraz ich imitatorów (CEES i DMMP), jak i dekontaminację opornych na neu-

tralizację endospor Bacillus athropheus – surogatu 
laseczki wąglika (Bacillus anthracis).

Prezentowane urządzenie, w porównaniu do kla-
sycznych układów oczyszczania powietrza z substancji 
szkodliwych (zawierających filtry i/lub absorbenty), 
posiada przewagę wynikającą z eliminacji problemu 
magazynowania i utylizacji zużytych elementów 
filtrujących, „przechowujących”, a nie niszczących 
substancje szkodliwe, zmniejszenia zakresu czyn-
ności obsługowych oraz zwiększenia efektywności 
i żywotności w wyniku eliminacji typowych dla 
filtrów klasycznych wad w postaci małej odporno-
ści na zawilgocenie, efektu granulacji połączonego 
z obniżoną wytrzymałością ziaren adsorbentu na 
ścieranie (zwłaszcza w zastosowaniach mobilnych) 
oraz efektu ściankowego/osiowego, związanego 
z lokalnie występującą niejednorodną gęstością 
proszkowego adsorbentu obniżającą skuteczność 
filtracji. Układ opracowano w ramach realizacji pro-
jektu badawczego PBS3/A5/50/2015 fiansowanego 
ze środków NCBR.

Obszary zastosowań prezentowanego układu  
Źródła: schrony: https://www.cia.gov; wozy bojowe: https://radar.rp.pl;  
szpitale polowe: http://www.army.mod.uk ; szpitale: Nasze zdrowie – 

kwartalnik dolnośląski; archiwa: https://ipn.gov.pl 
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Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej

Krzysztof Falkowski
tel. 261 839 619

e-mail: krzysztof.falkowski@wat.edu.pl

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY  
DLA TRAMWAJÓW

System antykolizyjny przeznaczony 
jest dla nowych oraz modernizowanych 
pojazdów szynowych poruszających się 
w ruchu miejskim. W skład systemu wchodzi 
układ bezwładnościowy i odometryczny  
do określania parametrów ruchu po-
jazdu, układy do wyznaczania dystansu 
między pojazdami oraz pozycjonowania 
wykorzystujące technologię Computer 
Vision (algorytm HOG i rozpoznawanie 
znaczników ArUco), komunikację między 
pojazdami z wykurzaniem światła białego 
VLC oraz układ ekspercki wspomagający 

pracę motorniczego. Komunikaty i informacje dla 
motorniczego wyświetlane są na wyświetlaczu 
przeziernym HUD. System jest zintegrowany 
z wykorzystaniem niezależnie od pojazdu magi-
strali CAN. 

System umożliwia rozpoznawanie i wykrywanie 
przeszkód na dystansie do 50 m (maks. 100 m) oraz 
komunikację z wykorzystaniem lamp drogowych 
pojazdu do 50 m (maks. 80 m). Jego modułowa 
konstrukcja pozwala na dostosowanie do oczekiwań 
użytkownika.Zdjęcia – opracowanie autora
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GOGLE I OKULARY  
CHRONIĄCE PRZED OŚLEPIENIEM

i wykonał zespół naukowców IOE i WTC w kon-
sorcjum z firmą MASKPOL S.A. w ramach grantu  
finansowanego przez NCBR, kierowanego przez 
dr. hab. inż. Wiktora Piecka, prof. WAT. 

Omawiany projekt badawczo-rozwojowy zre-
alizowano w WAT z myślą o zademonstrowaniu 
nowoczesnego, w pełni funkcjonalnego wyposażenia 
żołnierzy Sił Zbrojnych RP w zakresie ochrony wzroku 
i sprzętu przed obezwładnieniem lub zniszczeniem 
przez promieniowanie laserów. 

W wyniku realizacji projektu powstały demon-
stratory technologii środków ochrony wzroku (na 
VII PGT) w postaci okularów i gogli ochronnych 
(chroniących pasywnie przed obezwładnieniem 
promieniowaniem laserów). Oryginalnym opracowa-
niem WAT i MASPOL S.A. są modele przezierników 
(peryskopów) wozów bojowych, wyposażone w auto-
nomiczne detektory promieniowania niebezpiecznego 
dla wzroku lub sprzętu i oryginalne, ciekłokrysta-
liczne zawory świetlne włączające funkcję ochrony 
wzroku, gdy jest to konieczne. Naukowcy zbadali, 
że okulary, gogle i inne elementy opracowanych 
systemów nie ograniczają jakości obserwacji pola 
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Gogle i okulary, chroniące oczy żołnierzy, pilotów 
i maszynistów przed oślepieniem przez promie-
niowanie laserowe, opracowali naukowcy z WTC 
i IOE Wojskowej Akademii Technicznej. Środki 
bezpośredniej ochrony w postaci okularów, wizjerów 
i peryskopów mają uniemożliwić obezwładnienie 
ludzi i zniszczenie lub obezwładnienie zaawanso-
wanego sprzętu optoelektronicznego.

W działaniach bojowych ludzie mogą zostać 
oślepieni przez lasery oślepiające (tzw. dazzlery), 
lasery mierzące odległość lub wskazujące cele, przez 
rozbłyski wybuchów pocisków, a także specjalnie 
w tym celu skonstruowane ładunki oślepiające. 
Niezmiernie ważne jest także ograniczenie lub 
wręcz wyeliminowanie skutków rozbłysku wybuchu 
jądrowego, z którym należy się liczyć na współcze-
snym polu walki. Na uszkodzenia narażony jest 
nie tylko wzrok żołnierzy, lecz także wyposażenie 
optoelektroniczne.

W cywilnych warunkach promieniowanie 
oświetlaczy laserowych, dalmierzy, wskaźników jest 
niebezpieczne dla pilotów samolotów, maszynistów 
kolejowych, kierowców. Ponadto intensywne światło 
laserów może obezwładniać lub uszkadzać kamery 
i urządzenia noktowizyjne lub inny sprzęt optyczny. 

Wiele z tych problemów rozwiązują okulary 
ochronne, gogle, przezierniki wozów bojowych (tzw. 
peryskopy) z funkcją ochrony wzroku przed intensyw-
nym światłem laserów lub innych źródeł. Zestaw takich 
systemów ochrony wzroku i sprzętu zaprojektował 
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Wydział Nowych Technologii i Chemii 
Instytut Fizyki Technicznej

Wiktor Piecek 
tel. 261 839 731 

e-mail: wiktor.piecek@wat.edu.pl

walki czy działania sprzętu, także w warunkach 
słabego oświetlenia. Skuteczność ochrony wzro-
ku żołnierzy na polu walki potwierdziły badania 
laboratoryjne.

Dla celów projektu i przyszłych badań rozwojo-
wych opracowano także ZTT dla SZ RP na środki 
ochrony wzroku przed intensywnym promienio-
waniem oraz procedury badań kwalifikacyjnych 
zgodne z polskimi i europejskimi normami prze-
widzianymi dla sprzętu ochrony wzroku. 

Wykonane środki ochrony wzroku są w więk-

szości oparte na krajowych materiałach i w całości 
bazują na krajowych technologiach. Zastosowa-
no w nich innowacyjne materiały, technologie 
i struktury ciekłokrystaliczne opracowane w WAT. 
Przedstawione technologie mają ogromny potencjał 
aplikacyjny, dlatego z bardzo wysokim prawdo-
podobieństwem zostaną skomercjalizowane. Są 
przeznaczone dla wszystkich rodzajów SZ RP, ze 
szczególnym uwzględnieniem kolejnych wersji 
ZISW kr. TYTAN.

BEZPIECZEŃSTW
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METODYKI BADAŃ  
ZDARZEŃ LOTNICZYCH ZWIĄZANYCH  

Z ZESPOŁAMI NAPĘDOWYMI

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
Instytut Techniki Lotniczej

Ryszard Chachurski
tel. 261 837 664 

e-mail: ryszard.chachurski@wat.edu.pl 

Awarie lotniczych zespołów napędowych stanowią 
jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń lotniczych.

Opracowano metodyki badań i analiz różnego 
rodzaju zdarzeń lotniczych, których przyczynami 
były m.in. oblodzenie silnika turbinowego śmigłow-
ca lub samolotu, silnika tłokowego samolotu lub 
śmigłowca lekkiego, urwanie się łopatki wirnika 
lub rozerwanie się tarczy nośnej wirnika, a także 
awaria układu olejenia.
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Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej

Ryszard Chachurski 
tel. 261 837 664

e-mail: ryszard.chachurski@wat.edu.pl 

BADANIA OBLODZENIA LOTNICZYCH  
ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH

Zjawisko oblodzenia statków powietrznych i ich zespołów napędowych stanowi poważne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa lotów.

Opracowano metodyki prowadzenia obliczeń numerycznych oraz badań eksperymentalnych zja-
wiska oblodzenia lotniczych zespołów napędowych z silnikami tłokowymi i turbinowymi. Badania 
doświadczalne były prowadzone w tunelu aerodynamicznym, w warunkach eksploatacji oraz podczas 
lotów. Przygotowano materiały szkoleniowe dla personelu latającego i obsługującego statki powietrzne.
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Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
Aleksander Olejnik 

tel. 261 837 374
e-mail: aleksander.olejnik@wat.edu.pl

TECHNOLOGIA ODTWARZANIA GEOMETRII  
ZEWNĘTRZNEJ I STRUKTURY WEWNĘTRZNEJ  

SAMOLOTÓW NA POTRZEBY BUDOWY MODELI  
NUMERYCZNYCH I SKALOWANYCH
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Proces odtwarzania geometrii zewnętrznej i struktury wewnętrznej samolotów wraz z budową 
ich modeli numerycznych jest niezwykle rozbudowanym zadaniem z zakresu inżynierii odwrotnej. 
Opracowanie modelu powierzchniowego samolotu, a następnie jego modeli obliczeniowych oraz 
skalowanych jest niezbędne do analizy zjawisk, jakie działają na samolot w trakcie lotu lub ruchu po 
lotnisku. W związku z niszczycielskim działaniem wielu z nich należy przeprowadzić odpowiednie 
badania statku powietrznego, aby wyznaczyć parametry krytyczne poszczególnych zjawisk. Pozwala 
to na opracowanie kompleksowej bazy wiedzy dotyczącej budowy eksploatowanych samolotów oraz 
sposobu pracy poszczególnych zespołów konstrukcyjnych wraz z wyznaczeniem poziomu naprężeń 
w nich występujących w charakterystycznych stanach lotu. Pozyskana wiedza może zostać wykorzystana 
do ciągłej poprawy procesu eksploatacji samolotów oraz będzie niezbędna na etapie prac związanych 
z przedłużeniem okresu ich użytkowania.
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Janusz Jasiński

tel. 261 839 251
e-mail: janusz.jasinski@wat.edu.pl

SYSTEM EKSPERCKI DO BADANIA STANU  
WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH  

W REJONACH WYPADKÓW LOTNICZYCH 

W Zakładzie Hydrometeorologii Wojskowej 
i Geomatyki opracowano metodykę badania wpływu 
stanu atmosfery na lot statków powietrznych oraz 
wykrywania stref zjawisk pogody niebezpiecznych 
dla lotnictwa: oblodzenia, turbulencji, niskich chmur 
i słabej widzialności – na podstawie komplekso-
wej analizy danych synoptycznych, satelitarnych, 
radarowych i produktów numerycznych modeli 
prognoz pogody. 

Dane z pojedynczych kanałów spektralnych 
radiometru SEVIRI zainstalowanego na satelitach 
MSG (Meteosat Second Generation) pozyskiwane 
są z użyciem stacji naziemnej DVB-S2. Zareje-
strowane dane są przetwarzane w celu otrzymania 
obrazów różnicowych i kompozycji barwnych 
wykorzystywanych do detekcji mgieł oraz chmur 
niskich warstwowych i konwekcyjnych. 

Na podstawie danych mezoskalowego modelu 
prognoz pogody WRF (Weather Research and 
Forecasting) opracowywane są niestandardowe 

Wielospektralne zobrazowania satelitarne oraz dane synoptyczne

Produkt mezoskalowego modelu prognoz pogody

Dane teledetekcyjne (satelitarne i radarowe) oraz radiosondażowe

mapy parametrów meteorologicznych (m.in. pola 
temperatury i wilgotności powietrza, stan fazowy 
wody w chmurach, pole wiatru) oraz pionowe 
przekroje atmosfery wzdłuż trasy lotu samolotu. 

Analiza danych modelowych oraz wartości 
odbiciowości radarowej hydrometeorów wykry-
wanych przez radary meteorologiczne pozwala 
na klasyfikację zjawisk pogody występujących 
w wybranych rejonach. 
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SYSTEM OCENY BEZPIECZEŃSTWA  
W OTOCZENIU WOJSKOWEJ INFRASTRUKTURY  

PRZEZNACZONEJ DO MAGAZYNOWANIA  
MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zbigniew Szcześniak

tel. 261 839 684
e-mail: zbigniew.szczesniak@wat.edu.pl

Zespół pod kierunkiem prof. Zbigniewa 
Szcześniaka opracował zasady oceny bezpieczeństwa 
w kompleksach i otoczeniu wojskowej infrastruk-
tury przeznaczonej do magazynowania materia-
łów wybuchowych. System uwzględnia przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa oraz aspekty 
techniczne i fizykę zjawisk interaktywnych. 

System obejmuje takie elementy oceny jak kry-
teria bezpieczeństwa dotyczące ludzi oraz obiektów 
lub grup obiektów infrastruktury przeznaczonej 
do magazynowania przedmiotów i materiałów 
wybuchowych, wraz z ich otoczeniem, a także 
zasięg charakterystycznych czynników rażących ze 

Przestrzeń magazynowania

Zasięg charakterystycznych stref oddziaływania powietrznej  
fali uderzeniowej

Magazyn obwałowany Magazyn nieobwałowany

skutkami ich oddziaływania. Rozważa się następujące czynniki rażące: powietrzną falę uderzeniową, 
falę parasejsmiczną i odłamki środków bojowych lub konstrukcji obiektów. W wyniku oceny określa 
się dopuszczalne ilości materiałów wybuchowych dla każdego magazynu, w nawiązaniu do ich klas, 
podklas i grup zgodności. Szczególnym elementem systemu jest uwzględnienie zasięgu ograniczenia 
praw rzeczowych właścicieli terenów przyległych do kompleksu magazynowania.
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Agata Orych

tel. 261 837 148
e-mail: agata.orych@wat.edu.pl

CEL KALIBRACYJNY DO WYZNACZANIA  
TERENOWEJ ZDOLNOŚCI ROZDZIELCZEJ  

SENSORÓW TERMALNYCH

Mimo postępów w dziedzinie teledetekcji 
w minionych latach obrazujące lotnicze senso-
ry termalne, których głównym zastosowaniem 
jest pomiar temperatury, są nadal sensorami 
o stosunkowo niskiej rozdzielczości przestrzen-
nej. Istnieją zastosowania, w których wyższa 
rozdzielczość przestrzenna oraz możliwość jej 
precyzyjnego wyznaczenia są niezbędne, m.in. 
analizy wojskowe w ramach ogólnie rozumianego 
rozpoznania obrazowego. Precyzyjne wyznacza-
nie terenowej zdolności rozdzielczej pozwala na 
określenie rzeczywistych możliwości sensora wy-
korzystywanego podczas lotów, co w następstwie 
umożliwia bardziej efektywne ich planowanie. 
Do wyznaczenia terenowej zdolności rozdzielczej 
sensorów termalnych potrzebny jest specjalnie 
zaprojektowany cel, którego wykonanie jest bardzo 
trudne, gdyż wymaga spełnienia wielu warun-
ków. Rodzaj celu kalibracyjnego oraz wymiary 
jego elementów w znaczącym stopniu wpływają 
nie tylko na zakres możliwych do wyznaczenia 
wartości terenowej zdolności rozdzielczej, lecz 
także na precyzję oraz dokładność tych pomiarów. 
W Zakładzie Teledetekcji i Fotogrametrii WAT 
zaprojektowano i skonstruowano zestaw celów 
kalibracyjnych wykorzystywanych do testowa-
nia sensorów termalnych, których konstrukcja 

minimalizuje możliwości błędnego wyznaczania 
terenowej zdolności rozdzielczej badanego sen-
sora. Zaproponowana metodologia pozwala na 
szybkie, precyzyjne i mało kosztowne badanie 
sensorów. Projekt otrzymał brązowy medal na  
IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie 
Innowacji IWIS 2010.
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Tadeusz Kasprowicz

tel. 261 839 141
e-mail: tadeusz.kasprowicz@wat.edu.pl

IDENTYFIKACJA I OCENA  
STANU EKSPLOATACYJNEGO  

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i efektywnie utrzymywany, gdy 
spełnia określone warunki funkcjonalne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ekonomiczne, 
estetyczne i bezpieczeństwa. Polskie prawo budowlane zobowiązuje właścicieli lub zarządców do kontroli 
spełnienia tych warunków. Zalecane są trzy rodzaje kontroli: bieżąca, okresowa i bezpiecznego użyt-
kowania. Podstawowym zadaniem kontroli jest identyfikacja i ocena stanu eksploatacyjnego obiektu. 
Metoda pozwala identyfikować i oceniać stan eksploatacyjny elementów i ogólny stan eksploatacyjny 
obiektu. Oceny stanu eksploatacyjnego elementów określane są na podstawie zmierzonych wartości 
cech i funkcji użyteczności elementów, które charakteryzują konstrukcję i jakość eksploatacji obiektu. 
Ogólna ocena zagregowana obliczana jest na podstawie oceny stanu elementów i zagregowanej funkcji 
użyteczności eksploatacyjnej obiektu. Stan eksploatacyjny obiektu charakteryzowany jest zwykle za 
pomocą wykresu stanu eksploatacyjnego obiektu.

