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System Êledzenia zasobów logistycznych w NATO
W operacji przeciwko Irakowi wzi´∏o
udzia∏ ok. 450 tys. ˝o∏nierzy – làdowych, morskich i powietrznych. Trzon
stanowià si∏y amerykaƒskie (oko∏o 300
tys. ˝o∏nierzy) i brytyjskie (oko∏o 45 tys.
˝o∏nierzy) wraz ze sprz´tem, pozosta∏à
cz´Êç stanowià paƒstwa koalicji antyirackiej.
W sk∏ad koalicji wesz∏y: Albania, Australia, Azerbejd˝an, Bu∏garia, Kolumbia, Czechy, Dania, Salwador, Erytrea,
Estonia, Etiopia, Gruzja, W´gry, W∏ochy, Japonia, Korea Po∏udniowa, ¸otwa,
Litwa, Macedonia, Holandia, Nikaragua,
Filipiny, Polska, Rumunia, S∏owacja, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Turcja,
Wielka Brytania, Uzbekistan. Cz´Êç
z nich wys∏a∏a do Zatoki Perskiej swoje
wojska, cz´Êç wyrazi∏a swoje werbalne
poparcie. ObecnoÊç tak du˝ej liczby
˝o∏nierzy oraz bezpoÊredni udzia∏ tylu
paƒstw w operacji Iracka WolnoÊç, wymaga∏a przygotowania przez organy
dowodzàce odpowiedniej oprawy logistycznej, której wa˝nym elementem by∏o posiadanie relewantnej informacji
o stanie si∏ i Êrodków dysponowanych
i planowanych do u˝ycia. Ca∏e przedsi´wzi´cie sta∏o si´ praktycznym testem
umiej´tnoÊci planowania, koordynacji
i sprawnoÊci dzia∏ania systemu logistycznego.
W zakres przedsi´wzi´ç logistycznych, realizowanych przez paƒstwa so-

jusznicze, wychodzi∏y mi´dzy innymi:
• zaopatrywanie wojsk w amunicj´, paliwa, ˝ywnoÊç oraz gromadzenie
i przechowywanie zapasów wymienionych Êrodków
• eksploatacj´ sprz´tu wojskowego,
która obejmowa∏a projektowanie,
rozwój, pozyskiwanie, przechowywanie, dystrybucj´, eksploatacj´, u˝ytkowanie i ewakuacj´ sprz´tu wojskowego
• utrzymanie stanów osobowych, który
obejmowa∏: transport, przemieszczanie, ewakuacj´ i hospitalizacj´ stanów osobowych
• utrzymanie infrastruktury wojskowej, dotyczy∏o pozyskiwania, budowy, utrzymania, u˝ytkowania i zarzàdzania obiektami wojskowymi
• realizacja Êwiadczeƒ medycznych,
obejmowa∏a hospitalizacj´ i pomoc
medycznà
• opiek´ nad jeƒcami wojennymi.
Synchronizacja w czasie i przestrzeni
wymienionych przedsi´wzi´ç wymaga∏a identyfikacji zasadniczych i pomocniczych strumieni logistycznych. WÊród
zasadniczych wyodr´bniono strumienie
dostaw: kierowania logistykà, zaopatrywania w Êrodki materia∏owe, techniczne, medyczne, transportowe oraz strumieƒ odpadów logistycznych. Strumienie pomocnicze dotyczy∏y g∏ównie meldunków o potrzebach logistycznych
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Rys. 1. Infrastruktura systemu Êledzenia zasobów logistycznych. èród∏o: Opracowanie w∏asne na
podstawie materia∏ów firmy UNISYS.

