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STRESZCZENIE
Opracowanie prezentuje ramy koncepcyjne dla wykorzystania symulatorów w wirtu-
alnej rzeczywistości do szkolenia operatorów i obsługi platform bezzałogowych stat-
ków powietrznych. Zaprezentowano teorię uczenia się przez doświadczenie stworzoną 
przez Davida Kolba. Postuluje on, że wiedzę zdobywa się głównie poprzez praktykę. 
W teorii tej podkreśla się przede wszystkim fakt, że uczenie się stanowi proces aktyw-
nej eksploracji przebiegający w interakcji pomiędzy osobą a jej środowiskiem. Z uwa-
gi, że zaprojektowanie szkolenia w paradygmacie teorii Kolba z wykorzystaniem tra-
dycyjnych środków przekazywania wiedzy i umiejętności jawi się jako bardzo trudne, 
jeśli nie niemożliwe, autorzy postulują wykorzystanie narzędzi wirtualnej rzeczywisto-
ści w celu przezwyciężenia trudności, takich jak wysokie koszty szkolenia czy ryzyko 
uszkodzenia sprzętu. Praca porusza również problematykę transferowalności do-
świadczenia nabytego w wirtualnej rzeczywistości do świata rzeczywistego. Przedsta-
wiono elementy struktury gier komputerowych, które po przeniesieniu do symulatora 
szkoleniowego w wirtualnej rzeczywistości mogą przyczynić się do zwiększenia efek-
tywności uczenia się. Autorzy wskazują również na warunki konieczne do skuteczne-
go transferu umiejętności, takie jak: immersja, realizm i poczucie bycia obecnym w sy-
mulowanym środowisku. Nakreślono także korzyści, ograniczenia i potencjalne 
ryzyka związane z zastosowaniem interfejsów nagłownych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem problemu choroby symulatorowej. Wskazano również rekomendacje doty-
czące jej przeciwdziałania. Ponadto pokrótce przedstawiono proces prototypowania 
symulatora szkoleniowego w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu popularnych na-
rzędzi m.in. Unity i Unreal Engine.
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Specyfika szkolenia operatorów i obsługi BSP

Kompetencje konieczne do sprawnej obsługi bezzałogowych statków powietrznych 
(BSP), wśród których kluczowe są umiejętności przyjmowania zewnętrznej perspekty-
wy czy sterowania obiektem latającym, mogą być trudno nabywalne ze względu na na-
turalne predyspozycje człowieka. Nie są to jednak kompetencje niedostępne, czego do-
wodem może być powszechne dziś użycie takich narzędzi, jak samolot (sterowanie), 
gry komputerowe (zewnętrzna perspektywa), czy loty FPV. Nie ulega jednak wątpliwo-
ści, że sprawne z nich korzystanie wymaga odpowiedniego treningu. Ze względu na 
nienaturalność tego typu aktywności, skuteczne szkolenie nie może ograniczać się do 
tradycyjnego przekazywania wiedzy. Przyjęcie takiej strategii poskutkowałoby ograni-
czeniem transferu kompetencji ze względu na brak wspólnego uczniowi i instruktorowi 
doświadczenia, do którego mogliby odwoływać się w procesie szkolenia. Jednakże, za-
projektowanie treningu, który spełniałby swoje cele w sposób najbardziej efektywny, 
mogłoby przekraczać dostępne możliwości finansowe, sprzętowe czy organizacyjne. 
Z uwagi na wyżej wymienione trudności poszukuje się nowych rozwiązań, które pomo-
głoby zoptymalizować proces szkolenia. Wśród eksplorowanych możliwości, na pierw-
szy plan wysuwa się VR, której zalety i potencjał przedstawiono w niniejszym rozdziale.

Teoria uczenia się przez doświadczenie

Szkolenie operatorów i obsługi BSP nie może opierać się jedynie o tradycyjny model 
przekazywania wiedzy. Osoby odpowiedzialne za edukację operatorów BSP są tego 
świadome, o czym świadczy sposób organizacji zajęć, podczas których można znaleźć 
bloki nakierowane na nabywanie doświadczenia. Tym samym osoby projektujące 
szkolenia wkraczają na postulowaną od pierwszej połowy XX wieku przez Kurta Lewi-
na ścieżkę uczenia się przez doświadczenie (ang. experiential learning). Niemniej za-
pewnienie osobie szkolonej możliwości doświadczania jest jedynie pierwszym kro-
kiem w procesie edukacji, który w paradygmacie teorii ELT uzależniony jest od 
spełnienia szeregu warunków, usystematyzowanych przez D.A. Kolba1:

1. Uczenie się jest ciągłym procesem bazującym na doświadczeniu
Elementem doświadczenia może być przekazywana przez instruktora wiedza, jednak 
jej dominacja nad innymi źródłami doświadczenia byłaby nieefektywna. Co równie 
ważne, nie sposób określić końca procesu uczenia się, w szczególności uczenia się ste-
rowania BSP, jako że choćby postęp techniczny wymusza modyfikację zachowań. 
To właśnie dlatego wielu ekspertów podkreśla fakt, że rzeczywista nauka „zaczyna się” 
po ukończeniu kursu.

