
Journal of KONBiN 2(18)2011 

ISSN 1895-8281 

 

 
123 

 

 

MINE COUNTERMEASURE SYSTEM CONCEPT 
 

KONCEPCJA SYSTEMU WALKI NA POTRZEBY 

OBRONY PRZECIWMINOWEJ 
 

Ryszard Rugała, Zbigniew Ślizewski 
 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. 

e-mail.:Ryszard.Rugala@ctm.gdynia.pl, Zbigniew.Slizewski@ctm.gdynia.pl 
 

Abstract: Because of very high effectiveness and low costs, the mine warfare is still very useful, 
especially in asymmetric activities. Nowadays, the new manners in searching and neutralization of 
mines, using the newest technologies (e.g. underwater, drifting, improvised explosive devices) are the 
main trends. The dynamic development of mines is the crucial problem connected to growing up mine 
threats and challenge for new solutions and technologies proposed in mine counter measure systems 
responsible for guarantee the required level of security and safety in vessel navigation and exploitation 
of natural resources. The vision of future mine countermeasure activities is based on acting from 
maritime platforms (dedicated or non-dedicated) or ashore based units, using the special unmanned 
vehicles, designated for rapid mine threat estimating and deciding to neutralize or destruct the mine. 
The elements of this new mine countermeasure system concept based on CTM experiences is presented 
in the paper. The concept can be dedicated both for dedicated manned platforms (MCM vessels), other 
non-dedicated vessels and ashore bases, indispensable for missions with use of unmanned, surface and 
underwater vehicles. The special emphasis on modern architecture, followed the adequate NATO 
requirements, and newest solutions in the telecommunication area is put in the paper. 
 

Keywords: command & control systems architecture, Mine countermeasure systems, unmanned 
maritime vehicles 
 

Streszczenie: Miny morskie, z uwagi na wysoką efektywność, niski koszt oraz wysoką skuteczność 
stanowią doskonałą broń, zwłaszcza w działaniach asymetrycznych. Główne trendy rozwoju tej broni 
ukierunkowane są na maksymalizację trudności w możliwości wykrycia i neutralizacji min morskich  
z stosowaniem najnowszych technologii (np. podwodne dryfujące i improwizowane ładunki 
wybuchowe). Dynamiczny rozwój tej broni stwarza rosnące zagrożenie minowe, które wymaga 
adekwatnych zmian w szeroko pojętej obronie przeciwminowej. Wizja przyszłych działań obrony 
przeciwminowej zakłada operowanie z pokładów platform morskich lub brzegowych, z wykorzystaniem 
przede wszystkim pojazdów bezzałogowych, w ramach bojowych modułów OPM, przeznaczonych do 
szybkiego oszacowania zagrożenia minowego, a następnie podjęcia działań w zakresie neutralizacji lub 
niszczenia min. W referacie zostaną przedstawione elementy nowej koncepcji systemu zarządzania 
walką, budowanej na bazie doświadczeń specjalistów CTM na tym polu. System ten może być 
dedykowany zarówno dla załogowych środków walki (okręty obrony przeciwminowej), jak również dla 
ośrodków brzegowych i innych platform nawodnych, niezbędnych dla sterowania misją  
z wykorzystaniem bezzałogowych, nawodnych i podwodnych pojazdów morskich. Zastosowanie 
nowoczesnej architektury, zgodnej z założeniami NATO, oraz najnowszych rozwiązań w zakresie 
telekomunikacji i sterowania, to podstawowe wymagania stawiane współczesnym systemom obrony 
przeciwminowej. 
 