Schemat konstrukcji obiektu budowlanego
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„MIKROPOLIGON” BADAŃ ELEMENTÓW  
INFRASTRUKTURY PODDANYCH  

ODDZIAŁYWANIOM WYBUCHOWYM

Zespół pod kierunkiem dr. inż. Romana Krzewińskiego wykonał zestaw stanowisk do badań 
elementów infrastruktury poddanych oddziaływaniom wybuchowym. Wśród stanowisk znajdują 
się komory wybuchowe, stanowisko z prochowym generatorem obciążeń oraz obwałowany teren do 
prowadzenia badań.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Roman Krzewiński

tel. 261 839 281
e-mail: roman.krzewiński@wat.edu.pl

Komory wybuchowe Generator obciążeń wybuchowych

Pracownia powstała w latach 1967-70 do realizacji 
pracy badawczej pod kryptonimem „Barbakan” 
obejmującej kompleksowo zagadnienia ochrony 
przed skutkami działania broni jądrowej. W pra-
cowni w specjalnych komorach wybuchowych 
prowadzone są badania:

– propagacji fal naprężeń w gruntach,
– elementów konstrukcji ochronnych, takich 

jak drzwi schronowe, zawory przeciwwy-
buchowe i  inne, poddanych działaniu fal 
uderzeniowych,

– wpływu dynamiki obiektu na elementy, ze-
społy i urządzenia stanowiące wyposażenie 
budowli ochronnych.

Obciążenia dynamiczne, o regulowanych czasach 
oddziaływania, generowane są wybuchami miesza-
nin paliwowo-powietrznych, procesami spalania 
prochów o zmiennych parametrach uziarnienia 
oraz wybuchami ładunków konwencjonalnych.

Badanie zaworu przeciwwybuchowego 
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Tadeusz Kasprowicz

tel. 261 839 141
e-mail: tadeusz.kasprowicz@wat.edu.pl

NORMATYWNA OCENA RYZYKA  
ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru, bezpiecznie, na czas i w ramach budżetu. Zdarzenia losowe, które 
mogą pojawić się w procesie realizacji na placu budowy, w jego otoczeniu i środowisku przyrodni-
czym, mogą zakłócać wykonanie i pogarszać wyniki robót. Metoda pozwala oszacować zagrożenie 
wydłużenia czasu i zwiększenia kosztów robót oraz wyznaczyć wykonalny czas i koszty kontraktu. Nie 
zmienia dotychczasowych zasad określania zakresu robót, ich kosztorysowania i harmonogramowa-
nia. Jest uzupełnieniem standardowo prowadzonych analiz realizacji robót. W analizie rozszerzonej 
identyfikowane są prawdopodobne zdarzenia i czynniki przypadkowe oraz szacowany jest ich wpływ 
na przebieg i wyniki robót. Wynikiem analizy jest ilościowa ocena ryzyka czasu i kosztów oraz wy-
kresy tego ryzyka w przedziale [0, 1], które opisują zmiany ryzyka w zależności od rosnącego ciągu 
dopuszczalnych wartości czasu i kosztów wykonania robót.
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SYSTEM PROJEKTOWANIA SCHRONÓW  
WOJSKOWYCH ORAZ DO CELÓW OCHRONY  

LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 

Zespół pod kierunkiem prof. WAT Zbigniewa Szcześniaka opracował system projektowania, w tym 
analizy dynamicznej odporności, schronów wojskowych i schronów przeznaczonych do ochrony lud-
ności. We współpracy z Hutą Stalowa Wola S.A. opracowano i wdrożono zawory przeciwwybuchowe 
i zdalnie sterowane grodzie schronowe. W systemie schronów wojskowych uwzględniono rozwiązania 
typu stacjonarnego i polowego o takim przeznaczeniu jak stanowiska dowodzenia, stanowiska kierowania, 
do ochrony zbiorowej ludności i wojska, dla stacjonarnych urządzeń technicznych, zapasów materiało-
wych i cennego mienia. System projektowania obejmuje kompleksowo takie elementy jak rozwiązania 
funkcjonalne, konstrukcyjne, instalacyjne oraz przeciwwstrząsowe. W oddziaływaniach podstawowych 
uwzględnia się czynniki rażące generowane uderzeniem i wybuchem głowic bojowych współczesnych 
środków rażenia typu konwencjonalnego i niekonwencjonalnego. Naturalnie rozważa się wybuch we-
wnętrzny i zewnętrzny. Zespół realizował zadania związane z modernizacją i wykonywaniem nowych 
obiektów, także tych spełniających rolę ochrony infrastruktury podmiotów krytycznych dla bezpiecznego 
funkcjonowania kraju. 

  

Schrony dwufunkcyjne do ochrony ludności Automatyczny zawór przeciw- 
wybuchowy nowej generacji 

 

 

Grodzie ochronno-hermetyczne Zawór przeciwwybuchowy

Do analiz projektowych wykorzystuje się własne metody i algorytmy numeryczne pozwalające 
budować symulacje komputerowe w zakresie: reakcji dynamicznej materiałów oraz elementów i ustro-
jów konstrukcyjnych, rozprzestrzeniania fal naprężeń w elementach konstrukcji i ośrodkach posado- 
wienia schronów, a także interakcji dynamicznej konstrukcji schronów. W rozwiązaniach instalacyj-
nych schronów projektowano i sprawdzano nadzór wykonawczy zaworów typu mechanicznego i auto- 
matycznego. Najnowszym rozwiązaniem jest zawór automatyczny nowej generacji z oryginalnymi 
czujnikami charakterystycznych czynników rażących. Schrony dwufunkcyjne służą ochronie ludności.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Jarosław Siwiński 
tel. 261 837 594

e-mail: jarosław.siwinski@wat.edu.pl
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Adam Stolarski

tel. 261 839 587
e-mail: adam.stolarski@wat.edu.pl

TECHNOLOGIA WZMACNIANIA BUDYNKÓW  
NA WYPADEK ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

We współpracy z firmą Mostostal–Warszawa zespół pod kierunkiem prof. Adama Stolarskiego 
opracował metodykę badań elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami obciążonych wybu-
chowo oraz wdrożył nową technologię wzmacniania budynków na wypadek ataku terrorystycznego.

Zastosowane rozwiązania umożliwają zapewnienie dodatkowej ochrony nie tylko budynków nowo 
projektowanych, lecz także istniejących. 

Właściwie wzmocniona fasada budynku zapewnia odporność antydetonacyjną: 
– brak możliwości przebicia lub rozszczelnienia elementów testowanej fasady do takiego stopnia, 

aby po przeprowadzeniu testu tępo zakończony pręt o średnicy 10 mm nie mógł łagodnie przejść 
przez te perforacje lub rozszczelnienie;

– brak rozszczelnienia pomiędzy ramą fasady antydetonacyjnej a jej zamocowaniem;
– brak perforacji lub rozszczelnienia fasady antydetonacyjnej w postaci odłączenia lub odrzucenia 

materiału konstrukcyjnego tej fasady;
– brak lub obecność odłamków odrzuconych z tylnej części testowanej fasady antydetonacyjnej.
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AUTOMATYCZNY ZAWÓR  
PRZECIWWYBUCHOWY NOWEJ GENERACJI

Zespół pod kierunkiem prof. WAT Zbigniewa Szcześniaka opracował automatyczny zawór prze-
ciwwybuchowy nowej generacji. Jego podstawowym zadaniem jest ochrona schronowych instalacji 
wentylacyjnych przed działaniem powietrznej fali uderzeniowej. Zawór został opracowany we współ-
pracy z Instytutem Optoelektroniki WAT, Instytutem Techniki Lotniczej WAT i Hutą Stalowa Wola S.A.

Rozwiązanie zaworu składa się z następujących oryginalnych elementów:
1. kompletu optycznych czujników do wykrywania charakterystycznych czynników rażących;
2. systemu dystrybucji informacji i sterowania;
3. części wykonawczej zaworu.

Opracowano rozwiązania czujników promieniowania kuli ognistej, impulsu elektromagnetycznego 
i fali uderzeniowej.

W rozwiązaniu układowym wykonano separację uzyskiwanej informacji od impulsu elektroma-
gnetycznego. Część wykonawcza zaworu zawiera elementy konstrukcyjne oraz mechanizmy do otwie-
rania i zamykania przekroju roboczego z blokadą. Wymienione elementy są odporne na bezpośrednie 
działanie fali uderzeniowej i jej efekty wtórne takie jak zderzenia i wstrząs.

Projekt został wyróżniony złotym medalem na Światowej Wystawie Wynalazków IWIS 2010.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zbigniew Szcześniak

tel. 261 839 281
e-mail: zbigniew.szczesniak@wat.edu.pl
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Widok ogólny zaworu przeciwwybuchowego

Optyczne czujniki automatycznego zaworu przeciwwybuchowego
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PROJEKT NOWEJ KONSTRUKCJI  
MOSTU SKŁADANEGO 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w projektowaniu i wykonawstwie różnorodnych obiektów 
inżynierskich (mostów, wiaduktów, estakad) zaproponowano nową konstrukcję drogowego mostu 
składanego. Przy projektowaniu wykorzystano doświadczenia uzyskane podczas projektu związanego 
z poszerzeniem mostu DMS-65. 

Nowa konstrukcja drogowego mostu składanego umożliwi ruch jednokierunkowy pojazdów 
ciężkich (MLC 80 gąsienicowe oraz MLC 130 kołowe) oraz ruch dwukierunkowy kolumn pojazdów 
MLC 40. Konstrukcja w układzie trójdźwigarowym, dwupiętrowym pozwoli na budowę przepraw 
o rozpiętości przęseł powyżej 60 metrów dla maksymalnych obciążeń normatywnych, jakie współ-
cześnie występują w sieci dróg.

Rozwiązania zastosowane w nowej konstrukcji drogowego mostu składanego są nowatorskie, w po-
równaniu do innych konstrukcji dostępnych na świecie występuje redystrybucja materiału w strefy 
najbardziej wytężone. Uzyskano to poprzez optymalizację przekrojów prętów kratownic tworzących 
dźwigary mostu.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Andrzej Wolniewicz

tel. 261 837 779
e-mail: andrzej.wolniewicz@wat.edu.pl

Produkcja belki poprzecznej dla modernizacji mostu DMS-65

Przekrój nowego mostu w układzie dwupiętrowym, trójściennym Pojedyncza ściana dźwigara 
w układzie piętrowym
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NIEHYDROSTATYCZNY MODEL  
MEZOSKALOWY COAMPS

Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w Centrum Geomatyki Stosowanej pracuje uruchamiany 
w celach badawczych numeryczny model pogody COAMPS (The Coupled Ocean/Atmosphere Meso-
scale Prediction System). Model liczony jest na wieloprocesorowym klastrze komputerowym Fenix.

Klaster Fenix

Na bazie klastra prowadzone są badania związane z adaptacją mezoskalowych modeli dynamiki 
atmosfery COAMPS Sił Zbrojnych USA, WRF (The Weather Research and Forecasting) dla obszaru 
Polski. Zbudowany system komputerowy jest wykorzystywany m.in. do symulacji procesów geofi-
zycznych, badania ruchu płyt kontynentalnych, symulacji zmian klimatycznych, badania przepływu 
na terenach zurbanizowanych, propagacji sygnałów GPS, badania przepływów hydrologicznych, ana-
lizowania połączonych modeli meteorologicznych – hydrologicznych i numerycznych terenu – GIS 
oraz prezencyjnego opracowania obserwacji GPS, GALILEO w ramach projektów ASG-PL, EUPOS 
i EPN. Prowadzenie badań umożliwiają zainstalowane systemy obliczeniowe: numeryczny model 
pogody – COAMPS 3.1 i WRF 2.1.3 oraz Bernese 5.0 – precyzyjne obserwacje GPS (jedyna na świecie 
instalacja na platformie 64-bitowej) i GAMIT 10.21.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Centrum Geomatyki Stosowanej

Krzysztof Kroszczyński
tel. 261 837 077

e-mail: krzysztof.kroszczynski@wat.edu.pl
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ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM  
MODELOWANIA WOJSKOWEJ  

PRZEJEZDNOŚCI TERENU

Celem opracowanego systemu jest modelowanie warunków wojskowej przejezdności terenu, która 
jest określana jako możliwość poruszania się wojsk na przełaj w różnych warunkach pogodowych. 
Zaimplementowane w systemie autorskie algorytmy programistyczne pozwalają na automatyczne 
generowanie wojskowych map przejezdności (dostępności) terenu na wszystkich etapach: od przygoto-
wania materiałów źródłowych, poprzez wyznaczenie współczynnika przejezdności terenu, kończąc na 
wizualizacji wynikowych map przy zastosowaniu geoportalu. Warunki przejezdności wyznaczane są na 
podstawie różnorodnych (zarówno wojskowych, jak i cywilnych) danych wejściowych. Zaletą systemu 
jest elastyczność, pozwalająca generować mapy o różnej szczegółowości w zależności od potrzeb oraz 
szczebla pododdziału, który te mapy będzie wykorzystywał. Na podstawie określonej przejezdności 
system w sposób automatyczny wyznacza optymalną trasę przemieszczania, omijającą wszelkie utrud-
nienia i przeszkody terenowe. W ramach prac opracowane i zaimplementowane zostały algorytmy 
określania współczynników przejezdności bazujące m.in. na wykorzystaniu sztucznych sieci neuro-
nowych. System ma zatem możliwość wyznaczania dostępności na poziomie operacyjnym, generując 
mocno zgeneralizowane (uogólnione) mapy dostępności, a także na poziomie taktycznym, analizując 
możliwość przemieszczania się pojedynczych pojazdów o określonych parametrach trakcyjnych.

Opracowane rozwiązanie jest nowatorskim systemem, mającym zastosowanie zarówno wojskowe 
(w procesie planowania operacyjnego podczas tzw. informacyjnego przygotowania pola walki), jak 
i cywilne (w procesie zarządzania kryzysowego). 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Krzysztof Pokonieczny

tel. 261 839 692
e-mail:  krzysztof.pokonieczny@wat.edu.pl

Wizualizacja wynikowej mapy przejezdności zbudowanej na podstawie pól podstawowych o wymiarach 100 na 100 m
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Ryszard Rekucki
tel. 261 837 417

e-mail: ryszard.rekucki@wat.edu.pl

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM  

ENERGII MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Materiały wybuchowe są szczególnym źródłem energii, wykorzystywanym z reguły tylko tam, gdzie zasto-
sowanie ciężkiego sprzętu budowlanego do realizacji prac budowlanych jest mniej skuteczne lub niemożliwe. 

Techniki wykorzystania materiałów wybuchowych stosuje się głównie podczas robót rozbiórkowych 
obiektów budowlanych, ich części lub poszczególnych elementów oraz w trakcie robót związanych 
z urabianiem gruntów i oczyszczaniem terenów. 

Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych mogą być re-
alizowane poprzez powalenie całości konstrukcji obiektu w miejscu, w określonym kierunku, a także 
kolejny demontaż elementów konstrukcyjnych (elementów dających się wydzielić bez naruszenia 
stateczności całego obiektu) rozbieranego obiektu. 

Do rozbiórki obiektów budowlanych stosuje się technikę burzenia, kruszenia i kombinowaną. Tech-
nologia destrukcji obiektu budowlanego z wykorzystaniem ładunków wybuchowych jest bezpieczna 
i skuteczna, jeśli wykonawca przy podejmowaniu decyzji o wyborze technologii rozbiórki danego 
obiektu z zastosowaniem MW uwzględni następujące czynniki:

– charakter otoczenia obiektu podlegającego rozbiórce, rodzaj zabudowy i jej stan techniczny;
– rodzaj, budowę i położenie infrastruktury technicznej w otoczeniu obiektu podlegającego rozbiórce; 
– przewidywaną koncepcję rozbiórki obiektu (powalenie kierunkowe, powalenie w miejscu, roz-

biórka częściami);
– koncepcję realizacji robót strzałowych; 
– destrukcyjne oddziaływania wybuchu;
– możliwości techniczne ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania wybuchu; 
– rodzaj konstrukcji i materiałów konstrukcyjnych, z jakich wykonano obiekt;
– możliwość zastosowania maszyn i urządzeń;
– pełne bezpieczeństwo prowadzenia prac rozbiórkowych;
– wymagane rozmiary gruzu powstałego z rozbiórki i technologię jego usuwania;
– pozostałe czynniki mające wpływ na technologię realizacji rozbiórki wynikające ze specyfiki 

realizacji prac.
Dobrze przygotowany proces rozbiórki obiektu budowlanego z zastosowaniem materiału wybucho-

wego jest w pełni bezpieczny i pozwala skutecznie i stosunkowo szybko zrealizować nawet najtrudniejsze 
technicznie wyzwania.
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TECHNOLOGIE SZYBKIEJ NAPRAWY  
NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH PODCZAS  

DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH SIŁ POWIETRZNYCH RP

We współpracy z Siłami Powietrznymi RP zespół pod kierunkiem dr. inż. Bogdana Wojewódzkiego 
wykonał pracę, która była podstawą do opracowania wytycznych szybkiej odbudowy lotnisk dla jednostek 
i baz lotniczych. Bardzo krótki czas przeznaczony na odbudowę pasów startowych narzuca stosowanie 
specjalnych technologii napraw z wykorzystaniem płyt cienkich, które umożliwiają mechanizację prac.

