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WIRTUALNY TRENAER 3D NARZDZIEM WSPOMAGAJCYM
PROCES SZKOLENIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowoczesne narzdzie informatyczne – trenaer wirtualny 3D
do szkolenia z zakresu obsługi, napraw i diagnostyki zwłaszcza urzdze i sprztu wojskowego. Opisana została
budowa trenaera oraz dostpne tryby szkole. W podsumowaniu odniesiono si do potencjalnego zakresu
szkole z wykorzystaniem opisanego urzdzenia.
Słowa kluczowe: naprawa sprztu wojskowego, szkolenie, trenaer, trenaer wirtualny.

1.

WPROWADZENIE

Eksploatowane obecnie przez Siły Zbrojne RP urzdzenia i sprzt wojskowy cechuj
bardzo nowoczesne, skomplikowane technicznie pojazdy i wyposaenie wykorzystujce
rozwizanie z obszarów zautomatyzowanych układów napdowych, mechaniki, uzbrojenia,
mechatroniki, optoelektroniki czy te informatyki. Obsługa tego typu urzdze wymaga
wysoko wykwalifikowanego personelu bezporednio uytkujcego sprzt, jak i zaplecza
logistycznego. Wymagane jest cigłe podnoszenie wiedzy z wykorzystaniem bezporedniego
szkolenia na obiekcie oraz dostpnych, wspomagajcych rodków technicznych – trenaerów
symulatorów, stendów itp. Jednym z waniejszych kryteriów wyboru rodzaju szkolenia jest
relacja: uzyskany poziom wyszkolenia do jego kosztów.
Prowadzenie szkole z zakresu obsługi, napraw i diagnostyki z wykorzystaniem
fizycznych urzdze niejednokrotnie zwizane jest z ponoszeniem wysokich kosztów
eksploatacji, ryzykiem uszkodzenia sprztu czy naraeniem uytkowników na utrat zdrowia
lub ycia. Czsty brak dostpu i kosztowna eksploatacja rzeczywistego sprztu moe równie
powodowa ograniczenie liczby szkolonego personelu. Std, na ile tylko pozwalaj
moliwoci techniczne i rodki finansowe, na szerok skal na całym wiecie, jak równie
i w kraju w procesie szkolenia stosowane s trenaery i symulatory o rónym stopniu
skomplikowania i zaawansowania technicznego. Dynamiczny rozwój tego typu sprztu ma
cisły zwizek w ostatnich latach z ogromnym skokiem technologicznym w dziedzinach
informatyki oraz grafiki komputerowej.
Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. od
wielu lat zajmuje si tematyk urzdze szkolno-treningowych. Od stosunkowo prostych
trenaerów do czołgu T-72 JAGUAR/PT-91 TWARDY [1], poprzez kompleksowy symulator
do szkolenia załóg czołgów T-72/PT-91 BESKID – 3 [2], symulator obsługi sprztu cikiego
[3] oraz system szkolenia załóg pojazdu KTO ROSOMAK [4], [5] do obecnie rozwijanych
trenaerów wirtualnych [5], [6], to najbardziej znane wdroenia Orodka. Powołanie
w OBRUM sp. z o.o. w 2013 roku samodzielnej komórki organizacyjnej – Działu
Symulatorów skutkuje dynamicznym rozwojem projektów nowoczesnych symulatorów,
w tym trenaerów wirtualnych 3D wdraanych z powodzeniem do eksploatacji w słubach
Ministerstwa Obrony Narodowej.
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TRENAER WIRTUALNY

