
ISSN 1231 - 9155

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
I SYSTEMY ZARZĄDZANIA

W TRANSPORCIE SZYNOWYM

ZESZYTY
NAUKOwO-TECIINICZNI:
s'rOwARZY-'szENI/x INŻYNI EROW
I TECHNIKOW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ODDZIAŁ w KRAKOWIE

Seria: MATERIAŁY
KONFERENCYJNE

Nr 2(104)/2014

Kraków 20l4



ZESZYTY NAUK(_)WO-TECHNIC7.NE
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW' I TE(ĹHNIK(L)\X›' KOMUNIKACJI

RZECZPOSPOLITE] POLSKIE]
ODDZIAŁ W' KRAKOW/IE

seria: MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Nr 2( I()-"I)/2()l-4

RESEARCH ANI) TIŠCHNICAI- PAPIŠRS
OF POLISH ASSOCIATION FOR TRANSPORTATION ENGINEIŠRS

IN (ĹRACOW/
scrics: PR(Ĺ)(ÍI.'ĹIŠI)IN(ŠS

Nu 2(104)/201-1

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
| SYSTEMY ZARZĄDZANIA

W TRANSPORCIE SZYNOWYM

MODERN TECHNOLOGIES
AND MANAGEMENT SYSTEMS

FOR RAIL TRANSPORT

Kraków 2014



Zeszyty Naukowo-Techniczne
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Krakowie.
Seria: Materiały Konferencyjne
Czasopismo wydawane od 2002 roku jako
kontynuacja tytułu Zeszyty Naukowo-
Techniczne Oddziału Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji
w Krakowie wydawanego od 1994 roku

Redaktor naczelny
dr inz'. _]olanta Żurowska
(SITK RP Oddział w Krakowie)
jmzur@*pk.edu.pl

Sekretarz redakcji
mgr inź. Danuta Schwertner
(Politechnika Krakowska)
dschwerCalŸlpkedupl

Rada programowa
dr inz'. Andrzej Gołasze'wski
(niezależny konsultant)
mgr inz'. Andrzej Kollbek
(GDDKiA Oddział w Krakowie)
prof dr hah. inz'. Stanisław Krawiec
(Politechnika Śląska)
mgr inź. Mariusz Szałkoufski
(MPK SA. w Krakowie)
prof dr hah. inź. Antoni Szydło
(Politechnika Wrocławska)
dr inź. Andrzej Źurko'wski
(Instytut Kolejnictwa)

Redaktorzy tematyczni
prof PK dr hab. inz'. IViesław Starou'icz
(Politechnika Krakowska - transport miejski)
prof dr bab. inz'. Włodzimierz Czyczuła
(Politechnika Krakowska - transport kolejowy)
prof PK dr hah. inź. janusz Chodur
(Politechnika Krakowska - transport drogowy)

Redaktor statystyczny
dr inź. Zofia Bryniarska
(Politechnika Krakowska)

Redaktor językowy
mgr Agata Mierzyńska
(Urząd Miasta Krakowa)

Streszczenia w jezyku angielskim
dr inz'. Zofia Bryniarska
(Politechnika Krakowska)

Adres Redakcji
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel/fax 12 658 95 74

Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja
papierowa.

Tytuły i streszczenia artykułów w języku
polskim i angielskim są dostępne w wersji
elektronicznej na stronie: http://krakow.sitk.
org.plNVydawnictwa/wydawnictwahtrnl

Bazy indeksująçe artykuły
Baza BAZTECH - http://baztech.icm.edupl/
Baza Indem Copernicus - http//
indexcopernicus.com/

Informacje dodatkowe
Za wydrukowane artykuły autorzy nie
otrzymują honorarium.
Za treść i formę ogłoszeń i reklam redakcja
nie odpowiada.

Nakład: 500 egz.

Skład: Piotr Drapa
Druk: Wydawnictwo PiT Kraków,
ul. Ułanów 54/51, 51-455 Kraków
tel. 12 290 _52 10



sPIs TREŚCI

CZĘŚĆ 1 _ ARTYKUŁY RECENZOWANE .................................. 5
Dominik Adamski, Witold Olpiński
Jednolita metoda badania kompatybilności elektromagnetycznej taboru i urządzeń stwierdzania

niezajętości toru .............................................. 7
Jan Aleksandrowicz, Konrad Chwastek
Analiza funkcjonowania systemu sterowania ruchem na ciągu tramwajowym

Lipińskiego - Czerwone Maki w Krakowie ...............................23
Henryk Baluch, Maria Bałuch, lwona Nowosińska
Ocena degradacji nawierzchni kolejowej jej spodziewanej intensywności ...................37
Tadeusz Basiewicz, Andrzej Gołaszewski, Jacek Kukulski, Kazimierz Towpik
Podłoże toru na liniach Kolei Dużych Prędkości (KDP) ............................43
Mirosława Bazarnik
Potencjał naziemnego skaningu laserowego 3D w inwentaryzacji i monitoringu tuneli kolejowych...... 55
Dorota Karolina Błaszkiewicz, Włodzimierz Czyczuła, Małgorzata Urbanek
Konstrukcja nawierzchni kolejowej w łuku o małym promieniu ........................69
Roman Bogacz, Kurt Frisehmuth
Ważniejsze zjawiska dynamiczne w Kolejach Dużych Prędkości........................ 79
Sławomir Bukowski, Radosław Mazurkiewicz
Opiniowanie zgodności elementów infrastruktury z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności

podsystemu „Infrastruktura” .......................................95
Tomasz Czauderna, Michał Maniowski
Analiza dynamiczna układu napędowego ze sprzęgłami 4-cięgłowymi stosowanego w tramwajach . . . . 107
Juliusz Engelhardt
Finansowanie działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po wyroku Europejskiego Trybunału

Sprawiedliwości z 30 maja 2013 roku ................................. 115
Jan Gertz
Koncepcja laboratorium inżynierii ruchu kolejowego, tworzonego na Wydziale Inżynierii

Lądowej Politechniki Krakowskiej ................................... 137
Radosław Gleba, Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny
Problem zdolności przepustowej linii kolejowych w obszarze aglomeracji trojmiejskiej .......... 145
Radosław' Gleba, Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny
Wielowariantowa analiza wpływu modemizacji linii kolejowej nr 201 na dostępność kolejową

gdyńskiego portu ............................................ 167
Marek Jabłoński, Adam Jabłoński
Prewencyjne zarządzanie utrzymaniem infrastruktury kolejowej a zarządzanie konfiguracją ........ 183
Kazimierz Klosek, Janusz Sobolewski, Daniel Konopka
Aktualizacja wymagań EBA (2014) dotycząca badań geosyntetyków dla budownictwa kolejowego

w Niemczech .............................................. 197
Julian Kominowski, Bogdan Sowiński
Monitorowanie stanu nawierzchni zmodernizowanego toru kolejowego ................... 215
Paweł Kwaśniewski, Tadeusz Knych, Grzegorz Kiesiewicz, Andrzej Mamala, Wojciech Ściężor,
Michal Jabłoński, Artur Kawecki, Radosław Kowal, Paweł Gaś, Adolf Bogacki, Ryszard Gregula,
Leszek Błędowski, Artur Rojek, Wiesław Majewski
Nowej generacji elementy połączeń nośnych górnej sieci trakcyjnej ..................... 225
Ewelina Kwiatkowska
Ocena wpływu konstrukcji nawierzchni kolejowej na propagację w podtorzu kolejowym drgań

generowanych przez pociąg typu Pendolino ED 250. . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ . . . _ . . 237
Marek Łoboda
Rejestracja wyładowań atmosferycznych i wykorzystanie tych danych dla potrzeb transportu kolejowego 247
Andrzej Massel
Ocena stanu infrastruktury w skali sieci kolejowej _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Jacek Paś, Magdalena Kamińska
Nowoczesne technologie logistyki wymiany rozjazdow kolejowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.
Marek Patoka, Adam Szeląg
Kolejowe obszary stykowe systemów 25 kV AC i 3 kV DC - wybrane zagadnienia ............. 285