1  D.A. Kolb, Experiential learning: Experience as the source of learning and development, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs 1984.
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2. Uczenie się lepiej traktować jako proces niż realizację celu
Kolb2 nie dopuszcza możliwości istnienia określonego „stanu kompetencji”, do które-
go należy dążyć. Uważa raczej, że uczenie się polega na ciągłym transformowaniu 
kompetencji. Co więcej, odwołując się do dorobku behawioryzmu, stwierdza, że nad-
mierne utrwalanie nawyków i wiedzy prowadzi do „nie-uczenia” poprzez zmniejsze-
nie prawdopodobieństwa ich adaptacji do zmieniających się warunków. O ile pogląd 
ten może być w wielu dziedzinach dyskusyjny, to w przypadku kompetencji potrzeb-
nych operatorom BSP wydaje się trafny z wielu powodów – choćby ze względu na ko-
nieczność reagowania na nieprzewidywalne działania innych aktorów czy zmienne 
warunki pogodowe.
3. Proces uczenia wymaga rozwiązywania konfliktów pomiędzy dialektycznie 

przeciwnymi trybami adaptacji do świata
Proces uczenia się bazuje na napięciu sprzeczności. Dla zapewnienia efektywności 
uczenia się, uczeń musi mieć możliwość korzystania z czterech trybów: 

a) pełnego i nieuprzedzonego doświadczania, 
b) refleksji i spoglądania na swoje doświadczenie z różnych perspektyw, 
c) integracji obserwacji w logiczne teorie i 
d) wykorzystania wytworzonych teorii do stawiania przewidywań i rozwiązywa-

nia problemów.
Powyższe tryby wykluczają się wzajemnie – na przykład trudno równocześnie 

działać i przyjmować perspektywę zewnętrznego obserwatora. Kluczem jest więc har-
monijne korzystanie z konkurujących ze sobą trybów w odpowiednich momentach. 
W przypadku sterowania BSP ten postulat nabiera szczególnego znaczenia – dostar-
czają one ciągle nowych informacji wymuszając ich nieprzerwane przyswajanie, rozu-
mienie, integrację i wykorzystanie.
4. Uczenie się jest holistycznym procesem adaptacji 
Uczenia się nie należy ograniczać do pojedynczych umiejętności, trzeba je raczej trak-
tować całościowo. Dzięki temu zwiększa się efektywność całego procesu – następuje 
transfer umiejętności między różnymi dziedzinami życia i możliwe staje się dostoso-
wanie działań do specyfiki sytuacji. Innymi słowy, uczenie przez doświadczenie wy-
kształca większą elastyczność w działaniu – w niektórych sytuacjach krytyczną cechę 
operatora BSP.
5. Uczenie się to proces transakcyjny zachodzący pomiędzy osobą a środowiskiem 
Niesie to ze sobą dwie zasadnicze konsekwencje istotne z perspektywy szkolenia ope-
ratorów BSP. Po pierwsze, takie postawienie sprawy pozwala na przyjęcie oczywiste-
go faktu, że operator nie tylko odbiera rzeczywistość, ale aktywnie ją kształtuje. 
Po drugie zaś, ułatwia wykorzystanie nabywanych kompetencji w rzeczywistych wa-
runkach dzięki włączeniu kontekstu (np. zmienności warunków pogodowych) już na 
etapie instruktażu.

2  jw.
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6. Uczenie się to proces tworzenia wiedzy 
Wiedza nie jest przekazywana jako „gotowa”, a aktywnie wytwarzana przez uczącego 
się. Ponadto, poprawnie toczący się proces uczenia się przez doświadczenie zwiększa 
szansę, że nabyte kompetencje będą uporządkowane w sposób maksymalnie użytecz-
ny dla osoby szkolonej – na przykład pozwalając uniknąć instruktorowi przekazywa-
nia wraz z jego wartościową wiedzą nawyków użytecznych dla niego, ale nie dla szko-
lonego operatora.

