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MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW 
ZDALNEJ OBECNOŚCI W LOGISTYCZNYM 

WSPARCIU AKCJI RATOWNICZYCH  
Z UDZIAŁEM PSÓW SPECJALNYCH 

 
 

W artykule omówiony został przykład zastosowania systemów zdalnej obecności w zabezpieczeniu działań logistycznych i 
taktycznych Służb Granicznych RP.  

 

WSTĘP 

Służby graniczne od ponad wieku w codziennej działalności 
operacyjnej wykorzystują psy specjalne. Przez ten czas polskie 
służby mundurowe wypracowały procedury szkoleniowe pozwalają-
ce na efektywną interakcję i kooperację pomiędzy człowiekiem i 
psem [6] . Od niedawna rozwój technologiczny sensorów i mikro-
komputerów umożliwia rozbudowę ekwipunku psów specjalnych o 
dodatkowe funkcjonalności pozwalające na znaczące podniesienie 
wartości taktycznej zespołu K-9 (pies + przewodnik). W różnych 
krajach prowadzonych jest wiele projektów mających na celu 
wsparcie działań zespołów K-9 nowymi rozwiązaniami technicznymi 
[7] . Dostępne na rynku komercyjnym są już rozwiązania będące 
wynikiem projektów celowych, których zestawienie funkcjonalności 
przedstawia tabela 1. Ze względu na braki w możliwościach adapta-
cji dostępnych komercyjnie rozwiązań do metodyki działania i szko-
lenia Straży Granicznej, podjęto pracę nad projektem mającym na 
celu zbudowanie dedykowanego rozwiązania odpowiadającego 
realiom pracy operacyjnej. 

 
Tab. 1. Zestawienie wybranych systemów wspierających zespoły 

K9 
 

 
 

Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami (firmami: 
Longe Vity i HTRC) realizuje projekt zmierzający do rozbudowania 
zestawów nasobnych K-9 o funkcjonalności dedykowane zastoso-

waniom specjalnym. Projekt jest realizowany przy ścisłej współpracy 
z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Luba-
niu.  Obejmuje on dostarczenie rozwiązań sprzętowych i programi-
stycznych oraz metodyki szkolenia przewodników i psów dostoso-
wanych do funkcjonalności systemu. Docelowa funkcjonalność 
systemu jest dedykowana działaniom prowadzonym przez jednostki 
straży granicznej, jednakże budowa systemu od podstaw daje 
możliwość adaptacji wybranych funkcjonalności do konkretnych 
wymagań specjalnych jak prewencja, wojskowość czy ratownictwo.     

  

1.1. Budowa systemu 

Głównym założeniem systemu jest dostarczenie rozwiązań do-
tyczących tzw. Tele-obecności – rozwiązań pozwalających na zdal-
ne monitorowanie i kontrolowanie pracy psa. System złożony jest z 
4 segmentów. Pierwszym z nich jest zestaw nasobny psa. Docelo-
wo jest to ergonomiczna kamizelka ze wszytymi sensorami, dobra-
nymi w zależności od przeznaczenia. Docelowa masa zestawu 
nasobnego psa nie może przekroczyć 5% masy psa czyli 1-1,7 kg. 
Zestaw nasobny jest wyposażony w sensory umożliwiające: geolo-
kalizację (GNSS – Global Navigation Satellite System; DGNSS – 
Differential GNSS; AGNSS – Augmented GNSS), nagrywanie i 
transmisję obrazu (NIR - bliska podczerwień i RGB - światło wi-
dzialne).  

 
Rys. 1 Koncepcja systemu wspomagania zespołów K-9  
 
To co wyróżnia projektowany zestaw nasobny z grupy dostęp-

nych rozwiązań komercyjnych będzie zespół jednostek IMU/INS 
umożliwiających monitorowanie ruchów psa w trakcie czynności 
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operacyjnych. Jest to pierwszy krok na drodze do zbudowania 
dwukierunkowego systemu zdalnej komunikacji pomiędzy psem a 
przewodnikiem. Dzięki współpracy z ekspertami z zakresu szkoleń 
psów specjalnych możliwe będzie przygotowanie metodyki szkoleń 
uwzględniającej zestaw gestów generowanych przez psa w okre-
ślonych sytuacjach.  Dla przykładu psy specjalne wykorzystywane w 
procesie poszukiwania materiałów niebezpiecznych identyfikują 
odnalezienie przedmiotu siadając. Komendy głosowe generowane 
przez psa są w tym przypadku niedopuszczalne ponieważ hałas 
(szczekanie psa) może w niektórych przypadkach doprowadzić do 
inicjacji zapłonu. Dotychczas zadania wykrywania materiałów nie-
bezpiecznych realizowane były przez psa w bezpośredniej obecno-
ści przewodnika. Budowane rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie 
w procesie podejmowanych czynności obecności przewodnika 
poprzez informację z modułu INS o pozycji psa. Dodatkową funk-
cjonalnością testowaną na potrzeby projektu było mapowanie prze-
strzeni w celu stworzenia przestrzennego rozkładu pomieszczeń czy 
wybranych scen. Użyto do tego celu miniaturowych skanerów 3D 
pozwalających na budowę modelu przestrzennego pomieszczenia. 