wojsk walczàcych. Integracja powy˝szych strumieni mo˝liwa jest dzi´ki zastosowaniu zautomatyzowanego systemu kierowania logistykà (ZSKL) na
wszystkich szczeblach dowodzenia.
Gromadzenie i dystrybuowanie zasobów logistycznych przy wykorzystaniu
tradycyjnych metod w operacjach prowadzonych przez Sojusz by∏oby zbyt
wolne, jednoczeÊnie pozwoli∏oby na
zdemaskowanie swoich zamiarów. Z drugiej jednak strony zgromadzenie i przechowanie tak du˝ej iloÊci zapasów
w jednym a nawet kilku miejscach, by∏oby dla sprzymierzonych du˝ym ryzykiem ich utraty. Wymusi∏o to na logistyce paƒstw sprzymierzonych zastosowania nowoczesnych rozwiàzaƒ, g∏ównie
poprzez zastosowanie i wykorzystanie
technologii informatycznych. W trakcie
trwania operacji, organy logistyczne
dysponowa∏y na bie˝àco (w czasie rzeczywistym) bezpoÊrednià wymianà informacji logistycznej o stanie swoich zasobów. Uzyskanie takiej informacji mo˝liwe by∏o dzi´ki wykorzystaniu systemu
Êledzenia zasobów logistycznych (Asset
Tracking System). System pozwala na koordynowanie i monitorowanie iloÊci
i stanu zapasów b´dàcych w ka˝dym
miejscu ∏aƒcucha dostaw.
G∏ównym celem funkcjonowania systemu Êledzenia zasobów jest zapewnienie dla natowskich i narodowych dowódców, terminowych i dok∏adnych informacji o miejscu (po∏o˝eniu), identyfikacji, stanie ukompletowania, wyposa˝enia w sprz´t i Êrodki materia∏owe, ich
stanu technicznego w zakresie dotyczàcym zarówno jednostek, pododdzia∏ów, zespo∏ów, jak i poszczególnych egzemplarzy sprz´tu. [3]
Ide´ dzia∏ania systemu Êledzenia zasobów logistycznych w NATO przedstawia rysunek 1.
Systemu ATS umo˝liwia zobrazowanie danych o transporcie logistycznym
w dowolnym miejscu na Êwiecie. Informacje zapisywane sà w formie kodów
kreskowych. Wykorzystuje si´ do tego
system kodyfikacyjny NATO (Codification System NATO).
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System NCS jest jednolitym i wspólnym systemem krajów NATO, przeznaczonym do identyfikacji, klasyfikacji
i zarzàdzania Êrodkami zaopatrzenia.
Zasadniczymi zadaniami systemu kodyfikacyjnego jest: zwi´kszenie efektywnoÊci systemów logistycznych, u∏atwienie zarzàdzania danymi, minimalizacja
kosztów logistycznych oraz zwi´kszenie efektywnoÊci operacji logistycznych. Jego istota dzia∏ania polega na:
nadaniu nazwy dla ka˝dego wyrobu, zakwalifikowaniu go do okreÊlonego systemu klasyfikacji i identyfikacji oraz
nadaniu numeru magazynowego. Nazwy wyrobów sà zatwierdzane i publikowane w Katalogu Narodowym H6
wraz z ich definicjami oraz przypisanymi im kodami. Katalog ten jest tak˝e
u˝ywany w procesie identyfikacji wyrobów metodà szczegó∏owà (opisowà)
lub/i metodà uproszczonà (referencyjnà).
Wyroby sà dzielone na grupy, a grupy
na klasy. Ka˝dej grupie i klasie przypisuje si´ dwucyfrowy kod, co w efekcie
daje 4-cyfrowy NATO-wski kod klasyfikacji zaopatrzenia. Po zidentyfikowaniu
i sklasyfikowaniu wyrobu, Narodowe
Biuro Kodyfikacyjne nadaje NATO-wski
numer magazynowy (NSN). [1]
Numer magazynowy NATO (rys. 2)
sk∏ada si´ z 13 cyfr i jest podzielony na
trzy cz´Êci. Cztery pierwsze cyfry tworzà kod klasyfikacyjny zaopatrzenia
i przypisujà wyrób do grupy, i klasy podobnych; dwie kolejne cyfry okreÊlajà
kod narodowego biura kodyfikacyjnego, które przydzieli∏o numer magazynowy; koƒcowe siedem cyfr to kolejny
numer ewidencyjny danego wyrobu,
generowany automatycznie przez dane
biuro kodyfikacyjne. PojemnoÊç systemu kodyfikacyjnego ka˝dego biura, posiadajàcego jeden kod, wynosi 10 mln
pozycji zaopatrzenia.

