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SYSTEM SYMULACJI POLA WALKI GIEWONT

Streszczenie. System Symulacji Pola Walki GIEWONT to nowoczesne narzdzie pozwalajce na
przeprowadzenie szkolenia na wszystkich szczeblach w Wojskach Ldowych i Wojskach Specjalnych, a take
w innych rodzajach Sił Zbrojnych RP. Tworzce go moduły pozwalaj na prowadzenie indywidualnego treningu
strzeleckiego, wiczenia taktyczne plutonu, kompanii i batalionu, a take prowadzenie symulowanych potyczek
w terenie zabudowanym. W artykule omówiono najwaniejsze parametry taktyczno-techniczne systemu i zakres
jego moliwoci.
Słowa kluczowe: symulator GIEWONT, system symulacji, symulacja pola walki.

1. WSTP
Utrzymanie armii w pełnej gotowoci, wyszkolonej i gotowej do realizacji trudnych
działa bojowych jest dla wielu pastw jednym z najwaniejszych zada. Sprzt bojowy
dziki duemu postpowi technologicznemu jest coraz bardziej precyzyjny, ale jest
równoczenie coraz bardziej skomplikowany i coraz droszy. Jego obsługa wymaga
wysokich umiejtnoci i doskonałego przygotowania technicznego oraz wyszkolenia, by
ołnierz w razie koniecznoci potrafił si nim skutecznie posługiwa.
Dlatego te wszystkie nowoczesne armie szkolone s w oparciu o systemy
symulacyjne. S to systemy bardzo istotne w procesie szkolenia i nie mona sobie pozwoli
na rezygnacj z ich stosowania lub uywanie systemów nie zapewniajcych odpowiedniego
poziomu wyszkolenia.
Rosnce znaczenie symulatorów w wojsku mona było wyranie zauway na
tegorocznym Midzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi kieleckie
w 2013 r. zostały zdominowane przez wszelkiego rodzaju symulatory i trenaery
umoliwiajce szkolenie ołnierzy od poziomu strzelca po załogi takich pojazdów bojowych,
jak transportery opancerzone czy migłowce.
2.

