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SYMULATOR TRENINGOWY SYGNALIZACJI RĘCZNEJ  
NA LĄDOWISKU ŚMIGŁOWCA Z WYKORZYSTANIEM  

WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
Wojskowa Akademia Techniczna we współpracy z norweską firmą Lucky Media AS opracowała 

koncepcję symulatora treningowego dla oficerów sygnalizacyjnych opartą na wirtualnej rzeczywistości. 
Symulator treningowy podzielony jest na moduły, a jego zasadnicza część pozwala na przeszkolenie 
operatorów, którzy ręcznie przy użyciu standardowych sygnałów kierują lotem wirtualnego śmigłowca. 
Pozostałe komponenty umożliwiają zapoznanie się z budową śmigłowca, przeprowadzenie przeglądu 
statku powietrznego przed startem, a także sprawdzenie i przygotowanie lądowiska.
 

(Zdjęcia – Lucky Media Interactive)

Nasz partner

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej

Krzysztof Kaźmierczak
tel. 261 837 202

e-mail: krzysztof.kazmierczak@wat.edu.pl
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Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej

Krzysztof Kaźmierczak
tel. 261 837 202

e-mail: krzysztof.kazmierczak@wat.edu.pl
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SYMULATORY   
LOTNICZE 

W Instytucie Techniki Lotniczej WAT rozwijane są kompetencje w zakresie budowy symulato-
rów lotniczych. Dotychczas prowadzono prace projektowe nad symulatorami samolotów Boeing 
737NG, AirBus A320, F-16 oraz OSA. Stanowiska charakteryzują się przede wszystkim idealnym 
odwzorowaniem wyposażenia kabiny rzeczywistych statków powietrznych. Zastosowane rozwiązania 
pozwalają na symulację pracy poszczególnych systemów oraz ich obsługę z użyciem funkcjonalnych 
paneli sterujących. Stanowiska są na bieżąco wykorzystywane w procesie dydaktycznym na Wydziale 
Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

 
Zdjęcia – opracowanie autora
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ELEKTRYCZNE SYSTEMY  
STARTU I LĄDOWANIA 

Systemy startu i lądowania wykorzystywane są do rozpędzania oraz lądowania bezzałogowych 
statków powietrznych. W systemach, które wyposażone są w elektryczne silniki liniowe, w sposób 
precyzyjny steruje się prędkością wózka wyrzutni. Zastosowanie w wyrzutniach elektrycznych tych 
silników zwiększa ich niezawodność oraz powtarzalność wykonywanej operacji. Takie rozwiązanie 
pozwala zaoszczędzić „paliwo”, które można wykorzystać podczas lotu, dzięki czemu zwiększa się 
zasięg lotu statku powietrznego. Ponadto zgodnie z obecnymi trendami proekologicznymi użycie 
napędu elektrycznego ogranicza emisję szkodliwych pierwiastków produktów spalania do atmosfery.

 

Układ startu i lądowania bezzałogowych statków powietrznych składa się z: wózka wyrzutni wy-
posażonego w zawieszenie magnetyczne lewitującego nad torem oraz elektrycznego trójfazowego 
silnika liniowego. Wykorzystanie zawieszenia bezstykowego eliminuje straty powodowane tarciem 
pomiędzy elementami ruchomymi. 
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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

Zdjęcia – opracowanie autora
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DYDAKTYCZNE STANOWISKO  
HYDROSTATYCZNE

Dydaktyczne stanowisko hydrostatyczne zostało zaprojektowane i wykonane we współpracy z firmą 
HCS. Przygotowano je z myślą o szkołach średnich o profilu technicznym. Umożliwia prowadzenie 
zajęć praktycznych z zakresu podstaw działania napędów hydrostatycznych. 

Stanowisko wyposażone w agregat hydrauliczny z pompą stałej wydajności o mocy 1 kW zasilane 
jest z sieci 230 V. Jego wyposażenie w podstawowe, przemysłowe komponenty hydrauliczne umożli-
wia samodzielną budowę hydrostatycznego układu napędowego. Wszystkie komponenty posiadają 
szybkozłącza, co ułatwia montaż układu na ramie. Do elementów wyposażenia należą m.in.: siłownik 
obciążony zmienną masą, silnik hydrostatyczny, rozdzielacze, zawory dławiące, zawory zwrotne oraz 
zawory przelewowe. Stanowisko wyposażone jest również w urządzenia pomiarowe (cylinder pomia-
rowy, manometry) pozwalające na monitorowanie stanu układu. 

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn

Karol Kończalski
tel. 261 837 416

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

Autor zdjęć: Bogusław Michałowski
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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

STANOWISKO TELEOPERACJI  
PLATFORMAMI BEZZAŁOGOWYMI

Stanowisko teleoperacji platformami bezzałogowymi powstało w ramach udziału WAT w programie 
badawczym Europejskiej Agencji Obrony IEDDET. W czasie realizacji pojawiła się konieczność zapew-
nienia możliwości sterowania wieloma platformami bezzałogowymi jednocześnie z jednego mobilnego 
centrum zarządzania. W tym celu zespół Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn zaadaptował pojazd 
Renault Traffic. Adaptacja pojazdu zakładała wykonanie modelu 3D wnętrza, a następnie dostosowanie 
do niego konstrukcji stelażowej wykonanej z profili aluminiowych. 

 

a)                                                                                                                              b)

Opracowane stanowisko składa się z przestrzeni osobowej oraz przestrzeni ładunkowej. Przestrzeń 
osobowa została zaprojektowana w taki sposób, aby pomieścić i umożliwić łatwe wejście i wyjście  
z pojazdu czterem osobom: dwóm operatorom jednostek bezzałogowych oraz dwóm obserwatorom sen-
sorów i systemów obserwacji. W przestrzeni ładunkowej znajduje się stelaż dla urządzeń montowanych 
w standardzie RACK 19". W opracowanej strukturze były to: moduły bateryjne do pracy cichej, moduły 
zdalnego sterowania dla platform bezzałogowych, moduły łączności wizyjnej dla platform bezzałogowych 
oraz moduły przetwarzania danych sensorycznych. 

Wizualizacja przestrzeni wewnątrz stanowiska teleoperacji platformami bezzałogowymi

Widok stanowiska teleoperacji platformami bezzałogowymi:  
a) widok działającego stanowiska podczas testów poligonowych, b) widok wyników skanu 3D wnętrza z zaznaczonymi punktami montażowymi
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Battle-LAB 
STANOWISKA SZKOLENIOWE DLA ZAŁÓG  
WOZÓW BOJOWYCH Z ZASTOSOWANIEM  

SYMULACJI WIRTUALNEJ

Battle-LAB jest elementem składowym systemu szkoleniowego realizowanego w MON w ramach 
postanowień Decyzji Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 września 2008 r. w sprawie 
wprowadzenia w SZ RP systemu doskonalenia 
zawodowego żołnierzy zawodowych. System 
powstał na zlecenie Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych. Zaprojektowany 
i wykonany system szkolenia załóg wozów 
bojowych bazuje na nowoczesnej techno-
logii symulacji wirtualnej z zastosowaniem 
zaawansowanych modeli pojazdów bojowych 
i składa się z 40 stanowisk szkoleniowych.

Zajęcia ukierunkowane są na szkolenie załóg wozów bojowych różnego typu z zastosowaniem  
symulatora wirtualnego VBS3. Uczestnicy kursu zapoznają się z praktycznymi możliwościami stoso-
wania symulacji wirtualnej do szkolenia taktyki działania pododdziału, jakim jest pluton pojazdów 
bojowych. Załogi pojazdów, działając na mapie wirtualnej odwzorowującej rzeczywisty teren poligonu 
Orzysz, ćwiczą wykonywanie zadań związanych z przemieszczeniem, rozpoznaniem, zajmowaniem 
pozycji w rejonach ześrodkowania, wyjście na rubież ataku oraz manewr wycofania.  