Opisana w artykule wersja wirtualnego trenaera 3D przeznaczona jest do szkolenia
z zakresu obsługi, napraw i diagnostyki, zwłaszcza urzdze i sprztu wojskowego.
Zaproponowany tryb i sposób oraz zakres szkolenia pozwalaj na:
 zwikszenie bezpieczestwa wykonywanych czynnoci obsługowych i napraw;
 zwikszenie efektywnoci szkolenia przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów;
 przeprowadzenie szkolenia wstpnego lub przypominajcego (okresowego), bez koniecznoci
dostpu do oryginalnych podzespołów;
 zwikszenie niezawodnoci obsługiwanych i naprawianych poprawnie urzdze;
 zwikszenie atrakcyjnoci i przyswajalnoci treci oraz zakresu prowadzonego
szkolenia.
Wdroenie do eksploatacji trenaerów wirtualnych, przeznaczonych do nauki podstawowych
czynnoci obsługowych, procedur przygotowawczych niezbdnych do rozpoczcia pracy, jak
i procedur bezpieczestwa eksploatacji pozwala na uzyskanie wysokich efektów przy
relatywnie niskich kosztach szkolenia.
2.1. Budowa trenaera
Wirtualny trenaer 3D jest dostarczany w postaci zestawu dedykowanej aplikacji
opracowanej dla sprztu, maszyny, urzdzenia itp. oraz oprzyrzdowania, które umoliwiaj
prowadzenie szkole z zakresu obsługi i napraw.
W skład zestawu, oprócz aplikacji wirtualnego trenaera, wchodz nastpujce elementy:
 zestaw komputerowy instruktora (laptop, stacja dokujca, monitor, mysz, klawiatura,
słuchawki);
 projektor;
 ekran;
 monitor wielkoformatowy;
 zestawy komputerowe szkolonych (laptop, stacja dokujca, monitor, mysz, klawiatura,
słuchawki);
 system bezpiecznego przechowywania laptopów i tabletów.
Głównymi elementami trenaera wirtualnego 3D s wiernie odwzorowane,
trójwymiarowe modele maszyn i urzdze, których obsługa, diagnostyka i naprawa jest
przedmiotem szkolenia. Geometria przestrzenna modeli jest odwzorowywana na poziomie
szczegółowoci, umoliwiajcym zapoznanie si z budow i funkcjami urzdzenia. Jednak
z uwagi na wraliwo prezentowanych danych (urzdzenia o przeznaczeniu militarnym)
format zapisu modelu winien uniemoliwi jego reprodukcj, bd pozyskanie geometrii
wizualizowanego obiektu. W celu spełnienia tego kryterium wymagana jest prezentacja
geometrii w postaci dyskretnej, tj. rastra przestrzennego składajcego si z jednostkowych
elementów bryłowych (tzw. voxeli – ang. volumetric elements - pikseli przestrzennych).
Technika ta, w przeciwiestwie do modeli reprezentowanych powierzchniowo (siatka
wieloktów) lub krawdziowo (odcinki oraz krzywe), zapewnia bezpieczn prezentacj
geometrii, utrudniajc wydobycie jakichkolwiek danych konstrukcyjnych dotyczcych
budowy podzespołów poniej pierwotnie zdefiniowanego przez uytkownika poziomu
szczegółowoci.
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Modele przestrzenne (podzielone na pojedyncze czci, takie jak np. ruby, nakrtki,
przełczniki itp.) w połczeniu z intuicyjnym interfejsem, pozwalaj na przeprowadzanie
rónego rodzaju czynnoci (interakcji) obejmujcych midzy innymi:
 wyjmowanie i wymian podzespołów;
 przesuwanie, obracanie, podwietlenie i ukrywanie lub pojawianie czci;
 wywietlanie widoku urzdzenia w rónych trybach: kontekstowym, szkieletowym,
x-ray;
 wykonywanie przekrojów;
 tworzenie objanie w wybranym stylu.
Na rys. 1 pokazano widok ekranu z urzdzeniem wywietlanym w kontekstowym trybie
widoku.

Rys. 1. Kontekstowy tryb widoku urzdzenia
Proces szkolenia z wykorzystaniem trenaerów wirtualnych oparty jest przede
wszystkim o nauk praktycznych czynnoci. Kursanci mog szkoli si samodzielnie we
własnym tempie i tak czsto, jak jest to potrzebne, otrzymujc natychmiastowe informacje
zwrotne w postaci uwag i wskazówek o poprawnie przeprowadzonych czynnociach lub
popełnionych błdach. Oprogramowanie wchodzce w skład wirtualnego trenaera 3D tworz
dwa moduły:
 moduł klienta-uytkownika;
 moduł instruktora.
2.2. Moduł uytkownika
Moduł klienta jest opracowany w postaci aplikacji umoliwiajcej przegldanie
materiału szkoleniowego (dostarczanych treci), udostpnianych zarówno na portalu
e-learningowym, jak równie na lokalnym serwerze klienta. Przegldarka wirtualnego
trenaera 3D umoliwia prac w czterech trybach pracy:
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tryb przegldania;
tryb szkolenia;
tryb praktyki;
oraz tryb testu (weryfikacji przyswojonej wiedzy).