Słowa kluczowe: miny morskie, system zarządzania walką, bezzałogowe pojazdy morskie 
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1. Wprowadzenie 

Prawie cztery lata temu, 5 listopada 2007 roku, Departament Polityki Zbrojeniowej 

MON uruchomił kolejny program budowy nowoczesnego polskiego niszczyciela 

min. Przedsięwzięcie nazwano Kormoran II. Rozpoczęto od dokonania analizy 

techniczno-ekonomicznej dla przyszłego Kormorana II, w ramach której 

zweryfikowano założenia pierwotnego programu – Kormorana I. Powód jest 

prosty. Technika czyni spory postęp w każdym kolejnym okresie, w którym 

zawieszony jest program budowy. Trzeba więc sukcesywnie dostosowywać 

wymagania do nowych możliwości technologicznych. W kolejnym kroku, 30 

listopada 2009 roku przekazano do Departamentu Polityki Zbrojeniowej 

opracowanie pt. „Nowoczesny niszczyciel min projektu 258 – kryptonim Kormoran 

II. Określenie założeń do projektowania – OZP – z wykorzystaniem dokumentów 

wytworzonych w ramach pracy Kormoran.”. Odnosi się ono do wcześniej 

opracowanych (w 1999 roku) rozwiązań zaproponowanych w „Dokumentacji 

Projektu Koncepcyjnego” oraz „Projekcie Wstępnym” dla okrętu proj. Kormoran I, 

a także do „Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych” (WZTT) z 20 sierpnia 

2008 roku. Opracowane OZP były podstawą dla zweryfikowania WZTT i wydania 

ich wersji dla Kormorana II. 

W obu wersjach najmniej kontrowersji rodzi System Walki dla okrętu proj. 

Kormoran. Ma on wspomagać realizację zadań z zakresu poszukiwania, lokalizacji, 

identyfikacji i niszczenia min morskich. Poszczególne fazy realizacji pojedynczej 

misji w tym zakresie oraz przepływ informacji pomiędzy modułami służącymi dla 

wspomagania jej efektywnego przeprowadzenia pokazano poniżej (Rys. 1). 

 

 
 

Rys. 1 Schemat przebiegu kluczowych faz podczas realizacji misji okrętu OPM 
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Jądrem systemu walki ma być System Dowodzenia i Kierowania (SDiK) – który 
może być zaprojektowany w oparciu o doświadczenia z eksploatacji systemów 
Pstrokosz i Bełtwa, zbudowanych przez OBR CTM dla jednostek proj. 206FM  
i 207M oraz wyniki aktualnie prowadzonych prac związanych z modernizacją 
architektury tych systemów. 
Podstawowym zadaniem SDiK jest integracja wszystkich modułów obsługujących 
najważniejsze komponenty Systemu Walki, zarówno te usytuowane na pokładzie 
okrętu, jak i działające poza okrętem i ściśle z nim współpracujące w ramach misji. 
Przy budowie systemu dla okrętu obrony przeciwminowej należy uwzględnić 
przede wszystkim konieczność osiągnięcia wysokiej efektywności działań 
przeciwminowych poprzez stosowanie nowoczesnych technologii poszukiwania 
min morskich, szerokie wykorzystanie bezzałogowych pojazdów morskich 
(nawodnych i podwodnych) przy ich lokalizacji, identyfikacji i niszczeniu oraz 
wysoki poziom integracji funkcjonalnej, technicznej, informacyjnej 
i organizacyjnej wszystkich systemów okrętu OPM. Efektywność tych działań 
określana jest skutecznością i czasochłonnością, przy jednoczesnej minimalizacji 
ryzyka jednostek wykonujących działania. Ryzyko to jest określone przez 
wymagany stopień bezpieczeństwa sił wykonujących zadanie i nakazany czas 
wykonania zadania. Wszystkie te czynniki wpływają na złożoność systemu dla 
okrętów OPM oraz konieczność osiągnięcia wysokiej niezawodności jego 
działania. 
Dla realizacji misji przez okręty OPM przewidziano ich działania w następującej, 
rozbudowanej konfiguracji różnorodnych platform nawodnych i podwodnych 
(Rys. 2). Konieczność tak zróżnicowanego zestawu sprzętowego wynika zarówno 
z postępu technologicznego, jak i związanych z nim, rosnących wymagań na 
bezpieczeństwo człowieka oraz żądań coraz wyższej efektywności działań. 
Przekłada się to bezpośrednio na złożoność systemu walki dla OOPM. 
 