Jan S. Pietras, Jakub Zięba
Modelowanie programem MIDAS w prognozowaniu poziomu drgań gruntu w sąsiedztwie

tras kolejowych ............................................. 297
Elżbieta Pilecka, Włodzimierz Matusik
Wykorzystanie modelowania 3D do analizy wpływu podwyższania prędkości eksploatacyjnych

na statecznośc' nasypu kolejowego ................................... 309
Elżbieta Pilecka, Dariusz Szwarkowski
Analiza stateczności nasypu kolejowego z wbudowaną warstwą odpadów.................. 323
Lucjan Siewczyński, Michał Pawłowski
Projektowanie wzmocnień podtorza z wykorzystaniem wykresów ...................... 337
Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł
Projektowanie wibroizolacji nawierzchni szynowej na przykładzie modernizacji stacji Kraków Główny. . 345
Andrzej Uznański
Nowoczesne i klasyczne geodezyjne techniki pomiarowe na obszarach kolejowych. . . . . . . . . . . . . 357
Andrzej Uznański
Praktyka realizacji iopracowania pomiarów satelitarnych punktów kolejowej osnowy geodezyjnej . . . . 371
Jarosław Wołejszo, Bartosz Biernacik
Możliwości zastosowania Platformy Jaśmin w systemie zarządzania transportem szynowym ....... 383
Wiesław Zabłocki
Zagadnienie sprzeczności i wykluczeń specjalnych w technice srk...................... 399
Maciej Zalewski, Paweł Wajda
Bezczynność organu oraz przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, jako bariery

dla efektywnego zarządzania pracami rewitalizacyjnymi i inwestycyjnymi w obszarze
infrastruktury kolejowej ......................................... 407

Andrzej Żurkowski
Ocena porównawcza wykorzystania polskiej infrastruktury kolejowej w przewozach pasażerskich ..... 421
STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW .............................. 431

CZĘŚĆ II - REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI ...................... 449
Magdalena Garlikowska
Normy w badaniach naukowych. Teoria i praktyka .............................. 451
Karol Trzoński
Partnerstwo publiczno-prywatne szansą rozwoju kolei ............................ 459
Adam Wielądek
O kolei, a szczególnie infrastrukturze, bez iluzji, ale i uprzedzeń....................... 465
STRESZCZENIA ANGIELSKIE REFERATÓW ............................... 483

SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W KWARTALNIKU „ZESZYTY NAUKOWO
-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIEROW I TECHNIKOW KOMUNIKACJI RP
ODDZIAŁ W KRAKOWIE" W 2014 ROKU ............................. 485

INFORMACJIE O KONFERENCJI ..................................... 492

SPONSORZY KONFERENCJI ........................................ 493

INFORMACJE FIRM, PRZEDSIĘBIORSTW l ORGANIZACJI ...................... 494

INFORMACJE DLAAUToRóW ...................................... 502



czĘśĆl

ARTYKUŁY RECENZOWANE



NI' 2(104) ZESZYTY Ni'\LlKO\*VOTECHNICZNE SITK RP. ODDZIAŁ \V KRAKO\'VIE 2014-

Mozuwości zAsTosowANlA PLATFORMYJAŚMIN
w sYsTEMIE zARzĄDzANIA
TRANSPORTEM szYNowYM1

Jarosław Wołejszo Bartosz Biernacik
płk prof. dr hab. inż.` Akademia Obrony' Narodowej` \Xfy- ppłk dr inż. Akademia Obrony Narodowej, Zakład Tele-
dzial Zarzadzania i Dowodzenia` tel.: +48 22 6 813 597 informatyki i Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Wydzial
fax: +48 ('22) 6 813 830, e-mail: j.wolejszO(ČI`aon.edu.pl Zarzadzania i Dowodzenia, tel/fax.: +48 22 6 815 009,

e-mail: b.biernacikfl!*aon.edu.pl

Streszczenie. Artykuł zawiera opis nioz'liwosi'i wykorzystania Sieciin'entiycznej Platformy
Dleinjormatycznejjas'min w systemie zarzadzania transportem szynouyni. /1utorzy odwołuja sie
do doświadczeń wojska z zakresu rozwoju systemów wspomagania do'u-›'odzenia. zc'skazuja korzys'ci
wynikajace z wykorzystania w Siłac/o Zbrojnyc/:i RP. Szczególny nacisk kłada na prowadzone
w Wydziale Zarzadzania i Dozc/odzenia Akademii Obrony Narodowej badania naukowe. kto'-
re spowodowały, we współpracy z przemysłem krajowym. stworzeniem i rozwojem unikatowych
rozwiazan w skali Europy i NATO. a które sa wysoce cenionymi na całym świecie narzędziami
zbudowanymi w zgodzie z teoria działań sieciocentrycznyc/o oraz architektura SOA. Autorzy prze-
koni/ja, że dostępne w wojsku rozwiazanie może bez konieczności ponoszenia duźycb nakładów
pracy i srodkow jinansoii'ycb dostosowane do potrzeb transportu kolejowego - zarzadzania jego
potencjałem zaro'zwzo stacjonarnym, jak i rucbomym.

Słowa kluczowe: NNEC. SOA. SPT_]as'min. Systemy Wspomagania Dowodzenia. Zin-
tegrou.›'any System Zarzadzania Yi'ansportem Kolejozi'ym (ZSZTK). Bieźacy Obraz Sytnacji Ko-
ltjo-u.-'ej RP (BOSKRP). Podsjs'stem Dynamicznej Informacji Pasażerskicj (PD]P). Podsystemu
Diagnostycznego lnfl'astruktury Kolejowej (PDIK). Podsystem Obiegu Informacji

Dynamiczny rozwój transportu kolejowego, po zakończonej wiele lat temu
elektryfikacji, która pozwoliła na skok jakościowy i zastąpienie lokomotyw paro-
wych lokomotywami wykorzystującymi energię elektryczna, znacząco osłabł. Nie
pomogły polskim kolejom zmiany ustrojowe, gdyż nie zdecydowano się finanso-
wo wspierać tę gałaź transportu, przez co jej rozwój praktycznie został zatrzyma-
ny. Wiele linii kolejowych zostało zlikwidowanych, znaczna cześć infrastruktury
uległa zniszczeniu lub dewastacji. Dopiero kolejna zmiana, polegająca na naszym
wstapieniu do W Unii Europejskiej pozwoliła mieć nadzieję na jej rozwój, dzięki
finansowaniu ze środków unijnych. _jednak musiała minąć dekada naszego człon-
kostwa, aby zwykły Obywatel zaczał dostrzegać najnowsze zmiany w krajowym
kolejnictwie, polegające na inwestycjach w infrastrukturę kolejowa jak również
w coraz nowsze składy do przewozu ludzi i towaru.