OPIS SYSTEMU GIEWONT

Sporód wielu systemów i sposobów wykorzystywanych do szkolenia naley
szczególn uwag zwróci na metody urealniajce pole walki dajce do rki ołnierzowi
autentyczn bro, realny sprzt wojskowy, który ołnierz ma na wyposaeniu, rzeczywist
przestrze bojow wraz warunkami atmosferycznymi i rzeczywistymi odgłosami działa
bojowych. Przy zastosowaniu na wiczeniach takiego systemu u ołnierza wzrasta poziom
adrenaliny, odczuwa ból, stres i w rozsdny sposób musi podejmowa ryzyko, aby przey
i zwyciy. W przypadku przegranej musi wycign wnioski, uzmysłowi sobie błdy, by
w kolejnej potyczce by lepszym. Takie włanie moliwoci szkolenia daje System Symulacji
Pola Walki GIEWONT. Systemowi symulacyjnemu GIEWONT postawiono bardzo due
wymagania nakazujce mu odzwierciedla warunki panujce na polu walki z uwzgldnieniem
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polskiej specyfiki działania i pozwalajce ołnierzom przyswoi umiejtnoci, które zdobywa
si na prawdziwej wojnie, majc naprzeciw ywego, mylcego przeciwnika.
Wymusza to stosowanie najnowszych myli technicznych i najnowszych technologii.
Aby sprosta wszelkim wymaganiom w tej dziedzinie, Przemysłowe Centrum
Optyki S.A. powołało konsorcjum składajce si z piciu wyspecjalizowanych podmiotów,
które postawiło sobie za cel wdroenie do produkcji polskiego, kompleksowego systemu
symulacyjnego dla kadego rodzaju Sił Zbrojnych RP, zapewniajcego symulacj rónego
rodzaju działa na rónym poziomie skomplikowania – od poszczególnych ołnierzy
poczynajc, a na zgrupowaniach midzynarodowych wysokiego szczebla koczc.
Ide, jaka przywieca działaniom podejmowanym przez konsorcjum jest opracowanie
spójnej krajowej architektury systemów symulacyjnych, dla rónych szczebli dowodzenia,
dostosowanych do współpracy z istniejcymi ju systemami kierowania polem walki
i wspomagania dowodzenia klasy BMS (Battlefield Management System) i HMS
(Headquarters Management System) zgodnie ze standardami: MIP (STANAG 5525), APP-6
(STANAG 2019), Battlefield Directory (STANAG 4644), NFFI (STANAG 5527), STANAG
5500 (Adat-P3).
PCO S.A. jako lider konsorcjum opracowujcego Zintegrowany Indywidualny System
Walki Tytan i jednoczenie lider konsorcjum opracowujcego system poligonu laserowego
postawiło sobie za cel przygotowanie laserowego systemu symulacyjnego Giewont do
współpracy z elementami systemu „ołnierza przyszłoci”. System symulacji ma by
zintegrowany i w pełni kompatybilny z wyposaeniem ołnierza, które powstaje w ramach
programu Tytan, a wiele elementów bdzie wrcz wspólnych, co jeszcze bardziej podniesie
realizm szkolenia ołnierzy. Ponadto konsorcjum daje gwarancj na to, e kady kolejny
element uzbrojenia i wyposaenia opracowany i wyprodukowany przez spółki wchodzce
w skład PHO bd zintegrowane z systemem Giewont.
Giewont bdzie miał budow modułow, która umoliwia wykorzystanie go do
szkolenia na wszystkich szczeblach w Wojskach Ldowych i Wojskach Specjalnych, a take
w innych rodzajach SZ RP. Tworzce go moduły pozwalaj na prowadzenie indywidualnego
treningu strzeleckiego, wiczenia taktyczne plutonu, kompanii i batalionu, a take
prowadzenie symulowanych potyczek oraz akcji antyterrorystycznych w terenie
zabudowanym.
Kady moduł systemu jest odrbnym podsystemem i jest równie integralnym
elementem całoci.
W zwizku z tym, w zalenoci od potrzeb i scenariusza szkolenia indywidualny
zestaw dla ołnierza, jako jednostka podstawowa, moe by wykorzystywany samodzielnie.
Przez łczenie takich jednostek z podobnymi lub włczenie ich do wyszego modułu
uzyskuje si zestawy do szkolenia kolejnych szczebli pododdziałów.
Kompletny system bdzie składał si z trzech podstawowych funkcjonalnych
modułów:
1. Moduł symulacji pola walki, w pełni kompatybilny z UiSW znajdujcymi si
na wyposaeniu SZ RP, w skład którego wchodz :
a) nadajniki laserowe, zakładane na bro, imitujce strzał z tej broni,
b) zestawy detekcyjne z dekoderami sygnału laserowego montowane na ołnierzu
lub wozie bojowym, na pasywnych elementach pola walki, takich jak wozy bez
uzbrojenia, bunkry, budynki i inne,
c) symulacyjne rodki pozoracji pola walki,
d) optoelektroniczne tarcze do treningów strzeleckich.
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2.