 
 

Rys. 2 Proponowana konfiguracja platform otoczenia okrętu OPM proj. Kormoran 
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W referacie przedstawiono pokrótce, proponowaną w ramach działalności OBR 

CTM S.A., koncepcję systemu dla okrętów obrony przeciwminowej. W pierwszym 

rozdziale omówiono zarys architektury systemu walki dla okrętu OPM, natomiast 

w drugim opisano demonstrator platformy technologicznej dla budowy 

i testowania systemów dla okrętów OPM. Referat zakończono podsumowaniem 

i wnioskami. 

2. Architektura systemu walki 

W celu zademonstrowania złożoności systemu walki okrętu OPM, przedstawiono 

poniżej schemat blokowy przykładowej architektury takiego systemu (Rys. 3), 

odzwierciedlającej również współpracujące z okrętem platformy. 

 

 
 

Rys. 3 Architektura systemu walki okrętu OPM 

 

Duża ilość zróżnicowanego uzbrojenia i sprzętu koniecznego do zintegrowania  

w jednorodny, efektywny system informatyczny jest niewątpliwym wyzwaniem 

dla zespołów projektowych. Dodatkowym wymogiem stawianym przed 

nowoprojektowanymi systemami wspomagania dowodzenia jest zastosowanie 

nowoczesnych koncepcji sieciocentrycznego podejścia do działań bojowych. 

Narzuca to wymóg stosowania w systemie konstrukcji otwartych oraz 

modułowych, podatnych na wprowadzanie nowych technologicznie rozwiązań, 

zarówno sprzętowych jak i programowych, spełniających teraźniejsze i dające się 

przewidzieć w przyszłości wymagania taktyczno-techniczne. Działania okrętów 

OPM w różnych grupach zadaniowych, w tym również wielonarodowych, 
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wymuszają konieczność zapewnienia rozwiązań zgodnych ze standardami NATO, 

w szczególności wszędzie tam, gdzie wymagana jest wzajemna wymiana 

informacji. 

W ramach pokazanej poniżej architektury systemu można wyodrębnić generalnie 

trzy grupy uzbrojenia i sprzętu: sensory, efektory oraz urządzenia wsparcia 

działania dowódcy i zespołów bojowych. Wszystkie one są przyłączone do 

infrastruktury informatycznej, na którą składają się: sieci wymiany danych 

(jawnych i niejawnych), sprzęt do wizualizacji danych, ochrony dostępu oraz 

monitorowania pracy poszczególnych komponentów systemu. 

Głównym elementem system walki, z punktu widzenia niniejszego referatu, jest 

Bojowe Centrum Informacji (BCI). To właśnie jego funkcjonalność stanowi 

w dużym stopniu o efektywności działań okrętu OPM. W nowoczesnych 

systemach walki, znakomita większość funkcji, niezbędnych przy prowadzeniu 

misji, jest wykonywana z pulpitów uniwersalnych konsol operatorskich, których 

zakres może być definiowany dla każdej misji z osobna. Narzuca to konieczność 

znacznej ich rozbudowy i wyposażania w nadmiarowe komponenty, częstokroć 

rzadko wykorzystywane. Jednakże taka uniwersalna konstrukcja znakomicie się 

sprawdza w przypadku awarii, kiedy niezbędne jest szybkie uruchomienie zadań na 

innej konsoli operatorskiej. Przyjęte w proponowanym rozwiązaniu nadmiarowe, 

dublowane funkcje programowe oraz konstrukcje sprzętowe, wynikają wprost 

z zapisów WZTT na uzbrojenie i sprzęt wojskowy. 