Zespół opracował system goesyntetyczny na bazie geokraty, którego zadaniem ma być zwiększenie 
nośności podłoża i przenoszenie obciążenia 100 kN na oś. W ramach realizacji tematu powstało wiele 
rozwiązań konstrukcyjnych przeznaczonych dla konkretnych zagadnień, przykładowo lądowisk dla 
śmigłowców. 

Schemat geokraty                                      Doraźne lądowisko dla śmigłowców

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Bogdan Wojewódzki

tel. 261  839  076
e-mail: bogdan.wojewodzki@wat.edu.pl

Nawierzchnia z tworzywa sztucznego

Nawierzchnia z aluminium
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SYSTEM SZYBKIEGO WZMACNIANIA  
NOŚNOŚCI NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH

Zespół pod kierunkiem dr. inż. Bogdana Wojewódzkiego opracował system goesyntetyczny na 
bazie geokraty, którego zadaniem ma być zwiększenie nośności podłoża i przenoszenie obciążenia 
100 kN na oś. Zastosowanie takich rozwiązań umożliwi:

– wzmocnienie nawierzchni lotnisk i lądowisk gruntowych;
– wzmocnienie dróg na placach budów;
– budowę objazdów tymczasowych;
– budowę dróg doraźnych.

W ramach realizacji tematu opracowano wiele rozwiązań konstrukcyjnych przeznaczonych dla 
konkretnych rozwiązań. W zależności od przeznaczenia geokraty są wykonane ze stopów duralumi- 
nium lub z tworzywa sztucznego. Wzmocnienia mogą być układane w terenie ręcznie lub w sposób 
zmechanizowany tam, gdzie wymagane jest szybkie ułożenie nawierzchni, szczególnie w zastosowaniach 
wojskowych (desant na plaży, przejazd przez tereny podmokłe, doraźne lądowiska dla śmigłowców). 
Geokraty mogą być wykorzystane wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka nośność przy zacho-
waniu funkcji biologicznie czynnych nawierzchni (np. lotniska aeroklubowe).

Doraźne lądowiska dla śmigłowców

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Bogdan Wojewódzki

tel. 261  839  076
e-mail: bogdan.wojewodzki@wat.edu.pl

BEZPIECZEŃSTW
O



– 32 –

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Adam Stolarski

tel. 261 839 587
e-mail: adam.stolarski@wat.edu.pl

SYSTEM PŁASKICH SIATEK  
O KRATOWNICOWYM UKŁADZIE PRĘTÓW  

DO ZBROJENIA BETONU 

Innowacyjny system płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia betonu opra-
cowali prof. Adam Stolarski wraz z mgr. inż. Jackiem Zychowiczem. Dokonali również zgłoszenia 
patentowego. 

Zastosowanie siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia elementów żelbetowych 
umożliwia uzyskanie znacznie większej nośności, mniejszego ugięcia oraz bardziej równomiernego 
(rozproszonego) zarysowania o mniejszych szerokościach rys przy zastosowaniu tej samej (lub mniej-
szej) ilości stali zbrojeniowej w porównaniu do elementów zbrojonych w sposób tradycyjny.

Charakterystyka i korzyści z zastosowania systemu:
– Pręty poprzeczne (krzyżulce) ułożone są pod kątem od 30 do 60° w stosunku do prętów podłuż-

nych – pasów, a rozstaw prętów poprzecznych stanowi co najmniej trzykrotność maksymalnego 
wymiaru kruszywa zastosowanego do betonu.

– System umożliwia technologiczność wykonania zbrojenia elementów żelbetowych, ponieważ 
płaskie siatki kratownicowe połączone dodatkowymi prętami dystansowymi zapewniają prze-
strzenną stabilność układu zbrojenia w szalunku.

– Pręty siatki tworzą hiperstatyczną kratownicę, dzięki czemu zbrojenie jest samonośne i jest w stanie 
przenosić znaczne obciążenia jeszcze przed zabetonowaniem.

– Następuje wzmocnienie elementów żelbetowych nie tylko w miejscach występowania rys uko-
śnych, lecz także w całym elemencie.

– Zwiększa się stopień jednorodności kompozycji betonowo-stalowej.
– Dzięki sztywnym połączeniom prętów uzyskuje się bardziej równomierny rozkład naprężeń, 

większą nośność, mniejsze ugięcie, bardziej równomierne (rozproszone) zarysowanie o mniej-
szych szerokościach rys oraz większą „ciągliwość” elementu przy zniszczeniu niż w elementach 
zbrojonych tradycyjnie.

– W miejscach połączeń spajanych następuje polepszenie warunków zakotwienia prętów kratownicy 
w betonie.
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Przykładowe układy zbrojenia z zastosowaniem płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia betonu. 
Opis oznaczeń: 1 – pręty podłużne, 2 – pręty poprzeczne (krzyżulce), 3 – miejsca spajania (zgrzewania lub spawania), 4 – kąt połączenia prętów  

poprzecznych 45-60°, 5 – pręty dystansowe łączące siatki, 6 – rozstaw prętów poprzecznych 
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Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Mariusz Owczarek
tel. 261 839 076

e-mail: mariusz.owczarek@wat.edu.pl

SYSTEM AUDYTU  
ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW

Zespół pod kierunkiem dr. inż. M. Owczarka opracował system oceny efektywności energetycz-
no-użytkowej budynków. Analiza systemu zawiera wybór wariantów poprawy charakterystyki ener-
getycznej budynku. Wybrane metody ulepszenia to zmiana grubości izolacji, wymiana wentylacji na 
mechaniczną z odzyskiem ciepła, usunięcie mostków cieplnych, wymiana okien i drzwi. Przedmiotem 
analizy jest zapotrzebowanie na energię i wartości kosztów realizacji i eksploatacji budynku. Wybór 
optymalnego wariantu do realizacji odbywa się z kryterium maksymalnej efektywności. Na podstawie 
tego systemu wykonano opracowania z zakresu inżynierii wojskowej i cywilnej.

Ocena stanu budynku obejmuje poziom izolacyjności przegród, jakość wentylacji, analizę źródeł 
ciepła i instalacji grzewczych oraz zdolność budynku do wykorzystania wewnętrznych i zewnętrznych 
zysków ciepła. 

Proponowane warianty ulepszeń mają wyeliminować słabe strony budynku w zakresie energetycz-
nym i są opracowywane na podstawie uprzednio wykonanej oceny jego stanu.

W większości przypadków w celu wykonania oceny energetyczno-użytkowej posługujemy się dwo-
ma narzędziami. Pierwszym jest określenie zapotrzebowania na energię w budynku bazowym oraz 
po wykonaniu ulepszeń. Drugie to oszacowanie kosztów ulepszeń. Podstawową miarą efektywności 
jest jak najkrótszy czas zwrotu. W zależności od preferencji oceniającego możliwe są też inne kryteria, 
jak koszt inwestycji i użytkowania po założonej liczbie lat lub wartość bieżąca netto. BEZPIECZEŃSTW
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Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Centrum Certyfikacji Jakości

Joanna Jasińska
tel. 261 839 630

e-mail: joanna.jasinska@wat.edu.pl

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW  
ZARZĄDZANIA I WYROBÓW

Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ WAT) to jednostka certyfikująca, która 
w ponad 20-letniej działalności certyfikacyjnej oceniła ponad 1400 organizacji 
zarówno z sektora obronnego, jak i cywilnego. W ramach posiadanej akredytacji 
Polskiego Centrum Akredytacji (nr AC 057) certyfikuje sys-
temy: zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 

14001), bezpieczeństwem informacji (ISO 27001), bezpieczeństwem i higieną 
pracy (ISO 45001) oraz bezpieczeństwem żywności (ISO 22000). CCJ WAT jest 
też uprawnione przez Ministerstwo Gospodarki do certyfikacji Wewnętrznego 
Systemu Kontroli (WSK) oraz certyfikuje system zarządzania jakością dostawców 
NATO na zgodność z wymaganiami AQAP 2110:2016 (Publikacja Sojusznicza 
Zapewnienia Jakości). 

Certyfikowany system zarządzania umożliwia przedsiębiorcom utrzymanie 
ciągłości działalności, doskonalenie funkcjonowania organizacji, wprowadzanie innowacji i dopaso-
wanie się do rosnących wymagań rynku. Organizacje z sektora przemysłu zbrojeniowego takie jak 
zakłady lotnicze, samochodowe, stocznie oraz firmy produkujące na potrzeby wojska podzespoły 
i sprzęt elektroniczny, prowadzące działalność badawczo-rozwojową związaną m.in. z produkcją broni 
i amunicji, które uzyskały certyfikat AQAP, motywowane są do zwiększania skuteczności i efektywności 
systemu zarządzania. Stabilny dojrzały system zarządzania umożliwia ograniczenie kosztów, zdobycie 
przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy. 

Certyfikacja AQAP wspiera organizacje w projektowaniu, w pracach rozwojowych i w produkcji wyrobów 
na potrzeby sił zbrojnych. Stanowi podstawę skutecznego planowania, zarządzania ryzykiem oraz konfiguracją 
dla organizacji wprowadzających nowe wyroby i technologie na rynek krajowy i międzynarodowy. W ob-
szarze wyrobów strategicznych wymagana jest certyfikacja WSK prowadzona przez upoważnioną jednostkę, 
jaką jest CCJ, stanowiącą ogniwo systemu sprawowania kontroli obrotu uzbrojenia i sprzętu wojskowego 
zgodnie z unijnymi wymaganiami w zakresie transakcji dotyczących wyrobów podwójnego zastosowania.

Centrum Certyfikacji Jakości jest jednostką akredytowaną (nr AC 203) i notyfikowaną (nr NB 
2768) w zakresie oceny wyrobów pirotechnicznych. Opracowano i wdrożono przeznaczone dla potrzeb 
służb mundurowych programy certyfikacji w obszarze wykrywaczy materiałów 
wybuchowych oraz urządzeń RTG do kontroli bagażu. CCJ we współpracy 
z laboratoriami WAT uruchomiło również innowacyjny program certyfikacji 
dotyczący oceny granulatów gumowych. 

Ponadto CCJ zajmuje się klasyfikacją, badaniami oraz dopuszczaniem do 
przewozu towarów niebezpiecznych ADR, a także prowadzeniem szkoleń i wy-
dawaniem opinii WTO (dotyczących spełnienia warunków technicznych i orga-
nizacyjnych) niezbędnych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 
do uzyskania koncesji MSWiA. 

W najbliższym czasie planowane jest również certyfikowanie dostawców rozwiązań z zakresu 
elektronicznej identyfikacji oraz dostawców usług zaufania (rozporządzenie eIDAS), bezzałogowych 
statków powietrznych, systemów zabezpieczeń technicznych (np. systemów alarmowe) wspólnie z Pol-
ską Izbą Systemów Alarmowych (PISA), a także certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych 
zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679/RODO.
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Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Instytut Bezpieczeństwa i Logistyki

Małgorzata Dąbrowska-Świder
tel. 261 837 248

e-mail: malgorzata.dabrowska-swider@wat.edu.pl

STRZELNICA MULTIMEDIALNA TL WISŁA

10.11.2017 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się po raz pierwszy prezentacja nowego 
laboratorium – strzelnicy multimedialnej, która została zainstalowana na Wydziale Bezpieczeń-

stwa, Logistyki i Zarządzania. Trenażer laserowy  
WISŁA to polski realistyczny laserowy symulator 
umożliwiający organizowanie szkoleń strzeleckich 
w sposób bezpieczny i ekonomiczny. Moduł po-
zwala przeprowadzić treningi w różnych warun-
kach pogodowych, o różnych porach dnia oraz 
z wykorzystaniem wszystkich postaw strzeleckich: 
stojącej, klęczącej oraz leżącej. 

Przekrój replik broni, w które została wyposażona 
multimedialna strzelnica, jest bardzo szeroki. To broń 
krótka – imitująca Sigsauer, HK USP i Glock oraz 
broń długa – imitująca AK 47, karabin maszynowy 
Heckler & Koch HK 416, pistolet maszynowy Heckler 

& Koch, Bushmaster (zwany w wersji prototypowej Masada) oraz ręczny karabin maszynowy przezna-
czony głównie do trenowania postawy leżącej. System odwzorowuje autentyczne warunki naturalne oraz 
sytuacyjne. Nagłośnienie emituje odgłosy pola walki, np. huk wystrzałów czy odgłos spadających łusek. 
Moduł odwzorowujący strzelnicę pozwala na jednoczesne korzystanie z trzech stanowisk strzeleckich. 

Trenażer jest wykorzystywany również w ramach zajęć inaugurujących program Legia Akademicka, 
różnego rodzaju zajęć otwartych, np. dla zaprzyjaźnionych szkół ponadpodstawowych, czy podczas 
Dnia Otwartego WAT.
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Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Katarzyna Świerszcz

tel. 261 837 910
e-mail: katarzyna.swierszcz@wat.edu.pl

CYKL BADAŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA  
EKOLOGICZNO-ENERGETYCZNEGO  

W WYMIARZE LOKALNYM

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w 2016 
roku rozpoczął cykl badań w obszarze bezpieczeństwa ekologiczno-energetycznego w kilkunastu 
miejscowościach na terenie całego kraju. W badaniach wzięli udział mieszkańcy, jak również lokalne 
władze. Badania te odbiły się szerokim echem w lokalnych społecznościach, skłaniając je do podjęcia 
inicjatyw związanych z poprawą bezpieczeństwa ekologiczno-energetycznego w swoich miejscowo-
ściach, w tym do opracowania wniosków o dofinasowanie z funduszy UE i funduszy państwowych. 
Efektem podjętych prac są dwie monografie, których autorką jest dr Katarzyna Świerszcz. Ze względu 
na oddźwięk międzynarodowy (m.in. zainteresowanie badaczy ze Słowacji i Czech) jedna z monografii 
została opracowana w języku angielskim.

Obie prace stanowią pogłębioną analizę badań nad tematem, który jest nowy, mało zbadany i obecnie 
jeszcze nieopracowany, koncentruje się na czterech wzajemnie od siebie zależnych zagadnieniach. Są to:  

– zjawisko ubóstwa cieplnego gospodarstw domowych (niedogrzanie domów i mieszkań); 
– zjawisko zanieczyszczenia powietrza – będące konsekwencją zjawiska ubóstwa cieplnego – trak-

towanego jako miernik wyznaczający poziom bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa 
ekologicznego;

– poziom postrzegania powyższych obu zjawisk przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 
poziom skutecznego podejmowania przez nie działań w obszarze zapewnienia lokalnego bezpie-
czeństwa energetycznego i bezpieczeństwa ekologicznego;

– możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE), ze szczególnym uwzględnie-
niem energii geotermalnej, jako alternatywnego zasobu energii cieplnej, stanowiące skuteczne 
przeciwdziałanie powyższym negatywnym zjawiskom, będącym współcześnie wyzwaniem dla 
polityki i strategii kształtowania obu wymiarów bezpieczeństwa ‒ zarówno krajowego, jak i Unii 
Europejskiej, a nawet świata.BE
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Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Paweł Kawalerski
tel. 261 839 702

e-mail: pawel.kawalerski@wat.edu.pl

SECURITOLOGIA, CZYLI NAJNOWSZA  
NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE

Zakład Systemów Bezpieczeństwa buduje i wykłada najnowszą naukę 
o bezpieczeństwie (securitologię) na podstawie twierdzeń i terminów 
zapożyczonych z logiki informacyjnej oraz teorii systemów. Pracow-
nicy zapożyczają, powielają i starają się adaptować ich kategorie, które 
jednocześnie próbują ukonkretniać w odniesieniu do podstawowego 
problemu, jakim jest bezpieczeństwo wiązane z taką pieczą, kontrolą 
i nadzorem oraz sterowaniem, które pozwalają na trwanie, przetrwa-
nie i rozwój oraz doskonalenie dowolnego systemu. Takie podejście 
badawcze wynika z metodologicznego założenia, że sądy o pewnej 
nauce nie mogą być rozważane w języku 
tej nauki, lecz w jej metajęzyku, zwanym 
także „metanauką”. Jednocześnie starają się 
wykazać, że to właśnie program badawczy 

filozofii bezpieczeństwa i cybernetyki społecznej może stanowić metanaukę 
w stosunku do securitologii i tworzyć pomost łączący dyscypliny ogólne 
i abstrakcyjne oraz dyscypliny szczegółowe i konkretne. Perspektywa ta 
zdaje się zbliżać zróżnicowane badania bezpieczeństwa do paradygmatu 
nauki o walorach wiedzy o wysokim usystematyzowaniu logicznym, 
uteoretycznieniu i mocy eksplanacyjnej oraz prognostycznej i wysokim 
stopniu ścisłowości oraz pewności itd. (schemat Poppera). Pozwala to 
porzucić etap wiedzy często potocznej i rozmytej o bezpieczeństwie, jej 
aporie i niski stopień ścisłości oraz słabe uzasadnienie. Tym samym zbliża 
securitologię do nauki bardziej dojrzałej pod względem teoretycznym 
i metodologicznym.
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Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Instytut Organizacji i Zarządzania 

Grzegorz Pokorski
tel. 261 838 773

e-mail: grzegorz.pokorski@wat.edu.pl

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH  
– PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODUŁU  

SYSTEMU USOS

W czasie pandemii COVID-19, oprócz wsparcia procesu dydaktycznego, pracownicy Instytutu 
Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania podejmują wyzwania 
związane z doskonaleniem procesu kształcenia na całej uczelni, biorąc aktywny udział w różnych 
procesach wdrożeniowych.

