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Plan prezentacji
• Dorobek zespołów Instytutu Systemów Informatycznych w
zakresie symulacji pola walki i wspomagania decyzji
• Opis różnych typów symulacji pola walki do szkolenia i
analizy
• Klasyfikacja symulatorów, symulacja wielorozdzielcza
• Program strategiczny NCBiR pt. : „Kompleksowy system
analiz i szkolenia wojsk i służb reagowania kryzysowego
oparty na symulatorach i trenażerach”
• Demonstracja symulatorów pola walki
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Dotychczasowe prace w zakresie symulacji działań
bojowych i wspomagania decyzji
• W WCY WAT od ponad 15 lat trwają prace w zakresie modelowania
i symulacji procesów walki oraz metod wspomagana dowodzenia –
prezentowane systemy są efektem tych doświadczeń;
• Projekty zrealizowane w tym zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PBR: System symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego ZŁOCIEŃ
(2001-2003); wdrożenie w Centrum Symulacji
i Komputerowych Gier Wojennych, AON, (2006-2008, B+R MON);
PBR: Zautomatyzowane narzędzia wspomagania decyzji – system ekspercki pk.
GURU (2004-2007, B+R MON);
PBZ: Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w
działaniach sieciocentrycznych (2007-2010, PBZ MNiSW);
PR: Integracja systemów dowodzenia (2008-2010, PR MNiSW);
PR: Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku
wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji (2008-2010, PR MNiSW);
Asymmetric Threat Environment Analysis (ATHENA) – within multinational
consortium for European Defence Agency (2010-2012);
(2012-2015) DOBR/0069/R/ID1/2012/03 System informatycznego wsparcia
rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP,
Realizuje konsorcjum – Lider konsorcjum WAT

Dotychczasowe prace w zakresie symulacji działań
bojowych i wspomagania decyzji
•
•
•
•
•
•

•
•
•

SEC5-PR-113700 Highway to Security: Interoperability for Situation Awareness and Crisis
Management (HiTS-ISAC), "Requirements and Design of Automatic Alarms" (2006-2008) (EUPASR)
PBZ-MNiSW-DBO-01/I/2007 nt. "Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom
bezpieczeństwa obywateli" (2007-2008),
NATO MSG 026 pt. M&S Tools for Early Warning Identification of Terrorist Activities. (20062007),
PBZ-MIN/011/013/2004 pt.: Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem
zarządzania kryzysowego na przykładzie m.st. Warszawy. (2006-2009),
(2009) System Agregacji Raportów - Narzędzie Analityczne (SARNA) dla Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa. Projekt realizowany w Zespole naukowym modelowania, symulacji i
informatycznego wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
(2011-2014) PBR -K 15-047/2011/WAT, NCBiR, Nowoczesne technologie dla/w procesie
karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne
(2011-2013) PBR-K/15-033/2011/WAT, NCBiR, Opracowanie nowoczesnych stanowisk
szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG
(2012-2015) Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz
Kontroli Ruchu Granicznego, PBR NCBIR –konsorcjum, którego liderem jest WAT
(2013- 2014) Projekt międzynarodowy, finansowany przez firmę Boeing (USA)“In Support of
The NATO AWACS Program - Research and Development on the Application of Cyber Warfare
Simulation for Decision Support

Wydział Cybernetyki WAT
Symulacyjny System Wspomagania Szkolenia
Operacyjnego (SSWSO) „Złocien”:






System został zbudowany w celu realizacji ćwiczeń
wspomaganych komputerowo na poziomie od szczebla
brygada/batalion do szczebla korpusu)
System jest
•
zintegrowany,
•
interaktywny,
•
wykorzystuje stochastyczne modele walki,
•
zawiera modele działania wszystkich rodzajów jednostek
wojsk lądowych: walczące, rozpoznawcze, rakietowe i artylerii,
inżynieryjne, logistyczne, medyczne,
Stochastyczny model walki lądowej:
•
najniższy szczebel symulowany – kompania/pluton,
•
model oddziaływania ogniowego środków walki uwzględnia
dwa uzupełniające się procesy: wykrywania celu i strzelania.
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Wydział SSWSO „Złocień”
• System jest federacją zgodna z
architekturą HLA, opartą na
heterogenicznej platformie
(Solaris, Windows),
symulator zaimplementowany
w języku ADA;
• Komponenty SSWSO:
– Symulator walki,
– Serwer wizualizacji,
– Edytor scenariuszy,
– AAR Analizator oraz
AAR Reporter,
– Kalibrator,
– Zbiór baz danych
(operacyjna, terenu,
scenariuszy).
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Schemat systemu z punktu widzenia użytkowników
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Przygotowanie ćwiczeń
Edytor scenariuszy pozwala na przygotowanie scenariusza
ćwiczenia. Scenariusz składa się z: opisu jednostek (lokalizacja,
wyposażenie, uzbrojenie), struktura sił stron ćwiczących,
początkowe zadania stron walczących.

Menu Edytora
Panel informacji dodatkowych

Panel struktury stron

Panell edycji warunków atmosferycznych i
systemu łączności
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Zobrazowanie sytuacji na polu walki
Aplikacja “Mapnik” pozwala na wskazanie lokalizacji jednostek
w terenie, w trakcie opracowywania scenariusza
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Analiza wyników
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Kalibracja modeli
• Kalibrator jest wykorzystywany do określenia wartości
parametrów
kalibracyjnych
przed
uruchomieniem
eksperymentu symulacyjnego
• Pozwala na ustawienie wartości 126 parametrów
zapamiętanych w bazie danych kalibracyjnych.
• Dla każdego z parametrów w bazie dostępne są wartości
początkowe (uzyskane na drodze kalibracji modeli). Wartości
parametrów można ustalać oddzielnie dla każdego scenariusza
ćwiczeń.
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Wydział Cybernetyki WAT
Wariant ćwiczeń z wykorzystaniem SSWSO

12

Klasyfikacja systemów symulacji
Niska
rozdzielczość

Symulacja konstruktywna

Duża
agregacja

(agregaty ograniczonej
rozdzielczości)

Symulacja konstruktywna
oraz wirtualna

Wysoka
rozdzielczość

Trenażery
oraz poligon laserowy,
symulacja wirtualna,
rzeczywistość rozszerzona

13Mała

agregacja

Klasyfikacja systemów symulacji
Niska
rozdzielczość

Symulacja konstruktywna oparta na formalnych modelach
konstruktywna
zagregowanych obiektów pola walkiSymulacja
realizowana
jest przez
(agregaty ograniczonej
programy komputerowe z udziałem ludzi-decydentów
rozdzielczości)
wyższego szczebla;

Duża
agregacja

Symulacja wirtualna poprzez procesory graficzne prezentuje sceny
przestrzenne na polu walki, w które człowiek
– operator
jest włączony
Symulacja
konstruktywna
przez urządzenia ruchowe itp.;
oraz wirtualna
Rzeczywistość rozszerzona łączy świat rzeczywisty
z symulacją wirtualną przez nakładanie wirtualnych obiektów pola
Trenażery
walki na rzeczywisty obraz ćwiczącego;
oraz poligon laserowy,
Symulacja rzeczywista wykorzystuje sprzęt,symulacja
urządzeniawirtualna,
do rejestracji
i sygnalizacji zdarzeń na polu
walki; rozszerzona
rzeczywistość

Wysoka
rozdzielczość
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agregacja

Symulacja rzeczywista - trenażery

Trenażer KTO Rosomak
SK-1 Pluton Trenażer strzelca
TR-PPZR Grom
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Symulacja rzeczywista –
Laserowe symulatory strzelań:
umożliwiają szkolenie pojedynczego żołnierza w zakresie prowadzenia treningów
strzeleckich na ocenę bez użycia amunicji – analogia do tradycyjnej strzelnicy
wojskowej;

Symulacja rzeczywista –
Systemy laserowych
symulatorów strzelań:
poprzez integrację poszczególnych komponentów
symulacji laserowej w wielopoziomowe struktury,
wspomagają szkolenie taktyczne do szczebla
plutonu;

Symulacja rzeczywista –
Poligon laserowy:
składa się z:
- podsystemu elementów pola walki,
- podsystemu łączności,
- podsystemu pozycjonowania,
- podsystemu zarządzania;

