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WYKAZ PODSTAWOWYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ
A
Θ
Θn
λ
φ
BIOS
BMC
BNC
BRZ24
CCTV
CPSP
CPU
CTO
CTOS
DC
FTP
GUI
H.264
HDD
HDMI
IP
IPMI
JW
KARTA SD
KD
KDN
KP
MIC
MJPEG
MON
Mpx
MPEG-4
MTBF
NOB
NTSC

-

gotowość obiektu
średni czas poprawnej pracy do wystąpienia uszkodzenia
średnia długość okresów niezdatności
intensywność uszkodzeń
struktura systemu
podstawowy system wejść-wyjść (ang. Basic Input/Output System)
mikrokontroler BMC (ang. Baseboard Management Controller)
złącze BNC (ang. Bayonet Neill-Concelman)
blok rozdziału zasilania
telewizyjny system dozorowy (ang. closed circuit television)
Centralny Poligon Sił Powietrznych
procesor (ang. central processing unit)
celownik telewizyjno-optyczny
złącze soczewkowe światłowodowe
prąd stały (ang. direct current)
skrętka ekranowana (ang. screened twisted pair)
graficzny interfejs użytkownika (ang. graphical user interface)
standard kodowania H.264
dysk twardy (ang. hard disk drive)
interfejs multimedialny (ang. High Definition Multimedia Interface)
protokół internetowy (ang. Internet Protocol)
interfejs IPMI (ang. Intelligent Platform Management Interface)
jednostka wojskowa
karta pamięci SD (ang. secure digital)
kabel zasilający dwużyłowy
kabina dowodzenia i naprowadzania
Komenda poligonu
złącze mikrofonowe
format kompresji (ang. motion JPEG)
Ministerstwo Obrony Narodowej
megapiksel
standard kodowania MPEG-4
średni czas pomiędzy awariami (ang. mean time between failures)
notebook oficera bezpieczeństwa
system telewizji (ang. National Television System Committee)
7

PAL
PC
PCI
PDO
PoE
PRWB
PZR
R(t)
RACK
RAID
RJ-45
RS232
RSWP
SATA
SB
SDĆW
SD
SFP
SMA
SNR
SO
SPK
SP-O
SSD
SSWN
STP
SZ RP
T
TNC
TOB
USB
UTP
VBR
VGA
WAT
WOO
ZSP
ZTT

-

system telewizji (ang. Phase Alternating Line)
komputer osobisty (ang. personal computer)
magistrala komunikacyjna (ang. Peripheral Component Interconnect)
punkt dowódczo-obserwacyjny
zasilanie po kablach ethernetowych (ang. Power Over Ethernet)
przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy
przeciwlotniczy zestaw rakietowy
funkcja niezawodności, prawdopodobieństwo poprawnej pracy obiektu
standard szaf serwerowych
macierz dyskowa (ang. Redundant Array of Independent Disks)
wtyczka RJ-45 (ang. registered jack-type 45)
port szeregowy
radiolokacyjna stacja wstępnego poszukiwania
szeregowa magistrala (ang. Serial Advanced Technology Attachment)
stanowisko bezpieczeństwa
stanowisko dowodzenia ćwiczących wojsk
stanowisko dowodzenia
standard wzmacniacza (ang. Small Form-factor Pluggable)
złącze SMA (ang. SubMiniature A)
stacja naprowadzania rakiet
stanowisko ogniowe
złącze głośnikowe
skrzynka połączeniowa
napęd półprzewodnikowy (ang. solid-state drive)
samobieżna stacja wykrywania i naprowadzania
skrętka ekranowana (ang. Shielded Twisted Pair)
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
średnia długość okresów zdatności
złącze TNC (ang. Threaded Neill–Concelman)
tablet oficera bezpieczeństwa
uniwersalna magistrala szeregowa (ang. Universal Serial Bus)
nieekranowana skrętka (ang. Unshielded Twisted Pair)
zmienna przepływność (ang. variable bitrate)
standard kart graficznych (ang. Video Graphics Array)
Wojskowa Akademia Techniczna
wskaźnik obserwacji okrężnej
zewnętrzna szafa połączeniowa
Założenia Taktyczno-Techniczne
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WPROWADZENIE
Od współczesnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PZR) wymaga się
niezawodnego funkcjonowania w trudnych i zmieniających się warunkach otoczenia
oraz współdziałania w ramach systemów dowodzenia i kierowania ogniem.
Praktycznym

sprawdzeniem

ich

zdolności

bojowej

jest

zastosowanie

na współczesnym polu walki.
Wcześniej jednak, należy poznać właściwości PZR podczas badań i ćwiczeń
poligonowych. Wtedy też kształtują się właściwe postawy i zachowania załóg, które
mają

możliwości

sprawdzenia

różnych

wariantów

pracy

bojowej

podczas

symulowanych sytuacji powietrznych. Towarzyszą temu pojawiające się zagrożenia
wynikające

zarówno

ze

środowiska

działania

PZR,

jak

i

niedoskonałości

w wykorzystaniu wszelkich możliwych wariantów i trybów jego pracy.
Jednym z istotnych problemów mogących wystąpić w takiej sytuacji jest
zapewnienie bezpieczeństwa załóg oraz osób w otoczeniu i zasięgu wykonywanych
zadań ogniowych. Wychodząc naprzeciw temu, w ramach realizacji pracy doktorskiej
i projektu badawczego opracowano „Podsystem monitorowania procesu strzelań
z przeciwlotniczych zestawów rakietowych”, który stanowi jeden z zasadniczych
elementów

„Systemu

Bezpieczeństwa

Lądowego”

–

systemu

zapewnienia

bezpieczeństwa na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych (CPSP) w Ustce. Głównym
jego zadaniem jest przesyłanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących pracy
załóg PZR do stanowiska bezpieczeństwa, z wykorzystaniem sieci teletechnicznej
oraz ich zobrazowanie i archiwizowanie, co pozwala odpowiednio zareagować,
zwłaszcza w czasie realnych strzelań bojowych, minimalizując prawdopodobieństwo
naruszenia bezpieczeństwa uczestniczących w strzelaniach obsług.
Sprawne działanie tego podsystemu zależy przede wszystkim od jakości
zastosowanych rozwiązań technicznych, użytych urządzeń i elementów oraz
utrzymania ich w stanie użyteczności. Każda jego niezdatność i postój z tym związany
9

mogą spowodować duże zagrożenia w odniesieniu do realizowanych zadań.
Konstrukcja elementów podsystemu, jak również sposób eksploatacji podsystemu
monitorowania determinuje zatem w znacznym stopniu bezpieczeństwo w procesie
strzelań poligonowych. Istotne staje się więc zagadnienie określenia zasad jego
wykorzystania.
Współczesne systemy zapewnienia bezpieczeństwa są bowiem bardzo wydajne,
ale jednocześnie skomplikowane i drogie. Na potrzeby utrzymania zdatności
w procesie użytkowania oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania należy określić
zatem najistotniejsze kwestie dotyczące eksploatacji zrealizowanego podsystemu.
Dynamiczny rozwój techniki w ostatnich latach, a w szczególności powstawanie
coraz to bardziej złożonych technicznie i strukturalnie systemów technicznych, jak
również uwarunkowania ekonomiczne, powodują konieczność zwrócenia coraz
większej uwagi na proces eksploatacji obiektów technicznych już na etapie
ich projektowania i wdrażania do użytkowania. Realizacja wdrożenia przy założeniu,
iż jedyny demonstrator będzie jednocześnie systemem docelowym jest przypadkiem
szczególnym

zagadnienia

inżynierii projektowania.

Taki przypadek

wymaga

dokonania analizy jego procesu dalszej eksploatacji (po wdrożeniu), ze względu
na możliwość generowania przestojów, usterek i dużych nakładów finansowych
w przypadku źle skonstruowanej strategii eksploatacji, nieprawidłowo zaplanowanego
zestawu

części

zamiennych

czy

też

nieadekwatnych

obsługiwań

sprzętu

do rzeczywiście wymaganych.
Analiza procesu eksploatacji, w celu określenia strategii eksploatacji oraz
koncepcji

zapewnienia

niezawodności

eksploatacyjnej

złożonych

systemów

technicznych jest jednak zagadnieniem trudnym, zwłaszcza na etapie wdrażania
rozwiązań nowatorskich, dla których nie są dostępne dane eksploatacyjne.
Przykładem takiego obiektu jest zaprojektowany podsystem monitorowania procesu
strzelań z przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PZR). W celu realizacji tego
zadania konieczna jest dogłębna analiza działania podsystemu oraz pozyskiwanie
danych eksploatacyjnych już na etapie badań laboratoryjnych. Ponadto istotne
są informacje gromadzone podczas integracji w docelowym miejscu wykorzystania,
jak również prognozowanie w oparciu o dane eksploatacyjne poszczególnych
elementów składowych systemu, czy też analizy zbliżonych pod względem
konstrukcyjnym innych podobnych obiektów technicznych.
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Powyższe analizy stanowiły podstawę do sformułowania problemu badawczego
polegającego na zaprojektowaniu i integracji nowatorskiego systemu w warunkach
docelowych – na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych, przeprowadzeniu (w czasie
realnych zadań ogniowych) badań podsystemu monitorowania strzelań rakietowych
oraz dokonania analizy procesu eksploatacji wdrażanego systemu.
Sprawne działanie tego podsystemu, jak również każdego innego systemu
technicznego o dużej złożoności, zapewnione jest dzięki odpowiednim właściwościom
eksploatacyjnym i niezawodnościowym. Dlatego bardzo ważne jest ich zdefiniowanie
i podjęcie działań umożliwiających zaimplementowanie najlepszych praktyk, aby
przełożyć

oczekiwania

na

rzeczywiste

charakterystyki

eksploatacyjne

i niezawodnościowe wdrażanego podsystemu. Przy takim podejściu istotne jest
ustalenie modeli użytkowania oraz obsługiwania zespołów i elementów systemu
monitorowania, określenie strategii jego eksploatacji, ustalenie zasad nadzorowania
i pozyskiwania danych niezawodnościowych z procesu eksploatacji systemu
monitorowania oraz zapewnienie wsparcia użytkowników poprzez opis potencjalnych
problemów i sposobów ich usuwania podczas eksploatacji podsystemu monitorowania
procesu strzelań z PZR.
Wyniki pracy pozwoliły na budowę systemu technicznego, który w znacznym
stopniu zwiększy bezpieczeństwo rakietowych strzelań bojowych i będzie miał
określony i uporządkowany proces jego eksploatacji. Aby rozwiązać opisany powyżej
problem badawczy należało zrealizować następujące zadania cząstkowe:
•

zaprojektować, skonstruować i uruchomić podsystem monitorowania
procesu strzelania z PZR uwzględniając szczególne uwarunkowania
ergonomii;

•

opracować dokumentację konstrukcyjną podsystemu;

•

wykonać badania poligonowe podsystemu;

•

dokonać analizy procesu eksploatacji na podstawie opisowego modelu
jakościowego;

•

wyznaczyć możliwe tryby pracy opracowanego podsystemu, określić
wymagane współczynniki niezawodnościowe;

•

opracować

wnioski

do

eksploatacji

podsystemu.

11

uwzględniające

niezawodność

W trakcie realizacji rozprawy doktorskiej, przyjęto za cel pracy wykonanie
podsystemu monitorowania procesu strzelania z zestawu rakietowego (PZR), który
zwiększy świadomość sytuacyjną i przez to bezpieczeństwo podczas strzelań
bojowych, a także umożliwi obiektywną kontrolę wyników strzelania oraz będzie miał
przeanalizowany proces eksploatacji.
Przewiduje się, że rezultat pracy w postaci opracowanego systemu, który został
wdrożony na CPSP, będzie użytkowany podczas każdych strzelań rakietowych jak
również podczas szkolenia obsług bez oddziaływania ogniowego – w celu realizacji
nadzoru nad procesem szkolenia. Proponowane do realizacji w pracy zadanie
badawcze polegające na opracowaniu podsystemu było zgodne z potrzebami Sił
Zbrojnych, a opracowane rozwiązania będą mogły być wykorzystane również w innych
miejscach docelowych – m.in. w innych ośrodkach szkolenia poligonowego. System
może być również w przyszłości, po dostosowaniu, także użyty na innych obiektach
poligonowych oraz w strukturach regularnych jednostek wojskowych i wspomagać
szkolenie w warunkach stacjonarnych.

Geneza powstania pracy
Centralny Poligon Sił Powietrznych jest poligonem doświadczalnym [7], który
zabezpiecza specjalistyczne szkolenie wojsk SZ RP, jak również jest obiektem
przeznaczonym i szeroko wykorzystywanym podczas ćwiczeń międzynarodowych.
W związku z niedostatkami obowiązującego dotychczas systemu bezpieczeństwa,
przy uwzględnieniu wymagań sojuszniczych oraz w związku ze znacznym rozwojem
technologicznym, jakie mogą zapewnić krajowe przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze
powstała idea uruchomienia projektu badawczo – rozwojowego w celu naprawy
bieżącej

sytuacji

w

tym

zakresie.

Przykładem

niedoskonałości

systemu

bezpieczeństwa obowiązującego dotychczas, opartego głównie na komunikacji
głosowej, było zestrzelenie własnego samolotu – nosiciela celu powietrznego w roku
1998. Strzelanie bojowe z rakiet zestawów przeciwlotniczych związane jest bowiem
z użyciem lotnictwa i wiąże się z ryzykiem przekroczenia stref bezpieczeństwa przez
efektory, a także z udziałem czynnika ludzkiego w postaci szkolonych obsług.
Rakietowe strzelania bojowe charakteryzują się również dużą dynamiką działań,
co dodatkowo zwiększa możliwości wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń dla
bezpieczeństwa. W celu realizacji projektu powstało konsorcjum naukowe, w którym
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z pomocą krajowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw został zrealizowany
projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rozprawa doktorska,
ściśle związana z realizacją projektu badawczego charakteryzowała się koniecznością
opanowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.
Przedmiotem tej pracy było bowiem wdrożenie nowatorskiego, niespotykanego
w Siłach Zbrojnych RP rozległego systemu monitorowania procesu strzelania
i szkolenia obsług. Wykonanie systemu monitorowania na obiekcie militarnym takim
jakim jest rozległy poligon – o rozpiętości ponad 20 km i transmisja w czasie
rzeczywistym danych z kilku lub kilkunastu pododdziałów ćwiczących, czy też
sterowanie zobrazowaniami ze stanowiska dowodzenia na odległość rzędu kilku lub
kilkunastu kilometrów przez operatora podsystemu stanowią nowe rozwiązania,
do których realizacji należy rozwiązać szereg problemów natury technicznej
i organizacyjnej.
Dodatkowo praca obejmuje szeroko pojętą problematykę procesu eksploatacji
wykonanego systemu. Jest to problematyka dotychczas niepodejmowana dla tego
typu urządzeń dla rozległych obiektów militarnych. Celem niniejszej pracy był ponadto
opis wybranych problemów eksploatacyjnych rozpatrywanego podsystemu, w oparciu
o aktualny stan wiedzy w tym zakresie. Analiza procesu eksploatacji złożonego
systemu

technicznego,

pomimo

wykorzystania

ograniczonych

danych

eksploatacyjnych, pozwoliła stworzyć struktury niezawodnościowe, jak również model
niezawodnościowy

obiektu.

Uzyskane

wstępne

przybliżenie

wskaźników

niezawodnościowych, pozwoliło określić kluczowe procesy mogące mieć wpływ na
niezawodność podsystemu oraz wysunąć wnioski odnośnie kształtowania procesu
eksploatacji w przyszłości.
Jak wynika z powyższego opisu podejmowana w pracy problematyka badawcza
jest w większości nowa i wymaga opracowania autorskich rozwiązań praktycznych
i teoretycznych.
W rozdziale pierwszym rozprawy opisano ogólną budowę i przeznaczenie
projektowanego podsystemu. Przedstawiono dyslokację poszczególnych elementów
podsystemu na terenie poligonu.
W rozdziale drugim opisano sposób podejścia do projektowania z uwzględnieniem
szczególnego środowiska pracy podsystemu i wynikających z tego faktu kluczowych
wymagań

odnośnie

jego

ergonomii.

Przedstawiono
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zrealizowaną

koncepcję

demonstratora podsystemu na przykładzie PZR 2K12 KUB z wyszczególnieniem
wymagań ergonomii.
W rozdziale trzecim opisano najbardziej istotne ze względów projektowych,
zrealizowane na etapie integracji demonstratora technologii badania i analizy
parametrów obrazu podsystemu monitorowania.
W rozdziale czwartym opisano szczegóły konstrukcyjne oraz badania
zrealizowane

w

trakcie

integracji

poszczególnych

podsystemów.

Poziom

szczegółowości pozwala na analizę procesu eksploatacji zawartą w kolejnych
rozdziałach.
W rozdziale piątym opisano podstawowe zagadnienia dotyczące procesu
eksploatacji systemów technicznych, natomiast w rozdziale szóstym przeanalizowano
struktury niezawodnościowe w różnych trybach pracy podsystemu.
W rozdziale siódmym zawarto model opisowy wybranego do analizy systemu
technicznego oraz przedstawiono sposób podejścia eksploatacyjnego do dalszych
rozważań, jak również opisano wyniki przeprowadzonych analiz. Podano również
rozwiązania wybranych, kluczowych współczynników eksploatacyjnych.
Analiza budowy, zasady działania, struktur niezawodnościowych i wyniki obliczeń
kluczowych

współczynników

eksploatacyjnych

pozwalają

na

wysunięcie

konstruktywnych wniosków odnośnie kształtowania procesu eksploatacji wybranego
podsystemu.
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CZĘŚĆ I
KONSTRUKCJA PODSYSTEMU
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ROZDZIAŁ

1

OGÓLNA BUDOWA ZAPROJEKTOWANEGO PODSYSTEMU
Obiektem

rozważań

w

niniejszej

rozprawie

pod

względem

budowy

konstrukcyjnej, integracji podsystemu, wykonanych badań oraz analizy procesu jego
eksploatacji jest podsystem monitorowania procesu strzelań z Przeciwlotniczych
Zestawów Rakietowych, będący częścią składową tzw. „Systemu Bezpieczeństwa
Lądowego” zrealizowanego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych (CPSP)
w Ustce [22, 38, 42].

1.1. Przeznaczenie podsystemu
Zgodnie z określonymi wymaganiami (założeniami do projektowania), integracja
podsystemu monitorowania procesu strzelań z zestawu rakietowego, ma na celu
przesyłanie danych do stanowiska bezpieczeństwa z wykorzystaniem sieci
teletechnicznej oraz ich zobrazowanie i archiwizowanie [38]. Dane uzyskane z PZR
powinny być wystarczające do pełnej analizy zdarzeń zachodzących w trakcie
realizacji zadań ogniowych oraz dokonania obiektywnej oceny poziomu wyszkolenia
załogi [4, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 22].
Podsystem monitorowania ma w szczególności realizować następujące zadania:
–

przesyłać w czasie rzeczywistym do stanowiska bezpieczeństwa dane
dokumentujące pracę przeciwlotniczego zestawu bojowego (lub innego
sprzętu) i czynności osób funkcyjnych wchodzących w skład załogi oraz ich
rejestrację i archiwizację;

–

zapewnić dwustronną niezawodną komunikację pomiędzy stanowiskiem
bezpieczeństwa a ćwiczącą załogą, zapewniając osobom nadzorującym
kontrolę nad działaniami ćwiczącej załogi oraz możliwość wsparcia przez
operatorów podsystemu ze stanowiska dowodzenia (SD) w zakresie
uruchomienia podsystemu w PZR;
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–

zapewnić możliwość przeprowadzenia przez daną obsługę weryfikacji
funkcjonowania podsystemów akwizycji danych zainstalowanych w PZR;

–

zapewnić możliwość jednoczesnego wyświetlania danych (w czasie
rzeczywistym jak również odtwarzanie zarejestrowanych materiałów) na
stanowisku

bezpieczeństwa

SB

oraz

na

stanowisku

dowodzenia

ćwiczących wojsk (SDĆW) i punkcie dowódczo-obserwacyjnym (PDO).
1.2. Dyslokacja i przeznaczenie elementów podsystemu

Rozpatrywany, zrealizowany w ramach projektu podsystem monitorowania
strzelań składa się z zasadniczych, funkcjonalnie (z uwzględnieniem dyslokacji na
terenie CPSP [7, 22, 27]) wydzielonych części (rys. 1.1):
–

podsystemy monitorowania PZR (do 20 szt.) na stanowiskach ogniowych
(SO), które są integrowane w sprzęcie bojowym uczestniczącym
w strzelaniach rakietowych i służą do zbierania i transmisji danych w czasie
rzeczywistym, o działalności ćwiczących obsług w wozach bojowych;

–

podsystem zobrazowania i sterowania umieszczony na SD (II piętro),
którego

przeznaczeniem

jest

sterowanie

całym

podsystemem,

zobrazowaniami dla różnych odbiorców na terenie poligonu;
–

podsystem archiwizacji umieszczony na SD, którego przeznaczeniem jest
rejestracja i archiwizacja wszystkich danych z podsystemu (parter);

–

podsystem zobrazowania i sterowania na SDĆW, który służy dowódcom
i sztabom ćwiczących wojsk do nadzoru szkolonych pododdziałów na
stanowiskach ogniowych;

–

podsystem

zobrazowania

na

PDO,

którego

przeznaczeniem

jest

zobrazowanie ćwiczących obsług dla obserwatorów strzelań;
–

podsystem transmisji danych i sygnałów sterujących (rozległa sieć
teletechniczna między wszystkimi elementami podsystemu monitorowania
strzelania).
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Rys. 1.1. Rozmieszczenie podsystemu na CPSP

1.3. Ogólna budowa podsystemu
Schemat funkcjonalny podsystemu uwzgledniający dyslokację oraz zasadnicze
urządzenia wchodzące w skład poszczególnych podsystemów przedstawiono na
rysunku 1.2, na którym zaprezentowano końcową wersję zrealizowanego podsystemu,
natomiast integracja w trakcie projektu przebiegała w dwóch etapach. W etapie
pierwszym powstały cztery egzemplarze demonstratora podsystemów (dla PZR KUB,
OSA, NEWA i Uniwersalny) oraz podsystemy na PDO, SDĆW i pierwsza wersja
podsystemu archiwizacji na SD. W etapie drugim, po zakończonych pozytywnie
badaniach demonstratora, uwzględniając wyniki badań, testy podczas strzelań
rakietowych, uwarunkowania organizacyjne i techniczne, a w szczególności
ergonomiczne wykonano łącznie dwadzieścia sztuk podsystemów (o zunifikowanej
budowie wewnętrznej), które można wykorzystać w dowolnym PZR.
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Rys. 1.2. Schemat funkcjonalny zawierający zasadnicze urządzenia podsystemu
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Po uwzględnieniu m.in. wymagań na niezawodność podsystemu, wynikających
z analizy procesu eksploatacji, serwer główny z pierwszego etapu projektu – oparty
na stacjonarnej jednostce centralnej, w drugim etapie stał się serwerem rezerwowym
– awaryjnym „failover”. Serwer zasadniczy – docelowy dysponuje bowiem mocą
obliczeniową i pojemnością niezbędną do realizacji zadań nawet przy dwudziestu
egzemplarzach działających jednocześnie podsystemów w PZR. Znacznemu
rozbudowaniu uległa sieć teletechniczna, która na schemacie jest przedstawiona
w sposób bardzo uproszczony. W rzeczywistości szaf połączeniowych na SO i SDĆW
powstało w pierwszym etapie – dziewięć sztuk, w drugim dodatkowe osiem sztuk, nie
licząc pośredniczących szaf połączeniowych rozmieszczonych na całej przestrzeni
rozległego poligonu. Szafy pośredniczące służą jedynie krosowaniu (rozdzielaniu)
i przesyłaniu informacji przez krosownice światłowodowe i światłowody podziemnej
sieci poligonu, natomiast nie mają znaczenia z punktu widzenia transmisji danych oraz
eksploatacji podsystemu monitorowania opisywanemu w rozprawie, dlatego też na
schemacie i w dalszych rozważaniach zostają pominięte.
Na SD CPSP znajdują się zasadniczo serwery archiwizujące, stacje
operatorskie, urządzenia sieciowe pozwalające na sterowanie całym podsystemem
przez dwóch lub nawet przez jednego wyszkolonego operatora. Nowatorskie
rozwiązania sieciowe i telekomunikacyjne pozwalają na sterowanie zobrazowaniami
wyświetlanymi w dowolnym punkcie poligonu m.in. na wielkoformatowych monitorach
znajdujących się na PDO. Zastosowane rozwiązania pozwalają również na łączność
z ćwiczącymi obsługami bojowymi i dowódcami ćwiczących wojsk. Podsystem
umieszczony

na

SDĆW

zwiększa

znacznie

świadomość

sytuacyjną

przy

realizowanych zadaniach. Zaprojektowane podsystemy na SO w połączeniu
z okablowaniem światłowodowym stacjonarnym i mobilnym pozwalają na transmisję
danych i łączność z PZR lub innych wozów bojowych, dowolnych obiektów itp. w liczbie
do dwudziestu sztuk i co istotne w bardzo dobrej jakości oraz w czasie rzeczywistym.
Podsystemy zaprojektowane do instalacji w wozach bojowych, po uwzględnieniu
doświadczeń, warunków ergonomii, nie zakłócają normalnej pracy bojowej obsługi
i przeszkolona obsługa dokonuje montażu danego podsystemu w ciągu ok. 15-30 min.
w zależności od rodzaju PZR i odległości od najbliższej szafy połączeniowej.
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1.4. Podsumowanie rozdziału

Zrealizowany

podsystem

spełnia

wymagania,

jest

już

wdrożony

i wykorzystywany podczas rakietowych strzelań bojowych na CPSP w Ustce.
Przykładowe zobrazowanie uzyskane w czasie badań wdrożeniowych podczas
strzelań bojowych przedstawiono na rysunku 1.3.

Rys. 1.3. Zobrazowanie z PZR (4 x KDN NEWA) w trakcie realnych strzelań
bojowych na SD CPSP
Budowę, założenia do projektowania, sposób integracji, kluczowe badania
poszczególnych układów (podsystemów), w sposób bardziej szczegółowy, ze względu
na potrzebę zapoznania z konstrukcją i metodyką badań oraz zasadami działania
i współdziałania podsystemów (wymaganymi do dalszej analizy w procesie
eksploatacji), omówiono w kolejnych rozdziałach, w podziale na funkcjonalnie spójne
podsystemy.
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ROZDZIAŁ

2

ERGONOMIA PRACY OBSŁUG BOJOWYCH
Opracowywany podsystem obiektywnej kontroli pracy bojowej Przeciwlotniczych
Zestawów Rakietowych (PZR) ma za zadanie rejestrowanie i monitoring w czasie
rzeczywistym realizacji zadań bojowych, zwłaszcza podczas strzelań rakietowych
[10, 11, 12, 18, 19, 27].
Pod względem ergonomii środowiska pracy załogi, elementy PZR tj.: stacje
radiolokacyjne,

kabiny

dowodzenia

i

naprowadzania

oraz

wyrzutnie

rakiet

charakteryzują się specyficznymi warunkami pracy. Warunki te są różne dla każdego
z wybranych PZR, jednak cechują się pewnymi wspólnymi ogólnymi wymaganiami dla
sprzętu wojskowego. W procesie projektowania podsystemu należało rozważyć
wymagania ergonomii dla każdego, dowolnego PZR, znaleźć najważniejsze z nich
i

wybrać

kompromisowe

rozwiązania,

które

zapewniają

spełnianie

zasad

projektowania z uwzględnieniem dziedziny ergonomii dla różnych PZR.
W podrozdziale 2.2 opisano przykładową (dla PZR KUB) metodykę opracowania
i przyjętą koncepcję realizacji podsystemu obiektywnej kontroli pracy bojowej PZR
KUB przy uwzględnieniu wymagań wynikających ze szczególnych warunków pracy
załogi. Za podstawę do opracowania koncepcji podsystemu monitoringu pracy bojowej
PZR 2K12 KUB przyjęto wytyczne oraz wymagania zdefiniowane w ZTT [42].

2.1.

Ergonomia środowiska pracy
Ergonomia,

jako

interdyscyplinarna

dziedzina

wiedzy,

zajmuje

się

przystosowaniem obiektów technicznych i otaczających warunków środowiskowych
do możliwości psychofizycznych człowieka, jego potrzeb i oczekiwań. Ergonomia
zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza w związku z nowo obowiązującymi
przepisami, nakazującymi pracodawcy stosowanie w procesie pracy bezpiecznych
i ergonomicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych [3, 5, 29].
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Znajomość zagadnień ergonomii w odniesieniu do sprzętu uzbrojenia nabiera
tym większego znaczenia, gdyż warunki, jakie panują w sprzęcie wojskowym
produkowanym na przestrzeni wielu lat wyraźnie odbiegają od standardów
obowiązujących

obecnie,

zwłaszcza

w

zakresie

techniki

cywilnej.

Kolejne

modernizacje sprzętu uzbrojenia z reguły poprawiają jego warunki ergonomiczne, ale
w sprzęcie rakietowym pewne problemy są trudne do rozwiązania bez gruntownej
przebudowy danego urządzenia, co jest często niemożliwe do realizacji. W przypadku
przedmiotowej samobieżnej stacji naprowadzania rakiet (SSWN) zestawu 2K12 KUB
z założenia nie można poprawić pewnych warunków np. oświetleniowych – ze względu
na obecność analogowych urządzeń wskaźnikowych, których warunkiem poprawnej
widoczności jest praca przy słabym oświetleniu [1, 15, 24, 26, 38, 43, 47]. W tego
rodzaju sprzęcie, podczas prowadzonych modernizacji, należy dążyć do nie
pogarszania pod względem ergonomii stanu już istniejącego. Montaż dodatkowych
urządzeń nie może utrudniać pracy obsłudze, wydłużać czasu wykonywania
określonych czynności, chociażby z powodu obowiązujących tzw. norm szkolenia
bojowego, które określają oceny wyszkolenia obsług w zależności od czasu
wykonywania szeregu zadań.
Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego na wykonanie systemu obiektywnej
kontroli pracy bojowej PZR należało uwzględnić uwarunkowania ergonomiczne, gdyż
działanie zmierzające do zwiększania ergonomiczności wyrobów i warunków pracy
prowadzone w fazie projektowania uznaje się zawsze za najbardziej efektywne [5].
Zgodnie z zasadami ergonomii środowiska pracy i ich stosowaniem na etapie
opracowywania koncepcji urządzenia, na początku wymaga się zdefiniowania szeregu
pojęć podstawowych w odniesieniu do projektowanego urządzenia, szczegółowo
opisanych w literaturze [2, 3, 5, 13, 28] tj. ergonomii korekcyjnej i projektowej,
stanowiska pracy, otoczenia bliskiego, materialnych czynników środowiska, systemu
człowiek – obiekt techniczny itp.
Kolejnym

etapem

projektu

koncepcyjnego

jest

opracowanie

wymagań

technicznych (ogólne, parametryczne, funkcjonalne, ergonomiczne itp.). Faza
definiowania

wymagań

technicznych

została

omówiona

na

przykładzie

wypracowywania koncepcji realizacji podsystemu monitoringu pracy bojowej PZR 2K12
KUB.
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2.2. Koncepcja realizacji podsystemu monitoringu pracy bojowej PZR 2K12
KUB
2.2.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z przyjętymi Założeniami Taktyczno-Technicznymi [42], podsystem
monitorowania pracy bojowej PZR 2K12 KUB powinien zapewniać przesyłanie
z wykorzystaniem sieci teletechnicznej danych do stanowiska bezpieczeństwa oraz ich
zobrazowanie i archiwizowanie. Powinien także umożliwiać dystrybucję danych ze
stanowiska bezpieczeństwa (SB) do podsystemu monitoringu w PZR i archiwizowanie
niezbędnych informacji [7, 8].
Dane rejestrowane w PZR KUB powinny być wystarczające do pełnej analizy
zdarzeń zachodzących w trakcie pracy bojowej oraz do dokonania obiektywnej oceny
poziomu wyszkolenia załogi [4, 9, 10, 11, 12, 18, 24, 26]
Podsystem monitorowania pracy bojowej ma w szczególności zapewniać:
−

przesyłanie do SB (w czasie rzeczywistym) danych, które dokumentują
pracę PZR KUB i czynności osób funkcyjnych wchodzących w skład załogi
oraz ich rejestrację i archiwizację;

−

dwustronną komunikację pomiędzy SB a ćwiczącą załogą, zapewniając
osobom nadzorującym kontrolę nad działaniami ćwiczącej załogi;

−

jednoznaczne zobrazowanie zakazów i pozwoleń na otwarcie ognia na
stanowisku ogniowym (SO);

−

przeprowadzenie weryfikacji funkcjonowania kamer zainstalowanych
w PZR;

−

możliwość jednoczesnego wyświetlania danych na SB oraz na stanowisku
dowodzenia

ćwiczących

wojsk

(SDĆW)

i

punkcie

dowódczo-

obserwacyjnym (PDO).
Uwzględniając powyższe wymagania przyjęto początkowo, następującą ogólną
koncepcję podsystemu monitoringu w PZR 2K12 KUB, którą przedstawiono
na rys. 2.1.
Zgodnie z przyjętą koncepcją, demonstrator podsystemu monitoringu na SO
wykonano z następujących elementów:
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−

szafa połączeniowa – instalowana na każdym SO, której zadaniem jest
krosowanie przewodu światłowodowego, łączącego urządzenia systemu
monitoringu pracy bojowej PZR 2K12 KUB w sieci systemu bezpieczeństwa
CPSP Ustka;

−

przełącznik PoE (ang. Power Over Ethernet) z funkcją zasilania poprzez
kabel sieciowy;

Kamera 1

Mediakonwerter

Przełącznik PoE

Kamera 2

Krosownica
światłowodowa

Kamera 3

Szafa połączeniowa

TOB

System monitoringu SSWN KUB

Rys. 2.1. Wstępna koncepcja podsystemu monitoringu w PZR 2K12 KUB
−

mediakonwerter, który wraz z przełącznikiem PoE zapewnia współpracę
i transmisję danych z wszystkich urządzeń podsystemu monitorowania
zainstalowanych w PZR KUB;

−

kamery PoE, których zadaniem jest wizyjny zapis parametrów pracy
bojowej z wybranych wskaźników i urządzeń sygnalizacyjnych w PZR KUB;

−

tablet oficera bezpieczeństwa (TOB) służy do wizualizacji podglądu
z zainstalowanych kamer w SSWN oraz przesyłanych informacji
i komunikatów w systemie bezpieczeństwa poligonu.
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2.2.2.