Nowoczesne technologie odgrywają coraz większą rolę w pracy Instytutu Organizacji i Zarządza-
nia. We wrześniu 2020 roku Instytut wystąpił w roli prekursora w WAT, przeprowadzając pierwsze 
egzaminy dyplomowe z wykorzystaniem platformy USOS APD (Archiwum Prac Dyplomowych). 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoliło na przeprowadzenie egzaminów dyplomowych 
w zmienionej formule. Cyfryzacji został poddany proces dyplomowania, począwszy od umieszczenia 
ostatecznej wersji pracy dyplomowej, przez sprawdzenie jej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym 
zintegrowanym z modułem USOS APD, na egzaminie dyplomowym kończąc. Pomimo zmienionej 
formuły zarówno osoby przystępujące do obrony, jak również członkowie komisji ocenili system USOS 
ADP jako przyjazny dla użytkownika i ułatwiający pracę. 

Wdrażaniem USOS APD z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zajmowali się pracownicy 
Instytutu Organizacji i Zarządzania: mgr inż. Marcin Staruch – kierownik Laboratorium Inżynierii 
Zarządzania, mgr Michał Jurek, dr inż. Grzegorz Pokorski – zastępca dyrektora ds. naukowych, którzy 
współpracowali z uczelnianym koordynatorem systemu USOS w WAT inż. Remigiuszem Pustkowskim. 
Bardzo dobra kooperacja zespołu wdrożeniowego USOS APD z nauczycielami akademickimi Instytutu 
Organizacji i Zarządzania zaowocowała sprawnym wdrożeniem modułu Archiwum Prac Dyplomowych 
oraz przeprowadzeniem procesu dyplomowania na kierunku zarządzanie. Wdrożenie i wykorzystanie 

modułu USOS APD po-
kazało, że pomimo nie-
sprzyjających warunków 
podyktowanych przez 
pandemię COVID-19 
Instytut Organizacji 
i Zarządzania jest przy-
gotowany na prowadze-
nie zajęć w trybie zdal-
nym w pełnym zakresie. 
Wdrażając moduł USOS 
APD, jednostka ciągle się 
rozwija, a prowadzone 
w niej prace służą nie 
tylko pracownikom In-
stytutu, lecz także całej 
społeczności wydziału 
oraz Wojskowej Aka-
demii Technicznej. 
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn

Tomasz Muszyński
tel. 261 839 616

e-mail: tomasz.muszynski@wat.edu.pl

CIĘŻKI ROBOT  
RATUNKOWO-INTERWENCYJNY 

 „ROHATYNIEC”

Robot „Rohatyniec” o masie 2800 kg przeznaczony jest do 
wspierania akcji ratowniczych i interwencyjnych w strefach 
zagrażających życiu ludzkiemu. Wyposażono go w hydrotro-
nicznie sterowany i napędzany manipulator o pięciu stopniach 
swobody zapewniający udźwig do 200 kg przy maksymalnym 
wysięgu ponad 4 m. Specjalnie ukształtowany chwytak po-
zwala na podejmowanie i transport elementów o średnicy do  
0,6 m. Wyposażony jest również w osprzęt ładowarkowy 
umożliwiający wymianę narzędzi roboczych i podejmo-
wanie ładunków o masie do 1000 kg oraz torowanie drogi 
przejazdu z przedmiotów o masie do 2000 kg. Układy jezdny 
i napędowy pozwalają robotowi na rozwijanie prędkości 
do 30 km/h i pokonywanie przeszkód terenowych, takich 

jak schody, murki czy rowy, a także jazdę i manewrowanie na zboczu o pochyleniu do 30%. „Rohatyniec” 
powstał w ramach pracy badawczo-rozwojowej KBN 0012/R/T00/2008/05 w konsorcjum Wojskowa Aka-
demia Techniczna, WB Electronics i Hydromega. 

Samodzielne opracowanie autora
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LEKKA PLATFORMA  
WYSOKIEJ MOBILNOŚCI „EXMOT”

Platforma ExMot stanowi uniwersalną bazę, którą można wykorzystać do 
budowy nowych oraz rozbudowy istniejących systemów zrobotyzowanych. 
W prezentowanej wersji transportowej przeznaczona jest do wspierania 
działań człowieka (poprzez transport wyposażenia, narzędzi, sprzętu czy 
aparatury pomiarowej do wykonania badań). Dzięki bardzo dużej zdolności 

pokonywania przeszkód terenowych dotrze wszędzie tam, gdzie człowiek poruszający się pieszo. Przestrzeń 
ładunkowa platformy ExMot umożliwia przewożenie ładunków o masie do 200 kg. Hydrostatyczny układ 
napędowy połączony z silnikiem o zapłonie samoczynnym pozwala na płynne rozwijanie prędkości jazdy 
w zakresie od 0 do 15 km/h oraz prowadzenie 8 godz. misji bez uzupełniania paliwa. Kołowy wieloosiowy 
układ bieżny w połączeniu z układem napędowym zapewnia: niskie koszty eksploatacji, prowadzenie 
działań w terenach o niskiej nośności, rozwijanie wysokich sił przyczepności i uciągu, a także sprawne 
poruszanie się w różnych warunkach terenowych. Specjalny układ zawieszenia umożliwia: pokonywanie 
incydentalnych przeszkód terenowych (ścianka, murek, kłoda itp.) o wysokości do 80% średnicy koła; 
prostopadłe pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 60% oraz poruszanie się i pełne manewrowanie na 
wzniesieniach o nachyleniu do 60%.
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn

Arkadiusz Rubiec
tel. 261 837 107

e-mail: arkadiusz.rubiec@wat.edu.pl

Główne parametry techniczne platformy ExMot  
(opracowanie własne)

Masa własna 400 kg

Ładowność 200 kg

Silnik KUBOTA D722 E3B

Moc maksymalna silnika 16,9 kW przy 3600 obr/min

Maksymalny moment silnika 46 Nm przy 2600 obr/min

Prędkość maksymalna 15 km/h

Układ napędowy Hydrostatyczny 6 x 6

Układ skrętu Burtowy

Promień zawracania 0 m (skręt w miejscu)

Pojemność zbiornika paliwa 18 dm3

Układ zawieszenia Zależny – sterowana przednia i środkowa oś

Układ sterowania Zdalny w systemie teleoperacji

Zdolność pokonywania wzniesień 60%

Układ zdalnego sterowania platformy po-
zwala na pracę w systemie teleoperacji z wy-
korzystaniem mobilnego systemu sterowania 
lub modułu stacjonarnego znajdującego się 
w centrum dowodzenia misji.

Projekt realizowany w ramach umowy  
nr LIDER/007/424/L-4/12/NCBR/2013 dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu w ramach czwartej 
edycji programu LIDER, który prowadzony jest 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
Wartość dofinansowania wynosi 1 155  480,00 zł. 
Projekt wykonywany w okresie od stycznia 
2014 do grudnia 2016 roku.
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Lekka platforma towarzysząca 
KUNA została zaprojektowana jako 
nośnik osprzętów i wspierania mi-
sji pieszych. Kompaktowa budowa, 
wysoka stateczność, duża zwrotność, 
zapas mocy oraz ładowność sprawiają, 
że jest uniwersalna. Hydrostatyczny 
napęd na wszystkie koła z niezależną 
regulacją siły napędowej umożliwia 
przemieszczanie się robota w trudnych 
warunkach. Napęd hydrostatyczny 
pozwala na zainstalowanie na robocie 
osprzętów wymagających zasilania 
hydraulicznego. Prezentowana wersja 
jest przystosowana do prowadzenia 
detekcji i rozpoznania zagrożeń IED. 
Może występować w wersji transporto-
wej lub wózka inwalidzkiego wysokiej 
mobilności. 

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn

Kacper Spadło 
tel. 261 837 416 

e-mail: kacper.spadlo@wat.edu.pl

LEKKA PLATFORMA TOWARZYSZĄCA  
KUNA

Podwozie KUNA w wersji transportowej

Podwozie KUNA w wersji przystosowanej do prowadzenia  
detekcji i rozpozania zagrożeń IED

Podwozie KUNA w wersji wózka inwalidzkiego wysokiej mobilności

Dane techniczne:
Masa własna: 250 kg
Dopuszczalna ładowność: 150 kg
Układ napędowy: hydrostatyczny 4 x 4
Układ skrętu: przegubowy
Silnik spalinowy: KUBOTA Z482-E3BBE
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Moc maksymalna silnika spalinowego: 9,9 kW / 3600 obr/min
Czas pracy: ~10 h
Układ zawieszenia: niezależny dla każdego z kół, wahacze wzdłużne
Prędkość maksymalna: 25 km/h
Układ sterowania: zdalny w systemie teleoperacji
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 1,8 x 0,9 x 1 m
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn

Karol Cieślik 
tel. 261 839 616 

e-mail: karol.cieslik@wat.edu.pl

MANIPULATOR ANTROPOMORFICZNY  
DO SYSTEMÓW INTUICYJNEGO STEROWANIA

Kinematyka manipulatora  
antropomorficznego

Zgodnie z przyjętymi założeniami manipulator pozwala operatorom mającym małe doświadczenie 
w sterowaniu manipulatorami na podejmowanie, manipulowanie i przemieszczanie niestandardowych 
ładunków znajdujących się w nietypowym położeniu. Efektor manipulatora stanowi wielofunkcyjny 
chwytak pozwalający na realizację szerokiego spektrum zadań związanych z manipulowaniem obiek-
tami, jak również kopaniem i zrywaniem gruntu. Opracowana struktura kinematyczna manipulatora 
umożliwia jego kompaktowe złożenie na czas transportu. 

BEZPIECZEŃSTW
O

W  Instytucie  
Robotów i Konstrukcji Maszyn 
zaprojektowano innowacyjną konstru- 
kcję manipulatora antropomorficznego. Szeregowa struktura łańcucha  
kinematycznego o 7 stopniach swobody zapewnia funkcjonalne i kinema-
tyczne odzwierciedlenie ludzkiej kończy górnej. Zaprojektowany mani-
pulator charakteryzuje się zasięgiem 3 m i możliwością podjęcia ładunku 

o masie 50 kg w każdym punkcie pola pracy. Do napędu manipulatora można 
wybrać jeden z dwóch alternatywnych hydrotronicznych układów napędowych  

o rozproszonej architekturze.
Manipulator może być sterowany za pośrednictwem specjalnego pulpitu lub przez wykorzystanie 

układu kopiującego ruchy rąk operatora w systemie master-slave, który w znacznym stopniu poprawia 
intuicyjność sterowania.
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CIĘŻKI MANIPULATOR HYDRAULICZNY 

Manipulator charakteryzuje się hybrydową strukturą kinematyczną o sześciu stopniach swobody. 
Jego struktura pozwala na realizację różnorodnych zadań, od interwencyjnych (usuwanie niepożądanych 
elementów) do pracy jako element linii technologicznej, np. sortowniczej lub w przemyśle odlewniczym. 
Szeregowo-równoległa struktura kinematyczna umożliwia realizację szybkich ruchów chwytaka przy 
zachowaniu intuicyjności sterowania. Dzięki zastosowaniu hydrotronicznego układu napędu i sterowania 
jest w stanie podejmować ładunki o masie do 250 kg przy maksymalnym wysięgu 4 m. Specjalnie ukształ-
towany chwytak pozwala na pewne podejmowanie elementów o średnicy od 10 do 600 mm. Innowacyjny 
hydrotroniczny układ napędu i sterowania umożliwia wykorzystanie intuicyjnych interfejsów sterowania, 
np. w postaci układów kopiująco-śledzących ruch ręki lub dłoni operatora. Manipulator powstał w ramach 
pracy badawczo-rozwojowej INT 19-134/2012/WAT w konsorcjum Wojskowej Akademii Technicznej 
i firmy Hydromega Sp. z o.o.

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn

Tomasz Muszyński
tel. 261 839 616

e-mail: tomasz.muszynski@wat.edu.pl

Samodzielne opracowanie autora
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Pojazdów i Transportu

Mirosław Gidlewski
tel. 261 837 607

e-mail: miroslaw.gidlewski@wat.edu.pl

ASYSTENCKI SYSTEM NAGŁEJ ZMIANY  
PASA RUCHU PRZEZ SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

Opracowano system asystencki zastępujący kierowcę w kierowaniu samochodem ciężarowym 
w chwili, gdy na pasie ruchu pojazdu pojawi się nagle przeszkoda w odległości zbyt małej do zatrzy-
mania pojazdu, ale wystarczającej, by ją ominąć. Algorytm działania systemu asystenckiego obejmuje 
generowanie sygnałów referencyjnych, działanie regulatorów korygujących oraz ich załączanie i odłą-
czanie. Wyróżnia się analityczną syntezą sygnałów odniesienia i regulatorów korygujących. W syntezie 

regulatorów wykorzystano teorię sterowania opty-
malnego, w tym zasadę maksimum. 

Wykorzystując autorski, gruntownie zweryfiko-
wany doświadczalnie model samochodu ciężaro-
wego (typu MBS i 3D), przeprowadzono obszerne 
badania jakości działania opracowanego modelu 
systemu asystenckiego w czasie zmiany pasa ru-
chu, w warunkach ruchu zbliżonych do warunków 
granicznych. Były to w istocie badania wrażliwości 
systemu asystenckiego na zmieniane w bardzo sze-
rokim zakresie warunki drogowe i eksploatacyjne 
oraz na zakłócenia i błędy pomiarowe sygnałów 

wyjściowych, inercję serwomechanizmu w układzie kierowniczym, błędy estymacji poślizgu oraz różne 
czasy włączania/wyłączania regulatorów. Opracowany system asystencki w zdecydowanej większości 
przeprowadzanych symulacji okazał się mało wrażliwy na wprowadzane zmiany parametrów oraz zakłó-
cenia. Wyniki badań modelowych opublikowano w wielu cenionych czasopismach naukowych. Nadal 
prowadzone są badania mające na celu dalsze doskonalenie funkcjonowania oraz szerszą weryfikację 
i walidację opracowanych modeli. 

Model samochodu  
(oprac.  własne)

Schemat blokowy systemu asystenckiego (oprac. własne)
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Pojazdów i Transportu

Andrzej Żuchowski
tel. 261 837 454

e-mail: andrzej.zuchowski@wat.edu.pl

BADANIA BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW  
PODCZAS WYPADKU DROGOWEGO

Badania zrealizowane w latach 2011-2012 w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wy-
działu Mechanicznego WAT w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Celem 
projektu było rozpoznanie wpływu czynników, zależnych od użytkowników pojazdu, na skuteczność 
działania urządzeń ochronnych, a tym samym na przebieg i wartości ekstremalne obciążeń dynamicz-
nych działających na pasażerów na tylnych siedzeniach samochodu podczas zderzenia czołowego. 

   

     

Badania eksperymentalne obciążeń pasażerów podczas zderzenia czołowego samochodu (opracowanie własne)

Badania modelowe obciążeń pasażerów (opracowanie własne)

Wyniki badań umożliwiły wskazanie związków pomiędzy właściwościami urządzeń ochronnych 
a możliwością obrażeń pasażerów samochodu. Osoby dorosłe na tylnych siedzeniach w samochodzie 
są narażone na znacznie większe obrażenia niż osoby na przednich fotelach. Dla dzieci w wieku około 
10 lat miejsca na tylnych siedzeniach są nadal bardziej bezpieczne niż na przednich, jednak ryzyko 
ich ciężkich obrażeń jest często wielokrotnie większe niż osób dorosłych na fotelach przednich. 
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Pojazdów i Transportu

Jerzy Jackowski 
tel. 261 839 565

e-mail: jerzy.jackowski@wat.edu.pl

BADANIA EKSPERYMENTALNE  
I SYMULACYJNE DYNAMIKI POJAZDU  

W WARUNKACH NAGŁEGO USZKODZENIA OGUMIENIA

Konsorcjum naukowe w składzie Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Gdańska, Poli-
technika Krakowska, Politechnika Warszawska, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho-
dowej, Wojskowe Zakłady Mechaniczne Siemianowice realizowało projekt badawczo-rozwojowy 
nr O R00008312 pt. Badanie zachowania się transportera wojskowego po eksplozyjnym uszkodzeniu 
ogumienia w celu oceny jego możliwości ruchowych oraz w aspekcie zachowania bezpieczeństwa.

Głównym celem projektu było wskazanie warunków utraty stateczności pojazdu podczas wykony-
wania manewrów hamowania i skręcania przy gwałtownej utracie szczelności ogumienia. Dokonano 
oceny skutków możliwych reakcji kierowcy po nagłym uszkodzeniu ogumienia, zarówno poprawnych, 
jak i tych powodujących pogorszenie bezpieczeństwa ruchu.

Transporter podczas badań: przed eksplozją i w trakcie eksplozji ładunku wybuchowego (opracowanie własne)

Wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych stanowiły podstawę opracowania materiałów 
szkoleniowych dla ośrodków szkolenia kierowców w zakresie bezpiecznego prowadzenia pojazdu 
w ekstremalnych warunkach ruchu.

Symulacja utraty stateczności na skutek eksplozyjnego uszkodzenia ogumienia (opracowanie własne)
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Pojazdów i Transportu

Zdzisław Hryciów
tel. 261 839 531

e-mail: zdzislaw.hryciow@wat.edu.pl

BADANIA ZDERZENIOWE  
POJAZDÓW WOJSKOWYCH

Nowe warunki prowadzenia misji wojskowych powodują, że coraz częściej wykorzystywanym 
pojazdem jest kołowy transporter opancerzony (KTO). W misjach dochodzi do konieczności realizo-
wania nowych, niekonwencjonalnych zadań takich jak: taranowanie innych obiektów (np. ogrodzenia, 
bramy wjazdowe, lekkie umocnienia inżynieryjne), a także spychanie innych pojazdów z drogi w celu 
uzyskania przejezdności. 

