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SZCZEKALA Marek, M ĄDRZYCKI Przemysław 

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII 
ROZSZERZONEJ RZECZYW ISTOŚCI  

DO DOSKONALENIA PROCESÓW 
SZKOLENIOWYCH 

Streszczenie 
Rozwój technologii oraz zwiększająca się dostępność do coraz to doskonalszych narzędzi sprawia, 

Ŝe moŜliwość uŜycia technologii Rozszerzonej Rzeczywistości stała się faktem. Technologia ta 
umoŜliwia przeniesienie zawartości ekranu komputera do świata rzeczywistego poprzez wykorzystanie 
specjalnych okularów lub hełmów. 

W artykule przedstawiono praktyczne doświadczenia zespołu Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych uzyskane w trakcie badania moŜliwości wykorzystania technologii Rozszerzonej 
Rzeczywistości w odniesieniu do szkolenia personelu technicznego, wspomagania procesu 
wykonywania obsług technicznych oraz diagnozowania stanu technicznego statków powietrznych. 

Zaprezentowano prototyp aplikacji, umoŜliwiający wprowadzanie tekstu, znaków, aktywnych 
wirtualnych obiektów 2D i 3D, animowanych sekwencji oraz elementów multimedialnych do świata 
rzeczywistego. 

Przedstawiono filozofię tworzenia zadań, ich strukturę, ograniczenia technologiczne oraz kwestie 
związane z detekcją i śledzeniem markerów. Zwrócono uwagę na problem niedoskonałości 
stosowanych czujników, jako jeden z podstawowych problemów pojawiający się podczas budowanie 
efektywnych systemów Rozszerzonej Rzeczywistości oraz moŜliwości wzajemnego oddziaływania 
pomiędzy człowiekiem a komputerem przy wykorzystaniu róŜnych interfejsów. 

WSTĘP 
Obszary zastosowań technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality – AR) 

wydają się być bardzo szerokie. Oczywistym wydaje się wykorzystanie jej we wszelkiego 
rodzaju symulatorach lotu, symulatorach jazdy czy teŜ urządzeniach nawigacyjnych 
wspomagających operacje wojskowe poprzez przekazywanie dodatkowych informacji 
o trasie, podpowiedziach nawigacyjnych, przedstawianie instrukcji, map, lokalizacji obiektów 
oraz ich namierzania. MoŜliwym wydaje się takŜe zastosowanie technologii Rozszerzonej 
Rzeczywistości do przeprowadzania wszelkiego rodzaju szkoleń, odpraw, konferencji w 
skład, których wchodzą zarówno prawdziwi, jaki i wirtualni uczestnicy. 

W artykule przedstawiono konstrukcję i potencjalne moŜliwości prototypu aplikacji AR 
wykorzystującej technologię Rozszerzonej Rzeczywistości, w celu doskonalenia juŜ 
istniejących procesów szkoleniowych. Podczas tworzenia aplikacji AR, autorzy postawili 
sobie zadanie mające na celu próbę zwiększenia wydajności szkolenia personelu technicznego 
oraz optymalizacji wykonywanych przez nich czynności obsługowych. ZałoŜono, Ŝe dodanie 
do scen rzeczywistych nowych treści, w postaci tekstu, nadąŜnych obiektów 2D (strzałki, 
okręgi i wielokąty foremne), półprzeźroczystych modeli 3D, animowanych sekwencji, treści 
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multimedialnych w postaci, zdjęć, filmów, moŜe znacząco skrócić czas pracy zwiększając 
jednocześnie komfort psychiczny pracownika.  Wykonane próby potwierdziły, Ŝe takie 
wykorzystanie technologii AR przyczynia się do szybszej realizacji zadania, poprzez 
skrócenie przerw czasowych pomiędzy kolejnymi czynnościami obsługowymi, niŜ 
w przypadku prac wykonywanych tradycyjnie. 