Zgodnie z postulatami Kolba3, optymalnym podejściem jest stworzenie takiej sytu-
acji, w której osoby szkolone będą starać się osiągnąć zadane cele, równocześnie mając 
możliwość autoewaluacji skutków swoich działań i ich późniejszej modyfikacji. Orga-
nizacja szkoleń dla operatorów BSP zgodnie z tymi postulatami jest możliwa i prakty-
kowana (intuicyjnie lub ze świadomością teorii uczenia się przez doświadczenie) już 
dziś. Wymaga ona jednak podjęcia decyzji, jak wiele środków zainwestować w szkole-
nie z uwzględnieniem postulatów Kolba. Łatwo zauważyć, że perfekcyjne szkolenie 
musiałoby być angażujące i kosztowne. Ponadto wiązałoby się ze zwiększonym ryzy-
kiem uszkodzenia sprzętu (np. aktywne eksperymentowanie oznacza podejmowanie 
ryzyka) czy koniecznością zabezpieczenia terenu zgodnie z wymogami prawa. Nie-
możliwe byłoby też umieszczanie osoby szkolonej w sytuacjach rzadkich i trudnych do 
zasymulowania w fizycznej rzeczywistości. Postuluje się, że odpowiedzią na potrzebę 
intensywnego wykorzystywania teorii uczenia się przez doświadczenie w procesie szko-
lenia operatorów BSP jest zastosowanie technologii VR, która już w obecnym stanie 
oferuje możliwość realistycznej reprezentacji rzeczywistości fizycznej i psychologicz-
nej osoby szkolonej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że technologia ta oferuje 
praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania i powtarzania scenariuszy bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów. Wydaje się to być szczególne istotne w procesie 
szkolenia operatorów będących funkcjonariuszami służb mundurowych (w tym Poli-
cji, Straży Granicznej, straży miejskich, Służby Ochrony Państwa, Służby Ochrony 
Lotniska itp.), gdzie szczególnie istotne jest nie tylko nabywanie, ale i systematyczne 
podtrzymywanie gotowości operacyjnej użytkowników. 

Użyteczność technologii VR w szkoleniu

Idea przeniesienia części treningu do VR nie jest nowa. Technologię tę z dużym powo-
dzeniem od lat stosuje się w szkoleniach militarnych, medycznych i do zawodów 
szczególnie niebezpiecznych4. Dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu technolo-

3  jw.
4  N.E. Seymour i in., Virtual Reality Training Improves Operating Room Performance: Results of a Rando-

mized, Double-Blinded Study, „Annals of Surgery” 2002, 236(4), s. 458; R. Smith, The Long History of Ga-
ming in Military Training, „Simulation & Gaming” 2010, 41(1), s. 6–19; J. Jankowski, A. Grabowski, Projek-
towanie wirtualnych środowisk w celu szkolenia pracowników w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych, 
„Mechanik” 2012, 85. 
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gii VR prowadzi do wniosku, że efektywność takiego treningu jest uzależniona m.in. 
od niżej omówionych warunków. 

Podstawą skuteczności VR jako narzędzia szkoleniowego jest wdrożenie w struk-
turę i projekt gier poważnych (ang. serious games), zasad teorii pedagogicznych i teorii 
uczenia się. Jak to zostało stwierdzone powyżej, zgodnie z regułami Kolba, efektywne 
uczenie się jest oparte o doświadczenie – aktywną eksplorację i odkrywanie. Wirtual-
na rzeczywistość ma potencjał, aby spełnić wszystkie z kolbowskich5 postulatów, które 
zostały opisane w poprzedniej części opracowania. Doświadczenia przeniesione z ob-
szaru gier rozrywkowych do gier poważnych powodują, że trening dodatkowo staje się 
satysfakcjonujący i przyjemny. Do najważniejszych elementów związanych z grami, 
które przyczyniają się do zwiększenia skuteczności wirtualnego treningu, jak wskazują 
Greitzer, Kuchar i Huston6 należą: 

1. Zdobywanie poziomów (ang. leveling up), przyczynia się do zwiększania po-
czucia własnej kompetencji i sprawstwa (ang. sense of agency). Gracz uzyskuje 
jednoznaczną informację zwrotną o nabytej biegłości.

2. Adaptowalność systemu gry uzyskiwana dzięki rozwiązaniom, takim jak wy-
korzystanie technik sztucznej inteligencji. Umożliwia współczesnym grom sa-
moistne dostosowywanie się do możliwości i umiejętności gracza. Przeniesie-
nie tego rodzaju rozwiązań do wirtualnej rzeczywistości sprzyja treningowi 
dzięki zapewnieniu indywidualnie dostosowanego poziomu trudności, przez 
co trenujący utrzymuje się w optymalnym do nauki stanie ustawicznego napię-
cia i zaangażowania. 

3. Wyznaczanie wartych zdobycia celów, czyli takich, które są dla gracza zrozu-
miałe, jasne i atrakcyjne. Dzięki dobrze zaprojektowanym celom i rozłożeniu 
w czasie możliwości ich realizacji trening nie jest ani zbyt frustrujący, ani nużą-
co łatwy7.

