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Szeroki okalający ekran, gogle wirtualnej rzeczywi-
stości, platformy symulacyjne i cała reszta osią-
gnięć nowoczesnej techniki. Kiedy wchodzi się do 
laboratorium zobrazowania wielkoformatowego 

oraz symulacji rozszerzonej, ma się wrażenie, że aby się 
tam znaleźć, należało skorzystać z wehikułu czasu. Takie 
odczucia potęguje prezentacja możliwości środowiska 
VBS (Virtual Battlespace), które 
jest bazą dla wspomnianych urzą-
dzeń. Inżynierowie Instytutu Syste-
mów Informatycznych (ISI) Wy-
działu Cybernetyki (WCY) od kilku 
lat pracują z wykorzystaniem kolej-
nych wersji oprogramowania. „Moż-
na powiedzieć, że jesteśmy działem 
produkcyjnym. Prowadzimy projek-
ty badawczo-rozwojowe, zajmujemy 
się wytwarzaniem, konstruowaniem 
i prototypowaniem przyszłych roz-
wiązań”, tłumaczy ppłk Jarosław 
Koszela, kierownik Zakładu Syste-
mów Symulacyjnych i Wspomaga-
nia Dowodzenia (ZSSiWD), działa-
jącego w strukturach ISI. Jest nad czym pracować, ponie-
waż możliwości najnowszej wersji oprogramowania 
(VBS3) są niemalże nieograniczone. 

REALISTYCZNE SZKOLENIE
Dla niezorientowanej osoby to interaktywne środowi-

sko wygląda jak dobrze rozwinięta gra komputerowa. 
W rzeczywistości jest bardziej skomplikowane i stwarza 
szanse odtworzenia rzeczywistych warunków pola walki. 
VBS3 jest w pełni interaktywnym, trójwymiarowym 
i wysokorozdzielczym środowiskiem tworzącym wirtual-
ny poligon dostosowany do prowadzenia różnorodnych 

Wehikuł 
czasu i przestrzeni

P I O T R  Z A R Z Y C K I

Chociaż środowisko symulacji wirtualnej nie jest jeszcze standardem w szkoleniu 
polskich żołnierzy, inżynierowie z Wojskowej Akademii Technicznej od kilku lat 

testują, rozwijają i wykorzystują możliwości tego typu oprogramowania.

szkoleń taktycznych. Rozwiązania zastosowane w trzeciej 
odsłonie symulatora pozwalają na wierne odtworzenie re-
aliów militarnych, co jest jego głównym założeniem 
i najważniejszą zaletą. Dzięki pakietowi narzędzi roz-
wojowych deweloperzy oprogramowania mogą zapro-
jektować tereny naturalne, takie jak lasy, góry czy morza, 
a także zurbanizowane ze szczegółowym odtworze-

niem budynków w dokładnie takiej 
konfiguracji, jakiej wymaga scena-
riusz odgrywanej sytuacji. Co istot-
ne, rozmiar projektowanego terenu 
może wynosić nawet 4 mln km2. Po-
zwala to na zaaranżowanie scena-
riusza dla coraz większych związ-
ków taktycznych. „Dzięki dzisiej-
szym technologiom osiągalna skala 
to poziom batalionu”, dodaje 
ppłk Koszela. 

Istnieje możliwość określenia ro-
dzaju podłoża, po jakim mamy się 
poruszać. Może być ono bagniste, 
utrudniające poruszanie się pojaz-
dów. Podobnie będą oddziaływać na 

rozgrywkę warunki atmosferyczne. „Ciekawostką wyróż-
niającą VBS3 jest sposobność odwzorowania różnych 
pór roku na tej samej mapie. Wcześniej zmiana krajo-
brazu z wiosenno-letniego na zimowy wymagała zapro-
jektowania nowej mapy. Tutaj możemy dodać opady śnie-
gu, które z czasem będą wpływały na właściwości jezd-
ne czy odczyty urządzeń termowizyjnych”, wyjaśnia 
ppłk Koszela.