Wymagania funkcjonalne podsystemu monitorowania determinujące
skład i rozmieszczenie elementów podsystemu

Zasadnicze elementy podlegające kontroli ze strony oficerów bezpieczeństwa
podczas strzelań bojowych znajdują się po lewej i prawej stronie przedziału sterowania
w SSWN [9, 15, 26] (fot. 2.1).

Prawa
strona
przedziału

Lewa strona

(od strony

przedziału

załogi)

Fot. 2.1. Przedział sterowania SSWN PZR 2K12 KUB
Podsystem monitorowania powinien obejmować zdalną transmisję obrazu
z następujących obszarów (patrz fot. 2.2 a÷b):
−

wskaźnika obserwacji okrężnej (WOO) – zespół 4M1, który zapewnia:
zobrazowanie sytuacji powietrznej w sektorze 360° w azymucie na dwóch
zakresach odległości 5  45 i 25  65 [km], identyfikację swój-obcy, zgrubne
określenie współrzędnych celu;

−

wskaźnika dokładnego zobrazowania – zespół 4A, który pozwala
w powiększeniu obserwować wycinek przestrzeni obserwowany na WOO.
Wynosi on ±20° w azymucie od położenia podstawy czasu (wizjera) i ±10
km od położenia znacznika wskaźnika celu w odległości znajdującego się
na wizjerze;

−

pulpitu dowódcy, który zapewnia sygnalizację gotowości wyrzutni i rakiet
oraz posiada przyciski cel i start;
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−

wskaźnika odległości – zespołu 4N, który zapewnia zobrazowanie
procesu naprowadzania anteny stacji naprowadzania rakiet (SNR) na cel
w odległości, na zgrubnej i dokładnej podstawie czasu oraz impulsy od celu;

−

monitora celownika telewizyjno-optycznego (CTO) WPU-44, który
zapewnia obraz z kamery telewizyjnej, pasywny system wykrywania
i śledzenia celu z kamery termowizyjnej w standardzie NTSC.

Wskaźnik
dokładnego
zobrazowania
Wskaźnik WOO
Pulpit D-cy

a)

Monitor CTO

Wskaźnik odległości SNR

b)

Fot. 2.2 Przedział sterowania SSWN:
a) prawa strona – konsole stacji 1S11, b) lewa strona, konsole stacji 1S31, CTO.
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2.2.3.

Wymagania ergonomii środowiska pracy podsystemu monitorowania
determinujące skład i rozmieszczenie jego elementów

Do najważniejszych wymagań i założeń pod względem ergonomii środowiska
pracy, które determinują wybór typu urządzeń oraz rozmieszczenie w poszczególnych
elementów systemu należą [13]:
Wymagania gabarytowe:
−

wybrany sprzęt powinien charakteryzować się możliwie małymi gabarytami
ze względu na ograniczoną ilość miejsca w przedziale sterowania
(w przedziale tym w normalnych warunkach pracuje 4-osobowa załoga,
a podczas strzelań bojowych dodatkowo organizuje się miejsce dla oficera
bezpieczeństwa) [27];

−

podsystem powinien zajmować jak najmniej miejsca ze względu na
konieczność poprowadzenia okablowania pomiędzy poszczególnymi
elementami podsystemu. Okablowanie powinno być poprowadzone
w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo ingerencji części ciała lub
wystające elementy wyposażenia członków załogi tj. np. hełmofony, pasy,
szelki oporządzenia, uzbrojenie itd.;

−

obudowy sprzętu powinny spełniać warunki ergonomicznego wykonania
(brak ostrych krawędzi, wystających elementów ze względu na poruszanie
się obsługi w czasie pracy bojowej wewnątrz przedziału a w szczególności
ze względu na częste wychodzenie i wchodzenie do przedziału sterowania
(np. podczas wykonywania norm szkolenia bojowego i procedur
przestawiania SSWN z położenia marszowego w bojowe itd.).

Wymagania dotyczące parametrów wybranych urządzeń:
−

ze względu na obecność analogowych wskaźników radiolokacyjnych,
warunki oświetleniowe panujące w SSWN są specyficzne. Podczas
procedur przestawiania SSWN i innych wybranych czynności, w przedziale
sterowania można pracować z uniesionymi do góry lukami przednimi,
co powoduje, iż wnętrze SSWN jest oświetlone światłem dziennym (patrz
fot. 1), zależnym w dużej mierze od pogody. Podczas zasadniczej pracy
bojowej, po załączeniu systemów radiolokacyjnych, luki zamyka się
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i poziom oświetlenia we wnętrzu jest minimalny (dwie lampki o mocy 10 W,
oświetlenie wskaźników i przyrządów);
−

ze względu na duże różnice temperatury panujące we wnętrzu przedziału
sterowania SSWN, urządzenia powinny charakteryzować się dużym
zakresem temperatury pracy.

Wymagania dotyczące sposobu montażu elementów podsystemu:
−

ze względu na konieczność uniknięcia ingerencji w sprzęt wojskowy
wybrane elementy muszą posiadać możliwość bezpośredniego mocowania
do istniejących w przedziale sterowania SSWN elementów montażowych
lub też muszą pozwalać na ich montaż z wykorzystaniem dodatkowo
zaprojektowanych wsporników, śrub itp.;

−

ze względu na występowanie drgań od silników marszowego i turbinowego
oraz możliwość odziaływania przypadkowego na elementy podsystemu
przez załogę, sposób montażu powinien zapewniać odporność na drgania.

2.3. Projekt podsystemu monitorowania pracy bojowej PZR 2K12 KUB

Budowa podsystemu monitorowania
Biorąc pod uwagę założenia określone w ZTT [42] i przytoczoną wcześniej
ogólną

koncepcję

systemu

monitoringu

pracy

bojowej

PZR

2K12

KUB,

po uwzględnieniu analizy parametrów asortymentu dostępnego na rynku oraz
wymaganych uwarunkowań ergonomii stanowiska pracy obsługi SSWN, dokonano
wyboru urządzeń i przyjęto do realizacji projekt demonstratora podsystemu, którego
schemat blokowy przedstawiono na rys. 2.2.
Wybrane urządzenia zgodnie z wymaganiami ergonomicznymi charakteryzują się
minimalnymi wymiarami, zwartą obudową, prostą konstrukcją, stosunkowo niewielką
masą, ograniczoną ilością występujących połączeń kablowych i posiadają elementy
służące do montażu. W skład przyjętego do realizacji podsystemu wchodzą
następujące urządzenia:
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−

kamery

kopułkowe

o

zwartej

obudowie,

niewielkich

rozmiarach

(z możliwością montażu bezpośrednio do sufitu za pomocą dołączonego
wspornika), których zadaniem jest wizyjny zapis parametrów pracy bojowej
z wybranych wskaźników i urządzeń sygnalizacyjnych w PZR 2K12 KUB.
Ze względu na bardzo dobrą czułość (porównywalna z kamerami PAL),
posiadanie zaawansowanych algorytmów detekcji ruchu i redukcji szumów
3D oraz możliwość rejestracji na kartę SD i zdolność do przesyłania 60 kl./s
w pełnej rozdzielczości 1.3 Mpx, do realizacji zadań w podsystemie
monitorowania wybrano kamery kopułkowe Sony SNC-VM600 (patrz rys.
2.3a-c), z zasilaniem poprzez kabel sygnałowy FTP - Ethernet.

Kamera
kopułkowa PoE
Sony SNC VM600

Kamera
kopułkowa PoE
Sony SNC VM600
Złącza RJ-45

Tablet OB

Złącza RJ-45

Złącze
CTOS
Gniazdo
zasilania
SSWN 24V
DC

Konwerter
zasilania DC/
DC 24V/12V

Switch 5 portowy
PoE
FSW-0503

Złącza RJ-45

Media
konwerter
TP-LINK
MC210CS

RJ-45

Światłowód –
do szafy
przyłączeniowej
na SO

Obudowa z podzespołami systemu

Rys. 2.2. Schemat blokowy podsystemu monitorowania pracy bojowej PZR 2K12 KUB
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a)

b)

c)

Rys. 2.3. Kamera kopułkowa Sony SNC-VM600:
a) widok kamery; b) wymiary zewnętrzne obudowy kamery [mm] ([cal]);
c) sposób montażu wspornika kamery.

−

mediakonwerter TP-LINK MC210CS to urządzenie pozwalające na
przesyłanie sygnału Gigabit Ethernet o prędkości 1000 Mb/s w dwóch
jednomodowych włóknach światłowodowych na odległość transmisji do
15 km, który wraz z przełącznikiem PoE zapewnia współpracę i transmisję
danych z urządzeń podsystemu monitorowania zainstalowanych w PZR
2K12 KUB. Wymiary mediakonwertera to: 94,5x73x27 [mm], dopuszczalna
temperatura pracy 040℃, a przechowywania: -4070℃ (rys. 2.4a).

−

przełącznik PoE typu FSW-0503 to niewielkich rozmiarów przełącznik
(switch) 5-portowy z PoE, wyposażony w pięć portów (4 x 10/100Mbps
RJ-45 PoE i 1 x 10/100Mbps RJ-45 Uplink Port), z kontrolą przepływu IEEE
802.3x, chroniącą przed utratą pakietów danych. Wymiary przełącznika:
120x90x28 [mm], waga: 0,8 kg, temperatura pracy: 0÷45°C. (rys. 2.4b).

a)

b)

Rys. 2.4. Aktywne urządzenia podsystemu monitorowania:
a) mediakonwerter TP-LINK MC210CS; b) przełącznik (switch) FSW-0503.
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Rozmieszczenie urządzeń podsystemu monitorowania wewnątrz SSWN
Zgodnie z przyjętymi założeniami i kryteriami ergonomii, rozmieszczenie kamer
powinno gwarantować uzyskanie wymaganego zobrazowania i nie powinno
przeszkadzać załodze SSWN w pracy bojowej. W wyniku przeprowadzonej analizy
stwierdzono, iż przy obecności załogi, zadanie mogą jedynie zrealizować kamery
umieszczone na suficie przedziału sterowania SSWN. W trakcie zestawiania
stanowiska badawczego weryfikującego przyjętą koncepcję wyznaczono ilość
i miejsce położenia kamer. Wyznaczono minimalną odległość, która zapewnia
uzyskanie pożądanej jakości obrazu. Określono obszar położenia kamer względem
płaszczyzn prostopadłych do pulpitów na lewej i prawej stronie przedziału sterowania
SSWN, aż do uzyskania akceptowalnej wartości granicznego kąta widzenia względem
płaszczyzn pulpitów. W następnym kroku wyznaczono optymalne położenie każdej
kamery, które uwzględnia ergonomię stanowiska pracy obsługi. Sprawdzono
i zweryfikowano ergonomię stanowiska pracy obsługi (tzn. czy kamera nie
przeszkadza obsłudze SSWN w pracy bojowej oraz czy obsługa nie zasłania obrazu
z kamery) i możliwości montażu kamer do sufitu przedziału sterowania SSWN
(tj. bliskie położenie otworów, śrub, wsporników itp. w celu przyszłego zamontowania
wspornika do kamery).
W wyniku szeregu testów, określono ilość i miejsce ostatecznego montażu
kamer. Stwierdzono, że do pełnego monitoringu pracy bojowej w SSWN wystarczą
dwie kamery kopułkowe, umieszczone w miejscach (rys. 2.5, fot. 2.3), które zapewnią
uzyskanie wyraźnego podglądu na wskaźniki. Istnieje także możliwość wykonywania
zbliżeń (ZOOM cyfrowy) fragmentów pulpitów np. wybranego wskaźnika.
W trakcie testów wykonano nagrania obrazów przy różnym oświetleniu,
z różnych pozycji kamer i różnych nastaw wewnętrznych ich parametrów. Wybrane
zobrazowanie z kamery dla lewej strony przedziału sterowania SSWN przedstawiono
na fot. 2.4.
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230
180

Światłowód,
luk uchylny

Lewa strona przedziału kierowania
– SNR, CTO

560
450

7

1

2

Kable
ethernetowe

Luki przednie
Miejsce
doraźnie
organizowane
dla OB

6

3

4
550

3020

5

Tablet OB

520

Prawa strona przedziału kierowania – RSWP

Rys. 2.5. Docelowe określone rozmieszczenie urządzeń podsystemu
w przykładowym PZR -SSWN KUB:
1 - Miejsce operatora stacji 31 (SNR);
2 - Miejsce kierowcy;
3 - Miejsce operatora stacji 11 (RSWP);
4 - Miejsce dowódcy;
5 - Kamera dla lewej strony przedziału sterowania;
6 - Kamera dla prawej strony przedziału sterowania;
7 - Skrzynka z mediakonwerterem, przełącznikiem PoE (switch) i konwerterem zasilania.
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Śruby mocujące pokrywę
nad członkiem załogi

Dokładne, oznaczone
miejsce montażu kamery

Wspornik z gwintem
Otwory kanału
wentylacyjnego

Fot. 2.3. Dokładne oznaczenie miejsca przyszłego montażu kamery i możliwości
wykorzystania elementów SSWN do umocowania dodatkowego wspornika

Fot. 2.4. Uzyskane zobrazowanie z określonego w testach miejsca montażu
kamery, pracującej w trybie nocnym
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2.4. Podsumowanie rozdziału
W rozdziale przedstawiono opracowaną koncepcję realizacji podsystemu
monitoringu pracy bojowej dla PZR KUB z uwzględnieniem szczególnych warunków
ergonomii pracy obsług bojowych.
Zgodnie z przyjętą koncepcją, w trakcie realizacji projektu, zestawione stanowisko
badawcze pozwoliło na sprawdzenie warunków i wymagań ergonomii środowiska
pracy – przedziału sterowania SSWN, sprawdzenie działania wszystkich elementów
podsystemu monitoringu i przetestowanie oprogramowania całości systemu –
środowiska Milestone XProtect.
Uzyskane w trakcie testów nagrania zdecydowały o wyborze ilości kamer
niezbędnych do realizacji założonych celów oraz zdefiniowały dokładne położenie
elementów podsystemu w przedziale sterowania SSWN KUB. Wyznaczone miejsca
montażu elementów podsystemu spełniają założone warunki minimalizacji zmiany
jakości ergonomii pracy załogi.
Po wyborze dokładnych miejsc instalacji urządzeń, można było wskazać także
miejsce i sposób montażu dodatkowych, dedykowanych wsporników, ze względu na
konieczność uniknięcia ingerencji w strukturę wozu. Jakość uzyskanych nagrań była
zadowalająca, natomiast w dalszym etapie testów sprzętu należało modyfikować
parametry kamer i oprogramowania dostosowując je do panujących specyficznych
warunków w przedziale sterowania podczas pracy bojowej (w szczególności strzelań
rakietowych), w celu uzyskania najlepszych efektów zobrazowań dla końcowego
odbiorcy.
Procedurę badawczą uwzgledniającą szczególne warunki ergonomii powtórzono
dla PZR NEWA, PZR OSA oraz dla PZR „uniwersalnego” na przykładzie samobieżnej
wyrzutni zestawu 2K12 KUB.
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ROZDZIAŁ

3

ANALIZA I DOBÓR PARAMETRÓW OBRAZU PODSYSTEMU
Projektowany system techniczny, którego głównym zadaniem jest transmisja
zobrazowań w rozległej sieci teletechnicznej ma za zadanie z założenia dokonywać
transmisji w sposób bezprzerwowy, z dużymi wymaganiami odnośnie jakości
zobrazowań. Dobór parametrów transmisji obrazu na potrzeby systemu monitorowania
PZR

jest

kluczowym

zagadnieniem,

które

podlegało

analizie

i

badaniom

już na wstępie, przy doborze zasadniczych urządzeń, projektowaniu i integracji
podsystemu.
W rozdziale przedstawiona została metodyka doboru parametrów rejestracji
obrazu na potrzeby monitorowania pracy przeciwlotniczego zestawu rakietowego
w oparciu o wykorzystanie zasobów sieciowych systemu. Na wstępie należało
zdefiniować podstawowe wymagania postawione systemowi, następnie wybrać
i opisać kluczowe parametrów obrazu, ich dobór oraz ich wpływ na obciążenie sieci
systemu.

3.1.

Wymagania podsystemu pod względem jakości zobrazowań

Podsystem monitorowania PZR powinien realizować szereg zadań opisanych, jako
wymagania taktyczno-techniczne systemu [42]. Wymagania te opisują cechy, które
powinien posiadać wykorzystywany rejestrator obrazu. Wybrane funkcje, które system
powinien zapewnić zostały przedstawione poniżej:
a)

kompresję wideo kodekiem H.264 lub MPEG-4 pozwalająca na zapis
większej ilości danych wideo przy tej samej objętości dysku twardego;

b)

możliwość ustawienia parametrów nagrywania indywidualnie dla każdego
kanału (kamery);
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c)

możliwość wyboru dowolnej grupy kamer dla podglądu powinna być
definiowana z poziomu menu oraz podział ekranu i wyświetlanie obrazu
ze wszystkich kamer;

d)

wykrywanie utraty sygnału wideo, detekcję ruchu w predefiniowanych
obszarach pola widzenia kamery;

e)

możliwość wyzwalania nagrywania zdarzeniem lub nagrywanie w trybie
ciągłym;

f)

możliwość definiowania okresów czuwania urządzenia na pojawienie się
sygnału alarmowego;

g)

możliwość zdalnej obsługi, archiwizacji danych, konfiguracji parametrów
rejestratora, podglądu stanu urządzenia, zdalne załączanie i wyłączanie
nagrywania, itp.

Jednym z najważniejszych kryteriów pracy podsystemu jest obciążenie sieci
lokalnej wykorzystywanej do przesyłania obrazu oraz danych z kamer. Koncepcja
budowy podsystemu monitoringu została przedstawiona w [37]. Poniższy rozdział
pracy

koncentruje

się na

przedstawieniu

zmian obciążenia

sieci podczas

dostosowywania parametrów obrazu do pracy w PZR. W części drugiej przedstawione
zostaną parametry strumienia obrazu podlegające modyfikacjom, w części trzeciej
opisany zostanie dobór formatu kodowania wideo, część czwarta przedstawia dobór
parametru, przepływności (bitrate). Przedstawione zostaną przebiegi obciążenia sieci
przy zmianie różnych ustawień rejestracji obrazu.
3.2. Parametry zobrazowania podlegające modyfikacji
Poniżej omówione zostaną najczęściej spotykane parametry, jakie użytkownik
może wybrać oraz regulować.
Typ strumienia – w większości rejestratorów do sieci wysyłane może być kilka
niezależnych strumieni. Strumień główny jest utożsamiany z ustawieniami rejestracji
lokalnej w urządzeniu.
Typ strumienia – Video lub Audio i Wideo. Dzięki tej opcji limitować można
wysyłanie dźwięku z rejestratora poprzez infrastrukturę sieci. Opcje ustawień
nagrywania dźwięku są dostępne jedynie z poziomu menu lokalnego. Strumień audio
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jest znikomo mały w porównaniu do potrzeb przepustowości sieci, jakie wymaga
strumień wideo, dlatego tę opcję należy traktować jedynie jako dodatkowe
zabezpieczenie przed wysyłaniem niepożądanych danych.
Rozdzielczość – ilość pikseli dla jednej klatki obrazu.
Przepływność (bitrate) – określająca ilość informacji (bitów) transmitowanych
w jednostce czasu poprzez kanał komunikacyjny, może być zmienna lub stała.
Rejestrator potrafi wykryć parametry sygnału analogowego z kamer i dopasować
stopień kompresji urządzenia (zwiększyć ilość bitów definiujących jedną sekundę
nagrania), przez co obraz transmitowany w sieci, a także rejestrowany, jest wysokiej
jakości.
Maksymalna

przepływność

(maksymalny

bitrate)

–

określa,

jaką

maksymalnie ilość bitów na sekundę powinien osiągnąć kompresowany strumień
obrazu. Wartość ta, z racji charakteru kompresji H.264, jest szacunkowa i może zostać
przekroczona.
Ilość klatek na sekundę określa prędkość zapisu. Dla ludzkiego oka obraz
płynny to 25 kl./s. Jednak urządzenia mogące zapisać takiej jakości obraz z 8 lub 16
kanałów jednocześnie, są drogie. Stosowanie ich ma uzasadnienie w przypadku, gdy
potencjalne rejestrowane sytuacje charakteryzować się mogą wysoką dynamiką
i zmiennością sceny.
Jakość wideo to parametr aktywny wówczas, gdy wybrana jest opcja VBR. Im
wyższa jakość wideo tym niższy priorytet zachowania większej kompresji obrazu.
W przypadku monitoringu CCTV rejestratory dla opcji VBR automatycznie
dostosowują jakość obrazu i nie pozwalają na jej obniżenie poniżej fabrycznie
ustawionego progu.
Typ klatek, odstęp ramek „I” – ustawienia strumienia. Parametry te odnoszą
się do rodzaju strumienia transmitowanego przez sieć z rejestratora do PC. Część
rejestratorów pozwala na konfigurację tego parametru. Liczba ramek typu „I” wpływa,
na jakość wideo, lecz jednocześnie zmienia zapotrzebowanie na moc obliczeniową
potrzebną do dekodowania strumienia przez komputer odbiorcy. W większości
przypadków ustawienia te są zastrzeżone i strumień jest automatycznie generowany
przez urządzenie.
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3.3. Dobór formatu kodowania wideo
Jednym

z

najważniejszych

parametrów

kamery

jest

format

wideo.

W stosowanych w systemie kamerach do wyboru są dwa typy formatu: H.264 oraz
MJPEG. Na etapie projektowania podsystemu konieczne było podjęcie decyzji
odnośnie wyboru odpowiedniego formatu kodowania. Oba formaty wideo zostaną
poniżej krótko scharakteryzowane:
Format H.264 – to obecnie najpopularniejszy i najwydajniejszy standard
kompresji.

Format

ten

zawdzięcza

swoją

wydajność

wykorzystaniu

metod

przewidywania i estymacji wybranych klatek obrazu [40]. Normalny, niezakodowany
strumień wideo składa się z klatek obrazu wyświetlanych jedna po drugiej
w odpowiedniej sekwencji w czasie (rys. 3.1).

Rys. 3.1. Normalny strumień wideo bez kompresji

W formacie H.264 wyróżnić możemy 3 rodzaje ramek: I – Intra Coded, P –
Predictive, B – Bi -predictive. Ramki I zawierają kompletne informacje o danym
obrazie, bez kodowania, ramki P niosą w sobie informacje o zmianach pomiędzy
sąsiednimi ramkami P lub I, a właściwy obraz tworzony jest na podstawie tych
informacji, ramki B są uzupełnieniem informacji o zmianach obrazu w czasie i mają za
zadanie upłynnić przejście pomiędzy ramkami P i P, I i P. Rozmiar poszczególnych
ramek zależy od wielu czynników, lecz przyjąć można, że ramki P stanowią około 60%
rozmiaru ramek I, a ramki B mogą mieć nawet tylko 10% ich objętości.

Rys. 3.2. Kodowany strumień wideo

Rys. 3.3. Dekodowany – wyświetlany strumień wideo
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Algorytm H.264 jest skomplikowany. Występuje kilka rodzajów i stopni kompresji
a rozkodowanie strumienia wymaga dość dużej mocy obliczeniowej. Zasadę
kodowania i dekodowania przedstawiono na rysunkach 3.2 i 3.3.
Format MJPEG – w dziedzinie multimediów oznaczany Motion JPEG (M-JPEG
lub MJPEG) to format kompresji wideo, w którym poszczególne klatki wideo
skompresowane są oddzielnie, jako obrazy JPEG. Jest to metoda kompresji
statycznych obrazów rastrowych, przeznaczona głównie do stratnego zapisu obrazów
naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami
barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali. Algorytm
kompresji używany przez JPEG jest algorytmem stratnym, tzn. w czasie jego
wykonywania tracona jest bezpowrotnie część pierwotnej informacji.
Użyta

transformata

powoduje

efekty

blokowe

w

przypadku

mocno

skompresowanych obrazków. Wielką innowacją algorytmu JPEG była możliwość
kontroli stopnia kompresji w jej trakcie, co umożliwia dobranie jego stopnia do danego
obrazka, tak aby uzyskać jak najmniejszy plik, ale o zadowalającej jakości.
Na rysunku (rys. 3.4) przedstawiono zmianę obciążenia sieci po zmianie formatu
wideo z H.264 na MJPEG.

Rys. 3.4. Obciążenie sieci przy zmianie formatu wideo H.264 na format MJPEG
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Zmiana kodeka na MJPEG powoduje duży wzrost obciążenia sieci z 6,3 % do
ponad 40%, dlatego w projekcie podsystemu, w którym liczba źródeł obrazu może
dochodzić nawet do 60 szt, wybrany został kodek H.264. Do dalszej analizy i ustawień
następnych parametrów będzie wykorzystywane kodowanie H.264, gdyż zużywa ono
znacznie mniej zasobów sieciowych.
3.4. Dobór parametru przepływności
Podsystem monitoringu zainstalowany może być w różnej lokalizacji, dlatego
każdorazowo parametry kodowania powinny być ustawiane dla rzeczywistego obrazu.
Obraz wyświetlany przez rejestrator „na żywo” nie jest skompresowany, dlatego efekt
zmian parametrów zauważyć można przy transmisji przez sieć lub odtwarzając
nagrania. Poniżej rozpatrywane będą dwa kryteria doboru prędkości:
•

ustawienia parametrów wideo, aby jakość była jak najlepsza i optymalnie
dostosowana do przepustowości sieci;

•

wielkość łącza, aby zdalnie móc korzystać z rejestratora.

Pierwszym kryterium, jakim należy się kierować przy ustawianiu parametrów
rejestratora, jest jakość nagrywanego materiału. Podsystem monitoringu zapisywać
ma dane, które służyć mają do późniejszej identyfikacji zdarzeń. W drugiej kolejności
pod uwagę brać należy ciągły, zdalny nadzór, gdyż do tego celu nie jest konieczna
najwyższa jakość wideo. Rozdzielczość powinna być dobrana zależnie od sceny, jaką
widzi kamera. Ilość klatek na sekundę, jaką wybrać powinien użytkownik powinna być
uzależniona od szybkości zmian zdarzeń widzianych przez kamerę. Zwykle jest to
wartość maksymalna oferowana przez rejestrator przy najwyższej rozdzielczości.
Bitrate (przepływność) oraz ustawienia odstępu ramek typu I są ze sobą ściśle
związane. W związku z tym, że obraz w kompresji H.264 składa się z klatek
kompresowanych oraz z klatek generowanych na podstawie (między innymi) wektorów
przemieszczeń, należy pamiętać, że ustawienia kompresji zależeć muszą od dynamiki
obrazu. Bitrate odnosi się zarówno do transferu danych przez sieć jak i do stopnia
kompresji zapisywanego lokalnie strumienia wideo. Ustawienia bitrate'u dla tych
samych rozdzielczości mogą być inne, jeśli kompresowany obraz jest mniej lub
bardziej szczegółowy. Wszystkie operacje regulacji bitrate'u, rozdzielczości i ilości
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klatek na sekundę są bezpośrednio związane z możliwym czasem archiwizacji przy
określonej przestrzeni dyskowej. Obciążenia sieci przy zmianach bitrate: 3000 kbps,
2000 kbps, 1500 kbps, 1000 kbps przedstawione zostały na rysunku 3.5.

Rys. 3.5. Zmiany obciążenia sieci dla odpowiadających im wartości Bitrate

Dla wybranych wartości przesyłu (bitrate) obciążenie sieci jest stałe i wynosi
6,5 ÷ 2% dla 1000 kbps. Na obciążenie sieci nie wpływają wówczas pozostałe
parametry, jak: jakość oraz rozdzielczość. Do analizy w poniższych przypadkach
wykorzystano zmienną wartość Bitrate (ang. variable Bitrate). Okno ustawień dla tego
parametru przedstawiono na rysunku 3.6.
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Rys. 3.6. Ustawienia obrazu dla zmiennej wartości Bitrate.

W trakcie realizacji badań zwrócono również uwagę na to, że ze względu na
rodzaj wybranego formatu wideo (H.264) obciążenie sieci (wielkość ramki) zależy od
rodzaju oświetlenia. Przy oświetleniu światłem jarzeniowym – lampa fluorescencyjna,
częstotliwość migania światła jest wychwytywana przez kamerę, każda klatka ma inne
natężenie oświetlenia, przez co kompresja nie jest tak efektywna. Porównanie
obciążenia

dla

oświetlenia

światłem

jarzeniowym

oraz światła

naturalnego

przedstawiono na rysunku 3.7.

Rys. 3.7. Zmiany obciążenia sieci wywołane zmianą oświetlenia

Dalsze badania przeprowadzono z oświetleniem sztucznym jako bardziej
obciążającym sieć. Następnie zbadano obciążenie sieci dla zmiennej wielkości
przepływności Variable bitrate – dla ustawień: 800x600 -> 1024x768 -> 1280x720,
wyniki tych badań przedstawiono na rysunku 3.8.
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Rys. 3.8. Zmiany obciążenia sieci dla różnych ustawień parametru rozdzielczości

Następnym parametrem podlegającym zmianom był parametr Quality jakość
(rys. 3.6). Przy jego zmianie obraz zmienia swoją jakość, dla porównania na rysunkach
3.9 i 3.10 przedstawiono dwa obrazy z wysoką jakością oraz niską jakością.

Rys. 3.9. Niska wartość parametru Quality
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Rys. 3.10. Wysoka wartość parametru Quality

Na rysunku 3.9 wyraźnie widać spadek jakości względem rysunku 3.10. Krawędzie
stają się mniej wyraźne a sam rysunek mniej czytelny. Zmianom tego parametru
odpowiadają zmiany obciążenia sieci jak na rysunku 3.11.