Proponowana dla SDiK dla okrętu OPM funkcjonalność BCI została 

przedstawiona bardziej szczegółowo w kolejnym rozdziale, jako integralny 

element opracowanego demonstratora OSZMIN. 

3. Platforma technologiczna dla budowy i testowania systemów  

dla okrętów OPM 

W ramach umowy nr 0048/R/TOO/2008/06 z dnia 26 listopada 2008 roku 

dotyczącej realizacji projektu rozwojowego Nr O R00 0048 062 na wykonanie 

„Systemu zarządzania walką okrętu obrony przeciwminowej” w formie 

demonstratora technologii, dokonano rewizji dotychczasowych rozwiązań 

z zakresu budowy współczesnych systemów dowodzenia dla okrętów OPM, której 

efekty zebrano syntetycznie we Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych 

(WZTT) na system zarządzania walką okrętu obrony przeciwminowej. Na bazie 

tych WZTT powstał demonstrator platformy technologicznej dla konstruowania 

i testowania systemów dowodzenia i kierowania – bazujący na najbardziej 

rozbudowanym, funkcjonalnym schemacie takiego systemu dla okrętu obrony 

przeciwminowej – i obejmujący wszystkie, reprezentatywne dla działań 

przeciwminowych moduły funkcjonalne, niezależnie od ostatecznie przyjętej ich 

konfiguracji (Rys. 4). 

Z uwagi na szeroki zakres zadań okrętu OPM, wynikający z różnego rodzaju misji, 

spektrum tych zadań do realizacji przez demonstrator ograniczono do 

samodzielnego rozpoznania minowego, tj. planowanego poszukiwania, 
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lokalizowania, klasyfikowania, identyfikowania i zwalczania min (obiektów 

minopodobnych) przez okręt w wyznaczonym rejonie, przy zmieniających się, 

symulowanych warunkach środowiska hydrometeorologicznego, symulowanej 

sytuacji minowej, symulowanej sytuacji powietrznej i nawodnej wykrywanej przez 

sensory okrętu (sonar podkilowy, sonar o zmiennej głębokości zanurzenia (PVDS), 

stację radiolokacyjną, system rozpoznawania radioelektronicznego, system 

obserwacji optycznej) oraz odbieranej w sieci powiadamiania przełożonego. 

 

 
Rys. 4 Schemat blokowy platformy technologicznej dla budowy i testowania systemów  

dla okrętów OPM 
 

3.1 Obszary zadaniowe demonstratora systemu OSZMIN 

W ramach demonstratora systemu zarządzania walką wyodrębniono trzy obszary 

zadaniowe: 

 system zarządzania walką okrętu, nazwany WOSZMIN; 

 system symulacji podsystemów okrętowych (sensorów, efektorów i innych 

urządzeń okrętowych), nazwany SOSZMIN; 

 system symulacji elementów wchodzących w skład systemu zarządzania 

walką, nazywany SWOSZMIN. 

W ramach systemu zarządzania walką okrętu WOSZMIN wydzielono okrętowe 

bazy danych (archiwa okrętu):  

 archiwum min i obiektów mino-podobnych;  

 archiwum sytuacji taktycznej;  

 archiwum planów;  

 archiwum dokumentów dowodzenia;  

 archiwum map;  

 archiwum parametrów okrętu;  
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 archiwum przebiegu realizacji zadania;  

 archiwum scenariuszy.  

W oparciu o powyższe archiwa WOSZMIN realizuje serwisy w zakresie 

wspomagania: 

 planowania zadania rozpoznania minowego; 

 tworzenia scenariuszy taktycznych; 

 poszukiwania min (wykrycie, lokalizacja i klasyfikacja) sonarem 

podkilowym; 

 identyfikacji kontaktu podwodnego przy użyciu nurka-minera lub 

bezzałogowego pojazdu podwodnego; 

 neutralizacji (niszczenia) min morskich przy użyciu nurka-minera; 

 neutralizacji (niszczenie) min morskich przy użyciu bezzałogowego pojazdu 

podwodnego; 

 oznakowania obiektu minopodobnego; 

 zbierania informacji o sytuacji taktycznej i ocena zagrożeń; 

 obsługa mapy i nawigacji (funkcje ECDIS); 

 opracowania wyników zadania; 

 wymiany danych o sytuacji taktycznej; 

 monitorowania podsystemów okrętowych; 

 zarządzania rolami i prawami operatorów konsol. 

