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Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych. Przedstawiono w nim 

możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji 

tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplementowanym systemem do samodzielnego tworzenia scenariu-

szy zdarzeń, wyposażonym w interfejs użytkownika oparty na technologii poszerzonej rzeczywistości. Przedstawiono budowę 

systemu oraz przykładowy sposób jego wykorzystania na przykładzie symulatora proceduralno-diagnostycznego przeciwlotni-

czego zestawu rakietowego w technologii wirtualnej z elementami technologii poszerzonej rzeczywistości. 

 

WSTĘP 

Obsługiwanie techniczne obejmuje bardzo szeroki wachlarz 
prac i czynności, do których można zaliczyć obsługi bieżące, okre-
sowe, serwisowe jak i szkoleniowe. Mogą to być zarówno prace pro-
wadzone bezpośrednio na sprzęcie technicznym, w laboratoriach po 
zdjęciu agregatów jak i na urządzeniach towarzyszących, współtwo-
rzących szeroko rozumiany system obsługowy.  

Organizacja wykonywania obsług technicznych jest zagadnie-
niem złożonym i bardzo istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa 
pracy na sprzęcie wojskowym, dlatego czynności obsługowe po-
winny być wykonane z najwyższą starannością. Niestety, ze względu 
na ich dużą złożoność, istnieje możliwość pomyłkowego lub błędnego 
ich wykonania przez osobę wykonującą sprawdzenie.  

Oczywistym rozwiązaniem pozwalającym na usprawnienie 
i zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych obsług technicznych 
wydaje się być wykorzystanie technologii Poszerzonej Rzeczywisto-
ści. Umożliwia ona dostarczenie operatorowi danych o otoczeniu w 
połączeniu z danymi otrzymywanymi z systemu komputerowego. 
Przykłady zastosowania technologii Poszerzonej Rzeczywistości w 
tej dziedzinie można znaleźć w [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9].  

W artykule przedstawiono konstrukcję i potencjalne możliwości 
aplikacji wykorzystującej technologię Poszerzonej Rzeczywistości. 
Podczas tworzenia, autorzy postawili sobie zadanie mające na celu 
próbę poprawy wykonywanych przez nich czynności obsługowych 
oraz wydajności szkolenia personelu technicznego. Założono, że do-
danie do scen rzeczywistych nowych treści, w postaci tekstu, nadąż-
nych obiektów 2D (strzałki, okręgi i wielokąty foremne), półprzeźro-
czystych modeli 3D, animowanych sekwencji, treści multimedialnych 
w postaci zdjęć, filmów, może znacząco skrócić czas pracy zwięk-
szając jednocześnie komfort psychiczny pracownika. 

1. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU 

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy charakteryzuje się dużą liczba 
luków technicznych, szaf obsługowych rozmieszczonych na różnych 
wysokościach, ze zmienną, ograniczoną przestrzenią roboczą. Prace 
prowadzone są zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz zestawu , pod-
legając standardowym ograniczeniom związanym ze zmiennymi wa-
runkami atmosferycznymi. Operator przemieszcza się korzystając z 
trapów, a miejsca robocze to najczęściej metalowe podesty w postaci 
kratownic, ograniczone z trzech stron metalowymi barierkami i dra-
binkami oraz frontami metalowych szaf. Wewnątrz szaf, luków znaj-
dują się bloki, urządzenia oraz panele kontrolno-sterujące, wykorzy-
stywane do weryfikacji i regulacji parametrów pracy poszczególnych 
instalacji, podczas wszelkich obsług bieżących i okresowych. 