Poważnym ograniczeniem możliwości taranowania nie jest sama konstrukcja pojazdu, ale zagrożenie 
załogi wynikające z wysokiego poziomu obciążenia siłą bezwładności podczas uderzenia w przeszkodę. 
W odróżnieniu od stosowanych w samochodach rozbudowanych systemów bezpieczeństwa biernego 
te spotykane w pojazdach wojskowych, szczególnie w wozach bojowych, są zdecydowanie słabiej roz-
winięte. W pojazdach, których konstrukcja oparta jest na sztywnej ramie bądź samonośnym nadwoziu, 
brakuje rozwiązań technicznych łagodzących skutki udaru. 

Badania modelowe uderzenia KTO w barierę betonową (opracowanie własne)

Badania zderzenia transportera  
opancerzonego z przeszkodą  
betonową i samochodem osobowo-
-terenowym (opracowanie własne)
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Pojazdów i Transportu

Leszek Szczęch
tel. 261 837 754

e-mail: leszek.szczech@wat.edu.pl

HYBRYDOWA WIELOFUNKCYJNA  
BEZZAŁOGOWA PLATFORMA LĄDOWA

Współczesne pole walki lub działania prowadzone przez wojsko w terenie zurbanizowanym wy-
magają wykorzystania pojazdów bezzałogowych stanowiących wsparcie. Przenoszą one niezbędne 
zapasy, uzbrojenie, umożliwiają ewakuację rannych, prowadzenie zwiadu czy detekcję zagrożeń. 

Opracowany pojazd to wielofunkcyjna lądowa platforma bezzałogowa. Został wyposażony w hybry-
dowy układ napędowy z generatorem prądotwórczym i akumulatorem litowo-polimerowym w rolach 
podstawowego i wtórnego źródła energii. Napęd stanowi sześć niezależnych modułów napędowych 
zasilanych energią elektryczną z akumulatora, a w razie potrzeby możliwe jest doładowywanie układu 
napędowego z generatora zasilanego olejem napędowym lub paliwem F-34. Pojedynczy moduł składa 
się z silnika elektrycznego, przekładni pasowej znajdującej się wewnątrz wahacza, przekładni planetarnej 
umieszczonej w osi koła napędowego. Położenie wahacza stabilizowane jest przy pomocy amortyzatora 
pneumatycznego. Moduły zostały wbudowane w samonośne nadwozie i połączone z akumulatorem 
oraz generatorem spalinowym przy pomocy falowników pozwalających na sterowanie momentem 
obrotowym. W przypadku uszkodzenia któregoś z modułów możliwa jest szybka naprawa pojazdu 
poprzez wymianę uszkodzonego modułu. Masa i wymiary pojazdu umożliwiają zaklasyfikowanie 
go do grupy lekkich platform bezzałogowych wsparcia drużyny. Projekt realizowano ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
państwa na podstawie wniosku nr NCBiR O N502 085937. BEZPIECZEŃSTW

O



– 50 –

Wydział Inżynierii Mechanicznej 
Instytut Pojazdów i Transportu

Jerzy Jackowski
tel. 261 839 565

e-mail: jerzy.jackowski@wat.edu.pl

KOŁO BEZCIŚNIENIOWE

W Instytucie Pojazdów i Transportu (IPiT) Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT trwają bada-
nia eksperymentalne oraz prace modelowe związane z kołem bezciśnieniowym (non pneumatic tire, 
airless tire). Jest to rodzaj ogumienia, które umożliwia m.in. generowanie sił trakcyjnych oraz kontrolę 
kierunkową pojazdu bez konieczności utrzymywania w nim określonego ciśnieniem sprężonego 
gazu. Brak sprężonego powietrza jest zaletą w porównaniu do standardowych opon pneumatycznych 
(możliwość jazdy w trudnych warunkach bez ryzyka uszkodzenia). 

W IPiT WIM prowadzone są badania statyczne oraz dynamiczne kół bezciśnieniowych o róż-
nej strukturze nośnej, tj. o pojedynczych elastycznych szprychach, a także o strukturze zamkniętej  
(np. „plastra miodu”). Wyniki badań są wykorzystywane m.in. w badaniach symulacyjnych do wali-
dacji stworzonych modeli numerycznych. Dotychczasowe badania pozwoliły na opracowanie własnej 
geometrii struktury nośnej oraz wykonanie makiety koła w technologii przyrostowej (druk 3D). Koło 
było prezentowane podczas targów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2019 oraz 
Warsaw Industry Week 2019.

        

Badania eksperymentalne koła bezciśnieniowego – charakterystyka  
promieniowa (opracowanie własne)

Badania eksperymentalne koła bezciśnieniowego – charakterystyka obwodowa 
(opracowanie własne)

Model koła bezciśnieniowego prezentowany na targach MSPO 2019  
(opracowanie własne)

Badania modelowe koła bezciśnieniowego (opracowanie własne)
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Pojazdów i Transportu

Jerzy Jackowski
tel. 261 839 565

e-mail: jerzy.jackowski@wat.edu.pl

PRZYCZEPA DYNAMOMETRYCZNA  
ORAZ STANOWISKO DWUBĘBNOWE

Przyczepa umożliwia realizację badań opon w szerokim zakresie zmian rozmiarów (m.in. 
opony samochodów dostawczych, opony samochodów ciężarowych, opony pojazdów wolno-
bieżnych). Konstrukcja przyczepy pozwala na realizację pomiarów w warunkach drogowych

Stanowisko dwubębnowe podczas pomiarów  
(opracowanie własne)

i laboratoryjnych w układzie pojedynczym i bliź-
niaczym kół dla następującego zakresu wymuszeń:

– kąta znoszenia od 0 do 12°,
– momentu hamowania koła – do jego pełnego 

zablokowania,
– obciążenia normalnego koła od 3,5 do 40 kN.
Stanowisko dwubębnowe wyposażone jest w dwa 

stalowe bębny o średnicy 2 m, które napędzane są 
za pomocą silnika elektrycznego z przekładnią. 
Zastosowany rozstaw bieżni umożliwia realizację 
badań różnych pojazdów (od miejskich samocho-
dów osobowych po pojazdy ciężarowe). Pomiary 
z wykorzystaniem pojazdów pozwalają na ocenę 
wzajemnego oddziaływania z badanym ogumie-
niem (realizowano także badania nowoczesnych 
zawieszeń wielodrążkowych). Stanowisko jest 
wyposażone w nawiew powietrza na nadany obiekt 
(koła) z intensywnością odpowiadającą prędkości 
jazdy samochodu (do 200 km/h).

Przyczepa dynamometryczna na stanowisku dwubębnowym  
(opracowanie własne)

Przyczepa dynamometryczna podczas badań poligonowych  
z wytworzoną sztucznie warstwą wody (opracowanie własne)

BEZPIECZEŃSTW
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STANOWISKO DO BADAŃ STATYCZNYCH  
OGUMIENIA Z GŁOWICĄ WIELOCZUJNIKOWĄ  

DO POMIARU OBCIĄŻEŃ BIEŻNIKA  
W STYKU OPONY Z DROGĄ

Układ pomiarowy stanowiska do badań sta-
tycznych ogumienia oraz zastosowane metodyki 
pomiaru umożliwiają wyznaczanie wybranych 
charakterystyk. Do najważniejszych należą:

– charakterystyka sprężystości kierunkowej 
(promieniowa, boczna, obwodowa),

– charakterystyki odporności na znoszenie 
boczne (w warunkach „czystego znoszenia 
bocznego”, koła toczonego z pochyleniem),

– rozkład sił obciążających występy bieżnika,
– ślad styku koła z podłożem. 

Konstrukcja stanowiska umożliwia realizację 
badań w następujących warunkach: obciążenie 
normalne do 50 kN, obciążenie wzdłużne i boczne do 40 kN, kąt znoszenia 0÷90°. Na podstawie 
koncepcji opracowanej w Instytucie Pojazdów i Transportu zbudowano głowicę wieloczujnikową. 
Uzyskiwane dzięki niej wyniki pomiarów pozwalają na symulację map stref poślizgu bieżnika, szaco-
wanie przyczepności i intensywności zużycia bieżnika opon oraz oznaczenie maksymalnej i średniej 
wartości nacisku normalnego koniecznych do obliczenia wskaźnika VCI (Vehicle Cone Index). 

Producenci opon oraz liczne instytucje naukowe wykorzystywały uzyskane wyniki do: oceny wła-
ściwości konstrukcji prototypowych opon, zmian w budowie opon i doboru ogumienia do pojazdów, 
badań symulacyjnych ruchu pojazdów, prognozowania trwałości opon i ich przebiegu.

Konstrukcja głowicy została nagrodzona srebrnym medalem Brussels Innova.

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Pojazdów i Transportu

Marcin Wieczorek
tel. 261 839 877

e-mail: marcin.wieczorek@wat.edu.pl

Stanowisko do badań statycznych (opracowanie własne)

 Opona podczas badań (opracowanie własne)

Głowica pomiarowa z widocznym 3-kierunkowym czujnikiem siły 
(opracowanie własne)
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn

Rafał Typiak
tel. 261 839 388 

e-mail: rafal.typiak@wat.edu.pl

WIELOTOROWY SYSTEM STEROWANIA  
DLA TELEOPERACJI BEZZAŁOGOWYCH  

PLATFORM LĄDOWYCH DO ZADAŃ IED/EOD

Wielotorowy system sterowania dla teleoperacji bezzałogowych 
platform lądowych do zadań IED/EOD powstał w ramach udziału 
WAT w programie badawczym Europejskiej Agencji Obrony IEDDET. 
W czasie jego realizacji pojawiła się konieczność opracowania rozwiąza-
nia zapewniającego zdalne sterowanie platformami, które cechowałoby 
się zwiększoną odpornością na zakłócenia w związku ze stosowaniem 
wysokoenergetycznych urządzeń detekcyjnych. 

Opracowane rozwiązanie – wraz z systemem wizyjnym – stanowi 
pakiet teleoperacji dla bezzałogowych platform lądowych do zadań 
IED/EOD. Rozwiązanie oferuje możliwość przesyłania komend ste-
rujących i danych z platformy z wykorzystaniem czterech różnych 
kanałów częstotliwościowych wyposażonych w możliwość pomiaru 
jakości procesu transmisji dla każdego z nich. 

System posiada modułową konstrukcję pozwalającą na zmianę wykorzystywanej częstotliwości oraz 
rozbudowę do sześciu niezależnych kanałów, w razie gdyby zaszła taka konieczność. Użyte do budowy 
systemu sterowania układy programowalne zapewniają możliwość inteligentnego wyboru kanału wyko-
rzystywanego do sterowania, transmisji równoległej bądź selektywnego odtworzenia komunikatu w razie 
występowania znacznych zakłóceń.

Proces kierowania bezzałogową platformą lądową z wykorzystaniem wielotorowego systemu sterowania zamontowanego  
w samochodzie osobowym w czasie testów poligonowych w Austrii (fot. Rafał Typiak)
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE  
NANOKOMPOZYTOWYCH REFLEKSYJNYCH  

WARSTW MATERIAŁÓW STRAŻACKICH  
UBRAŃ OCHRONNYCH

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Danuta Miedzińska
tel. 261 837 867

e-mail: danuta.miedzinska@wat.edu.pl
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Widok magnetronów w trakcie procesu rozpylania  
(materiały własne) 

Obraz SEM materiału pokrytego cienką warstwa metaliczną  
(materiały własne)

Stanowisko pomiarowe do badania próbek  
elementów ochron osobistych poddanych działaniu 

płomienia (materiały własne)

W ramach zrealizowanego na uczelni projektu DOB-
-BIO6/04/104/2014 opracowano nowoczesną technologię wy-
twarzania innowacyjnych materiałów dla ubrań specjalnych, 
modyfikacji ich powierzchni, w tym optymalizacji metody PVD 
do nakładania refleksyjnych warstw nanokompozytowych. Tech-
nologia ta zapewnia możliwość wykonania dla jednostek ochrony 
przeciwpożarowej ubrania specjalnego na bazie najnowszych 
technologii materiałowych, co umożliwia realizację zadań ra-
towniczo-gaśniczych przez zwiększenie skuteczności ochronnej. 
W nowoczesnych tkaninach przeznaczonych do szycia odzieży 
dla służb ratowniczych i jednostek specjalnych innowacyjne są 
materiały, z których produkuje się włókna do ich wytworzenia, 
specjalne sploty w trakcie tkania materiału, jak i specjalne pokrycia 
tkanin zmieniające ich właściwości fizyczne. Metoda pokrywania 
powierzchni tkaniny cienkimi warstwami refleksyjnymi dla pod-
czerwonej części promieniowania elektromagnetycznego nie zmienia wagi materiału (w odróżnieniu od 
zespalania materiału z foliami metalicznymi, głównie Al), zmienia natomiast w znaczący sposób współ-
czynnik transportu ciepła poprzez tkaninę. Użyteczność tej cechy pokrycia ma zasadnicze znaczenie dla 
służb ratowniczo-gaśniczych, ale również dla innych służb, specjalnych czy militarnych, których członkowie 
w trakcie prowadzonych akcji mogą zetknąć się ze środowiskiem o podwyższonej temperaturze. Warstwy 
te mają również zdolności ekranujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym. 
Opracowana tkanina o wysokiej możliwości rozpraszania promieniowania cieplnego może sprawić, że 
akcja pożarnicza będzie dużo bezpieczniejsza dla strażaków, a także znacznie poszerzy możliwości apli-
kacyjne opracowanej struktury, szczególnie w obszarze obronności.

Projekt został zrealizowany w latach 2014-2018 w ramach konsorcjum: Wojskowa Akademia Technicz-
na (lider), Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, DMA Sp. z o.o., Centrum Badań 
i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
w konkursie na rzecz bezpieczeństwa i obronności.  
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Łukasz Mazurkiewicz
tel. 261 837 275

e-mail: lukasz.mazurkiewicz@wat.edu.pl

OCHRONA PASYWNA  
ELEMENTÓW NOŚNYCH  

INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Obiekty należące do infrastruktury krytycznej mogą być celem działań terrorystycznych polegających 
na uszkodzeniu elementów nośnych, co może doprowadzić do uniemożliwienia dalszego użytkowania lub 
nawet zniszczenia. W odpowiedzi na ten rodzaj zagrożenia opracowano metodę zwiększenia odporności 
elementów nośnych na oddziaływanie fali wybuchowej pochodzącej od detonacji ładunku wybuchowego. 
Było to możliwe dzięki zastosowaniu numerycznych metod optymalizacji parametrów konstrukcyjnych 
paneli ochronnych. Analizy obejmowały kompleksowe podejście uwzględniające określenie pozostałej 
nośności konstrukcji (dla ataku z użyciem określonego rodzaju i masy ładunku), analizę wielowarstwowego 
panelu ochronnego bazującego na strukturach kompozytowych i pianowych oraz optymalizację jego para-
metrów konstrukcyjnych. Przeprowadzono również poligonowe testy walidacyjne polegające na obciążeniu 
falą wybuchową słupa niechronionego oraz słupa osłoniętego panelem ochronnym – potwierdziły one 
dokładność zbudowanych modeli numerycznych. Ostatecznie, wykorzystując algorytmy genetyczne oraz 
parametrycznie generowany model uproszczony, przeprowadzono serię analiz i wyznaczono optymalny 
zestaw parametrów zmiennych, gwarantujący znaczną poprawę efektywności badanego panelu ochronnego.

Badania i wypracowaną metodologię zrealizowano w ramach projektów finansowanych z NCBR  
(pt. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej poprzez system ochrony pasywnej) we współpracy z Poli-
techniką Poznańską oraz firmą Roma Sp. z o.o. Na bazie wyników przeprowadzonych prac badawczych 
powstały liczne publikacje z listy JCR. 

BEZPIECZEŃSTW
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Słup nośny z ładunkiem 
TNT

Słup nośny chroniony osłoną pasywną Niewielkie zniszczenie osłony 
oraz ochroniony słup nośny

Wyniki analizy numerycznej

Zniszczenia słupa po 
detonacji ładunku

Wyniki analizy numerycznej 
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BADANIA NUMERYCZNE BEZPIECZEŃSTWA  
OSÓB PRZEWOŻONYCH W POJAZDACH

Opracowano metodę badań numerycznych i oceny bezpieczeństwa pasażerów podczas zderzeń 
pojazdów. Skupiono się przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa dzieci oraz osób niepełnospraw-
nych. W ramach badań zaprojektowano i przebadano numerycznie oraz eksperymentalnie urządzenie 
przytrzymujące (fotelik bezpieczeństwa) z systemami pochłaniania energii dla przypadku zderzenia 
czołowego i bocznego. Przeanalizowano również wpływ niepełnosprawności na zmianę kinematyki 
ruchu kierowcy, a także kontakt z dodatkowym, odpowiednio zaprojektowanym oprzyrządowaniem. 
Do symulacji wykorzystano modele numeryczne uwzględniające antropomorficzne manekiny, pasy 
bezpieczeństwa oraz poduszkę powietrzną. Na podstawie wyników obliczeń wyznaczone zostały pa-
rametry biomechaniczne, takie jak przyspieszenia głowy i torsu manekina oraz siły w połączeniach 
pomiędzy poszczególnymi jego częściami (np. szyi), które następnie pozwoliły sprawdzić kryteria 
informujące o poziomie możliwych obrażeń, jakich może doznać pasażer pojazdu. 

Badania i wypracowaną metodologię zrealizowano w ramach projektów finansowanych z NCBR: 
Fotelik samochodowy zwiększający bezpieczeństwo dziecka przewożonego w pojeździe w czasie zderzenia 
bocznego; System zmniejszający obciążenia dynamicznie działające na ciało dziecka przewożonego w po-
jeździe w czasie wypadku drogowego oraz Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnospraw-
nych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Centrum (AMC-2). Na bazie wyników przeprowadzonych prac 
badawczych powstały liczne publikacje z listy JCR.