2.2.1. Tryb przegldania
W trybie przegldania osoby szkolone maj moliwo zapoznania si ze struktur
zespołów, podzespołów oraz czci. Poszczególne zespoły lub podzespoły mog by
rozkładane do poziomu pojedynczych czci. Takie rozwizanie umoliwia szczegółowe
zapoznanie si z budow danego sprztu, stosowanym nazewnictwem, a take daje moliwo
słubom utrzymania ruchu na znajdowanie czci zamiennych wg numerów zgodnych
z Jednolitym Indeksem Materiałowym (JIM) identyfikujcym [6] wyrób lub usług w resorcie
obrony narodowej w systemie informatycznym.
2.2.2. Tryb szkolenia
Drugim trybem jest tryb szkolenia, w którym uytkownik zapoznaje si
z poszczególnymi procedurami obsługi i naprawy zaimplementowanego w trenaerze sprztu
wojskowego. Wszystkie operacje s prezentowane, tak jak w przypadku trybu przegldania,
na opracowanym wirtualnym modelu 3D. W procedurach przedstawiajcych sposób wymiany
czy te naprawy okrelonego podzespołu lub czci, uytkownik otrzymuje wskazówki jakie
operacje naley wykona. Jednoczenie otrzymuje równie informacje o metodach
przeprowadzania poszczególnych procedur, szczegółowych informacjach dotyczcych np.
momentów dokrcenia, a take informacje o zasadach bezpieczestwa jakich naley
przestrzega w danej procedurze. Wszystkie te wskazówki s wywietlane na ekranie
i odczytywane przez lektora. Uytkownik ma w dowolnym momencie moliwo
zatrzymania procedury oraz jej przewijania i kontynuowania.
Na rys. 2 przedstawiony jest widok ekranu pokazujcy tworzenie animacji demontau
urzdzenia do „Trybu szkolenia”.

Rys. 2. Tworzenie animacji demontau (tryb szkolenia)
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2.2.3. Tryb praktyki
Kolejnym trybem pracy jest tryb praktyki, w którym poszczególne procedury s
wykonywane samodzielnie przez uytkownika. Kady krok procedury wykonywany jest
przez uytkownika, który samodzielnie przeprowadza dan operacj montau lub demontau.
Otrzymuje wskazówki, w jaki sposób dany krok procedury naley wykona, a take na co
naley zwróci uwag. Przedstawione wskazówki dotycz równie zasad bezpieczestwa
jakie obowizuj przy wykonywaniu konkretnej czynnoci.
Na rys. 3 przedstawiony jest widok ekranu pokazujcy tworzenie zadania demontau
urzdzenia realizowanego w „Trybie praktyki”.

Rys. 3. Tworzenie zadania demontau urzdzenia (tryb praktyki)
2.2.4. Tryb testu
Ostatnim trybem pracy modułu klienta jest tryb weryfikacji, w którym uytkownicy
otrzymuj od trenaera polecenia wykonywania okrelonych procedur. Kad z nich musz
wykona samodzielnie, tym razem ju bez podpowiedzi ze strony trenaera. Wszystkie
czynnoci powinny by realizowane zgodnie z nauczan i przedstawian wczeniej w trybie
szkolenia i praktyki ciek. W przypadku spełnienia okrelonych zalece w tym trybie,
pojawiaj si równie pytania w postaci testów jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.
Wyniki testów, jak i reszty polece praktycznych, mog by monitorowane za porednictwem
dostosowanego systemu zarzdzania nauk [7] SCORM (ang. Sharable Content Object
Reference Model).Typowe dane weryfikacyjne mog zawiera informacj dotyczce iloci
podejmowanych prób oraz czasu spdzonego nad całym zadaniem, jak i poszczególnymi
krokami procedur. Dane te pozwalaj na ocen szybkoci przyswajania i poziomu wiedzy
przez szkolonego.
2.3. Moduł instruktora
Moduł instruktora wirtualnego trenaera 3D posiada edytor kursów i procedur. Jest on
dedykowany do uytku przez instruktorów, którzy na bazie dostarczonych modeli 3D maj
mie moliwo uzupełniania zawartoci oraz tworzenia nowych scenariuszy szkoleniowych,
procedur oraz kursów. Instruktorzy prowadzcy i nadzorujcy szkolenia (eksperci
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merytoryczni – ang. Subject Matter Expert) posiadaj moliwo modyfikacji istniejcych
oraz tworzenia i dodawania nowych scenariuszy kursów szkoleniowych, bazujcych na
dostarczonych przestrzennych modelach obiektów poprzez wykorzystanie dedykowanych
modułów aplikacji. Moduły te umoliwiaj wprowadzanie bd modyfikacj danych
w intuicyjny i nieskomplikowany sposób, tak aby mogły w nie ingerowa osoby posiadajce
podstawowe umiejtnoci z zakresu obsługi systemów rodziny Windows. Ponadto
oprogramowanie umoliwia załczanie instrukcji uytkowania w formie dokumentów
elektronicznych (w formatach Microsoft Office, Adobe PDF, Microsoft Power Point),
a take wzbogaca wykłady animacjami przedstawiajcymi współdziałanie omawianych
komponentów.
Eksperci merytoryczni mog wprowadza zmiany w procedurach serwisowych
i naprawczych oraz zdalnie prowadzi szkolenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej
Resortu Obrony Narodowej, zapewniajc szybki transfer informacji w zrozumiały sposób.
Oprogramowanie dla instruktora/-ów ma intuicyjny interfejs, przyjazny dla uytkowników
posiadajcych dowiadczenie z aplikacjami pakietu MS Office poprzez wykorzystanie osi
czasu do szybkiej budowy i póniejszej edycji kursów wykorzystujcej umieszczane na niej
kluczowe widoki, przekroje, opisy, materiały multimedialne itp. Wbudowany
system informatyczny wspiera instruktora w przygotowaniu płynnych animacji
z wykorzystaniem modelu przestrzennego urzdzenia – łczc w sposób automatyczny
poszczególne sceny płynnymi animacjami przejcia widoku. Oprogramowanie trenaera
wirtualnego umoliwia, poprzez aplikacj instruktora, osadzenie interaktywnego modelu 3D
wybranego obiektu w wybranym trybie (eksploracja, test lub nauka konkretnej procedury).
Moduł instruktorski pozwala klientowi docelowemu (uytkownikowi) aktualizowa,
modyfikowa oraz rozwija w dowolny sposób zaimplementowan aplikacj o kolejne
instrukcje, poszerzajc tym samym zakres szkolenia, np. przy wprowadzaniu do eksploatacji
nowej lub zmodernizowanej wersji urzdzenia.