Rysunek 3.11. Zmiany obciążenia sieci przy zmianie wartości parametru Quality
Ostatnim etapem jest przesłanie obrazu z kamer do klienta programu Milestone.
Na rysunku 3.12 przedstawiono obraz przesyłany z 3 kamer do programu klienckiego,
a na rysunku 3.13 obciążenie sieci.
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Rys. 3.12. Obraz z kamer w programie klienckim Milestone

Rysunek 3.13. Obciążenie sieci przy podłączonych trzech kamerach

3.5. Podsumowanie rozdziału
W rozdziale przedstawione i scharakteryzowane zostały podstawowe parametry
wpływające na pracę systemu monitoringu przeciwlotniczego zestawu rakietowego.
Prezentowane wyniki obciążenia sieci pozwalają na dobór parametrów rejestracji
w taki sposób, aby spełniała ona założenia przyjęte przez użytkownika systemu.
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W wyniku przeprowadzonego szeregu badań oraz testów obciążenia dobrano format
kodowania wideo H.264, ze względu na jego większą efektywność względem MJPEG
(zmiana obciążenia z 12 Mb/s do ponad 40 Mb/s dla MJPEG) oraz dobór
rozdzielczości na poziomie 1024x768 lub 1280x720 (rys. 3.8) przy wysokiej, jakości
obrazu (rys. 3.9 i 3.10). Dalsze zwiększanie rozdzielczości nie wnosi za sobą nowej
informacji dla użytkownika systemu ze względu na warunki pracy zestawu
rakietowego,

natomiast

powoduje

znaczne

zwiększenie

obciążenia

sieci

informatycznej oraz wydatnie zwiększają rozmiar wymaganej przestrzeni dyskowej
serwera zapisu. Przedstawione, przetestowane i wybrane do zastosowania ustawienia
parametrów pozwalają na uruchomienie systemu monitoringu na PZR realizujących
zadania bojowe na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych.
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ROZDZIAŁ

4

BUDOWA, SPOSÓB INTEGRACJI ORAZ BADANIA ELEMENTÓW
PODSYSTEMU
W poniższym rozdziale opisano ogólną budowa poszczególnych podsystemów,
w ostatecznie zrealizowanej postaci oraz sposób ich integracji, a ponadto kluczowe
badania i testy wybranego sprzętu weryfikujące jakość konstrukcji i zdolność do
spełnienia oczekiwanych zadań. Poziom szczegółowości budowy podsystemów
dobrano (ograniczono) do wymaganego do dalszej analizy zrealizowanej w kolejnym
rozdziale dotyczącym rozpatrywanego procesu eksploatacji. Sposób projektowania
i ostateczna budowa poszczególnych podsystemów składowych, wynika z szeregu
czynników, założeń dla końcowego całego podsystemu (z drugiego etapu –
rozszerzenia projektu), z których do najważniejszych należą:
•

zastosowanie

podsystemu

monitoringu

jako

kompleksowego

systemu

bezpieczeństwa podczas strzelań bojowych przez oficerów bezpieczeństwa do
nadzoru strzelań rakietowych, ze względu na możliwość transmisji danych ze
wszystkich wozów bojowych (łączna liczba pracujących PZR nie przekraczała
z reguły w dotychczasowych doświadczeniach ze strzelań bojowych
ok. 10-12 szt., natomiast wykonano w ramach rozszerzenia 20 szt.
podsystemów);
•

zastosowanie podsystemu jako kompleksowego systemu do analizy i nadzoru
szkolenia nad ćwiczącymi wojskami we wszystkich możliwych obszarach na
poligonie (rozbudowa sieci teletechnicznej);

•

zwiększenie jakości i prędkości transmisji obrazu i dźwięku, zwiększenie czasu
rejestracji

i

czasu

archiwizacji

rejestrowanych

danych

(zastosowanie

wydajnego serwera zapisu);
•

optymalizację
transmisyjnych

ruchu

sieciowego

(zastosowanie

z

wykorzystaniem

wysokowydajnych

sieciowych);
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nowych

urządzeń

docelowych

urządzeń

•

zwiększenie ergonomii i jakości pracy obsług ćwiczących wojsk oraz
nadzorujących

proces

szkolenia

i

strzelań

rakietowych

dowódców

(zaprojektowanie zgodnie z zasadami ergonomii poszczególnych stanowisk
pracy);
•

zmniejszenie wymiarów - miniaturyzację wykonanych podsystemów poprzez
zaprojektowanie optymalnych obudów wykonanych urządzeń i zastosowanie
nowego typu zintegrowanych podzespołów do transmisji sygnału;

•

zwiększenie niezawodności i wyeliminowanie konieczności wytwarzania,
eksploatacji

odrębnych

podzespołów

zasilania

poprzez

zastosowanie

zintegrowanych urządzeń sieciowych;
•

zunifikowanie wykonanych podsystemów w celu uzyskania zamienności części
i jednolitych parametrów wykorzystanych podzespołów (zaprojektowanie 20
sztuk podsystemów uniwersalnych);

•

poprawę sposobu montażu urządzeń w wyniku zaprojektowania i wykonania
ergonomicznych adapterów montażowych;

•

zwiększenie

odporności

na

zakłócenia

elektro-magnetyczne

poprzez

zastosowanie nowego typu okablowania;
•

optymalizację czasu i ułatwienie procesu montażu dla obsług wozów bojowych
przy integracji podsystemów w danym PZR.
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4.1.

Podsystemy monitorowania umieszczone w PZR

Podsystemy

monitorowania

umieszczone

w

PZR

zaprojektowano

(przy

uwzględnieniu szczególnych wymagań ergonomii) aby dokonywały transmisji
zobrazowań, dźwięku i umożliwiały komunikację z danego PZR do SD oraz innych
wymaganych miejsc na poligonie. Ze względu na ilość i zróżnicowanie sprzętu
rakietowego w SZ RP, podsystemy są wykonane jako mobilne, instalowane
każdorazowo podczas ćwiczeń poligonowych danego pododdziału, w trakcie jego
pobytu na CPSP w Ustce.
4.1.1. Budowa podsystemów w PZR
Zestawione w warunkach rzeczywistych podsystemy monitoringu w PZR składają
się z następujących zasadniczych elementów: skrzynki z mediakonwerterem
i przełącznikiem sieciowym, dwóch kamer kopułkowych (lub kompaktowych - dla PZR
NEWA) notebooka lub tabletu oraz kabla światłowodowego (zewnętrznego).
Do

połączenia

pomiędzy

poszczególnymi

elementami

danego

podsystemu

zaprojektowano i wykonano odpowiednie kable sygnałowe (UTP, patchcordy
światłowodowe, kable zasilające i uziemiające, światłowody). Schemat połączeń
elementów

podsystemu

monitoringu

w

przykładowym

PZR

przedstawiono

na rysunkach 4.1.1-4.1.3.
W ramach wdrożenia wykonano łącznie 20 sztuk (kompletów) takich podsystemów.
Ze względu na posiadane na etapie budowy elementy demonstratora takie jak
np. obudowy, tablety i skrzynie transportowe powstały dwie wersje podsystemu
(4 szt. podsystemów w wersji demonstratora 1.0 i 16 szt. w zmodyfikowanej wersji
2.0). Funkcjonalnie podsystemy spełniają identyczną funkcję, natomiast uwzględniając
doświadczenia z rzeczywistych badań i strzelań bojowych, a zwłaszcza wymagania
ergonomii podsystemy uległy w wersji ostatecznej modernizacji i dodatkowo
zmodyfikowano 4 podsystemy (demonstratory z pierwszego etapu) zachowując
wykonane już obudowy, natomiast wymieniając urządzenia wewnętrzne na jednolite
z nowo projektowanymi, wdrażanymi do eksploatacji.
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10.1.1.31
UTP

UTP

UTP

Mediakonwerter

SO – szafa połączeniowa

10.1.1.32

UTP

Video
koder
10.1.1.33

Podsystem
PZR KUB/OSA/
NEWA/Uniwersalny

UTP

Krosownica
światłowodowa

UTP
Przełącznik

Złącze
CTOS SM

UTP

Złącze
CTOS SM

Kamery
kopułkowe

UTP

Kamera
termowizyjna

10.1.1.34

Rys. 4.1.1. Schemat połączeń podsystemu monitoringu w PZR

Kamera 1

TOB

Skrzynka połączeniowa
SP-O

Zewnętrzna szafa
połączeniowa
ZSP-O

Kamera 2

Kamera termowizyjna
GEO-1

kabel STP/UTP
kabel sygnałowy
kabel zasilający

Zasilanie DC
+ 24 V

Światłowód

PRWB

Rys. 4.1.2. Schemat połączeń (poglądowy) podsystemu monitoringu w PZR OSA
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kabel
KT

24VDC WYJ

OPTO

Kamera
kopułkowa 1

Tablet
TOB

Zewnętrzna szafa połączeniowa
ZSP-O

kabel
STP/UTP

Eth 3

kabel
STP/UTP

Kamera
kopułkowa 2

Eth 2

kabel
STP/UTP

Eth 1

Eth 3

OPTO

kabel
KU

Eth 2

kabel
KD

Eth 1

+ 24V

PRWB
OSA

Skrzynka połączeniowa
SP-O

kabel
kBNC

VIDEO

OO 05-6M

24VDC WEJ

GEO-1

światłowód

Rys. 4.1.3. Schemat połączeń (szczegółowy) podsystemu monitoringu w PZR OSA

Podstawowe dane techniczne podsystemu monitorowania pracy bojowej PZR
zawarto w tabeli 4.1.1.

Tabela 4.1.1.
Podstawowe dane techniczne podsystemu monitorowania procesu strzelania z PZR
Ilość podsystemów monitorowania dla PZR w wersji 1.0/2.0
Masa podsystemu dla PZR w skrzyni transportowej

4 szt. / 16 szt.
40 kg
do 600 m

Odległość PZR KUB, OSA, NEWA, Uniwersalnego od szafy połączeniowej

(z wykorzystaniem
jednego kabla)

Czas przygotowania do pracy:

do 1 h

Czas odtworzenia gotowości do pracy:

0,5 h

Ilość kamer IP, które może obsłużyć podsystem w wersji 1.0/2.0
Ilość kamer termowizyjnych, które może obsłużyć podsystem
Napięcie zasilania podsystemów dla PZR

8 / 32
(po 2 na PZR)
20
(po 1 na PZR)
20 ÷ 30 V DC

Czas archiwizacji nagrań

min. 6 miesięcy

Czas rejestracji na kartach SD

10 h

Rozdzielczość obrazów wyświetlanych na SD, PDO
Ilość klatek/s dla kamer IP

do 1920 x 1024
do 30 fps
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Wszystkie urządzenia i elementy podsystemu monitorowania dla PZR na czas
przechowywania i transportu umieszczone są w specjalnie zaprojektowanych
zasobnikach transportowych (skrzynie transportowo-ochronne demonstratora w wersji
1.0 i wersji docelowej 2.0), przedstawionych na rysunkach 4.1.4 i 4.1.5. Łączna waga
skrzyni wraz z wszystkimi elementami podsystemu monitorowania z PZR nie
przekracza 40 kg. Skrzynie tego rodzaju zostały standardowo zaprojektowane tak,
aby

spełnić

Technologia

oczekiwania
wykonania

najbardziej
zapewnia

wymagających

im

wytrzymałość,

procedur

wojskowych.

trwałość,

szczelność

i wodoodporność. Wyposażone są w wysokiej jakości osprzęt wykonany z m.in. stali
nierdzewnej (zamki, zawiasy), dzięki któremu skrzynie doskonale sprawdzają się
w warunkach transportu lądowego, morskiego i lotniczego. Zasobnik transportowoochronny odporny jest na uderzenia i promieniowanie UV. Skrzynia spełnia normy
zawarte w MIL-STD 810, MIL-C-4150J, MIL-STD-648C, IP67 i ATA 300. W zasobniku
zastosowano wypełnienie w postaci wkładów gąbkowych, mającymi eliminować
przemieszczanie się elementów składowych podsystemu.
Walory użytkowe i ergonomiczne zasobnika transportowo-ochronnego:
− wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna wieka skrzyni zapewnia stabilne
składowanie skrzyń w pionie;
− formowane profile chronią osprzęt

(uchwyty, zawiasy, zatrzaski) i pozwalają

na stabilne układanie skrzyń na nierównej powierzchni;
− mocne i wygodne uchwyty, przystosowane do przenoszenia dużych ciężarów;
− mocne zatrzaski typu "motylek" pewnie zabezpieczają zamknięcie skrzyni
i zapewniają jej szczelność;
Elementy podsystemu monitorowania procesu strzelania z PZR w warunkach
rzeczywistych,

które

są

instalowane

i

podłączane

wewnątrz

PZR

KUB/OSA/NEWA/UNIWERSALNY znajdują się w sześciu (dla wersji 1.0) lub pięciu
(dla wersji 2.0) komorach skrzyni transportowo-ochronnej. Wykaz elementów
podsystemu monitorowania pracy bojowej PZR przedstawiono w tabeli 4.1.2.
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Rys. 4.1.4. Skrzynia transportowo-ochronna z elementami podsystemu
monitorowania pracy bojowej PZR rozmieszczonymi w komorach - wersja 1.0

Komory skrzyni dla PZR

A
B
C

D
E

Rys. 4.1.5. Skrzynia transportowo-ochronna wersja 2.0
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Tabela 4.1.2.
Wykaz elementów podsystemu monitorowania pracy bojowej PZR w skrzyni transportowo-ochronnej
Lp.

1.
2.
3.

4.

Ilość

Nazwa

(szt./kpl.)

Kamera kopułkowa Sony SNC-XM632 lub kompaktowa SONY
VB600 (ver. 1.0)
Skrzynka połączeniowa ZSK-03 lub ZSK-01v2 (ver. 1.0)
Notebook Getac V110 lub tablet Getac F110 z stacją dokujacą
(ver. 1.0)
Przetwornica DC i zasilacz 230V do Notebook Getac V110 lub
tablet Getac F110

2 szt.
1 szt.
1 kpl.

1kpl.

5.

Uchwyt montażowy do PZR KUB

2 szt.

6.

Uchwyt montażowy do PZR OSA

1 kpl.

7.

Uchwyt montażowy do PZR NEWA

2 kpl.

8.

Uchwyt montażowy do PZR UNIWERSALNY

2 szt.

9.

Kable UTP o długości 3/4/5/6/7 m

5 szt.

10.
11.
12.

Kabel zasilający do skrzynki ZSK-03 lub ZSK-01v2 24V DC
ze złączem typu banan
Kabel zasilający do skrzynki ZSK-03 lub ZSK-01v2 230V AC
Kabel zasilający do notebooka Getac V110 lub tabletu Getac
F110 ze skrzynki ZSK-03

Oznaczenie

1 szt.

LK01

1 szt.

LK02

1 szt.

LK03

13.

Kabel uziemiający

1 szt.

LK04

14.

Kabel sygnałowy BNC-TNC (termowizja PRWB OSA)

1 szt.

LK05

15.

Kabel sygnałowy SMA-TNC (termowizja KDN NEWA)

1 szt.

LK06

16.

Kabel przejściowy-zasilania z wtykiem dla PZR NEWA

1 szt.

LK07

1 szt.

LK08

17.

Kabel przejściowy-zasilania z konektorem widełkowym dla PZR
OSA/UNIWERSALNY

Widok rozmieszczonych elementów podsystemu monitorowania PZR w zasobniku
transportowym (w wersji 2.0) zobrazowano na rys. 4.1.6
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KOMORA
KOMORA DD
1

Kamera kopułkowa Sony SNC-XM632 – 2 szt.

6

Uchwyt montażowy do PZR OSA – 1 kpl.

KOMORA
KOMORA AA
4

PrzetwornicA DC i zasilacz 230V – 1 kpl.

5

Uchwyt montażowy do PZR KUB – 2 szt.

7

Uchwyt montażowy do PZR NEWA – 2 kpl.

8

Uchwyt montażowy do PZR UNIWERSALNY- 2 szt.

KOMORA
KOMORA BB

A
D

3

Notebook Getac V110 – 1 szt.

B
E

KOMORA
KOMORA C C
2

C

Skrzynka połączeniowa ZSK-03 – 1 szt.

KOMORA
KOMORA EE
9

Kable UTP o długości 3/4/5/6/7 m – 5 szt.

10

Kabel zasilający do skrzynki ZSK-03 230V AC – 1 szt.

11

Kabel zasilający do skrzynki ZSK-03 24V DC ze złączem typu banan – 1 szt.

12

Kabel zasilający do notebooka Getac V110 ze skrzynki ZSK-03 – 1 szt.

13

Kabel sygnałowy BNC-TNC (termowizja PRWB OSA) – 1 szt.

14

Kabel uziemiający – 1 szt.

15

Kabel przejściowy-zasilania z wtykiem dla PZR NEWA – 1 szt.

16

Kabel sygnałowy SMA-TNC (termowizja KDN NEWA) – 1 szt.

17

Kabel przejściowy-zasilania z konektorem widełkowym dla PZR OSA/UNIWERSALNY – 1 szt.

Rys. 4.1.6. Rozmieszczenie elementów podsystemu monitorowania pracy bojowej
PZR w komorach zasobnika transportowego w wersji 2.0
Najważniejszym

elementem

podsystemu

w

PZR

integrującym

wszystkie

połączenia zasadniczych urządzeń podsystemu jest skrzynka połączeniowa SP-O
przedstawiona w wersji 1.0 na rysunku 4.1.7 i w wersji 2.0 na rysunku 4.1.8
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1

2

3

4

5

6

8

7

9

11

10

ZSK-01v2

Rys. 4.1.7. Widok skrzynki połączeniowej SP-O: ZSK-01v2 podsystemu monitorowania:
1 - gniazdo światłowodowe CTOS, 2 - gniazdo Ethernet tabletu TOB, 3 - gniazdo Ethernet kamery 1, 4 - gniazdo
Ethernet kamery 2, 5 - gniazdo analogowego wejściowego sygnału video, 6 - gniazdo zasilania 24V DC,
7 - gniazdo wyjściowe zasilania tabletu 24V DC, 8 - dioda sygnalizacji zasilania, 9 - bezpiecznik, 10 - zacisk
uziemienia, 11 - włącznik zasilania

ZSK-03

1

2

3

4

8

11

5

9

10

9

12

6

7

Rys. 4.1.8. Widok i opis gniazd i elementów skrzynki połączeniowej SP-O: ZSK-03
podsystemu monitorowania:
1 - gniazdo światłowodowe CTOS, 2-4 - gniazda Ethernet notebooka/tabletu TOB i kamer, 5 - gniazdo
analogowego wejściowego sygnału video, 6 - gniazdo zasilania 24V DC, 7 - gniazdo wyjściowe zasilania
tabletu/notebooka 24V DC, 8 - dioda sygnalizacji zasilania, 9 - bezpiecznik, 10 - zacisk uziemienia, 11 - włącznik
zasilania, 12 - gniazdo wejściowe zasilania 230 V.
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Skrzynka

połączeniowa

ZSK-01v2

lub

ZSK-03

(wersja

demonstratora

i docelowa) dla PZR, to zabudowany układ z dwóch zasadniczych urządzeń
podsystemu monitorowania PZR (przełącznika PoE – media konwertera MOXA
i kodera video AXIS 7011) przeznaczony do przekazywania sygnałów z warstwy
sensorycznej podsystemu (2 kamer) do urządzeń wyższego szczebla na SD CPSP za
pośrednictwem zewnętrznej szafy połączeniowej ZSP. Skrzynka została wyposażona
w specjalistyczny zaprojektowany układ zasilania (pozwalający na zasilanie zarówno
z sieci pokładowej DC, jak i z sieci przemysłowej AC) oraz w specjalizowane złącza
WE-WY spełniające normy militarne.
Na rysunku 4.1.9 przedstawiono konstrukcyjny rysunek złożeniowy, a na rysunku
4.1.10 przedstawiono zaprojektowana płytę czołową skrzynki SP-O ZSK-03, natomiast
na rysunkach 4.1.11 i 4.1.12 odpowiednio analogiczne rysunki dla wersji skrzynki
ZSK01v2.

Rys. 4.1.9. Rysunek złożeniowy skrzynki połączeniowej SP-O: ZSK-03 podsystemu
monitorowania
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Rys. 4.1.10. Projekt płyty czołowej skrzynki połączeniowej SP-O: ZSK-03
podsystemu monitorowania

Rys. 4.1.11. Rysunek złożeniowy skrzynki połączeniowej SP-O: ZSK-01v2
podsystemu monitorowania

60

Rys. 4.1.12. Projekt płyty czołowej skrzynki połączeniowej SP-O: ZSK-01v2
podsystemu monitorowania
Pozostałe zaprojektowane lub zakupione elementy podsystemu monitorowania
w PZR, krótko scharakteryzowane ze względu na ograniczenie ilosci treści rozprawy
doktorskiej przedstawiono w tabeli 4.1.3. Wybrane urzadzenia, zaprojektowane
wsporniki i dedykowane okablowanie do róznych typów PZR, cechują się wysokimi
waloramii ergonomii, mają możliwie niewielkie gabaryty, są odporne na zmienne
warunki środowiskowe i odzaczaja się wysoka niezawodnością.

Tabela 4.1.3. Elementy podsystemu monitorowania w PZR
Nazwa i zdjęcie elementu podsystemu

Przeznaczenie, krótka charakterystyka

monitorowania pracy bojowej PZR

Kamera kopułkowa Sony SNC-XM632

Kamera kopułkowa przeznaczona jest do rejestracji
a także zapisu obrazu i dźwięku na karcie SD
w czasie monitorowania pracy bojowej PZR. Obraz
i

dźwięk

zarejestrowane

przez

kamery

jest

przesyłany za pośrednictwem skrzynki ZSK-03
do zewnętrznej szafy połączeniowej ZSP, z której za
pośrednictwem sieci światłowodowej przekazywany
jest do urządzeń wyższego szczebla na Stanowisko
Dowodzenia

(SD)

i

Stanowisko

Ćwiczących Wojsk (SDĆW).
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Dowodzenia

Walory

ergonomiczne:

minimalne

wymiary,

wstrząsoodporność, zasilanie PoE, zabudowany
mikrofon,

szerokie

natychmiastowy

pasmo
za

sensora,

pomocą

montaż

magnesów

neodymowych

Tablet Getac F110 ze stacją dokującą

Tablet Oficera Bezpieczeństwa (TOB) to urządzenie
przeznaczone

do

podglądu

zobrazowanej

w podsystemie (w wersji 1.0) informacji z warstwy
sensorycznej, komunikatów tekstowych z wyższego
szczebla systemu bezpieczeństwa oraz do obsługi
i sterowania elementów podsystemu monitorowania
PZR. TOB jest mocowany wewnątrz PZR za pomocą
stacji dokującej.

Notebook Getac V110
Notebook

Oficera

Bezpieczeństwa

urządzenie

przeznaczone

do

zobrazowanej

w

(w

podsystemie

(NOB)

to

podglądu
wersji

2.0)

informacji z warstwy sensorycznej, komunikatów
tekstowych

z

wyższego

szczebla

systemu

bezpieczeństwa oraz do obsługi i sterowania
elementów podsystemu monitorowania PZR. NOB
jest mocowany wewnątrz PZR.

Przetwornica DC i zasilacz 230V do

Zasilacz 230V służy do zasilania notebooka lub

Notebook Getac V110

tabletu (NOB/TOB) napięciem z sieci 230V AC.
Przetwornica DC służy do zasilania notebooka lub
tabletu (NOB/TOB) napięciem stałym z gniazda
zapalniczki – ok. 24V DC lub ze skrzynki ZSK-03 lub
ZSK-01v2 za pomocą kabla - przejściówki LK03
(wyjście 24VDC).
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Uchwyty montażowe do PZR KUB

Dwa metalowe wsporniki o różnym kształcie
wyposażone w taśmę samoprzylepną przeznaczone
do montażu kamer kopułkowych w przedziale
operatorskim SSWN-KUB.
Walory ergonomiczne: minimalne wymiary, brak
ingerencji w poszycie wozu bojowego, montaż
kamer na magnesy neodymowe

Uchwyt montażowy do PZR OSA

Belka wsporcza to element pomocniczy podsystemu
monitorowania,

wykonany

profilu

stalowego,

wyposażony w dwie tarcze mocujące i podpory
wahliwe, przeznaczony do podwieszania kamer
kopułkowych.
Walory ergonomiczne: minimalne wymiary, brak
ingerencji w poszycie wozu bojowego, wspornik
montażowy dostosowany do budowy przedziału
środkowego

PRWB OSA, montaż kamer na

magnesy neodymowe.

Uchwyty montażowe do PZR NEWA

Dwa

metalowe

wyprofilowane

uchwyty

każdy

wyposażony w śrubę przeznaczone do montażu
kamer kopułkowych w przedziale KDN-NEWA.
Walory ergonomiczne: minimalne wymiary, brak
ingerencji w poszycie wozu bojowego, uchwyty
dostosowane do istniejących wsporników w KDN,
montaż kamer na magnesy neodymowe.
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Uchwyty montażowe do PZR UNIWERSALNY

Dwa metalowe wsporniki o różnym kształcie
(identyczne jak dla PZR KUB) wyposażone w taśmę
samoprzylepną przeznaczone do montażu kamer
kopułkowych w przedziale operatorskim dowolnego
środka bojowego.
Walory ergonomiczne: minimalne wymiary, brak
ingerencji w poszycie wozu bojowego, montaż
kamer na magnesy neodymowe.

Kable UTP o długości 3/4/5/6/7 m
Kabel

UTP

służy

do

przyłączenia

kamer

kopułkowych i notebooka do skrzynki ZSK-03.
Walory

ergonomiczne:

wymiary,

łatwość

minimalne

podłączenia,

wymagane
ekranowanie

od zakłóceń.

Kabel zasilający do skrzynki ZSK-03 24V DC
ze złączem typu banan (LK01)

Kabel

zasilający

dwużyłowy

(KD)

służy

do

przyłączenia zasilania +24V do skrzynki ZSK03
w PZR KUB bezpośrednio, w innych PZR –
z wykorzystaniem kabli przejściowych..
Walory

ergonomiczne:

minimalne

wymiary, łatwość i pewność podłączenia.
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wymagane

Kabel zasilający do skrzynki ZSK-03 230V AC
(LK02)

Kabel zasilający do skrzynki ZSK-03 z 230V AC
Walory

ergonomiczne:

minimalne

wymagane

wymiary, łatwość i pewność podłączenia (złącza
militarne)

Kabel zasilający do notebooka Getac V110

Kabel zasilający notebook - służy do przyłączenia

ze skrzynki ZSK-03 (LK03)

notebooka NOB do skrzynki ZSK03 z wyjścia 24V
poprzez wykorzystanie przetwornicy DC24.
Walory

ergonomiczne:

minimalne

wymagane

wymiary, łatwość i pewność podłączenia (złącza
militarne).

Kabel uziemiający KU (LK04)

Kabel uziemiający (KU) służy do wyrównania
potencjałów skrzynki połączeniowej ZSK03 i PZR.
Walory

ergonomiczne:

minimalne

wymagane

wymiary, łatwość i pewność podłączenia.
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Kabel sygnałowy BNC-TNC (termowizja

Kabel sygnałowy (kBNC) z końcówką BNC służy do

PRWB OSA) (LK05)

zbierania sygnału wizyjnego z kamery GEO-1,
z wyprowadzonego złącza BNC na bloku OO 05-6M
w PRWB, do konwertera video w skrzynce
połączeniowej ZSK-03.

Walory

ergonomiczne:

minimalne

wymagane

wymiary, łatwość i pewność podłączenia (złącza
BNC-TNC).

Kabel sygnałowy SMA-TNC (termowizja KDN
NEWA) (LK06)

Kabel sygnałowy (kBNC) z końcówką TNC służy do
zbierania

sygnału

wizyjnego

z

kamery

termowizyjnej, z wyprowadzonego złącza SMA na
karcie wideo w PZR NEWA i doprowadzenia tego
sygnału

do

konwertera

video

w

skrzynce

połączeniowej ZSK-03.
Walory

ergonomiczne:

minimalne

wymagane

wymiary, łatwość i pewność podłączenia (złącza
SMA-TNC).

Kabel przejściowy - zasilania z wtykiem dla

Kabel zasilający (przejściowy) służy do przyłączenia

PZR NEWA (LK07)

zasilania +24V (z bloku BZ-24) do skrzynki ZSK03
w

PZR

NEWA

–

z

wykorzystaniem

kabla

zasilającego LK01.
Walory

ergonomiczne:

minimalne

wymiary, łatwość i pewność podłączenia.
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wymagane

Kabel przejściowy - zasilania z konektorem

Kabel zasilający (przejściowy) służy do przyłączenia

widełkowym dla PZR OSA/UNIWERSALNY

zasilania +24V) do skrzynki ZSK03 w PZR OSA lub

(LK08)

innym – z wykorzystaniem kabla zasilającego LK01.
Walory

ergonomiczne:

minimalne

wymagane

wymiary, łatwość i pewność podłączenia.

Na rysunkach 4.1.13-4.1.14 przestawiono wybrane rysunki techniczne
zaprojektowanych, dedykowanych do różnego sprzętu rakietowego wsporników.

Rys. 4.1.13. Zaprojektowany wspornik do kamer kompaktowych dla PZR NEWA
4.1.2. Integracja w przykładowym PZR i badania poligonowe
Ze względu na ograniczenia objętości rozprawy w poniższym podrozdziale
przedstawiono integrację elementów podsystemu i scharakteryzowano badania
w przykładowym PZR – zestawie NEWA SC [20, 23, 25, 44]. Podobną metodykę
badań oraz sposób integracji zrealizowano dla innych PZR, uwzględniając różnicę
w budowie i położeniu głównie elementów montażowych dla sensorów.
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Rys. 4.1.14. Zaprojektowany wspornik do kamer kopułkowych dla PZR OSA
Elementy podsystemu monitoringu strzelania z PZR NEWA znajdujące się
w pojemniku transportowym należało bezpiecznie zamontować i połączyć na
stanowisku ogniowym w następujący sposób:
1. W tylnej części KDN na półce umieścić skrzynkę połączeniową ZSK-03 (fot. 4.1.1).
2. Notebook Oficera Bezpieczeństwa NOB umieścić w przedziale bojowym na
stanowisku asystenta oficera strzelającego (fot. 4.1.2).
3. Do prowadnic znajdujących się w KDN – na lewej i tylnej burcie zamontować
uchwyty na kamery kopułkowe (fot. 4.1.3).
4. Do uchwytów zamocować kamery kopułkowe (na magnesy neodymowe)
i dostosować ich położenie do uzyskania zakładanych zobrazowań (fot. 4.1.4).
5. Do skrzynki z urządzeniami podsystemu doprowadzić z gniazda 230V lub z bloku
BRZ24 napięcie zasilające wytworzonym kablem z odpowiednią wtyczką (fot.
4.1.5).
6. Poprowadzić kable sieciowe UTP z kamer i tabletu do gniazd ethernetowych
skrzynki (fot. 4.1.5).
7. Do gniazda CTOS skrzynki ZSK-03 podłączyć kabel światłowodowy jednomodowy
600m wprowadzając kabel poprzez luk uchylny (fot. 4.1.6).
8. Kabel podłączyć do gniazda CTOS na szafie połączeniowej znajdującej się na
stanowisku ogniowym (fot. 4.1.7, 4.1.8).
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Fot. 4.1.1. Skrzynka z urządzeniami

Fot. 4.1.2. Umieszczenie notebooka OB

podsystemu w KDN PZR NEWA

w KDN PZR NEWA

Fot. 4.1.3. Prowadnica i uchwyt w

Fot. 4.1.4. Kamera zamontowana do uchwytu

prowadnicy w KDN PZR NEWA

(lewa burta) w KDN PZR NEWA

Fot. 4.1.5. Skrzynka z kablem

Fot. 4.1.6. Uchylny luk na prawej burcie KDN

zasilającym i kablami ethernetowymi.

do podłączenia kabla światłowodowego

Fot. 4.1.7. Zewnętrzna szafa

Fot. 4.1.8. Podłączenie kabla do gniazda

połączeniowa

CTOS na zewnętrznej szafie połączeniowej
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W celu weryfikacji poprawności działania podsystemu monitorowania procesu
strzelania z PZR NEWA przyjęto następujący ogólny zakres badań, który realizowano
zgodnie z wcześniej opracowaną metodyką:
1.

Sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń po doprowadzeniu
zasilania.

2.

Sprawdzenie połączenia zarówno w sieci telekomunikacyjnej opartej na
kablach miedzianych jak i światłowodowych.

3.

Sprawdzenie działania kamer IP i notebooka Getac V110.

4.

Sprawdzenie jakości połączenia sieciowego poszczególnych urządzeń
programem „Ping” (sprawdzenie czy istnieje połączenie pomiędzy hostami
testującym – Serwer Milestone i testowanym – badany element sieciowy
podsystemu).

5.

Sprawdzenie obciążenia sieciowego generowanego przez podsystem.

6.

Sprawdzenie funkcjonowania podsystemu w warunkach pracy długotrwałej.

Podczas badań poligonowych (realizowanych w trakcie szkolenia, jak również
strzelań

bojowych)

przeprowadzono

kompleksowe

sprawdzenie

i

działanie

podsystemu monitoringu w PZR NEWA na stanowisku ogniowym, który został
podłączony z podsystemem monitoringu PZR znajdującym się na SD CPSP, PDO oraz
z podsystemem na SDĆW.
Kompleksowe badanie (i jego wyniki) podsystemu monitorowania PZR NEWA
przeprowadzono w następującej kolejności i w sposób zaprezentowany poniżej.
Zestawienie układu do testów i badań w warunkach poligonowych

Zestawiono

badany

podsystem

monitorowania

ze schematem przedstawionym na rys. 4.1.15 i 4.1.16.
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PZR

NEWA

zgodnie

Złącze
wielomodowe

Złącze
jednomodowe

światłowód
13

kabel KT

kabel STP/UTP

14

2

ZEWNĘTRZNA SZAFA
POŁĄCZENIOWA

BĘBEN ZE
ŚWIATŁOWODEM 300 m

1

kabel STP/UTP
3

4

kabel STP/UTP

8
11

9

kabel KD

12

9

7

6

STANOWISKO OGNIOWE
KDN NEWA

kabel KU

10
5

kabel kBNC
15

KDN NEWA

OPIS SKRZYNKI POŁĄCZENIOWEJ
1 - gniazdo światłowodowe CTOS,
2 - gniazdo Ethernet notebooka lub tabletu TOB,
3 - gniazdo Ethernet kamery 1,
4 - gniazdo Ethernet kamery 2,
5 - gniazdo analogowego wejściowego sygnału video,
6 - gniazdo zasilania 24V DC,
7 - gniazdo wyjściowe zasilania notebooka 24V DC,
8 - dioda sygnalizacji zasilania,
9 - bezpiecznik,
10 - zacisk uziemienia,
11 - włącznik zasilania,
12 - gniazdo wyjściowe zasilania 230 V.

