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Symulatory i trenażery 
do szkolenia służb mundurowych

 Szkolenia służb mundurowych pozwalają na utrzymanie stanu gotowości bojowej, tym samym 
ich jakość ma znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.  Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności 
jaka spoczywa na naszym produkcie, oferujemy rozwiązania łączące łatwość obsługi, precyzyjne 
symulacje oraz technologie XXI wieku. Nowatel tworzy najwyższej jakości oprogramowanie do 
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz obsługi sprzętu wojskowego.

Co daje szkolenie z użyciem symulatorów?

Zmniejszenie kosztów     
•   Obniżenie kosztów zużycia sprzętu.

•   Wyeliminowanie kosztów przeprowadzenia zajęć w terenie. 

•   Redukcja osób niezbędnych do nadzoru szkolenia.

•   W przypadku symulatorów radiostacji brak konieczności instalacji/strojenia pola antenowego 

  oraz brak opłat za dzierżawę pasma.

Zwiększenie efektywności
•  Większa liczba osób szkolonych w krótszym czasie.

•  Symulator uwzględnia wpływ dowolnie wybranych czynników zewnętrznych

•  Scenariusze dostosowane do pożądanego celu szkolenia.

•  Natychmiastowa analiza wyników szkolenia.

Czym wyróżniają się nasze symulatory?

• Symulacja działania drogich i skomplikowanych urządzeń.

• Wirtualna komunikacja oparta na sieci LAN.

• Rejestracja wszystkich przeprowadzonych szkoleń wraz z ich wynikami.

• Udoskonalenie procesów dydaktycznych (realizacja zajęć teoretycznych jak i praktycznych).

• Szkolenia połączone z systemem oceniania oraz egzaminowania ułatwiają analizę 

 umiejętności szkolonych jak i skuteczność systemu.

• Konkurencyjna cena.

10 lat doświadczenia na rynku sprawia, że posiadamy gamę gotowych systemów 
symulacyjnych i trenujących. Ze względu na przeznaczenie możemy podzielić je na 3 kategorie:

                                 

 Mimo różnego przeznaczenia poszczególnych symulatorów naszej firmy, każdy posiada 
rozbudowaną część integracyjną. Dzięki wyodrębnieniu tej części powstał uniwersalny 
system„NowaSim”.

  MORSKIE LĄDOWE BEZPIECZEŃSTWA

System integracji symulatorów i trenażerów NowaSim

 Uniwersalne narzędzie dla Administratorów i Instruktorów umożliwia nadzór 
wielu stanowisk szkoleniowych niezależnie od rodzaju wykorzystywanego 
na nich symulatora. Integruje wszystkie stanowiska w obrębi sieci LAN,  
w układzie instruktor-szkolony, umożliwiając ich zdalne uruchamianie, 
wyłączanie, przełączanie między symulatorami czy zdalny  podgląd 
stanowisk szkolonych. Odpowiada również za łączność 
między stanowiskami oraz łączność głosową między 
RÓŻNYMI symulatorami.
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MORSKIE

SYMULATOR ŁĄCZNOŚCI  MORSKIEJ MF/HF/VHF/UHF
• Symulowane urządzenia: radiostacja Rohde & Schwarz M3SR 4100 HF 

i M3SR 440 VHF/HF, jednostka sterująca Rohde & Schwarz GB4000C, 
radiotelefon ICOM IC - M603.

• Odzwierciedla realną jakość dźwięku w zależności od wirtualnej 
odległości między odbiornikami.

• Umożliwia również łączność głosową pomiędzy stanowiskami 
- radiostacje są połączone z jednostką sterującą ustawieniami  
i przebiegiem łączności.

• Symulator radiotelefonu ICOM IC-M603 oprócz łączności między 
stanowiskami pozwala na wywołania indywidualne, wywołania 
grupowe, oraz łączność ratunkową.

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA 
NAWIGACJI NAVITREN
• Do szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystania podstawowych 

terminów nawigacyjnych.
• Umożliwia prowadzenie ćwiczeń ze zliczania graficznego drogi okrętu  

z uwzględnieniem pozycji obserwowanych i znosu całkowitego.
• Pozwala doskonalić umiejętności nawigowania z wykorzystaniem 

wybranych pomocy nawigacyjnych. 
• Wizualizacje graficzne podnoszą efektywność testów wśród osób 

szkolonych.
• Całość jest wspomagana sekwencyjną wizualizacją zadanych 

parametrów urządzeń.

