
Journal of KONBiN 2(18)2011 

ISSN 1895-8281 

 

 
137 

 

 

ENGINEER RECONNAISSANCE 

FIELD REPORTING SYSTEM 

 

TERENOWY SYSTEM MELDUNKOWY  

Z ROZPOZNANIA INŻYNIERYJNEGO 
 

Tomasz Ratajczak, Sławomir Kośnik 
 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego we Wrocławiu 

witi@witi.wroc.pl, ratajczak@witi.wroc.pl 
 

Abstract: Engineer Reconnaissance Field Reporting System (Polish: Terenowy 

System Meldunkowy z Rozpoznania Inżynieryjnego  TSM-RI) is a dedicated 

autonomous software providing data acquisition and processing capabilities in the 

area of engineer reconnaissance of both the friendly and adverse forces. The 

program prepares engineer recce data acquired in a form allowing the staff to plan 

further actions. Reports are prepared in the form of electronic data sheet filled out 

in the field during the recce operations. One of the key elements of this system is an 

engineered facility and structure database. The database is indispensable for 

estimation of situational awareness from the engineering point of view and then for 

deciding on further actions. The system utilizes proper information exchange 

protocols compatible with the battle management and tactical communication 

systems used by the Polish Army.  
 

Keywords: engineer reconnaissance, reporting system, formal reports, engineered 

facility and structure database, digital maps 
 

Streszczenie: Terenowy System Meldunkowy z Rozpoznania Inżynieryjnego (TSM-

RI) jest autonomicznym oprogramowaniem służącym do gromadzenia 

i przetwarzania danych o sytuacji inżynieryjnej wojsk własnych i przeciwnika. 

System służy przygotowaniu danych z rozpoznania inżynieryjnego w formie 

pozwalającej oddziałom decyzyjnym planowanie działań. Przygotowanie 

meldunków odbywa się na elektronicznych arkuszach danych, wypełnianych 

w trakcie przeprowadzanego rozpoznania w terenie. Jednym z kluczowych 

elementów tego systemu jest baza danych obiektów inżynieryjnych, niezbędna do 

oceny sytuacji inżynieryjnej, umożliwiająca wypracowanie decyzji do dalszego 

działania. System wykorzystuje odpowiednie protokoły wymiany informacji, co 

przekłada się na kompatybilność z istniejącymi w WP systemami łączności 

i dowodzenia. 
 

Słowa kluczowe: rozpoznanie inżynieryjne, system meldunkowy, meldunki 

sformalizowane, baza obiektów inżynieryjnych, mapy cyfrowe 
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1. Wstęp 

Reforma Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pociągnęła za sobą między 

innymi zmniejszenie stanów osobowych polskiej armii. Redukcja etatów 

dotyczyła, również tych wchodzących w skład systemów dowodzenia wojska 

polskiego i do 2009 roku wyniosła około połowę (wypowiedź gen. Franciszka 

Gągora Szefa Sztabu WP w czerwcu 2009 roku na Konferencji Naukowej „Siły 

zbrojne III RP z perspektywy dwudziestolecia”). 

Zmniejszenie stanów osobowych musiało pociągnąć za sobą odpowiednią 

automatyzację systemów dowodzenia, aby nie tylko sprostać rosnącym 

wymaganiom współczesnego pola walki, ale też, aby bez kompleksów można było 

współdziałać z innymi armiami państw NATO w różnych operacjach na całym 

świecie. 

W armii polskiej już od końca lat dziewięćdziesiątych, a więc praktycznie od 

momentu wejścia do struktury Paktu Północno-atlantyckiego można zaobserwować 

intensyfikację prac związanych z pozyskaniem systemów teleinformatycznych 

zapewniających systemowi dowodzenia odpowiednie warunki do zabezpieczenia 

planowania i kierowania operacjami.  

Jedną z przesłanek wskazujących na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesny 

system pozyskiwania danych do pracy sztabów jest zainteresowanie Departamentu 

Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej pozyskaniem systemu 

mogącego w krótkim czasie, zbliżonym do czasu rzeczywistego, zbierać dane dla 

sztabów nie tylko z pola walki, ale też wykonywać zadania podczas pokoju.  

Dla przykładu w wojskach inżynieryjnych na chwilę obecną funkcjonuje jeszcze 

system mający swój początek w latach osiemdziesiątych. Dane na temat obiektów 

inżynieryjnych i działań inżynieryjnych przeciwnika pozyskiwana jest przy 

pomocy wyeksploatowanego mocno sprzętu produkowanego jeszcze w Związku 

Radzieckim oraz innych państwach dawnego Układu Warszawskiego. Meldunki 

wykonywane były w sposób ręczny i przekazywane po powrocie z działań 

rozpoznawczych. O automatyzacji pozyskiwania inżynieryjnych danych 

rozpoznawczych i przesyłaniu ich w krótkim czasie nie mogło być żadnej mowy.  

Taki stan rzeczy jest nie do przyjęcia w sytuacji, kiedy wymagana jest 

natychmiastowa reakcja, a na temat miejsca prowadzenia działań można uzyskać 

szybkie informacje, tylko poprzez przekaz ustny. Taki sposób przekazywania 

informacji nie zapewnia pełnego zobrazowania sytuacji i podjęcia odpowiedniego 

działania. 

Z tej przyczyny w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej realizowana jest 

praca, której celem jest stworzenie dedykowanego komputerowego systemu 

zastępującego dotychczasowy („odręczny”), pozwalający w maksymalnie krótkim 

czasie zebrać inżynieryjne dane rozpoznawcze, odpowiednio je przetworzyć 

i przesłać do dowolnego miejsca w ugrupowaniu bojowym. Propozycją takiego 

systemu jest właśnie Terenowy System Meldunkowy z Rozpoznania 

Inżynieryjnego.  
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W dalszej części pracy, ze względu na ograniczenia objętościowe niniejszej pracy, 
zostaną przedstawione najważniejsze możliwości funkcjonalne dla użytkownika 
systemu TSM-RI. 

2. Podstawowe dane systemu TSM-RI 

Terenowy System Meldunkowy z Rozpoznania Inżynieryjnego stanowi zestaw 
specjalistycznego oprogramowania klienckiego przeznaczonego do realizacji zadań 
z rozpoznania inżynieryjnego (rys. 1). 
 

 
Rys. 1. Widok okna programu TSM-RI 

 
TSM-RI pracuje w środowisku WINDOWS-XP w oparciu o serwer bazy danych 
Microsoft SQL Server. Charakteryzuje się strukturą wielomodułową, w których 
skład wchodzą relacyjne bazy danych zawierające: 
 szablony elektronicznych arkuszy meldunków,  
 zestaw map topograficznych w formacie CADRG, VPF, SHP,  

z możliwościa lokalizacji w terenie, 
 zbiór znaków taktycznych, zgodnych z APP-6A (rys. 2), 
 dane dotyczące obiektów inżynieryjnych (BOI), w tym:  

a) zbioru danych o minach, improwizowanych ładunków wybuchowych, 
b) zbioru danych sylwetek podstawowego sprzętu bojowego wojsk własnych  

i przeciwnika, 
c) zbioru danych obiektów komunikacyjnych (dróg, mostów, wiaduktów, 

tuneli, promów, przepustów, brodów, i innych obiektów 
komunikacyjnych), 

d) zbioru danych o obiektach hydrotechnicznych, 
e) miejscach dogodnych do urządzania przepraw, 
f) ciekach wodnych, źródeł poboru wody.  
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Rys. 2. Zbiór znaków taktycznych 

 

Na rysunkach 3-5 pokazano przykładowe okna BOI zawarte w TSM-RI. 

 

 
 

Rys. 3. Baza danych min 
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Rys. 4. Baza obiektów inżynieryjnych – mosty, wiadukty 

 

 
 

Rys. 5. Baza danych o obiektach technicznych 

3. Szablony meldunków 

Głównym celem aplikacji jest możliwość sporządzenia meldunku z rozpoznania 
inżynieryjnego. Ze względu na różnorodność zadań, często ze sobą ściśle 
powiązanych, w aplikacji przyjęto podział meldunków na meldunek główny – 
zawierający podstawowe informacje na temat wykonywanego zadania oraz 
meldunki szczegółowe, będące załącznikami meldunku głównego. Meldunek 
szczegółowy dotyczy konkretnego zadania z możliwością powiązania go z innym 



Engineer reconnaissance field reporting system 

Terenowy system meldunkowy z rozpoznania inżynieryjnego 

 

 
142 

meldunkiem szczegółowym, wynikającym z charakteru wykonywanego zadania. 
(np. przy rozpoznaniu odcinka drogi mamy możliwość dowiązania do meldunku 
DROGA, meldunku MOST, PRZESZKODA WODNA, itp.). Na rys. 6a i 6b 
pokazano układ zależności meldunku głównego i meldunku szczegółowego 
(struktura „drzewa” – lewa strona okna programu) oraz przykładowy meldunek 
szczegółowy przygotowany do wypełnienia (środkowa część okna programu). 
 