Rys. 4.1.15. Schemat połączeń podsystemu monitoringu kabinie KDN-NEWA
Zasadnicze elementy znajdowały się na stanowisku ogniowym w PZR NEWA
(skrzynka połączeniowa ZSK-03 z mediakonwerterem-przełącznikiem PoE oraz video
konwerterem oraz kamery kopułkowe i notebook NOB).
Na SD CPSP znajdowały się: serwer, stacja operatorska, monitory, extender
HDMI, na PDO znajdowały się: skrzynka z extenderem HDMI (OR-03) i monitor
wielkoformatowy oraz na SDĆW: skrzynka z mediakonwerterami (OR-02) w szafie
połączeniowej, komputer przenośny Getac x500.

71

Monitor 24"

Monitor 24"
Splitter HDMI

HDMI

HDMI

PDO

HDMI

HDMI

Stacja operatorska nr 2

HDMI
HDMI

UTP

Przełącznik

Krosownica
światłowodowa

Mediakonwerter

HDMI

HDMI

Extender HDMI
Nadajnik

Splitter HDMI

Monitor

Stacja operatorska nr 1

UTP

HDMI

10.1.1.8

UTP

UTP

Monitor 50"
Samsung

10.1.1.7

UTP

II piętro SD CPSP

Przełącznik

UTP
UTP
Extender HDMI
Nadajnik

UTP

Mediakonwerter

SO – szafa połączeniowa

Kamery kopułkowe
Przełącznik

Złącze
CTOS SM

SC-LC

UTP

UTP

10.1.1.11

10.1.1.12

Video koder

10.1.1.13

10.1.1.10

Przełącznik

Serwer Milestone

Złącze
CTOS MM

UTP

Krosownica
światłowodowa

UTP

UTP

UTP

UTP

Kamera
termowizyjna

Podsystem PZR OSA
SC-LC

Krosownica
światłowodowa

Przełącznik

SC-LC

UTP

SDĆW
UTP

Przełącznik

10.1.1.1-6

UTP

parter SD CPSP

SC-LC

Krosownica
światłowodowa

Krosownica
światłowodowa

Mediakonwerter

10.1.1.9
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Rys. 4.1.16. Zrealizowany układ do badania podsystemu monitoringu na SD CPSP
w warunkach rzeczywistych

Podłączenie zasilania do poszczególnych urządzeń podsystemu PZR NEWA
Do poszczególnych elementów podsystemów doprowadzono wymagane
zasilanie. Komputery, monitory, przełączniki zarządzalne, extender z zasilaczem,
splitter z zasilaczem podłączono do sieci AC 230V natomiast podsystem
monitorowania na SO podłączono do sieci pokładowej KDN-NEWA +24V DC [25].
Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny. Zgodnie z metodyką badań wszystkie
urządzenia podsystemu uruchamiają się, diody sygnalizujące obecność zasilania
zapalają się.

Uruchomienie podsystemu monitoringu w PZR NEWA na stanowisku ogniowym

W celu uruchomienia podsystemu monitorowania PZR NEWA na stanowisku
ogniowym:
−

zamontowano skrzynkę połączeniową ZSK-03, notebook NOB oraz kamery
kopułkowe w kabinie KDN-NEWA, podłączono elementy kablami STP/UTP;
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−

podłączono zasilanie z sieci pokładowej KDN-NEWA;

−

notebook NOB zasilono z wykorzystaniem przetwornicy DC ze skrzynki
połączeniowej ZSK-03 (z gniazda wyjściowego 24V DO WYJ);

−

włączono zasilanie skrzynki ZSK-03 przestawiając włącznik w górne
położenie;

−

sprawdzono obecność zasilania poprzez zapalenie diody kontrolnej;

−

kabel światłowodowy podłączono od gniazda OPTO (CTOS) w skrzynce
połączeniowej

ZSK-03

do

zewnętrznej

szafy

połączeniowej

ZSP

na stanowisku ogniowym;
−

sprawdzono działanie notebooka po zainstalowaniu oprogramowania
klienta (Milestone Smart Client) - skonfigurowano użytkownika i nawiązano
połączenie

z

serwerem

oprogramowania,

a

następnie

uzyskano

zobrazowanie z kamer kopułkowych podsystemu monitorowania;
−

sprawdzono obecność i działanie kamer oraz dokonano wymaganej
konfiguracji widoków;

−

sprawdzono możliwość zmiany parametrów kamer i video konwertera –
zmieniając wybrane kluczowe parametry tj.: rozdzielczość, ilość klatek na
sekundę, tryb pracy dzień /noc.

Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny. Zgodnie z metodyką badań skrzynka
z podsystemem uruchamia się, notebook lub stacja dokująca tabletu jest zasilana,
w programie Smart Client na notebooku NOB uzyskuje się wymagane zobrazowania
z kamer podsystemu, występuje możliwość modyfikacji parametrów urządzeń
końcowych.

Uruchomienie serwera oprogramowania Milestone

W celu uruchomienia serwera oprogramowania Milestone:
−

podłączono jednostkę centralną z monitorem, klawiaturą i myszą;

−

uruchomiono

oprogramowanie

Milestone

Management

Application,

sprawdzono obecność, działanie kamer;
−

dokonano wstępnej konfiguracji parametrów obrazu.

Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny. Zgodnie z metodyką badań serwer
podejmuje pracę, system operacyjny i oprogramowanie zarządzające po uruchomieniu
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nie zgłosiło błędów, serwer nawiązuje połączenie sieciowe, oprogramowanie
zarządzające wykrywa kamery, zmiana parametrów kamer jest możliwa z poziomu
aplikacji zarządzającej.

Uruchomienie stacji operatorskich

W celu uruchomienia stacji operatorskich:
−

podłączono jednostki centralne z monitorem, splitterem (stacja operatorska
1), extenderem HDMI (stacja operatorska 2), przełącznikiem 16 portowym
TP-Link oraz klawiaturą i myszą;

−

wyjście z extendera HDMI podłączono do kabla UTP, który jest
poprowadzony bezpośrednio do przełącznika sieciowego w serwerowni
(stacja operatorska 2);

−

wyjścia HDMI ze splittera podłączono do monitorów 50” i 24” (stacja
operatorska 1);

−

dokonano konfiguracji monitorów w celu uzyskania odpowiednich
zobrazowań na SD CPSP oraz na PDO;

−

sprawdzono

działanie

oprogramowania

klienta

stacji

operatorskich

(Milestone

Smart

po

zainstalowaniu

Client),

skonfigurowano

użytkownika i nawiązano połączenie z serwerem oprogramowania,
a następnie uzyskano zobrazowanie z kamer podsystemu;
−

sprawdzono obecność, działanie kamer, dokonano konfiguracji widoków na
wymagane.

Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny. Zgodnie z metodyką badań stacje
operatorskie podejmują pracę, system operacyjny i oprogramowanie po uruchomieniu
nie zgłosiło błędów, stacja operatorska nawiązuje połączenie sieciowe, konfiguracja
ekranów jest możliwa zgodnie z potrzebami, na PDO uzyskuje się zobrazowanie
z extendera HDMI, w programie Smart Client uzyskuje się wymagane zobrazowania
z kamer.
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Sprawdzenie jakości połączenia sieciowego
Jakość połączenia sieciowego sprawdzono programem „Ping” (uruchamiając
wiersz poleceń (cmd.exe), a następnie wpisując polecenie „ping XX.X.X.X” (gdzie
XX.X.X.X – adres IP) sprawdzono czy istnieje połączenie pomiędzy hostami:
testującym – Serwer Milestone i testowanym – notebook NOB w PZR NEWA,
serwerem a kamerami zainstalowanymi na SO.
Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny. Zgodnie z metodyką badań zwrotna
informacja z programu o nawiązanym połączeniu (ilość pakietów odebranych jest
równa ilości pakietów wysłanych), czas błądzenia pakietów wynosi do 20 milisekund.
Sprawdzenie obciążenia sieciowego generowanego przez podsystem
Wykorzystując

systemowy monitor

sieci sprawdzono

obciążenie

przy

uruchomionym oprogramowaniu Smart Client zarówno na notebooku zlokalizowanym
w KDN-NEWA jak i na stacjach operatorskich i serwerze Milestone na SD CPSP.
Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny. Zgodnie z metodyką badań obciążenie sieci
nie wzrasta do 90% niezależnie od jakości transmitowanego obrazu.
Sprawdzenie działanie toru światłowodowego
Działanie toru światłowodowego sprawdzono poprzez uzyskanie zobrazowania
na serwerze, stacjach operatorskich, monitorze na PDO z wybranych kamer
podsystemu, a także na notebooku w podsystemie monitorowania w PZR NEWA.
Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny. Zgodnie z metodyką badań tor
światłowodowy działa stabilnie, bezprzerwowo, uzyskuje się ciągłą rejestrację obrazu
z kamer podsystemu.
Sprawdzenie jakości transmitowanego obrazu na PDO
Jakość transmitowanego obrazu sprawdzono poprzez przekształcenie sygnału
HDMI na UTP w extenderze HDMI, sprawdzono także opóźnienie w stosunku do
obrazu pierwotnego.
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W tym celu:
-

podłączono wyjście z extendera na wejście splittera,

-

zmieniając wybrane zobrazowania (z kamer znajdujących się w KDNNEWA) w stacji operatorskiej na SD CPSP sprawdzono jakość i obecność
obrazu dla wybranych rozdzielczości ustawionych w kamerach,

-

sprawdzono wzrokowo opóźnienie obrazu po przesłaniu względem obrazu
z

SD

CPSP

wykorzystując

zsynchronizowane

zegary

komputera

przenośnego w KDN.

Rys. 4.1.17. Widok jakości transmitowanego obrazu na jednym z monitorów na PDO
Przykładowy widok jakości transmitowanego obrazu na PDO przedstawiono na
rys. 4.1.17.
Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny. Zgodnie z metodyką badań występuje
prawidłowa rozdzielczość i jakość obrazu na monitorze na PDO, brak przerw
i opóźnień w transmisji.
Sprawdzenie torów Audio kamer
Sprawdzono działanie mikrofonów zintegrowanych z kamerami. W celu realizacji
tego zagadnienia w serwerze oprogramowania dodano mikrofony jako urządzenia
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wejściowe i sprawdzono działanie poszczególnych mikrofonów poprzez kliknięcie
w oprogramowaniu klienckim na kamery z mikrofonami, ustawiono wymagane
poziomy głośności.
Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny. Zgodnie z metodyką badań występuje
prawidłowa jakość dźwięku.
Sprawdzenie możliwości i jakości zapisu na kartach SD
Sprawdzono zapis na karcie SD z poszczególnych kamer oraz eksport plików
do stacji operatorskich, notebooków podłączonych do skrzynek. W celu realizacji tego
zadania w kolejności:
-

zainstalowano karty SD we wszystkich kamerach kopułkowych;

-

uruchomiono oprogramowanie wewnętrzne kamer, ustawiono opcje zapisu
oraz uruchomiono zapis ciągły na karcie SD;

-

wykonano export zapisanych obrazów wykorzystując opcje dostępne
z poziomu przeglądarki, sprawdzić czas i jakość nagranego materiału video.

Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny. Zgodnie z metodyka badań występuje
możliwość zapisu ciągłego na karcie SD, możliwość wykonania eksportu obrazu
o zakładanej jakości.

Wnioski
Zasadnicze wnioski z przeprowadzonych badań są następujące:
1.

Wszystkie urządzenia działały prawidłowo w warunkach długotrwałej pracy,
zarówno podczas badań poszczególnych podsystemów jak i całości
systemu.

2.

Doprowadzenie zasilania i połączenie układu w sieć telekomunikacyjną
z wykorzystaniem światłowodów nie powoduje żadnych problemów
z komunikacją poszczególnych urządzeń. Jakość połączenia sprawdzono
wykorzystując program „Ping” oraz poprzez oprogramowanie Milestone
XProtect. Nie stwierdzono problemów z nawiązywaniem połączenia między
poszczególnymi elementami systemu.
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3.

Oprogramowanie

Milestone

XProtect

pozwala

na

bezproblemowe

dołączenie do systemu poszczególnych urządzeń, interfejs użytkownika
jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Dowolność w definiowaniu wielu
widoków z kamer i łatwość konfiguracji urządzeń pozwala na szybkie
dostosowanie oprogramowania do oczekiwań użytkownika końcowego.
Ponadto w czasie trwania wszystkich badań oprogramowanie wykazało się
dużą stabilnością i bezawaryjną, bezprzerwową pracą.
4.

Wykorzystywany do zobrazowania tor sygnału HDMI (składający się
z splitterów i extenderów HDMI) spełnia wymagania ze względu na
niezauważalne różnice w jakości transmitowanych obrazów i prawie
niezauważalne opóźnienie – nieistotne z punktu widzenia funkcjonalności
systemu.

5.

Zapis na karcie SD pozwala w przypadku awarii sieci na rejestrację
przebiegu pracy bojowej z poszczególnych PZR. Przy bardzo wysokiej
jakości nagrań na kartach SD o pojemności 32 GB można dokonać zapisu
16 godzin pracy, co jest w zupełności wystarczające ze względu na cykl
strzelań. Prosty do realizacji, zdalny export plików z poszczególnej kamery
pozwala na uzyskanie nagrań bez potrzeby wyciągania kart SD z kamer
w przypadku uzyskania ponownego połączenia. W przypadku braku
połączenia można także export wykonać na tablecie danego podsystemu
lub w ostateczności pozostaje usunięcie karty z danej kamery, co także nie
nastarcza problemów obsłudze PZR.

6.

Przeprowadzone testy toru AUDIO (mikrofonów) pozwalają stwierdzić,
że jakość uzyskiwanego dźwięku jest dobra, brak zauważalnych opóźnień,
interfejs użytkownika jest intuicyjny, a transmisja dźwięku z kamer podnosi
funkcjonalność systemu.

7.

Testy obciążenia sieci i procesorów poszczególnych podsystemów jak
i całości systemu pozwalają na wysunięcie wniosków, iż przy bardzo dobrej
jakości transmitowanego obrazu z kamer przepustowość sieci jest na
zadowalającym poziomie, procesory komputerów i tabletów nie są
nadmiernie obciążone, co pozwala na dalszą rozbudowę systemu.

8.

Przedstawione rozwiązania pozwalają na rejestrację oraz archiwizację
pracy bojowej wybranych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych i ich
późniejszą analizę.
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9.

Docelowe rozwiązania montażu kamer nie utrudniają pracy osób będących
w kabinach PZR.

10.

Rozdzielczość kamer pozwala na monitorowanie pracy załogi oraz analizę
informacji ze wskaźników bez widocznych opóźnień na SD oraz PDO
(zobrazowania na rys. 4.1.18).

Rys. 4.1.18. Przykładowe zobrazowania z PZR NEWA
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Przebadany w warunkach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce
podsystem monitoringu spełnia wymagania i może być w takiej konfiguracji
zastosowany, a ponadto cechuje się dużymi walorami ergonomii jego wykonania.
Jakość uzyskanych nagrań pozwala na monitorowanie pracy bojowej obsług oraz jej
późniejszą szczegółową analizę zgodnie z założeniami zawartymi w ZTT.
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4.2. Podsystem monitorowania na SO w szafach połączeniowych

Zaprojektowany podsystem monitorowania na SO jest przeznaczony do transmisji
danych pozyskanych z dowolnego PZR rozmieszczonych na danym SO. Na
zasadniczych stanowiskach ogniowych (SO2, SO3, SO6, SO8) przewidziano, w czasie
integracji podsystemu na poligonie, możliwość wykorzystania (w zależności od
potrzeb)

światłowodowego

militarnego

złącza

wielomodowego

oraz/lub

jednomodowego.

4.2.1. Budowa podsystemu na SO

Zestawiony w warunkach poligonowych na Stanowiskach Ogniowych CPSP
podsystem monitoringu składa się z: szafy przyłączeniowej, w której znajdują się
krosownica światłowodowa i skrzynka z mediakonwerterami (na stanowiskach ze
złączami wielomodowymi) oraz wymaganego okablowania (kable UTP, patchcordy
światłowodowe). Na pozostałych stanowiskach ogniowych (oprócz zasadniczych
wymienionych powyżej) w szafie połączeniowej znajduje się tylko krosownica
światłowodowa i złącza CTOS jednomodowe. Zdjęcie satelitarne stanowiska i schemat
rozmieszczenia szaf połączeniowych na przykładowym stanowisku ogniowym (SO3)
przedstawiono na rysunkach 4.2.1 i 4.2.2. Szafy połączeniowe na każdym stanowisku
ogniowym umieszczono (uwzględniając zasady ergonomii pracy na stanowisku)
w miejscach, które nie przeszkadzają ćwiczącym pododdziałom, minimalizują
konieczność poprowadzenia kabli połączeniowych na drogach przejazdu, przemarszu
wojsk oraz nie są narażone na bezpośrednie odziaływanie strumienia gazów, pyłów
przy strzelaniach bojowych.
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Rys. 4.2.1. Zdjęcie satelitarne stanowiska ogniowego SO3

SO3

Droga asfaltowa

Rys. 4.2.2. Schemat stanowiska ogniowego SO3
Komunikacja pomiędzy Przeciwlotniczymi Zestawami Rakietowymi a SD oraz
PDO odbywa się poprzez szafy połączeniowe (rys. 4.2.3 i 4.2.4) oraz poprzez militarne
kable światłowodowe (jedno- lub wielomodowe). Każdorazowo podczas pracy
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systemu należy rozwinąć przewód światłowodowy nawinięty na bęben (rys. 4.2.4)
łączący PZR z wewnętrzną siecią komunikacyjną CPSP umożliwiając obsługę oraz
rejestrację z kamer IP na SD oraz PDO. W szafie połączeniowej (zasadniczych SO)
umieszczono zaprojektowaną skrzynkę z podsystemem, która jest niezbędna do
konwersji transmisji z światłowodu wielomodowego na jednomodowy. Skrzynkę
z mediakonwerterami podłączono do krosownicy światłowodowej, do listwy zasilającej
oraz do złącza burtowego CTOS. Skrzynkę uziemiono doprowadzając kabel
uziemiający do zacisku na skrzynce.

Rys. 4.2.3. Szafy połączeniowe umieszczone na Stanowiskach Ogniowych

Rys. 4.2.4. Złącza soczewkowe burtowe – CTOS w szafie przyłączeniowej,
przewód światłowodowy nawinięty na bęben
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W zaprojektowanej skrzynce (rys. 4.2.5-4.2.7) umieszczono dwa mediakonwertery
i przetwornicę DC, służące do poprawnej komunikacji z pozostałymi elementami
podsystemu w przypadku korzystania ze złącza CTOS wielomodowego. Skrzynkę
zaprojektowano

w

ergonomicznej

obudowie

z

uchwytami

montażowymi

(transportowymi) w standardzie RACK 19 dostosowanym do stelażu w szafie
połączeniowej.

Skrzynka SO
Rys. 4.2.5. Przedni panel skrzynki umieszczonej w szafie połączeniowej:
1 - światłowodowe gniazdo standardu S.C. wejściowego sygnału jednomodowego,
2 - dioda sygnalizacyjna zasilania, 3 - włącznik zasilania, 4 - bezpiecznik, 5 - gniazdo
zasilania 230 V, 6 - zacisk uziemienia, 7 - światłowodowe gniazdo standardu S.C.
wejściowego sygnału wielomodowego.

Skrzynka SO

Rys. 4.2.6. Budowa skrzynki umieszczonej w szafie połączeniowej:
1 - mediakonwerter z wkładka SFP (wielomodową), 2 - mediakonwerter z wkładka
SFP (jednomodową), 3 - zasilacz DC,
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Rys. 4.2.7. Rysunki techniczne skrzynki umieszczonej w szafie połączeniowej na SO
4.2.2. Badania podsystemów na SO
Badania

przeprowadzane

w

warunkach

rzeczywistych

miały

na

celu

zweryfikowanie poniżej wymienionych założeń, które powinien spełniać poligonowy
podsystem monitoringu na SO. Poniżej opisane będą wyniki tych badań dla
poszczególnych sprawdzeń. Podstawowe założenia weryfikowane w tej części
projektu:
•

weryfikacja poprawnego działania urządzeń, torów światłowodowych, oraz
ich kompatybilności;

•

weryfikacja współpracy komputera przenośnego z serwerem Milestone;

•

pomiar

obciążenia

sieci

dla

systemie

monitoringu

w

warunkach

rzeczywistych oraz weryfikacja możliwości rozbudowy systemu pod
względem ograniczeń przepustowości;
•

sprawdzenie

odporności

komputera

przenośnego,

serwera,

stacji

roboczych, oraz tabletu na obciążenie procesora wywołane obsługą
oprogramowania monitoringu;
•

pomiar opóźnień wywołanych dużą ilością elementów aktywnych na linii
klient/serwer;
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•

testowanie awaryjności systemu przy długim nieprzerwanym działaniu;

•

możliwość zlokalizowania usterki, jeśli wystąpi.

W celu realizacji sprawdzenia podsystemu monitoringu na SO należało:
•

połączyć badany podsystem z wybranego PZR znajdującego się na SO
z podsystemem monitoringu na SD CPSP za pomocą infrastruktury
umieszczonej na SO (szafy połączeniowej wraz z oprzyrządowaniem).
Połączenie należało wykonać w dwóch wariantach: w pierwszym –
z użyciem złącza CTOS jednomodowego, bezpośrednio połączonego do
krosownicy;

w

drugim

–

z

użyciem

złącza

wielomodowego

(z wykorzystaniem skrzynki z mediakonwerterami podłączonej do
krosownicy światłowodowej);
•

do poszczególnych elementów podsystemów doprowadzić wymagane
zasilanie. Podsystem na PZR podłączyć do sieci pokładowej wozu (np.
w PRWB OSA: 24V DC), komputery na SD CPSP, monitory, przełączniki
zarządzalne podłączyć do sieci AC 230V;

•

uruchomić serwer oprogramowania Milestone;

•

uruchomić podsystem w wybranym PZR;

•

sprawdzić jakość połączenia sieciowego;

•

sprawdzić wzrokowo stan złącz CTOS poprzez zdjęcie ich pokryw. Jeśli
soczewki złącz umieszczonych w szafie przyłączeniowej lub na szpuli
światłowodu są zabrudzone to należy użyć znajdujących się w bębnie
światłowodu środków do czyszczenia i oczyścić soczewki za pomocą
znajdującego się tam pędzelka;

•

sprawdzić działanie toru światłowodowego, jako całości, na Tablecie lub
laptopie z oprogramowaniem lub po przez przeglądarkę internetową.

Wynik badania podsystemu na SO uznano za pozytywny. Po podłączeniu zasilania
oraz okablowania diody sygnalizujące zasilanie zapalają się, sprawdzono transmisję
zobrazowań i dźwięku, sprawdzono obciążenie sieciowe zgodnie z metodyką opisaną
w pkt 4.1.2. Badania ciągłości zobrazowania wykonano dla przyjętego czasu
zbliżonego do okresu czasu pracy PZR (8 godzin), nie stwierdzono przerw
w nagraniach kamer, dla testów zdatności zasilania przyjęto 7dni nieprzerwanej pracy
dla obu trybów (z wykorzystaniem złącza jedno i wielomodowego).
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4.3. Podsystem zobrazowania i sterowania na SD CPSP
Zaprojektowany i zintegrowany z siecią teletechniczną podsystem zobrazowania
i sterowania na SD CPSP jest przeznaczony do sterowania pracą całego podsystemu,
rozmieszczonego we wszystkich punktach na poligonie. Operatorzy (lub operator)
steruje zobrazowaniami na SD, PDO, SDĆW, a w przypadku konieczności
(wykorzystując

możliwość

połączenia

poprzez

zdalny

pulpit)

dowolnym

zobrazowaniem, w dowolnym miejscu na poligonie.

4.3.1. Budowa podsystemu zobrazowania i sterowania

Zaprojektowany i zestawiony w warunkach rzeczywistych na Stanowisku
Dowodzenia CPSP podsystem zobrazowania i sterowania składa się dwóch stacji
roboczych z dwoma monitorami i oprogramowaniem klienckim (oprogramowanie
Milestone XProtect), przełącznika sieciowego, rozdzielacza sygnału HDMI (splittera),
extendera HDMI (nadajnika), monitora 50” Samsung oraz okablowania (kable HDMI,
UTP). Schemat połączeń elementów podsystemu przedstawiono rysunku 4.3.1
(II piętro budynku SD CPSP).
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Rys. 4.3.1. Schemat połączeń podsystemu monitoringu na SD CPSP
Fotografie kluczowych z punktu widzenia procesu eksploatacji urządzeń
podsystemu przedstawiono na rysunku 4.3.2.
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Rys 9. Monitor 50” podsystemu monitoringu

Rys. 4.3.2. Fotografie kluczowych elementów podsystemu zobrazowania
i sterowania na SD CPSP
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4.3.2. Oprogramowanie klienta – Smart Client
Oprogramowaniem podsystemu monitorowania spełniającym wymagania zawarte
w ZTT i wybranym do integracji dla podsystemu jest oprogramowanie Milestone
XProtect™ Enterprise. Oprogramowanie to jest kompletnym systemem zarządzania
zasobami wizyjnymi opartym o otwartą platformę software’ową i rozwiązania video IP,
i jest przeznaczony dla projektów o średniej i dużej skali, obejmujących wiele
lokalizacji.
Zaprojektowany dla systemów nadzoru systemu XProtect - Smart Client jest łatwą
w użyciu aplikacją kliencką do zwykłej obsługi instalacji bezpieczeństwa. Interfejs
pomaga zwiększyć użyteczność, co ułatwia monitorowanie instalacji, zarządzanie
i dostęp do zdarzeń powiadomień bezpieczeństwa i nagrań wideo.
Oprogramowanie dostępowe (typu klient) zapewnia pełny obraz i intuicyjne
sterowanie nieograniczoną ilością podłączonych kamer, serwerów, użytkowników
i urządzeń. Otwarta platforma umożliwia dostosowanie systemu do potrzeb klienta,
jego stopniową rozbudowę (licencja odpowiada ilości kanałów wizyjnych) oraz płynną
aktualizację.
Oprogramowanie XProtect Enterprise (rys. 4.3.3) posiada narzędzia umożliwiające
łatwe zarządzanie wyświetlanymi obrazami oraz zmianę konfiguracji widoków kamer.

Rys. 4.3.3. Okno programu Smart Client służące do zobrazowania widoków z kamer
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Program posiada wiele opcji konfiguracji jak:
-

dostosowanie liczby widoków z kamer;

-

zmianę układu widoków;

-

wybór kamer z urządzeń dostępnych na serwerze i przypisanie ich do okien
programu;

-

zarządzanie kanałami audio urządzeń.

Widok odtwarzania nagrań (rys. 4.3.4) posiada taki sam układ jak okno podglądu
na żywo, co ułatwia wyszukiwanie nagrań. Dodatkowy dolny pasek pozwala na szybkie
ustawienie konkretnej chwili w zaznaczonym nagraniu.

Rys. 4.3.4. Okno odtwarzania zarejestrowanych nagrań

4.3.3. Badania podsystemu zobrazowania i sterowania
Sprawdzenie działania stacji operatorskich i innych urządzeń podsystemu
zobrazowania i sterowania dokonano po podłączeniu do podsystemu sensorów
(w podsystemach w PZR), podsystemów na PDO i SDĆW oraz podsystemu
archiwizacji.
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W celu uruchomienia stacji operatorskich należało:
•

podłączyć jednostkę centralną z monitorem, splitterem, extenderem
HDMI, przełącznikiem 16 portowym TP-Link oraz klawiaturą i myszą;

•

do gniazdka sieciowego na stanowisku podłączyć patchord UTP, gniazdko
sieciowe podłączyć do przełącznika 16 portowego TP-Link;

•

wyjście z extendera HDMI podłączyć do przełącznika 16 portowego
TP-Link;

•

wyjścia HDMI ze splittera podłączyć do monitorów 50” i 24”;

•

zmienić adres IP stacji operatorskiej na statyczny zgodnie z rysunkiem
4.3.1 (poprzez zmianę ustawień sieciowych);

•

dokonać konfiguracji monitorów w celu uzyskania odpowiednich
zobrazowań na SD CPSP oraz na PDO;

•

sprawdzić

działanie

stacji

operatorskich

po

zainstalowaniu

oprogramowania klienta (Milestone Smart Client) – skonfigurować
użytkownika i nawiązać połączenie z serwerem oprogramowania,
a następnie uzyskać zobrazowanie z kamer podsystemu;
•

sprawdzić obecność, działanie kamer, dokonać konfiguracji widoków na
wymagane.

Wynik sprawdzenia uznano za pozytywny, stacje operatorskie podejmują pracę,
system operacyjny i oprogramowanie po uruchomieniu nie zgłosiło błędów, wybrana
stacja operatorska nawiązuje połączenie sieciowe, konfiguracja ekranów jest możliwa
zgodnie z potrzebami, na PDO uzyskuje się zobrazowanie z extendera HDMI, jest
możliwa zmiana adresu IP stacji operatorskiej, w programie Smart Client uzyskuje się
wymagane zobrazowania z kamer. Wszystkie powyższe sprawdzenia dokonano
w czasie trwania strzelań bojowych. Sprawdzenia ciągłości transmisji i zdatności
całego podsystemu dokonano w przeciągu 7 dni, po min. 8 godz. pracy dziennie.
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4.4. Podsystem archiwizacji na SD CPSP
Zaprojektowany i zintegrowany z rozległą siecią teletechniczna poligonu,
podsystem archiwizacji jest przeznaczony do konfiguracji wszystkich sensorów,
wykorzystywanego

oprogramowania

zarządzającego

oraz

urządzeń sieciowych, a także do zapewnienia działania

wykorzystywanych
wydzielonej sieci

telekomunikacyjnej oraz rejestracji i archiwizacji zobrazowań.

4.4.1. Budowa podsystemu archiwizacji

Zestawiony w warunkach rzeczywistych na Stanowisku Dowodzenia CPSP
podsystem archiwizacji składa się z serwera oprogramowania Milestone XProtect
(głównego), serwera zapasowego (tzw. serwer failover), czterech przełączników
światłowodowych, krosownic światłowodowych oraz okablowania (kable UTP,
patchordy światłowodowe). Schemat połączeń elementów podsystemu przedstawiono
na rysunku 4.3.1 (parter SD CPSP). Fotografie kluczowych z punktu widzenia procesu
eksploatacji urządzeń podsystemu przedstawiono na rysunku 4.4.1

Rys. 4.4.1. Fotografie kluczowych elementów podsystemu archiwizacji na SD CPSP
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4.4.2. Oprogramowanie zarządzające
Zainstalowane i skonfigurowane na serwerach głównym i zapasowym
oprogramowanie zarządzające Milestone XProtect zapewnia łatwy do obsługi,
ujednolicony interfejs zarządzania systemem, udostępnia spójny obraz urządzeń,
danych i ustawień użytkownika. Wspomaganie funkcji konfiguracyjnych oraz
dynamiczna administracja zasobami znacznie ogranicza czas i zasoby do zarządzania
nadzorem wizyjnym i zapewnia maksymalnie łatwą obsługę systemu.
Środowisko Milestone XProtect posiada graficzny interfejs użytkownika (GUI),
przedstawiony na rysunku 4.4.2, który usprawnia pracę administratora/operatora
systemu poprzez bardzo intuicyjną wizualizację danych, łatwiejszy dostęp do danych
konfiguracyjnych, ustawień urządzeń, i definicji użytkowników.