l Wkład procentowy poszczególnych autorów: Wołejszo J. 20%, Biernacik B. 80%
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Ten coraz bardziej zauważalny rozwój transportu szynowego powoduje zwięk-
szanie ruchu kolejowego, którym należy zarządzać. Stąd pojawia się potrzeba mo-
dernizacji sposobu zarządzania infrastrukturą kolejową. Istnieje potrzeba stwo-
rzenia zintegrowanego systemu Sterowania Ruchem Kolejowym, który umożliwi
skuteczne zarządzanie posiadanymi przez kolej zasobami w czasie rzeczywistym,
w sposób automatyczny w czasie rzeczywistym, w sposób niewymagający inge-
rencji operatorów. Choć brzmi to dość nierealnie, w tym krótkim artykule autorzy
dowiodą, że jest to możliwe.

Opisana sytuacja dotycząca niedoinwestowania i braku wystarczających nakła-
dów na inwestycje w kolejnictwie jest sytuacją analogiczną również w innych sek-
torach gospodarki. Tak samo działo się również, w pewnym okresie, m.in. w Siłach
Zbrojnych RP W wyniku tego nastąpiło zahamowanie rozwoju potencjału naszej
armii, nastąpiło zacofanie technologiczne w stosunku do armii państw Europy Za-
chodniej i dopiero wstąpienie Polski do NATO, a później do Unii Europejskiej
wymusiło podjęcie szeregu decyzji dotyczących zmian w SZ RP.

Doświadczenia wojskowe z wykorzystaniem platformy Jaśmin

Tym, co łączy zarówno transport kolejowy i działania Sił Zbrojnych jest po-
trzeba posiadania aktualnych i pewnych informacji. Bez tego podjęte działania
obarczone są dużym ryzykiem, a wynikające z nich decyzje są często niedokładne
lub błędne. Możliwości zdobywania takich informacji wzrosły znacząco dzięki roz-
wojowi informatyki i łączności w drugiej połowie XX wieku. Zauważalna stała
się konwergencja usług dotychczas zarezerwowanych dla łączności z informatyką.
Powstały możliwości tworzenia wspólnych, teleinformatycznych sieci, zapewnia-
jących przesyłanie zarówno danych potrzebnych systemom informatycznym jak
i np. obrazu czy dźwięku.

Dzięki rozwojowi teleinformatyki możliwy stał się gwałtowny rozwój sposobów
zdobywania informacji o zakładanych wymaganiach (dokładnych, aktualnych,
zweryfikowanych itd.). W Siłach Zbrojnych RP nastąpił rozwój systemów kie-
rowania środkami walki oraz systemów wspomagania dowodzenia. Wspomniane
wstąpienie Polski do NATO spowodowało, że musieliśmy podjąć starania, abyśmy
byli w stanie współpracować z naszymi sojusznikami. W tym celu Siły Zbrojne RP
przeszły ogromną przemianę zarówno poprzez wymianę postsowieckiego sprzętu
bojowego, jak również poprzez zmiany organizacyjne. Wymuszony został gwał-
towny rozwój naszych zdolności teleinformatycznych tak, aby Polska była w sta-
nie działać w ramach programu NNEC (ang. NATO Netwurê Enable spzzbí/z'tz'ei'f.

2 NNEC (ang. NA TO Ne'nmrk Enabled Capahilifies) - jest to program. który powstał w trakcie uzgod-
nień NC`3B (NATO C3 Board) w listopadzie 2002 roku. Ma on na celu osi; gnięcie określonych zdolności
przez poszczególne panstwa członkowskie sojuszu - środowiska zapewniającego mozliwość prowadzenia
wspólnych działań sieciocentrycznych poprzez zdefiniowanie architektury standardów, procesów i proce-
dur umożliwiających osiągnięcie wymiany informacji pomiędzyr narodowymi systemami dowodzenia i kie-
rowania środkami walki. Wiecej - patrz: Kącki A.. Szpakowicz R.. System Dunajjako przykład rozwiązań
wpisujących się w koncepcję działań sieciocentryeznych. Sieci leleinłonnatyczne w działaniach sieciocen-
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Prace nad modernizacją naszej armii trwają nadal, a lata naszego przymierza ze
Związkiem Radzieckim nie zostały jeszcze w pełni zastąpione przez NATO-wskie
podejście.

W pierwszym kroku mającym na celu uzyskanie możliwości współpracy z ar-
miami państw NATO podjęty został wysiłek polegający na tym, aby posiadane
systemy kierowania środkami walki miały możliwość wymiany danych z systema-
mi wspomagania dowodzenia. Rozwiązaniem okazał się standard ADatP-ši”, dzięki
któremu możliwe stało się przesyłanie danych pomiędzy nimi.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, podjętym m.in. przez krajowy przemysł
jak i ośrodki naukowe, była implementacja standardów stosowanych w NATO do
istniejących rozwiązań oraz przy tworzeniu nowych systemów. Tak m.in. powstał
system wspomagania dowodzenia C315 jaśmin, który już w swoich założe-
niach był w pełni zgodny z wymaganiami NATO, a był dedykowany dla wojsk
lądowych. jego rozwój trwa nieprzerwanie od niemal dekady i stanowi swoistą
„perełkę” wśród podobnych narzędzi w innych krajach NATO. jest on elementem
Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej Jaśminfl która stanowi kom-
pletne rozwiązanie sprzętowe i programowe zapewniające środowisko do prowa-
dzenia działań sieciocentrycznych w SZ RP.

Początkowo system ten dedykowany był dla wojsk lądowych na poziomie tak-
tycznym. Powstały wersje systemu dedykowane dla poszczególnych poziomów
dowodzenia:

1. Dla spieszonego żołnierza - powstała wersja DSS _IAŚMIN (ang. Dírmozmted
Soldier Sj'i'tem), która poprzez urządzenia końcowe wykonane w wersji ragedy-
zowanej (specjalnej odmianie dla wojska) umożliwia (poprzez ekran dotykowy
lub wizjer zakładany na hełm żołnierza) uzyskać dostęp do bieżących danych
o rozmieszczeniu przeciwnika oraz o wojskach własnych w miejscu, w któ-
rym znajduje się obecnie żołnierz. Dane są przekazywane środkami łączno-

trycznych. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej lnstytutu Zarządzania i Dowodzenia Wy-
działu Wojsk Lądowych Akademii Obrony' Narodowej, AON. Warszawa 2007, s. 82.

3 Standard ADatP-3 to najmniej wymagający dla środków' transmisji danych sposób wymiany danych pole-
gający na przesyłaniu ustandaryzowanych wiadomości w postaci tekstu. Dzięki niemu. posiadając środki
łączności umożliwiające bardzo ograniczoną transmisję danych nadal jesteśmy w stanie korzystac' z syste-
mów informatycznych. Standard ten doczekał wielu Wersji. które nadal są wykorzystywane w wielu armiach
państw NATO. Jest również nadal aktywnie rozwijany w kolejnych wersjach, np. ADatP-37 i inne.