1. PRACE KONCEPCYJNE 
Potencjał płynący z moŜliwości technologii AR coraz częściej skłania zarówno wiele 

środowisk naukowych jak i koncernów przemysłowych do inwestowania w tą dziedzinę 
nauki. Potwierdzeniem tego jest rosnąca w zawrotnym tempie liczba dostępnych 
wydawnictw, omawiających problemy realizowanych projektów. Poruszane w publikacjach 
kwestie moŜna podzielić na dwie kategorie: usługi i szkolenie. Większość prac koncentruje 
się w nich na działaniach obejmujących montaŜ, demontaŜ, zabudowy, serwisowanie, 
nadzorowanie prac, naprawy, remonty oraz szkolenie. 

Warto zwrócić uwagę na pracę Caudell T.P. [4] omawiającą moŜliwości technologii 
Rozszerzonej Rzeczywistości w aspekcie wykonywania wiązek elektrycznych przez 
pracowników przy wykorzystaniu okularów nagłownych. System ten został, w kolejnych 
latach, pomyślnie zweryfikowany przez zespół prowadzony przez Curtis D. [12], podczas 
produkcji lotniczych wiązek elektrycznych. W roku 1997 Baird K.M. [7] rozpoczął badania, 
w których wykazał, Ŝe montaŜ płyty głównej komputera moŜe być wykonywany szybciej niŜ 
przy uŜyciu standardowych monitorów lub dokumentacji wykonawczej. Ciekawym 
zastosowaniem technologii AR moŜe być takŜe praca Ockerman J.J. [10], w której autorzy 
opisali systemu kontroli przedlotowej statku powietrznego z wykorzystaniem okularów 
przeziernych lub hełmu pilota. W innej pracy zespół Knöpfle C. [13] przedstawił prototyp 
aplikacji AR mającej na celu wspomaganie mechaników w procesach montaŜu i demontaŜu, 
a zespół Biocca F. [2] wykazał, Ŝe wykorzystanie systemu wirtualnych, aktywnych strzałek, 
wyświetlanych bezpośrednio na wyświetlaczu nahełmowym pilota w kabinie samolotu, 
wyraźnie skraca czas reakcji konieczny do odnalezienia wskazanego miejsca w stosunku do 
metod dotychczas stosowanych tj. tabliczek informacyjnych oraz informacji głosowych.  

Prace te stały się podwaliną do stworzenia własnej koncepcji moŜliwości wykorzystania 
technologii Rozszerzonej Rzeczywistości w zakresie szkolenia oraz prac obsługowo-
remontowych personelu technicznego. 

2. ZAŁO śENIA PROJEKTOWE 
Zbudowany zestaw posłuŜył do badania moŜliwości eksperymentalnej aplikacji AR 

słuŜącej do łączenia elementów świata wirtualnego ze światem rzeczywistym. Głównym 
załoŜeniem projektowym była moŜliwość wykorzystania wyświetlaczy nagłownych do 
wspomagania operatora sprzętu wojskowego w samokształceniu się oraz wykonywaniu 
prostych czynności obsługowych i naprawczych. Prototyp miał za zadanie dostarczać 
operatorowi w trakcie pracy dodatkowych informacji, które są nakładane na obserwowany 
przez niego rzeczywisty obraz w postaci tekstu, aktywnych strzałek, dowolnych figur i brył 
wypukłych, modeli 3D, animowanych sekwencji oraz multimediów, w celu ułatwienia 
wykonywanych czynności obsługowych na sprzęcie. Stworzono przykładowe zadania 
moŜliwe do wykorzysta w procesie szkolenia, montaŜ i demontaŜ wybranych elementów oraz 
wybrane czynności obsługowo-remontowe. 

We wszystkich scenach związanych z rozszerzoną rzeczywistością mamy do czynienia 
z obiektami wirtualnymi niepodlegającymi śledzeniu tj. takimi jak tekst, zdjęcia, video oraz 
elementami śledzonymi mającymi za zadanie wspomóc w szybkiej lokalizacji miejsca 
połoŜenia detalu będącego aktualnie w zainteresowaniu mechanika wykonującego kolejny 
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krok czynności obsługowej. Elementy nieśledzone pojawiają się na ekranie zgodnie 
z ustalonym wcześniej harmonogramem wykonywanego zadania i mają zastępować 
dotychczas stosowane metody zdobywania wiedzy, czy to w postaci elektronicznej na 
ekranach monitorów, czy teŜ w postaci papierowej. Przyjęto zasadę, Ŝe teksty będące 
odpowiednikiem instrukcji dotychczas stosowanych przez personel, w miarę moŜliwości będą 
zastępowane plikami audio i nie będą dołączane do aplikacji. Słuszność takiego załoŜenia 
powinna jednak zostać zweryfikowana przez bezpośredni personel obsługujący, w zaleŜności 
od istniejących potrzeb, wygody, przyzwyczajeń czy nawet istniejących przepisów.  