Rys. 4.4.2. Graficzny interfejs użytkownika aplikacji zarządzającej środowiska
Milestone XProtect
Operatorzy podsystemu mogą oszczędzić czas i koszty zarządzania procesem
eksploatacji podsystemu poprzez użycie nowoczesnego, intuicyjnego interfejsu
administratora i dostępnych narzędzi, takich jak:
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−

system wspomagania konfiguracji systemu pozwala na szybkie ustawienie
parametrów

dotyczących

jakości

obrazu,

planowania

w

trybie

on-line,

częstotliwości klatek, rejestrowania danych, oraz harmonogramów archiwizacji;
w konsekwencji system jest łatwy do instalacji i wdrożenia;
−

automatyczne wykrywanie urządzeń z wykorzystaniem protokołów Universal Plugand-Play i poprzez przeglądania adresów IP;

−

konfiguracja wsadowa zarówno w zakresie urządzeń jak i użytkowników systemu;

−

adaptacyjne cechy aplikacji pozwalają na prowadzenie zarówno nowych jak
i doświadczonych użytkowników poprzez proces optymalizacji systemu;

−

eksport i import danych konfiguracyjnych dotyczących zarówno systemu jak
i użytkowników w celu zapewnienia kopii bezpieczeństwa bądź też ich powielenia
w innych lokalizacjach;

−

import off-line danych konfiguracyjnych włącznie z definicjami kamer;

−

punkty automatycznego odtworzenia systemu pozwala ją na usunięcie
niepożądanych zmian i łatwy powrót do poprzedniej konfiguracji.
XProtect Enterprise stanowi opcję optymalizującą koszty poprzez takie funkcje

jak dynamiczna archiwizacja, która pozwala na oszczędność wartościowej przestrzeni
dyskowej. Dane video przeznaczone do krótkotrwałego przechowywania, są
zapamiętane na szybkich dyskach lokalnych, podczas gdy dane historyczne są
przenoszone do mniej kosztownych sieciowych systemów dyskowych pozwalających
na natychmiastowy, pełny i transparentny dostęp do zarchiwizowanych danych video.

4.4.3. Konfiguracja i badania podsystemu archiwizacji
Kluczowym

elementem

całego

podsystemu

monitorowania

na

CPSP,

determinującym jakość zobrazowań, ilość możliwych sensorów do integracji
w systemie oraz sposób i jakość obsługi całego podsystemu jest serwer zasadniczy
będący głównym elementem podsystemu archiwizacji na SD CPSP.
Założenia projektowe
W ramach projektowania podsystemu zaplanowano objęcie monitoringiem
do 20 sztuk podsystemów w PZR. Każdy z podsystemów w danym PZR można
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zrealizować transmisję z 3 kamer (dwie kamery transmitujące obraz o wysokiej jakości
oraz obraz z kodera video, do którego podłączona jest kamera termowizyjna. Łączna
ilość źródeł sygnału wynosi więc 60 szt. Ze względu na znaczną ilość źródeł konieczne
jest zapewnienie dużych możliwości serwera rejestrującego. W toku realizacji pracy
określono podstawowe założenia na rozbudowę podsystemu na SD CPSP:
–

serwer oprogramowania umożliwiający płynny zapis z do 60 źródeł sygnału
o jakości wystarczającej do analizy pracy bojowej załogi;

–

serwer typu Rack z dyskami twardymi o dużej pojemności wystarczającej
na archiwizację danych z wszystkich źródeł przez okres 30 dni;

–

oprogramowanie umożliwiające odbiór, zobrazowanie i archiwizację obrazu
z 60 źródeł;

–

60 szt. licencji dla sensorów;

–

dodatkowe przełączniki zarządzalne do realizacji łączności światłowodowej
na wszystkich stanowiskach ogniowych;

–

dodatkowe

krosownice

światłowodowe

do

realizacji

łączności

światłowodowej;
–

użycia zakupionego uprzednio serwera jako serwera zapasowego;

–

rozbudowa serwerowni dla zapewnienia działania w przypadku awarii
głównego serwera, przełączników sieciowych.

Analizy możliwości serwera spełniającego wymagane założenia
Wybór konkretnego rozwiązania sprzętowego poparto wykonanym wcześniej
analizami dostępnych urządzeń i koniecznych do spełnienia założeń. Rozpatrzono
kolejno poszczególne wymagania, wykonano szereg testów, w celu doboru
odpowiednich zasobów sprzętowych dla zaprojektowanego podsystemu.
Wydajność procesora
Serwer

rejestrujący,

według

założeń,

ma

posiadać

moc

obliczeniową

wystarczającą do obsługi 60 źródeł sygnału pochodzących z 20szt podsystemów PZR.
Serwer demonstratora podsystemu (docelowy serwer failover) posiadał procesor Intel
Xeon E3-1225V2. Procesor ten otrzymał indeks według agregatora wyników testów
wydajnościowych firmy PassMark® Software jak na rysunku 4.4.3
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Rys. 4.4.3. Indeks wydajności procesora pierwotnego serwera rejestrującego
Procesor ten posiadał duży zapas wydajności podczas zapisu danych na serwerze
rejestrującym jak i udostępnianiu tych danych do stacji operatorskich. Badania były
przeprowadzane na 9 źródłach obrazu – 8 kamerach zwykłych + jednej termowizyjnej.
Jednakże podczas badań pojawiła się potrzeba zmniejszenia obciążenia stacji
końcowych (tabletów operatorów Getac) poprzez przerzucenie na serwer roli
zmniejszenia jakości wyświetlanego obrazu. Poprzez ustawienie oprogramowania
Smart Client na ww. tabletach operatorów z ustawienia „Pełnej jakości obrazu” na
„Bardzo wysoką jakość obrazu”, przy 9 źródłach transmisji, obciążenie procesora
serwera rejestrującego wzrastało do ~40% (Rys. 4.4.4).
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Rys. 4.4.4. Obciążenie procesora serwera rejestrującego
W drugim etapie projektu – w etapie rozszerzenia dokonano wymiany tabletów
Getac F110 na urządzenia o wystarczającej wydajności do obsługi pełnej jakości
obrazu (notebooki Getac V110), przez co system nie ma potrzeby przerzucania roli
obróbki obrazu na serwer Milestone. Zakładając jednak, że taka potrzeba może
wystąpić, przy wykorzystaniu wszystkich 20 podsystemów w PZR, należy odpowiednio
wyskalować moc obliczeniową serwera.
W związku z tym przeprowadzono szacunek potrzebnej wydajności CPU aby
obsłużyć w wyżej opisany sposób 60 źródeł sygnału:
CPUwyd = 120% · 6727 · 40% · 60 / 9 = 21526
gdzie:
120 % – przyjęty zapas wydajności;
6727 – indeks wydajności procesora E3-1225 V2;
40% – obciążenie procesora E3-1225 V2 przy 9 źródłach transmisji;
60 – ilość źródeł transmisji po rozszerzeniu;
9 – liczba źródeł transmisji przed rozszerzeniem;
21526 – wymagany szacowany indeks wydajności procesora po rozszerzeniu.
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Powyższe wymagania wydajnościowe w najbardziej efektywny sposób można
spełnić wyposażając serwer w dwa procesory z serii Intel Xeon E5. Po analizie
dostępnych w trakcie realizacji zadania procesorów stwierdzono, iż najbardziej
efektywne będą procesory Intel Xeon E5-2620 v4. Indeks wydajnościowy PassMark®
Software dla tego procesora przedstawiono na rysunku 4.4.5.

Rys. 4.4.5. Indeks wydajności procesora E5-2620 v4
Dwa procesory E5-2620 v4 posiadają niższe taktowanie niż procesor E3, jednak
w sumie czterokrotnie większą liczbę rdzeni + obsługę technologii Hyper-Threading.
Indeks o wartości 22572 (2 · 11286) zapewnia wystarczającą moc obliczeniową do
przetwarzania 60 źródeł transmisji.
Zasoby dyskowe
Ze względu na ilość danych, kluczowe w trakcie projektowania podsystemu
monitorowania było określenie zasobów dyskowych podsystemu archiwizacji.
Obliczenie wymagań
Do obliczenia zapotrzebowania na pojemność dyskową wykorzystano wyniki badań
zapisu pojedynczej kamery na kartę SD. Podczas przeprowadzonych symulacji na
karcie o pojemności 32 GB można było zapisać ~10h materiału wideo. Prostym
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przeliczeniem (32 GB · 60 źródeł) otrzymano liczbę 1920 GB / 10h zapisu z wszystkich
60 kamer. Zawiera to pewien zapas ze względu na mniejszy rozmiar zapisów z kamer
termowizyjnych.
Z tego samego testu zapisu na kartę SD obliczono wymaganą prędkość zapisu,
korzystając z liczby źródeł - 60:
(32 GB / 10h) · 60 = (32000MB / 36000s) · 60 = 53,33 MB/s
Podsumowując – potrzebny jest zasób dyskowy spełniający poniższe wymagania:
•

1920 GB pojemności / 10h rejestracji;

•

53,33 MB/s prędkości zapisu;

•

bezpieczeństwo danych – odporność na awarię dysków.

Propozycja zasobu
Tradycyjna obudowa serwerowa 2U pozwala na instalację 12 dysków 3,5”
w kieszeniach typu Hot-Swap pozwalającym na wymianę dysku bez przerywania pracy
serwera. W wyniku analizy stwierdzono, iż wymagania podsystemu spełni grupa
Raidowa woluminów (w trybie Raid 10) składająca się z 12 dysków HDD 4 TB,
7200 RPM.
Dodatkowo za konieczne uznano dołożenie dwóch dysków SSD o pojemności
960 GB w celu zwiększenia wydajności. Wszystkie dyski powinny być zarządzane
dedykowanym

sprzętowym

kontrolerem

RAID

zabezpieczonym

technologią

CacheVault. Dyski SSD tworzą drugą grupę raidową (RAID 1). Instalacja systemu jak
i pierwotny zapis i odczyt danych następują na dyski SSD. W systemie należy
skonfigurować archiwizację tych danych – automatyczne przenoszenie na zasób HDD
- gdy przestaną być używane bieżąco.
Obliczenie pojemności
Efektywna pojemność dysku 4 TB wynosi ~3670GB. W związku z tym dostępny
zasób dyskowy dla systemu będzie wynosił 36,70TB (2 dyski z 12 są przeznaczone
na dane parzystości). Biorąc pod uwagę wcześniejsze szacunki obliczona została ilość
godzin jaką system będzie w stanie zapisać.
100

Epoj = 36,70 TB / (1920 GB / 10 h) = 36700 GB / 192 GB = 191,14 h
Jest to wartość faktycznego czasu zapisu obrazów z wszystkich 60 źródeł
transmisji.
Obliczenie wydajności
Wydajność dysku 7200 RPM waha się bardzo w zależności od charakterystyki
jego wykorzystania. Aby jak najbardziej zwiększyć przepustowość należy pamiętać
o zdefiniowaniu systemu plików o dużej wielkości bloku. Dane typu sekwencyjnego,
takie jak zapisy z kamer, również wpływają pozytywnie na szybkość zapisu. Nie mniej
przepustowość takiego dysku szacuje się w granicach 10MB/s - ~60MB/s.
W grupie raidowej 12 dysków w Raid 6 przekłada się to na granice 20MB/s (przy
100% zapisu i 10MB/s) do 200MB/s (przy 50% zapisu, 50% odczytu i 60MB/s).
Wymagania systemu na poziomie 53,33 MB/s mogłyby w takim razie nie zostać
spełnione. Dlatego należało zadbać o przyspieszenie ww. zasobu przez dodanie
dysków SSD.
Bezpieczeństwo danych
Wybrane do integracji w podsystemie dyski HDD o dużej pojemności
i wymagania bezpieczeństwa danych determinują zastosowanie grupy Raid w trybie
10. Zapewnia ona odporność systemu na awarię 2 dysków bez utraty danych. Grupa
raidowa po awarii i wymianie dysku 4 TB odbudowuje się stosunkowo długo dlatego
ważny jest dodatkowy zapasowy dysk.
Również w przypadku SSD, użyty został Raid 1, aby chronić dane przed awarią
dysku, pomimo że dyski SSD charakteryzują się bardzo małą awaryjnością.
Z punktu widzenia niezawodności [21] w procesie eksploatacji zaleca się
zastosowanie dodatkowego dysku lub dysków HDD 4 TB tylko na potrzeby wymiany
Hot-Swap w przypadku awarii któregoś dysku w systemie. W takim wypadku jest
możliwość szybkiej podmiany i natychmiastowego rozpoczęcia procesu odbudowy
grupy Raidowej.
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Interfejsy sieciowe
Do oszacowania maksymalnej potrzebnej przepustowości interfejsów sieciowych
serwera można użyć tej samej wyliczonej przepustowości zapisu co przy zapisie
obrazów na zasoby dyskowe. Wartości te pokrywają się z wartościami zbadanymi
w poprzednich etapach projektu mającymi na celu wykluczenie możliwości braku
wystarczającej przepustowości interfejsów sieciowych.
Do serwera Milestone będą musiały trafiać strumienie z wszystkich 60 źródeł
obrazu. Tak jak wyliczone zostało wcześniej, maksymalna przepustowość wynosi
53,33 MB/s. Po przeliczeniu jest to ok. 430 Mbps przepustowości.
W związku z tym można wywnioskować, że występujące w całej infrastrukturze,
jak i w samym serwerze Milestone, domyślne interfejsy o przepustowości 1 Gbps będą
wystarczające.

System operacyjny

Oprogramowanie Milestone na serwerze pierwotnym (z etapu demonstratora)
było uruchomione na systemach Windows 7. Do takich celów jak systemy wymagające
wysokiej dostępności zaleca się korzystanie z dystrybucji typu Windows Server.
Dodatkowo dla Windows 7 okres rozwoju skończył się z dniem 13 stycznia 2015 roku.
14 stycznia 2020 roku skończy się wsparcie rozszerzone – czyli min. aktualizacje
zabezpieczeń.
Przy zmianie serwera należało zaimplementować minimum system Windows
Server 2012 R2, którego okres rozwoju kończy się 9 stycznia 2018 roku, a wsparcie
będzie posiadał do 10 stycznia roku 2023.
15 października 2016 roku nastąpiła premiera systemu Windows Server 2016.
W razie uzyskania potwierdzenia, że oprogramowanie Milestone jest kompatybilne
z ww. systemem zaleca się użycie w dalszym toku eksploatacji najnowszej iteracji
systemu Windows Server. System będzie rozwijany do 11 stycznia 2022 roku,
a wsparcie zabezpieczeń będzie ważne do 11 stycznia roku 2027.
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Serwer zapasowy (failover)
Wymagania niezawodnościowe i eksploatacyjne [21] determinują konieczność
zapewnienie serwera zapasowego zdolnego do przejęcia wszystkich funkcji głównego
serwera rejestrującego w przypadku awarii nie pozwalającej na dalszą jego pracę.
Serwer zapasowy ma za zadanie archiwizację danych do czasu naprawy głównego
serwera.
Wymagania techniczne, główne założenia do projektowania są następujące:
•

procesor – może mieć mniejszą wydajność niż serwer główny (zostać
przeskalowany w dół). W razie trudności z obróbką obrazu można dokonać
korekty ustawień aplikacji Smart Client, aby zmniejszyć jego obciążenie;

•

zasób dyskowy – zachowana musi zostać wydajność, zmniejszona może
być pojemność – musi zarchiwizować tylko tyle danych aby obsłużyć okres
naprawy serwera głównego;

•

interfejsy sieciowe – j/w – standardowe będą wystarczające;

•

system operacyjny – dowolny, chociaż zaleca się utrzymanie tego samego
systemu co na serwerze głównym;

Wybór zasobu sprzętowego, konfiguracja i uruchomienie
W wyniku przeprowadzonych analiz, testów i obliczeń, wybrano odpowiednie
zasoby sprzętowe, uruchomiono i skonfigurowano serwer główny oraz zapasowy
(failover) oprogramowania Milestone. Serwer przygotowano do nieprzerwanej pracy,
wysokiej wydajności zapisu obrazu z kamer IP oraz ochrony ww. danych przed utratą
spowodowaną awariami sprzętu.
Dodatkowo (w stosunku do demonstratora podsystemu) podwyższono wersję
oprogramowania Milestone w celu rozszerzenia jego możliwości o dodanie serwera
awaryjnego - failover.
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Specyfikacja sprzętowa
W celu realizacji założeń zakupiony został serwer główny marki „Terra”
zbudowany w oparciu o platformę firmy Intel oraz obudowę Supermicro. W tabeli 4.4.1
umieszczono specyfikację serwera zasadniczego:

Tabela 4.4.1: Specyfikacja serwera zapisu
Element

Opis

Supermicro CSE-826BE16-R920LPB - RACK 2U, HDD 12x3,5` HotObudowa
Swap, 2x 920W
Płyta Główna

Intel S2600WTTR

Procesor

2x: Intel Xeon E5-2620 v4; 8 rdzeni, 2,1GHz, 20MB cache

Pamięć RAM

4 x 8GB RAM - DDR4 ECC 2133MHz Registered

Dyski systemowe
2 x Dysk SSD Samsung SM863 960GB 2,5`; SATA 6G
SSD

Dyski zapisu
sekwencyjnego

12 x Dysk Twardy 4 TB SATA 6G, 7200rpm, 3,5` Enterprise

HDD

Kontroler RAID

Avago MegaRAID SAS 9361-16i

System operacyjny

Microsoft Windows Server 2012 R2

Dodatki

Moduł FLASH zabezpieczający pamieć kontrolera (CacheVault)
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Budowa serwera
Serwer umieszczono w obudowie typu RACK wysokości 2U ( 89mm ), w związku
z czym powinien pasować do każdej standardowej szafy Rackowej. W całej budowie
serwera elementy ruchome (zatrzaski) umożliwiające dostęp do komponentów oznaczone są kolorem zielonym (turkusowym). Na rysunku 4.4.6 przedstawiona
została lokalizacja kluczowych komponentów.

Gniazdo USB,
śruby mocujące
Kieszenie HDD

Diody statusu, przycisk zasilania

Rys. 4.4.6. Panel przedni serwera zasadniczego
Na panelu przednim serwera znajdują się (od lewej):
•

gniazdo USB;

•

12 kieszeni na dyski HDD;

•

panel z diodami statusu serwera;

•

przycisk zasilania;

•

śruby mocujące serwer do szyn szafy rackowej.

Każda z kieszeni dyskowych posiada również swoje własne diody aktywności.
W razie konieczności wymiany dysku po tych diodach rozpoznamy dysk wadliwy lub
nieaktywny.
Na górnej pokrywie serwera (rysunek 4.4.7) znajduje się instrukcja wymiany
podstawowych elementów. Należy się do niej stosować, gdy nastąpi potrzeba zmiany
konfiguracji sprzętowej serwera w dalszym procesie eksploatacji lub przy wymianie
niezdatnych podzespołów.
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Rys 4.4.7. Instrukcja wymiany komponentów serwera
Po zdjęciu górnej pokrywy serwera ukazują nam się jego kluczowe komponenty.
Na rysunku 4.4.8 oznaczone zostały rozszerzenia zamontowane w serwerze:
–

Kontroler RAID;

–

Bateria do modułu CacheVault;

–

Dyski systemowe SSD
Reszta komponentów znajduje się w miejscach fabrycznych i jest opisana na

instrukcji umieszczonej na pokrywie (Rys. 4.4.7).

Rys 4.4.8. Wnętrze obudowy serwera
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Bateria modułu CacheVault jest zamontowana na płytce umieszczonej w porcie
PCI. Jest to zabieg czysto porządkowy, a ww. bateria może leżeć w dowolnym miejscu
obudowy. W razie potrzeby zwolnienia portu PCI można tą baterię przełożyć w inne
miejsce. Dyski SSD są dostępne z panelu tylnego w taki sam sposób jak dyski HDD
z panelu przedniego.

Rys. 4.4.9. Panel tylni serwera zapisu

Na tylnym panelu serwera (rysunek 4.4.9) znajdujemy zamocowane kieszenie
dysków SSD, dwa zasilacze typu hot-swap (rysunek 4.4.10) oraz następujące porty:
1 - Porty Ethernet 1Gbps;
2 - Port szeregowy RS232;
3 - Port zarządzający IPMI.
Dodatkowo możemy znaleźć port VGA do podłączenia fizycznego monitora oraz
3 porty USB dla peryferiów.

Rys. 4.4.10. Zasilacz typu Hot-Swap
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Serwer jest wyposażony w dwa niezależne zasilacze 230V. Do poprawnego
działania serwera potrzebny jest tylko jeden – drugi jest zamontowany w celu
zachowania redundancji. Zaleca się podłączenie zasilaczy do dwóch odrębnych źródeł
zasilania w celu zachowania ciągłości działania serwera.
W wypadku awarii któregoś z zasilaczy można dokonać jego wymiany podczas
pracy. Gdy zasilacz zostanie wyciągnięty lub odłączony układ IPMI serwera zacznie
zgłaszać ostrzeżenia – jest to zachowanie normalne i ustąpi w momencie
przywrócenia obu linii zasilających.
Na rysunku 4.4.11 przedstawiona została wyciągnięta kieszeń z dyskiem
systemowym SSD. W przypadku wykonywania wymiany ww. dysku należy wyciągnąć
z serwera kieszeń, odkręcić zamontowany na niej dysk, zamontować nowy w tym
samym miejscu i włożyć kieszeń z powrotem do serwera. Całą operację można
wykonać na działającym systemie – automatycznie powinna uruchomić się odbudowa
grupy RAID i do czasu jej zakończenia obserwowany będzie tylko spadek wydajności
systemu.

Rys. 4.4.11. Dysk systemowy - SSD
Natomiast na rysunku 4.4.12 widzimy wyciągniętą z serwera kieszeń na dysk
danych HDD. Procedura wymiany dysku jest identyczna jak w przypadku dysków
systemowych. Również można ją wykonać na działającym systemie. Należy jednak
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się spodziewać dłuższego czasu odbudowy grupy RAID ze względu na niższą
wydajność dysków talerzowych.

Rys. 4.4.12. Dysk zapisu sekwencyjnego HDD (dysk danych)

4.4.4. Konfiguracja serwera
Ze względu na fakt, iż główny serwer rejestrujący jest najbardziej istotnym
elementem całego podsystemu monitorowania z punktu widzenia eksploatacji całego
systemu, prawidłowa jego konfiguracja i testy oprogramowania były jednym
z kluczowych zagadnień projektowych. W poniższych podpunktach przedstawiono
zasadnicze kroki konfiguracyjne, zakończone testami wydajnościowymi serwera.

Ustawienia IPMI
Serwer główny – rejestrujący wyposażony jest w moduł IPMI - Intel Baseboard
Management Controller (BMC). Jest to osobny moduł na płycie głównej pozwalający
na zarządzanie serwerem, monitoring, oraz kontrolę zdalną. Moduł ten jest też
odpowiedzialny za kontrolę systemów zasilania gwarantowanego i chłodzenia
w obudowie serwera.
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Efektywnie jest to system działający niezależnie od serwera głównego
i posiadający dedykowany port ethernetowy oraz swój własny adres IP. Port
ethernetowy podłączono do sieci, do której jest dostęp z dowolnej stacji roboczej,
ustawiono również statyczny adres IP. W przypadkach szczególnych np. awarii
pozwala to na konfigurację i zarzadzanie serwerem zdalnie, łącznie z możliwością
zarządzania przez internet, czyli z dowolnego miejsca w kraju czy też na świecie (tylko
w przypadku podłączenia modułu IPMI do sieci/komputera z dostępnością do sieci
internetowej).

Rys. 4.4.13. Ustawienia portu IPMI
Aby ustawić adres portu IPMI należy każdorazowo wejść do ustawień biosu
serwera i następnie przejść do zakładki Server Management -> BMC LAN
Configuration -> Dedicated Management LAN Configuration (Rys. 4.4.13).
W procesie eksploatacji podsystemu zaleca się ustawienie stałego adresu IP
z sieci dostępnej ze stacji operatorskich w celu zachowania możliwości zdalnego
zarządzania serwerem.
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Po ustawieniu adresu IP i zapisaniu ustawień możliwe jest zarządzanie serwerem
poprzez panel WWW (Rys. 4.4.14). Aby uruchomić panel wystarczy wpisać w dowolną
przeglądarkę adres IP serwera. Stacja robocza z której się łączymy powinna mieć
zainstalowane środowisko Java Runtime Environment (do pobrania z adresu:
https://www.java.com/pl/download/).
Ważne również aby przeglądarka obsługiwała uruchamianie appletów Java. Jest
to potrzebne aby móc uruchomić wirtualną konsolę, czyli zdalny podgląd na ekran
serwera. Tylko w taki sposób możemy zdalnie konfigurować np. ustawienia BIOSu
serwera.

Rys. 4.4.14. Panel zarządzający IPMI
Po wpisaniu adresu IP wyświetla się okno logowania. Po prawidłowym
zalogowaniu się ukazuje się panel zarządzający. Z niego można pozyskać wiele
informacji na temat stanu serwera, lecz najważniejszą zakładką jest „Remote Control”.
Z tego miejsca można bowiem zdalnie włączać i wyłączać serwer z zakładki „Server
Power Control” oraz włączyć wirtualną konsolę z zakładki „Console Redirection”.
W ramach realizacji projektu sprawdzono wszystkie możliwości zdalnej
konfiguracji. Testy wypadły pozytywnie. Po uruchomieniu wirtualnej konsoli otwiera się
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ekran serwera. Okno można traktować na równi z ekranem monitora podłączonym
fizycznie do płyty głównej. Aktywne jest również przekazywanie sygnałów klawiatury
i myszki oraz możliwe jest zamontowanie obrazów płyt ISO do wirtualnej stacji dysków
CD/DVD. Pozwala to więc na całkowitą zdalna kontrolne nad serwerem oraz
oprogramowaniem zarządzającym podsystemu monitorowania procesu strzelania.

Konfiguracja RAID SSD
Po

analizie

zasobów

sprzętowych,

wymagań

eksploatacyjnych

i niezawodnościowych, na system operacyjny zostały przeznaczone dwa nośniki SSD
w celu zwiększenia wydajności przy jednoczesnym zachowaniu zakładanego poziomu
bezpieczeństwa danych. W tym celu został utworzony wolumen logiczny w technologii
RAID1 (mirror). Tryb RAID1 zapewnia dokładną kopię danych na dwóch dyskach
i pozwala na kontynuację pracy serwera nawet w wypadku awarii jednego z nich
i

konieczności

wymiany.

Konfiguracja

wolumenów

została

wykonana

z wykorzystaniem własności płyty głównej serwera rejestrującego.
Płyta główna serwera wspiera bowiem pseudo-sprzętowe rozwiązanie o nazwie
Intel Rapid Storage Technology Enterprise. Dzięki niemu można już na poziomie
kontrolera płyty głównej utworzyć wolumen logiczny na dyskach podłączonych prosto
do portów SATA, który będzie widoczny dla systemu operacyjnego jako jeden dysk.
Aby uruchomić tryb Intel RSTe należy wejść w ustawienia BIOSu serwera
i przejść do zakładki Advanced -> Mass Storage Controller Configuration -> SATA Port
0-5 (rys. 4.4.15).
Ustawienia trybu portu:
•

AHCI Capable SATA Controller :

RAID Mode

•

AHCI Capable RAID Options:

INTEL® RSTe

Tworzenie wolumenu logicznego Intel RSTe wykonywane jest w zakładce
Advanced -> PCI Configuration -> UEFI Option ROM Control -> Intel RSTe SATA
Controller.
Jako tryb wybrano RAID1(Mirror) i dodano obydwa dostępne dyski SSD. Reszta
ustawień pozostała domyślna. Efektem był utworzony wolumen o nazwie
„Volume_0000” (Rys. 4.4.16)
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Rys. 4.4.15. Ekran konfiguracji trybu SATA

Rys. 4.4.16. Ustawienia woluminu RAID1
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Konfiguracja RAID HDD
Do zapisu danych z kamer w wyniku analiz zastosowano 12 dysków 4TB HDD
SATA 7200rpm. Dyski te zostały podłączone do sprzętowego kontrolera Avago
MegaRAID SAS 9361-16i.
Głównym zadaniem tych dysków jest ciągły sekwencyjny zapis danych, oraz
istotne jest ich bezpieczeństwo, wybrano dla tego wolumenu tryb RAID10 (Mirror +
Stripe). Dzięki temu będą istniały dwie kopie wszystkich danych (jak w RAID1) oraz
zwiększona będzie wydajność zapisu w całym wolumenie (jak w RAID0).
Dodatkowo będzie brak tzw. „write penalty” czyli potrzeby wykonywania
dodatkowych operacji zapisu danych parzystości jakie występują w trybach
RAID5/RAID6. Minusem tego rozwiązania jest akceptowalny spadek pojemności
woluminu do 50%.
Tworzenie dysków logicznych kontrolera sprzętowego zrealizowano w zakładce
Advanced -> PCI Configuration -> UEFI Option ROM Control -> AVAGO MegaRAID
Configuration Utility -> Configure.
Dla tego woluminu wybrano został tryb RAID10. Pozostałe kluczowe ustawienia
przedstawiono na rysunku (Rys. 4.4.17).

Rys. 4.4.17. Ustawienia woluminu RAID10
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Wybrane zostały m.in. maksymalne wartości wielkości sektorów/segmentów ze
względu na sekwencyjny charakter zapisywanych danych. Włączone zostały również
wszystkie ustawienia pamięci tymczasowej Cache Policy, ponieważ istnieje możliwość
ochrony danych zapisywanych w pamięci kontrolera poprzez moduł CacheVault
i baterię podtrzymującą napięcie kontrolera do czasu ponownego uruchomienia zapisu
dyskowego.
Po utworzeniu obydwóch woluminów sprawdzono konfigurację serwera
i uznano serwer za gotowy do instalacji systemu operacyjnego.

4.4.5.

Testy wydajności

Po instalacji systemu operacyjnego, aktualizacji systemu, sterowników oraz
wstępnej konfiguracji serwera wykonano badania jakościowo-wydajnościowe serwera.
Do wykonania testów wydajności dysków zapisu sekwencyjnego wykorzystany
został darmowy program IOmeter. Można go pozyskać z witryny o adresie:
http://www.iometer.org.
Aby przeprowadzić testy najpierw trzeba było utworzyć system plików na
wolumenie. Aby to wykonać uruchomione zostało zarządzanie dyskami systemu
Windows i utworzony został nowy wolumin prosty na dysku 22 TB.
Dla systemu plików został wybrany najwyższy możliwy rozmiar jednostki alokacji –
64 kB (rysunek 4.4.18). Ten wolumin będzie bowiem wykorzystywany tylko do
sekwencyjnego zapisu lub odczytu, więc większy rozmiar powoduje wzrost
wydajności.
Program IOMeter należało uruchamiać jako administrator, gdyż potrzebuje
uprawnień do rezerwacji dysków.
Na pierwszej stronie ekranu głównego programu (Rys. 4.4.19) został wybrany
dysk D: Data, resztę ustawień pozostawiono w położeniu domyślnym dla programu.
W zakładce „Access Specifications” (rysunek 4.4.20) wybrany został tryb „256KiB,
0% Read, 0% Random” który najbardziej odpowiadał spodziewanej charakterystyce
zapisu programu Milestone.
Następnie wybrano pierwszy proces („Worker 1”) i zduplikowano go wielokrotnie
w celu zasymulowania użycia większej ilości wątków przez oprogramowanie. Dla
wiarygodności testu powinno być Workerów minimum tyle ile fizycznych rdzeni
procesora w serwerze zapisu.
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Rysunek 4.4.18 – Ustawienia systemu plików NTFS

Rysunek 4.4.19 – Ekran główny programu IOMeter
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Rys 4.4.20. Wybór specyfikacji testu wydajnościowego
Na zakładce „Results Display” (Rys. 4.4.21) ustawiony został „Update Frequency”
na 1 sekundę. Następnie uruchomiono test.

Rys 4.4.21. Wyniki testów wydajnościowych
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Wyniki testu były nadzwyczaj zadowalające, uzyskano bowiem wydajność
przekraczającą 6,5 GBps zapisu. Nie należy traktować tego wyniku jako stałej ze
względu na syntetyczną charakterystykę danych generowanych przez IOMeter,
natomiast zapas wydajnościowy, jaki został zaobserwowany w tym badaniu, pozwala
wyciągnąć wniosek, iż wydajność skonfigurowanego tak woluminu (RAID10) będzie
wystarczająca dla potrzeb podsystemu, nawet w przypadku użycia wszystkich
60 źródeł danych.

Oprogramowanie serwera
Po wykonaniu konfiguracji sprzętowej i utworzeniu woluminów dyskowych
zainstalowano

system

operacyjny

Windows

Serwer

oraz

komponenty

oprogramowania niezbędne do uruchomienia serwera jako podsystemu rejestracji
i archiwizacji do monitorowania procesu strzelania. Poniżej, krótko scharakteryzowano
proces konfiguracji oprogramowania niezbędnego do wykonania założonego celu
tj. programu: SNC Toolbox i oprogramowania zarządzającego Milestone XProtect
Expert.