4 Sieciocentryczna Platfomia Teleinformatyczna Jaśmin (SPT Jaśmin) stanowi duży zbiór wzajemnie spój-
nych wyrobów krajowego producenta, finny Teldat. na bazie których można budować zintegrowane syste-
my inlormacyjne dostosowane do potrzeb zamawiających i użytkowników. Jest on aktualnie jedynym tego
typu rozwiązaniem w Polsce. a także w wielu dziedzinach na świecie. W skład omawianej platformy tele-
infomiatycznej wchodzą specjalistyczne komponenty: systemy. podsystemy. urządzenia i oprogramowanie.
z których większość może być również wykorzystywana autonomicznie. Rozwiązanie to cechuje bardzo
duża kompleksowość, spójność - technologiczna, sprzętowa, programowa oraz komponentowa, wszech-
stronne i wiarygodne sprawdzenie, skalowalność, gotowość do użycia w wielu aspektach unikalnos'ć oraz
wysokie oceny w kraju i zagranicą. SPT jaśmin został zaprojektowany w taki sposób. aby posiadał budowę
komponentówą, zgodną z założeniami koncepcji SOA (ang. Service Orienteu' Arclziteerm'e). Architektu-
ra systemu zakłada tworzenie zamkniętych interfejsami komponentów. spełniających biznesowe wyma-
gania i umożliwiających wielokrotne wykorzystanie ich na wyższych poziomach funkcjonalnych. Uslugi
te udostępniają z założenia niezmienne punkty dostępowe i jednocześnie ukrywają wewnętrzne sposoby
implementacji. Ponadto poszczególne komponenty porozumiewają się ze sobą dzięki wspólnemu medium
komunikacyjnemu i mają do niego dostęp niezależny od sprzętu i oprogramowania, na którym działają.
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ści w technologii IP w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego,
a żołnierz może również przekazywać nowe dane o wykrytych obiektach.

` lß -`1

:_ fix' ' ' ° '
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Rys. I . DSS (ang. I.)isnmsed Soldier System) - Odmiana systemu C31.Ŝ_]ašmín (/er/_j›'/zull'mla .r/n'eszo-
„emu żołnierz/m 'i
Zrm//nx zm'u .fi/i/.mp/

2. Na potrzeby dowódców działających w wozach bojowych stworzono odmia-
nę BMS JASMIN (ang. BMS - Battlęfield Mmzzzgwlzent System). Rozwiązanie
to stanowi pokładowy system wspomagania dowodzenia, pozwalający na
dostep do bieżących informacji, podobnie jak ma to miejsce w wersji dla
spieszonego żołnierza. Jest również w pełni kompatybilna z DSS Jaśmin.
Operator w pojeździe ma do dyspozycji komputer ragedyzowany z ekra-
nem dotykowym umożliwiający mu pracę zarówno w ruchu jak i na ze-
wnątrz pojazdu. W tej wersji również wymiana danych nastepuje w oparciu
o transmisje danych poprzez środki radiowe UKF i KF. Możliwa jest rów-
nież łączność w oparciu o środki satelitarne.

3. Dla dowódców na stanowiskach dowodzenia powstala odmiana HMS JASMIN
(ang. HMS - Heat/(1116117813 /lflzmagement SJarre/11). Jest to wersja najbardziej rozbu-
dowana pod wzgledem dostepnych dla operatorów możliwości. Poza dostępem
do bieżącej sytuacji pochodzącej z odmian systemu (DSS i BMS) informacje na
podkładzie mapowym mogą pochodzić zarówno z systemów kierowania środ-
kami walki, jak również z innych systemów wspomagania dowodzenia. Opera-
tor ma również możliwość realizacji procesu dowodzenia, w tym w szczególno-
ści fazy planowania, dzięki wbudowanym modulom funkcjonalnym.
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Rys. 2. BMS (ang. Battlafie/d Management System) - Odmiana systemu CJISjas'min dedykowana dn
pojazdów

Źródło: :I 'u 'u '. .fe/d. It. [1/

..._-___.. _i _JJ l '_L_lV L

Rys. Š. HÅLS (ang. Headquarters Management System) - Odmiana systemu (ĹŠIS`_]as'n1i›1 dedykuu'a-
na na stanowiska dowodzenia

Zwi; ilu: a 'a *u .tz/daty!
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Dostępne początkowo wersje systemu CŜŠIS _]aśmin umożliwily znaczny roz-
wój w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do realizacji procesu
dowodzenia w trakcie prowadzenia działań. Prowadzone przez specjalistów łącz-
ności i informatyki badania umożliwiły uzyskanie interoperacyjności tego systemu
z posiadanymi obecnie innymi systemami kierowania środkami walki w SZ RP.
Możliwość wymiany danych pomiedzy systemami nie ogranicza sie do krajowych
rozwiązań. _jak wspomniano wcześniej, dzięki budowie zgodniej z programem
NNEC oraz stosowanymi w NATO standardami możliwa jest (potwierdzona wie-
loma testami w trakcie Ćwiczeń i warsztatów NATO) wymiana danych z innymi
systemami wspomagania dowodzenia krajów sojuszniczych.

Uzyskane z systemu C518 Jaśmin dane stanowią nieocenione źródło wiedzy
o przeciwniku jak i o wojskach własnych, zarówno dla dowódców odpowiedzial-
nych za stawianie zadań, jak i dla wykonujących je żołnierzy. W sposób nieoceniony
wpływa także na sposób realizacji procesu dowodzenia. Przede wszystkim pozwala
na znaczne zmiany w sposobie jego realizacji. Coś, co do tej pory było robione
„recznie”, poprzez środki łączności (np. aktualizacja położenia i ukompletowania
wojsk własnych) jest realizowane w sposób całkowicie automatyczny i niezależny
od operatorów, bowiem dane o położeniu i ukompletowaniu wojsk wlasnych po-
chodzą z urządzeń i czujników, zamontowanych w środkach łączności, pojazdach
itp. Dzieki temu rośnie świadomość sytuacyjna wszystkich szczebli dowodzenia,
a czas aktualizacji od spieszonego żołnierza po dowódcę dywizji uległ skróceniu
z wielu godzin do kilku sekund. jest to skok jakościowy trudny do porównania
z czymkolwiek innynf. Poza skróceniem czasu przeplywu informacji o wojskach
wlasnych i jego pelnej automatyzacji system pozwala operatorom na poświęce-
nie znacznie wiçkszej uwagi na najważniejszą czynność dowódcy - na planowanie
i kontrole działań.