Dodatkowo, w literaturze podkreśla się rolę transferu umiejętności w efektywności 
szkolenia. Chodzi o możliwość zastosowania zdobytej podczas nauki wiedzy we wła-
ściwych, docelowych okolicznościach8. Rozważając wprowadzenie wirtualnej rzeczy-
wistości jako narzędzia szkoleniowego dla operatorów BSP, należy postawić pytanie: 
czy wirtualny trening przyczyni się do zwiększenia kompetencji tychże podczas wyko-
nywania codziennych obowiązków? 

Badania nad wirtualną rzeczywistością dowodzą, że transfer umiejętności z wirtu-
alnego do realnego świata jest możliwy, gdy symulacja będzie wystarczająca immersyj-
na, dostarczy wysokiego poczucia obecności (ang. presence, subiektywny stan bycia 

5  D.A. Kolb, dz. cyt. 
6  F.L. Greitzer, O.A. Kuchar, K. Huston, Cognitive Science Implications for Enhancing Training Effectiveness 

in a Serious Gaming Context, „Journal on Educational Resources in Computing (JERIC)” 2007, 7(3), s. 2.
7  jw.
8  R. Parsons, S.L. Hinson, D. Sardo-Brown, Educational Psychology: A Practitioner-Researcher Model of 

Teaching, Wadsworth Publishing, Boston 2000. 
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przeniesionym) oraz będzie odwzorowywać prawdziwe warunki w zakresie fizycznym 
i funkcjonalnym, czyli będzie wysoko realistyczna9.

Do dwóch fundamentalnych kategorii definiujących użyteczność VR w praktyce 
szkoleniowej należą więc immersja oraz poczucie obecności. W przeglądzie literatury 
obejmującym okres przed pojawieniem się interfejsu nagłownego Oculus Rift (1999–
2009)10, T. Mikropoulos i A. Nastis11 zidentyfikowali szereg tzw. afordancji12 charakte-
rystycznych dla VR i istotnych dla procesów szkoleniowych. Należą do nich doświad-
czenie pierwszoosobowe i poczucie obecności przekładające się na specyfikę poczucia 
przebywania w wirtualnej przestrzeni. Wspomniana unikalność ma z kolei przełoże-
nie na – jak zauważają M. Ott i L. Freina13 – możliwość umieszczenia użytkownika 
w sytuacjach, które w inny sposób są czasowo i przestrzennie niedostępne lub proble-
matyczne (ze względów bezpieczeństwa lub etycznych).

L. Jensen i F. Konradsen14 przeprowadzili kwerendę w największych naukowych 
bazach tekstów (m.in. SCOPUS, Web of Science, PubMed, IEEE Xplore, PsycINFO) 
uzyskując przeszło osiem tysięcy referencji. Po usunięciu duplikatów i skoncentrowa-
niu się na tekstach pełnych, napisanych w języku angielskim, opisujących użycie 
HMD, obejmujących praktykę eksperymentalną i zawierających dane źródłowe – 
otrzymano pulę dwudziestu jeden artykułów. Czternaście z nich opisywało doświad-
czenie edukacyjne (immersję, realizm, fizyczny dyskomfort, nastawienie), w jedenastu 
mierzono wyniki uczenia (kognitywne, afektywne, psychomotoryczne). 

Wyłaniający się z analizy obraz sugeruje, że:
– generowanie wrażenia obecności jest podstawową motywacją dla tworzenia 

symulatorów VR; oznacza to, że wizualne niedostatki technologii wpływają ne-
gatywnie na odbiór całości doświadczenia; 

– wszystkie analizowane badania wychodzą z założenia, że immersja ma pozy-
tywny wpływ na wyniki szkolenia, a także na chęć uczestniczenia w procesie 
edukacyjnym;

 9  A.L. Alexander i in., From Gaming to Training: A Review of Studies on Fidelity, Immersion, Presence, 
and Buy-In and Their Effects on Transfer in Pc-Based Simulations And Games, „DARWARS Training Impact 
Group” 2005, 5, s. 1–14.

10  Jak podają Jensen i Konradsen (L. Jensen i F. Konradsen, A Review of the Use of Virtual Reality He-
admounted Displays in Education and Training, „Educ Inf Technol” 2018, 23, s. 1515–1529.), od 2013 r. 
w branży symulacyjnej zaobserwowano radykalny wzrost zainteresowania VR, którego powodem było 
pojawienie się pierwszej w tym właśnie okresie współczesnej generacji interfejsów nagłownych Oculus 
Rift. Radykalny wzrost dostępności specjalistycznych dotąd urządzeń, obniżenie cen, poprawa jakości 
wyświetlaczy oraz śledzenia spowodowały ogromny wzrost zainteresowania wirtualną i poszerzoną rze-
czywistością.