Konfiguracja kamer IP- SNC Toolbox
Do portów Ethernet serwera podłączone były przełączniki sieciowe zbierające
ruch sieciowy z kamer IP. Aby zapewnić komunikację tym urządzeniom z serwerem
należy zaadresować wszystko w jednej podsieci.
W celu zautomatyzowania procesu nadawania adresów kamerom pobrano
i uruchomiono program SNC Toolbox, który można pobrać ze strony www
o adresie: ttps://www.sony.net/Products/IPELA/snc/utility_software/index_old.html.
Po uruchomieniu tego programu i podłączeniu wszystkich kamer do zasilania
przeprowadzono wyszukiwanie urządzeń (Rys. 4.4.22).
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Rys. 4.4.22. Program SNC Toolbox
Wyszukiwanie wszystkich kamer podsystemu się powiodło, można było nadać
kamerom adresy w tym przypadku z podsieci 10.1.1.0/24 takie, aby zapewnić
komunikację z serwerem zapisu. Pamiętać należy o tym, żeby wybrać podsieć
z zakresu adresów zarezerwowanych jako prywatne, czyli 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12,
192.168.0.0/16.
Program SNC Toolbox pozwala na szybkie nadanie adresów dużej ilości
urządzeń. Po wykonaniu sprawdzono komunikację serwera do kamer narzędziem
ping. Następnie rozpoczęto instalację oprogramowania Milestone.

4.4.6.

Instalacja i konfiguracja oprogramowania Milestone

W drugim (docelowym) etapie projektu zostało zakupione rozszerzenie licencji
na oprogramowanie Milestone XProtect do wersji Expert. Ta wersja licencji pozwala
na nieograniczoną liczbę kamer podłączonych do systemu oraz zapewnia możliwość
dołączenia zapasowego serwera nagrywającego automatycznie przejmującego rolę
w razie awarii serwera głównego.
Po pobraniu instalatora ze strony firmy Milestone i przygotowaniu pliku
licencyjnego uruchomiono kreator instalacji. W kroku pierwszym instalacji wybrany
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został język w jakim będzie interfejs użytkownika systemu. Niestety nie istnieje wersja
z językiem polskim w związku z czym pozostawiono język angielski. W kroku drugim
należało podać instalatorowi ścieżkę do pliku licencyjnego, który otrzymano od
sprzedawcy oprogramowania. W kroku trzecim wybrana została instalacja typu
„Custom” w celu zweryfikowania wszystkich modułów systemu Milestone XProtect.
W kroku czwartym była możliwość modyfikacji listy instalowanych modułów. W tym
przypadku serwer jest głównym ośrodkiem zbioru wszystkich danych w związku
z czym zostawiono wszystkie moduły aktywne. W kolejnym kroku należało podać
ustawienia serwera zapisu. Nazwa serwera jest tylko potrzebna do jego identyfikacji
w systemie i może być dowolna – pozostawiono domyślną. Istotną rzeczą jest tutaj
poprawne wybranie miejsca bazy mediów – podano tutaj folder utworzony na dysku
D:\ czyli wolumenie RAID10.
Ustawiono retencję danych, czyli po jakim czasie od nagrania będą one
usuwane – na czas instalacji ustawiono tą wartość na 365 dni (1 rok) – przy oddaniu
systemu do użycia należało będzie tą wartość prawdopodobnie odpowiednio
zwiększyć lub wyłączyć retencję danych całkowicie – ten system nie jest przeznaczony
do bycia aktywnym bez przerwy, a jedynie podczas ćwiczeń, w związku z czym trzeba
zadbać żeby Milestone automatycznie nie usunął archiwalnych zapisów.
W ostatnim kroku możemy zmienić lokalizację samego oprogramowania,
jednak ta została zostawiona w miejscu domyślnym – na dysku C. Zaleca się nie
instalowanie żadnego oprogramowania na wolumenie przeznaczonym na dane
ponieważ wtedy charakterystyka użycia dysków zmieni się, gdyż dojdą operacje
losowego odczytu, które mogą mocno wpłynąć na wydajność dysków talerzowych.
Po wykonaniu wszystkich kroków serwer został przygotowany do ciągłego
i nieprzerwanego działania na rzecz rejestracji obrazu z wozów w trakcie ćwiczeń.
Wszystkie

awaryjne

komponenty

serwera

zostały

zabezpieczone

poprzez

zapewnienie redundancji i serwer powinien nieprzerwanie pracować nawet w wypadku
wystąpienia jakiejś awarii sprzętowej do czasu wymiany wadliwego komponentu.
Jedyne co mogłoby przerwać działanie systemu to całkowita awaria płyty
głównej serwera, brak zasilania na CPSP, lub niespodziewana awaria systemu
operacyjnego/oprogramowania po której nie wracałby do poprawnego działania. Na
ten wypadek jednak zaplanowany został serwer zapasowy (failover), który przejmie
rolę serwera głównego do czasu usunięcia usterki.
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4.5. Podsystem monitorowania na SDĆW
Zrealizowany podsystem monitorowania na SDĆW jest przeznaczony do:
zobrazowania danych pozyskanych z PZR rozmieszczonych na SO, rejestracji
i wykonaniu eksportu zapisanych danych oraz komunikacji z ćwiczącymi obsługami
z PZR.
4.5.1. Budowa podsystemu monitorowania SDĆW

Zaprojektowany, wykonany i zintegrowany w sieci teletechnicznej, w warunkach
poligonowych na Stanowisku Dowodzenia Ćwiczących Wojsk CPSP, podsystem
monitoringu składa się z: szafy przyłączeniowej, w której znajdują się krosownica
światłowodowa i skrzynka z mediakonwerterami oraz przełącznikiem, komputera
przenośnego Getac X500 z oprogramowaniem oraz wymaganego okablowania (kable
UTP, patchcordy światłowodowe). Schemat połączeń elementów podsystemu
przedstawiono na rysunku 4.5.1. Fotografie kluczowych z punktu widzenia procesu
eksploatacji urządzeń podsystemu przedstawiono na rysunku 4.5.2 - 4.5.5.

Przełącznik
UTP

Komputer
przenośny

UTP
UTP

Krosownica
światłowodowa

10.1.1.9
Mediakonwerter

Złącze
CTOS MM

Rys. 4.5.1. Schemat połączeń podsystemu monitoringu na SDĆW
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SDĆW

Rys. 4.5.2. Szafa ze skrzynką na SDĆW oraz komputer przenośny

2
2

1

1

Rys. 4.5.3. Szafa na SDĆW – gniazda zewnętrzne
1 – gniazdo Ethernetowe; 2 – gniazdo światłowodowe wielomodowe soczewkowe.
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3
1

2

2

3

Podsystem SDĆW
Rys. 4.5.4. Budowa skrzynki podsystemu na SDĆW
1 – przełącznik (switch) 1GB, 2 – mediakonwerter z wkładką SFP (jednomodową
i wielomodową), 3 – zasilacz DC

Podsystem SDĆW
1

2

3

5

6

7

8

4

Rys. 4.5.5. Panel przedni skrzynki podsystemu na SDĆW
1 – światłowodowe gniazdo standardu SC sygnału jednomodowego, 2 – gniazda sieci
Ethernet, 3 – dioda sygnalizacji zasilania, 4 – włącznik zasilania, 5 – bezpiecznik, 6 – gniazdo
zasilania 230 V, 7 – zacisk uziemienia, 8 – światłowodowe gniazdo standardu SC sygnału
wielomodowego.
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4.5.2. Badania podsystemu monitorowania na SDĆW
Badania

przeprowadzane

w

warunkach

rzeczywistych

miały

na

celu

zweryfikowanie poniżej wymienionych założeń, które powinien spełniać poligonowy
podsystem monitoringu na SDĆW. Podstawowe założenia i wymagania weryfikowane
w tej części projektu:
▪

weryfikacja poprawnego działania urządzeń, torów światłowodowych, oraz
ich kompatybilności;

▪

weryfikacja współpracy komputera przenośnego z serwerem Milestone;

▪

pomiar obciążenia sieci dla podsystemu monitoringu w warunkach
rzeczywistych oraz weryfikacja możliwości rozbudowy systemu pod
względem ograniczeń przepustowości;

▪

sprawdzenie

odporności

komputera

przenośnego,

serwera,

stacji

roboczych, oraz tabletu na obciążenie procesora wywołane obsługą
oprogramowania monitoringu;
▪

pomiar opóźnień wywołanych dużą ilością elementów aktywnych na linii
klient/serwer;

▪

testowanie awaryjności systemu przy długim nieprzerwanym działaniu.

Zakres przeprowadzonych badań
W celu weryfikacji poprawności działania podsystemu na SDĆW nakreślono
główne punkty charakteryzujące zakres badań. Do najistotniejszych należą:
•

sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń po doprowadzeniu zasilania;

•

sprawdzenie połączenia, zarówno w sieci telekomunikacyjnej opartej na
kablach miedzianych jak i światłowodowych;

•

sprawdzenie

działanie

komputera

przenośnego

po

zainstalowaniu

oprogramowania klienta (Milestone Smart Client);
•

nadanie wymaganego statycznego adresu IP;

•

sprawdzenie

jakości

połączenia

sieciowego

poszczególnych

urządzeń

programem „Ping” (sprawdzenie czy istnieje połączenie pomiędzy hostami
testującym – komputer przenośny i testowanym – serwer, stacja operatorska,
badany element sieciowy podsystemu);
•

sprawdzenie obciążenia sieciowego generowanego przez podsystem;
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Metodyka badań laboratoryjnych
W celu realizacji kompleksowego sprawdzenia podsystemu monitoringu na
SDĆW należało połączyć badany podsystem z podsystemem monitoringu na SD
CPSP oraz wybranym podsystemem monitoringu PZR znajdującym się na stanowisku
ogniowym.
Badanie wydzielonego podsystemu (na SDĆW) przeprowadzono w kolejności
i w sposób uszczegółowiony w kolejnych podpunktach tej części rozprawy.
Zestawienie układu do testów i badań w warunkach poligonowych

Zestawiono badany podsystem zgodnie z rysunkiem. 4.1.16. Zasadnicze
elementy znajdują się na SDĆW (skrzynka z mediakonwerterem i przełącznikiem,
przenośny komputer), SD CPSP (serwer, stacja operatorska) oraz na wybranym SO
(skrzynka z mediakonwerterem w szafie, skrzynka z przełącznikami PoE oraz kamery
i tablet w docelowym sprzęcie tj. PRWB Osa).
Doprowadzenie zasilania do poszczególnych urządzeń podsystemu
Do poszczególnych elementów podsystemów doprowadzono wymagane
zasilanie. Komputer przenośny, skrzynkę z mediakonwerterami na SDĆW, komputery
na SD CPSP, monitory, przełączniki zarządzalne podłączono do sieci AC 230V
natomiast podsystem na SO podłączono do sieci pokładowej wozu (w PRWB OSA:
24V DC).
Uruchomienie elementów podsystemu koniecznych do zrealizowania badań
W celu kompleksowego przebadania podsystemu na SDĆW uruchomiono
zgodnie z metodyka opisaną w pkt. 4.1.2:
•

serwer oprogramowania Milestone.

•

stacje operatorskie.

•

podsystem w PZR OSA na stanowisku ogniowym (w analogiczny sposób,
z uwzględnieniem różnic konstrukcyjnych, jak dla PZR NEWA).
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Sprawdzenie obciążenia sieciowego generowanego przez podsystem
Wykorzystując

systemowy monitor

sieci sprawdzono

obciążenie

przy

uruchomionym oprogramowaniu Smart Client zarówno na komputerze przenośnym jak
i na stacji operatorskiej i serwerze Milestone.
Sprawdzenie działanie toru światłowodowego
Działanie toru światłowodowego sprawdzono poprzez uzyskanie zobrazowania
z wybranych kamer podsystemu w oprogramowaniu Smart Client na komputerze
przenośnym na SDĆW, na stacji operatorskiej, serwerze oraz na tablecie
w podsystemie PZR.
Sprawdzenie możliwości zapisu na kartach SD i eksportu na komputer
przenośny
Sprawdzono zapis na karcie SD z poszczególnych kamer oraz eksport plików
do komputera przenośnego na SDĆW. W celu realizacji zadania należało w kolejności:
•

zainstalować karty SD w wykorzystanych kamerach kopułkowych;

•

uruchomić oprogramowanie

wewnętrzne kamer (poprzez przeglądarkę

internetową, ustawić opcje zapisu (zakładka Setting, Action Output, Execution
Condition, pozycja Edge Storage movie ustawić na Time triggered execution,
w zakładce Edge Storage uruchomić ciągły zapis na karcie – zaznaczyć
Overwrite;
•

wykonać eksport zapisanych obrazów na komputer przenośny na SDĆW
wykorzystując opcje dostępne z poziomu przeglądarki, sprawdzić czas, jakość
i objętość nagranego materiału video.

Sprawdzenie torów Audio kamer
Sprawdzono działanie mikrofonów podłączonych do kamer. W celu realizacji
tego zagadnienia należało:
•

do gniazd mikrofonowych (MIC) w kamerach podłączyć mikrofon Tracer;
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•

w serwerze oprogramowania dodać mikrofony jako urządzenia wejściowe;

•

sprawdzić

działanie

poszczególnych

mikrofonów

poprzez

kliknięcie

w oprogramowaniu klienckim na kamery z mikrofonami, ustawić wymagane
poziomy głośności.
Sprawdzono działanie wyjścia audio kamer. W celu realizacji tego zagadnienia
należało:
•

podłączyć do gniazd (SPK) słuchawki;

•

do komputera przenośnego dołączyć mikrofon;

•

sprawdzić

działanie

poszczególnych

słuchawek

poprzez

kliknięcie

w oprogramowaniu klienckim na kamery z podłączonymi słuchawkami
i wciśnięcie przycisku „MÓW”, sprawdzić jakość toru audio i ustawić
wymagane poziomy głośności.
Wyniki badań podsystemu monitoringu na SDĆW CPSP
Po zakończeniu badań porównano ich rezultaty z założeniami, które powinien
spełniać podsystem monitoringu. Zasadnicze wnioski z badań przedstawiają się
następująco:
•

wszystkie wykorzystywane w podsystemie urządzenia współpracują ze
sobą prawidłowo. Komunikacja między urządzeniami jest szybka i stabilna.
Przetestowane zostały tory światłowodów, złącza CTOS i mediakonwertery,
a system okazał się być spójny i gotowy do wdrożenia

w warunkach

polowych;
•

komputer przenośny, po aktualizacji oprogramowania, był w pełni
funkcjonalny

i

konfigurowalny

poprzez

oprogramowanie

Milestone

XProtect. Również zapis na kartę SD i export do komputera przenośnego
zakończył się powodzeniem;
•

pomiar przepustowości przy uruchomionym kompleksowo podsystemie
monitoringu wykazał, że cały ruch sieciowy jest kierowany przez serwer
Milestone i dopiero rozprowadzany do klientów. Przy optymalnych
ustawieniach kodowania i rozdzielczości kamer obciążenie sieci na
komputerze przenośnym i serwerze rejestrującym oscylowało w granicach
10% czyli 100 Mbps przy włączonych programach Smart Client. Zostawia
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to wiele miejsca na rozbudowę systemu i spełnia założenia co do
projektowanego systemu;
•

komputer przenośny, używany do podglądu zobrazowania z kamer
z wykorzystaniem oprogramowania Smart Client, został sprawdzony pod
względem obciążenia procesora przy odbieraniu i wyświetlaniem obrazu.
Po zakończeniu optymalizacji ustawień kodowania kamer komputer radził
sobie z wyświetlaniem obrazu z podsystemu z dużym zapasem obciążenia
procesora;

•

opóźnień

na

urządzeniach

sieciowych nie

stwierdzono,

szybkość

połączenia była niemal natychmiastowa na wszystkich urządzeniach
klienckich;
•

cały podsystem został podczas badań przetestowany pod kątem
kilkudniowej

nieprzerwanej

pracy

i

nie

stwierdzono

żadnych

nieprawidłowości lub przerw spowodowanych ciągłym działaniem.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż zrealizowany podsystem na
SDĆW spełnia założenia zdefiniowane w ZTT i w metodykach badawczych.
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4.6. Podsystem zobrazowania na PDO

Zaprojektowany i zintegrowany podsystem monitorowania na PDO jest
przeznaczony

do

odbioru

i

zobrazowania

danych

pozyskanych

z

PZR

rozmieszczonych na SO. Obraz jest wyświetlany na wielkoformatowym monitorze
zewnętrznym.

4.6.1. Budowa podsystemu na PDO
Zestawiony w warunkach rzeczywistych na Punkcie Dowódczo-Obserwacyjnym
CPSP podsystem monitoringu składa się z: skrzynki z mediakonwerterem,
przełącznikiem

sieciowym,

extenderem

HDMI

(odbiornikiem)

i

splitterem

(rozdzielaczem) sygnału HDMI oraz z monitora zewnętrznego odpornego na warunki
atmosferyczne. Między poszczególnymi elementami podsystemu poprowadzono
odpowiednie kable sygnałowe (UTP, patchcordy światłowodowe, kable HDMI, kable
zasilające

i uziemiające).

Schemat

połączeń

elementów podsystemu

PDO

przedstawiono na rysunku 4.6.1.

PDO

UTP

UTP
Krosownica
światłowodowa

Przełącznik
Mediakonwerter

HDMI

HDMI
Extender
HDMI
Odbiornik

Splitter
HDMI

Monitor
Wielkoformatowy
zewnętrzny

Rys. 4.6.1. Schemat połączeń podsystemu monitoringu na PDO
Fotografie kluczowych z punktu widzenia procesu eksploatacji urządzeń
podsystemu przedstawiono na rysunkach 4.6.2-4.6.4.
Na konstrukcji szkieletowej na zewnątrz budynku umieszczono monitor
wielkoformatowy odporny na warunki atmosferyczne przeznaczony do zobrazowania
sytuacji z PZR. Wewnątrz budynku na PDO umieszczona została skrzynka
z podsystemem w szafie typu Rack.
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2

1

1

Rys. 4.6.2. Fotografie kluczowych elementów podsystemu monitorowania na PDO

Podsystem PDO

2

2
3
2

1

4

5

Rys. 4.6.3. Budowa skrzynki z urządzeniami do przetwarzania i transmisji obrazu na
PDO
1 – przełącznik (switch) 1 GB, 2 – zasilacz DC , 3 – mediakonwerter z wkładką SFP
(jednomodową), 4 – extender HDMI (odbiornik), 5 – splitter HDMI
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1

2

Podsystem SDĆW

5

3
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4
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9

7

Rys. 4.6.4. Płyta czołowa skrzynki z urządzeniami do przetwarzania i transmisji
obrazu na PDO
1 – światłowodowe gniazdo standardu SC sygnału jednomodowego, 2 – gniazda sieci Ethernet, 3 – wyjście
gniazda HDMI ze Splittera, 4 – wejście gniazda HDMI ze Splittera, 5 – wyjście sygnału HDMI z Extendera, 6 – dioda
sygnalizacji zasilania Extendera, 7 – gniazdo zasilania 230 V, 8 – zacisk uziemienia, 9 –włącznik zasilania,
10 – bezpiecznik, 11 – dioda sygnalizacji zasilania.

4.6.2. Badania podsystemu zobrazowania na PDO

Badania

przeprowadzane

w

warunkach

rzeczywistych

miały

na

celu

zweryfikowanie poniżej wymienionych założeń, wymagań, które powinien spełniać
poligonowy podsystem monitoringu na znajdujący się na PDO.
W dalszej części rozprawy opisane będą wyniki tych badań dla poszczególnych
zagadnień badawczych. Podstawowe założenia weryfikowane w tej części projektu:
•

weryfikacja poprawnego działania urządzeń, torów światłowodowych, oraz ich
kompatybilności;

•

weryfikacja

współpracy

monitora

wielkoformatowego

z

podsystemem

monitoringu na PDO;
•

pomiar obciążenia sieci generowanego przez podsystem monitoringu na PDO
w warunkach rzeczywistych oraz weryfikacja możliwości rozbudowy systemu
pod względem ograniczeń przepustowości;

•

sprawdzenie odporności serwera na obciążenie procesora wywołane obsługą
podsystemu na PDO;

•

pomiar opóźnień wywołanych dużą ilością elementów aktywnych na linii
klient/serwer;

•

testowanie awaryjności systemu przy długim nieprzerwanym działaniu.
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Zakres przeprowadzonych badań
W celu weryfikacji poprawności działania podsystemu nakreślono główne punkty
charakteryzujące zakres badań. Do najistotniejszych należą:
sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń po doprowadzeniu

▪

zasilania;
sprawdzenie połączenia zarówno w sieci telekomunikacyjnej opartej na

▪

kablach miedzianych jak i światłowodowych;
sprawdzenie transmisji sygnału HDMI z SD CPSP na PDO po

▪

przekształceniu na sygnał sieci telekomunikacyjnej;
sprawdzenie jakości połączenia sieciowego poszczególnych urządzeń

▪

programem „Ping” (sprawdzenie czy istnieje połączenie pomiędzy hostami
testującym – Serwer Milestone i testowanym – badany element sieciowy
podsystemu);
sprawdzenie obciążenia sieciowego generowanego przez podsystem.

▪

Metodyka badań laboratoryjnych

W celu realizacji kompleksowego sprawdzenia podsystemu monitoringu na
PDO należało połączyć badany podsystem z podsystemem monitoringu PZR
znajdującym się na SD CPSP oraz z podsystemem w PRWB OSA na stanowisku
ogniowym.

Badanie

wydzielonego

podsystemu

(na

PDO)

przeprowadzono

w kolejności i w sposób uszczegółowiony w kolejnych podpunktach tej części
rozprawy.
Zestawienie układu do testów i badań w warunkach poligonowych

Zestawiono badany podsystem zgodnie z rysunkiem 4.1.16. Zasadnicze
elementy znajdują się

na PDO (skrzynka z mediakonwerterem, przełącznikiem,

extenderem HDMI oraz splitterem HDMI), na SD CPSP (serwer, stacja operatorska,
monitory, extender HDMI) oraz na wybranym SO (skrzynka z mediakonwerterem
w szafie, skrzynka z przełącznikami PoE oraz kamery i tablet w docelowym sprzęcie
tj. PRWB Osa).
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Doprowadzenie zasilania do poszczególnych urządzeń podsystemu
Do poszczególnych elementów podsystemów doprowadzono wymagane
zasilanie. Komputery, monitory, przełączniki zarządzalne, extender z zasilaczem,
splitter z zasilaczem podłączono do sieci AC 230V natomiast podsystem na SO
podłączono do sieci pokładowej wozu (w PRWB OSA: 24V DC).
Uruchomienie elementów podsystemu koniecznych do zrealizowania badań

W celu kompleksowego przebadania podsystemu na PDO uruchomiono zgodnie
z metodyka opisaną w pkt. 4.1.2:
•

serwer oprogramowania Milestone;

•

stacje operatorskie;

•

podsystem w PZR OSA na stanowisku ogniowym (w analogiczny sposób z uwzględnieniem różnic konstrukcyjnych, jak dla PZR NEWA).

Sprawdzenie jakości połączenia sieciowego
Jakość połączenia sieciowego sprawdzono programem „Ping” (uruchamiając
wiersz poleceń (cmd.exe), a następnie wpisując polecenie „ping XX.X.X.X” (gdzie
XX.X.X.X – adres IP) sprawdzono czy istnieje połączenie pomiędzy hostami:
testującym – Serwer Milestone i testowanym – stacja operatorska, serwerem
a kamerami zainstalowanymi na SO, jak również po podłączeniu do gniazda
ethernetowego (w skrzynce na PDO) przenośnego komputera z SDĆW (lub tabletu)
między komputerem a serwerem, stacją operatorską kamerami. Sprawdzono obydwa
gniazda ethernetowe w skrzynce na PDO.
Sprawdzenie obciążenia sieciowego generowanego przez podsystem
Wykorzystując

systemowy monitor

sieci sprawdzono

obciążenie

przy

uruchomionym oprogramowaniu Smart Client zarówno na stacji operatorskiej jak i na
serwerze Milestone, przy transmisji obrazu na PDO.
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Sprawdzenie działanie toru światłowodowego
Działanie toru światłowodowego sprawdzono poprzez uzyskanie zobrazowania
na monitorze na PDO z wybranych kamer podsystemu, a także w oprogramowaniu
Smart Client na serwerze, na stacji operatorskiej oraz na tablecie w podsystemie
w PZR.
Sprawdzenie jakości transmitowanego obrazu na PDO.
Jakość transmitowanego obrazu sprawdzono po przekształceniu sygnału HDMI
na UTP w extenderze HDMI, sprawdzono jego opóźnienie w stosunku do obrazu
pierwotnego. W tym celu:
•

podłączono wyjście z extendera na wejście splittera;

•

z poszczególnych wyjść splittera, poprzez przełączanie kabla wyjściowego
sprawdzono obecność i jakość obrazu na monitorze wielkoformatowym;

•

zmieniając rozdzielczość w stacji operatorskiej na SD CPSP sprawdzono jakość
i obecność obrazu dla wybranych rozdzielczości;

•

sprawdzono wzrokowo opóźnienie obrazu po przesłaniu względem obrazu z SD
CPSP wykorzystując zsynchronizowane zegary komputera przenośnego i stacji
operatorskiej.

Wyniki badań podsystemu monitoringu na PDO CPSP
Po zakończeniu badań porównano ich wyniki z założeniami, które powinien
spełniać podsystem monitoringu na PDO określonymi w ZTT i w metodykach
badawczych. Wyniki przedstawiają się następująco:
•

wszystkie wykorzystywane w systemie urządzenia współpracują ze sobą
prawidłowo. Komunikacja między urządzeniami jest szybka i stabilna.
Przetestowane zostały tory światłowodowe, mediakonwertery, tor sygnału
HDMI. Podsystem okazał się być spójny i gotowy do wdrożenia
w warunkach polowych;
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•

zakupiony

monitor

współpracował

z

był

wielkoformatowy

podsystemem

na

PDO

w

pełni

funkcjonalny,

bezawaryjnie,

uzyskane

zobrazowania spełniają wymagania podsystemu;
•

pomiar przepustowości przy zmontowanym podsystemie monitoringu na
PDO wraz z serwerem i wybranym podsystemem w PZR wykazał, że cały
ruch jest kierowany przez serwer Milestone i dopiero rozprowadzany do
klientów. Przy optymalnych ustawieniach kodowania i rozdzielczości kamer
obciążenie sieci na serwerze oscylowało w granicach 10% czyli 100 Mbps
przy włączonych wszystkich możliwych stacji programu Smart Client.
Zostawia to wiele miejsca na rozbudowę systemu;

•

tor sygnału HDMI powoduje nieznaczny wzrost obciążenia procesora.
Urządzenia

końcowe

używane

do

podglądu

kamer

poprzez

oprogramowanie Smart Client zostały sprawdzone pod względem
obciążenia procesora odbieraniem i wyświetlaniem obrazu z wielu kamer
jednocześnie. Po zakończeniu optymalizacji ustawień kodowania kamer
wszystkie stacje radziły sobie z wyświetlaniem obrazu z całego systemu
z dużym zapasem wydajności;
•

opóźnień

na

urządzeniach

sieciowych nie

stwierdzono,

szybkość

połączenia była niemal natychmiastowa na wszystkich urządzeniach
klienckich. Jedynie tor, na który składały się splitter HDMI i extendery HDMI
wprowadzał

niewielkie

opóźnienie

niewpływające

negatywnie

na

użytkowanie i funkcjonalność systemu;
•

cały system został podczas badań przetestowany pod kątem kilkudniowej
nieprzerwanej pracy i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub przerw
spowodowanych ciągłym działaniem. Nie odnotowano negatywnych
skutków zmieniających się warunków atmosferycznych na niezawodność
podsystemu.
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4.7.

Podsumowanie rozdziału

W rozdziale opisana została budowa poszczególnych podsystemów w zakresie
minimalnym pozwalającym na dalsza analizę procesu eksploatacji.
Opisane skrócone metodyki badań oraz wyniki z przeprowadzonych badań
wskazują, iż pod względem technicznym i konstrukcyjnym udało osiągnąć się
wszystkie

założenia

projektowe.

Wdrożony

podsystem

jest

wykorzystywany

z powodzeniem przy każdych strzelaniach bojowych organizowanych na CPSP
w Ustce.
Konstrukcja zgodnie z opiniami załóg bojowych, nie utrudnia pracy bojowej,
podsystem cechuje się dużymi walorami ergonomii i niezawodności. W trakcie
długotrwałych badań usunięto zdiagnozowane problemy techniczne, wykorzystano
doświadczenie w celu modernizacji docelowej postaci podsystemu w drugim etapie
projektu i uzyskano sprawny podsystem spełniający wszystkie oczekiwania.
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CZĘŚĆ II
EKSPLOATACJA PODSYSTEMU
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ROZDZIAŁ

5

PROCES EKSPLOATACJI PODSYSTEMU
W celu analizy procesu eksploatacji rozpatrywanego podsystemu monitorowania
strzelania, który jest obiektem eksploatacji należy poznać jego budowę, tryby pracy,
sposób organizacji procesu eksploatacji oraz wyznaczyć podstawowe współczynniki
niezawodnościowe [16 ,17, 21]. Wykonanie modelu jakościowego badanego obiektu
i obliczeń pozwala na wysuwanie konstruktywnych wniosków co do kształtowania
procesu eksploatacji po wdrożeniu, w warunkach pracy systemu technicznego zgodnie
z założeniami projektowymi i zadaniami jakie system ma spełniać.
W teorii eksploatacji niezawodność obiektu definiuje się najczęściej [2, 3, 16, 21]
jako zdolność do spełnienia wymagań. W każdym rozpatrywanym przypadku należy
precyzyjnie określić te wymagania, najczęściej dotyczą one poprawnej pracy obiektu.
Kiedy wymaganiem lub warunkiem sukcesu jest to, żeby obiekt był zdatny
(sprawny) w przedziale (t1, t2) bądź (0, t), którego miarą może być czas, ilość
wykonanej pracy, liczba wykonanych czynności, długość przebytej drogi itd. Wtedy
powyższą definicję można wyrazić w następujący sposób [2, 6, 21]: „niezawodność
obiektu jest to prawdopodobieństwo, że obiekt będzie zdatny (sprawny) w przedziale
(t1, t2) bądź (0, t)”.
Niezawodność – określa się również jako zespół właściwości, które opisują
gotowość obiektu (rozumianą jako zdolność obiektu do utrzymania się w stanie
umożliwiającym wypełnianie wymaganych funkcji w danych warunkach, w danej chwili
lub w danym przedziale czasu, przy założeniu, że dostarczone są wymagane środki
zewnętrzne) oraz wpływające na nią:
− nieuszkadzalność – zdolność obiektu do wypełnienia wymaganych funkcji
w danych warunkach w danym przedziale czasu,
− obsługiwalność – zdolność obiektu do utrzymania lub odtwarzania w danych
warunkach eksploatacji stanu, w którym może on wypełniać wymagane funkcje
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przy założeniu, że obsługa jest przeprowadzana w ustalonych warunkach
z zachowaniem ustalonych procedur i środków.,
− zapewnienie środków obsługi – zdolność organizacji zajmującej się obsługą do
zapewnienia w danych warunkach, na żądanie, środków potrzebnych do
obsługi obiektu przy danej polityce obsługi.
Zasadność analizy procesów eksploatacji złożonych systemów technicznych,
wynika z faktu, iż odpowiednio ukształtowany proces eksploatacji zapewnia
maksymalizację gotowości obiektu eksploatacji do wykonywania zadań zgodnie
z przeznaczeniem, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, jak również zwiększenia
bezpieczeństwa człowieka, w przypadku systemów technicznych realizujących
zadania z jego udziałem, tak jak w przypadku rozpatrywanego podsystemu
monitorowania.
Główne cele [39] jakie są formułowane w sferze eksploatacji to:
–

wydłużanie czasu efektywnej pracy obiektu;

–

skracanie czasu odnawiania zdatności eksploatacyjnej przy jednoczesnym
ulepszeniu jakości odnawiania;

–

zwiększanie trwałości i niezawodności obiektów technicznych;

–

zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych;

–

optymalizacja gospodarki częściami zamiennymi;

–

optymalizacja w systemie technicznym, najlepsze wykorzystanie informacji;

–

kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji;

–

polepszanie bezpieczeństwa pracy pracowników.

5.1.