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Łukasz Mazurkiewicz
tel. 261 837 275

e-mail: lukasz.mazurkiewicz@wat.edu.pl
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KSZTAŁTOWANIE I BADANIA  
NUMERYCZNO-EKSPERYMENTALNE  

STRUKTUR ENERGOCHŁONNYCH WYKONANYCH  
W TECHNOLOGII DRUKU 3D

Przedmiotem badań są struktury energochłonne mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków 
działania obciążeń zewnętrznych (np. fali wybuchu) na ochraniane obiekty. Elementy zostały wyko-
nane w technologii druku 3D – dzięki temu uzyskano niemal nieograniczoną swobodę w doborze 
optymalnej geometrii oraz sterowaniu efektywnością pochłaniania i rozpraszania energii wybuchu. 
Badania prowadzi się w warunkach oddziaływań statycznych oraz dynamicznych, włączając do procesu 
m.in. efekty lepkościowe zachowania się materiałów oraz mechanizmy niszczenia ‒ w wyniku tego 
uzyskuje się poprawę energochłonności projektowanych paneli ochronnych. Autorskim osiągnięciem 
jest stworzenie metody modelowania numerycznego pękania ścian ażurowych struktur, a tym samym 
swobodnego kształtowania ich geometrii. Wypracowane podejście modelowe pozwoliło na uzyskanie 
bardzo dobrej korelacji pomiędzy wynikami z badań numerycznych i eksperymentalnych. Dodatkowym 
atutem takiego podejścia numerycznego jest możliwość badania serii konfiguracji geometrycznych bez 
konieczności prowadzenia długotrwałych badań eksperymentalnych. Badania zainicjowano w WAT 
dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków NCN pt. Zachowania gradientowych struktur 
komórkowych w warunkach obciążenia dynamicznego pomiędzy Wydziałem Nowych Technologii 
i Chemii, Wydziałem Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziałem Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa 
w WAT, a ich wyniki opublikowano w wiodących czasopismach z listy MNiSW.

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Paweł Baranowski
tel. 261 839 683

e-mail: pawel.baranowski@wat.edu.pl
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Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Jarosław Ziółkowski
tel. 261 837 301

e-mail: jaroslaw.ziolkowski@wat.edu.pl

METODY ANALIZY I OCENY  
WYBRANYCH MIAR GOTOWOŚCI  

OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

Okres badań Okres bieżącej 
eksploatacji

Cały okres badań  
(z uwzględnieniem 

odnów przedłużonych)

Cały okres badań 
(z uwzględnieniem odnów 

przedłużonych oraz napraw)

Model 9-stanowy 0,9011 nie dotyczy nie dotyczy

Model według czasów trwania 0,9138 0,750178 0,597051

Poprawiony model według czasów trwania 0,9891 nie dotyczy nie dotyczy

Teoria Markowa ma szerokie zastosowanie 
w zróżnicowanych dziedzinach wiedzy naukowej. 
Z punktu widzenia techniki wojskowej służy do 
analizy i oceny gotowości sprzętu wojskowego 
(SpW) znajdującego się na wyposażeniu SZ RP. 
W opracowanym modelu przyjęto dziewięcio-
stanową przestrzeń fazową procesu, tj.: obsługa 
wstępna, diagnostyka, zaopatrzenie, gotowość 
operacyjna,  gotowość techniczna, hangarowanie, 
praca na ziemi, wykonywanie zadania, niezdatność 
krótkoterminowa.

Wskaźniki i współczynniki gotowości śmigłowca Marynarki Wojennej RP

Źródło: opracowanie własne

Prawdopodobieństwa graniczne p_j (t) 
dla łańcucha Markowa

Śmigłowiec typu Mi-14 stanowiący wyposażenie 
 Marynarki Wojennej RP

Prawdopodobieństwa graniczne p_j (n) 
dla procesu Markowa

Graf procesu eksploatacji
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POJAZD RATOWNICZO-GAŚNICZY  
ERGOTRUCK 

Prototyp nowoczesnego średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego opracowano na 
podwoziu Iveco Eurocargo ML150E28 WS 4 x 4 na podstawie opracowanych rekomendacji i wymagań 
dotyczących prawidłowego wykorzystania pojazdów pożarniczych, a także wytycznych w zakresie 
właściwego doboru podwozi do zabudowy. Zaprojektowano i zbudowano nową zabudowę pożarniczą, 
ulepszoną z punktu widzenia zasad ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania przez ratowników. 

Zaproponowane rozwiązania oraz zmiany rozmieszczenia sprzętu uwzględniono na podstawie 
wniosków z badań sprawdzających spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 1846-2 oraz 
zachowanie zasad dotyczących ergonomii użytkowania pojazdu pożarniczego. Wnioski z uzyskanych 
wyników sugerują kontynuowanie prac dążących do ewolucji w zabudowach pojazdów ratowniczych 
użytkowanych przez Państwową Straż Pożarną ‒ celem jest poprawa ergonomii. Uznawanie ergonomii 
za jeden z priorytetów w wymaganiach technicznych znacząco wpłynie na bezpieczeństwo użytkow-
ników i skuteczność operacyjną załóg interwencyjnych.

Pojazd ratowniczo-gaśniczy ERGOTRUCK to wynik prac konsorcjum, w którym jako lider Wojskowa 
Akademia Techniczna współpracowała z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, 
Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i przedsiębiorstwem Szczęśniak Pojazdy 
Specjalne.

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Grzegorz Sławiński
tel. 261 837 152

e-mail: grzegorz.slawinski@wat.edu.pl

Pojazd ratowniczo-gaśniczy ERGOTRUCK na podwoziu IVECO (fot. P.S. Szczęśniak)

BEZPIECZEŃSTW
O

W 2017 roku podczas Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2017 pre-
zentowany średni samochód ratowniczo-gaśni-
czy ERGOTRUCK został wyróżniony nagroda 
DEFENDER w kategorii sprzętu zabezpieczenia 
logistycznego.
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MULTIBIOMETRYCZNY  
SYSTEM IDENTYFIKACJI OSÓB

Na Wydziale Elektroniki WAT w konsorcjum z firmami 
Bioident i Mikroplan opracowano multibiometryczny system 
identyfikacji osób, który może znaleźć zastosowanie w wielu 
obszarach istotnych dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, 
w szczególności przy niskim stopniu współpracy osoby iden-
tyfikowanej lub bez jej wiedzy.

System służy do szybkiej i automatycznej identyfikacji toż-
samości weryfikowanej osoby na podstawie obrazu lub dźwięku 
rejestrowanego przez audiowizualny system dozorujący. Może 

pracować w trybie bezobsługowym 
do chwili sygnalizacji wykrycia po-
tencjalnie podejrzanego osobnika.

W systemie, integrującym dodat-
kowo biometryki linii papilarnych 
oraz kodu DNA, wykorzystano nowo-
czesne procedury analizy i selekcji informacji biometrycznej oraz algorytmy 
wnioskowania. W efekcie zaawansowanego przetwarzania sygnałów i fuzji 
danych w końcowym etapie generowany jest zintegrowany sygnał o wysokiej 

wiarygodności rozpoznania danej osoby.
Warstwa sprzętowa zbudowana została na bazie ogólnodostępnych i stosunkowo niedrogich sen-

sorów oraz urządzeń akwizycji danych, dzięki czemu koszty zakupu takiego systemu są względnie 
niskie w odniesieniu do jego możliwości operacyjnych. Zastosowanie systemu multibiometrycznego 
zwiększa prawdopodobieństwo identyfikacji osób, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest duży ruch oraz 
duże zaszumienie tła. Twórcy ograniczyli do minimum przypadki błędnej identyfikacji przy zwiększonej 
odporności na fałszerstwa i ataki. Głównymi adresatami tego systemu są przejścia graniczne, punkty 
obsługi podróżnych, a także obiekty sportowe, wystawowe czy centra handlowe.

Wydział Elektroniki
Instytut Systemów Elektronicznych

Andrzej Dobrowolski 
tel. 261 839 031

e-mail: andrzej.dobrowolski@wat.edu.pl
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GENERATOR KOPROCESORA  
KRYPTOGRAFICZNEGO OPERUJĄCEGO  

NA ELEMENTACH Z CIAŁA GF (2)

Wydział Cybernetyki
 Instytut Matematyki i Kryptologii

Jerzy August Gawinecki
tel. 261 838 740

e-mail: jerzy.gawinecki@wat.edu.pl

Urządzenie powstało w ramach projektu roz-
wojowego Nr O R00 0043 07 pt. Demonstrator 
technologii generatora koprocesora kryptograficz-
nego operującego na elementach z ciała GF (2) 
(29.06.2009–29.06.2011) zrealizowanego w ra-
mach konsorcjum Nauki i Przemysłu Wojskowej 
Akademii Technicznej i firmy WASKO S.A. 

Generator stanowi unikalne narzędzie wspo-
magające projektanta systemów kryptograficz-
nych w zakresie projektowania implementacji 
rozwiązań klucza publicznego na krzywych 
eliptycznych oraz wytwarzania implementacji 
systemów kryptograficznych dla struktur FPGA 
i ASIC wykonujących obliczenia na krzywych 
eliptycznych projektowanych systemów. Ma 
strategiczne znaczenie dla przyspieszania kon-
strukcji nowych rozwiązań klucza publicznego 
opartego na elementach z ciała charakterystyki 2. 
Aplikacja generatora jest unikalnym rozwiąza-
niem w skali światowej. Umożliwia generowanie 
kodu w języku opisu sprzętu VHDL oraz AHDL, 
definiującego strukturę jądra kryptograficznego. 
Innowacją jest to, że skonstruowane wzorcowe 
rozwiązanie, oprócz tego, że jest najmniejsze, 
pozwala na obliczenia dla dowolnego wielo-

mianu pierwotnego danego stopnia bez zmiany 
koprocesora. Kolejną innowacją jest fakt, że 
wykazano możliwość dekompozycji układu 
mnożącego w sposób niespotykany dotychczas 
w  literaturze światowej. Udowodniono też, że 
rozwiązanie jest zabezpieczone również przed 
atakiem poboru mocy. 

BEZPIECZEŃSTW
O



– 62 –

SZYFRATOR  
NARODOWY

Szyfrator Narodowy jest urządzeniem skonstruowanym we współpracy z  inżynierami firmy 
WASKO S.A. w ramach konsorcjum Nauki i Przemysłu Wojskowej Akademii Technicznej. Szyfrator 
Narodowy powstał jako rezultat projektu rozwojowego Nr O R00 0031 06 Implementacja systemu 
kryptograficznego w oparciu o innowacyjne technologie półprzewodnikowe (8.12.2008‒7.12.2010). 

Szyfrator został skonstruowany tak, aby był odporny na znane ataki kryptoanalizy, badania pola 
elektromagnetycznego i ulotu oraz ataki fizyczne. Przy obecnym stanie wiedzy jest to urządzenie 
bezpieczne.

System kryptograficzny jest nowatorski i został oparty na krzywych eliptycznych. Wyposażony 
jest we własną implementację AES 256. W konstrukcji zastosowano najnowsze struktury układów 
programowalnych. Posiada unikalne zabezpieczenie systemowe. Szyfrator Narodowy może znaleźć 
zastosowanie zarówno w sektorze cywilnym (banki, przemysł, logistyka, biznes), jak również w agen-
dach administracji rządowej i służbach mundurowych. Może być stosowany wszędzie tam, gdzie 
konieczna jest ochrona informacji wrażliwych, np. dotyczących ochrony zdrowia, informacji z miejsc 
klęsk żywiołowych oraz do ochrony własnych informacji finansowych. Warto podkreślić, że każde 
państwo posiada własne narodowe szyfratory do przesyłania informacji niejawnych. W tym sensie 
narodowy szyfrator może znaleźć zastosowanie w polskim systemie narodowym.

Obecne rozwiązanie będzie wprowadzane w celu ochrony danych przesyłanych pomiędzy użytkow-
nikami. Premiera Szyfratora Narodowego odbyła się na XVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu 
Obronnego (2010).

Wydział Cybernetyki
Instytut Matematyki i Kryptologii

Jerzy August Gawinecki
tel. 261 838 740

e-mail: jerzy.gawinecki@wat.edu.pl
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Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów Informatycznych

Mariusz Chmielewski
tel. 261 838 796

e-mail: mariusz.chmielewski@wat.edu.pl

H.E.L.P. SYSTEM WSPOMAGAJĄCY  
LOKALIZACJĘ OSÓB POSZKODOWANYCH  

W TRZĘSIENIACH ZIEMI I KATASTROFACH  
BUDOWLANYCH, A TAKŻE POMOC DLA TYCH OSÓB

H.E.L.P. (Handheld Earthquake Life Package) jest pierwszą kompleksową aplikacją mobilną, której 
zadaniem jest wykrywanie potencjalnych sytuacji zagrożenia na podstawie analizy drgań urządzenia 
i jego orientacji. Wzbudzenie procedury alarmowej następuje w przy-
padku wielokrotnego potwierdzenia podobnych danych zbieranych 
z urządzeń użytkowników zlokalizowanych na danym obszarze. 
Skonstruowany algorytm kalibrowany jest z danymi zbieranymi przez 
użytkowników i potwierdzonymi jako dane drgań sejsmicznych. Ana-
liza sygnałów wbudowanych sensorów umieszczonych w telefonach 

umożliwia wykrycie poten-
cjalnych zagrożeń: trzęsień 
ziemi, obsunięć budynków 
oraz upadków bezwładnych 
osób. W sytuacjach zagrożenia mechanizmy systemu auto-
matycznie powiadamiają służby ratownictwa medycznego 
o położeniu i stanie zdrowia poszkodowanego. Parametry 
ustalane są na podstawie stanu otoczenia, w którym został 
uwięziony poszkodowany, a także wcześniej przeprowadzo-
nego wywiadu personalnego, oraz przekazują dane profilu 

pacjenta wraz z historią medyczną. System wykorzystuje media społecznościowe, kanały GSM oraz 
technologie NFC, RFID i Bluetooth, by dotrzeć do jak najszerszej grupy. W celu 
udoskonalania metod detekcji zagrożenia system importuje dane z naukowych 
otwartych baz wiedzy o zarejestrowanych trzęsieniach ziemi. 

H.E.L.P. został zbudowa-
ny jako wielowarstwowe 
rozproszone rozwiązanie 
informatyczne z możliwo-
ściami skalowania usług 
serwerowych w środowi-
sku Microsoft Azure Cloud 
Computing. Celem wyko-
rzystanych technologii jest 
zmiana powszechnie wyko-
rzystywanych smartfonów w narzędzia pierwszej 
pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Użytkownicy 

przebywający w terenie zagrożonym są cyklicznie powiadamiani o możliwym zagrożeniu, jak również 
o położeniu poszkodowanych, którym mogą przyjść z pomocą.
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Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów Informatycznych 

Mariusz Chmielewski
tel. 261 838 796

e-mail: mariusz.chmielewski@wat.edu.pl

mCOP – MOBILNE NARZĘDZIA BUDOWANIA  
ŚWIADOMOŚCI SYTUACYJNEJ SZCZEBLA  

TAKTYCZNEGO PRZEZNACZONE DLA DOWÓDCÓW 
I POJEDYNCZYCH ŻOŁNIERZY 

mCOP (mobile military toolkit,  
Battlespace data fusion and CTP/COP 
mobile toolkit) to oparte na platformie 
Android narzędzie wspomagania decyzji 
zintegrowane z taktyczną siecią łączności 

i systemem dowodzenia tCOP. Aplikacja łączy się z dowol-
nym urządzeniem z systemem Android, aby dostarczyć 
produkty CTP (Common Tactical Picture) i COP (Common 
Operational Picture) dla dowódców niższego poziomu 
i liderów grup operacyjnych. mCOP wspiera implemen-
tację szczegółowych informacji o polu walki: jednostek, 
ekwipunku i baz wojskowych wraz z ich przynależnością, statusem. Dowództwo 
może zebrać konkretne informacje taktyczne o ekwipunku, działaniach wo-
jennych, jak również o zaopatrzeniu jednostek. Szczegółowe informacje o walce zawierają nie tylko 
statyczne dane, lecz także opis zachowania jednostki na przestrzeni czasu (zadania). Zastosowanie 
technologii rozszerzonej rzeczywistości pozwala lokalizować i oznaczać pobliskie jednostki i zagro-
żenia, wskazując ich położenie i estymując poziom zagrożenia na podstawie wzorców doktrynalnych 
tych jednostek. Moduł lokalizuje również bliskie zagrożenia i punkty, aby doradzać dowódcy podczas 
patroli i operacji. mCOP może zostać uruchomiony w trybie monitorowania, w którym aplikacja 
zbiera informacje lokalizacyjne o przemieszczeniu jednostki odnotowane przez dostępne urządze-
nia i sensory biomedyczne zintegrowane z aplikacją. System dostarcza mechanizmy fuzji informacji 
z heterogenicznych źródeł NFFI, TSO i JC3IEDM, pozwalając na integrację przekazywanych danych 
geolokalizacyjnych i operacyjnych. 

BE
ZP

IE
CZ

EŃ
ST

W
O



– 65 –

Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów Informatycznych

Rafał Kasprzyk
tel. 261 838 796

e-mail: rafal.kasprzyk@wat.edu.pl

MANIFY

Platforma Manify polega na konstrukcji dynamicznych sieci społecznych 
spełniających określone kryteria. Możliwe jest wówczas efektywne zarzą-
dzanie osobami (np. wolontariuszami) posiadającymi pewne umiejętności 
i znajdującymi się w pobliżu incydentu. Opracowana koncepcja platformy 

pozwala na wykorzystanie potencjału drzemiącego w społeczeństwie i roboczo nazwana została Safety 
Oriented Society – SOS.