 W opisywanym projekcie ostatecznie kamizelka psa została 
wyposażona w następujące moduły:  
 rejestracji dźwięku, 
 rejestracji obrazu w paśmie widzialnym, 
 oświetlenia światłem sztucznym w paśmie widzialnym, 
 lokalizacji położenia psa w oparciu o GNSS, 
 rejestracji obrazu w kącie 360° (rybie oko), 
 transmisji obrazu i dźwięku do przewodnika na odległość min. 

200m, 
 wsparcia dla kontroli pracy psa: 

o zdalne kierowanie pracą psa za pomocą komend głoso-
wych; 

o zdalne kierowanie pracą psa za pomocą komend niesły-
szalnych dla ucha ludzkiego; 

 wskaźnika podczerwieni, 
 inercyjny wskazujący pozycję psa 

Drugim segmentem systemu będącym w bezpośrednim kon-
takcie z zestawem nasobnym psa jest zestaw nasobny przewodnika 
umożliwiający monitorowanie i kontrolowanie pracy psa. Podstawo-
wym narzędziem tego zestawu jest urządzenie umożliwiające zdal-
ne wydawanie komend poprzez grupę 4-8 poleceń zdefiniowanych 
na etapie szkolenia. Przewodnik po wciśnięciu odpowiedniego 
przycisku na zestawie nasobnym przesyła informację do zestawu 
nasobnego psa. Tam informacja jest przetwarzana do postaci ko-
munikatu przekazywanego przez silniczki wibrujące (analogiczne do 
tych używanych w telefonach komórkowych) które bez emisji dźwię-
ku podają psu wybrane przez przewodnika polecenia.  

Trzecim komponentem jest moduł obejmujący Bezzałogowy 
Środek Latający którego podstawowym zadaniem jest wspomaga-
nie zespołów w terenie poprzez monitorowanie i dokumentowanie 
(RGB/NIR) przebiegu czynności operacyjnych. Ponadto zadaniem 
tego segmentu jest dostarczenie narzędzi do komunikacji na obsza-
rze prowadzonych działań. W takim przypadku BSL jest wyposażo-
ny w zestaw nadawczo-odbiorczy stając się mobilnym punktem 
dostępu dla pozostałych segmentów systemu. Wykorzystywany typ 
BSL umożliwia ciągłą pracę do 45min przy masie startowej do 6 kg 
(BSL + urządzenia peryferyjne i sensory). 

Punktem koordynacji i monitorowania działań jest Mobilne Cen-
trum Dowodzenia które będzie miało możliwość komunikacji z każ-
dym z komponentów systemu. Ponadto MCD ma nadzorować pracę 
segmentu BSL w czynnościach w których BSL jest użyte jako 
wsparcie zespołów w terenie. Aby ułatwić operatorowi kontrolowa-
nie działań zespołu, wykorzystano rozwiązania w technologii GIS 

(Geographic Information System). Obsługa MCD przewiduje udział 
3 osób z czego jedna jest odpowiedzialna za sterowanie BSL, dwie 
pozostałe odpowiadają za monitorowanie pracy segmentów syste-
mu i koordynację działań zespołów w terenie. 

2. WSTĘPNE WYNIKI TESTÓW 

Początkowa faza realizacji projektu obejmuje procedurę testo-
wania poszczególnych komponentów planowanych do implementa-
cji w systemie. 

 Pierwszym testowanym elementem były narzędzia i sen-
sory umożliwiające trójwymiarową inwentaryzację przestrzeni. 
Podstawowym warunkiem użycia tego typu rozwiązań była niewiel-
ka masa, ponieważ sensor docelowo ma być składową zestawu 
nasobnego psa. Ze względu na to ograniczenie w teście użyto 
techniki światła strukturalnego oraz sensorów Kinect OEM. Urzą-
dzenia te stanowią kompromis pomiędzy niewielką masą sensora a 
oczekiwaną funkcjonalnością i dokładnością. Na potrzeby testów 
wykorzystano także technikę skanowania laserowego (TLS) oraz 
ręczny skaner MVC F5 pracujący w technice światła strukturalne-
go[9]. Weryfikację przeprowadzono na przygotowanym stanowisku 
testowym obejmującym zestaw elementów przestrzennych o zróżni-
cowanej strukturze, geometrii oraz barwie (Rys.2). Scenariusz 
pomiarowy uwzględniał również zróżnicowanie warunków obserwa-
cyjnych oraz stopień oświetlenia sceny światłem widzialnym. 