3.

PODSUMOWANIE

Omówiony w artykule trenaer wirtualny 3D umoliwia realizacj zada
szkoleniowych obejmujcych midzy innymi:
 nauk budowy poszczególnych zespołów, podzespołów oraz czci urzdzenia;
 zapoznanie z procedurami demontau oraz montau, rozkładania i składania
poszczególnych zespołów, podzespołów oraz czci;
 zapoznanie z zasadami działania poszczególnych układów i systemów;
 zapoznanie z zasadami bezpieczestwa obsługi;
 zapoznanie si z zestawem wykorzystywanych i zalecanych narzdzi oraz urzdze
pomiarowych;
 trening nabytych umiejtnoci w postaci samodzielnego wykonywania procedur na
wirtualnym modelu urzdzenia;
 weryfikacj posiadanych umiejtnoci oraz wiedzy;
 przeszukiwania bazy czci po unikalnej nazwie lub numerze identyfikacyjnym;
 dokonanie obiektywnej oceny umiejtnoci i wiedzy kursanta oraz udokumentowanie
i archiwizowanie oceny w sposób zautomatyzowany.
Nauka z wykorzystaniem trenaerów wirtualnych oparta jest o praktyczne działania,
co pozwala osiga cele szkoleniowe szybciej ni przy uyciu innych metod.
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Dziki atrakcyjnej i zrónicowanej formie przedstawiania oraz weryfikowania wiedzy
kursantów, przyswajalno materiału zdecydowanie wzrasta. Trenaery wirtualne s
sprawdzonym sposobem zwikszenia wydajnoci i efektywnoci wykonywanych prac ju
podczas pierwszej stycznoci z rzeczywistym sprztem. Ma to równie przełoenie na
niebagatelne kwestie bezpieczestwa personelu podczas wykonywanych czynnoci
obsługowych i napraw.
Zgromadzone uwagi i wnioski z pierwszego etapu eksploatacji opracowanych
w Biurze RS - OBRUM sp. z o.o. wirtualnych trenaerów:
 Wirtualny trenaer 3D MK-44 BUSHMASTER [8];
 Wirtualny trenaer silnika pojazdu JELCZ 442.32 [9],
wdroonych w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudzidzu w pełni potwierdzaj wszystkie
powyej wymienione zalety.
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VIRTUAL 3D TRAINING KIT AS A TOOL FOR SUPPORTING THE
TRAINING PROCESS

Abstract. The article presents a modern IT tool, a virtual 3D training kit for training in the operation,
maintenance and diagnostics of military devices and equipment. The structure of the training device and available
training modes are described. A reference is made in the summary to a potential scope of training sessions with
the use of the device described.
Keywords: military equipment maintenance, training, training device, virtual training device.