W zakresie zasobów symulacyjnych SOSZMIN wyodrębniono: 

 symulator sytuacji minowej, 

 symulator sytuacji taktycznej, 

 symulator środowiska, 

 symulator meldunków dowodzenia. 

W zakresie symulowanych urządzeń okrętowych SWOSZMIN wytypowano: 

 sensory: sonar podkilowy (SHL), sonar o zmiennej głębokości zanurzenia 

(VDS), nawigacyjną stację radiolokacyjną (SRL-N), urządzenie ostrzegawcze  

o opromieniowaniu (RWR), urządzenie rozpoznania radiolokacyjnego (ESM), 

podsystem wykrywania optycznego (obserwacja), podsystem nawigacyjny, w 

tym: żyrokompas, żyrokorektor, GPS, log, echosonda, stacja meteo, sonda 

oceanograficzna, tablice nawigacyjne 

 efektory: bezzałogowy pojazd podwodny (wielokrotnego użytku) do 

identyfikacji i niszczenia min (ROV), bezzałogowy pojazd podwodny 

(jednorazowego użytku) do niszczenia min (MDV), nurek miner. 

W ramach demonstratora zbudowano następujące konsole operatorskie: 

 konsolę planowania misji (zadania); 

 konsolę taktyczną (dowódcy); 

 konsolę administratora; 

 konsolę hydroakustyka – jako funkcjonalne rozszerzenie konsoli sonaru. 

W oparciu o elektroniczną mapę nawigacyjną (ENC) opracowano modele działań 

bojowych: 
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 rozpoznania minowego w wyznaczonym rejonie działania okrętu, przy 

wykorzystaniu metody jednolitego rozmieszczenia pasów poszukiwania, 

z wykorzystaniem sonaru podkilowego do poszukiwania min oraz 

bezzałogowego pojazdu podwodnego lub nurka minera do zwalczania min; 

 rozpoznania rejonu – wyznaczenie granic zapory minowej przez okręt OPM; 

 rozpoznania sytuacji taktycznej za pomocą sensorów okrętu OPM: stacji 

radiolokacyjnej (w tym, nawigacyjnej), systemu obserwacji optycznej, 

elektronicznych środków ostrzegania i rozpoznania, oraz na podstawie 

informacji odbieranej w radiowych sieciach powiadamiana. 

Dla zweryfikowania poprawności pracy przedstawionych wyżej modeli 

opracowano następujące scenariusze działań bojowych: 

 planowanie zadania rozpoznania minowego w wyznaczonym rejonie działania 

okrętu przy wykorzystaniu metody jednolitego rozmieszczenia pasów 

poszukiwania oraz kalkulacje taktyczne; 

 wspomaganie wykonania zadania rozpoznania minowego przez okręt OPM 

z wykorzystaniem sonaru podkilowego (pojazdu podwodnego) do 

poszukiwania min oraz zwalczania min z wykorzystaniem bezzałogowego 

pojazdu podwodnego lub nurka minera; 

 wspomaganie rozpoznania sytuacji taktycznej za pomocą sensorów okrętu 

OPM (stacji radiolokacyjnej, systemu obserwacji optycznej, elektronicznych 

środków ostrzegania i rozpoznania) oraz ocena zagrożenia okrętu OPM; 

 rozpoznanie rejonu z występującym zagrożeniem minowym. 