SYMULATOR MORSKICH POMOCY 
NAWIGACYJNYCH MPN I VTS
• Przeznaczony jest dla przyszłych operatorów systemów VTS w zakresie 

zgodnym z wymaganiami konwencji STCW.
• Zapewnia szkolenie z wykorzystywania identyfikacji świateł i sygnałów 

nawigacyjnych obiektów (pływających i stałych).
• Uczy operacyjnego wykorzystania systemów kontroli i nadzoru ruchu 

jednostek w strefie morskiej (z wykorzystaniem wizualizacji linii 
namiaru z namiernika VHF).

• Symulowany obraz radarowy sytuacji na wybranym akwenie morskim 
jest dynamiczny, generowany w sposób ciągły, z uwzględnieniem 
ruchomych obiektów, historią ich ruchu oraz aktualnym kierunkiem 
ruchu w systemie okrężnym i prędkością względną.

SYMULATOR GMDSS VOXMARIS
• Generuje sytuację morską, graficznie zaprezentowaną na mapie.
• Istotą jego działania jest komunikacja radiowa między wirtualnymi 

jednostkami pływającymi i stacjami nabrzeżnymi.
• Wiernie odzwierciedla działanie urządzeń takich jak: radiostacje 

KF ( DSC), VKF, (DSC), Portable VHF, Natex, WatchReciever 2182, 
RadioTelex, Inmarsat B, Inmarsat C, EPIRB, RADAR, SART.

TRENAŻER SYGNALIZACJI SEMAFOREM
• Oprogramowanie do nauki nadawania chorągiewkami semaforowymi.
• Oferuje szereg funkcjonalności umożliwiających sprawne prowadzenie 

szkoleń (nadawanie grupowe i indywidualne, nadawanie ręczne   
i automatyczne, automatyczne testy, automatyczne dekodowanie  
i ocenianie odpowiedzi, zdalny nadzór nad stanowiskami szkolonych).

• Dodatkową funkcją jest nadawanie alfabetem Morse’a przy użyciu 
fizycznej lampy.

TRENAŻER SYGNALIZACJI FLAGAMI SIGNALSIM
• Przeznaczony dla operatora odbioru sygnałów flagami. 
• Uczy komunikacji morskiej za pomocą chorągiewek semaforowych oraz 

flag sygnałowych.
• Całość pracuje w układzie instruktor - szkolony, gdzie instruktor ma pełne 

możliwości generowania zadań dla szkolonych i ich bieżącej oceny.

TRENAŻER RADIOTELEGRAFII
• Umożliwia realizację zajęć dydaktycznych, teoretycznych jak  

i praktycznych w zakresie nadawania i odbierania znaków alfabetu 
Morse`a oraz doskonalenie umiejętności obsługi radiostacji – w trybie 
K/R i Ś/R.

• Umożliwia szkolonym nadawanie i odbiór (naukę nadawania i odbioru) 
znaków w odpowiednim tempie – ilość znaków(grup)/minutę.

• Ćwiczenia odbywają się w obrębie sieci.
• Instruktor nadzoruje komunikację wewnątrz sieci, a wszystkie 

zdarzenia są rejestrowane na dysku serwera do późniejszej oceny  
i wglądu.

LĄDOWE

SYMULATOR ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ SIMSAT
• Przeznaczony do nauki praktycznej obsługi terminali łączności 

satelitarnej (zgodnie z obowiązującymi procedurami).
• Stanowiska szkolonych połączone siecią LAN, wyposażone są  

w komputerowy, interaktywny symulator i terminale satelitarne.
• Używany przez nas sprzęt zapewnia podłączenie do anten 

satelitarnych, co umożliwia pracę w warunkach rzeczywistych.
• Aplikacja jest dostosowana do rodzaju terminala satelitarnego 

stosowanego w określonej jednostce.

TRENAŻER NASŁUCHU
• Nauka sygnalizacji alfabetem Morse’a w odpowiednim tempie (ilość 

znaków na minutę). 
• Aplikacja komputerowa steruje odbiornikiem szerokopasmowym, 

który wysyła sygnał radiowy.
• Na każdym stanowisku oprócz komputera PC zainstalowany jest 

odbiornik szerokopasmowy wyposażony w aplikację programową 
umożliwiającą sterowanie i nasłuch wewnątrz sieci oraz odbiór 
sygnałów alfabetu Morse’a.

• Część pedagogiczna umożliwia instruktorowi zadawanie grupowych 
i indywidualnych ćwiczeń do wykonania, ocenianie szkolonych oraz 
dysponuje podglądem każdego stanowiska.

SYMULATOR RADIOKOMUNIKACJI VHF/KF
• Symulowane radiostacje: radiostacja Rohde & Schwarz XT-452U8, 

Rohde & Schwarz GX2900, jednostka sterująca Rohde & Schwarz 
GB406H1, jednostka zasilająca Rohde & Schwarz IL2900.