Żeby zobrazować skalę możliwości narzędzi VBS3, 
najlepiej będzie podać kilka liczb. Środowisko pozwala na 
dodatkowe rozszerzenie bazy obiektów symulacyjnych, 
chociaż już ta podstawowa zawiera 9 tys. pozycji. Wśród 

ZAAWANSOWANE SY-
MULATORY NIOSĄ ZE 
SOBĄ WIELE KORZYŚCI 
– OBNIŻENIE KOSZTÓW 
SZKOLENIA, MOŻLI-
WOŚĆ WIELOKROTNEGO 
ZASTOSOWANIA DANE-
GO SCENARIUSZA TRE-
NINGOWEGO, WSPARCIE 
ROZWOJU UZBROJENIA
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TRENAŻER 
PPZR GROM

Przeznaczony jest do szkolenia żołnierzy ob-
sługujących przenośny przeciwlotniczy ze-

staw rakietowy GROM. Trenażer PPZR GROM 
jest stacjonarnym urządzeniem wyposażonym 
w stanowisko instruktora i ćwiczącego (strzel-
ca przeciwlotnika). Stanowiska te połączone 
są ze sobą za pośrednictwem sieci LAN. System 
wizualizacji wykorzystuje oprogramowanie 
VBS3 (Visual Battle Space 3) – zaawansowany 
symulator pola walki, który generuje trójwy-
miarowe, ruchome i nieruchome obiekty po-
wietrzne (samoloty, śmigłowce, BSP/UAV).

nich znajdziemy 2 tys. postaci (żołnierze, cywile, rebe-
lianci), a także tyle samo czołgów, transporterów, okrętów, 
samolotów, śmigłowców i bezzałogowców. Kolejne 4 tys. 
obiektów to infrastruktura urbanistyczna, zwierzęta i ro-
ślinność. Jest też ponad 0,5 tys. wszelkiego rodzaju uzbro-
jenia i indywidualnego wyposażenia żołnierza. 

W trzeciej odsłonie VBS poprawiono grafikę i efekty 
wizualne, np. wprowadzono naturalny wygląd horyzontu, 
wynikający z krzywizny kuli ziemskiej, czy też uwzględ-
niono wysokość położenia słońca w zależności od pory 
roku. Kolejne udoskonalenia dotyczą zarządzania polem 
walki i taktyki działań. Dodano możliwość ustalenia łań-
cucha dowodzenia i współdziałania różnych rodzajów 
wojsk. Nowością są również elementy walki elektronicz-
nej, które pozwalają na zakłócenie łączności czy zdalne-
go odpalenia ładunków wybuchowych. Wszystkie wy-
mienione warunki można zaprojektować przed rozpoczę-
ciem symulacji oraz korygować już podczas szkolenia. 

BADANIA I BUDOWA TRENAŻERÓW
Zastosowanie symulatora pozwala na zdobycie przez 

żołnierza praktycznej wiedzy w ramach jego specjaliza-
cji. Pierwsze szkolenia na VBS wojsko ma już za sobą, 
ale na razie nie jest to rozwiązanie systemowe. Dewelo-
perzy WAT-u korzystają jednak z pozostałych, równie 
istotnych funkcjonalności oprogramowania, do których 
należy zaliczyć eksperymenty naukowe i analizy różnych 
wariantów nieistniejącego jeszcze uzbrojenia. „Parametry 
obiektów możemy ustawić przykładowo pod futurystycz-

ny czołg, którego specyfikacja jest dopiero planowana. 
Pozwala to na sprawdzenie założeń w wirtualnej rzeczy-
wistości i ocenę, czy warto je dalej rozwijać”, tłumaczy 
ppłk Koszela.