Powierzchnie, na których przebywa operator są z reguły małe 
i pozwalają na obserwację urządzeń zamontowanych w szafach, lu-
kach technicznych z odległości od 0,5 m do 1,0 m. W szczególnych 
przypadkach, gdy luk techniczny jest dostępny z ziemi, odległość ta 
jest większa. Dostępna powierzchnia użytkowa, po otworzeniu drzwi, 
włazów, osłon mieści się w zakresie od 0,16 m2 do 0,75 m2. Głębo-
kość luków technicznych jest różna i mieści się w przedziale od 0,2 m 
do 0,5 m. Należy jednak zauważyć, że większość elementów podle-
gających podstawowym obsługom technicznym wymaga zaangażo-
wania rąk wewnątrz szafy lub luku technicznego nie głębiej niż 
0,15 m. W przypadkach związanych z wymianą agregatów głębokość 
penetracji luku sięgać może nawet 0,5 m a poziom oświetlenia natu-
ralnego może diametralnie się zmieniać, wymuszając konieczność  
użycia oświetlenia pomocniczego. W pomieszczeniach zamkniętych 
zestawu rakietowego operator najczęściej wykonuje swoją pracę 
w pozycji siedzącej korzystając wyłącznie ze sztucznego oświetlenia, 
a obsługiwane urządzenia są na wyciągnięcie jego ręki. 
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2. KONFIGURACJA SPRZĘTOWA 

Głównym założeniem podczas jej opracowywania była możli-
wość wykorzystania tabletu lub tabletu z wyświetlaczem nagłownym 
do wspomagania użytkowania przeciwlotniczego zestawu rakieto-
wego podczas wykonywania prostych czynności obsługowych i na-
prawczych oraz samokształceniu. Urządzenie ma  zadanie dostar-
czać 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 wy-
konywanych czynności obsługowych na sprzęcie. Wykorzystana ar-
chitektura sprzętowa została przedstawiona poniżej: 

 

 
Rys. 1. Konfiguracja sprzętowa umożliwiająca wykorzystanie tabletu 
lub tabletu wraz z wyświetlaczami nagłownymi typu „optical see-
through HMD” 

3. STRUKTURA PROGRAMU 

Aplikacja wykorzystująca elementy Poszerzonej Rzeczywistości 
została napisana w języku Python. Procedury sterowania położeniem 
obiektów 3D, w scenach związanych z poszerzoną rzeczywistością, 
zostały napisane przy wykorzystaniu bibliotek ARToolKit [12] współ-
pracujących z silnikiem gier Vizard [11].  

Na rys. 2. przedstawiono uproszczony schemat blokowy pro-
gramu. Składa się on z bloku wykonawczego, wyliczeniowego oraz 
współpracującymi z nimi urządzeniami peryferyjnymi. 

Opcjonalnie zestaw może być doposażony w żyroskop o trzech 
stopniach swobody tzw. head tracker, umożliwiający kontrolę kąto-
wego położenia głowy, a przy współpracy z kompasem dodatkowo 
kierunek patrzenia. 

 

 
Rys. 3. Zrzut ekranu podczas realizacji scenariusza 

 

 
Rys. 2. Schemat blokowy programu 
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Na monitorze urządzenia, oprócz standardowych elementów 
graficznych są wizualizowane rzeczywiste obiekty widziane przez ka-
merę. Z niektórymi obiektami rzeczywistymi mogą być związane wir-
tualne obiekty 2D i 3D. Są one automatycznie wizualizowane jako 
podpowiedzi, zgodnie z utworzonym scenariuszem zdarzeń. Zaim-
plementowane oprogramowanie daje do dyspozycji operatorowi 
urządzenia wiele równolegle działających ścieżek w postaci: 
– instrukcji dźwiękowych omawiających aktualne zadanie wraz 

z uwagami oraz ostrzeżeniami; 
– instrukcji tekstowych wspomagających aktualnie wykonywaną 

czynność; 
– informacji uzupełniających w postaci nadążnych strzałek, okrę-

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

– obserwacji półprzeźroczystych, animowanych modeli 3D powią-
zanych z aktualnie obserwowaną sceną oraz narzędzi 3D takich 
jak klucze, śrubokręty itp. mających za zadanie wspomagać ope-
ratora podczas wykonywania czynności naprawczych lub obsłu-
gowych; 

– przeglądania, w różnych wariantach i skalach, półprzeźroczys-
tych modeli 3D; 

– przeglądania treści multimedialnych w postaci zdjęć i filmów. 
Kluczowym elementem aplikacji było stworzenie modułu opro-

gramowania odpowiedzialnego za sposób dostarczania treści wirtu-
alnych. Moduł ten, o nazwie „scenariusz zdarzeń” (rys. 4.) pozwala 
użytkownikowi samodzielnie tworzyć całe scenariusze, poszczególne 
etapy prac, czynności obsługowe, usuwać na bieżąco zauważone 
niedociągnięcia oraz poddawać istniejące scenariusze modyfika-
cjom, bez ingerencji w kod programu. 