 
 

Rys. 6a. Widok struktury meldunków wraz z przykładowym meldunkiem szczegółowym z 

rozpoznania mostu 

 
 

Rys. 6b. Widok struktury meldunków wraz z przykładowym meldunkiem 

szczegółowym z rozpoznania mostu 
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W oprogramowaniu występują następujące rodzaje meldunków szczegółowych: 
NPEL   -  meldunek z Rozpoznania Przeciwnika, 
CHEMIK -  meldunek z Rozpoznania Chemicznego, 
DROGA -  meldunek z Rozpoznania Odcinka Drogi, 
TEREN -  meldunek z Rozpoznania Terenu, 
ZAPORA -  meldunek z Rozpoznania Zapór Minowych, 
WODA  -  meldunek z Rozpoznania Przeszkody Wodnej, 
PRZESZ -  meldunek z Rozpoznania Przeszkody Terenowej, 
MOST  -  meldunek z Rozpoznania Mostu, 
HYDRO -  meldunek o Obiekcie Hydrotechnicznym, 
MATERIAŁ -  meldunek o Miejscowych Zasobach Materiałowych, 
ŹRÓDŁO -  meldunek z Rozpoznania Źródła Wody, 
MIASTO -  meldunek o Rejonie Zurbanizowanym, 
INNE  -  meldunek Dowolny. 
Częścią główną w meldunkach jest okno robocze powiązane z mapą rejonu 
realizowanego zadania. W tym obszarze na podkładzie mapy topograficznej 
użytkownik ma możliwość stworzenia graficznego opisu sytuacyjnego 
wykonywanego zadania, z wykorzystaniem bazy znaków taktycznych czy  
z podręcznego „szkicownika” (rys. 7). W dalszej części meldunku użytkownik 
dokonuje opisu tekstowego poprzez pola edycyjno-przeglądowe.  
 

 
 

Rys. 7. Okno „szkicownika” 

4. Możliwości funkcjonalne systemu 

System TSM-RI charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością w zakresie tworzenia 
meldunków z rozpoznania inżynieryjnego. Posiada narzędzia, które generalnie 
często zautomatyzowują proces tworzenia meldunków. Jednym z nich jest 
wbudowana baza danych obiektów inżynieryjnych (BOI), która zawiera pomocne 
dane przy sporządzaniu meldunku z rozpoznania inżynieryjnego. Baza ta została 
wykonana w oparciu o ideę GIS-u. Na mapie cyfrowej wyświetlane są obiekty 
opisane w BOI. Dzięki temu użytkownik, wykonujący zadanie z rozpoznania 
inżynieryjnego, może posiłkować się danymi (po weryfikacji ich w terenie) przy 
sporządzaniu meldunku. Na rys. 8 pokazano zdefiniowane obiekty mostowe 
w okolicy Wrocławia oraz przykładową kartę katalogową wybranego mostu.  
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Rys. 8. Okno mapy z naniesionymi elementami BOI i przykładowa karta mostu 
 

Podobną funkcję mają zastosowane w oprogramowaniu mapy wektorowe 

w formacie SHP, VPF wraz z bazą atrybutów. Ponadto, w oprogramowaniu 

dostępne są narzędzia edycyjne tekstu i obrazu, analityczne i techniczne, 

umożliwiające niezawodną pomoc przy sporządzaniu meldunku w terenie. 

Wspomnieć tu należy, m.in. o możliwości wykonania profilu terenu (rys. 9), 

symulacji oszacowania terenu zalanego na podstawie znajomości poziomu wody 

dla danego punktu w terenie, stworzeniu modelu 3D terenu, możliwości 

wprowadzenia zaczytania danych z urządzeń i przyrządów pomiarowych, 

dostępnych podczas przeprowadzanego rekonesansu w terenie. 
 