Wszystkie działania uzupełniane są symulacją sieci łączności z uwzględnieniem podziału na kanały 
oraz interkom wewnątrz poszczególnych pojazdów. Symulowana sieć łączności zintegrowana z symu-
latorem VBS3 odzwierciedla właściwości urządzeń nadawczych i odbiorczych oraz degradację sygnału 

radiowego spowodowanego 
zakłóceniami oraz ukształ-
towaniem terenu. Aplika-
cje wspomagające realizację 
scenariuszy oraz dodatkowe 
specjalne obiekty w posta-
ci pojazdów z odzwiercie-
dleniem logiki ich działania 
przygotowane zostały przez 
Zespół Technologii Symulacji 
Wirtualnej i Rozszerzonej 
(ZTSWR.pl), którego kiero- 
wnikiem jest dr inż. Roman  
Wantoch-Rekowski.

Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów Informatycznych

Roman Wantoch-Rekowski
tel. 261 838 796

e-mail: roman.rekowski@wat.edu.pl
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SYMULATOR SYSTEMU KIEROWANIA OGNIEM  
WIEŻY HITFIST-30P DO SYMULATORA SK-1  

PLUTONU KTO ROSOMAK

Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów Informatycznych

Roman Wantoch-Rekowski
tel. 261 838 796

e-mail: roman.rekowski@wat.edu.pl
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Symulator Systemu Kierowania 
Ogniem wieży Hitfist-30P do Sy-
mulatora SK-1 Pluton KTO Roso-
mak został wykonany z wykorzysta-
niem programowalnego środowiska  
symulacji wirtualnej VBS2. Oprogra-
mowanie współpracuje z imitatorami 
oprzyrządowania wieży Hitfist-30P,  
generuje obraz na monitorach dzia-
łonowego i dowódcy oraz dziewięciu 
peryskopach. Opracowana została 
pełna algorytmika działania systemu 
kierowania ogniem, w tym: włączanie 

i wyłączanie wieży, operowanie obrotami i podniesieniem 
wieży z wykorzystaniem ręcznych i automatycznych 
mechanizmów, wybór rodzaju broni, rodzaju amunicji, 
rodzaju ognia, włączenie i wyłączenie blokad wieży i broni, 
celowanie i prowadzenie ognia, działanie w warunkach 
awaryjnych. Oprogramowanie współdziała z oprogra-
mowaniem kierowcy oraz administratora i instruktora. 
Symulator umożliwia prowadzenie zaawansowanych 
szkoleń w zakresie obsługi wieży oraz taktyki działania 
dowódcy i działonowego. 

Projekt wykonany na zlecenie Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM”  
sp. z o.o. w Gliwicach (Bumar LĄD) 2013.
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SymSG BORDER TACTICS. WIRTUALNY SYSTEM  
DOSKONALENIA TAKTYKI OCHRONY GRANICY  

PAŃSTWOWEJ ORAZ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO.  
MODUŁ SYMULATORA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

Symulator Wysokiej Rozdzielczości to komponent 
środowiska symulacyjnego SymSG będący symulatorem 
wirtualnym koncentrującym się na szkoleniu w zakresie 
kierownika działań. Opracowane ćwiczenia symulacyjne 
zostały zanurzone w realistycznej projekcji 3D przejścia 
granicznego Gołdap oraz portu lotniczego Modlin. Na po-
trzeby przygotowanego symulatora został zaprojektowany 
i szczegółowo wykonany teren 15 × 15 km okolic przejścia 

granicznego uzupełnionego infrastrukturą lotniskową oraz zbliżoną do  
rzeczywistej siecią drogową, włączając w to zaadaptowaną drogę ekspresową. 
Kompozycja tych elementów pozwala na przeprowadzenie wszechstronnych 
ćwiczeń na podstawie modelu terenu i dostarczanej bazy przeszło 200 modeli 
3D symulatora. 

Środowisko symulatora wysokiej rozdzielczości zostało zaprojektowane na 
bazie systemu VBS 3.X (Virtual Battlespace 3) i jest sukcesywnie rozwijane, 
aktualizując dostępną funkcjonalność zaadaptowanego silnika symulacyjnego.  

Opracowany symulator jest unikalnym rozwiązaniem na skalę światową, 
łączy w sobie realizm działania Straży Granicznej oraz w specyficzny sposób 
transformuje grę symulacyjną FPP (first person perspective) w epizodyczną 
grę decyzyjną, gdzie 

zadaniem grającego jest podejmowanie decyzji 
w kluczowych momentach.  

