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     STRESZCZENIE

Referat  przedstawia System Informatyczny Metrologii  Wojskowej (SIMW)
stosowany początkowo w ośrodkach metrologii i jednostkach wojskowych Sił
Powietrznych, a obecnie także w pozostałych Rodzajach Sił  Zbrojnych. W
referacie  przedstawiono  autorów  SIMW,  przeznaczenie  i  ogólną
charakterystykę programów komputerowych wchodzących w skład SIMW.

     SUBSTRACT

IT System of  Military Metrology (SIMW), described by that lecture, at the
very beginning was used by metrology centers among the Air Forces military
units, nowadays it is widely spread and using by the all kinds of the Armed
Forces. That lecture describes the authors, the assignment, and the software
used by SIMW. 

1. PRZEZNACZENIE I GENEZA POWSTANIA SYSTEMU
INFORMATYCZNEGO METROLOGII WOJSKOWEJ

System  Informatyczny  Metrologii  Wojskowej  „Logis_Net  &  Arkus_Net”  (SIMW)
przeznaczony  jest  do:  monitorowania  przez  oficerów  nadzoru  metrologicznego  stanu
zdatności  (pod względem metrologicznym )  przyrządów pomiarowych,  ewidencjonowania
przyrządów pomiarowych w oddziałach gospodarczych, planowania usług metrologicznych,
wsparcia  informatycznego  procesów  kalibracji  i  napraw  przyrządów  pomiarowych  w
wojskowych ośrodkach metrologii.

Idea stworzenia SIMW powstała w 1998 roku w 2 Rejonowym Ośrodku
Metrologii  w  Bydgoszczy  (2  ROM).  Założenia  do  SIMW  opracowane
zostały przez zespół oficerów z ośrodków metrologii  ówczesnych Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej i metrologa Wojsk Lotniczych i Obrony
Powietrznej,  płk.  Jerzego  Wojniaka.  Dzięki  charyzmie   i  podjętych
energicznych  działaniach,  płk  Jerzy  Wojniak,  w  latach  1998-2000,
wyposażył wszystkie ośrodki metrologii w nowoczesne, jak na tamte czasy,
sieci strukturalne i sprzęt informatyczny na potrzeby SIMW.

Nad ostateczną wersją założeń do SIMW pracowali oficerowie z 2 ROM
w składzie: płk Marek Dybowski, płk rez. Zbigniew Przęzak, ppłk Dariusz
Biernat  i  ppłk  rez.  Krystian  Mroziński.  Wykonanie  programów

komputerowych SIMW zlecono autorowi niniejszego referatu.  
Pierwotnie  SIMW  przeznaczony  był  dla  Wojsk  Lotniczych  i  Obrony  Powietrznej.  Po

wdrożeniu do eksploatacji  próbnej oprogramowania w jednostkach i  ośrodkach metrologii
WLOP,  14  listopada  2000  roku  zaprezentowano  SIMW  Szefowi  Wojskowego  Nadzoru
Metrologicznego  i  komendantom  wszystkich  ośrodków  metrologii  Wojska  Polskiego.

Ilustracja 1. płk
Jerzy Wojniak.
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Efektem prezentacji była modernizacja założeń do SIMW i dostosowania go do eksploatacji
przez wszystkie wojskowe ośrodki metrologii.

Pierwszym  ośrodkiem  metrologii  spoza  Sił  Powietrznych,  który  wdrożył  SIMW,  był
Centralny Ośrodek Metrologii w Zielonce.

16 grudnia 2002 roku, po raz pierwszy w „Wytycznych Sekretarza Stanu – I Zastępcy
Ministra  Obrony  Narodowej  do  działalności  metrologicznej  resortu  Obrony  Narodowej”
czytamy:  „W  celu  podniesienia  jakości  i  efektywności  kierowania  metrologią  wojskową,
zaleca się wprowadzić i stosować System Informatyczny Metrologii Wojskowej Logis_Net &
Arkus_Net”.

Aktualnie,  według  danych  ze  stycznia  2005  roku,  SIMW  funkcjonuje  we  wszystkich
wojskowych ośrodkach metrologii Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych,
za  wyjątkiem Ośrodka Metrologii  Pomorskiego Okręgu Wojskowego,  który posiada  tylko
moduł  SIMW  do  ewidencji  przyrządów  pomiarowych.  Licencje  na  użytkowanie
podstawowego modułu SIMW posiada około 220 jednostek i instytucji wojskowych.