 Przeprowadzone testy pozwoliły potwierdzić możliwość 
wykorzystania techniki światła strukturalnego w trójwymiarowej 
inwentaryzacji sceny. Jednakże w trakcie testów ujawniono również 
poważne ograniczenia znacząco limitujące możliwość implementacji 
tych narzędzi w zestawie nasobnym psa. Pierwszym poważnym 
ograniczeniem jest brak możliwości wiarygodnego modelowania 
obiektów szklanych, przezroczystych i elementów o dużej refleksyj-
ności światła widzialnego. Powoduje to duże błędy pomiaru (tzw. 
szum pomiarowy) który powoduje znaczące zniekształcenia gene-
rowanego modelu a w wielu przypadkach uniemożliwia realizację 
pomiaru. Stąd lepsze wyniki pod względem dokładności i jakości 
danych uzyskano w warunkach całkowitej ciemności, w oparciu o 
podświetlenie sceny jedynie zakresem NIR. Dokładność pomiaru 
odległości pomiędzy wybranymi punktami referencyjnymi testu nie 
przekraczała 4 mm dla skanowania laserowego i 3 mm dla techniki 
światła strukturalnego.  

Drugim z przetestowanych do tej pory elementów systemu jest 
moduł geolokalizacji. Wszystkie z segmentów systemu wymagają 
narzędzi pozwalających na szybkie i niezawodne monitorowanie 
położenia w czasie rzeczywistym, on-line. Ze względu na specyfikę 
warunków pracy każdego z segmentów, podczas projektowania 
systemu, pod uwagę wzięto kilka różnych rozwiązań. Podstawową 
techniką użytą w modułach lokalizacji jest Globalny System Nawi-
gacji Satelitarnej GNSS. W zależności od wymagań dokładnościo-
wych i funkcjonalnych w projekcie wykorzystano rozwinięcia tego 
systemu jak DGNSS (Differential GNSS) czy AGNSS (Augmented 
GNSS).  

Segment zestawu nasobnego psa i przewodnika wymaga do-
kładności pozycjonowania w zakresie 1 metra przy zachowaniu 
wysokiego stopnia dostępności w trudnych warunkach terenowych. 
Stąd dla tej grupy użytkowników wykorzystano wielosystemowe 
odbiorniki GNSS (GPS+GLONASS+GALILEO) o wysokiej czułości 
oraz rozwiązaniach pozwalających na redukcję szumów obserwa-
cyjnych powodowanych przez niekorzystne warunki pomiaru [2].  
Wyniki testów wskazały że wykorzystanie odbiorników wielosyste-
mowych w tym zakresie przynosi znacznie lepsze efekty pod wzglę-
dem dostępności niż wykorzystanie rozwiązań jednosystemowych 
(GPS).  
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Rys. 2 Od góry: Fotografia fragmentu testu pomiarowego; Wy-
nik pomiaru testu metodą skanowania laserowego; Wynik po-
miaru Kinect OEM  
 
Segment MCD oraz BSL wymagają bardziej wysublimowanych 

rozwiązań które w lepszych warunkach obserwacyjnych pozwolą na 
uzyskanie dokładności powyżej 1decymetra z wykorzystaniem 
metod DGNSS. Metoda ta pociąga jednak za sobą konieczność 
wykorzystania dodatkowej infrastruktury naziemnej w postaci stacji 
referencyjnej aby wyeliminować błędy degradujące jakość pomiaru 
lub zdecydowanie się na skorzystanie z systemu EGNOS ale w tym 
przypadku ograniczeniem jest użycie tylko systemu GPS. Rysunek 
3 prezentuje przykładowe wyniki pomiarów testowych z wykorzysta-
niem różnego typu narzędzi pomiarowych. Jednym z weryfikowa-
nych elementów było zbadanie efektywności i dokładności pozycjo-
nowania w oparciu o odbiorniki jedno i dwuczęstotliwościowe. Od-
biorniki pracujące w oparciu o pojedynczą częstotliwość są znacznie 
bardziej narażone na wpływ złych warunków obserwacyjnych na 
jakość pomiaru [3]. W przypadku segmentów MCD i BSL tego typu 
rozwiązania mogłyby zostać wykorzystane ze względu na ograni-
czenie przysłon terenowych w czasie pracy. Niewątpliwym atutem 
takiego rozwiązania jest niski koszt w stosunku do odbiorników 
dwuczęstotliwościowych (co najmniej 5 krotnie niższy)[4].  