Środowisko wirtualnej symulacji pola walki może zo-
stać wykorzystane także do budowy trenażerów. Studen-
ci akademii uczą się, jak zaplanować i zaprojektować 
cały mechanizm. „Oprogramowanie udostępnione przez 
producenta to baza. Dalej wszystko trzeba zrobić same-
mu. Możemy połączyć symulator z platformą do poru-
szania się żołnierza, z okularami wirtualnej rzeczywisto-
ści czy trenażerem karabinu. Aby symulacja była rozpro-
szona i w pełni realna, trzeba korzystać z infrastruktury, 
którą tu budujemy”, tłumaczy sierż. pchor. Paweł 
Pieczonka, student Wydziału Cybernetyki. „W momen-
cie połączenia kilku takich ruchomych platform z roz-
proszoną symulacją uzyskujemy możliwość spójnego 
treninu całej drużyny. Ta otoczka techniczna jest po-
trzebna, aby nadać jeszcze więcej realizmu i nie ćwiczyć 
wyłącznie przed monitorem”.

Za pomocą VBS opracowano wiele różnych trenaże-
rów pojazdów, np. symulator SK-1 Pluton, który pozwala 
na prowadzenie zaawansowanych szkoleń z obsługi wie-
ży oraz taktyki działania dowódcy i działonowego KTO 
Rosomak. Kolejne urządzenie to szkolno-treningowy 
przenośny zestaw dla operatorów bezzałogowych pojaz-
dów latających, który jest przeznaczony do szkolenia 
z obsługi zestawu, przygotowania do działań oraz wy-
krywania, rozpoznawania i śledzenia obiektów. 
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W ZSSiWD zbudowano także trena-
żer przenośnego przeciwlotniczego 
zestawu rakietowego Grom. Jest to 
stacjonarne urządzenie wyposażone 
w stanowiska instruktora i ćwiczą-
cego strzelca, które są ze sobą połą-
czone za pośrednictwem sieci LAN 
(Local Area Network). Z kolei sys-
tem wizualizacji bazuje właśnie na oprogramowaniu 
VBS3. Kolejne trenażery służą m.in. do szkolenia snajpe-
rów i operatorów bezzałogowców.

NIE TYLKO DLA WOJSKA 
Dzięki możliwościom środowiska VBS i wykorzysta-

niu wiedzy inżynierów z WAT-u zbudowano symulatory 
dla pozostałych służb mundurowych. Państwowa Straż 
Pożarna korzysta z symulatora stanowiska kierowcy wo-
zu bojowego. Pracownicy ISI wykonali projekt i zbudo-
wali elementy trenażera. W tym wypadku VBS został 
użyty m.in. do symulacji zachowania pojazdu, szczegóło-
wego zobrazowania obiektów, odtworzenia środowiska 
naturalnego. Stanowisko szkoleniowe przygotowano 
w postaci mobilnego kontenera.

Z kolei dla Straży Granicznej (SG) opracowano wirtu-
alny system doskonalenia taktyki ochrony granicy pań-
stwowej oraz kontroli ruchu granicznego. Symulator 
oprócz kontroli ruchu granicznego i zielonej granicy po-
zwala także na trening SG z policją, a w razie zagrożenia 
również z wojskami operacyjnymi i obroną terytorialną. 
„Nasze doświadczenia w budowie symulatorów dla in-
nych służb są bardzo przydatne i pozwalają działać na 
styku zarządzania kryzysowego, czyli jednego z zadań 
przewidzianych dla wojsk obrony terytorialnej”, mówi 
ppłk Mariusz Chmielewski z ZSSiWD, współautor 
projektów.

Specjaliści z WAT-u używają VBS także do budowy 
narzędzi wykorzystywanych we współpracy międzyna-
rodowej. Zaprojektowali kurs szkolenia żołnierzy ochro-
ny granic państwowych, z którego akademia ma zamiar 
skorzystać do współpracy z zagranicznymi uczelniami 
wojskowymi.