 
 

Rys. 9. Okno narzędzia – wykres profilu terenu 
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Uniwersalność systemu TSM-RI została zapewniona przez opracowanie 

odpowiednich protokołów wymiany informacji, co przekłada się na 

kompatybilność z istniejącymi w WP systemami łączności i dowodzenia takimi 

jak: SZAFRAN–ZT, STORCZYK i IRYS, poprzez zastosowanie 

sformalizowanych protokołów wymiany informacji zgodnych z AdatP-3 (rys. 10). 

 

 
 

Rys. 10. Widok narzędzia do generowania dokumentów zgodnych ADAT-P3 

5. Transfer danych 

W zależności od możliwości transferu danych, użytkownik ma możliwość wysłania 

raportu z działań inżynieryjnych w postaci meldunku uproszczonego 

(pozbawionego elementów graficznych), meldunku pełnego (zawierającego 

elementy graficzne) lub meldunku sformalizowanego (wykonanego zgodnie 

z ADAT-P3). Transmisja danych może odbywać za pomocą środków łączności 

przewodowej, światłowodowej lub radiowej (radiostacje, radiolinie). Obecnie  

w WITI trwają prace nad zastosowaniem systemu WIMAX do przesyłania danych 

z TSM-RI. System WIMAX może pracować w architekturach: Punkt-Punkt, 

Punkt-Wielopunkt, dzięki czemu istnieje możliwość przesyłania danych z kilku 

źródeł. Platforma umożliwia, na dzień dzisiejszy przepustowość łącza do 25 Mbps 

przy szerokości kanału 7MHz i zasięgu do 35 km.  

6. Zalety systemu TSM-RI 

Do najważniejszych zalet systemu należy: 
 łatwość obsługi,  
 praca nad zdefiniowanym formularzem z działań rozpoznania inżynieryjnego, 
 zapewnienie elektronicznej ewidencji, archiwizacji danych, 
 zautomatyzowanie działań przy sporządzaniu meldunku poprzez zastosowanie 

elementów GIS, 
 zastosowanie narzędzi analityczno-technicznych w procesie tworzenia 

meldunku,  
 stworzenie hierarchii uprawnień do zarządzania i obsługi aplikacji, 
 współpraca z innymi systemami łączności i dowodzenia poprzez zastosowanie 

protokołów ADAT-P3, 
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 możliwość wielokrotnej edycji meldunków, a tym samym wprowadzania 
aktualnych danych. 

7. Podsumowanie 

Opracowywany system TSM-RI jest pierwszym systemem do tworzenia 

meldunków z rozpoznania na potrzeby wojsk inżynieryjnych, a także innych 

rodzajów wojsk. Praktycznie każdy z meldunków posiada możliwość zawarcia 

wszystkich potrzebnych danych do podjęcia decyzji w fazie planowania oraz 

kierowania działaniami. Można wykorzystać nie tylko informacje opisowe, ale 

posiłkować się też możliwością wykorzystania rysunków i szkiców. System jest  

o tyle ciekawy, że zapewnia także możliwość tworzenia dokumentu z rozpoznania 

przez kilku użytkowników jednocześnie. To oczywiście skraca czas wykonania 

zadania rozpoznawczego w terenie. Jednocześnie użytkownik systemu ma 

możliwość rozbudowy istniejącej bazy danych oraz wnoszenia aktualizacji.  

Wydaje się, że obrany kierunek tworzenia dokumentów z rozpoznania 

inżynieryjnego jest słuszny, gdyż dodatkowo pojawia się możliwość częściowego 

wykorzystania go przez sztaby kryzysowe w obliczu klęsk żywiołowych. 

(MELDUNEK – WODA, CHEMIK, ŹRÓDŁO, MOST, HYDRO czy baza 

obiektów inżynieryjnych). System może służyć jednocześnie jako sposób 

przechowywanie danych z prowadzonego monitoringu. 

Jednoczesny rozwój systemów przekazywania danych drogą bezprzewodową 

sprawia, że możliwości przesyłowe środków łączności ciągle rosną. Jest to 

niezaprzeczalny dowód na to, że aby można było je wykorzystać w pełni należy 

tworzyć taki zbiór danych, który to zapewni. System TSM-RI pozwala tworzyć 

takie dane. 
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