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ZARZĄDZANIE PROCESAMI EKSPLOATACYJNYMI Z WYKORZYSTANIEM 

SYSTEMÓW INFORMATYCZNEGO WSPARCIA EKSPLOATACJI STATKÓW  

POWIETRZNYCH 

 

W artykule zostały opisane elementy zarządzania procesami eksploatacyjnymi z wykorzystaniem systemów informatycz-

nych wsparcia eksploatacji statków powietrznych będących na wyposażeniu struktur realizujących i nadzorujących prace 

serwisowe na przykładzie samolotów F-16 i bezzałogowych statków powietrznych (BSP). W artykule zawarto przykłady wyko-

rzystania systemów opracowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, które zawierają cechy charakterystyczne 

uwzględniające specyfikę eksploatowanych statków powietrznych.  

 

WSTĘP 

Współczesne statki powietrzne jako złożone obiekty techniczne 
wymagają ciągłego monitorowania ich statusu technicznego w celu 
określenia możliwości ich wykorzystania podczas działań bojowych 
oraz szkolenia lotniczego. Każdy typ statku powietrznego, zarówno 
cywilny jak i wojskowy, posiada określony zbiór czynności obsługo-
wych gwarantujących jego sprawność oraz możliwość operacyjnego 
lub bojowego wykorzystania. Zbiór ten określony jest przez produ-
centa oraz uzupełniony o czynności wynikające z narodowych 
regulacji nadzorowanych przez władze lotnicze właściwe dla dane-
go sprzętu. Wraz z rozwojem technicznym statków powietrznych 
wzrasta potrzeba monitorowania coraz większej ilości określonych 
elementów jego konstrukcji oraz systemów. Powyższe warunki 
spowodowały ekstremalne skomplikowanie zasad i możliwości 
śledzenia parametrów statku powietrznego, dystrybucji ich na po-
szczególne systemy i ich części oraz śledzenia i prognozowania 
czynności obsługowych. Przykładem tego w lotnictwie wojskowym 
jest samolot F-16, dla którego przy założeniu właściwego zabezpie-
czenia procesu eksploatacji śledzimy w sposób ciągły około 10 
parametrów eksploatacyjnych w celu ewidencji, wykonania i pro-
gnozowania około 50 różnych typów obsług dla samolotu oraz około 
140 ograniczonych resursów  dla agregatów i części zamontowa-
nych na samolocie. Problemy te dotyczą wszystkich statków po-
wietrznych wliczając statki bezzałogowe z ich specyfiką wykonywa-
nia zadań lotniczych w zastosowaniu zarówno cywilnym jak i woj-
skowym. 

W celu zoptymalizowania procesów obsługowych w trakcie 
eksploatacji wdrażane są narzędzia informatyczne dedykowane do 
techniki lotniczej z cechami lotnictwa cywilnego lub wojskowego.  
Na przykładzie opracowanych w Instytucie Technicznym Wojsk 
Lotniczych (ITWL) systemów dedykowanych dla lotnictwa wojsko-
wego w dalszej części przedstawiona zostanie charakterystyka 
gotowych rozwiązań informatycznych wdrożonych lub aktualnie 
będących w procesie wdrażania.  

 

1. WSPARCIE EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 

W celu zabezpieczenia wsparcia eksploatacji samolotów F-16 
został zakupiony System Informatycznego Wsparcia Eksploatacji 
Samolotów F-16 (SIWES F-16) oparty na zintegrowanym systemie 
klasy ERP (Enterprise Resource Planning) firmy IFS (Industrial and 
Financial Systems). System ten został dostosowany do potrzeb 
polskiego użytkownika poprzez zaimplementowanie rozwiązań 
informatycznych zbieżnych z procesami obsługowymi realizowany-
mi podczas eksploatacji samolotów F-16 w jednostkach lotniczych. 
Dostosowanie polegało na opracowaniu informatycznej „nakładki” 
na system IFS dedykowanej dla polskiego użytkownika, upraszcza-
jący proces wykorzystania SIWES F-16 wraz z uwzględnieniem 
specyficznych regulacji obowiązującym w lotnictwie wojskowym RP. 
Rozwiązanie takie pozwala również uprościć planowanie, realizację 
i ewidencję czynności obsługowych wykorzystując szerokie możli-
wości systemu zasadniczego (IFS). 