11  T.A. Mikropoulos, A. Nastis, Educational Virtual Environments: A Ten-Year Review of Empirical 
Research (1999–2009), „Computers & Education” 2011, 56(3), s. 769–780.

12  B. Dalgarno, M.J.W. Lee, What Are the Learning Affordances of 3-D Virtual Environments?, „British 
Journal of Educational Technology” 2010, 41(1), s. 10–32.

13  M. Ott, L. Freina, A literature Review on Immersive Virtual Reality in Education: State of the Art and 
Perspectives, „Proceedings of eLearning and Software for Education (eLSE)” 2015.

14  L. Jensen, F. Konradsen, dz. cyt. 
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– użycie HMD skutkuje nieznacznie niższą akwizycją wiedzy niż w przypadku 
tradycyjnych interfejsów (choć efekt nie jest jednoznacznie potwierdzony); 

– wykorzystanie HMD w treningu psychomotorycznym daje wyraźne i pozytyw-
ne rezultaty; 

– użycie technologii wirtualnej rzeczywistości dodatnio wpływa na motywację 
szkolonych osób.

Wydaje się więc stwierdzeniem niebudzącym wątpliwości, że wszędzie tam, gdzie dla 
przebiegu treningu istotne jest przywołanie poczucia obecności w pewnym środowisku 
fizycznym, VR spełnia pokładane w nim nadzieje. Wziąwszy pod uwagę fakt, że symu-
lowanie skomplikowanych i niebezpiecznych sytuacji (np. poprzez budowanie makiet, 
poligonów itp.) jest bardzo trudne i kosztowne w realizacji poza środowiskiem elektro-
nicznym, wykorzystanie trenażerów HMD jest niezwykle atrakcyjnym przedsięwzię-
ciem. Jak pokazują badania i quasi-badania, takie jak zaprezentowane w tekstach M. 
Coxon, N. Kelly i S. Page15 czy Y. Shu i in.16 rozwiązanie to znajduje coraz szersze po-
twierdzenie i zastosowanie. Opracowania, takie jak autorstwa S. Borsci i in.17, sugerują 
ponadto, że użycie technologii VE daje mierzalnie lepsze rezultaty w przypadku szkole-
nia umiejętności wykonywania procedur. W ostatnim z wymienionych tekstów autorzy 
opisują badanie, w którym uczniów szkolono z użyciem m.in. desktopowej aplikacji 3D 
i filmu wideo. Wyniki pokazały, że osoby edukowane w środowisku wirtualnym wyko-
nywały procedury znacząco lepiej niż pozostałe, a także – po przerwie – szybciej odzy-
skiwały sprawność w wykonywaniu procedury; w końcu – po dłuższej pauzie – nadal 
radziły sobie sprawniej niż uczestnicy badania szkoleni innymi metodami.

Ograniczenia i potencjalne ryzyka  
związane ze stosowaniem technologii VR

Jak wykazano wyżej, zastosowanie wirtualnej rzeczywistości do celów szkoleniowych 
i ewaluacyjnych obsługi bezzałogowych statków powietrznych ma liczne zalety. Tech-
nologia ta nie jest jednak pozbawiona ograniczeń. Główną wadą VR-u jest możliwość 
wystąpienia objawów tzw. choroby symulatorowej18 podczas szkolenia. Syndrom ten 
składa się z szeregu objawów, pośród których wymienić można m.in. nudności, 
trudności z koncentracją, ból głowy czy potliwość19. Poziom dotkliwości objawów 

15  M. Coxon, N. Kelly, S. Page, Individual Differences in Virtual Reality: Are Spatial Presence and Spatial 
Ability Linked, „Virtual Reality” 2016, 20(4), s. 203–212.

16  Y. Shu i in., Do Virtual Reality Head-Mounted Displays Make a Difference? A Comparison of Presence 
and Self-Efficacy Between Head-Mounted Displays and Desktop Computer-Facilitated Virtual Environments, 
„Virtual Reality” 2018, s. 1–10.

17  S. Borsci i in., When Simulated Environments Make the Difference: The Effectiveness of Different Types 
of Training of Car Service Procedures, „Virtual Reality” 2016, 20(2), s. 83–99.

18  R.S. Kennedy i in., Simulator Sickness Questionnaire: An Enhanced Method for Quantifying Simulator 
Sickness, „The International Journal of Aviation Psychology” 1993, 3(3), s. 203–220.