WSPARCIE DLA TERYTORIALSÓW
Szkolenie podstawowe dla kandydatów do wojsk obro-

ny terytorialnej trwa 16 dni, ale jednym z założeń jest sta-
łe szlifowanie umiejętności we własnym zakresie. Nowo-
czesne technologie mogą się okazać niezbędnym wspar-
ciem, aby proces ten przebiegał sprawniej. Dowództwo 
OT jest otwarte na nowe rozwiązania, ze szczególnym 
uwzględnieniem aplikacji mobilnych na smartfony. 
„Zgodnie z opracowaną koncepcją budowy aplikacji mo-

bilnych dla obrony terytorialnej bę-
dziemy przygotowywali narzędzia 
mające na celu wspomaganie szko-
lenia – treningu i edukacji żołnierzy 
WOT-u. W planach jest również 
funkcjonująca w trybie szkolenio-
wym aplikacja wspomagająca indy-
widulane działanie żołnierza na polu 

walki”, tłumaczy ppłk Chmielewski. Ponadto na potrzeby 
WOT-u zaprojektowano zestaw modeli, które można było 
zobaczyć na tegorocznych targach Pro Defense w Ostró-
dzie. „Odtworzyliśmy sekcje, które zostały skonstruowa-
ne w różnych konfiguracjach uzbrojenia i wyposażenia, 
aby w systemie VBS nagrać filmiki instruktażowe poka-
zujące, jak działają poszczególne grupy żołnierzy obrony 
terytorialnej, jak powinny wykonywać odpowiednie 
czynności na polu walki”, dodaje ppor. Marcin Kukiełka, 
kierownik laboratorium i współautor oprogramowania.

Na Wydziale Cybernetyki WAT jest opracowywanych 
15 prac inżynierskich dotyczących aplikacji dla armii. 
Magistranci i przyszli pracownicy uczelni dostają rów-
nież zadania badawczo-konstrukcyjne. Ich efektem nie 
muszą być produkty przeznaczone wyłącznie dla obrony 
terytorialnej, lecz także możliwe do wykorzystania przez 
inne rodzaje wojsk. Dotychczasowe prace pokazały, że 
aplikacje będą przydatnym narzędziem, które może 
wspomagać istniejące platformy e-learningowe. 

Kolejne pomysły zakładają przygotowanie oprogramo-
wania wspomagającego szkolenie strzeleckie, obsługę 
broni, wsparcie medyczne i szkolenie taktyczne. Interesu-
jąco brzmi też aplikacja trenera personalnego, koncentru-
jąca się na ocenie parametrów biomedycznych żołnierza 
w czasie wysiłku, wyznaczająca spersonalizowane plany 
treningu fizycznego oraz umożliwiająca monitorowanie 
wyników i ewentualną korektę kierunku rozwoju. Spraw-
na komunikacja z centralą jest ważnym aspektem zarów-
no pod kątem przeprowadzania ankiet, jak i przekazywa-
nia informacji w drugą stronę. „Opracowaliśmy również 
prototypy aplikacji, które mają na celu dystrybucję infor-
macji mobilizacyjnych i wsparcie rozpoznania skrytego, 
do którego są przygotowywani żołnierze WOT-u, a które 
jest istotne w wypadku konfliktów hybrydowych”, podsu-
mowuje ppłk Chmielewski.

Zaawansowane symulatory niosą ze sobą wiele korzy-
ści – obniżenie kosztów szkolenia, możliwość wielo-
krotnego zastosowania danego scenariusza treningo-
wego, wsparcie rozwoju uzbrojenia. Obecnie trwają 
postępowania na dostarczenie armii tego rodzaju opro-
gramowania. Dzięki niemu otworzą się perspektywy 
technologiczne, co powinno się przełożyć na poziom 
wyszkolenia żołnierzy.                n

DZIĘKI MOŻLIWOŚCIOM 
ŚRODOWISKA VBS I WY-
KORZYSTANIU WIEDZY 
INŻYNIERÓW Z WAT 
ZBUDOWANO SYMULA-
TORY DLA POZOSTAŁYCH 
SŁUŻB MUNDUROWYCH