3. SPRZĘT 
W eksperymencie zostały wykorzystane okulary Z800 3DVisor Pro AR umoŜliwiające 

pracę przy wykorzystaniu technologii Rozszerzonej Rzeczywistości oferujące regulowaną 
ostrość, separację oraz kąt widzenia porównywalny z 87-calowymi monitorami oglądanymi 
z odległości 3m. We wnętrzu okularów Z800 3DVisor znajdują się dwa mikro monitory 
zbudowane w technologii OLED, współpracujące z procesorem obrazu sterującym sekwencją 
ramek podczas wyświetlania stereoskopowego obrazu 3D dostarczając ostre, pozbawione 
migotania ruchome obrazy. Obsługiwana maksymalna rozdzielczość obrazu wynosi 800x600 
(SVGA), pole widzenia po przekątnej wynosi 40 stopni a maksymalna częstotliwość 
odświeŜania jest równa 75Hz. W górnej części zestawu zamocowane zostały dwie kamery, 
wyposaŜone w 5mm mikrosoczewki, pracujące z moŜliwą maksymalną częstotliwością 
przechwytywania obrazu wynoszącą 30 klatek/s w standardzie VGA. Okulary wyposaŜone są 
w stereofoniczny zestaw audio. Opcjonalnie urządzenie doposaŜane jest w Ŝyroskop o trzech 
stopniach swobody tzw. Head-Tracker, umoŜliwiający kontrolę kątowego połoŜenia głowy, 
a przy współpracy z kompasem dodatkowo kierunek patrzenia. 

 

  
Rys. 1. Okulary Z800 3DVisor Pro AR 

Źródło: Własne 
 

Testowane okulary podłączane były do komputerów wyposaŜonych w system Windows 7 
Home Premium przy wykorzystaniu kontrolera VGA oraz USB. Do testów, jednostki 
centralne zostały wyposaŜone w karty graficzne NVIDIA Quadro FX 580, Intel(R) HD 
Graphics 4000 oraz NVIDIA GeForce GT. 

Biorąc pod uwagę problem znacznych odległości pomiędzy stanowiskami pracy, 
konieczność przemieszczania się po metalowych drabinkach, niewielkie powierzchnie 
robocze ograniczone relingami, znajdujące się na róŜnych wysokościach w terenie otwartym, 
zrezygnowano z bezpośredniego, ciągłego systemu śledzenia pozycji okularów 
Z800 3DVisor Pro AR w przestrzeni przy pomocy dodatkowych kamer. Taka decyzja 
skutkuje tym, Ŝe mając do dyspozycji jedynie Ŝyroskop o trzech stopniach oraz kompas 
magnetyczny moŜemy posługiwać się tylko wartościami połoŜeń kątowych głowy oraz 
kierunkiem w jakim patrzymy.  
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PołoŜenie głowy operatora w przestrzeni, w ograniczonym stopniu, uzyskano w wyniku 
obliczeń chwilowych wartości odległości i kątów obserwowanych markerów będących 
w polu widzenia kamery. 

W przyszłości system ten mógłby zostać zastąpiony szczegółowymi modelami 
środowiska, wymaga on jednak znacznie większego, czasowego zaangaŜowania grafików 
komputerowych w celu przygotowania bardzo szczegółowych modeli 3D przyszłego 
środowiska pracy. Do komunikacji z aplikacją uŜyto mysz Ŝyroskopową umoŜliwiającą 
łączność radiową w standardzie 802.11g. Zastosowane urządzenie sterujące pozwala na 
posługiwanie się nim w identyczny sposób jak w przypadku zwykłej myszy optycznej i 
dodatkowo umoŜliwia korzystanie z wbudowanej pełnej klawiatury wraz z klawiszami 
funkcyjnymi. 