Pierwszym i podstawowym etapem wdrażania SIWES F-16 by-
ło opracowanie modeli cyfrowych samolotów F-16 wersji C oraz D, 
odzwierciedlających ich budowę pod względem obsługowym. Model 
taki zawiera wszystkie systemy samolotu z wyróżnieniem elemen-
tów na których realizowane są jakiekolwiek czynności obsługowe ze 
szczególnym uwzględnieniem elementów konfiguracji zewnętrznej 
warunkujących wykorzystanie bojowe statku powietrznego. Po 
uzupełnieniu modelu cyfrowego danymi w zakresie danych agrega-
tów i części zamontowanych na każdym egzemplarzu samolotu 
F-16 w systemie zaczyna funkcjonować jego cyfrowe odzwiercie-
dlenie. Dane te są uzupełniane w zakresie rzeczywistych dat reali-
zacji wszystkich planowych obsług (inicjalizacja obsług) na każdym 
egzemplarzu samolotu. Po tych procesach w systemie zaczyna 
funkcjonować każdy samolot jako osobny obiekt na którym możemy 
ewidencjonować wszystkie procesy obsługowe, które zostały 
uwzględnione przez system. W przypadku SIWES F-16 są to: 
– obsługi okresowe na samolocie i jego elementach składowych; 
– obsługi bieżące; 
– realizacja misji; 
– wymiana agregatów i części; 
– realizacja biuletynów technicznych; 
– ewidencja i usuwanie niesprawności. 
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Ewidencja powyższych procesów pozwalana na określenie i 
śledzenie każdego egzemplarza samolotu pod względem jego 
statusu technicznego oraz operacyjnego. Status techniczny jest 
określony poprzez identyfikację wszystkich niewykonanych oraz 
niezamkniętych procesów obsługowych obniżających zdatność 
samolotu. Dodatkowo śledzone są wszystkie niesprawności zaewi-
dencjonowane na samolocie i jego elementach składowych. 
W zakresie wybudowy i zabudowy agregatów i części kontrolowana 
jest kompletność minimalnej konfiguracji, która określa kompletność 
elementów samolotu w celu jego wykorzystania do realizacji misji. 
Innowacyjnością systemu jest wykorzystanie jednego formularza 
zlecenia pracy do ewidencji realizacji wszystkich wymienionych 
czynności. Pozwala to na korzystanie z SIWES F-16 w sposób 
intuicyjny po pewnym krótkim czasie użytkowania systemu, znając 
zasady obsługi sprzętu lotniczego.  

Zastosowanie powyższych rozwiązań pozwala na komplekso-
we zarządzanie bieżącą eksploatacją floty statków powietrznych 
w bazie lotniczej oraz związku taktycznym. W tym celu wykorzysty-
wane są szerokie możliwości raportowania danych systemu za 
pomocą gotowych formularzy z określonym zakresem opcji wyszu-
kiwania oraz przejrzystym zobrazowaniem wyników. System posia-
da możliwość eksportu raportów do plików popularnych formatów 
w celu dalszej analizy.  

Jednym z podstawowych źródeł informacji jest raport ‘Dynami-
ka zużywania resursu technicznego’ pozwalający na analizę reali-
zacji bieżącego oraz historycznego zużycia resursu technicznego 
w kontekście planów nalotu miesięcznego oraz uśrednionego zuży-
cia długookresowego uwzględniającego cały okres eksploatacji 
samolotów. 

 

 
Rys. 1. Przykładowy raport ‘Dynamika zużycia resursu techniczne-
go’ zaimplementowanego w SIWES F-16. 

 
Porównując raporty historyczne z poprzednich lat widać wyraź-

nie skuteczność wprowadzanych czynności naprawczych oraz ich 
wpływ na roczną realizację szkolenia lotniczego. Dodatkowo 
w sposób kompleksowy możemy zweryfikować trafność założeń 
planowania i podjąć odpowiednie kroki korygujące w następnych 
okresach planistycznych.  