19  M.P. Biernacki, R.S. Kennedy, Ł. Dziuda, Simulator Sickness and Its Measurement with Simulator 
Sickness Questionnaire (SSQ)/Zjawisko choroby symulatorowej oraz jej pomiar na przykładzie kwestionariu-
sza do badania choroby symulatorowej (SSQ), „Medycyna Pracy” 2016, 67(4), s. 545–556.
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jest zależny m.in. od cech symulatora czy samej osoby szkolonej20. Nasilenie objawów 
choroby symulatorowej może być również związane z aspektami temporalnymi ekspo-
zycji na VR, takimi jak długość szkolenia czy wcześniejsza adaptacja. Symptomy mogą 
być również odczuwane po zakończeniu wirtualnego treningu21.

Ze względu na to, że systemy wspierające obsługę BSP poprzez zastosowanie na-
rzędzi VR są już opracowywane i testowane22, należy pamiętać o istniejących techni-
kach ograniczania prawdopodobieństwa wystąpienia dyskomfortu. Są one uwzględ-
niane przy opracowywaniu wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy dla HMD (np. 
higiena czasowa korzystania z opisywanej technologii), interfejsu użytkownika (za-
pewnienie stabilnych obszarów do zawieszenia wzroku) i innych. Warto również zwró-
cić uwagę na fakt, że implementacja treningu w VR może pomóc w adaptacji do cho-
roby symulatorowej występującej poza symulacjami treningowymi ze względu na fakt, 
że interfejsy nagłowne zaczynają być coraz powszechniej wykorzystywane w codzien-
nej pracy operatorów BSP.

Prototypowanie trenażera VR

Wymienione powyżej uwarunkowania przekładają się bezpośrednio na praktyki zwią-
zane z prototypowaniem aplikacji treningowych. Bardzo często punktem wyjścia w pro-
cesie projektowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, między innymi do celów 
szkoleniowych, jest ogólny pomysł, koncepcja (ryc. 1). W przypadku zagadnień doty-
czących platform BSP może to być np. pomysł na przebudowę interfejsu użytkownika, 
usprawnienie sposobu sterowania, nowy moduł autopilota albo wypróbowanie w wir-
tualnym locie platformy BSP z silnikami o większej mocy.

Zdarza się, że pomysł, który na wstępnym etapie wydawał się obiecujący, po za-
implementowaniu okazuje się rozwiązaniem nietrafionym. Dlatego szczególnie waż-
ne jest, aby koncepcje poddawać weryfikacji na każdym etapie projektowania syste-
mu. Bardzo przydatnym narzędziem w tym procesie są prototypy. Celem ich 
tworzenia jest szybkie zweryfikowanie, czy dany pomysł ma praktyczną wartość lub 

20  Sh. Classen, M. Bewernitz i O. Shechtman, Driving Symulator Sickness: An Evidence-Based Review of 
the Literature, „American Journal of Occupational Therapy” 2011, 65(2), s. 179–188; J.J.-W. Lin i in., Effects 
of Field of View on Presence, Enjoyment, Memory, and Simulator Sickness in a Virtual Environment, „Proce-
edings IEEE Virtual Reality” 2002, s. 164–171; J.D. Moss, E.R. Muth, Characteristics of Head-Mounted Di-
splays and Their Effects on Simulator Sickness, „Human Factors” 2011, 53(3), s. 308–319; K. Zużewicz i in., 
Heart Rate Variability and Motion Sickness During Forklift Simulator Driving, „International Journal of Oc-
cupational Safety and Ergonomics” 2011, 17(4), s. 403–410.

21  N. Dużmanska, P. Strojny, A. Strojny, Can Symulator Sickness Be Avoided? A Review on Temporal 
Aspects Of Simulator Sickness, „Frontiers in Psychology” 2018, 9.

22  A. Erfanian i in., Mechanism of Integrating Force and Vibrotactile Cues for 3D User Interaction within 
Virtual Environments, „IEEE Virtual Reality (VR)” 2017, s. 257–258.

   N. Smolyanskiy i M. Gonzalez-Franco, Stereoscopic First Person View System for Drone Navigation, 
„Frontiers in Robotics and AI” 2017, 4, s. 11; J. Zhao i in., The Effects of Visual and Control Latency on Pilo-
ting a Quadcopter Using a Head-Mounted Display, „IEEE International Conference on Systems, Man, and 
Cybernetics (SMC)” 2018, s. 2972–2979.
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czy obrany kierunek rozwoju projektu jest właściwy. Dzięki prototypom można już 
we wczesnej fazie tworzenia rozwiązania wykryć błędy w podstawowych założe-
niach i odpowiednio je skorygować.

Ryc. 1. Ogólny schemat przebiegu procesu prototypowania
Źródło: Opracowanie własne.