Ilustracja 2. Zespół projektantów SIMW. Od lewej:  ppłk rez. Krystian Mroziński,
ppłk Dariusz Biernat, płk rez. Zbigniew Przęzak i płk Marek Dybowski,

Foto:Archiwum 2 ROM.

Ilustracja 3. Czas pracy z programami SIMW w 2 ROM Bydgoszcz.
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Na ilustracji nr 3 przedstawiono analizę czasu pracy z programami SIMW w 2 ROM w
Bydgoszczy. Średnio w miesiącu, w 2004 roku, personel ośrodka pracował około 600 godzin
z wykorzystaniem programów SIMW. 

Bieżące informacje o SIMW i uaktualnienia programów komputerowych dostępne są na
witrynie internetowej http://infowsparcie.net.

2. PROGRAMY KOMPUTEROWE SIMW

Programy  komputerowe  SIMW  zostały  wykonane  z  myślą  o  pracy  na  dostępnych  w
jednostkach wojskowych komputerach klasy PC i prostych w eksploatacji Lokalnych Sieciach
Komputerowych ośrodków metrologii opartych na systemach operacyjnych Novell NetWare i
MS Windows. Podstawowym narzędziem zastosowanym do wykonania programów SIMW
był pakiet MS Visual FoxPro 7.0.

SIMW zawiera następujące programy komputerowe:
· Logis_Net  OG  –  do  ewidencji  przyrządów  pomiarowych  i  planowania  usług

metrologicznych w instytucjach i jednostkach wojskowych;
· Logis_Net  BOK  (AS,  NM,  SAG)   -  do  wsparcia  informatycznego  ośrodków

metrologii  w  procesie  planowania  usług  metrologicznych,  kalibracji  i  napraw
przyrządów pomiarowych;

· Logis_Net  METROLOG  –  do  monitorowania  przez  oficerów  nadzoru
metrologicznego ZT,  Rodzajów Wojsk  i  Wojskowego  Nadzoru  Metrologicznego
MON, stanu zdatności do eksploatacji przyrządów pomiarowych i stanu realizacji
zadań  w  organach  wykonawczych  metrologii,  w  podległych  im  instytucjach  i
jednostkach wojskowych.

Dodatkowo,  w  ramach  SIMW,  ośrodki  metrologii  posiadają  programy  wsparcia
informatycznego procesu szkolenia, planowania i rozliczania z działalności bieżącej. Należą
do nich programy z grupy „Arkus_Net”, pozwalające na prowadzenie rozkazów dziennych,
planowanie służb dyżurnych, urlopów, szkolenia kadry i pracowników wojska itp.

 
2.1. Program Logis_Net OG – Oddział gospodarczy.  

Program przeznaczony jest  do  prowadzenia  ewidencji  przyrządów  pomiarowych przez
metrologa  jednostki  wojskowej,  generowania  zapotrzebowań  na  usługi  metrologiczne  i
monitorowania legalności przyrządów pomiarowych.
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Program  Logis_Net  OG  umożliwia:  ewidencję  przyrządów  pomiarowych  w  oddziale
gospodarczym  i  pododdziałach  mu  podległych,  ewidencję  przyrządów  pomiarowych  na
szczeblu ZT i  ZTO, generowanie potrzeb w zakresie usług metrologicznych do ośrodków
metrologii  w  postaci  drukowanego  zestawienia,  generowanie  potrzeb  w  zakresie  usług
metrologicznych  na  dyskietce  w  postaci  plików  importowanych  do  ośrodków  metrologii
funkcjonujących w SIMW, generowanie zestawienia zbiorczego przyrządów pomiarowych w
funkcji indeksów metrologicznych i stanu ich gotowości do eksploatacji i generowanie listy
indeksów metrologicznych przyrządów pomiarowych.

2.2. Programy Logis_Net BOK, AS, NM i SAG – Ośrodek metrologii.

Program Logis_Net BOK (Biuro Obsługi Klienta) realizuje następujące zadania w procesie
kalibracji i napraw przyrządów pomiarowych:

· Przyjmowanie  przyrządów  pomiarowych  od  użytkowników  do  Biura  Obsługi
Klienta ośrodka metrologii; 

· Prowadzenie “Książki Biura Obsługi Klienta”; 
· Wydawanie zleceń do pracowni metrologicznych dotyczących kalibracji  i  napraw

przyrządów pomiarowych; 
· Prowadzenie “Książki kalibracji i napraw przyrządów pomiarowych”; 
· Prowadzenie kart pracy personelu ośrodka metrologii; 
· Generowanie protokołów sprawdzeń; 
· Generowanie protokołów stanu technicznego; 
· Wydawanie  gotowych przyrządów pomiarowych użytkownikowi  z  Biura  Obsługi

Klienta; 
· Prowadzenie ewidencji kart materiałowych magazynu części zamiennych. 