Znaczącymi czynnikami determinującymi utrzymanie wysokiej 
sprawności sprzętu lotniczego jest właściwe zaplanowanie i realiza-
cja długotrwałych czynności obsługowych. W przypadku samolotów 
F-16 przykładem jest obsługa PHASE trwająca w zależności od 
czynności dodatkowych ok. 20 - 50 dni roboczych. Podstawowym 
źródłem informacji w tym zakresie w SIWESF-16 jest raport ‘Pozo-
stałość resursu do obsługi okresowej (Phase)’. Osoby funkcyjne 
w jednostce lotniczej z poniższego wykresu są w stanie zidentyfiko-
wać zagrożenia i poprzez długookresowe planowanie zagwaranto-
wać utrzymanie wysokiego współczynnika sprawności floty statków 
powietrznych. 

 

 
Rys. 2. Przykładowy raport ‘Pozostałość resursu do obsługi okre-
sowej (Phase)’ zaimplementowanego w SIWES F-16. 

 
Na rys. 1 i 2 przedstawiono przykładowe raporty do wykorzy-

stania podczas zarządzania flotą statków powietrznych na poziomie 
personelu kierowniczego bazy lotniczej. W momencie wprowadza-
nia danych przez personel bezpośredniej obsługi uaktualniane są 
wszystkie raporty i dzięki temu personel kierowniczy może je uzy-
skać w każdej chwili podczas pracy z systemem. Raporty te są 
dostępne na wszystkich szczeblach dowodzenia i kierowania eks-
ploatacją techniki lotniczej.  

Podczas eksploatacji samolotów przy wykorzystaniu wsparcia 
systemu informatycznego kluczowym elementem jest ewidencja 
parametrów eksploatacyjnych wszystkich samolotów, agregatów 
i części na nich zamontowanych.  Na przykładzie SIWES F-16 
w systemie zaimplementowano informatyczny formularz Planowej 
Tabeli Obsługi Lotów (PTOL) za pomocą którego prowadzona jest 
ewidencja wszystkich elementów organizacji lotów w bazie lotniczej 
pod względem eksploatacji samolotów F-16. Rozwiązanie to podzie-
lono na etapy planowania lotów, zatwierdzania planów, etap reali-
zacji oraz zakończenie lotów i zamknięcie PTOL. W proponowanym 
rozwiązaniu informatycznym uwzględniono regulacje zawarte 
w instrukcjach i przepisach w zakresie organizacji lotów w lotnictwie 
wojskowym. Zakończenie wypełniania (zamknięcie) PTOL zapewnia 
kompletność w zakresie wszystkich wartości parametrów eksploata-
cyjnych ‘zużytych’ podczas lotów czego warunkiem jest wypełnienie 
wszystkich sprawozdań ze zrealizowanych misji. System ułatwia 
wypełnianie tych wartości oraz kaskadowo uzupełnia dane wszyst-
kich elementów składowych zabudowanych na egzemplarzu samo-
lotu oraz uaktualnia status w zależności od obsług monitorowanych 
według określonych parametrów eksploatacyjnych (np. liczba lądo-
wań, uruchomień silnika itp.). Dodatkowym ułatwieniem na etapie 
planowania jest przydzielanie personelu do wykonania określonych 
zadań i funkcji podczas lotów. Realizowane jest to poprzez wybór 
określonego personelu ze zbioru osób spełniających zdefiniowane 
wymagania w zakresie specjalności, certyfikatów itp. Podsumowa-
nie lotów w PTOL wykonywane jest automatycznie na każdym 
etapie jej realizacji i uzupełniane w predefiniowanych tabelach na 
formularzu PTOL. Po zamknięciu tabeli jest ona archiwizowana 
w systemie i dostępna dla użytkowników z odpowiednimi uprawnie-
niami. Poniżej przedstawiono stronę PTOL z realizacją lotów oraz 
formularz sprawozdania z lotu dla przykładowego samolotu. 
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Rys. 3. Widok PTOL na stronie realizacji lotów 

 

 

 
Rys. 4. Przykładowe sprawozdanie z realizacji lotu - zakładki ‘In-
formacje‘ oraz ‘Praca’. 