Nieuszkadzalność i obsługiwalność

Istotnym czynnikiem z punktu widzenia zapewnienia niezawodności podsystemu
jest zdefiniowanie jego najważniejszych właściwości niezawodnościowych, do których
zalicza się nieuszkadzalność i obsługiwalność [21, 30, 36, 39].
Wymagania dotyczące nieuszkadzalności mogą być wyrażone ilościowo lub
jakościowo. Odnosi się to do każdej funkcji (zadania) oraz elementu w hierarchicznej
budowie podsystemu monitorowania. Przystępując do formułowania wymagań
ilościowych należy przyporządkować obiekt do jednej z dwóch klas (naprawialne lub
nienaprawialne), przyjmując za kryterium kwalifikacji możliwość (celowość) naprawy
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po wystąpieniu uszkodzenia. Wybór wskaźników niezawodności [21, 30, 39]
zdeterminowany jest ograniczeniami dotyczącymi czasu eksploatacji, trybem pracy,
możliwością kontynuowania zadania po wystąpieniu uszkodzenia.
Typowymi wskaźnikami nieuszkadzalności są:
a) prawdopodobieństwo poprawnej pracy obiektu w przedziale (0, t):


R(t ) = P(T  t ) =  f ( )d

(1)

t

gdzie: T – zmienna losowa określająca czas przebywania obiektu w stanie
zdatności
b) średni czas poprawnej pracy do wystąpienia uszkodzenia:


  E (T ) =  t  f (t )dt

(2)

0

c) średni czas poprawnej pracy między uszkodzeniami


 k  E (Tk ) =  t  f k (t )dt

(3)

0

gdzie: Tk – zmienna losowa określająca czas między dwoma kolejnymi
uszkodzeniami
Określając wymagania w zakresie nieuszkadzalności należy przedstawiać
je w takiej postaci, która umożliwi późniejszą ich weryfikację. Jeśli planowane jest
przeprowadzenie w tym celu badań, należy określić plan badań, kryteria akceptacji
bądź odrzucenia oraz wymagany poziom ufności.
Prognozowany poziom nieuszkadzalności można również weryfikować na
podstawie wyników analizy nieuszkadzalności. Metoda ta umożliwia potwierdzenie
w sposób ilościowy lub jakościowy czy podsystem monitorowania spełnia wymagania
określone w specyfikacjach, np. w założeniach taktyczno-technicznych [42]. Do
wykonania analizy wykorzystać można m.in. następujące metody [21, 39]:
–

schemat blokowy niezawodności przedstawiający sposób, w jaki każdy
z elementów wywołuje niezdatności podsystemu monitorowania w każdym
z jego sposobów działania. Metoda ta wykorzystywana jest do modelowania
struktury

niezawodnościowej

obiektu

prawdopodobieństwa jego poprawnej pracy (1);
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oraz

wyznaczania

–

analizę drzewa niezdatności – umożliwia identyfikację oraz analizę
warunków i przyczyn mogących prowadzić do określonego niepożądanego
zdarzenia szczytowego istotnie wpływającego na działanie podsystemu
monitorowania strzelań;

–

analizę rodzajów i skutków niezdatności – umożliwia identyfikację
wszystkich pojedynczych rodzajów niezdatności wywierających znaczący
wpływ na efektywność funkcjonowania obiektu w różnych warunkach
operacyjnych. Metoda ta pozwala również na prognozowanie skutków
i mechanizmów tych niezdatności na kolejnym, wyższym poziomie
funkcjonalnym z uwzględnieniem hierarchicznej budowy systemu.

Obsługiwalność (podatność na obsługę) [39] to zdolność obiektu do utrzymywania
lub odtwarzania w danych warunkach eksploatacji stanu, w którym może on wypełniać
wymagane funkcje przy założeniu, że obsługa jest przeprowadzana w ustalonych
warunkach z zachowaniem ustalonych procedur i środków.
Stanem, w którym podsystem monitorowania strzelań może wypełniać wymagane
od niego funkcje (realizować zadania) jest oczywiście stan niezawodnościowy
zdatności. Na skutek oddziaływania na podsystem monitorowania podczas
eksploatacji czynników zewnętrznych (głównie warunki środowiska eksploatacji) oraz
wewnętrznych (obciążenia, zmiana warunków pracy) własności niezawodnościowe
ulegają pogorszeniu, w efekcie czynniki te mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
Aby utrzymać podsystem monitorowania strzelań w stanie zdatności lub przywrócić
mu utracone własności (po uszkodzeniu) należy zaplanować podejmowanie różnego
rodzaju form jego obsługiwania:
a)

w przypadku stanu zdatności:
–

obsługiwania przygotowawcze przed rozpoczęciem kolejnego cyklu
użytkowania,

–

obsługiwania zapobiegawcze (profilaktyczne) wykonywane z reguły
w zaplanowanych odstępach czasu. Celem ich jest wczesne wykrywanie
pogorszenia się stanu funkcjonowania podsystemu monitorowania oraz
zmniejszanie prawdopodobieństwa uszkodzenia podczas użytkowania;

b)

w przypadku stanu niezdatności – obsługiwania korekcyjne. Celem ich jest
przywrócenie

podsystemowi

monitorowania

utraconych

własności

funkcjonalnych i niezawodnościowych, stąd często nazywane jest naprawą.
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Przystępując do określania wymagań dotyczących obsługiwalności, należy określić
zakres i sposób obsługiwania podsystemu monitorowania, a informacje te zawrzeć
m.in. w dokumentacji eksploatacyjnej. Zakres obsługi będzie różny w zależności od
określonego poziomu w hierarchicznej budowie systemu, w tym przypadku
z punktu widzenia działań obsługowych. Inny zbiór czynności obsługowych
wykonywany będzie w odniesieniu do poziomu piątego – urządzenia (np. wymiana),
a inny w odniesieniu do poziomu czwartego – aparatury (np. strojenie, regulacje).
Zakresy obsługi (zbiory czynności obsługowych) związane będą również ze
szczeblami systemu obsługiwania podsystemu monitorowania. Już na etapie
wdrażania podsystemu można wyróżnić chociażby szczebel użytkownika końcowego
(w PZR), szczebel odpowiedzialny za instalację teletechniczną (obsługi z komendy
poligonu) czy też szczebel serwisowy – komórki wdrażające podsystem. Typowymi
szczeblami systemu obsługiwania są np. miejsca użytkowania obiektu, serwis
(warsztat) własny użytkownika, serwis zewnętrzny (zakład remontowy). Szczeble
różnią się między sobą wyposażeniem pomiarowym, kompetencjami pracowników
w zakresie obsługiwania sprzętu, dostępnością do części zamiennych.
Wymagania dotyczące obsługiwalności mogą być wyrażane ilościowo lub
jakościowo. Odnosi się to do wszystkich stanów eksploatacyjnych, w których
podsystem monitorowania nie jest w stanie realizować wymaganych od niego zadań,
spowodowanych uszkodzeniem, przestojem z powodu braku środków obsługi lub
prowadzeniem

prac

obsługowych.

Typowymi

wskaźnikami

obsługiwalności

odnoszącymi się do działań naprawczych są [36, 39]:
a) prawdopodobieństwo naprawy obiektu w przedziale (0, t)
t

F pn (t ) = P(T pn t ) =

f

pn

( )d

(4)

0

gdzie: Tpn – zmienna losowa określająca czas przestoju obiektu z powodu
naprawy, czas od chwili wystąpienia uszkodzenia do chwili
przywrócenia obiektowi zdatności
b) średni czas naprawy obiektu


 n  E (Tn ) =  t  f n (t )dt
0

gdzie: Tn – zmienna losowa określająca czas właściwej naprawy
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(5)

Opracowując koncepcję zapewnienia niezawodności podsystemu monitorowania
w zakresie obsługiwalności, należy odnieść się do dwóch sfer zagadnień: zapewnienia
podatności na prace obsługowe konstrukcji obiektu oraz planowania zapewnienia
środków obsługi.

5.2. Gotowość obiektu
Gotowość obiektu naprawialnego tj., któremu przywraca się zdatność, gdy ją
utraci – jest to zdolność do pełnienia funkcji, gdy tego wymaga się od niego określa
się [6, 21] jako:

𝐴=
gdzie:

𝑇
𝑇+𝜃𝑛

(6)

T – średnia długość okresów zdatności;
θn – średnia długość okresów niezdatności.

Jeżeli średnia długość okresu zdatności jest zbliżona do sumy średniej długości
okresu zdatności i okresu niezdatności θn, to można przyjąć, że średnia długość
okresów zdatności jest równa średniej wartości okresu miedzy niezdatnosciami:
TMTBF ≈ T+θn (ang. mean time between failures, MTBF)

(7)

W takich przypadkach do scharakteryzowania niezawodności obiektu wystarczy
podanie jedynie wartości okresu miedzy niezdatnościami, jak to praktykuje się przy
ocenie bardzo niezawodnych współczesnych urządzeń (m.in. telekomunikacyjnych,
sieciowych, komputerów itd.).

5.3. Struktury niezawodnościowe obiektów złożonych
W teorii eksploatacji rozróżnia się podstawowe struktury niezawodnościowe:
szeregowe, równoległe lub mieszane.
Jeżeli obiekt czy system ma elementy takie, iż jest zdatny gdy każdy z elementów
składowych jest zdatny wtedy taką strukturę niezawodnościową nazywa się
szeregową lub inaczej: [6, 21] obiektem o strukturze szeregowej przyjęto nazywać
każdy obiekt, który funkcjonuje poprawnie jedynie wówczas, gdy funkcjonują
poprawnie wszystkie jego elementy składowe, natomiast uszkadza się z chwilą
uszkodzenia się któregokolwiek elementu.
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Prawdopodobieństwo nieuszkadzalności (funkcja niezawodności, czy też krótko:
niezawodność) dla takiego obiektu zapisuje się w postaci [6, 21]:
RSZ (t) = R1 (t) · R2 (t) ·…· RN (t)

(8)

Z powyższego wzoru wynika oczywiście, że niezawodność obiektu wzrasta wraz
ze wzrostem niezawodności elementów składowych, natomiast maleje wraz ze
wzrostem liczby n tych elementów [2].
Jeżeli obiekt czy system ma elementy takie, iż jest zdatny gdy co najmniej jeden
z elementów składowych jest zdatny, wtedy taką strukturę niezawodnościową nazywa
się równoległą (lub często równoległą z rezerwą obciążoną – jeżeli elementy pracują
od początku funkcjonowania obiektu).
Prawdopodobieństwo nieuszkadzalności (funkcja niezawodności) dla takiego
obiektu zapisuje się w postaci [6, 21]:
RROBC(t) = 1 - [(1- R1(t)) · (1-R2(t)) · ... · (1-RN(t))]

(9)

Z podanego wzoru wynika, iż niezawodność obiektu równoległego wzrasta nie tylko
wraz ze wzrostem niezawodności elementów składowych, ale również ze wzrostem
liczby jego elementów.
Obiekty (systemy) gdzie w strukturze niezawodnościowej występują zarówno
elementy traktowane jako szeregowe, jak i równoległe nazywamy obiektami
o strukturze niezawodnościowej mieszanej.
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ROZDZIAŁ

6

STRUKTURY NIEZAWODNOŚCIOWE PODSYSTEMU
W celu rozpoczęcia rozważań nad wybranym systemem pod względem jego
procesu eksploatacji konieczne jest zapoznanie się z jego ogólną budową, ale także
z jego zasadą działania. Szczególnie ważne dla eksploatacji jest scharakteryzowanie
głównych połączeń funkcjonalnych między poszczególnymi elementami podsystemu,
wskazanie kluczowych urządzeń, bez których system nie spełnia swojego zadania, jak
również określenie, które z elementów są wykorzystywane zawsze, a które
wykorzystuje się w zależności od potrzeb. Rozważania te pozwolą dopiero
na określenie struktur niezawodnościowych, a następnie określenie wymaganych
współczynników niezbędnych do stworzenia strategii eksploatacji [14].
Analizując powiązania funkcjonalne poszczególnych elementów składowych
podsystemu można określić strukturę funkcjonalną systemu, którą definiuje się
w literaturze [6, 21] jako ciąg reakcji pomiędzy elementami funkcjonalnymi,
zachodzących w procesie realizacji danego zadania.
Struktura

funkcjonalna

rozważanego

podsystemu

monitorowania

PZR,

uwzgledniająca zasadnicze elementy wpływające na proces eksploatacji, która będzie
podstawą do dalszej analizy przedstawiona została na rysunku 6.1.
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Podsystem zobrazowania
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Podsystem archiwizacji na
SD CPSP
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danych i sygnałów
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Podsystem zobrazowania
i sterowania na SDĆW

Podsystem monitorowania
pracy bojowej w PZR
Podsystem monitorowania
pracy bojowej w PZR
Podsystem monitorowania
Podsystem
pracy
bojowejmonitorowania
w PZR
pracy bojowej w PZR

Podsystem zobrazowania
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Rys. 6.1. Struktura funkcjonalna podsystemu monitorowania

6.1.

Hierarchiczna budowa systemów technicznych

Analizę niezawodności podsystemu monitorowania oznaczonego kolorem na rys.
6.2), tak jak każdego złożonego systemu technicznego, należy rozpocząć od poznania
zasady

działania

oraz

identyfikacji

zasadniczych

zależności

technicznych

i organizacyjnych (hierarchicznych) występujących w rozpatrywanym obiekcie.
Działania składowych (poszczególnych bloków funkcjonalnych, urządzeń) i ich
wpływ na funkcjonowanie podsystemu monitorowania można rozpatrywać z różnych
perspektyw, na przykład funkcjonowania (wykonywania zadań, współdziałania) lub
niezawodności (wpływu na elementów na działanie całego podsystemu) [39]. W takiej
sytuacji podsystem S można opisać jako uporządkowaną dwójkę:
S = <E, φ>

(10)

gdzie:
E = {e1, e2, …, ei, …, en}, i = 1, …, n zbiór elementów podsystemu
φ – struktura systemu
W praktyce rozpowszechniona jest hierarchiczna budowa systemów (rys. 6.2),
w których w zależności od potrzeb (zainteresowania, możliwości dostępu) decyduje
się, który z jego poziomów potraktowany jest jako obiekt eksploatacji (np. analizę
nieuszkadzalności można prowadzić na poziomie trzecim – instalacji, traktując ją jako
obiekty eksploatacji, bądź na poziomie piątym – urządzenia).
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Podsystem monitorowania w PZR

Okablowanie i
światłowody

Podsystem sejsmiczny

Poziom 2
(Podsystem)

Podsystem (...)
Podsystem
transmisji

Podsystem (archiwizacji)

Poziom 3
(Instalacja)

Skrzynka z przełącznikiem
i videokoderem

Komputer z
mikrofonem

Kamery
IP

Poziom 4
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Rys. 6.2. Hierarchiczna budowa rozpatrywanego systemu
Znajomość sposobów i warunków pracy stanowi podstawę do specyfikowania
nieuszkadzalności

i

obsługiwalności

oraz

planowania

badań

i

analiz

niezawodnościowych.
6.2.

Tryby pracy i struktury niezawodnościowe podsystemu

W zależności od zapotrzebowania użytkowników podsystemu, warunków działania
jak również zdatności poszczególnych elementów podsystemu zdefiniowano
odmienne

tryby

działania

całego

podsystemu

monitorowania.

Konieczność

rozpatrzenia trybów działania wynika z faktu, iż dla różnych trybów można wykazać
zdatność działania podsystemu pomimo faktu, że w innym trybie (wykorzystującym
niesprawny element) podsystem może być traktowany jako niesprawny. Struktury
niezawodnościowe w zasadniczych trybach za zasadne jest rozpatrywać na poziomie
instalacji, natomiast w trybie awaryjnym (archiwizacja w PZR – niesprawny podsystem
transmisji światłowodowej) na poziomie aparatury.

6.2.1. Tryb zobrazowania i archiwizacji na wszystkich punktach odbioru
W tym trybie wszystkie elementy systemu są zdatne do działania. Podsystem
transmisji danych rozprowadza informacje do wszystkich wymaganych punktów
odbioru zobrazowań. Uruchomiony jest podsystem na PDO, SDĆW i w minimum
jednym PZR. Serwer główny, urządzenia aktywne i sieć teletechniczna (podsystem
archiwizacji) znajdujący się na SD CPSP jest sprawny i archiwizuje nagrania w czasie
rzeczywistym.
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Na podstawie określonej na rysunku 6.1 struktury funkcjonalnej procesu
eksploatacji, można zidentyfikować strukturę niezawodnościową obiektu, czyli
określić, w jaki sposób stany niezawodnościowe poszczególnych elementów wpływają
na stan niezawodnościowy całego podsystemu.
Strukturę niezawodnościową uwzględniającą główne elementy podsystemu,
w trybie zobrazowania i archiwizacji na wszystkich punktach odbioru zobrazowania,
przedstawiono na rysunku 6.3. Strukturę o takiej postaci nazywa się w teorii
eksploatacji strukturą niezawodnościową mieszaną (szeregowo-równoległą).
Podsystem w PZR
Podsystem
PDO

Stacja operatorska
1

Serwer główny

Podsystem
SDĆW

Stacja operatorska
2

Serwer failover

Podsystem
transmisji

Podsystem w PZR
Podsystem w PZR

Podsystem w PZR
Podsystem zobrazowania

Podsystem archiwizacji

...

Rys. 6.3. Struktura niezawodnościowa podsystemu monitorowania w trybie
zobrazowania na wszystkich punktach odbioru
Stosując metodę dekompozycji [6, 21] można wyznaczyć niezawodność obiektu
o strukturze mieszanej, przekształcając strukturę w kolejnych krokach i stosując
zależności (8) i (9) do wyznaczenia niezawodności obiektów o strukturach
szeregowych i równoległych.
Rozpoczynając od obliczenia niezawodności gałęzi równoległych (indeksy przyjęto
od skrótów nazw podsystemów) otrzymujemy następujące wyniki:
RPDOSDĆW (t) = 1 – [(1-RPDO (t)) · (1-R SDĆW (t))]

(11)

RSO1SO2 (t) = 1 – [(1-RSO1 (t)) · (1-R SO2 (t))]

(12)

RSGSF (t) = 1 – [(1-RSG (t)) · (1-R SF (t))]

(13)

Zakładając liczbę użytych podsystemów w PZR = 10 otrzymujemy:
RPZR10 (t) = 1 - (1-RPZR (t))10

(14)

Po szeregowym połączeniu obliczonych niezawodności w gałęziach równoległych
otrzymujemy zależność na niezawodność całego systemu w postaci:
RZWPO (t) = RPDOSDĆW (t) · RSO1SO2 (t) · RSGSF (t) · RPT (t) · RPZR10 (t) =
[1- [(1-RPDO (t)) · (1-R SDĆW (t))]] · [1- [(1-RSO1 (t)) · (1-R SO2 (t))] ·
· [1- [(1-RSG (t)) · (1-R SF (t))] · RPT (t) · [1-(1-RPZR (t))10]
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(15)

6.2.2. Tryb zobrazowania i archiwizacji na SD CPSP i PDO
W tym trybie wszystkie elementy systemu są zdatne do działania aczkolwiek nie
ma potrzeby realizacji transmisji zobrazowań na SDĆW. Podsystem transmisji danych
rozprowadza informacje do wszystkich wymaganych punktów odbioru zobrazowań
oprócz SDĆW. Struktura niezawodnościowa podsystemu dla takiego trybu ma postać
jak na rysunku 6.4.

Podsystem w PZR
Podsystem
PDO

Stacja operatorska
1

Serwer główny

Stacja operatorska
2

Serwer failover

Podsystem
transmisji

Podsystem w PZR
Podsystem w PZR
Podsystem w PZR

Podsystem zobrazowania

Podsystem archiwizacji

...

Rys. 6.4. Struktura niezawodnościowa podsystemu w trybie zobrazowania
i archiwizacji na SD CPSP i PDO
Strukturę

o

takiej

postaci

nazywa

się

w

teorii

eksploatacji

strukturą

niezawodnościową mieszaną (inaczej – szeregowo-równoległą).
Zależność na niezawodność w tym przypadku ma postać:
RSDPDO (t) = RPDO (t) · RSO1SO2 (t) · RSGSF (t) · RPT (t) · RPZR10 (t) =
RPDO (t) · [1 - [(1-RSO1 (t)) · (1-R SO2 (t))] [1 - [(1-RSG (t)) · (1-R SF (t))] ·
· RPT (t) · [1-(1-RPZR (t))10]

(16)

6.2.3. Tryb zobrazowania i archiwizacji na SD CPSP i SDĆW
W tym trybie wszystkie elementy systemu są zdatne do działania aczkolwiek nie
ma potrzeby realizacji transmisji zobrazowań na PDO (brak obserwatorów na PDO)
lub podsystem na PDO jest niesprawny. Podsystem transmisji danych rozprowadza
informacje do wszystkich wymaganych punktów odbioru zobrazowań oprócz PDO.
Struktura niezawodnościowa podsystemu dla takiego trybu ma postać jak na rys. 6.5.
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Rys. 6.5. Struktura niezawodnościowa podsystemu w trybie zobrazowania
i archiwizacji na SD CPSP i SDĆW
Strukturę

o

takiej

postaci,

nazywa

się

w

teorii

eksploatacji

strukturą

niezawodnościową mieszaną (inaczej – szeregowo-równoległą).
Zależność na niezawodność w tym przypadku ma postać:
RSDSDĆW (t) = RSDĆW (t) · RSO1SO2 (t) · RSGSF (t) · RPT (t) · RPZR10 (t) =
= RSDĆW (t) · [1-[(1-RSO1 (t)) · (1-R SO2 (t))] · [1-[(1-RSG (t)) · (1-R SF (t))] ·
· RPT (t) · [1-(1-RPZR (t))10]

(17)

6.2.4. Tryb zobrazowania i archiwizacji na SD CPSP awaryjny
W tym trybie serwer główny uległ awarii. Jego pracę przejmuje serwer awaryjny
(failover). Podsystem transmisji danych rozprowadza informacje do wszystkich
wymaganych punktów odbioru zobrazowań. Uruchomiony jest podsystem na PDO,
SDĆW i w minimum jednym PZR. Serwer zapasowy failover (podsystem archiwizacji)
znajdujący się na SD CPSP jest sprawny i archiwizuje nagrania w czasie
rzeczywistym. W przypadku podłączenia więcej niż 10 kamer podsystemu, konieczne
jest zmniejszenie strumieni danych (rozdzielczości), ze względu na ograniczenia
w możliwości zapisu przez serwer zapasowy. Struktura niezawodnościowa
podsystemu dla takiego trybu ma postać jak na rys. 6.6.
Podsystem w PZR
Podsystem
PDO
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Podsystem archiwizacji
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Rys. 6.6. Struktura niezawodnościowa podsystemu w trybie zobrazowania
i archiwizacji na SD CPSP i PDO awaryjnym
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Strukturę
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postaci,

nazywa

się

w

teorii

eksploatacji

strukturą

niezawodnościową mieszaną (szeregowo-równoległą).
Zależność na niezawodność w tym przypadku ma postać:
RSDAW (t) = RPDOSDĆW (t) · RSO1SO2 (t) · RSF (t) · RPT (t) · RPZR10 (t) =
= [1-[(1-RPDO (t)) · (1-R SDĆW (t))]] · [1-[(1-RSO1 (t)) · (1-R SO2 (t))] · RSF (t) ·
· RPT (t) · [1-(1-RPZR (t))10]

(18)

6.2.5. Tryb archiwizacji w wewnętrznym podsystemie PZR awaryjny

W tym trybie podsystem transmisji danych uległ awarii lub jest niewykorzystywany.
Podsystem monitorowania dokonuje archiwizacji na wewnętrznych nośnikach danych
(kartach SD w kamerach). Brak transmisji zobrazowań na SD, PDO, SDĆW. Operator
podsystemu zobrazowania i sterowania nie może sterować pracą podsystemu.
Ponadto w tym trybie nie ma możliwości transmisji w czasie rzeczywistym.
Nagrania można odtworzyć dopiero po zakończeniu realizacji zadań. Nie jest
również możliwa do zrealizowania sztywna łączność między SD i PZR. Należy
rozpatrzyć strukturę niezawodnościową podsystemu na poziomie urządzeń (rys. 6.7).
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Rys. 6.7. Struktura niezawodnościowa podsystemu znajdującego się w PZR
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o
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w
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strukturą

niezawodnościową mieszaną (szeregowo-równoległą).
Rozpoczynając od obliczenia niezawodności gałęzi szeregowych (z kamerami)
oraz komputera przenośnego z zasilaczem, (indeksy przyjęto od skrótów nazw
poszczególnych urządzeń) otrzymujemy następujące wyniki:
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RKSD (t) = RK (t) · RSD (t)

(19)

RKVT (t) = RKV (t) · RT (t)

(20)

RZK (t) = RZ (t) · RK (t)

(21)

łącząc równoległe gałęzie otrzymujemy:
RKSDKVT (t) = 1-[(1-RKSD (t)) · (1- RKSD (t)) · (1- RKVT (t))]

(22)

RZKMP (t) = 1-[(1-RZK (t)) · (1- RMP (t))]

(23)

Po szeregowym połączeniu obliczonych niezawodności w gałęziach równoległych
otrzymujemy zależność na niezawodność całego podsystemu w postaci:
RPZR (t) = RMSM (t) · RMMM (t) · RKŚ (t) · RZKMP (t) · RKSDKVT (t) =
= RMSM (t) · RMMM (t) · RKŚ (t) · [1-[(1-RZK (t)) · (1- RMP (t))]] ·
· [1-[(1-RKSD (t)) · (1- RKSD (t)) · (1- RKVT (t))]] =
RMSM (t) · RMMM (t) · RKŚ (t) · [1-[(1- RZ (t) · RK (t)) (1- RMP (t))]] ·
· [1-[(1- RK (t) · RSD (t)) · (1- RK (t) · RSD (t)) (1- RKV (t) · RT (t))]]

(24)

Wyznaczone struktury niezawodnościowe pozwalają analizować zdatność całego
podsystemu w zależności od zdatności poszczególnych elementów w procesie
eksploatacji oraz są niezbędne do wyznaczenia wskaźników niezawodności,
charakteryzujących

właściwości

eksploatacyjne

rozważanego

podsystemu

monitorowania strzelań, dla zasadniczych, różniących się między sobą trybów jego
działania.
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ROZDZIAŁ

7

MODEL OPISOWY PROCESU EKSPLOATACJI, WYNIKI BADAŃ
Z analizy struktur funkcjonalnych i struktur niezawodnościowych przeprowadzonej
w rozdziale szóstym można wysunąć wnioski pozwalające na wykonanie opisowego
modelu procesu eksploatacji, a następnie wykonać obliczenia wskaźników
niezawodnościowych

uwzgledniających

dotychczasowe

dane

eksploatacyjne

pozyskane w trakcie realizacji integracji podsystemu.
7.1. Model procesu eksploatacji rozważanego podsystemu
Do stworzenia niezawodnościowego, opisowego modelu procesu eksploatacji,
z punktu widzenia zastosowania wymagań systemu zapewnienia jakości, należy
zidentyfikować klientów procesu, określić mierzalne cele procesu, wyznaczyć dane
wejściowe do procesu, określić zasoby w procesie, szanse i ryzyka oraz przedstawić
dane wyjściowe z procesu [2].

7.1.1. Klienci procesu
W procesie eksploatacji podsystemu monitorowania można wyróżnić klientów
wewnętrznych i zewnętrznych procesu. Wewnętrzni klienci są to komórki, które
uczestniczą bezpośrednio w użytkowaniu sprzętu podsystemu. Klientów zewnętrznych
definiuje się jako odbiorców nie realizujących w procesie eksploatacji kluczowych
zadań. Klienci zewnętrzni mogą otrzymywać dane wyjściowe procesu eksploatacji
w razie potrzeby, z reguły po części zasadniczej procesu (strzelaniach rakietowych).
Do klientów wewnętrznych można zaliczyć:
–

obsługi PZR;

–

obsługę komendy poligonu KP;

–

oficerów bezpieczeństwa;

–

dowódców Ćwiczących Wojsk.
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Do grupy klientów zewnętrznych procesu można zaliczyć m. in.:
–

obserwatorów strzelań;

–

dowódców różnych szczebli (archiwizacja nagrań do późniejszej analizy);

–

przedstawicieli Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej;

–

komisje badań wypadków (w przypadkach nadzwyczajnych).

7.1.2. Cele procesu
W analizie procesów eksploatacji, a dokładniej w rozważaniach nad poprawą
jakości, czy też szeroko pojętej niezawodności danego procesu, należy określić
zasadnicze cele jakie proces ma realizować. W przypadku potrzeby weryfikacji
jakościowej danego procesu najlepiej, jeżeli cele procesu są mierzalne. W wybranym
obiekcie badań - podsystemie monitorowania procesu strzelania z PZR, można
wyszczególnić najważniejsze mierzalne cele procesu, w głównych obszarach:
–

uzyskanie zobrazowań dokumentujących prace obsług bojowych – w czasie
rzeczywistym i do późniejszego wykorzystania (z zadanej liczby PZR,
o odpowiedniej jakości – rozdzielczość, ilość klatek/s, z określonej jakości
dźwiękiem) [15];

–

obiektywna kontrola strzelań, szkolenia (możliwość dokonania oceny
strzelania – według opracowanej metodyki) [18,19];

–

montaż i demontaż sprzętu w PZR – czas realizacji w zależności od
wyszkolenia obsługi, miejsca stacjonowania, systemu dystrybucji;

–

utrzymanie podsystemu w gotowości do działania – czas wykonania
obsługiwania, koszty napraw.

7.1.3. Dane wejściowe procesu
W procesie eksploatacji należy określić dane wejściowe do procesu. W przypadku
rozpatrywanego podsystemu, który jest wykorzystywany okresowo podczas ćwiczeń
poligonowych i każdorazowo liczba, typ i zakres ćwiczeń jest inny, a ponadto
podsystem obsługiwany jest poza czasem realnej pracy bojowej, do danych
wejściowych można zaliczyć:
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–

liczba i rodzaj PZR lub innego sprzętu, jakość zobrazowania, jakość
dźwięku;

–

czas na dystrybucję i montaż oraz ilość sił i środków podczas uruchamiania
do eksploatacji;

–

czas na naprawę po uszkodzeniu, środki do wykonania naprawy;

–

czas obsługiwania, stan sił i środków;

–

wyszkolenie obsług PZR;

–

wyszkolenie OB;

–

wyszkolenie obsług z komendy poligonu;

–

wsparcie konstruktorów systemu.

7.1.4. Sekwencja działań w procesie
Uwzględniając określonych powyżej klientów procesu, przedstawione główne cele,
jak i dane wejściowe do procesu, można przedstawić sekwencje działań
rozpatrywanego procesu w postaci algorytmu – sekwencji czynności w procesie jak
pokazano na rysunku 7.1. Należy tutaj zaznaczyć, iż jest to obecna postać procesu,
w której uczestniczą jeszcze konstruktorzy podsystemu (m.in. pracownicy WAT).
W przyszłości zadania/kompetencje konstruktorów mogą zostać przekazane do innych
komórek

organizacyjnych.

Sekwencja

działań

rozpoczyna

się

od

wydania

podsystemów do określonych PZR, gdzie następuje montaż, praca bojowa, uzyskanie
zobrazowań oraz ich archiwizacja. Po zrealizowaniu zadań podstawowych, klienci
wewnętrzni i zewnętrzni mogą otrzymać materiał do analizy działalności obsług w PZR.
Sekwencja działań kończy się etapem przyjęcia i obsługiwania technicznego sprzętu.

7.1.5. Zasoby procesu eksploatacji
Rozpatrując proces eksploatacji dowolnego systemu technicznego konieczne jest
wyszczególnienie i określenie potrzeb w zakresie zasobów niezbędnych do realizacji
danego procesu. W procesie eksploatacji analizowanego podsystemu monitorowania,
do zasadniczych, niezbędnych zasobów, których ilość i stan wpływa na jakość
procesu, jaj również niezawodność podsystemu należą:
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–

obsługi, specjaliści;

–

części zamienne, narzędzia;

–

środki finansowe;

–

czas (czas montażu, wymagany czas pracy itd.);

–

dokumentacja (instrukcje, karty obsługiwań itp.);

–

dane z procesu eksploatacji - informacje o uszkodzeniach, czasach napraw,
przestojach itd.
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Rys. 7.1. Model procesu eksploatacji podsystemu monitorowania (sekwencja działań w procesie)
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7.1.6. Ryzyka i szanse w procesie eksploatacji
W analizach procesu eksploatacji z punktu widzenia zapewnienia jakości procesu,
bardzo często opracowuje się tabelę ryzyk i szans, która w sposób jakościowy
i ilościowy przedstawia podstawowe zagrożenia w procesie i sposoby przeciwdziałania
negatywnym skutkom. W tabeli 7.1 przedstawiono najważniejsze ryzyka i szanse dla
rozpatrywanego procesu eksploatacji podsystemu monitorowania z PZR. Skalę
wpływu przyjęto w przedziale wartości 1-10.

Tabela 7.1. Ryzyka i szanse w procesie eksploatacji
Lp.