4. PROTOTYP 
Zastosowana architektura sprzętowa i programowa, pomimo Ŝe jest jedynie prototypem 

aplikacji AR przeznaczonym do badania moŜliwości wspomagania samodzielnej nauki, 
obsług technicznych czy teŜ naprawy sprzętu, wydaje się gotowa do wykonania badań na 
realnym sprzęcie. Po uzyskaniu pozytywnych wyników, planowane jest wdroŜenia zestawu 
na sprzęt docelowy, z uwzględnieniem jego modyfikacji w związku z zebranymi uwagami 
oraz moŜliwością pracy zestawu na zewnątrz. 

Do tego celu został wybrany cięŜki wojskowy pojazd kołowy z zestawem antenowym. 
Stanowiska techniczne, najczęściej obsługiwane przez tego samego operatora, rozmieszczone 
są w wielu punktach zestawu antenowego, na róŜnych wysokościach. Posiadają róŜne 
powierzchnie robocze i w większości umiejscowione są na zewnątrz podlegając zmiennym 
warunkom atmosferycznym. Miejsca robocze, to najczęściej metalowe podesty w postaci 
kratownic, ograniczone z trzech stron metalowymi barierkami i drabinkami oraz frontami 
metalowych szaf. Wewnątrz szaf znajdują się bloki, urządzenia oraz panele kontrolno-
sterujące, wykorzystywane do weryfikacji i regulacji parametrów pracy poszczególnych 
instalacji, podczas wszelkich obsług bieŜących i okresowych.  

Powierzchnie, na których przebywa operator są z reguły małe i pozwalają na obserwację 
urządzeń zamontowanych w szafach, lukach technicznych z odległości od 0,5m do 1,0m. 
W szczególnych przypadkach, gdy luk techniczny jest dostępny z ziemi, odległość ta jest 
większa. Dostępna powierzchnia uŜytkowa, po otworzeniu drzwi, włazów, osłon mieści się 
w zakresie od 0,16m2 do 0,75m2. Głębokość luków technicznych jest róŜna i mieści się 
w przedziale od 0,2m do 0,5m. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe większość elementów 
podlegających obsługom technicznym wymaga zaangaŜowania rąk wewnątrz szafy lub luku 
technicznego nie głębiej niŜ 0,15m.  

Obszar roboczy moŜliwy do obserwacji przez operatora, przy wykorzystaniu okularów 
Z800 3DVisor Pro AR, wynosi 0,75m2 (1,0m x 0,75m) z odległości jednego metra. 
W przypadku wykonywania czynności wymagających zaangaŜowania rąk powierzchnia 
robocza widziana przez operatora maleje do wartości 0,21 m2 (0,53m x 0,4m) przy załoŜeniu, 
Ŝe prace wykonywane są z odległości około 0,5 m. Prace prowadzone w lukach technicznych 
wykonywane są w pozycji wyprostowanej, rzadziej siedzącej. Większość czynności nie 
wymaga zmian połoŜenia tułowia, a głowa obraca się w zakresie kątów obejmujących 
powierzchnię roboczą luku technicznego z wyłączeniem chwil w trakcie, których operator 
sięga po narzędzia, odkłada lub bierze blok leŜący w jego sąsiedztwie, znajdujący się 
najczęściej na tej samej powierzchni roboczej co on. 
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Rys. 2. Wykonywanie prac bieŜących, w luku energetycznym, z wykorzystaniem aktywnych 

obiektów 2D (Ŝółta strzałka) podlegających procesowi ciągłej zmiany swojego połoŜenia 
w funkcji przypisanego mu widzianego obiektu rzeczywistego. 