Polska nie jest jedynym krajem stawiającym na wsparcie informatyczne do-
wódców przez systemy informatyczne, czego dowodami są dzialania państw
NATO w tym kierunku (w tym szczególnie Stanów Zjednoczonych, które już na
początku XXI wieku, w programie Joint Vision 2020 zapisały potrzebę tworzenia
„cyfrowej” brygady, a ostatnio powołały oddzielny rodzaj sił zbrojnych - wojska
cybernetyczne). Najbardziej obecnie doświadczona w prowadzeniu działań bojo-
wych armia świata - armia Izraelska również powołała do życia nowy rodzaj sił
zbrojnych - wojska C41 lzraelskich Sił Obrony oraz wdrożyła nowe rozwiązanie
- wspólną cyfrową sieć dowodzenia i kontroli, DAP (ang. Digital Army Progi'aiii),
a w języku hebrajskim Tzayadß. Realizacja tego programu trwa od dekady (a wiec
bardzo podobnie jak ma to miejsce w SZ RP), a jego koszt jest szacowany na wiele
miliardów dolarów, w tym cześć środków pochodziła z dotacji USA (na tak idealną

5 Jedynym port'm'nywalnytn skokiem _jakościowym do opisywanego w SZ RPjest cytat znany w latach 00-
tych XX wieku w środowisku informatycznym. dotyczący]] rozwoju samej informatyki: .leje/i taki sum ro:-
n'oj. jaki iius'rąpil ii dziedzinie iii/iii'muirki mis'nyiilbi' u' inomia'zutj/i iu obecniejeźrl:ili/›_\'śnit' samochodami
:iiźvi'n'ą/ącwiii l /irrpulin'u mi milion kilometrów.

o Więcej o systemie Tzayad opisano w artykule Sieć Obronna. T. Wróbel. Polska Zhrojna. nr 100322)¬ pa).-
dziernik 2014. s. 92-93.



MOŻLIWOŚCI zAsTOsOwANIA PLATFORMY JAŚMIN w sYsTEMiE zARZĄDZANlA... 389

sytuacje Polska niestety nie miała szans, rozwój krajowego rozwiązania jest w pełni
finansowany przez jego producenta, firmę Teldat, stad nakład środków finanso-
wych na jego powstanie jest nieporównywalnie mniejszy).

Efekt działań systemu wspomagania dowodzenia izraelskiej armii jest bardzo
zbliżony do Opisanego systemu C315 Jaśmin. Tak jak w polskim systemie, tak i w
Tzayad dowódca otrzymuje aktualna informacje o sytuacji bieżacej pochodzaca
z sensorow rozmieszczonych w terenie i na jej podstawie podejmuje decyzję, jakie
siły i rodzaju uzbrojenie zostanie użyte do zaistniałej sytuacji. Sprawdzeniem jego
funkcjonowania w trakcie działań wojennych była operacja „Ochronny Brzeg"
(ang. „Pmteclz'z'i' Liz/gey, ktora armia izraelska przeprowadziła w tym roku w trak-
cie wałk z palestyńskimi organizacjami Hamas i Islamski Dżihad na terenie Strefy
Gazy. Według szefa wojsk (kill Izraelskich Sił Obrony, gen. Bryg. Eyal Zelinger,
była to pierwsza Operacja, w trakcie której w pełni wykorzystano możliwości DAP
i podkreślił, że jego użycie pozwoliło zapobiec wielu akcjom Hamasu, a tym sa-
mym i wielu potencjalnych ofiari.

.ya
*r Wydział Zarządzaniai Dowodzenia AON

` w
. - .i,.i.i'›.,|' ›' e.. '- '_ _ .

= * " .'- vw." ma, 1' .Vfl-fiJaLI-uv „a . i.. ....›: iggfl-.wi'ń'hwhu `

Laboratorium Zautomatyzowanych
Systemów'Dowodzenia

Rys. 4. Liz/amulnril/m Zm/fomatyznu'auyc/J .Slj'sfemóu' Damm/:enia stworzone u' mmac/J u'spóÍ/nzuj'
naukowcy' HTZÍD AON z firma' 'le/da!

Zwi//fff lizawmfł- li.. 11miw/n'ci/mfu trwały/fu law/ffiffla-maz dwu 'ar/:mm “iz/af' l.._(‹/'›¿‹ ich i .o mna/niu" 8/! Pau ł1¿'!›1;'1_}i/›.
I)L 'Gira' Ĺf I' ł 4.

W/spomniane podobieństwa polskiego rozwiazania do światowych trendów,
rozwijanych bardzo aktywnie w innych armiach Świata, w możliwościach stwa-
rzanych dowódcom w trakcie realizacji zadań spowodował, że Akademia Obrony
Narodowej aktywnie właczyla sie w rozwój krajowego rozwiazania, poprzez wspol-
prace naukowa z jego producentem (rys. 4). Uczelnia wykorzystuje ten system
podczas realizacji procesu dydaktycznego, w trakcie realizowanych Ćwiczeń woj-

7 Na podstaw ie: T. \\'roheł, Sin" ('Nv'omm. Polska Zbrojna. nr 1000.2). pażdziemik 2014. s. 92-93.
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skowych ze względu na jego prostotę użytkowania oraz wspomniane uproszczenie
realizacji procesu dowodzenia. Podobnie jak to ma miejsce w armii Izraelskiej,
wszyscy oficerowie uczący się w murach Akademii mają możliwość i obowiązek
przejść szkolenie z zakresu wykorzystania najnowszych rozwiązań teleinformatycz-
nych, w tym szczególnie z zakresu systemów wspomagania dowodzenia i kiero-
wania środkami walki. Jest to potrzebne, a wręcz niezbędne, gdyż umożliwiają
one zmianę w sposobie realizacji zadań, a przede wszystkim zmianę w sposobie
myślenia dowódców. W efekcie dowódca korzystający z tych narzędzi może podjąć
lepszą, trafniejszą, w końcu szybszą decyzję, a przecież o to właśnie nam chodzi.

Poza opisanymi wcześniej odmianami systemu (BIS Jaśmin, Sieciocentryczna
Platforma Teleinformatyczna jaśmin (SPT jaśmin) „doczekała się" również wielu
innych odmian/wersji, dedykowanych różnym środowiskom/użytkownikom. Wy-
brane8 wersje przedstawiono w tabeli l.

'121/7814 1. Odmiany oprogramowania wchodzące u' sklad SPTjas'min
Lp. Nazwa wersji Opis

Wersja systemu pozwalająca na uzyskanie dostępu do zasoht'iw systemu CBIS
Jaśmin dla osob, które nie posiadają na swoich komputerach zainstalowanego
systemu, a korzystają jedynie z przeglądarki intemetowej. Jest to narzędzie
pozwalające na tworzenie Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej (POSO),
z wielu Źródeł, w tym z systemów będących w posiadaniu przez różne służby
publiczne, takie jak policja, służby medyczne, straż pożarną itp. Jest on
doskonałym narzędziem dla poziomu operacyjno-strategicznego i połityczno-
wojskowemu. Poza integracją informacji w postaci graficznej pozwala równiez
na integrację informacji z wielu źródeł, dzięki zastosowaniu platformy
SharePoint.
Odmiana systemu C315 Jaśmin stworzona z myślą o realizacji zadań
reagowania kryzysowego. Praktycznie przetestowane narzędzie w m.in.