 
Głównym przeznaczeniem systemów informatycznego wspar-

cia eksploatacji techniki lotniczej obejmujących również SIWES  
F-16 jest uzyskanie szybkiej i  przejrzystej informacji o dostępności 
samolotów oraz sprzętu technicznego do wykorzystania w celu 
zabezpieczenia szkolenia lotniczego oraz działań bojowych. Reali-
zowane jest to w oparciu o dane ewidencjonowane zarówno pod-
czas użytkowania statków powietrznych (Rys. 3 i 4, PTOL oraz 
sprawozdania po locie) i danych ewidencjonowanych w trakcie 
wykonywania czynności obsługowych (zlecenia pracy). System 
w zakresie planowania czynności obsługowych posiada mechani-

zmy ułatwiające w formie zbioru definicji zleceń prac. Zawierają one 
zdefiniowane zbiory czynności do wykonania w zakresie standar-
dowych procedur serwisowych.   

Planowanie i realizacja zleceń pracy jest podstawowym źró-
dłem informacji o czynnościach obsługowych wykonywanych na 
wszystkich egzemplarzach statków powietrznych ewidencjonowa-
nych w systemie. Realizowane jest to przez personel bezpośredniej 
obsługi, a ewidencja w systemie jest traktowana równoznacznie 
z uzupełnieniem dokumentacji samolotu. 

 

 
 

.

 
Rys. 5. Przykładowe raporty w zakresie realizacji obsług godzino-
wych oraz kalendarzowych dla wybranych specjalności. 

 
W celu ułatwienia planowania krótkoterminowego prac serwi-

sowych na samolotach w SIWES F-16 dostępne są raporty ułatwia-
jące dostęp do informacji niezbędnej podczas planowania tych 
czynności. Przykładem są raporty (Rys. 5.) z zestawieniami obsług 
do realizacji na poszczególnych egzemplarzach samolotów, analiza 
których pozwala w prosty sposób planować bieżące prace serwiso-
we na samolotach. Raporty te pozwalają rozdzielić informację na 
poszczególne specjalności co pozwala planować prace w jeszcze 
mniejszych zespołach takich jak np. klucze specjalistyczne. 

Na Rys. 4. oraz 5. przedstawiono przykłady wykorzystania sys-
temu na wszystkich szczeblach zarządzania eksploatacją wojsko-
wych statków powietrznych przez personel techniczny bazy lotniczej 
i struktur nadrzędnych. Ponadto SIWES F-16 posiada do wykorzy-
stania cały zbiór dostępnych raportów z określonymi algorytmami 
wyszukiwania danych oraz ich prezentacji. Dodatkowo system 
umożliwia przeszukiwanie bazy danych z określeniem specyficz-
nych opcji wyszukiwania w zakresie wszystkich elementów obsłu-
gowych takich jak: zlecenia pracy, biuletyny techniczne, PTOL, 
niesprawności, zasoby magazynowe, zapotrzebowania materiałowe 
itd. Jako rozszerzenie możliwości analizy danych w SIWES F-16 

 

Rys.6. Ekran konfiguracji BSP do lotu. 
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wszystkie raporty oraz wyniki wyszukiwania można zapisać w popu-
larnych formatach (pdf, xls) i wykorzystać w prezentacjach lub 
analizach specjalistycznych. 

2. BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE 

Dla zestawów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) 
eksploatowanych  w wojsku polskim, w ITWL, opracowano dedyko-
wany moduł systemu Samanta, który został zaprojektowany w taki 
sposób aby odzwierciedlić elastyczność ich konfiguracji. Zestaw 
samolotów bezzałogowych składa się z 3-4 samolotów oraz wspól-
nych elementów służących do obsługi lotów, takich jak stacja na-
dawczo-odbiorcza, stacja kierowania i kontroli.  