1

2

3

Nazwa

Brak obsług KP

Niewyszkolone
obsługi PZR

Brak części
zamiennych

Wpływ

Wpływ

na

na

koszt

czas

50%

2

7

KP, MON

40%

2

8

Użytkownik

Prawdopodobieństwo

Odpowiedzialny

usterka

30%

10

10

KP

Niewyszkolone
obsługi z KP

z uszkodzenia sieci

8

10

Niedostateczne
finansowanie

należy przewidywać zakupy

WAT

odpowiednie zapisy, zakup
części

20%

3

7

10%

4

7

20%

1

10

teletechnicznej

7

Prowadzić szkolenia w JW

Wprowadzać do instrukcji
30%

Usterki wynikające
6

pomoc z WAT

części

podsystemu

5

Pozyskać etaty dla KP,

W toku procesu eksploatacji

Nieprzewidziana
4

Środki zaradcze

KP, WAT

Prowadzić szkolenia w zakresie
użytkowania i obsługiwania

KP,

Szkolić i nadzorować obsługi na

Użytkownik

CPSP

KP, MON

środków wystarczających do

Przewidywanie i planowanie

zabezpieczenia procesu
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7.1.7. Metody monitorowania, kryteria
Każdy proces eksploatacji powinien być monitorowany. Monitorowanie poprawia
skuteczność sterowania procesem. Kluczowe jest ustalenie zasad monitorowania, jak
również określenie kryteriów. W rozpatrywanym procesie eksploatacji do głównych
wytycznych w tym zakresie należą:
–

monitorowanie procesu należy rozpocząć już na etapie wdrażania –
realizowane przez WAT (zbieranie danych eksploatacyjnych, nadzór nad
procesem, sterowanie procesem);

–

po wdrożeniu monitorowanie będą docelowo realizowały obsługi KP
(zbieranie danych eksploatacyjnych, danych o kosztach, o czasach
poszczególnych procesów);

–

podstawowe kryteria – czas montażu, czas naprawy, jakość zobrazowań,
poziom wyszkolenia, zdatność podsystemu, koszt części zamiennych;

–

monitorowanie powinno realizowane z wykorzystaniem ZTT – na etapie
wdrażania realizowano nadzór z MON, uzgodnienia z Gestorem,
przeprowadzono badania kwalifikacyjne.

7.1.8. Dane wyjściowe procesu
Przy analizie procesów eksploatacji należy również zidentyfikować podstawowe
dane wyjściowe z procesu, które wynikają bezpośrednio z celu realizacji procesu lub
pośrednio z konieczności sterowania procesem i utrzymania jakości procesu
na odpowiednim, założonym poziomie. Do najważniejszych danych wyjściowych
w procesie eksploatacji rozważanego podsystemu monitorowania można zaliczyć:
–

zobrazowania (podniesienie bezpieczeństwa, atrakcyjności, poziomu
dyscypliny i wyszkolenia);

–

czas bezawaryjnej pracy;

–

oceny (praca bojowa);

–

czasy wykonania obsługiwania i napraw;

–

koszty (głównie napraw);

–

zużycie części (ilość i częstotliwość);

–

zgodność z ZTT.
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Opracowany

powyżej

model

opisowy

procesu

eksploatacji

pozwala

na

zdiagnozowanie podstawowych, kluczowych problemów, które mogą występować
w toku trwania procesu eksploatacji, określenie podstawowych ryzyk i szans oraz
potrzeb w zakresie niezbędnych zasobów. W dalszym kroku należy model ten
uzupełniać, korygować głównie w oparciu o rzeczywiste dane eksploatacyjne. Pozwoli
to na sterowanie procesem w sposób właściwy, zapewniający optymalne
wykorzystanie sił i środków oraz utrzymanie w zdatności technicznej rozważanego
podsystemu.

7.2. Dane eksploatacyjne
Na obecnym etapie realizacji podsystemu monitorowania strzelań występuje
problem z dostępnością do danych eksploatacyjnych (długotrwałych) niezbędnych do
przeprowadzenia szczegółowych i wiarygodnych analiz. Źródłem tych danych
stanowią więc badania laboratoryjne w trakcie prac projektowych i wdrażania, testy
sprzętu w warunkach zbliżonych do docelowych, badania laboratoryjne podobnych
obiektów, bazy danych wykonawcy podsystemu monitorowania lub zamawiającego.
Docelowo istotne staje się zorganizowanie systemu pozyskiwania i gromadzenia
danych

eksploatacyjnych

dotyczących

nieuszkadzalności

i

obsługiwalności

podsystemu.
Weryfikacji nieuszkadzalności na tym etapie można dokonać stosując metody
analizy bazujące na wynikach badań laboratoryjnych i testów wdrożeniowych modeli
elementów

podsystemu

oraz

analizę

charakterystyk

niezawodnościowych

na podstawie dotychczasowych danych eksploatacyjnych.
W kolejnych fazach cyklu życia podsystemu monitorowania strzelań, zarówno
w warunkach laboratoryjnych, jak i przy wdrażaniu, stworzono bazę danych wszystkich
dotychczasowych jego usterek i niezdatności zasadniczych elementów [36].
Typowe, wybrane problemy, możliwe ich przyczyny i sposób usunięcia
niezdatności systemu monitorowania procesu strzelania z PZR zrealizowanego
na CPSP, przedstawiono w tabeli 7.2.
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Tabela 7.2. Typowe niezdatności podsystemu monitorowania procesu strzelania
Lp.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Sposób działania / sprawdzenia /

Niezdatność

Przyczyna

Oprogramowanie
serwera lub stacji
nie odpowiada

Błąd systemu lub
oprogramowania

Stacja operatorska
nie może nawiązać
połączenia
z serwerem
Brak połączenia
z elementami
podsystemów
na SO, na SDĆW,
na PDO
Nie wykrywanie
nowo dołączonego
urządzenia na
serwerze
Obciążenie
procesora serwera
lub stacji
operatorskiej osiąga
100%

8.
Serwer utracił
połączenie z kamerą

usunięcia uszkodzenia

Serwer wyłączony/
niezdatny

Włączyć serwer

Błędna nazwa użytkownika
i hasło

Wprowadzić
prawidłowe dane

Przełącznik zarządzalny
wyłączony/niesprawny

Sprawdzić stan
przełącznika

Uruchomić
ponownie

Zresetować
przełącznik

Niesprawna wkładka SFP
danego toru

Sprawdzić stan wkładki SFP

Brak sterowników
urządzenia w systemie

Pobrać odpowiednie sterowniki
np. ze strony Milestone

Zbyt duża jakość obrazów/
zbyt duża liczba kamer na
podglądzie w programie
Smart Client

Brak zasilania kamery/
uszkodzenie kamery/
uszkodzenie okablowania

Błąd oprogramowania

9.

Uruchomić ponownie komputer

10.

Serwer utracił
połączenie z kamerą

Błąd oprogramowania

11.

Brak zobrazowania
na PDO

Nieprawny extender HDMI odbiornik

12.

Nieprawidłowa
jakość obrazu na
monitorze PDO

Nieprawidłowo ustawiona
rozdzielczość

13.

Brak połączenia
z serwerem
Milestone

Zabrudzone złącze CTOS
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Zmniejszyć
rozdzielczość
/bitrate kamer

Zmniejszyć
jakość
wyświetlanych
podglądów
w programie
Smart Client

Sprawdzenie
Wymiana
połączenia za
okablowania/
pomocą polecenia
naprawa
ping/ sprawdzenie
uszkodzonej
stanu diod w
kamery
kamerze
Diody kontrolne
Wykonać restart
są zapalone
programowy
a kamera nadal
lub fizyczny
się nie zgłasza
Przywrócić ustawienia fabryczne
kamery / ustawić format kodeka na
MJPEG
Sprawdzić stan
Zresetować
extendera HDMI/
extender
zasilacza
Ustawić rozdzielczość nominalną
na stacji operatorskiej
Sprawdzić stan
złącza

Wyczyścić złącze
używając
dołączonego do
bębna zestawu

Lp.

Niezdatność

14.

Brak połączenia
z serwerem
Milestone

15.

Brak połączenia
elementu
podsystemu
z serwerem
Milestone

Sposób działania / sprawdzenia /

Przyczyna

usunięcia uszkodzenia

Uszkodzony światłowód

Niesprawna przetwornica
DC

Sprawdzić stan
światłowodu
nawiniętego
na bęben

Wymiana
światłowodu

Sprawdzić stan
zasilania urządzeń

Sprawdzić
przetwornicę DC
(napięcia
wyjściowe +48V;
+9V)

Zebrane w tabeli 7.2 informacje pochodzą z dotychczasowych doświadczeń
z użytkowania systemu monitorowania procesu strzelania z PZR podczas badań
poligonowych, rakietowych strzelań bojowych oraz testów systemu w warunkach
laboratoryjnych. Niektóre z wymienionych niezdatności są charakterystyczne dla
opracowanego podsystemu monitorowania strzelań, a niektóre są powszechnymi
i typowymi zdarzeniami dla tego rodzaju rozwiązań technicznych. Pozyskiwanie
danych eksploatacyjnych jest niezbędne do doskonalenia systemu monitorowania
opracowywania

oraz

instrukcji

napraw,

obsługiwań

i

weryfikacji

czynności

obsługowych, jak również terminów ich realizacji.
Dzięki badaniom eksploatacyjnym lub laboratoryjnym osiągnąć można dwa cele:
•

określić postać funkcyjną i parametry rozkładu badanej własności
podsystemu monitorowania (czas poprawnej pracy do wystąpienia
uszkodzenia,

czas poprawnej

pracy

między

uszkodzeniami)

oraz

oszacować punktowe lub przedziałowe wskaźniki niezawodności –
w przypadku badań określających;
•

sprawdzić zgodność wartości wskaźników niezawodności podsystemu
monitorowania z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej –
w przypadku badań kontrolnych.

Postać funkcyjna zmiennej losowej opisującej badaną własność (badania
określające) zależy od mechanizmu powodującego uszkodzenie podsystemu
monitorowania. Można uzyskać następujące modele rozkładu prawdopodobieństwa
zmiennej losowej:

164

•

wykładniczy – jeśli intensywność uszkodzeń jest stała w funkcji czasu,
a procesy adaptacji i zużycia można pominąć;

•

normalny – jeśli intensywność uszkodzeń jest rosnąca w funkcji czasu,
a uszkodzenia są następstwem procesów zużycia, starzenia, zmęczenia,
pogorszenia wytrzymałości;

•

Weibulla – jeśli intensywność uszkodzeń jest malejąca lub rosnąca,
a uszkodzenia są następstwem procesów zmęczeniowych.

Zarówno

metodykę

badań

określających,

jak

i

sposób

oceny

jakości

funkcjonowania podsystemu monitorowania w oparciu o statystyczne metody
grupowania danych pozyskiwanych podczas kontroli technicznej, opracować można
na podstawie normy [17].
W przypadku rozpatrywanego podsystemu, który jest obiektem składającym się
z fabrycznie nowych elementów, podzespołów i urządzeń, a ponadto znajduje się
w okresie swojej eksploatacji po badaniach i wdrożeniu, jednakże który przepracował
już w trakcie testów na tyle długo aby móc wykluczyć błędy tzw. „wieku dziecięcego”,
za zasadne zgodnie z literaturą [6, 21] jest przyjęcie rozkładu wykładniczego dla
zmiennej losowej. Wynika to również z faktu, iż czasy bezawaryjnej pracy
poszczególnych podzespołów wielokrotnie przekraczają czasy rocznej pracy
podsystemu.
Dla przykładu dla urządzeń sieciowych, kamer IP itp. czas bezawaryjnej pracy
ma wartość zgodnie z kartami katalogowymi rzędu od ok. 100 000 godzin, natomiast
w rzeczywistości w przeciągu roku urządzenia te będą pracowały około 800 godzin, co
daje teoretyczną liczbę 125 lat do prawdopodobnej pierwszej awarii.
Urządzenia te bowiem, są z reguły (w standardowej eksploatacji) przeznaczone
do pracy ciągłej, całorocznej, natomiast charakter wykorzystania podsystemu głównie
podczas strzelań rakietowych oraz podczas obsługiwań technicznych powoduje,
iż będą pracowały stosunkowo krótko do swoich możliwości eksploatacyjnych
w przedziale rocznym.
Rozważania dla rozpatrywanego procesu eksploatacji, obliczenia wskaźników itd.
zawężone zostaną do racjonalnego, maksymalnego czasookresu życia podsystemu
tj. do 50 lat.
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7.3. Założenia i wyniki obliczeń
W celu określenia podstawowych wskaźników konieczne jest określenie średniego
czasu pracy poszczególnych podsystemów. Do dalszych rozważań przyjęto wartości
przedstawione w tabeli 7.3.
Wartości te wynikają z dotychczasowych doświadczeń zespołu z wdrażania
systemu oraz z cyklu rakietowych strzelań bojowych na CPSP w Ustce.
Tabela 7.3. Średnie czasy pracy elementów podsystemu monitorowania strzelania
Średni czas
Lp.

Podsystem

pracy
w roku

Sposób wyliczenia, uwagi organizacyjne

[godz.]
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Podsystem
archiwizacji
Podsystemy
monitorowania
w PZR
Podsystem
transmisji danych
Podsystem
zobrazowania na
PDO
Podsystem
zobrazowania na
SDĆW
Podsystem
zobrazowania
i sterowania na
SD CPSP

792

dwa razy w roku strzelania bojowe (po ok. dwa
tygodnie pracy) oraz 5 dni obsługiwanie techniczne

456

raz w roku ok. dwa tygodnie pracy (ze względu na
zamienne podsystemy NEWA lub OSA/KUB)

792

dwa razy w roku strzelania bojowe (po ok. dwa
tygodnie pracy) oraz 5 dni obsługiwanie techniczne

792

dwa razy w roku strzelania bojowe (po ok. dwa
tygodnie pracy) oraz 5 dni obsługiwanie techniczne

456

raz w roku ok. dwa tygodnie pracy (ze względu na
wykorzystanie tylko podczas strzelań zestawu NEWA)

792

dwa razy w roku strzelania bojowe (po ok. dwa
tygodnie pracy) oraz 5 dni obsługiwanie techniczne

Dla rozkładu wykładniczego funkcja niezawodności wynosi:
R (t) = e-λt

(25)

gdzie: λ – współczynnik intensywności uszkodzeń
korzystając z zależności, iż dla rozkładu wykładniczego:

𝜆=

1
𝜃

(26)

można korzystając z danych katalogowych, danych eksploatacyjnych lub informacji
o zbliżonych urządzeniach (czy też systemach), określić prognozowany średni czas
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do awarii (θ), co pozwala z kolei na wyznaczenie funkcji niezawodności danego
podsystemu. W tabeli 7.4 przedstawiono pozyskane dla danego urządzenia (lub
zbliżonego urządzenia tej samej klasy) i obliczone (w przypadku braku możliwości
odnalezienia) średnie czasy do awarii zasadniczych urządzeń mających wpływ na
niezawodność danego podsystemu.
Tabela 7.4. Średnie czas pracy do awarii zasadniczych urządzeń podsystemu
Lp.

Urządzenie

Średni czas do

Źródło, sposób wyliczenia

awarii [godz.]

1.

Video koder

87 600

http://pl.dibvision.de/enc3381-8ch-hdmi-mpeg-4-avc-full-hd-encoder

2.

Kamera
termowizyjna

80 000

https://www.linc.pl/wp-content/uploads/2020/04/MOBOTIXPrzewodnikPoTermowizji-30042020.pdf

3.

Kamery IP

100 000

http://support.elmark.com.pl/moxa/seminaria/Moxa_Solution_Day2015/MSD-2015-02Budowanie%20niezawodnych%20i%20wydajnych%20system%C3%B3w
%20CCTV.pdf

4.

Karty sd

1000 000

https://fotoblogia.pl/2816,karty-pamieci-dyski-ssd-i-bazy-do-zdjecsandisk-atakuje-ciekawymi-nowosciami

5.

Mediakonwerter

50 000

https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=07621

6.

Zasilacz DC

50 000

https://zasilaczeonline.pl/zasilacz-impulsowy-24v-1a-24w-sys1308-24242-1x5-5.html

7.

Komputer Getac
V110

1000 000

https://www.mrmemory.co.uk/ssd-upgrades/getac/notebook/v110-fullyrugged-convertible

8.

Przełącznik sieciowy
z mediakonwerterem
MOXA EDS 205A

3 040 784

https://www.elmark.com.pl/pl/sklep/moxa/eds-205a#produkt/specyfikacjatechniczna

9.

Kabel światłowodowy

175 200

file:///C:/Users/kw/Downloads/Opracowanie%20kabla%20samonosnego%20napowietrznego%20ADSS%20w%20konstrukcji%2012%20wloknowej%20(1).pdf

10.

Jednostki centralne

35 040

Dolny poziom ufności, jednostki pracowały ok 35 040 g, założono jedno
uszkodzenie

11.

Serwer rejestrujący

43 800

Dolny poziom ufności, serwer pracował ok 43 800 g, założono jedno
uszkodzenie

12.

Extender HDMI

100 000

https://pl.aliexpress.com/item/32773775100.html

13.

Splitter HDMI

300 000

https://daars.pl/konwertery-extendery-procesory-wideo/gefen-ext-uhd60014-ultra-hd-600-mhz-14-splitter-for-hdmi-w-hdr-5568

14.

Monitor
wielkoformatowy

100 000

https://iiyama-sklep.pl/589-monitory-wielkoformatowe-monitorwielkoformatowy-iiyama-prolite-lh5510hshb-b1-55-ips-247-ultra-wysokajasnosc-2500cdm2-4948570116614.html

Do

obliczeń wymaganych

współczynników eksploatacyjnych

oraz funkcji

niezawodności wykorzystano stworzony arkusz kalkulacyjny i dokonano niezbędnych
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obliczeń dla przedziału czasowego 20 lat z minimalnym odstępem czasowym równym
1 rok. W tabeli 7.5 podano prognozowany czas pracy i wyniki obliczeń dla 20 lat
procesu

eksploatacji,

natomiast

na

wykresach

pokazano

wartości

funkcji

niezawodności dla rozpatrywanego przedziału czasu tj. 20 lat w rozbiciu na
poszczególne podsystemy.
Tabela 7.5. Wyniki obliczeń funkcji niezawodności dla poszczególnych podsystemów
Podsystem
Prognozowany
czas pracy
w roku / rok
eksploatacji

Podsystem

Podsystem

Podsystem

Podsystem

Podsystem

Podsystem

archiwizacji

w PZR

transmisji

PDO

SDĆW

sterowania

792

456

792

792

456

792

0,9788
0,9580
0,9377
0,9179
0,8984
0,8794
0,8608
0,8425
0,8247
0,8072
0,7901
0,7734
0,7570
0,7409
0,7252
0,7099
0,6948
0,6801
0,6657
0,6516

0,9480
0,8987
0,8520
0,8077
0,7657
0,7259
0,6881
0,6524
0,6184
0,5863
0,5558
0,5269
0,4995
0,4735
0,4489
0,4256
0,4035
0,3825
0,3626
0,3437

Funkcja niezawodności w wybranym roku R(t)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,9998
0,9993
0,9984
0,9973
0,9958
0,9941
0,9921
0,9898
0,9873
0,9845
0,9816
0,9784
0,9750
0,9715
0,9677
0,9638
0,9598
0,9555
0,9512
0,9467

0,9721
0,9450
0,9187
0,8931
0,8682
0,8440
0,8205
0,7977
0,7754
0,7538
0,7328
0,7124
0,6926
0,6733
0,6545
0,6363
0,6186
0,6013
0,5846
0,5683

0,9954
0,9910
0,9865
0,9820
0,9776
0,9732
0,9688
0,9644
0,9601
0,9558
0,9514
0,9471
0,9429
0,9386
0,9344
0,9302
0,9260
0,9218
0,9176
0,9135

0,9616
0,9247
0,8893
0,8552
0,8224
0,7908
0,7605
0,7313
0,7033
0,6763
0,6504
0,6254
0,6015
0,5784
0,5562
0,5349
0,5144
0,4946
0,4757
0,4574

Wykres funkcji niezawodności R(t) dla kluczowego podsystemu – podsystemu
w PZR, bez którego nawet w trybie awaryjnym cały podsystem monitorowania
nie spełnia swojego zadania, przedstawiono na rys. 7.2.
Dla porównania przebiegu funkcji niezawodności poszczególnych podsystemów
na rysunku 7.3 umieszczono wykres dla wszystkich podsystemów.
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Rys. 7.2. Przebieg funkcji niezawodności dla podsystemu w PZR
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1
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0,7
Podsystem archiwizacji
0,6
Podsystem w PZR
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Podsystem transmisji
Podsystem na PDO
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Podsystem na SDĆW
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Czas (lata od początku eksploatacji)

Rys. 7.3. Przebieg funkcji niezawodności dla poszczególnych podsystemów
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Wyniki obliczeń funkcji niezawodności dla poszczególnych elementów składowych
podsystemu monitorowania pozwalają na obliczenie funkcji niezawodności całego
podsystemu, po uwzględnieniu postaci struktur niezawodnościowych wyznaczonych
dla różnych trybów pracy podsystemu.
Korzystając z wzorów (1-26) wykonano obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym
i uzyskano wyniki dla różnych trybów pracy podsystemu. Wyniki dla założonego okresu
tj. 20 lat, przedstawiono w tabeli 7.6, natomiast wykresy zależności funkcji
niezawodności od czasu w latach (w zakresie od początku eksploatacji do 20 lat)
przedstawiono na rysunku 7.4.
Tabela 7.6. Wyniki obliczeń funkcji niezawodności dla podsystemu
monitorowania w różnych trybach pracy
Rok od
początku
eksploatacji

Tryb
zobrazowania
i archiwizacji
na wszystkich
punktach
odbioru

Tryb
zobrazowania
i archiwizacji
na SD CPSP
i PDO

Tryb
zobrazowania
i archiwizacji
na SD CPSP
i SDĆW

Tryb
zobrazowania
i archiwizacji
na SD CPSP
awaryjny

Tryb
archiwizacji w
wewnętrznym
podsystemie
PZR awaryjny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,9165
0,8384
0,7657
0,6981
0,6356
0,5778
0,5247
0,4758
0,4310
0,3900
0,3525
0,3184
0,2873
0,2590
0,2333
0,2100
0,1889
0,1699
0,1526
0,1370

0,8821
0,7778
0,6857
0,6042
0,5323
0,4688
0,4128
0,3633
0,3197
0,2813
0,2474
0,2176
0,1913
0,1682
0,1478
0,1299
0,1141
0,1002
0,0880
0,0773

0,8978
0,8058
0,7230
0,6485
0,5815
0,5213
0,4672
0,4186
0,3749
0,3358
0,3006
0,2691
0,2408
0,2154
0,1927
0,1724
0,1541
0,1378
0,1232
0,1101

0,8962
0,8019
0,7166
0,6395
0,5700
0,5075
0,4514
0,4012
0,3562
0,3160
0,2801
0,2481
0,2196
0,1943
0,1718
0,1518
0,1340
0,1183
0,1044
0,0921

0,9746
0,9499
0,9259
0,9024
0,8796
0,8573
0,8356
0,8145
0,7938
0,7737
0,7541
0,7350
0,7164
0,6983
0,6806
0,6634
0,6466
0,6302
0,6142
0,5987

170

1,1
1
0,9
0,8
0,7

R(t)

0,6
0,5

PZR awaryjny
0,4

wszystkie
punkty
SD i PDO

0,3
0,2

SD i SDĆW

0,1

Sd awaryjny

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Czas (w latach od poczatku eksploatacji)

Rys. 7.4. Przebieg funkcji niezawodności dla poszczególnych trybów pracy
podsystemu
Uzyskane wyniki obliczeń funkcji niezawodności pozwalają na obliczenia
prawdopodobieństwa zdatności lub też prawdopodobieństwa awarii w konkretnym
czasie (np. wybrany rok eksploatacji) lub określonym przedziale czasowym dla całego
podsystemu. Można uzyskać wyniki obliczeń poszczególnych elementów podsystemu,
określić krytyczne urządzenia, podsystemy składowe, jak również wnioskować
o niezawodności całego podsystemu monitorowania.
Wyniki badań wykorzystać można m.in. do:
–

wykrycia „słabych ogniw” w podsystemie monitorowania;

–

poprawy niezawodności podsystemu monitorowania poprzez wprowadzenie zmian
konstrukcyjnych;

–

poznania czynników prowadzących do uszkodzenia podsystemu monitorowania;

–

zweryfikowania kryteriów zdatności i symptomów uszkodzeń podsystemu
monitorowania;

–

zaplanowania systemu obsługiwania.
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Źródła pozyskiwania danych mogą stanowić m.in. zapisy dotyczące:
–

prowadzonych

działań

z

wykorzystaniem

podsystemu

monitorowania,

np. wykonywane zadania, warunki użytkowania, konfiguracja, stany eksploatacyjne
(przestoje, badania);
–

uszkodzeń i niezdatności podsystemu monitorowania, np. rodzaj i opis uszkodzeń,
opis prowadzonych prac obsługowych, rodzaj badań, zidentyfikowane związki
między uszkodzeniami i występującymi w ich następstwie niezdatnościami;

–

rezultatów działań logistycznych, np. dostępność części zamiennych, liczba
i kwalifikacje personelu technicznego, wykorzystywane wyposażenie kontrolne
i pomiarowe, opóźnienia logistyczne i techniczne.

7.4.

Wnioski i strategia eksploatacji

Z otrzymanych wyliczeń oraz uzyskanych wykresów można wysuwać
konstruktywne wnioski odnośnie sterowania procesem eksploatacji. Uwzględniając
koszty, uwarunkowania organizacyjne i zasoby można decydować o założonym
prawdopodobieństwie zdatności całego podsystemu. Jak wynika z obliczeń aby
utrzymać założone prawdopodobieństwo zdatności całego podsystemu np. na
poziomie R = 0,6, w trybie pracy – odbioru na wszystkich punktach, należy już w 6 roku
eksploatacji wymienić najbardziej zawodny element, czyli podsystem sterowania na
SD. Obniżając wymagania do poziomu funkcji niezawodności np. R = 0,4 czyli inaczej
mówiąc godząc się na 60% prawdopodobieństwo niezdatności podsystemu, całkowitą
wymianę pierwszych podsystemów możemy rozpocząć od 10 roku eksploatacji.
Wyniki obliczeń w trakcie trwania procesu eksploatacji należy udokładniać
poprzez zamianę parametrów niezawodnościowych podanych przez producentów na
rzeczywiste wynikające z realnych uszkodzeń. Udokładnienie parametrów pozwoli na
obliczenia ponowne współczynników niezawodnościowych, przez co uzyskane wyniki
obliczeń prawdopodobieństwa zdatności czy też awarii będą z czasem zbliżały się do
uzyskania jak najbardziej wiarygodnych wartości. Pozwoli to na jeszcze bardziej
skuteczne sterowanie procesem eksploatacji całego podsystemu, a przez co
uzyskanie jeszcze lepszych wyników sterowania, czyli ograniczenia liczby awarii,
przestojów, kosztów, a także zabezpieczenia wymaganych zasobów, części
zamiennych oraz zaplanowania prawidłowych, odpowiednich do wymaganych
obsługiwań technicznych podsystemu.
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PODSUMOWANIE
W wyniku realizacji niniejszej rozprawy powstał system techniczny, który spełnia
założenia do projektowania zgodnie z określonymi wymaganiami technicznymi,
zdeterminowanymi przez zapotrzebowanie ćwiczących wojsk rakietowych SZ RP oraz
posiada przeanalizowany proces jego eksploatacji.
Zaprojektowany podsystem monitorowania jest nowatorskim, pierwszym w historii
polskich poligonów systemem wdrożonym w Siłach Zbrojnych RP, wykorzystującym
najnowsze rozwiązania technicznie i przeznaczonym do sterowania i transmisji danych
w czasie rzeczywistym, na rozległym poligonie wojskowym.
Podsystem od chwili integracji na CPSP, tj. od roku 2015, jest już używany przy
wszystkich strzelaniach bojowych, dla każdego rodzaju sprzętu rakietowego
uczestniczącego w ćwiczeniach poligonowych. Był wykorzystywany nie tylko do
obserwacji strzelań z użyciem sprzętu rakietowego SZ RP, ale również przy
strzelaniach bojowych z udziałem sprzętu wojsk rakietowych sił sojuszniczych podczas
szeregu ćwiczeń międzynarodowych.
Opracowany podsystem cechuje się dużą niezawodnością, łatwością obsługi,
szybkością montażu, mobilnością, nowatorskim sterowaniem zobrazowaniami na
odległość i wysoką ergonomią środowiska pracy.
Przeprowadzona w pracy analiza procesu eksploatacji pozwala na zrozumienie
zachodzących wewnętrznych procesów, jak również pozwala na ocenę wpływu
poszczególnych elementów na zdatność całego podsystemu.
Skrócony opis techniczny obiektu, z uwzględnieniem kluczowych pod względem
eksploatacji urządzeń, pomaga w zrozumieniu istotnych zależności funkcjonalnych
między elementami składowymi podsystemu. Określenie typowych trybów pracy oraz
scharakteryzowanie ich odpowiednią strukturą niezawodnościową, prowadzi do oceny
wpływu poszczególnych elementów na zdatność całego rozpatrywanego podsystemu
(dla danego, określonego trybu).
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Model opisowy podsystemu pozwala natomiast na szczegółową analizę
kluczowych procesów wpływających na eksploatacje badanego obiektu. Model służy
także wyartykułowaniu zasadniczych ryzyk i szans, pod względem spełniania przez
podsystem swoich zadań w ujęciu jakościowym.
Wyniki obliczeń natomiast pozwalają na prognozowanie zdatności zarówno
poszczególnych elementów - podsystemów jak i całego podsystemu monitorowania.
Z uzyskanych wykresów łatwo porównać prawdopodobieństwa zdatności lub też awarii
poszczególnych podsystemów w funkcji czasu eksploatacji. Analiza wykresów
pozwala na stwierdzenie, iż są zgodne z teorią eksploatacji dla systemów złożonych,
jak również potwierdzają logiczne zależności odnośnie prognozowania potencjalnych
niezdatności.

Z

uzyskanych

wykresów

można

dla

przykładu

wnioskować,

że najbardziej wrażliwym podsystemem ze względu na użyte urządzenia i ciągłą pracę
jest podsystem sterowania na SD CPSP oraz podsystem na PDO, co wiąże się
z

zastosowaniem

głównie

standardowych

komputerów

stacjonarnych

oraz

z szeregową strukturą niezawodnościową urządzeń składowych podsystemu.
Z wykresu porównującego tryby pracy widać natomiast wyraźnie, że np. w trybie pracy
awaryjnym – po uszkodzeniu serwera głównego podsystem ma znaczny spadek
niezawodności w czasie, natomiast w trybie pracy w samym PZR niezawodność spada
stosunkowo nieznacznie wraz z upływem czasu – co wiąże się z faktem,
iż podsystemów w PZR (wewnętrznych) jest 20 sztuk i mogą pracować zamiennie.
Znaczny wpływ na niezawodność całego podsystemu w różnych trybach ma także
podsystem na PDO ze względu na szeregową strukturę niezawodnościową jego kilku
elementów

wewnętrznych

(urządzeń

sieciowych),

co

powoduje

obniżenie

niezawodności całego podsystemu, oprócz przypadku trybu awaryjnego, gdzie
podsystem na PDO jest niewykorzystywany.
Do zasadniczych trudności, należy określenie z niewystarczających danych
eksploatacyjnych wymaganych parametrów do realizacji prognozowania. W toku
dalszej eksploatacji podsystemu monitorowania, należy więc zbierać szczegółowe
dane eksploatacyjne z rzeczywistej pracy obiektu. Pozwolą one na udokładnienie
zakładanych

parametrów

wykorzystanych

do

obliczeń,

co

doprowadzi

do urzeczywistnienia wyników. Stosowane współczynniki, są ze względu na krótki czas
pracy urządzeń (w porównaniu do ich typowego czasu pracy) oparte głównie
na

danych

producentów

z

kart

katalogowych,

obliczeniach

zakładających

pesymistyczny dolny poziom ufności, jak również z niezdatności i uszkodzeń
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stwierdzonych w trakcie badań laboratoryjnych i wdrożeniowych w docelowym miejscu
eksploatacji.
Wnioski płynące z rozważań mogą wpłynąć znacząco na poprawę niezawodności
wdrożonego podsystemu na CPSP w Ustce, pod warunkiem zaimplementowania
w procesie eksploatacji, obsługiwań, napraw, dostaw części zamiennych tzw. dobrych
praktyk

eksploatacyjnych

polegających

na

przewidywaniu

i

zapobieganiu

potencjalnym zagrożeniom dla procesu.
Zebrane pozytywne doświadczenia i opinie z kilkuletniej eksploatacji podsystemu
doprowadziły do podjęcia decyzji przez dowództwo MON o wdrożeniu analogicznych
systemów bezpieczeństwa na innych poligonach, po odpowiedniej modyfikacji
i dostosowaniu do potrzeb danych użytkowników końcowych.
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