Prostą i szybką drogą do zbudowania prototypu działającego w oparciu o techno-
logię VR jest użycie gotowego silnika 3D. Jest to oprogramowanie przeznaczone do 
tworzenia aplikacji działających w czasie rzeczywistym (najczęściej są to gry wideo, 
często też symulatory i inne aplikacje interaktywne). Obecnie najpopularniejszymi 
silnikami 3D wspierającymi technologię VR są Unity23 oraz Unreal Engine24. Zapre-
zentowane poniżej przykłady prostych prototypów zostały zbudowane w oparciu 
o silnik Unity, w którym podstawowym językiem programowania jest C#, lecz ist-
nieje też możliwość dołączania bibliotek napisanych w innych językach (np. C/C++) 
poprzez odpowiednio przygotowany kod opakowujący (ang. wrapper). Ze względu 
na popularność Unity, różni producenci sprzętu, oprogramowania i innych dodat-
kowych rozwiązań dla technologii VR bardzo często zapewniają gotową integrację 
z silnikiem poprzez system wtyczek (plugins). Analogiczne rozwiązania stosowane 
są również w silniku grafi cznym Unreal Engine, który także umożliwia instalowanie 
dodatków. Dzięki temu do prototypu VR dość sprawnie włączyć można obsługę do-
datkowych urządzeń, takich jak np. system śledzenia dłoni, system śledzenia wzroku 
(ang. eye tracking) lub system przechwytywania pozycji całej sylwetki operatora 
(ang. motion capture). 

23  https://unity.com/ [dostęp: 18.07.2019].
24  https://www.unrealengine.com/ [dostęp: 18.07.2019].
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Do zbudowania prototypu VR potrzebne jest (tak jak w przypadku każdej innej 
aplikacji 3D) wcześniejsze przygotowanie elementów składowych, które zależą w du-
żym stopniu od prototypowanego systemu. Najczęściej są to:

• modele 3D do odwzorowania testowanych elementów, urządzeń, pojazdów, oto-
czenia, ludzi itp. Do wytworzenia potrzebnych modeli może zostać użyte ze-
wnętrzne oprogramowanie, takie jak: Blender25, 3ds Max26, Maya27, AutoCAD28;

• dwuwymiarowa grafika do wykonania tekstur dla modeli 3D, przedstawienia 
płaskich elementów interfejsu użytkownika, zaprezentowania zdjęć, map itp. 
(obsługiwane są standardowe formaty graficzne, takie jak: jpg, png, bmp);

• dźwięki istotne dla prototypu;
• skrypty, czyli kod programu (najczęściej w języku C#) realizujący logikę pro-

totypu, obsługujący wszystkie elementy interaktywne, a także wszelkie ze-
wnętrzne podsystemy, z których korzysta prototyp;

• dodatkowe biblioteki, czyli istniejąca bogata baza gotowych modułów (dar-
mowych i płatnych), która może znacznie przyspieszyć budowanie prototypu. 
Przykładem może być gotowa biblioteka do symulacji efektów pogodowych, 
wody, zmian oświetlenia w cyklu dnia i nocy, lub też gotowe rozwiązanie do 
symulacji efektów cząsteczkowych, takich jak dym czy ogień.

Przygotowane wcześniej modele są rozmieszczane w przestrzeni 3D za pomocą 
edytora Unity. Tam też elementy interaktywne są łączone z odpowiednimi skryptami. 
Edytor zapewnia możliwość testowania aplikacji, a także zmianę parametrów podczas 
jej działania. Istnieje także możliwość wyeksportowania aplikacji do postaci wykony-
walnej, która nie wymaga uruchamiania edytora.

Na potrzeby zilustrowania powyższego procesu prototypowania przyjęto, że w ze-
spole projektowym tworzącym trenażer BSP powstał pomysł na sterowanie obrotową 
kamerą zamontowaną na platformie BSP za pomocą gogli VR. Pomysł zakłada, że 
ruch głowy użytkownika w goglach VR będzie przełożony na odpowiedni obrót kame-
ry (ryc. 2). Jest to funkcjonalność szczególnie pożądana w przypadku szkolenia użyt-
kowników ze służb mundurowych wykonujących patrole przy użyciu BSP – np. Straży 
Granicznej, straży pożarnej, Służby Leśnej czy Policji. 