W przypadku dużego zagęszczenia osób na pewnym obszarze (np. imprezy masowe) istnieje 
wysokie ryzyko przeciążenia sieci komórkowej. W konsekwencji komunikacja staje się wówczas 
niemożliwa lub istotnie utrudniona. Wyróżniającą zaletą platformy Manify jest możliwość utrzyma-
nia komunikacji w sytuacji braku sygnału GSM, poprzez tworzenie sieci ad hoc bezpośrednich lub 
pośrednich połączeń między urządzeniami mobilnymi z zainstalowaną aplikacją Manify. Co więcej 
platforma może zostać wykorzystana do zarządzania imprezami masowymi, kiedy każdy jej uczestnik 

Architektura platformy Manify

Przykladowy scenariusz wykorzystania platformy Manify 
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powinien mieć dostęp do profilowanej dla niego 
informacji we właściwym czasie.

Platforma Manify została zbudowana jako 
warstwa programowa, która na bazie interfejsów 
komunikacyjnych urządzeń mobilnych (np. Wi-Fi, 
Bluetooth) dostarcza usługi mobilnej sieci ad hoc. 
Warstwa ta udostępnia własne API (ang. Application 
Programming Interface) do budowy specjalizowanych 
aplikacji Manify, np. do zarządzania kryzysowego, 
zarządzania imprezami masowymi, komunikacji 
pomiędzy żołnierzami. Na podstawie udostęp-
nionych API programowych platform Manify 
istnieje również możliwość budowy aplikacji do 
celów rozrywkowych i biznesowych, np. portale 
ułatwiające nawiązywanie kontaktów z osobami 
spełniającymi określone kryteria, rozproszona 
informacja turystyczna i wiele innych. 



– 66 –

TERMINAL  
SCIP

Urządzenie powstało w ramach projektu rozwojowego Nr O R00 0069 07 pt. Kryptografia wykorzy-
stująca krzywe eliptyczne w zastosowaniach do terminali telefonicznych i radiostacji IP przeznaczonych 
do pracy w sieciocentrycznych systemach koalicyjnych i narodowych (29.06.2009–29.06.2011) w ramach 
konsorcjum Nauki i Przemysłu Wojskowej Akademii Technicznej i firmy TRANSBIT Sp. z o.o. 

Istotą projektu było opracowanie demonstratora –W prototypu terminala telefonicznego SCIP do 
pracy poprzez sieci Ipv4 oraz IPv6, który mógłby wykorzystywać systemy telekomunikacyjne o małych 
przepustowościach, w tym środki radiowe KF/UKF, a także być stosowany w obiektach dowódczo-
-sztabowych różnych szczebli. Terminal był tak zaprojektowany, aby możliwe było stosowanie dwóch 
różnych metod bezpieczeństwa kryptograficznego: metody określonej przez standardy SCIP (przy 
pracy koalicyjnej) oraz metody narodowej, przy czym może być użyty także do zastosowań specjalnych 
w sferze cywilnej. Opracowane rozwiązanie jest pierwszym na świecie tego typu terminalem SCIP 
posiadającym cechy użytkowe.

Prototyp terminala telefonicznego (zgodnie z zaleceniami SCIP) zawiera następujące elementy:
• Przetwornik (cyfryzator) analogowego sygnału mowy w postaci procesora sygnałowego o dużej 

wydajności, stosujący algorytm pracy wokodera z predykcją liniową i mieszanym sposobem 
wzbudzenia (ang. Mixed Excitation Linear Prediction-enhanced).

• Podwójny układ kryptograficzny bądź dwa oddzielne układy kryptograficzne oparte na teorii 
krzywych eliptycznych (ang. Elliptic Curve Menezes-Qu-Vanstone). Jeden z układów byłby 
przeznaczony do pracy koalicyjnej i wykonany zgodnie z zaleceniami SCIP, natomiast drugi 
mógłby pracować w systemach narodowych i byłby opracowany i wykonany zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

• Układ pakowania utajnionych danych w pakiety IP wraz z odpowiednimi elementami sygna-
lizacji i sterowania, pracujący w dwóch trybach: koalicyjnym i narodowym.

Wydział Cybernetyki
Instytut Matematyki i Kryptologii 

Piotra Bora
tel. 261 838 740

e-mail: piotr.bora@wat.edu.pl
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tCOP – SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM  
DOWODZENIA SZCZEBLA TAKTYCZNEGO  

ZINTEGROWANY Z INFRASTRUKTURĄ MOBILNYCH 
APLIKACJI WSPOMAGAJĄCYCH BUDOWĘ  

ŚWIADOMOŚCI SYTUACYJNEJ

tCOP (Common Operational Picture solution for Tactical level Command Centers) 
jest interaktywnym systemem do budowania wspólnego obrazu rozwoju sytuacji 
operacyjnej na podstawie ustandaryzowanych, heterogenicznych źródeł wojskowych 
i cywilnych informacji. Zawiera funkcjonalności opierające się na GIS i odzwier-
ciedlające bieżącą lub planowaną sytuację operacyjną. Dostarcza rozbudowane 
mechanizmy do planowania misji i wizualizacji sytuacji na polu walki. Użycie wielo-
warstwowej architektury gwarantuje niezawodność i wydajność, która w połączeniu 

z technologiami JEE i GWT zapewnia bogaty i interaktywny zestaw narzędzi.
Wykorzystane narzędzia umożliwiają sprzymierzo-

nym (NATO) dowódcom podniesienie produktywności 
planowania misji i wykonywania operacji. tCOP pozwala 
na zarządzanie scenariuszem operacyjnym (sytuacją) pod 
względem wojskowych i cywilnych obiektów, ich zachowa-
nia, ekwipunku i zaopatrzenia. Dostarcza wiele interfejsów 
wprowadzania danych takich jak źródła danych JC3IEDM, 
ustandaryzowane sprzymierzone usługi internetowe NFFI, 
TSO i wewnętrzna baza danych tCOP. Możliwości tCOP 
pozwalają na odwzorowanie bieżących jednostek sytuacji 
operacyjnej, baz wojskowych i obiektów, wraz ze statycznymi (stan) i dynamicznymi (zachowanie) 
danymi, jak również łańcucha dowodzenia formacji i struktury administracyjnej. 

tCOP bazuje na wizualizacji 
otoczenia, uzupełniając dane GIS 
o elementy sytuacji operacyjno-tak-
tycznej wizualizowanej w standar-
dzie APP-6A. Aplikacja pozwala na 
integrację z dostępnymi otwartymi 
źródłami OSM, Google Maps, Bing 
oraz usługami WMS i WFS.

Zarządzanie i audytowanie da-
nych wykonywane jest za pomocą 
Java Persistence API (JPA) i warstwy 
biznesowej składającej się z opartych 
na SOA usług zaimplementowanych 
jako Enterprise Java Beans (EJB) 
i usługi sieciowe JAX-WS.

Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów Informatycznych

Mariusz Chmielewski
tel. 261 838 796

e-mail: mariusz.chmielewski@wat.edu.pl
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GUARDIAN

GUARDIAN jest innowacyjnym systemem szybkiego reagowania na 
wystąpienie wszelkiego rodzaju zagrożeń. Dzięki zestawowi nowoczesnych technologii pozwala na 
błyskawiczne wezwanie pomocy w ciągu zaledwie kilku sekund, stanowiąc idealne rozwiązanie wszę-
dzie tam, gdzie czas jest krytyczny dla zdrowia i życia ludzkiego.

System lokalizuje źródło zagrożenia oraz właściwe służby porządkowe, a następnie automatycz-
nie powiadamia jednostki znajdujące się najbliżej o zaistniałym niebezpieczeństwie, przekazując 

zestaw informacji niezbędnych do 
skutecznej realizacji akcji ratunkowej. 
Działanie człowieka zredukowane jest 
do minimum, tzn. wystarczy jedno 
„kliknięcie” na telefonie posiadają-
cym odbiornik GPS, a cała procedura 
zostaje automatycznie zainicjowana. 
Innowacyjność systemu przejawia 
się m.in. w przyrostowym modelu 
dostarczania informacji ratunkowej. 

Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów Informatycznych

Rafał Kasprzyk
tel. 261 838 796

e-mail: rafal.kasprzyk@wat.edu.pl

Idea przyrostowego modelu dostarczania informacji ratunkowej

Interfejs modułu informowania o zagrożeniach

Architektura systemu GUARDIAN
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Proces informowania służb jest roz-
bity na etapy w taki sposób, by we 
właściwym czasie możliwe było do-
starczenie odpowiednich danych na 
temat zagrożenia przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu czasu potrzebnego 
na rozpoczęcie akcji ratunkowej.
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BEZPIECZNA STACJA  
DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH 

(BSdZS) 

BSdZS jest specjalizowanym systemem komputerowym opracowanym w ramach realizacji projektu 
Nr O R00014011 finansowanego przez NCBiR. Umożliwia jednoczesne uruchamianie kilku instancji 
specjalnych systemów operacyjnych (maszyn wirtualnych) na jednym stanowisku komputerowym 
z zapewnieniem kontroli dostępu, ochrony kryptograficznej oraz ścisłej kontroli przepływu danych.

Projekt został zrealizowany w ramach konsorcjum, w skład którego weszły: Wydział Cybernetyki 
WAT, Filbico Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Łączności, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. 

Demonstrator BSdZS wykonano, integrując najnowsze technologie wirtualizacji (programowych 
i sprzętowych), zastosowano metody formalne służące zarówno zapewnianiu, jak i kontroli poufności 
i integralności przetwarzania danych, metod kryptograficznych do zabezpieczania dysków stałych 
i wymiennych oraz zaawansowanych technik uwierzytelniania użytkowników (bazujących na danych 
biometrycznych). Demonstrator BSdZS obejmuje: oprogramowanie bezpiecznej platformy systemo-
wej (Trusted System Platform), oprogramowanie wersji specjalnych systemu operacyjnego Windows 
(XP i Windows 7) oraz systemu operacyjnego z rodziny Linux/UNIX (Red Hat Enterprise Linux 
Workstation) w postaci maszyn wirtualnych. Obejmuje również stację biometrycznego uwierzytel-
niania użytkowników, nowe rozwiązania w zakresie kryptograficznej ochrony programów i danych 
przechowywanych w stacji, procedury, rekomendacje i szablony bezpiecznej konfiguracji. Każda 
z instancji specjalnych systemów operacyjnych stanowi odrębną domenę bezpieczeństwa. W każdej 
z nich można przetwarzać dane zakwalifikowane do różnych poziomów bezpieczeństwa. Poziomy te 
mogą się różnić klasyfikacją (np. zastrzeżone i poufne) albo przy takiej samej klasyfikacji zakresem 
(kategorią) przetwarzanych danych. Wersje specjalne systemów operacyjnych (Linux, Windows) 
wyposażono w dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa. 

Wydział Cybernetyki
Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa

Zbigniew Zieliński
tel. 261 838 703

e-mail: zbigniew.zielinski@wat.edu.pl

BEZPIECZEŃSTW
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SENSOR OKULOGRAFICZNY DO BADANIA  
I TRENINGU ŻOŁNIERZY

Badania dotyczyły możliwości użycia sensorów okulograficznych w badaniu i treningu żołnierzy. 
Okulografia to dziedzina zajmująca się obserwacją ruchu gałek ocznych. W połączeniu z psycho-
logią, ergonomią i bioinżynierią dostarcza wskaźników świadczących o skupieniu uwagi, sposobie 
realizowania powierzonych zadań oraz pośrednio o stanie psychofizycznym badanego. Umiejętność 
dokonania obiektywnej oceny tego stanu jest istotna z uwagi na maksymalizowanie efektywności 
działania żołnierza na współczesnym polu walki. Efektem prowadzonych prac jest opracowanie pro-
totypów urządzeń do bezdotykowej obserwacji i śledzenia ruchów oczu oraz budowa zintegrowanego 
systemu monitorowania stanu psychofizycznego (czujność, zmęczenie, uczucie senności, zdolność 
koncentracji) kierujących pojazdami (ZSMSPK). W modelu zastosowano lustro podczerwieni (hot 
mirror). Dzięki temu wyeliminowano efekt częściowego przesłaniania obrazu osobie badanej przez 
kamery obserwujące ruch oczu. 
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Realizacja drugiego wariantu urządzenia do badania aktywności oczu

Poglądowy schemat konstrukcji urządzenia do śledzenia oczu Model urządzenia do śledzenia ruchu gałek ocznych.  
Fot. Teresa Buczkowska-Murawska

Widok oczu w oprogramowaniu analizującym ich ruchy
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Wydział Cybernetyki
Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa

Krzysztof Murawski
tel. 261 838 703

e-mail: krzysztof.murawski@wat.edu.pl

BEZPIECZEŃSTW
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Kolejnym etapem rozwoju opracowywanych urządzeń okulograficznych był okulograf bezdotykowy. 
Bezdotykowy system monitorowania stanu i aktywności oczu (PBAO) powstał w architekturze otwar-
tej. Dzięki temu możliwa była jego rozbudowa, a także komunikacja z innymi modułami ZSMSPK. 
W ówczesnej formie PBAO miał cechy urządzenia docelowego oraz systemu przeznaczonego do 
realizacji badań. W tym celu rejestrował on w postaci cyfrowej takie parametry jak: obraz z kamery 
rejestrującej widok kierowcy, widok z kamery rejestrującej obraz sprzed samochodu, współrzędne 
położenia środka źrenicy oka prawego i lewego na płaszczyźnie obrazu, stan oczu: zamknięte/otwarte, 
procent zgodności z przyjętym wzorcem oka, identyfikator ramki, marker czasowy. 

Rezultaty działania kolejnych wersji opracowanego algorytmu

Widok PBAO Widok systemu po zamontowaniu w pojeździe
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Wydział Cybernetyki, 
 Instytut Systemów Informatycznych

Andrzej Najgebauer
tel. 261 838 796

e-mail: andrzej.najgebauer@wat.edu.pl

SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPARCIA  
ROZWOJU ZDOLNOŚCI ORAZ IDENTYFIKACJI  

POTRZEB OPERACYJNYCH SZ RP 

W ramach realizacji projektu pk. ZDOLNOŚCI powstał kompleksowy system informatyczny skła-
dający się z modułów wsparcia procesu planowania i programowania (PiP) rozwoju SZ RP.

Główne przypadki użycia oraz moduły 
funkcjonalne systemu wsparcia procesu PiP 
rozwoju SZ RP
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Moduły funkcjonalne systemu wsparcia PiP rozwoju SZ RP:
•  Moduł zarządzania – gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i generowanie danych 

i dokumentów wykorzystywanych w procesie; zarządzanie katalogiem zdolności; równoległa 
praca osób funkcyjnych nad dokumentami i danymi używanymi w procesie, w tym katalogiem 
zdolności i modelem sił zbrojnych, co umożliwia znaczne przyspieszenie prac z jednoczesnym 
zachowaniem spójności dokumentów i danych;

•  Moduł wymiarowania – uzupełnianie katalogu zdolności w zakresie ich wymiarowania, w tym: 
wymiarowanie zdolności pojedynczych referencyjnych nosicieli zdolności, pojedynczych  
fizycznych nosicieli zdolności, referencyjnych modułów kalkulacyjnych, fizycznych modułów 
kalkulacyjnych; ocena posiadanych zdolności, w tym: jakościowa i ilościowa ocena posiadanych 
zdolności SZRP; jakościowa i ilościowa identyfikacja braków w zdolnościach;

•  Moduł planowania – określenie wymaganych zdolności i ich priorytetyzacja, w tym: konstru-
owanie sieci realizacji misji (zadań wojskowych), uzupełnienie kart opisu zadań, optymalizacja 
alokacji zdolności dla ustalonego scenariusza reagowania, optymalizacja alokacji modułów kalku-
lacyjnych dla ustalonego scenariusza reagowania, jakościowa ocena wymaganych (pożądanych) 
zdolności SZRP, ilościowa ocena wymaganych (pożądanych) zdolności SZRP (z uwzględnieniem 
wszystkich sytuacji planistycznych), priorytetyzacja zdolności wymaganych;

•  Moduł programowania (symulator działań zbrojnych) – identyfikacja potrzeb dla zdolności, w tym: 
ocena ustalonych wariantów pozyskiwania zdolności z uwzględnieniem ich wzajemnego wpływu.
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Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów Informatycznych

Zbigniew Tarapata
tel. 261 838 796

e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl

SYSTEM WAZkA

Prototyp systemu WAZkA powstał jako aplikacja zaprojektowana w architekturze klient-serwer, 
tzn. dostęp użytkowników do systemu jest zapewniony poprzez przeglądarkę WWW.

Ekran główny systemu podzielony jest na następujące elementy: 
– gromadzenie danych (wprowadzanie, wyświetlanie, filtrowanie, grupowanie danych o zagrożeniach);
– analiza (możliwość przeprowadzania analizy ryzyka z wykorzystaniem analizatora drzewa zdarzeń, 

symulacji zagrożeń, wyliczania strat wynikających z rozwoju zagrożenia);
– baza wiedzy (panel informacyjny oraz „WAZkA-Wikipedia” zawierające: akty prawne, modele 

zagrożeń/symulacje, metodyki, katalog zagrożeń CBRN, procedury);
– administracja (zarządzanie kontami użytkowników, rolami, uprawnieniami itd.);
– poczta (wewnętrzny komunikator użytkowników WAZkA);
– tablica (informacja o trwających zagrożeniach oraz ich skutkach, wysyłanie komunikatów ostrze-

gawczych do RSO, przejście do zobrazowania mapowego – COP).