W systemie wsparcia eksploatacji samolotów bezzałogowych 
zaimplementowano formularz z przeznaczeniem do ewidencji lotów. 
Posiada on możliwość szybkiej edycji konfiguracji pojedynczego 
samolotu w celu odzwierciedlenia jego rzeczywistej konfiguracji.  

Na rysunku 6 przedstawiony jest formularz umożliwiający zde-
finiowanie konfiguracji samolotu BSP do lotu. W podsumowaniu lotu 
w systemie definiowany jest czas pracy tego samolotu oraz określa-
ne są parametry eksploatacyjne, które wykorzystywane są do wy-
znaczenia terminu wykonania obsług na elementach zestawów. Dla 
każdego elementu zestawu, w Samanta-BSP, budowany jest rejestr 
lotów, w których ten element zestawu brał udział, który następnie 
wykorzystywany jest do prognozy wykonania obsług. Prognozowa-
nie i zlecenie wykonania obsług dla bezzałogowych statków po-
wietrznych i innych elementów systemu jest kluczową czynnością 
umożliwiającą zaplanowanie ich bezpiecznej eksploatacji. 
 

 
Rys. 7. Ekran z prognozą czynności obsługowych na elementach 
zestawu BSP. 
 

Na Rys. 7. został przedstawiony raport z prognozami wykona-
nia obsług dla wszystkich egzemplarzy jednego typu elementu 
z zestawu BSP. Automatyczna aktualizacja danych w systemie 
bezpośrednio po zaewidencjonowaniu użycia BSP umożliwia dostęp 
do aktualnych zestawień w czasie rzeczywistym. Przedstawione 
zestawienie w znaczącym stopniu ułatwia planowanie prac na ze-
stawach, szacowanie zagrożeń niewłaściwej kumulacji prac obsłu-
gowych w celu optymalnego wykorzystania BSP i utrzymania wyso-
kiej sprawności. Dostępność tego rodzaju zestawień i raportów jest 
uzależniona od potrzeb użytkowników i dostosowywana w procesie 
administracji systemem. 

3. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU 

System wdrożony w powyższej formie monitoruje zdatność za-
sobów w sposób ilościowy, czyli kontroluje zaewidencjonowanie 
wykonania czynności serwisowych według zaplanowanych obsług 
oraz nieplanowanych ewidencjonowanych czynności. Podstawo-
wym kierunkiem rozwoju jest utrzymanie stabilnej bazy danych, 
powiększanie zbioru raportów i możliwości importu danych z syste-
mu. Wykorzystując powyższe dane, rozwijając system, możemy 
opracować narzędzia optymalizacji procesów dostaw zasobów 

realizowanych przez służby zaopatrzenia lotniczo-technicznego [1]. 
Harmonogram dostaw może być opracowany przy wykorzystaniu 
analizy danych zgromadzonych w systemach wsparcia procesu 
eksploatacji zbioru statków powietrznych eksploatowanych w orga-
nizacji obsługowej. 

 
Tab. 1. Przykładowy harmonogram dostawy części uzyskany 

w wyniku wykonania analizy danych. Opracowanie własne. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Typ 1    2 1 1 1      

Typ 2       1  1    

Typ 3     2   1   1  

Typ 4   2   2    1   

 
Harmonogram w Tab. 1. przedstawia potrzeby w skali roku   

w zakresie wybranych czterech typów agregatów. Harmonogram 
wykonuje się przy założeniu utrzymania określonego poziomu 
sprawności statków powietrznych oraz planów wykorzystania po-
szczególnych egzemplarzy statków powietrznych. Dodatkową in-
formacją uwzględnioną w harmonogramie jest awaryjność konkret-
nych typów agregatów i części w określonym czasie [2]. Powyższe 
analizy ułatwiać mogą zarządzanie w organizacjach obsługowych 
optymalizując czas oczekiwania na agregaty i części zamienne. 