W zakresie scenariuszy symulacyjnych opracowano: 

 model symulacji ruchu obiektu nawodnego (okrętu) po zadanej trasie 

z uwzględnieniem warunków środowiskowych oraz elektronicznej mapy 

nawigacyjnej; 

 model symulacji środowiska hydrometeorologicznego na potrzeby okrętu 

OPM; 

 model symulacji sytuacji minowej w określonych rejonach na potrzeby 

realizacji zadań poszukiwania obiektów minopodobnych przez okręt OPM; 

 model symulacji sytuacji taktycznej generowanej dla wybranych sensorów 

okrętu OPM oraz odbieranej w radiowej sieci powiadamiania. 

Opracowano także założenia do integracji informacji atrybutowych o wykrytych  

i obserwowanych obiektach przez sensory okrętu OPM, ze szczególnym 

uwzględnieniem obiektów minopodobnych, na podstawie informacji pochodzących 

z różnych źródeł: 

 bezpośrednio z obserwacji, z wykorzystaniem organicznych (okrętowych) 

sensorów do wykrywania, klasyfikacji i identyfikacji min (np.: sonogramów, 

obrazów video, itp.); 

 informacji pochodzących z baz danych przez porównanie zdobytych 

informacji z danymi archiwalnymi lub otrzymanymi z Centrum Danych 

Wojny Minowej (CDWM); 

 wyników procesu wnioskowania. 
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Dla celów wspomagania podejmowania decyzji opracowano model oceny danych 

o obiektach minopodobnych (uzyskanych w wyniku klasyfikacji i identyfikacji). 

Opracowano też założenia do uogólniania informacji o obiektach z organicznych 

sensorów okrętu i korelacji informacji lokalnej z informacją globalną 

przekazywaną w radiowej sieci powiadamiania. 

3.2 Technologie dla budowy demonstratora systemu OSZMIN 

Celem zasadniczym opracowanego demonstratora jest zapewnienie użytkownikowi 

(operatorowi) platformy dostępu do informacji uzyskiwanych z wielu źródeł (baz 

danych) oraz dystrybucji i zobrazowania informacji rozpoznania minowego, 

rozpoznania hydrograficznego, sytuacji meteo, danych o położeniu i stanie systemu 

oraz środków walki w całym spektrum aktualnie wykorzystywanych pojazdów. 

Platforma ta ma bowiem służyć do budowy i testowania poprawności pracy 

systemów wspomagających działanie okrętów OPM. 

Rozpoznanie i testy wykazały, że jedynym narzędziem spełniającym wszystkie 

stawiane wymagania w tym zakresie jest oprogramowanie Visual Paradigm. 

W ramach prowadzonych prac nad architekturą platformy przebadano skuteczność 

architektury HLA (High Level Architecture) dla demonstratora platformy – 

uzyskując negatywny wynik. Duże narzuty na komunikację między komponentami 

platformy nie rekompensują zysków, które daje wykorzystanie HLA, a wymagania 

na moc obliczeniową symulatora nie generują potrzeb w zakresie konieczności 

podziału symulacji na wiele maszyn. Do innych wad zastosowania HLA należy 

zaliczyć brak kontroli typów i brak mechanizmu utrwalania wartości. Oferowane 

przez architekturę HLA możliwości, dla projektowanego systemu, są zbyt małe 

w kontekście rozpatrywanego systemu by oprzeć na niej jego konstrukcję. 

W ramach projektu przeprowadzono także analizę XML’owych baz danych. 

Największą funkcjonalność oferowała baza SEDNA i na niej kontynuowano dalsze 

prace nad archiwum (bazą danych) danych meteorologicznych. Pozostałe oparto 

o relacyjną bazę danych PostgreSql w wersji 8.4. Przeprowadzone badania 

w oparciu o stawiane wymagania wykazały jednak, że w zastosowaniach tego typu 

XML-owa baza danych nie spełnia wymogów wydajnościowych, częste 

zawieszanie się oprogramowania i czasochłonne poruszanie się po strukturach 

danych wyklucza ją z zastosowań militarnych. 