Moduł emulatorów systemów monitorowania zagrożeń umożliwia generowanie – według ustalonego 
scenariusza oraz w sposób kontrolowany przez użytkownika – danych o zagrożeniach, które „udają” 
rzeczywiste dane pozyskiwane z systemów monitorowania.

Analizator drzewa zdarzeń (ang. Event Tree Analyser) jest aplikacją służącą do budowy i analizy 
drzewa zdarzeń reprezentującego w postaci graficznej chronologiczny ciąg zdarzeń istotnych ze względu 
na funkcjonowanie obiektu, występujących po wybranym zdarzeniu inicjującym ten ciąg.

Moduł wizualizacji COP (ang. Common Operational Picture) jest narzędziem GIS umożliwiającym 
prezentację sytuacji operacyjnej na tle podkładów mapowych. 

Ekran główny systemu WAZkA Okno analizatora drzewa zdarzeń

Okno modułu zobrazowania COP z przykładowymi danymiOkno emulatora systemów monitorowania zagrożeń
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Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów Informatycznych 

Mariusz Chmielewski
tel. 261 838 796

e-mail: mariusz.chmielewski@wat.edu.pl

SAPER – SYSTEM ANALIZY SYGNATUR  
MAGNETYCZNYCH NIEWYBUCHÓW  

I WYBRANYCH KLAS ŁADUNKÓW IMPROWIZOWANYCH 

SAPER (Sensor Amplified Perception for Explosives Recognition) to zestaw aplikacji mobilnych oraz 
autorski bezprzewodowy sensor pola magnetycznego pozwalający na identyfikację sygnatur magne-
tycznych obiektów. Analiza taka dostarcza metod wykrywania potencjal-
nych niewybuchów z wykorzystaniem urządzeń typu smartfon. System  
składa się z aplikacji mobilnej (Windows Phone i Android) oraz bezprze- 
wodowego sensora pozwalającego na zdalną detekcję anomalii pola 
magnetycznego. Opracowane algorytmy umożliwiają zebranie sygnatury 

magnetycznej anali-
zowanego obiektu, 
weryfikację popraw-
ności jej pobrania, 
a także analizę jej 
podobieństwa do 
sygnatur obiektów 
znajdujących się w opracowanej bazie wiedzy 
systemu. Narzędzie wytwarza sygnatury magne-

tyczne skanowanych powierzchni i obiektów (ferromagnetyków), co umożliwia ich zdalne badanie, 
np. w gruncie, ukrytych miejscach oraz przesyłkach. Wykorzystanie pasywnych sensorów – magne-
tometrów – pozwala na uzyskanie dużej dokładności pomiarów przy jednoczesnym bezpieczeństwie 
procesu detekcji bez wzbudzenia samego ładunku. Identyfikacja obiektu polega na porównaniu jego 
sygnatury magnetycznej z przygotowaną bazą wiedzy uzbrojenia i improwizowanych ładunków wybu-
chowych. Metoda zaimplementowana w rozwiązaniu dostarcza zbiór klasyfikatorów (sieci neuronowe, 
SVM, kNN, drzewa regresji i drzewa decyzyjne), które wybierają najbardziej podobne obiekty, biorąc  
pod uwagę obraz samej sygnatury. System dostarcza rozbudowaną bazę wiedzy zbudowaną w róż-
nych warunkach atmosferycznych. Są one brane pod uwagę przy analizie obiektów, tak by minima-

lizować błąd poszukiwania podobieństwa  
dla danego obiektu. 

SAPER oferuje również webowy portal 
zobrazowania wykrytych zagrożeń oraz 
rozbudowany system powiadamiania o za-
grożeniach uwzględniający aktualną pozy-
cję GPS użytkownika oraz subskrypcję do 
wskazanych regionów geograficznych. 
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Wydział Cybernetyki
 Instytut Systemów Informatycznych

Andrzej Najgebauer
tel. 261 838 796

e-mail: andrzej.najgebauer@wat.edu.pl 

GURU. ZAUTOMATYZOWANE NARZĘDZIA  
WSPOMAGANIA DECYZJI  

– SYSTEM EKSPERCKI

System Zautomatyzowane narzędzia wspomaga-
nia decyzji – system ekspercki pk. GURU powstał na 
zlecenie Departamntu Polityki Zbrojeniowej MON 
w latach 2005-2007. Jego celem było wykonanie 
i dostarczenie  SZ RP ekspertowych narzędzi wspo-
magania decyzji w zakresie dowodzenia i kierowania 
dla następujących zautomatyzowanych systemów 
dowodzenia (tzw. systemów macierzystych) SZ RP: 
KOLORADO, SZAFRAN ZT, DUNAJ, PODBIAŁ, 
ŁEBA, ZŁOCIEŃ oraz dla działań połączonych. Ele-
mentami otoczenia operacyjnego systemu GURU są 
bazy danych odpowiednich systemów macierzystych. 
Pozyskanie informacji z tych elementów odbywa się 
za pomocą mechanizmu usług sieciowych realizo-
wanych na podstawie protokołów Web Services, 
SOAP i XML. Kluczowym składnikiem systemu, 
stanowiącym wspólny model opisu i przetwarzania 
danych, jest baza danych w standardzie JC3, do 
której realizowany jest import niezbędnych zasobów 
informacyjnych z każdego systemu macierzystego. 
Źródła danych GIS systemu GURU to dane mapowe 
standardów CADRG, DTED, ESRI Shape. Progra-
mowa realizacja komponentu mapowego w systemie 
GURU oparta jest na podsystemie OpenMap, który 
zasilany jest danymi poprzez mechanizmy sieciowe 
(w tym Remote Method Invocation), co umożliwia 
rozproszenie usług zobrazowania oraz wykorzystanie 
ich w przyjętej technologii WWW.  
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Instytut Optoelektroniki 
Zakład Technologii Optoelektronicznych

Jacek Wojtanowski
tel. 261 837 406

e-mail: jacek.wojtanowski@wat.edu.pl

PRĘDKOŚCIOMIERZ  
LASEROWY
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W Zespole Laserowej Teledetekcji IOE WAT, przy współpracy 
z firmą Zurad, w ramach projektu finansowanego przez NCBiR, 
powstał nowoczesny prędkościomierz laserowy z funkcjonalnością 
cyfrowej rejestracji zdarzenia. Zostały w nim zaimplementowane 
funkcje precyzyjnego pomiaru odległości (dokładność rzędu 
kilku centymetrów), algorytmy kompensujące drgania ręki oraz 
wiele innych. Urządzenie mierzy prędkość z dokładnością 1 km/h 
w odległości dochodzącej do 1 km.

Przed kilkunastu laty pomiary prędkości pojazdów 
na drogach całego świata wykonywane były za pomocą 
przenośnych mierników radarowych. W sytuacji niewiel-
kiego natężenia ruchu, kiedy w polu widzenia operatora 
znajdował się wyłącznie pojedynczy pojazd, technologia 
ta była w pełni wystarczająca. 

W obecnych czasach sytuacja związana z występo-
waniem na drodze pojedynczego pojazdu jest niezwykle 
rzadka. Operator miernika prędkości pojazdu musi nie-
kiedy „wyłowić” w gąszczu innych pojazdów interesujący 
go egzemplarz i dokonać na nim selektywnego pomiaru, 
niezakłóconego przez obecność innych użytkowników 
drogi. Możliwości takie zapewnia wyłącznie technologia 
laserowa. 

Dodatkowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r., miernik prędkości 
powinien być wyposażony w moduł kamery cyfrowej, która 
pełni funkcję uwiarygodniania poprawności dokonanego 
pomiaru i uwiecznia 
również ewentualnego 
sprawcę wydarzenia.
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Instytut Optoelektroniki
Henryk Madura
tel. 262 839 383

e-mail: henryk.madura@wat.edu.pl

INNOWACYJNY HEŁM STRAŻACKI  
Z OBSERWACYJNYM SYSTEMEM  

TERMOWIZYJNYM I MONITOROWANIEM  
FUNKCJI ŻYCIOWYCH STRAŻAKA

Innowacyjny hełm strażacki zintegrowany z obserwacyjną kamerą termowizyjną oraz czujnikami 
funkcji życiowych strażaka – ratownika oprócz ochrony głowy zwiększa sprawność akcji ratowniczej 
w sytuacjach zagrożenia życia. Dodatkowa funkcjonalność wynika z zastosowania nowoczesnego 
oprzyrządowania hełmu, m.in. kamery termowizyjnej, która umożliwia zwiększenie postrzegalności 
obiektów w miejscach zadymionych lub nieoświetlonych. Hełm został opracowany w latach 2014-2018 
przez konsorcjum badawczo-przemysłowe (Wojskowa Akademia Techniczna, Centralna Szkoła Pań-
stwowej Straży Pożarnej, MASKPOL S.A.) w ramach projektu rozwojowego na rzecz bezpieczeństwa 
i obronności państwa nr DOB-BIO6/01/26/2014.

Prototyp i schemat funkcjonalny hełmu strażackiego (materiały własne)

Podstawowe parametry techniczne

Matryca detektorów 384 x 288 pikseli, detektor 17 µm

Pole widzenia, FOV 60°

Rozdzielczość temperaturowa < 100 mK

Wyświetlacz OLED 800 x 600 pikseli

Pomiar temperatury zewnętrznej od -30 do 400°C

Pomiar temperatury ciała od 10 do 50°C

Pomiar tętna od 40 do 200 uderzeń/min

Czas uruchomienia < 60 s

Czas działania ponad 2 godziny

Zasilanie baterie typu AA
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Instytut Optoelektroniki
Mariusz Kastek

tel. 262 839 383
e-mail: mariusz.kastek@wat.edu.pl

ANTYDRON – SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA  
I ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ POWSTAŁYCH  
W WYNIKU BEZPRAWNEGO I CELOWEGO  

UŻYCIA PLATFORM MOBILNYCH  
(LATAJĄCYCH I PŁYWAJĄCYCH) 

System Antydron zamontowany na platformie mobilnej

Panel sterowania systemu 
Antydron – interfejs 
operatora

W wyniku realizacji Projektu rozwojowego  
nr DOB-BIO7/16/03/2015 (konsorcjum WAT, 
AMW, ITWL, Vortex Sp. z o.o., Nordcom Sp. z o.o.) 
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju opracowano w latach 2015-2019 system 
wieloczujnikowy do wykrywania zagrożeń wy-
nikających z nielegalnego i celowego korzystania 
z platform mobilnych (latających i pływających) 
oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom. System 
został zaprojektowany do wykrywania bezzałogo-
wych platform latających, jeżdżących i pływających 
(zarówno nawodnych, jak i podwodnych) oraz 
przeciwdziałania ich wykorzystaniu. 

Dzięki zastosowaniu wielu czujników: akustycz-
nych, optoelektronicznych, mikrofalowych, radiowych 
i hydroakustycznych zapewnia wysoki poziom wy-
krywania bezzałogowych platform oraz możliwość 
zakłócenia ich systemów sterowania i transmisji 
danych do i od operatora. System jest przeznaczony 
do pracy w terenie, w tym w warunkach miejskich.
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TERMOWIZYJNY CZUJNIK INERCYJNY  
WSPOMAGAJĄCY NAWIGACJĘ  

BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM LATAJĄCYCH

Termowizyjny czujnik inercyjny jest nowym typem czujnika nawigacyjnego zwiększającego do-
kładność i niezawodność systemu nawigacyjnego drona. Dodatkowo umożliwia uzyskanie obrazu 
termowizyjnego, zwiększając świadomość sytuacyjną. 

W wyniku projektu DOB-2P/02/09/2018 została opracowana i skonstruowana nowatorska kamera 
termowizyjna z detektorem o rozdzielczości 640 x 480 pikseli. Na podstawie obrazu przeprowadzane 
jest wnioskowanie na temat względnych przesunięć pojazdu, na którym ta kamera się znajduje. Te 
dane są w dronie przetwarzane przez system obliczeniowy autopilota i uwzględniane wraz z danymi 
z innych typów czujników do wyznaczenia położenia pojazdu.

BEZPIECZEŃSTW
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System bezzałogowy z zainstalowanym u spodu termowizyjnym czujnikiem nawigacyjnym (po lewej) oraz trasa lotu wyznaczona  
na podstawie analizy obrazu termowizyjnego

W przypadku zainstalowania takiej kamery na spodzie drona można wyznaczyć część parametrów 
nawigacyjnych i wnioskować o trasie pojazdu.

Opracowany czujnik jest kompatybilny z systemem PX4, ale może być stosowany na dowolnej 
platformie bezzałogowej, zwiększając niezawodność nawigacji w nocy i w warunkach ograniczonej 
widoczności. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 
Badań Naukowych na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa Przyszłościowe technologie dla 
obronności – konkurs młodych naukowców.
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SYSTEM WYKRYWANIA FAŁSZERSTW  
TOŻSAMOŚCI TWARZY

  W IOE WAT powstał system umożliwiający 
określenie, czy osoba nie zmieniła wyglądu twarzy. 
Opracowany czujnik pozwala stwierdzić, czy podróż-
ny nie nałożył na twarz nawet bardzo precyzyjnie 
wykonanej maski, niewykrywalnej gołym okiem lub 
za pomocą tradycyjnych systemów rozpoznawania 
twarzy. System wykorzystuje kamerę pracującą 
w zakresie długofalowej podczerwieni 7÷14 µm 
(LWIR), która rejestruje promieniowanie cieplne. 
Zarejestrowane termogramy są analizowane przez 
algorytm wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe 
w celu określenia, czy mamy do czynienia z auten-
tyczną osobą, czy z oszustem. System charakteryzuje 
się bardzo dużą skutecznością, z błędem wykrycia 
na poziomie mniejszym niż 1%.
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STANOWISKO IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW  
INFORMACYJNYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH  

Z UŻYCIEM TECHNOLOGII WIRTUALNYCH  
I WIZYJNYCH

Technologie wirtualne umożliwiają przekazywanie informacji w sposób bardziej dostosowany do 
percepcyjnych możliwości człowieka. Przede wszystkim jest to oddziaływanie na zmysł wzroku: wizu-
alizacja stereo, obrazowanie panoramiczne 360°. W celu uzupełnienia sensorycznego odbioru świata 
wirtualnego realizowane jest oddziaływanie na kanał słuchowy za pomocą dźwięku ambisonicznego 
oraz zmysłu dotyku poprzez użycie technologii haptycznych. Optoelektronika odgrywa bardzo istotną 
rolę w rozwoju i implementacji rozwiązań z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Znajo-
mość możliwości i ograniczeń technologii wirtualnych pozwala efektywnie podejść do projektowania 
aplikacji VR/AR i poszukiwać dla nich nowych zastosowań.

Główne obszary realizowanych prac:
– Środowisko symulacji VR dla urządzenia szkolno-treningowego „PIORUN”.
– Eksperymentalna aplikacja szkolno-treningowa dotycząca odprawy podróżnych w pociągu dla 

Straży Granicznej w ramach projektu NCBiR ‒ Smart Borders.
– Wizyjna akwizycja danych oraz wizualizacje wyników z zawodów sportowych z użyciem techno-

logii wirtualnych w ramach współpracy z Firmą TDS International S.A.
– Implementacja koncepcji Przemysł 4.0 w zakresie tworzenia cyberfizycznych systemów pomia-

rowych w ramach projekt NCBiR ‒ AktiScan.
– Eksperymentalne aplikacje dotyczące wirtualizacji interfejsów HMI oraz eksperymentalnych wi-

zyjnych systemów informacyjnych działających na podstawie technologii VR/AR jako mobilnych 
systemów czasu rzeczywistego do zarządzania informacją przestrzenną.
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BRAMKA BIOMETRYCZNA  
DO SAMOODPRAWY GRANICZNEJ 

Celem systemu opracowanego w 2017 r. jest usprawnienie procesu odprawy granicznej przy wy-
korzystaniu biometrycznych urządzeń do samokontroli osób. Bramka analizuje zarówno wizerunek 
twarzy, jak i odcisk palca podróżnego, które są unikalnymi cechami biometrycznymi jednoznacznie 
identyfikującymi daną osobę. Opracowane rozwiązanie podnosi wygodę pasażerów, zwiększa poziom 
bezpieczeństwa na lotniskach poprzez eliminację błędu czynnika ludzkiego polegającego na problemie 
oceny zgodności osoby z osobą w dokumencie i pozwala odciążyć funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
którzy mogą poświęcić więcej czasu na inne prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w porcie 
lotniczym. Możliwym zastosowaniem opracowanego systemu jest wykorzystanie go na przejściach 
lądowych lub na lotniskach – gdzie był testowany z pozytywnym rezultatem. System został opracowany 
w ramach projektu rozwojowego nr O ROB/0017/03/001 przez konsorcjum w składzie: lider – IOE 
WAT oraz MLabs sp. z o.o. OPTEL sp. z o.o. i JAS Technologie sp. z o.o. Kierownikiem projektu był 
profesor M. Szustakowski.

Dane techniczne:
– proces kontroli przy pomocy urządzenia trwa 30 sekund,
– podgląd przebiegu odprawy na stanowisku operatora lub urządzeniu mobilnym,
– wizualne potwierdzenie rezultatu odprawy (pozytywna/negatywna),
– czytnik dokumentów,
– optyczny czytnik linii papilarnych,
– długość x szerokość: 0,8 x 0,75 m,
– wysokość: 2,15 m,
– waga: 60 kg.

Praca zrealizowana w Zespole Systemów Bezpieczeństwa IOE WAT w ramach programu Projekt na 
rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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