Symulacja rozszerzona
Rzeczywistość rozszerzona łączy świat rzeczywisty z symulacją
wirtualną przez nakładanie wirtualnych obiektów pola walki na rzeczywisty
obraz ćwiczącego;

 Odwzorowaniu podlega rzeczywisty człowiek i jego interakcje, lokalizacja. Projekcja
człowieka to forma „awatara”, który służy do imitacji człowieka w wirtualnej
rzeczywistości;
 W środowisku wirtualnym istnieją wirtualni uczestnicy (ludzie, sprzęt), którzy
interaktywnie oddziaływają na siebie, a wyniki tych oddziaływań są odwzorowane w
świecie wirtualnym oraz rzeczywistym (z wykorzystaniem środków wizualnych);
 Środki techniczne odpowiadają za przygotowanie projekcji środowiska i zdarzeń
(okulary projekcyjnej, GPS, sensory itd.).
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Symulacja rozszerzona

Rozszerzenie zobrazowania
rzeczywistego o dodatkowe dane –
1
np. systemy Head-Up Display

20

Symulacja wirtualna

• nauka podstawowych czynności, zasad działania i zastosowania
urządzeń i sprzętu - trenażery dla pojedynczego żołnierza, załogi,
• nauka działań taktycznych, współdziałania małych grup, zasad
planowania i wykorzystania uzbrojenia, weryfikacja
zmodyfikowanych i nowych zasad – zestawy trenażerów / symulatory
wirtualne do szczebla pododdziału, działania grup specjalnych,
• szkolenie z zakresu planowania i taktyki działań dowódczych, działań
taktycznych - zestawy trenażerów / symulatory wirtualne do szczebla
pododdziału, działania grup specjalnych, działania kryzysowe;
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Symulacja konstruktywna
• Planowanie i prognozowanie
• Wspomaganie podejmowania decyzji;
• Przewidywanie zachowań i zjawisk,
np. prognoza pogody;
• Badania i rozwój
• Badania nieniszczące;
• Przyspieszenie procesów, np. starzenie się elementów konstrukcji;
• Badania zalety
prototypów
lubkonstruktywnej
systemów projektowanych,
np. nowa broń;
Dominujące
symulacji
to:
• Testowanie i ocenianie
• możliwości modelowania i symulacji na dowolnym poziomie szczegółowości – od
• Testy wszechstronne, nawet w „nietypowych”;
pojedynczego żołnierza/sprzętu do grup (np. dywizja, teatr działań);
• Pozyskiwanie (uzupełnianie braków) danych do oceny;
• wyznaczanie
ilościowych ocen i charakterystyk, np. podatność na rażenie;
• Nauka
i ćwiczenia
• Gry symulacyjne, sztabowe i operacyjne;

• wyznaczanie oszacowań nieznanych parametrów, np. prawdopodobieństwo realizacji
zadania;
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Symulacja konstruktywna
• Symulacja ciągła
• Zmiany stanów zachodzą ciągle w czasie;
• Układy równań różniczkowych;

• Symulacja dyskretna

0

t

• Krokowe zmiany czasu;
• Zdarzeniowe zmiany czasu;

tk+1 = tk + t, t=const

0 t1

• Symulacja Monte – Carlo

... t
...
t 0 w problemach
t
t 2 deterministycznych;
• Probabilistyka
k
1
• Niezwiązana z upływem
czasu symulacyjnego;

tn

tk

t

System rozproszony oparty na
magistrali komunikacyjno-integracyjnej
Szczebel
ćwiczenia
Moduły:

Trenażery/ symulatory
(1) przygotowania, systemów uzbrojenia

Laserowe
symulatory
strzelań

Systemy symulacji
Systemy
C4ISR:
wirtualnej
symulacji
(1) Systemy dowodzenia
konstruktywnej
oraz