Radio-identyfikator – zawiera mikroprocesory, pami´ç, sterowniki,
nadajnik i odbiornik radiowy, posiada w∏asne zasilanie. Tryb pracy dupleksowy. Konstrukcja pozwalajàca na monta˝ na kontenerze, pojeêdzie, itp. Wewn´trzny komputer posiada zaimplementowane mo˝liwoÊci przeszukiwania posiadanej bazy danych.
Przekaênik – konstrukcja pozwala na monta˝ urzàdzenia jak stacjonarnego lub mobilnego. Urzàdzenie mo˝e wspó∏pracowaç z wieloma
radio-identyfikatorami. Funkcja przekazywania danych umo˝liwiajàce
szeregowe i równoleg∏e konfigurowanie przekaêników. Czytanie, zapis i weryfikacja danych z 3-krotnà kompresjà.

PrzenoÊny radio-programator – umo˝liwia zapis, odczyt, modyfikowanie i wyszukiwanie informacji z posiadanej bazy danych. Posiada
3-krotnà kompresjà transmitowanych danych ponadto urzàdzenia ma
wbudowany czytnik kodów paskowych systemów 2D i 3/9.

Rys. 3. Urzàdzenia systemu ATS wykorzystywane do wizualizacji przesy∏ki. èród∏o: Opracowanie
w∏asne. Na podstawie materia∏ów UNISYS.

System kodyfikacyjny NATO pozwala
zidentyfikowaç ka˝dà pozycj´ zaopatrzenia, dostarcza informacji o jej w∏aÊciwoÊciach, umo˝liwia uzyskanie informacji o êródle zaopatrywania oraz u∏atwia zarzàdzanie zasobami dzi´ki dost´powi do jednego, na bie˝àco aktualizowanego êród∏a informacji. Klasyfikacja
zespo∏ów, podzespo∏ów, mechanizmów,
cz´Êci itp. pozwala projektantom i producentom na wykorzystywanie ich w nowych konstrukcjach, a tym samym obni˝enie kosztów. Ocenia si´, ˝e w nowych
konstrukcjach 50% elementów by∏o ju˝
wczeÊniej skodyfikowanych.
Zastosowanie systemu NSC umo˝liwia „wizualizacj´ zawartoÊci ka˝dej
przesy∏ki”. Do zapisu i odczytu danych
wykorzystuj´ przenoÊny radio-programator, umo˝liwiajàcy zapis i wczytanie
danych do serwera. Do przechowania
informacji o transporcie wykorzystywany jest radio-identyfikator. Umo˝liwia
on zapis i odczyt informacji w formie
podstawowej, rozszerzonej lub pe∏nej.

Rys. 2. Przyk∏ad oznaczania wyrobu NATO-wskim numerem magazynowym. èród∏o: Brzeziƒski
M., Logistyka wojskowa. WAT 2000 r., s. 314
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Konstrukcja urzàdzenia pozwala zamontowaç je na kontenerze, pojeêdzie,
okr´cie itp. Urzàdzenie posiada wewn´trzny mikroprocesor, z w∏asnym
oprogramowanie, który umo˝liwia
przeszukiwanie zaimplementowanej
bazy danych o przesy∏ce.
Informacja o przesy∏ce na poziomie
podstawowym zawiera jedynie identyfikator przesy∏ki, zgodny z mi´dzynarodowym standardem SSCC (Serial
Shipping Consignment Code). Zapisana
informacja na poziomie rozszerzonym
zawiera kod SSCC oraz kodowe informacje o zawartoÊci przesy∏ki, np. Natowski Numer Magazynowy NSN. Pe∏na wizualizacja danych zawiera kod
SSCC oraz pe∏nà specyfikacj´ przesy∏ki. Odczytanie informacji mo˝liwe jest
dzi´ki radio-identyfikatorowi umocowanemu do kontenerów oraz przekaênika wysy∏ajàcy drogà radiowà informacje o transporcie. Zapisanà informacje o przesyle odczytuje si´ (lub
modyfikowanie danych) dzi´ki zastosowaniu przenoÊnego radio-programatora. Powy˝sze urzàdzenia przedstawione sà na rysunku 3.
Transporty rejestrowane sà w zadanych miejscach (w´z∏ach), w sieci transportu wojskowego na obszarze ca∏ego
Êwiata. Âledzenie ruchu przesy∏ek monitorowane jest w czasie rzeczywistym,
a serwer danych dost´pny jest po
wprowadzeniu odpowiedniego kodu
dost´pu dla wszystkich zainteresowanych u˝ytkowników. ATS spe∏nia wymogi interoperacyjnoÊci armii NATO. Przyk∏ad umiejscowienia radio-identyfikatora przedstawia rys. 4.
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• posiadanie aktualnej informacji o wydatkach i stanie realizacji zaplanowanych dostaw
• prowadzenie kompleksowej sprawozdawczoÊci, ewidencji, wprowadzaniu korekt oraz inwentaryzacji
Êrodków znajdujàcych si´ w bazach
logistycznych
• w∏aÊciwe monitorowanie zasobów logistycznych, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ transportowych
• okreÊlanie miejsca dostawy w zale˝noÊci od potrzeb.