Podstawowa analiza zagadnienia wykazała, że w tym systemie należy uwzględnić 
potencjalne opóźnienia zarówno w transmisji komend sterujących kamerą, jak rów-
nież w przesyłaniu samego obrazu. Aby sprawdzić, w jak dużym stopniu różne warto-
ści opóźnień w transmisji mogą mieć wpływ na użytkowanie systemu, wykonano pro-
sty prototyp. W stworzonej aplikacji wykorzystano bardzo uproszczony model 3D 
samolotu oraz ortofotomapę terenów miejskich. Użytkownik prototypu może spraw-
dzić empirycznie, przy jakich wartościach opóźnienia projektowany system będzie 

25  https://www.blender.org/ [dostęp: 19.07.2019].
26  https://www.autodesk.pl/products/3ds-max/ [dostęp: 19.07.2019].
27  https://www.autodesk.pl/products/maya [dostęp: 19.07.2019].
28  https://www.autodesk.pl/products/autocad [dostęp: 19.07.2019].
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wygodny w użyciu. Pozwala to np. oszacować wartości progowe opóźnienia transmisji, 
które mogą pomóc w późniejszym wyborze rozwiązań sprzętowych do zastosowania 
w projektowanym systemie.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Celem opracowania było nakreślenie ogólnej perspektywy wykorzystania symulato-
rów VR do szkolenia operatorów i obsługi platform BSP. Ze względu na ograniczony 
charakter publikacji podjęte rozważania dotyczyły raczej sposobów i uwarunkowań 
dla tworzenia użytecznych edukacyjnie prototypów oprogramowania VR-owego niż 
szczegółów przebiegu implementacji. Dokonana kwerenda najnowszej literatury, ze 
szczególnym uwzględnieniem publikacji przeglądowych wykazuje, że interfejsy na-
głowne mogą zwiększać w znaczny sposób możliwości szkoleniowe chociażby ze 
względu na dużą łatwość w eksploracji scenariuszy zdarzeń unikatowych (tzw. „czar-
nych łabędzi”) oraz trudną do osiągnięcia w innych warunkach elastyczność i adapto-
walność. Interfejsy wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości oraz związane z nimi urzą-
dzenia i oprogramowanie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będą coraz częściej 
wykorzystywane przez  służby mundurowe. Policja, Państwowa Straż Pożarna czy 
Straż Graniczna wydają się naturalnymi adresatami różnych zakresów implementacji 
interfejsów nagłownych dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Dodat-
kowo – ze względu na specyfikę symulacji komputerowych i gier poważnych – opro-
gramowanie tego typu niemal automatycznie staje się również bardzo skutecznym 
mechanizmem ewaluacji potencjału i bieżących umiejętności szkolonych osób. Dzieje 
się tak ze względu na możliwość szczegółowego zapisu ogromnej ilości parametrów 

Ryc. 2. Przykładowy prototyp VR – test modułu sterowania kamerą BSP
Źródło: Opracowanie własne.
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związanych z wykonywanymi przez operatora/obsługę czynnościami i ich rezultatami. 
Jest to z całą pewnością temat wymagający pogłębionej refleksji i eksploracji ekspery-
mentalnej. W świetle zaprezentowanych korzyści – zarówno merytorycznych, jak i bu-
dżetowych (stosunek kosztów wytworzenia symulatora do uzyskanego realizmu sy-
mulacji jest, zdaniem autorów, więcej niż bardzo dobry) – przedstawione ryzyko 
związane z tzw. chorobą symulatorową czy potencjalnymi błędami (niedokładnościa-
mi) wydaje się warte poniesienia. Tym bardziej, że – jak to zostało również wskazane 
– są one możliwe do przezwyciężenia za pomocą odpowiednich praktyk związanych 
z procesem projektowania i testowania.

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM  
(SUMMARY IN ENGLISH)
The work presents a conceptual framework for the use of virtual reality simulators to 
train operators and ground service of unmanned aerial vehicle platforms. It presents 
the theory of learning through experience created by David Kolb. He postulates that 
knowledge is acquired mainly through practice. His theory emphasizes the fact that 
learning is a process of active exploration that takes place in the interaction between 
a person and his or her environment. Designing training in compliance with Kolb’s 
theory by using traditional means of transferring knowledge and skills appears to be 
very difficult. The authors postulate the use of virtual reality tools to overcome difficul-
ties such as high training costs or the risk of equipment damage. The chapter also di-
scusses the issue of transferability of experience acquired in virtual reality to the real 
world. Elements of the structure of computer games are presented and after applying 
them to a training simulator in virtual reality they can contribute to increasing the ef-
ficiency of learning. The authors also point out the conditions necessary for the effec-
tive transfer of skills, such as immersion, realism and the feeling of being present in 
a simulated environment. Benefits, limitations and potential risks associated with the 
use of head-based interfaces have been outlined, with particular emphasis on the pro-
blem of simulation sickness. Recommendations regarding its counteraction were also 
indicated. Besides, the prototyping process of a training simulator in virtual reality was 
presented in a nutshell using popular tools such as Unity and Unreal Engine.
Keywords: Virtual Reality, human-computer interactions, simulations, serious games, 
Unmanned Aerial Vechicles
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