(2) nadzoru oraz zarządzania
ćwiczeniami
(2) systemy Ćwiczenia
kierowania
Symulacja
Oddział
(batalion,
(3)
analizy
wyników iSystemy integrujące
środkami
walki
dowódczotaktyczna grupa
Poligon laserowy wirtualna działań
przebiegu
ćwiczeń wiele symulatorów
INTEROPERACYJNOŚĆ
sztabowe /
bojowa, brygada)

systemów uzbrojeniaZ SYSTEMAMI,

oddziału

m.in.:
Systemy
Symulacja
Magistrala
Systemy integrujące ZZKO
TOPAZ,
laserowych
wirtualna działań
Pododdział, grupa
komunikacyjno
integracyjna
wiele symulatorów
BMS/BFT,symulatorów
SZAFRAN ZT, pododdziału,
specjalna
systemów uzbrojenia
BREŃ, ŁOWCZA,
strzelańREGA, grupy specjalnej
Sprzętowe:
PROCJON,
(1) Trenażery
i symulatory
załóg,
PRZEBIŚNIEG
Pojedynczy
żołnierz,
Symulacja

(2) laserowe
drużyna, symulatoryPojedyncze
załoga/obsługa
trenażery/symulatory
strzelań,
poligon laserowy,
pojedynczego
środka rozszerzona
(3) rzeczywistość
systemów uzbrojenia
walki

Laserowe
symulatory
strzelań
1

planowanie działań
W ograniczonym
zakresie / do
planowania

Symulatory
programowe:
(1) wirtualne
wirtualna działań
Nie stosowana
oraz
strzelania,
(2) konstruktywne
sekcji
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System rozproszony oparty na
magistrali komunikacyjno-integracyjnej

Magistrala komunikacyjno - integracyjna
Warstwa sieciowa
Warstwa sprzętowa
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Organizacja ćwiczeń wieloszczeblowych
jedno i dwustronne, wieloszczeblowe
ćwiczenia taktyczno-operacyjne

Ćwiczenia sztabów z wykorzystaniem
symulacji konstruktywnej

Ćwiczące sztaby wykorzystują
istniejące w SZ zautomatyzowane
systemy dowodzenia i BMS
Uczestniczące w ćwiczeniach
pododdziały wykorzystują trenażery,
poligony laserowe, AR i symulacje
wirtualną
Mechanizmy integracji zapewniają
wymianę danych między symulatorami
oraz tworzą jednolity obraz pola walki
1

26

26

„Kompleksowy system analiz i szkolenia wojsk
i służb reagowania kryzysowego oparty na symulatorach
i trenażerach” - cele główne
• Celem głównym proponowanego programu jest opracowanie krajowej
architektury symulacyjnej umożliwiającej realizację, wdrożenie i eksploatację
kompleksowego systemu szkolenia działań w sytuacjach kryzysowych i
konfliktowych opartego na symulatorach i trenażerach.
• wspomaganie organizacji szkolenia wojsk, obejmującego szkolenie od
pojedynczego żołnierza, drużyny (załogi/obsługi pojedynczego środka walki),
przez pododdział i oddział aż do poziomu dowództw i sztabów związku
taktycznego;
• wspomaganie organizacji szkolenia służb ratowniczych, obejmującego
szkolenie od pojedynczego ratownika, zastępu ratowników, aż do poziomu
zespołów zarządzania kryzysowego i RCB;
• wspomaganie organizacji szkolenia współdziałania wojska i służb
ratowniczych w sytuacjach kryzysowych;
• prowadzenie analiz rozwoju sytuacji kryzysowych i konfliktowych dla potrzeb
doskonalenia i planowania działań służb ratowniczych i wojsk.

Podsumowanie
1. Zespoły Wydziału Cybernetyki WAT stanowią gotowe do
działania zaplecze eksperckie i naukowe w zakresie:
•
•

•

modelowania i symulacji działań bojowych;
planowania, przeprowadzania i obróbki wyników eksperymentów
symulacyjnych oraz ćwiczeń wspieranych komputerowo;
systemów wspomagania decyzji w planowaniu i dowodzeniu
operacjami.

2. Symulator wariantów działań SWD_T jest gotowym
demonstratorem technologii. Symulator był z powodzeniem
wykorzystywany w realnych ćwiczeniach wojskowych.
3. Prace w trakcie realizacji:
•
•

•

System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz
identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy
Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego
Boeing (symulacja wojny informacyjnej)

Dziękuję za uwagę
kontakt: anajgebauer@wat.edu.pl