Rys. 4. Przyk∏ad umiejscowienia radio-identyfikatora. èród∏o: Materia∏y firmy UNISYS

Zastosowanie systemu ATS w paƒstwach NATO, umo˝liwia Êledzenie zasobów w ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw logistycznych, poczàwszy od wyjÊcia z zak∏adu produkcyjnego, poprzez faz´ magazynowania, dystrybucji, kompletowania zestawów zaopatrzeniowych i transportu do miejsca przeznaczenia (odbiorcy). Zapasy zaopatrzenia dostarczane
mogà byç ró˝nymi Êrodkami transportu,
przy wykorzystaniu kontenerów lub ∏adunków cargo. Âledzenie zasobów polega na przekazywaniu do centralnej bazy
danych (central consignment tracking database) meldunków zgodnych z wytycznymi standaryzacyjnymi. Meldunki z informacjami o miejscu i czasie wys∏ania
przesy∏ki, przejazdu przez punkty poÊrednie oraz jej dostarczenia. Przewidziane sà równie˝ meldunki o odchyleniach od planu przewozu i o zdarzeniach losowych. Punkty meldunkowe
(kontrolne) powinny byç tak rozmieszczone, aby czas mi´dzy kolejnymi meldunkami nie przekracza∏:
• dla transportu drogà powietrznà – 1
godz.

• dla transportu drogà làdowà – 6
godz.
• dla transportu drogà morskà – 24
godz.

Pe∏na synchronizacja strumieni logistycznych w NATO, w tym równie˝ systemu ATS, mo˝liwa jest dzi´ki koncepcji LOGFASS. Zawiera ona jednolity
standard funkcjonowania systemów informatycznych, wspomagajàcych zarzàdzanie zabezpieczeniem logistycznym
w wielonarodowych strukturach NATO.
Standard LOGFASS stanowi platform´
integracyjnà dla logistycznych systemów funkcjonalnych, tak narodowych,
jak te˝ NATO-wskich. System LOGFASS
zmierza do jednolitego zarzàdzania
rozproszonymi zasobami informacyjnymi na bazie wspólnych banków danych
i narz´dzi wspó∏czesnej teleinformatyki, zw∏aszcza Internetu.[2]

W trakcie dostawy w ∏aƒcuchu dostaw logistycznych wyznaczone sà
punkty kontrolne, które dokonujà
sprawdzeƒ transportu, a tym samym
monitorujà i koordynujà dostawy. Wymiana i przetwarzanie informacji dotyczàcych Êledzenia zasobów realizowana jest wed∏ug ÊciÊle okreÊlonych zaAktualnie w SZ RP trwajà intensywne
sad, wynikajàcych z tzw. NATO-wskiego prace nad wdro˝eniem systemu ATS.
programu standaryzacyjnego.
Zastosowanie systemu ATS umo˝liwia efektywnà organizacj´ i kontrol´
zabezpieczenia logistycznego w armiach paƒstw NATO poprzez:
• przechowywanie danych o rozlokowanych zasobach logistycznych
• bie˝àcym Êledzeniu zasobów logistycznych
• terminowym i precyzyjnym sk∏adaniu
zapotrzebowaƒ na okreÊlone dostawy i us∏ugi
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Prenumerat´ czasopisma „Logistyka”
mo˝na zamówiç
przez Internet

Logistyka 5/2003

43