Moduł łcznoci i pozycjonowania, w skład którego wchodz :
a) cyfrowe łcza radiowe do przesyłania informacji midzy poszczególnymi
elementami systemu symulacyjnego („strzelajcy” – „trafiony” – „baza
zarzdzajca polem walki”),
b) odbiorniki GPS, których zadaniem jest dostarczanie informacji o geograficznej
pozycji elementu pola walki.
3. Moduł zarzdzania i zobrazowania pola walki, którego zadaniem jest:
a) przygotowanie i rejestracja wiczenia,
b) zapewnienie moliwoci odtworzenia zarejestrowanego wiczenia celem jego
omówienia,
c) zapewnienie moliwoci oddziaływania w trakcie wiczenia na poszczególne
elementy pola walki (poprzez aktywacj, dezaktywacj, dostarczanie amunicji,
symulowanie zagroe itd.),
d) zapewnienie współpracy z wszystkimi komponentami kompleksowego sytemu
wspomagania szkolenia,
e) monitorowanie i zobrazowanie połoenia elementów ugrupowania bojowego
w trakcie prowadzonych działa bojowych z dokładnoci umoliwiajc ocen
precyzji usytuowania topograficznego oraz pomiaru czasu manewru elementów
ugrupowania bojowego,
f) monitorowanie sytuacji logistycznej i analiza statystyczna prowadzonych zaj,
g) symulacja rozmieszczenia zapór inynieryjnych, przej w polach minowych,
terenu skaonego itp.
Elementy modułu symulacji pola walki montowane na sprzcie bd dla ołnierzy
„przezroczyste”, to znaczy tak skonstruowane, by ich wykorzystanie podczas szkolenia nie
wymagało od wiczcych wykonywania adnych dodatkowych czynnoci, poza tymi, które
musieliby wykonywa podczas realnych działa bojowych. Dziki temu szkoleni nie bd
w sobie utrwala nawyków, które na prawdziwym polu walki s nieprzydatne.

Rys. 1. Nadajniki laserowe (jedna z wielu wersji) zamontowane w karabinku BERYL
i pistolecie maszynowym GLAUBERYT ( ródło: PCO S.A.)
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Rys. 2. Zestaw symulatora dla
ołnierza składajcy si z modułu
odbiorczego zakładanego na tors
i hełm oraz nadajnika laserowego.
Nadajnik komunikuje si z
dekoderem umieszczonym w
odbiorniku torsowym poprzez
lokaln sie radiow. Dekoder ten
nastpnie przesyła dane do
osobistego łcza radiowego
pracujcego w sieci globalnej.
( ródło: PCO S.A.)

Nadajnik na bro strzeleck jest zintegrowany z kamizelk wyposaon w detektory
opromieniowania i dekoderem za pomoc lokalnej sieci radiowej o małym zasigu, dziki
czemu w przypadku otrzymania trafienia krytycznego strzały s blokowane i ołnierz traci
moliwo kontynuowania walki.
Zniszczenie pojazdu bojowego i miertelna lub cika rana blokuje strzały z nadajnika
na stałe. Natomiast w przypadku rany lekkiej lub lekko uszkodzonego pojazdu nastpuje
blokada czasowa.
W przypadku nadajnika na bro osobist ołnierza mona przepisa pozostał
amunicj z nadajnika ołnierza zabitego, do drugiego nadajnika w celu kontynuacji
prowadzenia ognia przez drugiego ołnierza.
W skład modułu odbiorczego wchodz: zestaw detektorów promieniowania
laserowego, dekoder, radiowy układ nadawczo - odbiorczy do komunikacji w sieci lokalnej
i współpracujce z dekoderem łcze radiowe do komunikacji globalnej o zasigu
w promieniu około 1 km oraz
odbiornik satelitarny przeznaczony do okrelania
współrzdnych geograficznych pozycji ołnierza lub pojazdu bojowego.
Układ odbiorczy ołnierza trafionego strzałem laserowy realizuje:
− identyfikacj obszaru trafienia i okrela stan trafionego jako ranny, ciko ranny
lub zabity,
− optyczn wizualizacj wymienionych stanów trafienia za pomoc wskanika
modułu
medycznego,
− rejestracj czasu i daty trafienia oraz numer nadajnika, z którego padł ostrzał,
− przesłanie informacji o trafieniu (komunikacja lokalna) do osobistego łcza
radiowego przeznaczonego do komunikacji globalnej.
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Układ odbiorczy systemu symulacyjnego montowanego na pojazdach bojowych,
w przypadku trafienia tego pojazdu, zasygnalizuje, w zalenoci od uytej amunicji i miejsca
trafienia, zniszczenie całkowite sprztu lub uszkodzenie czasowe sprztu.