System Zarządzania trakcie ćwiczeń organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej,
Kryzysowego Jaśmin pk. PIERŚCIEŃ 12. W ich trakcie, w porozumieniu z pozawojskowymi
(SZK Jaśmin) elementami biorącymi w ćwiczeniu (m.in. Starostwo Powiatowe w Drawsku

Pomorskim), prezentowane były możliwości tej odmiany systemu w działaniach
realizowanych przez służby publiczne.

l. HMS Web Portal

is.
)

System Zarządzania Jaśmin (SZJ) przeznaczony jest do kompleksowej
obsługi, zarządzania, monitoringu i konfiguracji urządzeń oraz modułów
Systemu Jaśmin, a także jego elementów funkcjonalnych, np.: uslug`
systemów operacyjnych i urządzeń końcowych. Głównym elementem SZJ
jest oprogramowanie Zarządzanie Modulami Jaśmin, umożliwiające
przygotowanie globalnej konfiguracji wielu urządzeń jedi'tocześnie. Może on
występować równiez jako rozwiązanie autonomiczne i pracować samodzielnie.
W jego skład wchodzi również następujące oprogramowanie:
Usługa katalogowa -r w oparciu o urządzenia SPT Jaśmin stanowi sprzętowa
platformę bazodanową. system ten dostarcza uslugi katalogowe. Zapewniająee
jeden logiczny i precyzyjny sposób opisu wszystkich urządzeń i usług
sieciowych; System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA
(w tym ZWT Jaśmin) _ umozliwia zarządzanie i monitoring pracy m. in.
urządzeń wchod/ącyeh w skład SPT Jaśmin; Zarządzanie Konfiguracją
~- zapewnia mozliwosc Zdalnej i bardziej złożonej konliguracji urządzeń
wchodzących w skład Systemu Jaśmin przez osobę posiadającą zaawansowaną
wiedzę o sieciach teleinłomiatycznych.

System Zarząd/ania
Jaśmin (SZJ)

8 Nie są to wszystkie programowe rozwiązania wchodzące w skład SPT Jaśmin. Pełną listę rozwiązań pro-
gramowych i sprzętowych można znalezc na stronie producenta. www.teldat.pl
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Rozwiązanie to _jest sieciocentryczną wielousługową, modułową platformą
System Komunikacji sprzętową i programową, zapewniającą komunikację i niezbędne usługi istotnie
Pokładowej usprawniające pracę załóg wszelkich pojazdów (w tym wojskowych), jednostek
VlS Jaśmin pływających (okrętów podwodnych i nawodnych), a także obiektów latających.
(VIS Jaśmin) Jest podstawowym komponentem pokładowej wersji .las'mina i stanowi nowej

generacji pokładowy węzeł teleinfonnatyczny, wykonany w technologii IPvó.

Korzyści wynikające z zastosowania SPT Jaśmin w systemie zarządzania
transportem kolejowym

Opisane doświadczenia Sil Zbrojnych RP z wykorzystania najnowocześniej-
szych rozwiązań teleinformatycznych mogą stanowić podstawę do podjęcia po-
dobnych działań w transporcie kolejowym, choć jego zastosowanie może być
znacznie szersze. Platforma jaśmin jest w stanie posłużyć za podstawę budowy
skomplikowanych systemów, także tych nieobejmujących swoim działaniem ob-
szaru militarnego, czego przykładem może być omawiane w tym proponowane
rozwiązanie dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

W oparciu o opisane powyżej rozwiązanie, wykorzystywane w SZ RP, istnie-
je możliwość stworzenia całościowego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Transportem Kolejowym (ZSZTK), w którego skład mogą wejść m.in. nastę-
pujące podsystemy:

l. Podsystem Centralnego Sterowania Ruchem Kolejowym (PCSRK) -
który swoim działaniem obejmie całą sieć kolejową Polski i na bazie tego
rozwiązania tworzony będzie Bieżący Obraz Sytuacji Kolejowej RP (BO-
SKRP).

2. Podsystem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (PDIP) - który na
podstawie danych pochodzących z PCSRK będzie na bieżąco informował
pasażerów o ruchu pociągów pasażerskich, jak również o ewentualnych
zmianach w zaplanowanym rozkładzie (i o jego przyczynach).

3. Podsystemu Diagnostycznego Infrastruktury Kolejowej (PDIK) -
który pozwoli na zdalną kontrolę funkcjonowania wszystkich elementów
całego systemu.

4. Podsystemu Obiegu Informacji (POI) - podsystemu, który na bazie
istniejących narzędzi pozwoli na przetwarzanie informacji w sposób elek-
troniczny, z zapewnieniem wymaganych praw dostępu dla poszczególnych
użytkowników.

Do budowy systemu ZSZTK można z powodzeniem wykorzystać już istniejące
komponenty platformy SPT Jaśmin. Ze względu na sposób jego tworzenia możli-
we będzie również ewentualne „dopasowanie” do potrzeb PKP, które są odmienne
od potrzeb armii.

Podstawowym założeniem całego systemu jest zbieranie informacji o aktu-
alnym stanie infrastruktury z sieci sensorycznej zintegrowanej z taborem kole-
jowym. Dzięki temu np. dyżurny ruchu, niezależnie od miejsca, w którym się
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znajduje, będzie miał dostępne m.in. następujące dane/parametry nadzorowanych
pociągów:
- pozycję pociągów (wraz z ich prezentacją na podkładzie mapowym),
- prędkość poruszania się pociągów,
- stan techniczny wybranych elementów pociągu (tzw. zasoby pociągu),
- monitoring (podgląd obrazu) wybranych miejsc,
_ warunki atmosferyczne, np. temperaturę,
- poziomy zasilania w sieci elektrycznej,
- aktualną wagę pociągu,
- wiele innych parametrów, które będą istotne z punktu widzenia PKP.
Na podstawie danych kolejny podsystem będzie miał możliwość przekazywać

aktualne dane dla pasażerów znajdujących się na dworcach. PDIP będzie miał
możliwość aktualizacji sytuacji pociągów pasażerskich na bieżąco, bez udziału i za-
angażowania operatorów/pracowników kolei. Informacje o ruchu pociągu będą
wyświetlane na tablicach informacyjnych stacji kolejowych w oparciu o dane po-
chodzące z PCSRK. Co więcej, informacja o zmianach w rozkładzie jazdy pocią-
gów będzie docierała zarówno do pasażerów, jak i do dyżurnych odpowiedzialnych
za utrzymanie Bieżącego Obrazu Sytuacji Kolejowej RP. Będzie to również dodat-
kowe źródło danych niezbędnych do wprowadzania zmian w rozkładach jazdy,
uwzględniające szczególnie newralgiczne punkty i zdarzenia.

Kolejne istotnie dla funkcjonowania całości systemu narzędzie, Podsystem Dia-
gnostyczny Infrastruktury Kolejowej (PDIK), będzie nadzorował stan poszczegól-
nych urządzeń, od tych najważniejszych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
transportu (np. semafory, zwrotnice itp.), po urządzenia odpowiedzialne za prezen-
towanie informacji pasażerom (tablice informacyjne itp.). Możliwe jest nadanie po-
szczególnym kategoriom urządzeń odpowiednich priorytetów informowania ope-
ratorów tak, aby te krytyczne zdarzenia były przekazywane w pierwszej kolejności.

System (ISIS Jaśmin daje również możliwość komunikowania się pomiędzy
różnymi jego użytkownikami. Podobnie i w tym rozwiązaniu system powinien
umożliwiać również wydawanie poleceń oraz informowanie o zdarzeniach wszyst-
kich jego uczestników (dyżurnych ruchu, maszynistów, itp.).