Źródło: Własne 
 

Brak dostępu do pojazdu w dowolnym momencie, wymusił wykonywanie wszystkich prac 
testowych z wykorzystaniem powstającego prototypu aplikacji AR w laboratorium. W tym 
celu posłuŜono się zdjęciami przedstawiającymi wnętrza szaf, luków technicznych 
w stosunku 1:1 z uwzględnieniem ich połoŜenia w stosunku do wzroku operatora, 
z ograniczeniem dostępnej powierzchni po której operator ma moŜliwość poruszania się. 
W celu zweryfikowania problemu napisano zadanie, w trakcie którego operator miał 
podłączyć złącza elektryczne w luku technicznym we właściwej kolejności. Zadanie najpierw 
zostało sprawdzone w laboratorium a następnie potwierdzono moŜliwość wykonania tak 
skonstruowanego zadania, przez wyszkolonego mechanika, na sprzęcie polowym (rys. 2). 
Test potwierdził sensowność prowadzenia prac w laboratorium z późniejszą moŜliwością ich 
weryfikacji. 

5. OPROGRAMOWANIE 
Do napisania aplikacji wykorzystano środowisko wirtualne Vizard 4 firmy WordWiz. 

Wszystkie procedury sterowania obiektów w scenach związanych z rozszerzoną 
rzeczywistością zostały napisane przy wykorzystaniu bibliotek ARToolKit współpracujących 
z ww. oprogramowaniem. Aplikacja AR współpracuje z interfejsem graficznym DirectX za 
pośrednictwem bibliotek dostarczonych przez Windows. Sceny związane z rozszerzoną 
rzeczywistością są renderowane w dwóch mikromonitorach jednocześnie w rozdzielczości 
800x600 z maksymalną częstotliwością odświeŜania 75fps, jednak ze względu na 
konieczność przeskalowywania w locie obrazów z rozdzielczości kamer 640x480 na 
rozdzielczość monitorów 800x600 efektywna częstotliwość odświeŜania spada do wartości 
nie większej niŜ 30fps. 

Zaimplementowane oprogramowanie daje do dyspozycji operatorowi urządzenia kilka 
równolegle działających ścieŜek w postaci: 
1. instrukcji dźwiękowych omawiających aktualne zadanie wraz z uwagami oraz 

ostrzeŜeniami; 
2. instrukcji tekstowych wspomagających aktualnie wykonywaną czynność; 
3. informacji uzupełniających w postaci nadąŜnych strzałek, okręgów, wielokątów 

foremnych 2D lub ich brył 3D podąŜających za przypisanymi, rzeczywistymi obiektami 
widocznymi na ekranie; 

4. obserwacji półprzeźroczystych, animowanych modeli 3D powiązanych z aktualnie 
obserwowaną sceną oraz narzędzi 3D takich jak klucze, śrubokręty itd. mających za 
zadanie wspomagać operatora podczas wykonywania czynności naprawczych lub obsług  

5. przeglądania, w róŜnych wariantach i skalach, półprzeźroczystych modeli 3D. 
6. przeglądania treści multimedialnych w postaci zdjęć i filmów. 
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Rys. 3. Przykłady zastosowania informacji uzupełniających, modeli 3D oraz obiektów 

multimedialnych (z lewej - kolorowe wielokąty foremne 2D powiązane z konturami butli 
powietrznych, półprzeźroczyste modele 3D; w środku - aktywna sygnalizacja świetlna 
w postaci dwóch kół sprzęgnięta z panelem sygnalizacyjnym zabudowanym na bocznej 
ściance, półprzeźroczyste modele 3D, obiekt multimedialny; z prawej - nadąŜna strzałka 
koloru Ŝółtego, wielokąt foremny 2D  koloru Ŝółtego imitujący wielkość pola świecenia 
lampki oświetleniowej, półprzeźroczysty model 3D, obiekt multimedialny) 

Źródło: Własne 
 

Elementy wirtualne 2D oraz 3D powiązane z rzeczywistymi obiektami widoczne są 
wówczas, kiedy operator ma skierowany wzrok na realny obiekt oraz w jego otoczeniu 
widoczny jest marker. W bardziej rozbudowanych zadaniach wykonywanych przez operatora 
narzędzia 3D mają za zadanie wskazać potencjalne miejsce jego przyłoŜenia oraz wykonują 
ruchy w zaplanowanych płaszczyznach, imitując zachowanie rzeczywistego narzędzia 
koniecznego do wykonania obsługi (rys. 4). JeŜeli operator chce zatrzymać akcję na ekranie, 
przejść do następnego kroku lub teŜ ponownie odtworzyć akcję moŜe posłuŜyć się myszą 
Ŝyroskopową, która nie wymaga oddzielnych sterowników i moŜe pracować w wielu 
środowiskach takich jak: Windows, Android, Mac czy Linux.  