Przebadano także narzędzia automatyzujące budowę oprogramowania 

demonstratora. Ant i Maven to dwa różne narzędzia wspierające te prace. Oba 

opierają się na XML’owej konfiguracji i oba służą tym samym celom, natomiast 

różnią się w sposobie działania. 
 

Zidentyfikowano następujące właściwości ANT: 

 proste definiowanie budowy projektu w pliku konfiguracyjnym i możliwość 

ustalania kolejności wykonywania poszczególnych czynności; 

 bardzo elastyczne, aczkolwiek czasochłonne tworzenie konfiguracji; 

 możliwość prowadzenia kontroli nad każdym etapem procesu; 
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 projekty nie posiadają ustandaryzowanej struktury ani zarządzania zależnymi 

bibliotekami, co przy większych, czy bardziej zmodularyzo-wanych 

projektach stanowi poważny problem. 

Poniżej zestawiono zalety MAVEN: 

 szybki i prosty proces budowania projektu; 

 ustandaryzowana struktura projektu; 

 automatyczne zarządzanie zależnościami (Maven automatycznie pobiera 

wszelkie zależności); 

 łatwość modularyzacji; 

 łatwość utworzenia nowego projektu; 

 możliwość generowania raportów; 

 możliwość generowania strony projektu. 

Biorąc pod uwagę wyniki analiz oraz konieczność pracy nad docelowym projektem 

systemu dla okrętu OPM z wieloma, różnorodnymi zespołami projektowymi,  

a także kontroli wersjonowania tego projektu zalecono stosowanie narzędzia 

Maven. 

3.3 Architektura platformy systemu OSZMIN 

Poniżej zaprezentowano architekturę platformy systemu zarządzania walką, opartej 
o dostępne, sprawdzone narzędzia i technologie pozwalające na zbudowanie 
aplikacji wielomodułowej, z jednoczesnym wsparciem procesów projektowo-
programowych i testowania (Rys. 5). 
Na potrzeby budowy symulatora oraz systemu zarządzania walką okrętu, 
zestawiono dwa środowiska: projektowo-programowe i testowe. Prace projektowo-
programowe (development) prowadzone są na czterech dwu-monitorowych 
stanowiskach komputerowych, w tym niektóre jednostki wykorzystywane są do 
dostarczania rozproszonych usług serwerowych, tj.: bazy danych, szyna 
systemowa. Proces testowania prowadzi się równolegle do prac 
implementacyjnych prowadzonych w trybie przyrostowym. 
System zarządzania walką okrętu OPM stanowi hierarchiczną, warstwową 

infrastrukturę informacyjną systemu dowodzenia i kierowania środkami walki 

obejmującą: 

 infrastrukturę monitorowania sytuacji taktycznej, w tym własnej pozycji 

geograficznej, 

 systemy kierowania środkami walki, 

 infrastrukturę telekomunikacyjną systemu, 

 system wspomagania dowodzenia, 

 system bezpieczeństwa informacyjnego. 

Infrastruktura monitorowania sytuacji taktycznej (nawodnej, podwodnej 

(minowej), powietrznej, środowiskowej) zapewnia świadczenie usług 

pozyskiwania, syntezy, uwierzytelniania i dystrybucji informacji taktycznej 

w różnych obszarach funkcjonalnych taktycznego wykorzystania okrętu. 
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Rys. 5 Schemat poglądowy architektury teleinformatycznej platformy OSZMIN 

 

Systemy kierowania środkami walki (np. systemy: obrony przeciwminowej, 

obrony przeciwrakietowej, obrony przeciwlotniczej, wspierania szybkiego 

rozpoznania torów wodnych lub środowiska, nawigacyjny, itp.) zapewniają 

realizację fazy wykonawczej zadań okrętu, tj. użycia uzbrojenia do odparcia lub 

likwidacji zagrożeń, zgodnie ze specyfiką obszarów funkcjonalnych pola walki 

i różnorodności wykorzystywanych sensorów i efektorów. 