Ostatni z wymienionych podsystemów, Podsystem Obiegu Informacji, którego
stworzenie jest możliwe w oparciu o odmianę systemu CŠIS Jaśmin - HMS Web
Portal, daje możliwość pracy w środowisku informatycznym, które umożliwia
przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł, ba nawet z różnych sys-
temów informatycznych. Daje to niepowtarzalną okazję do integracji wszystkich
narzędzi obecnie wykorzystywanych w PKP bez konieczności ich likwidacji lub in-
westowania w drogie, nowe licencje na oprogramowanie. HMS Web Portal działa
w oparciu o platformę Microsoft SharePoint, a dla końcowego użytkownika ozna-
cza tyle, że do jego wykorzystania potrzebuje jedynie przeglądarki internetowej
(niezależnie od używanego systemu operacyjnego, czy też urządzenia - komputer,
laptop, tablet, palmtop, smartphone itp.).

Praca w HMS Web portal to dostęp do danych zgromadzonych na serwerach
z określonymi uprawnieniami dla określonych użytkowników. To również dostęp
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do danych aktualnych, bez konieczności szukania „ostatniej”, „właściwej” wersji
niezbędnych dokumentów. Na koniec, to również narzedzie pozwalające na wgląd
w informacje przetwarzane przez inne podsystemy ZSZTK, takie jak: BOSKRP,
PDIP, PDIK z zastrzeżeniem, że tylko dla osób do tego uprawnionych.

Rys. 5. Technologie uykorzystyu'ane u' HMS W/eb Portal
Źroz/10.' Materiały reklamowe finny R/dat.
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HMS Web Portal pozwala tworzyć bezpieczne witryny w ramach intranetu lub
ekstranetu. W/itryny te służą do jednoczesnej pracy grupowej i sa miejscem gdzie
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użytkownicy mają szybki dostep do pożądanych informacji za pomocą dostępnych
przeglądarek internetowych.

Głównym przeznaczeniem niniejszego rozwiązania jest wsparcie procesów za-
rządzania i kontroli poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu, umożliwia-
jącego efektywną współpracę wszystkich elementów organizacyjnych uczestniczą-
cych w procesie dowodzenia.

.": h,
aj; Hms WEB PORTAL _ eIemeni miegrujązy system cals Jaśmin

, w' oraz współpracujące elementy pozamlrtarne

Rys. 7. łł'iřdnk parze!!! HMS “ie/2 Portal
Zna/.10: [312 min/Ł H. ll' Íi/un 12 ni/mw/.zfji'ş'zz ['r'atmu /`›1/i›i'w.-r-.jij;1jpf] :cpu/'Am"›1‹'‹//fz/'ff',›z't^i „rcum/;m/ßu/ urn/111 zwi/ibiza.
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Odmiana ta zostala stworzona z myślą o dostarczeniu funkcjonalnego rozwią-
zania, które na etapie wdrożenia może zostac'` w łatwy sposób dostosowana do re-
alizacji bieżących, zdefiniowanych przez użytkowników zadań. Na etapie instalacji
i wdrożenia dostarczany jest szkielet oraz zestaw komponentów, zapewniających
dedykowane dla użytkowników funkcjonalności. Zakres wykorzystania oraz uklad
graficzny tych komponentów może zostać dostosowany do potrzeb użytkownika
po instalacji niniejszego rozwiązania.

Co istotne, HMS Web Portal zapewnia jednoczesną prace nad dokumentami
oraz narzedzia umożliwiające kolaborację w czasie rzeczywistym na popularnych
typach dokumentów, np. tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych oraz prezenta-
cjach.

Główne zdolności narzedzia są opisywane w literaturze nastepująco:
- integracja i p‹'›zyskiwanie bieżących informacji z różnych źródeł danych,

w tym systemów wsparcia teleinformatycznego stosowanych w slużbach
publicznych i organizacjach cywilnych,

_ zapewnienie efektywnej współpracy przedstawicieli służb publicznych,
- umożliwienie efektywnej pracy grupowej użytkowników na wspólnych do-

kumentach,
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- wspólny interfejs umożliwiający sprawną współpracę użytkowników,
- możliwość dostępu do zobrazowania informacji na podkładzie mapowym,

do BOSKRP (ale również do innych podsystemów ZSZTK),
- łatwość dostosowania wynikająca z modułowej budowy tego portalu.
Dla porównania, na rys. 8 przedstawiono przykładowe okno operatora rozwi-

niecia wersji HMS Web Portal, dedykowanej służbom publicznym _ SZK _]aśmin
Web Portal.

asa. *êeb Porta!
Cršsās Management System Jasmšne (CMS Jšlašř-...ffäāřfšEā4 ä

“ .a...ş

E. S'aån 5:;'cąm¬›'-,i<żt;.' VHÍ" “#71
'M'žfi ł .1x1 .ru-'ml Hmm!

1 “mi Wii' l'nl
1 'Č'uishąh Äłfiaaçm “1.41 2;'s
" Lalirźßifl V' d' l'aí'l
ł" i, .xifąh'fffmvn 'Ach l'm

Um tam-nią 'he-u 'r'äçë'w :'.azi

:š File E'œşwlmm

NATO LEM o Pence '
Rys. 8. W/ía'ok. panelu SKZJašmín

Zr'śdło: Bíe-rnzmé B. Integration (firz/órmatźfm rym/m' z'n nie u 'it/.1 dzi/jêrcnf pull/ir service Oøgzzłzízfzn'oni. 9M) NATO LCM
Conference LIFE CYCLE MANAGEMENT IN Nfl TO - A'lmmging Dę/ilrzre Syjíemi' in t/;w Injin'mzltímz f'lge, BH/.fre/_L BŁ'Í-

gil/m 20] ,Š

Opisane powyżej elementy programowe platformy Jaśmin nie wyczerpują po-
trzeb związanych ze stworzeniem ZSZTK. Struktura logiczna proponowanego
systemu ZSZTK powinna zostać zbudowana w oparciu o model scentralizowany,
już obecny w strukturze PKP. Funkcję nadzorcza pełnić powinno Centrum Zarzą-
dzania Ruchem wraz z regionalnymi i branżowymi centrami podległym. Końcowy
element systemu stanowić będa Bramki Nadzoru Ruchu komunikujace się bezpo-
średnio z odbiornikami zamontowanymi na pociągach i elementach infrastruktury
kolejowej. Ze względu na szczególny charakter systemu, m.in. konieczność pracy
w czasie rzeczywistym, zakłada się powielanie kanałów transmisyjnych pomiędzy
poszczególnymi elementami. Jako kanały komunikacyjne wykorzystane zostaną
następujące media:
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- łączność satelitarna;
- łączność radiowa;
- stacje GSM;
- Odbiorniki GPS;
- naziemne łącza stacjonarne Telekomunikacji Kolejowej.
Ważnym aspektem pracy systemu będzie również zapewnienie bezpieczeństwa

przesyłanych informacji przy użyciu tak zróżnicowanego zestawu środków trans-
misyjnych - zadanie to może spełnić w pełnym zakresie infrastruktura SPTJaśmin
i wchodzące w jej skład rozwiazania sprzętowe.