Ze względu na konieczność trzymania urządzenia w dłoni wykonano testy potwierdzające 
moŜliwość wykorzystania telefonu z systemem Android. Operator mocowałby wówczas 
telefon do przegubu dłoni, uzyskując tym samym wolne ręce. Równocześnie prowadzone są 
prace, które mają umoŜliwi ć całkowite pozbycie się ww. urządzeń sterujących na korzyść 
wirtualnych przycisków oraz komunikacji głosem. Działanie wirtualnych przycisków opiera 
się na ciągłej analizie obrazu wewnątrz jego obwiedni. W przypadku rozpoznania, 
w analizowanym obrazie, charakterystycznych obiektów uruchamiana jest akcja przypisana 
do przycisku. 

Wykonany interfejs, uŜyte modele 3D, tworzone animacje ulegały wielokrotnym zmianom 
i prawdopodobnie będą jeszcze wielokrotnie modyfikowane, co związane jest z próbą 
znalezienia takich rozwiązań, które byłyby dla operatora najwłaściwsze, najmniej absorbujące 
i jak najbardziej pomocne w procesach samodzielnego uczenia się lub wykonywania 
czynności obsługowych. Nie jest to problem prosty ze względu na brak jakiegokolwiek 
doświadczenia w tym zakresie pomimo prób wspomagania się dostępną literaturą 
zagraniczną. 

Tworzone scenariusze, są odzwierciedleniem dostępnej dokumentacji technicznej 
umoŜliwiając wykonywanie czynności obsługowych w tych samych krokach, w jakich były 
wykonywane dotychczas, jednak poszerzone o moŜliwości płynące z zastosowanej 
technologii AR. 
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6. ZADANIA 

6.1. Rodzaje zadań 
Pierwszy typ zadań, to zadania mające na celu zapoznanie operatora ze stanowiskiem 

pracy, moŜliwością wykonywania prostych czynności obsługowych takich jak np.: otwarcie, 
zamknięcie luku technicznego, rozmieszczenie i przeznaczenie wszystkich elementów 
wykonawczych, kontrolnych i sterujących znajdujących się we wewnątrz luku. Drugi rodzaj 
zadań, to zadania w trakcie których operator, w aktywny sposób, zapoznaje się 
z wykorzystaniem wszystkich elementów kontrolno-sterujących takich jak: przełączniki, 
wyłączniki, krany, manometry, sygnalizatory, lampki informacyjne i oświetleniowe. Trzeci 
rodzaj zadań to takie, w trakcie których operator wykonuje obsługi bieŜące, okresowe oraz 
prace naprawcze. We wszystkich przypadkach operator na bieŜąco wspomagany jest 
nadąŜnymi obiektami 2D oraz wirtualnymi narzędziami 3D podlegającymi procesowi 
ciągłego śledzenia ich połoŜenia w stosunku od sceny świata rzeczywistego, systemem 
audiowizualnym oraz animowanymi modelami 3D. 

Prowadzone są prace nad moŜliwością wykorzystania modułów kontroli przyswajania 
wiedzy przez operatora w postaci interaktywnych testów oraz ciągłej weryfikacji jego 
zachowań poprzez wykorzystanie zdalnego pulpitu. 
 