 

 
Rys. 3 Współrzędne poziome uzyskane w sesji pomiarowej 

z wykorzystaniem odbiorników L1 i L1/2 GNSS RTK  
 
 Rysunek 3 przedstawia wyniki uzyskane na punkcie refe-

rencyjnym poligonu testowego. W punkcie tym umieszczona została 
antena GNSS do której za pomocą rozdzielaczy sygnału satelitar-
nego podłączono jednocześnie dwa odbiorniki: dwuczęstotliwościo-
wy (Trimble SPS) oraz jednoczęstotliwościowy (NVS L1RTK). Po-
miary przeprowadzono metodą RTK (Real Time Kinematic) na bazie 
o długości poniżej 500m. Sesja statyczna obejmująca ok 3 godzin 
obserwacji (ponad 10 000 tys. zbiorów współrzędnych) pozwoliła na 
oszacowanie błędów średnich wyznaczenia współrzędnych pozio-
mych na poziomie 2 centymetrów dla odbiornika dwuczęstotliwo-
ściowego oraz 5 centymetrów dla odbiornika jednoczęstotliwościo-
wego. W przypadku składowych pionowych wartości błędów nie 
przekraczają 4 centymetrów dla odbiornika dwuczęstotliwościowego 
oraz 10 centymetrów dla odbiornika jednoczęstotliwościowego. 
Uzyskane dokładności pozwalają na przyszłe poszerzenie funkcjo-
nalności segmentów BSL i MCD w zakresie rozpoznania obrazowe-
go i mapowania przestrzeni 3d [1].  

 Odbiorniki jednoczęstotliwościowe o wysokiej czułości by-
ły również testowane jako komponent zestawu nasobnego psa i 
przewodnika. Dla celów weryfikacji wykorzystano metody GNSS 
różniące się specyfiką, w tym: PPK (Post Process Kinematic – 
wyznaczenie współrzędnych off-line na podstwa wie obserwacji 
L1/L2 GNSS), PPPK (Precise Point Positioning Kinematic – Pozy-
cjonowanie Precyzyjne w trybie odbiornika ruchomego), DGNSS 
(Differential GNSS – Pomiar różnicowy L1) oraz Moving Base (Ru-
choma Baza DGNSS) [4]. Jako trajektorię odniesienia przyjęto 
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zestaw współrzędnych wyznaczonych w trybie post-processingu z 
częstotliwością 20Hz. Pomiar metodą DGNSS realizowany był on-
line w czasie rzeczywistym w oparciu o dane korekcyjne ze stacji 
referencyjnej WAT1 (długość wektora podczas sesji nie przekroczy-
ła 10 kilometrów). Przykładowy rezultat testu w postaci trajektorii 
pojazdu przedstawiono na rysunku 4. Rozwiązaniem cechującym 
się najwyższą dostępnością w terenie o dużym przysłonięciu sfery 
niebieskiej było PPPK [8]. Jest to niewątpliwie efekt braku koniecz-
ności ciągłego śledzenia tych samych satelitów przez odbiornik 
bazowy (jak w metodach różnicowych GNSS ). Ze względu na 
możliwość wykorzystania do tej metody odbiorników jednoczęstotli-
wościowych jest to rozwiązanie znacząco tańsze od odbiorników 
dwuczęstotliwościowych. Na bazie przeprowadzonych testów 
stwierdzono również iż równie efektywną alternatywą dla tej metody 
jest wykorzystanie systemu SBAS (Satellite Based Augmentation 
System) [4] . Systemem tego typu na obszarze Europy jest EGNOS 
[2]. 

 

 
 
Rys. 4. Trajektorie ruchu pojazdu uzyskane z wykorzystaniem 

różnego typu metod pomiaru GNSS w układzie lokalnym. Częstotli-
wość wyznaczenia pozycji: 5Hz. 