Infrastruktura telekomunikacyjna zapewnia świadczenie szeroko rozumianych 

usług telekomunikacyjnych na rzecz systemu dowodzenia: narodowego  

i koalicyjnego wykorzystując zintegrowany system łączności i wymiany danych. 

System wspomagania dowodzenia zabezpiecza: 

 syntezę, analizę i ocenę sytuacji taktycznej, 

 wypracowanie wielowariantowych decyzji i ich ocenę w oparciu o prognozę 

ich skutków, 

 kontrolę wykonawstwa zadań, 

 logistykę informacyjną, obejmującą: administrowanie infrastrukturą 

informatyczną i łączności tj. utrzymywanie i archiwację taktycznych zasobów 
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informacyjnych, wytwarzanie i dystrybucję dokumentów, kontrolowanie ich 

obiegu i archiwizację, itp. 

System bezpieczeństwa informacyjnego monitoruje i zabezpiecza próby 

nieautoryzowanego dostępu do systemu zarządzania walką okrętu, zarządza 

odtwarzaniem potencjału informacyjnego systemu, itp. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Przedstawiona platforma, zawierająca zarówno gotowe komponenty okrętowego 

systemu zarządzania walką jak i symulowane elementy okrętowego środowiska 

sprzętowego, zbudowana na bazie rozproszonej infrastruktury telekomunikacyjnej, 

umożliwia budowę, weryfikację oraz walidację wymagań funkcjonalnych 

i technicznych (taktyczno-technicznych) na system zarządzania walką okrętu OPM 

dla różnych wariantów zagrożeń występujących podczas wykonywanych zadań 

oraz efektywne wdrażanie kolejnych systemów zarządzania walką dla okrętów 

OPM. 

Głównym jej celem było sprawdzenie efektywności zaproponowanej 

infrastruktury, umożliwiającej komunikację usługową pomiędzy systemami. 

Zaproponowana architektura zapewnia możliwość re-używalności 

scentralizowanych komponentów i łatwą rozszerzalność o nowe elementy, 

przyjmując wspólną definicję najważniejszych słowników w domenie technicznej. 

Projekt umożliwił praktyczne wypracowanie mechanizmów komunikacji 

międzysystemowej, uwzględniających architekturę współdzielenia informacji 

poprzez jej wymianę w trybach synchronicznym i asynchronicznym, persystencję 

komunikatów, dostosowywanie komunikatów do platform sprzętowych 

i programowych, a także łatwość uczestniczenia w komunikacji tak dla serwisów, 

jak i dla klientów usług. Sprawdzono także efektywność dostępu do 

zdefiniowanych, centralnie zarządzanych, kluczowych serwerów usług. 

Zaproponowana, zweryfikowana architektura platformy powinna być podstawą 

przy opracowywaniu docelowej architektury rzeczywistego systemu zarządzania 

walką okrętu OPM, zgodnie z założeniami zebranymi w projekcie Założeń 

Taktyczno-Technicznych na okrętowy system zarządzania walką okrętu OPM –  

w zakresie funkcjonalnym. 

Należy podkreślić, że w dalszym ciągu jest konieczność prowadzenia prac nad 

budową kolejnych modułów funkcjonalnych tworzących architekturę 

demonstratora (SWOSZMIN, WOSZMIN i SWOSZMIN) i wykorzystywania tego 

demonstratora jako platformy do budowy i wdrażania nowych systemów 

zarządzania walką okrętu obrony przeciwminowej oraz modernizacji dotychczas 

eksploatowanych systemów z tego zakresu, wdrożonych przez OBR CTM S.A. 

Platforma ta zapewnia bowiem budowanie tańszych, szybszych i jakościowo 

lepszych, bo gruntownie przetestowanych w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistych, aplikacji funkcjonalnych, wspierających działania osób 

funkcyjnych okrętów OPM. 
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