  
Rys. 4. Przykład wspomagania operatora podczas wykonywania prac okresowych i naprawczych 

(z lewej - zastosowanie wirtualnego klucza wskazującego miejsce i sposób uŜycia; z prawej - 
wspieranie operatora wirtualnymi elementami 2D, 3D) 

Źródło: Własne 

6.2. Struktura 
Poszczególne czynności zgodnie z kartą technologiczną (np. odkręcenie nakrętki, 

wkręcenie śruby, sprawdzenie napięcia, ciśnienia) wspomagane są poprzez wyświetlane 
krótkich tekstów na niebieskim tle, w górnej części okna. W zaleŜności od sytuacji, 
w prawym górnym rogu pojawiają się wirtualne urządzenia kontrolne w postaci np.: tarcz 
manometrów (rys. 4 i rys. 5), wskaźników cyfrowych, lampek kontrolnych (rys. 3), 
z wartościami jakie powinny zostać uzyskane w wyniku aktualnie prowadzonych czynności 
obsługowych przez operatora.  

KaŜdy z etapów składa się z pojedynczych czynności, zgodnych z obowiązującym 
zakresem prac okresowych zawartych w kartach technologicznych. Zakres czynności do 
wykonania, przekazywany jest operatorowi przy wykorzystaniu automatycznego speakera. 
Etapy prac dotyczące tego samego problemu połączone są w sekwencje, co umoŜliwia 
w łatwy i szybki sposób odnajdywanie, powtarzanie dłuŜszych scenariuszy wykonywanych 
obsług i napraw. Nazwa scenariusza wyświetlana jest na niebieskim tle, w górnej części okna. 
KaŜda czynność, etap lub scenariusz mogą być powtarzane wielokrotnie, zatrzymane lub 
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pominięte przez operatora. Elementami sterującymi są pola wyboru rozwijanych pasków 
koloru czerwonego i niebieskiego oraz przyciski sterujące umiejscowione w lewym dolnym 
rogu ekranu. 
 

  
Rys. 5.  Wybrane sceny pojedynczych czynności obsługowych, wykorzystujące animowane modele 

3D, aktywne obiekty 2D oraz elementy multimedialne, z róŜnych etapów prac (z lewej - 
nauka otwierania, zamykania szafy; w środku, z prawej - trawienie ciśnienia z instalacji 
niskiego ciśnienia) 

Źródło: Własne 
 

Napisane scenariusze zostały przebadane w laboratorium i oczekują na weryfikację 
z wykorzystaniem rzeczywistego obiektu. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do zmian 
zarówno w stosowanej architekturze sprzętowej jak i programowej. 

W celu szybkiej modyfikacji tworzenia scenariuszy, etapów prac, czynności obsługowych, 
stworzono moduł oprogramowania odpowiedzialny za sposób dostarczania treści wirtualnych. 
MoŜliwość szybkiego samodzielnego modyfikowania, dopisywania kolejnych etapów prac, 
czynności obsługowych powoduje, Ŝe wszelkiego rodzaju niedociągnięcia mogą być usuwane 
na bieŜąco. 

6.3. Ograniczenia i problemy 

Ograniczenia technologiczne 
Akceleratory grafiki 3D stosowane w urządzeniach audiowizualnych umoŜliwiają 

renderowanie nawet bardzo drobnych detali obiektów 3D, jednak wprowadzenie ich do świata 
rzeczywistego nie jest juŜ takie oczywiste i proste ze względu na zmienne warunki 
oświetlenia, kolejność poprawnego wyświetlania oraz przysłaniania elementów wirtualnych 
w świecie rzeczywistym. 

Stosowane obiekty wirtualne muszą być dopasowane do scen rzeczywistych, 
a rozdzielczość tworzonych scen wirtualnych i rzeczywistych musi być taka sama, co moŜe 
rodzić problemy podczas prób wykorzystania aplikacji z róŜnym rodzajem sprzętu. 

Wykorzystywana metoda śledzenia ogranicza się do obserwacji markerów w paśmie 
widzialnym. Alternatywą moŜe być stosowanie kamer wykorzystujących podczerwień jednak 
naleŜy pamiętać, Ŝe nie kaŜdy rodzaj detekcji markerów umoŜliwia wówczas ich poprawne 
śledzenie. 