Zakłada się, że do budowy systemu wykorzystane będa przede wszystkim na-
stępujące elementy SPT Jaśmin:

l. HMS Web Portal - opisany szerzej powyżej komponent SPT Jaśmin.
2. System Zarzadzania JAŚMIN (SZJ) - wymieniony i opisany' w tabeli nr l

komponent SPT Jaśmin.
_7). SRV - usługa budująca architekturę zorientowana na uslugi SOA (ang. Se-

rzfz're Orz'entt'z/ Archiwa/We), udostępniajac jej kluczowe mechanizmy innym
komponentom systemu. Zapewnia dostęp do zunifikowanego modelu da-
nych, kontroluje uprawnienia podłączonych do niej tislt1g9.
VIG - (ang. l/e/Jir/e lnfw'malz'rm Gzzreu'zzj) moduł programowy zapewniający
integrację systemu z warstwa sprzętowa. 1()

3. BRM - adaptacyjny protokół klasy RRM (ang. Raz/ir) Rep/ít'zzt/'rm /lfler/Jam'rm)
zapewniający automatyczna wymianę danych w systemie z uwzględnieniem
niskoprzepustowych środków transmisji. Jest to wewnętrzny mechanizm
replikacji danych operacyjnych, dostosowany do środków łączności o ob-
niżonej przepustowości (na przykład środków radiowych), stworzony na
potrzeby przesyłania dużych ilości danych w jak najkrótszym czasiel l. Naj-
ważniejsze cechy protokołu BRM:

„L
\

9

l( V

Platforma JASMIN pracuje z danymi w oparciu o scentralizowany model .lĹ`3IEDM. Model ten jest naj-
bardziej kompletnym opisem wymagań i infomiacji potrzebnych do opisu przebiegu działań i operacji tere-
nowych. Został on stworzony w drodze wieloletniej ewolucji. w oparciu o wymagania NATO i kilkunastu
krajów uczestniczących w projekcie MIP (ang. Multi/oferol Íriíeroperohflirt` Programme. więcej informacji
na stronie projektu www.mip-site.org). Wykorzystywany w armii model danych J(.`3Iłil)M moze zostac
rozszerzony o elementy zwiazane z opisem obiektów związanych z ruchem kolejowym (pociągi. elementy
infrastruktury' kolejowej. zdarzenia itp). dlatego nie stanowi dla niego zadnego ograniczenia. Dane przecho-
w ywane w systemie są udostępniane za posrednictwem specjalnej usługi serwerow ej. która kontroluje. jakie
dane i kiedyI są przekazywane konkretnym odbiorcom. Wszystkie inne usługi wymiany danych są zależne
odjej działania.
VIG udostępnia ujednolicony interfejs komunikacji z urządzeniami. dzieląc je na rodzinę` sensorów odpo-
wiedzialnych za zbieranie informacji oraz efektorów odpmyiedzialnych za zmiane stanu urządzenia. Dzieki
temu warstwa programow a staje się całkowicie niezależna od bieżącej konfiguracji sprzętowej. co znacząco
upraszcza architekturę` całego systemu. Do najważniejszych zadan realizowanych przez ten moduł nalezy:
- modyfikacja stanu urzadzen np. włączanie systemów ostrzegawczych;
_ zapis najważniejszych danych do systemu w celu ich późniejszej w izualizacji:
- obsługa \\ ielu układów GPS - powiązanie pozycji GPS z konkretnym obiektem. jej agregacja oraz kon-

trola poprawności otrzymywanych danych:
- łatwa integracja z zewnętrznymi komponentami sprzętowymi.

Moduł ten został nagrodzony podczas ostatnich targów MSP. Firma Teldat otrzymała Nagrodę Prezyden-
ta za integrację SPT Jaśmin z czujnikiem skażenia Prometheus (poprzez moduł Vl(j).

BRM bazuje na prostym protokole LDP (ang. (-'s't'r Dorogmm Protocol) niedającym zadnej gwarancji.
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Wykorzystuje dobrze znany i ustandaryzowany protokół UDP,
zapewnia potwierdzenia dostarczenia danych,FT

P
ñ zapewnia wysokie bezpieczeństwo - szyfrowanie danych, przy użyciu

mechanizmu AES 256,
d. zaprojektowany do wymiany danych przy wykorzystaniu nisko-przepu-

stowych łączy radiowych, gdzie protokoły wykorzystujące TCP/IP nie
spełnia swojego zadania,
efektywnie wykorzystuje łącza transmisyjne,
adaptuje transmisję w zależności od warunków transmisji,
bezpieczna wymiana klucza szyfrującego,

'r
o
c
m
ç
n

automatyczne odnawianie klucza szyfrującego,
i. mechanizm likwidujący błędy integralności danych operacyjnych,

możliwość wymiany informacji pomiędzy systemami opartymi na syste-
mach Windows Desktop, Windows Mobile oraz Android.

Reasumując rozważania na temat możliwości wykorzystania platformy Jaśmin

H
n

.

na potrzeby transportu, należy podkreślić wiele zalet tego rozwiązania informa-
tycznego, stosowanego w SZ RP, które pozwalają praktycznie bez większych na-
kładów przenieść je na grunt cywilny (a częściowo już to nastąpiło) i zaadoptować
je do potrzeb np. PKP. Unikalność posiadanych przez polską armię rozwiązań zo-
stało wielokrotnie potwierdzone certyfikatami NATO oraz agencji akredytacyj-
nych NATO, jak również w trakcie prowadzonych przez Wydział Zarządzania
i Dowodzenia AON badań naukowych.

Unikalność rozwiązań zastosowanych w SPT Jaśmin zasługuje również na upo-
wszechnianie i wykorzystanie w możliwie jak największej liczbie organizacji reali-
zujących w swoich założeniach działania związane z bezpieczeństwem państwa,
a więc nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, ale również w Policji, Straży Granicz-
nej, slużbach ratownictwa medycznego, SWW SKW SW i wielu, wielu innych.
Skorzystanie z doświadczeń wojska jest korzystne nie tylko dlatego, że jest to po
prostu tańsze, ale również dlatego, że pozwoli w dalszej perspektywie rozbudowy-
wać ogólnokrajowy system informatyczny, który pozwoli na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa państwa.

że wysłane dane zostaną dostarczone do odbiorcy. Korzyścią płynącą z jego użycia. jako bazy protoko-
łu UDP jest jego prostota, brak dodatkowych zadań (np. śledzenie sesji, nawiązywanie połączenia) oraz
szybkość transmisji. Protokół BRM niweluje przy tym niedostatki UDP. dodając przy tym wiele nowych
możliwości usprawniających jego działanie oraz zapewniających wysokie bezpieczeństwo (szyfrowanie)
przesyłanych danych. BRM przesyła minimum wymaganych informacji. dba o efektywność wykorzystania
łącza. adaptując parametry transmisji do ciągle zmieniających sie warunków' otoczenia. W celu zapewnie-
nia wysokiego poziomu bezpieczenstwa przesyłanych informacji, podczas różnego rodzaju prowadzonych
działań wojskowych, cała transmisja jest szyfrowana` a dane dodatkowo są grupowanc. filtrow'ane i kom-
presow'ane (zabiegi te pozwalają zwiększyć efektywność przesyłu). Ponadto, po utworzeniu połączenia.
można wybrać dane (mechanizm subskrypcji). które chcemy jako klient otrzymywac' od drugiego punktu
replikacyjnego.
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