Oprogramowanie dostarcza pełen zakres 
możliwości nowoczesnego treningu – od ćwi-
czenia prostych decyzji w trakcie prowadzenia 
działań KRG po kierowanie podległymi służbami 
i procedury bezpieczeństwa w trakcie działań 
kryzysowych. System zawiera również elastyczny 
zestaw narzędzi służących do przeglądu działań 
użytkownika po wykonaniu ćwiczenia, które 
asystują trenerowi przy ocenianiu uczestnika 
szkolenia. 

Scenariusze mogą być modyfikowane w try-
bie offline lub w czasie rzeczywistym, tak aby 
oddać niepewność występującą w świecie rze-
czywistym. Symulator został przygotowany do 
pracy w środowisku gogli Oculus. 

Wydział Cybernetyki
 Instytut Systemów Informatycznych

Mariusz Chmielewski
tel. 261 838 796

e-mail: mariusz.chmielewski@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

SymSG BORDER TACTICS. WIRTUALNY  
SYSTEM DOSKONALENIA TAKTYKI OCHRONY  

GRANICY PAŃSTWOWEJ ORAZ KONTROLI RUCHU  
GRANICZNEGO. MODUŁ SYMULATORA SZTABOWEGO

Projekt koncentruje się na wytworzeniu wielorozdzielczego 
środowiska symulacyjnego ukierunkowanego na szkolenie 
kierowników zmiany Straży Granicznej oraz funkcjona-
riuszy działających w roli kierujących działaniami. System 
informatyczny umożliwia prowadzenie wieloosobowych, 
rozproszonych ćwiczeń symulacyjnych ukierunkowanych 
na szkolenie i weryfikację procedur oraz decyzji podejmo-
wanych przez kierowników Straży Granicznej.

System symulacyjny wraz z opracowaną me-
todyką CAX (ang. Computer Assisted Excerci-
ses) stanowi wsparcie i uzupełnienie programu 
kształcenia kadry Straży Granicznej i uwzględnia 
procesy dydaktyczne kursów doskonalących funk- 
cjonariuszy i kierowników Straży Granicznej. 

Przedstawione potrzeby szkoleniowe, anali-
za regulaminów i dobrych praktyk działań SG 
pozwoliły wytypować i zdefiniować scenariusze 
operacyjne wraz ze wskazaniem wzorcowych 
zachowań funkcjonariuszy SG podlegających 
modelowaniu i odwzorowaniu w symulatorze.

Środowisko symulacyjne oferuje imitację rzeczywistego stanowiska KZ SG, wyposażonego w system 
SWK, moduł łączności oraz aplikację mapową służącą do stawiania szczegółowych zadań symulatorowi. 
Zakłada on odwzorowanie przeszło 40 różnych naruszeń i przestępstw wynikających z realiów działania 
SG na granicy zielonej, działań bloka-
dowych, kontroli ruchu granicznego 
oraz działań specjalnych. Opracowane 
rozwiązanie jest interaktywnym narzę-
dziem opartym na grach decyzyjnych 
i symulacjach – uczenie poprzez do-
świadczenie. System ma umożliwić 
szkolenie w sytuacjach bardzo zbli-
żonych do realnych i natychmiastową 
ocenę sposobu działania poprzez 
reakcję środowiska wirtualnego na 
podejmowane decyzje.
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SymSG BORDER TACTICS. WIRTUALNY SYSTEM  
DOSKONALENIA TAKTYKI OCHRONY GRANICY  

PAŃSTWOWEJ ORAZ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO.  
WIELOROZDZIELCZE ŚRODOWISKO SYMULACYJNE

Projekt oferuje kompleksowe podejście do zaspokojenia potrzeb szkoleniowych zdefiniowanych 
przez Straż Graniczną oraz funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Straży Granicznej. System symulacyjny 
wraz z opracowaną metodyką prowadzenia ćwiczeń symulacyjnych stanowi wsparcie i uzupełnienie 
programu kształcenia kadry Straży Granicznej i uwzględnia procesy dydaktyczne kursów doskonalą-
cych funkcjonariuszy i kierowników Straży Granicznej. Symulator ma również pomóc w weryfikacji 
trafności i poprawności podejmowanych decyzji kierowników (dowódców) Straży Granicznej w za-
kresie ich odpowiedzialności, weryfikacji poprawności działania oraz znajomości reguł i procedur 
postępowania pojedynczego funkcjonariusza Straży Granicznej w trakcie realizacji wybranych działań.
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Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów Informatycznych