Nie najlepiej sprawdzają się zastosowane okulary HMD, naleŜące do rodziny okularów 
"video see-through AR display", w przypadku prowadzenia prac z koniecznością 
przemieszczania się. Związane jest to z całkowicie syntetycznym obrazem odbieranym przez 
operatora. Wykonywanie czynności przez operatora moŜe okazać się bardzo niebezpieczne, 
kiedy zniknie renderowany obraz świata rzeczywistego z powodu np.: braku zasilania, 
uszkodzenia kamery lub błędnego działania aplikacji. Takiej wady pozbawione są okulary 
przezierne typu "optical see-through HMD". 
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Problemy wykrywania i śledzenie markerów 
Podstawową funkcją kaŜdego markera jest moŜliwość określenia połoŜenia wszystkich 

obiektów rzeczywistych na obrazie 2D, dzięki zakodowanej w jego wnętrzu informacji 
w postaci kodu binarnego lub obrazu. 

Zastosowana w projekcie metoda detekcji została oparta na bibliotekach ARToolKit. Jest 
to system bardzo efektywny, jednak nie pozbawiony wad. 

Binaryzacja obrazu w pierwszym etapie rozpoznawania markera zakłada stałą, ustaloną 
wartość progową natęŜenia kolorów, co powoduje moŜliwość niewłaściwego rozpoznania 
markerów podczas zmiany natęŜenia oświetlenia. W końcowym etapie rozpoznawany obiekt 
porównywany jest z wzorcem przy wykorzystaniu wzajemnej korelacji. Brak algorytmów 
weryfikacji natęŜenia oświetlenia oraz korekcji błędnego rozpoznawania odnalezionych 
markerów zwiększa znacznie prawdopodobieństwo uzyskania błędnej identyfikacji. Ponadto, 
system identyfikacji wymaga wprowadzenia do oprogramowania prawdopodobnych, 
koniecznych do porównywania markerów wzorcowych. 

Próby wykazały ponadto, Ŝe niezaleŜnie od zastosowanej metody detekcji zawsze istnieje 
moŜliwość błędnej klasyfikacji przez algorytm innych obiektów sceny nie będącymi 
markerami. 

PODSUMOWANIE 
Przedstawiono prototyp urządzenia wykorzystujący wyświetlacz nagłowny do 

wspomagania szkolenia i wykonywania prostych czynności obsługowych i naprawczych 
operatorów sprzętu wojskowego. Zastosowana technologia Rozszerzonej Rzeczywistości 
umoŜliwiła wprowadzenie do świata rzeczywistego aktywnych obiektów 2D w postaci 
strzałek, dowolnych figur, interaktywnych modeli 3D, animowanych sekwencji oraz 
multimediów. Wstępne prace, przeprowadzone na sprzęcie polowym, potwierdzają właściwy 
kierunek prowadzonych prac, a takŜe ogromne zainteresowanie personelu technicznego 
nowoczesnymi metodami wspomagania procesów szkoleniowych i obsługowych. 

W przyszłości zostaną przeprowadzone badania, celem, których będzie potwierdzenie 
przydatności zaproponowanych metod stosowania technologii Rozszerzonej Rzeczywistości, 
intuicyjności stworzonego oprogramowania, wzrostu satysfakcji personelu, a takŜe: analiza 
zmienionych zachowań operatów, ich uwag na temat ergonomii uŜywanego sprzętu, 
ograniczeń motorycznych związanych z jego uŜyciem, oraz zmęczeniem w funkcji uŜycia 
zestawu. 
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USAGE OF AUGMENTED REALITY 
TECHNOLOGIES FOR IMPROVEMENT  

OF TRAINING PROCESSES 

Abstract 
Technology development and increasing access to more and more sophisticated tools has made the 

usage of Augmented Reality (AR) possible. This technology enables transfer of display’s content into 
real world by using special glasses or helmets.  

In the paper practical experiments of Air Force Institute of Technology team is presented. 
Experiments were done during examination of possibilities of AR usage in training given to 
engineering staff, technical maintenance process support and diagnosing of aircraft condition.  

Prototype of application that enables typing in text, 2D and 3D virtual objects, animated 
sequences and multimedia elements into the real world is demonstrated. 

Philosophy of task structure and creation, technological limitations and issues connected with 
markers detection and tracking are presented. Authors have also pointed out imperfections of used 
sensors, being one of the main problems that appear during AR systems creation, as well as 
possibilities of interaction between human and computer with usage of different interfaces. 
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