Rys. 3. Prototyp symulatora dla wozu gsienicowego BWP-1 ( ródło: PCO S.A.)
Czas unieruchomienia pojazdu odpowiada w przyblieniu czasowi wykonania jego
niezbdnych napraw przy trafieniu zaliczanym jako lekkie uszkodzenie.
Ponadto na panelu kontrolnym dowódcy s wywietlane informacje zarówno o statusie
własnego wozu, jak i o skutkach strzału na podstawie wybranego celu i rodzaju amunicji.
Wszystkie dane z układu odbiorczego przekazywane s łczem radiowym o zasigu
globalnym do prowadzcych wiczenie, którzy maj stał kontrol nad wiczcymi (dane
o połoeniu, iloci i typach posiadanej amunicji, obraeniach i przeciwniku, który je zadał).
W przypadku uzbrojenia artyleryjskiego do prowadzcych wiczenie wysyłane s take dane
dotyczce kta i kierunku wystrzału.
Oprogramowanie systemowe na stanowiskach obserwacji i nadzoru pozwala na
zobrazowanie sytuacji wiczenia na podkładzie map cyfrowych z wykorzystaniem symboli
APP6-A. Moliwe jest te trójwymiarowe zobrazowanie z uaktualnianym na bieco
połoeniem, symboli reprezentujcych elementy wiczenia. Instruktorzy z odpowiednimi
uprawnieniami mog zdalnie: „wskrzesi” ołnierza, „unieruchomi” pojazd, aktywowa
i dezaktywowa pozorowany element wiczenia (np. skaenie chemiczne czy pole minowe),
zatrzyma wiczenie lub te uruchomi je od pocztku albo od wybranej fazy scenariusza.
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Rys. 4. wiczenia taktyczne w Wyszej Szkole Oficerskiej Wojsk Ldowych (WSOWL)
we Wrocławiu z udziałem systemu GIEWONT ( ródło: PCO S.A.)



Rys. 5. Wizualizacja wicze w Wyszej Szkole Oficerskiej Wojsk Ldowych we
Wrocławiu z udziałem systemu GIEWONT ( ródło: PCO S.A.)
System zobrazowania i kontroli wspiera wszystkie fazy prowadzenia wicze
poligonowych, a zwłaszcza ich przygotowania (opracowanie scenariusza, rejestracj
uczestników, wprowadzenie wirtualnych elementów poligonu), kontrol przebiegu wiczenia
oraz ocen działa wiczcych (odtwarzanie przebiegu wiczenia, jego analiz, ocen,
prezentacj wyników, archiwizacj etc.).
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Wszystko to powoduje, e prowadzcy wiczenie maj na bieco informacje o stanie
wiczcych, za po zakoczeniu wiczenia mona sporzdzi bardzo dokładne
podsumowanie, co wydatnie podnosi poziom szkole.
Zespoły symulatora pełnice takie same funkcje s zunifikowane, a wic bd
wzajemnie zamienne pod wzgldem wymiarów i parametrów elektrycznych.
Elementy systemu bezporednio naraone na działanie rodowiska zewntrznego maj
konstrukcj gwarantujc ich bezawaryjn prac zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
Obronnych NO-06 A103, w zalenoci od rodzaju symulatora, odpowiednio dla grupy N14
lub dla grupy N11.
S bezpieczne dla wzroku i spełniaj wymagania 1 klasy bezpieczestwa
promieniowania zgodnie z norm PN-EN 60825-1.

BATTLEFIELD SIMULATION SYSTEM GIEWONT
Abstract. The GIEWONT battlefield simulation system is a modern tool for conducting training at all
levels in the Land Forces and Special Forces, as well as in other branches of Armed Forces. The modules of this
system allow to conduct individual shooting training, as well as performing tactical exercises of platoon, company
and battalion, or to engage in simulated battles in urban areas. The article discusses the most important tactical and
technical parameters and capabilities of the system.
Keywords: GIEWONT simulator, weapons and equipment simulation system, battlefield simulation
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Przedstawione treci maj charakter informacyjny i nie zostały objte procedur
recenzowania.