Program Logis_Net SAG (Sekcja Administracyjno-Gospodarcza) przeznaczony jest  do
definiowania szeregu ustaleń mających charakter konfiguracyjny dla całego SIMW. Służy do
zarządzania  potencjałem  produkcyjnym ośrodka  metrologii  (stan  osobowy)  i  magazynem
części zamiennych.

Ilustracja 4. Program Logis_Net OG.



System Informatyczny Metrologii Wojskowej „Logis_Net & Arkus_Net”

Program Logis_Net AS (Administrator Systemu) przeznaczony jest do administrowania
bazą danych SIMW. Do jego zasadniczych funkcji należy:

· Edycja indeksów metrologicznych;
· Ewidencja przyrządów pomiarowych;
· Edycja słowników niezbędnych do pracy całego SIMW;
· Planowanie usług metrologicznych;
· Eksport  i  import  danych z/do  użytkownika  innego ośrodka  metrologii,  pracowni

terenowej i oficerów nadzoru metrologicznego;
· Generowanie internetowych lub intranetowych stron WWW.

Program Logis_Net NM (Nadzór Metrologiczny) przeznaczony jest  do monitorowania
wszelkich  procesów  metrologicznych  realizowanych  w  jednostkach  wojskowych,
pracowniach  terenowych i  ośrodkach  metrologii  z  poziomu komendy ośrodka metrologii.
Pozwala  na  interaktywne  oddziaływanie  na  istotne  dla  metrologii  procesy  zachodzące  w
trakcie kalibracji i napraw przyrządów pomiarowych.

Użytkownik programu ma do dyspozycji następujące formularze:
            W dziale produkcja: 

· Wykaz przyrządów pomiarowych wg użytkowników; 
· Wykaz przyrządów pomiarowych obsługiwanych przez ośrodek metrologii; 
· Wykaz  przyrządów  pomiarowych  zaplanowanych  do  przyjęcia  przez  ośrodek

metrologii; 
· Wykaz przyrządów pomiarowych przyjętych do ośrodka metrologii; 
· Analiza realizacji funduszu czasu pracy; 
· Stan bieżących prac Biura Obsługi Klienta; 
· Stan bieżących prac w pracowniach metrologicznych ośrodka metrologii; 
· Analiza średniego czasu obsług przyrządów pomiarowych w ośrodku metrologii; 
· Wykaz przyrządów pomiarowych gotowych do odbioru przez użytkownika; 
· Sprawozdanie roczne z pracy ośrodka metrologii; 
· Dane personelu ośrodka metrologii; 
· Analiza godzin produkcyjnych i nieprodukcyjnych personelu ośrodka; 
· Wykaz niesprawnych przyrządów pomiarowych; 
· Wykaz przyrządów pomiarowych, do których zużyto części zamienne; 
· Wykaz brakujących części zamiennych. 

     W dziale zestawienia i sprawozdania: 
· Przyrządy pomiarowe wg Systemu Kodyfikacyjnego WLOP; 
· Przyrządy pomiarowe wg Systemu Kodyfikacyjnego NATO; 
· Zestawienie zbiorcze indeksów metrologicznych przyrządów pomiarowych; 
· Zestawienie przyrządów pomiarowych wg struktur organizacyjnych ZT, RSZ RP; 
· Zestawienie wybiórcze przyrządów pomiarowych według zadanego filtru; 
· Zestawienie ilościowe przyrządów pomiarowych w funkcji  użytkowników i stanu

ich gotowości do eksploatacji; 
· Zestawienie ilościowe norm czasu obsługi przyrządów pomiarowych; 
· Roczny bilans roboczogodzin przy obsłudze przyrządów pomiarowych; 
· Roczny bilans ilościowy obsłużonych przyrządów pomiarowych. 
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    W dziale planowanie:
· Planowanie usług metrologicznych;
· Ocena stanu realizacji bieżącego stanu planu usług metrologicznych;
· Protokóły stanu technicznego przyrządów pomiarowych. 

2.3. Programy Logis_Net METROLOG – Oficerowie nadzoru metrologicznego.

Program Logis_Net METROLOG przeznaczony jest do wsparcia informatycznego nadzoru
metrologicznego  nad  ośrodkami  metrologii  i  monitorowania  w  jednostkach  wojskowych
przyrządów  pomiarowych  podlegających  obowiązkowej  kontroli  metrologicznej.