Mariusz Chmielewski
tel. 261 838 796

e-mail: mariusz.chmielewski@wat.edu.pl
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Środowisko symulacyjne składa 
się z dwóch modułów: symulatora 
sztabowego (konstruktywnego) ‒ 
ukierunkowanego na szkolenie kie-
rowników zmian z wykorzystaniem 
narzędzi wspomagających pracę na 
stanowisku – z wstępnie przygotowa-
nym szczegółowym modelem terenu 
północno-wschodniej Polski, a także 
symulatora wysokiej rozdzielczości 
(wirtualnego) – ukierunkowanego na 
wsparcie ćwiczeń funkcjonariuszy kie-
rujących działaniami oraz wizualizację 
epizodów rozgrywek – z przygotowa-
nym terenem przejścia granicznego 
Gołdap, szczegółowo zamodelowaną 
infrastrukturą przejścia drogowego, 
kolejowego oraz portu lotniczego 
Modlin umieszczonego w pobliżu 
miejscowości Gołdap. 

Funkcjonalność systemu umożliwia szko-
lenie w zakresie zadań związanych z ochroną 
zewnętrznej granicy UE i strefy Schengen oraz 
odwzorowanie działania na rzecz bezpieczeństwa 
wewnętrznego kraju. Oferowane rozwiązanie 
informatyczne odwzorowuje procedury i dobre 
praktyki działania Straży Granicznej oraz reguły 
współdziałania z instytucjami i służbami pań-
stwowymi. Taka konstrukcja zapewnia praktyczne 
wykorzystanie wyników projektu w obszarze 
obronności i bezpieczeństwa państwa.
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Wydział Cybernetyki
 Instytut Systemów Informatycznych

Andrzej Najgebauer
tel. 261 838 796

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

ZŁOCIEŃ. SYSTEM SYMULACYJNEGO  
WSPOMAGANIA SZKOLENIA OPERACYJNEGO

System powstał na zamówienie Dyrektora Departa-
mentu Polityki Zbrojeniowej MON. Przeznaczony jest 
do prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo 
CAX, zapewniając wspomaganie na wszystkich etapach: 
przygotowania scenariusza, rozegrania mini-CAX, prze-
prowadzenia ćwiczeń oraz analizy wyników symulacji 
i wspomagania oceny ćwiczących. System służy do szkolenia 
dowódców różnych szczebli poprzez symulację działań 
jednostek wojskowych – bierze pod uwagę możliwości 
tych wojsk oraz warunki, w jakich działają. Uwzględ-
nia także oddziaływanie ogniowe i radioelektroniczne.  
Przeznaczony jest przede wszystkim do ćwiczeń brygadowych z elementami wsparcia wyższych szczebli.

System jest skalowalny zależnie od potrzeb i założeń ćwiczeń – wykorzystuje dwa serwery SUN/

Architektura systemu
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Solaris® oraz od jednej do trzydziestu stacji roboczych 
PC/Windows XP® zestawionych w rozproszonym 
środowisku pracującym pod kontrolą oprogramo-
wania standardu High Level Architecture (HLA) 
obowiązującego w NATO. 

Ćwiczenia mogą być jedno- i wieloszczeblowe, 
jedno- i dwustronne, z uwzględnieniem podgrywki 
lub z zastosowaniem automatów decyzyjnych zastę-
pujących działania dowódców batalionów.

Służy przede wszystkim do: 
• wspomagania szkolenia dowództw poprzez 

symulację działań jednostek wojskowych do 
szczebla batalionu;

• wspomagania procesu planowania i kierowania 
wojskami realizowanego przez sztaby z wyko-
rzystaniem wyników symulacji operacji i walki; 

• doskonalenia struktur wojsk oraz sposobów 
ich operacyjnego użycia.

System został wdrożony w 2008 r. w Centrum Sy-
mulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii 
Obrony Narodowej.

Użytkowanie systemu