 

2.1 REJESTRACJA I TRANSMISJA OBRAZU 

 
Rejestracja i transmisja obrazu jest elementem kluczowym dla 

rozwiązań tele-obecności. Wymagania służb dotyczące pracy w 
różnych warunkach oświetleniowych zdeterminował wybór techno-
logii obrazowania. Projektowany moduł obejmuje zestaw kamer 
cyfrowych umożliwiających obrazowanie w zakresie RGB (światło 
widzialne) i NIR (Bliska podczerwień). Moduł demonstracyjny (Rys. 
5) umożliwia zbierania wysokorozdzielczych obrazów i filmów w 
zmiennych warunkach oświetleniowych. Aby zapewnić wysoką 
jakość i tym samym funkcjonalność modułu, w budowanym zesta-
wie optycznym użyto obiektywu szerokokątnego pozwalając na 
znacznie szersze pokrycie sceny.  

 

 
Rys. 5. Wersja demonstracyjna bezprzewodowego modułu 
obrazowania 
 

Rysunek 6 przedstawia przykładowe zrzuty zrealizowane przy 
wykorzystaniu zbudowanego demonstratora. Fotografia po prawej 
stronie rysunku prezentuje obraz surowy na którym widoczne jest 
zniekształcenie wynikające z geometrii wykorzystanego obiektywu. 
Po lewej stronie obraz przetworzony, po usunięciu aberracji geome-
trycznej [5]. W środkowej części rysunku fragmenty planszy testo-
wej (zbieżnej z ISO 12233:2014). 

 
Rys. 6 Wyniki działania demonstracyjnej wersji modułu obra-
zowania  
 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w niniejszej publikacji wyniki prac nad syste-
mem kontroli i monitorowania pracy psów specjalnych otwierają 
możliwości dostosowania jego funkcjonalności do specyfiki pracy 
operacyjnej różnego typu służb. Jednym z kierunków rozwoju sys-
temu jest ratownictwo w którym psy specjalne odgrywają znaczącą 
role podczas akcji poszukiwawczych. Zwalidowane rozwiązania z 
zakresu pozycjonowania satelitarnego pozwalają na bezpośrednie 
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zaimplementowanie i rozwijanie tej techniki w wybranych segmen-
tach systemu. O ile system pozyskiwania danych obrazowanych 
spełnia początkowe założenia o tyle segment mapowania 3d wyma-
ga wykorzystania innych technologii aby uzyskać funkcjonalność na 
zakładanym poziomie. Dotychczasowe wyniki testów wskazują 
możliwości personalizacji zestawów nasobnych o funkcji logistycz-
nej czy transportu medycznego Kolejnym kierunkiem planowanych 
do podjęcia działań będzie zdalne monitorowanie kondycji psa i 
przewodnika poprzez czujniki biochemiczne umieszczone w zesta-
wach nasobnych.  

PODZIĘKOWANIA  

Niniejsza publikacja powstała na bazie wyników prac projektu 
NCBiR DOB-BIO7/23/02/2015 pt. „System zdalnego kierowania 
oraz monitoringu pracy psów służbowych do działań granicznych i 
specjalnych”.  
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Using telepresence techniques to support rescue K-9 teams  

This paper describes preliminary results of the interdis-
ciplinary research and development venture. General idea of 
the project comes from boarder control and law-enforcement 
forces whose big scope of work is related with K-9 dogs ac-
tivity. The main functionality of the system is to monitor and 
control the K-9 dog during high level risk operations.  

The main task of the project is to develop remote solu-
tions that support dogs guide during different special activi-
ties. According to the law-enforcement operational proce-
dures, system has been designed basing on three different 
modules: special dogs electronic vest, mobile command cen-
ter and supporting UAV (Unnamed Airborne Vehicle)  plat-
form. Project integrates such technologies as GNSS (Global 
Navigation Satellite System), IMU (Inertial Measurement 
Unit), TLS (Terrestrial Laser Scanning) and UAV platforms 
as a support device. Three-dimensional spatial mapping for 
room recognition purposes is one of the required functionali-
ties of the electronic vest. First laboratory tests were taken 
with 3d spatial mapping tools based on structural light and  
mobile and terrestrial laser scanning. The main task of these 
tests was to establish the best performance and quality in 
relation to weight and spatial capacity. Second set of tests 
has been taken with GNSS method to establish efficient and 
disturbances-free positioning system. Testing process con-
tains different receivers (single and multi-frequency) and 
positioning methods (DGNSS – Differential GNSS;  SPP – 
Single Point Positioning; RTK – Real Time Kinematic) ex-
pected to be used for positioning of system modules (dog’s 
vest, guide, crew, mobile command center and UAV). Optical 
video modules designed specially for project purposes have 
been tested. Global result of the described tests shows poten-
tial of using the multi-sensor equipment for remote geospatial 
recognition, measurement and communication during K-9 
special activities.   
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