Drugim ważnym i naturalnym kierunkiem rozwoju jest rozbu-
dowa systemu o formularze do jakościowej ewidencji parametrów 
serwisowanych systemów. Analiza zbiorcza tych danych oraz symu-
lacje procesów eksploatacyjnych pozwalają na szacowanie okresów 
eksploatacji oraz sprawności podsystemów, agregatów i części. 
Implementacja takich rozwiązań podnosi w znacznym stopniu po-
ziom profilaktyki w zakresie eksploatacji techniki lotniczej oraz 
podnosi poziom bezpieczeństwa lotów. Racjonalne wdrażanie 
takich algorytmów pozwala na optymalizację kosztów w stosunku do 
poziomu sprawności i możliwości wykorzystania samolotów przy 
utrzymaniu właściwego poziomu gotowości bojowej i bezpieczeń-
stwa lotów.  

Podczas rozwijania systemu nie wolno także zapominać o cią-
głym doskonaleniu ergonomii obsługi, wprowadzania i pozyskiwania 
informacji. Można to osiągnąć na kilka sposobów: poprzez zwięk-
szenie wydajności oprogramowania, doskonaleniu interfejsu użyt-
kownika a także poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań sprzę-
towych w postaci urządzeń przenośnych (tabletów, smartfonów itp.). 
Nadrzędną kwestią w trakcie eksploatacji skomplikowanej techniki 
jest jak najmniejsze zakłócanie procesów obsługi i napraw. Pomimo 
jednak zwiększania nakładów pracy na gromadzenie istotnych 
informacji w systemach informatycznych wspierających eksploata-
cję, korzyści osiągane przy ich pomocy znacząco rekompensują 
poniesione koszty i istotnie wpływają na zwiększenie bezpieczeń-
stwa eksploatacji obiektów technicznych. 

PODSUMOWANIE 

Rozwój techniki lotniczej oraz świadomość utrzymania wyso-
kiego poziomu bezpieczeństwa lotów przy wysokim procencie 
sprawności statków powietrznych spowodowało wzrost zastosowa-
nia informatycznych rozwiązań wspomagających procesy obsługo-
we podczas ich eksploatacji. Jedną z metod wykorzystywanych 
w celu utrzymania wysokiej sprawności floty są analizy ewidencjo-
nowanych danych procesu eksploatacji statków powietrznych, np. 
w celu opracowania harmonogramu dostaw części zamiennych, 
opisanego powyżej. 

Ponad 20 letnia współpraca ITWL z użytkownikami statków 
powietrznych w lotnictwie wojskowym skutkuje wysokim stopniem 
adaptacji rozwiązań informatycznych do potrzeb użytkownika na 
wszystkich poziomach zarządzania techniką lotniczą. Zdobyte 
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doświadczenie podczas współpracy z użytkownikami oraz dostoso-
wanie procedur podczas uzgadniania szczegółów nowych rozwią-
zań pozwala na dynamiczne określanie kierunków  rozwoju i szyb-
kie ich wdrażanie.  Współpraca taka dodatkowo pozwala na szybkie 
wprowadzanie nowych rozwiązań w kontekście zmian w przepisach 
normujących eksploatację techniki lotniczej. Dodatkowo integracja 
istniejących rozwiązań informatycznych tworzonych w ITWL z nowo 
wdrażanymi w resorcie obrony narodowej pozwala na zachowanie 
spójności oraz ciągłości danych ewidencjonowanych we wszystkich 
systemach wspierających eksploatację techniki lotniczej. 

W efekcie, w ITWL powstają narzędzia informatyczne, które 
umożliwiają bardzo szybkie uzyskanie informacji o stanie technicz-
nym floty statków powietrznych (także bezpilotowych) niezbędnych 
do bieżącego sterowania procesami ich eksploatacji. Jednocześnie 
są podstawą do zaimplementowania procesów optymalizacji zarów-
no w obszarze planowanych obsług jak i długofalowego pozyskiwa-
nia części zamiennych. 
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Management of the procesess of the operations  
using IT logistic support system 

The article describes elements of the management of op-

erational processes with the use of IT systems supporting the 

operation of aircraft  taking of F-16's and unmanned aerial 

vehicles (UAVs) as examples. The systems are used by super-

visors performing maintenance work. The article gives exam-

ples of systems developed in the Air Force Institute of Tech-

nology and include characteristic features and the specifica-

tions of operated aircraft. 
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