Ilustracja 5. Program Logis_Net NM (Nadzór metrologiczny w ośrodku metrologii).

Ilustracja 6. Program Logis_Net METROLOG (Nadzór metrologiczny oficerów ZT,
RSZ RP i WNM MON).
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Użytkownikami  programu  są  oficerowie  nadzoru  metrologicznego  szczebla  ZTO,  RSZ  i
WNM MON.

Program Logis_Net METROLOG umożliwia prowadzenie analiz następujących zestawień
związanych  z  przyrządami  pomiarowymi,  użytkownikami  przyrządów  pomiarowych  i
personelem ośrodków metrologii:

· Przyrządy obsługiwane przez ośrodki metrologii w rejonach ich oddziaływania; 
· Przyrządy pomiarowe będące na wyposażeniu ośrodków metrologii; 
· Przyrządy  pomiarowych  wg  dowolnych  zbiorów  określanych  przez  operatora

programu; 
· Przyrządy pomiarowe według kodyfikacji WLOP; 
· Przyrządy pomiarowe według kodyfikacji NATO; 
· Planowanie i realizacja planu prac w ośrodku metrologii; 
· Przyrządy przyjęte przez ośrodek metrologii; 
· Przyrządy przyjęte przez ośrodek metrologii w kolejnych miesiącach; 
· Bilans czasu pracy wg indeksów metrologicznych; 
· Wykorzystanie rocznego funduszu godzinowego ośrodków metrologii; 
· Sprawozdania z działalności rocznej ośrodków metrologii; 
· Dane osobowe personelu ośrodków metrologii; 
· Uprawnienia metrologiczne personelu ośrodków metrologii; 
· Dane użytkowników przyrządów pomiarowych; 
· Dane ośrodków metrologii. 

3. WYMIANA DANYCH W SIMW.

W celu realizacji  procesu monitorowania stanu gotowości  przyrządów pomiarowych do
eksploatacji  i  planowania  usług  metrologicznych,  każdy  z  programów  obsługujących
użytkownika  przyrządów  pomiarowych,  ośrodek  metrologii  i  oficerów  nadzoru
metrologicznego,  posiada  funkcje  pozwalające  na  wymianę  danych  o  przyrządach
pomiarowych i stanie realizacji usług w ośrodkach metrologii.

Dodatkowo program Logis_Net AS ośrodka metrologii  umożliwia generowanie danych,
które  można  przesłać  na  witrynę  internetową  http://metrologia.mil.pl obsługiwaną  przez
administratorów bazy danych SIMW wojskowych ośrodków metrologii.
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Na  podstawie  tych  danych,  użytkownik  przyrządów  pomiarowych  ma  możliwość
bieżącego  zapoznawania  ze  stanem  prac  nad  jego  przyrządami  pomiarowymi  za
pośrednictwem  przeglądarki  internetowej.  Witrynę  metrologia.mil.pl,  zaprojektował  i
wykonał kpt. Krzysztof Bednarkiewicz – programista z 2 ROM Bydgoszcz.

4. PROGNOZY DALSZEGO ROZWOJU SIMW.

Od  początku  użytkowania  programów  SIMW  przez  ośrodki  metrologii  i  metrologów
jednostek  wojskowych  przyjęto  zasadę  szybkiego  reagowania  na  potrzeby użytkowników
programów.  Wszelkie  zgłoszone  propozycje  zmian  w  funkcjonowaniu  programów,  po
konsultacji ze specjalistami metrologii, są wprowadzane w postaci uaktualnień programów i
udostępniane za pośrednictwem serwisu internetowego. 

Poważnym problemem, wpływającym na komfort pracy użytkowników programów SIMW,
był  brak  jednolitych  nazw  typów  i  numerów  indeksów  metrologicznych  przyrządów
pomiarowych.  Nawiązana  współpraca  w  tym  zakresie  między  ośrodkami  metrologii
Rodzajów Sił Zbrojnych RP rokuje na szybkie rozwiązanie tego problemu w bieżącym roku.

Powstała przez ostatnie lata baza danych przyrządów pomiarowych, jest obiektem coraz
większego  zainteresowania  oficerów  nadzoru  metrologicznego  i  metrologów  jednostek
wojskowych.  W  rocznych  programach  szkolenia  metrologów,  coraz  częściej  pojawia  się
tematyka  związana  z  zasadami  eksploatacji  programów  SIMW.  Na  tej  podstawie  można
wnioskować, że SIMW może z powodzeniem dalej się rozwijać. 

Ilustracja 7. Dane o przyrządach gotowych do odbioru z witryny
http://metrologia.mil.pl.