Zaimplementowany dodatkowo do programu „blok decyzyjny” 
(rys. 4.) umożliwia tworzenie zdarzeń warunkowych zmieniających 
ścieżkę działania w zależności od podejmowanej przez operatora de-
cyzji. Elementy wirtualne 2D oraz 3D (on-the-fly) powiązane z rzeczy-
wistymi obiektami widoczne są wówczas, kiedy operator ma skiero-
wany wzrok na realny obiekt oraz w jego otoczeniu widoczny jest 
marker. W bardziej rozbudowanych zadaniach wykonywanych przez 
operatora, wirtualne obiekty takie jak narzędzia 3D dodatkowo mają 

za zadanie wskazać potencjalne miejsce ich przyłożenia oraz wyko-
nywać ruchy w zaplanowanych płaszczyznach, imitując zachowanie 
rzeczywistego narzędzia koniecznego do wykonania obsługi (rys. 5.). 
 

 
Rys. 5. Przykładowy sposób przedstawiania narzędzi wirtualnych 
w świecie rzeczywistym 

WNIOSKI 

W artykule przedstawiono zestaw wykorzystujący wyświetlacz 
nagłowny typu „optical see-through HMD” do wykonywania prostych 
czynności obsługowych i naprawczych oraz wspomagania szkolenia 
operatorów sprzętu wojskowego. Zastosowana technologia Posze-
rzonej Rzeczywistości umożliwiła wprowadzenie do świata rzeczywi-
stego aktywnych obiektów 2D w postaci strzałek, dowolnych figur, in-
teraktywnych modeli 3D, animowanych sekwencji oraz multimediów. 
Prace przeprowadzone w laboratorium [7, 8] oraz częściowo na 
sprzęcie polowym, potwierdzają właściwy kierunek prowadzonych 
prac, a także ogromne zainteresowanie personelu technicznego no-
woczesnymi metodami wspomagania procesów szkoleniowych i ob-
sługowych. 

Ograniczenia założone przy wyborze urządzeń zasadniczo zo-
stały spełnione. Małe gabaryty oraz niewielki ciężar umożliwiają prze-
noszenie ich a wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej toruje 
drogę do zupełnego pozbycia się uciążliwych połączeń przewodo-
wych. 

 
Rys. 4. Struktura modułu odpowiedzialnego za właściwą interpretację akcji zdarzenia aktywnego scenariusza 
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Nie jest to jednak technologia pozbawiona wad i ograniczeń, 
które w wielu wypadkach mogą drastycznie ograniczać możliwość jej 
używania. Do głównych problemów należy zaliczyć: 
– wykrywanie i śledzenie markerów w świecie rzeczywistym w każ-

dych warunkach oświetleniowych; 
– możliwości akceleratorów grafiki 3D; 
– metody komunikacji operator-maszyna; 
– konieczność wcześniejszego przygotowywania bazy markerów -

wzorców; 
– czas pracy na zasilaniu bateryjnym; 
– gabaryty urządzeń; 
– utrudnione wykorzystywanie okularów HMD przez osoby z wa-

dami wzroku; 
– ergonomia pracy. 

Postęp technologiczny jednak jest tak wielki, że prawdopodob-
nie już najbliższym czasie większość tych wad i ograniczeń zostanie 
wyeliminowana. 
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Air-defense system -  procedural and diagnostic simulator in 
virtual and augmented reality technology – new capabilities in 

education 

The paper discusses issues connected with aid that can be 

given during maintenance and diagnostics procedures per-

formed on technical objects. The possibility of usage of mod-

ern technologies, that could help to make those procesures 

easier and safer, is presented in the paper. For this cause a 

mobile aiding (advisory) device is suggested (presented), with 

an implemented system of independent (autonomous) events 

scenarios creation tool, equipped with the user interface based 

on the Augmented Reality technology. The structure of such a 

system, as well as an example of its usage, is presented in the 

paper. The test was conducted on the procedure-diagnostic 

simulator of the surface-to-air missile system in Virtual Tech-

nology, with elements of Augmented Reality applied, devel-

oped by ITWL. 
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