• Wirtualne urządzenia idealnie odzwierciedlają swoje realne 
odpowiedniki.

• Łączność głosowa symulatora odbywa się za pośrednictwem stanowisk 
komputerowych wyposażonych w słuchawki i mikrofon. 

• Radiostacja  Rohde & Schwarz XT-452U8  może podłączyć się do 
jednostki sterującej Rohde & Schwartz GB406H1, która pozwala na 
zdalne sterowanie ustawieniami radiostacji oraz łączność głosową 
między stanowiskami.

• Symulatory zostały rozbudowane o możliwość wprowadzenia 
zakłóceń akustycznych, symulowania uszkodzeń modułów radiostacji 
czy diagnostykę uszkodzeń.

 

BEZPIECZEŃSTWA

SYMULATOR ZARZĄDZANIA SYSTEMEM 
BEZPIECZEŃSTWA
• Zbiór aplikacji  z rozbudowaną bazą danych. 
• Generuje scenariusze sytuacji kryzysowych  z wykorzystaniem 

odwzorowań przestrzennych. Listy typów zdarzeń obejmują katastrofy 
lądowe, klęski żywiołowe, pożary, skażenia, epidemie.

• Sytuacja kryzysowa jest przedstawiana tak, aby na poszczególnych 
stanowiskach komputerowych można było wykonywać zadania 
zgodne z odpowiednimi procedurami.

• Zawiera gotowe scenariusze dla sytuacji kryzysowych, a ponadto 
umożliwia tworzenie nowych.

• Oprogramowanie integrujące zostało uzupełnione o całkowicie nowe 
opcje mające udoskonalić jakość procesów dydaktycznych.

• System rejestracji oraz system oceniania z możliwością analizy efektów 
szkolenia.

• Funkcjonalność rozszerzona o zdalne tworzenie i przeprowadzanie 
testów, wykorzystywanie map cyfrowych, zaawansowaną archiwizację 
i rejestrację pracy szkolonych, komunikację głosową instruktora 
z każdym stanowiskiem, zdalny nadzór każdego stanowiska przez 
instruktora, statystyki czy prezentacje multimedialne.

• Poszczególne moduły systemu odpowiadają za grupy funkcji  
(od modułu lekcyjnego, aplikacji mobilnej po moduł rejestru miejsc 
niebezpiecznych czy analizy zagrożeń chemicznych).

SYMULATOR NAMIERZANIA OBIEKTÓW  
W STREFIE NADMORSKIEJ
• Symulowane urządzenia: radiostacja Rohde&Schwarz GX2900, sprzęt 

do radionamiarów R-359M oraz R&S EBD 195. 
• Szkolenie operatorów tych urządzeń odbywa się bez konieczności 

emisji fal radiowych i budowy odpowiedniego pola antenowego.
• System działa z dwóch poziomów dostępu, instruktora i szkolonych.
• Instruktor programuje punkty nadające sygnał (gotowe nagrania, kod 

Morse’a) i „nadaje” wiadomości radiowe wewnątrz sieci szkolonych 
(LAN). 

• Możliwość ustawienia zakłóceń w identyfikacji obiektu (słaby 
sygnał, zakłócenia, wiele obiektów, brak systemu transmisji danych)  
i zobrazowania wyników szkolenia na mapie, w czasie rzeczywistym.

• Sygnał jest zwizualizowany na mapie.
• Szkolony ma zapewnioną sprawną komunikację (w formie pisemnej  

i głosowej) z instruktorem i pozostałymi szkolonymi.
• Działanie radiostacji jest bardzo realistyczne i zintegrowane  

z funkcjonalnością pedagogiczną (system oceniania i testów).

TRENAŻER GIER SZTABOWYCH - SYSTEM 
WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH
• Oparty na oprogramowaniu Alaska i PGO opracowanym przez 

Departament Informatyki Ministerstwa Obrony Narodowej.
• Integruje system wspomagania dowodzenia działań antykryzysowych 

ze środkami łączności radiowej (KF oraz TETRA) i łączności stacjonarnej.
• Umożliwia wizualizację sytuacji  kryzysowych za pomocą środków 

multimedialnych.
• System szkoleń ma na celu przygotowanie do realizacji wspólnych 

działań w ramach reagowania kryzysowego, wynikających  
z Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego. 

• Uczy praktycznego stosowania zasad organizacji operacji łączonych 
(uwzględniając hierarchię procesu decyzyjnego zgodnie z założeniami 
„Doktryny Narodowej Operacje Połączone OP/01”). 

1. Symulator KF.

2. Symulator VHF.

3. Panel stanowiska namierzania REV-259 K2.

4. Symulator GMDSS.
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AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
W USTCE

Zaufali nam:


