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CEL PROJEKTU

• Metodyka wykorzystywania bezzałogowej jednostki 
pływającej do stworzenia głębokościowego modelu dna 

• Poszerzenie wiedzy na temat technicznych aspektów 
systemu echosondy jednowiązkowej (SBES – ang. 
Singlebeam Echosounder System)

• Bezpośredni udział w akwizycji i post-processingu danych 
hydrograficznych 



Bezzałogowe jednostki 
nawodne (USV – ang. 
Unmanned Surface Vehicle)

• Łodzie i statki poruszające się po 
powierzchni wody, niewymagające 
załogi na pokładzie. W ich skład 
wchodzą również pojazd w pełni 
autonomiczne (ASV – ang. 
Autonomous Surface Vehicles). Po 
implementacji odpowiedniego 
osprzętu jednostki te mogą stanowić 
funkcjonalne platformy pomiarowe. 



Najnowsza jednostka Polskiego 
Biura Hydrograficznego 

Marynarki Wojennej

• Ponad siedmio-metrowy autonomiczny 
„dron”.

• Możliwość samodzielnego realizowania 
pomiarów hydrograficznych do 10-ciu dni.

• Zasięg na szerokopasmowej łączności 
radiowej to 20 kilometrów, ale po 
przejściu na łączność satelitarną zasięg 
jest praktycznie nieograniczony.



Budowa systemu 
pomiarowego

• ASV – Gerris (Czas pracy: min. 2 
godziny z prędkością pomiarową) 

• Echosonda jednowiązkowa: 
Echologger EU400

• Odbiornik RTK : Emlid Reach M2 

• PC + Software + Kontroler

• Telemetria autopilota: RFD868x -
868MHz

• Anteny do łączności WIFI 



Planowania i 
Przygotowanie do 
Pomiarów

• Offsety

• Kalibracja sprzętu (bar check)

• Linie pomiarowe 

• Parametry Echosondny : 

✓ Częstotliwość sygnału akustycznego: 450 kHz

✓ Interwał: jeden impuls na 2 sekundy  



Proces Akwizycji 
Danych 

• Profilowanie prędkości dźwięku w wodzie. 

• Ustawienie jednostki na linię pomiarową. 

• Pozyskiwanie punktów głębokościowych dna 
echosondą jednowiązkową.

• Kontrola jakości (QC) danych w czasie 
rzeczywistym z odniesieniem do przepisów 
Międzynarodowej Organizacji Hydrograficzne 
(IHO – ang. International Hydrographic
Organization) standard S44.

✓ Dla 10 m w porcie (klasa specjalna) dokładność 
pionowa +/-20cm, dokładność pozioma +/-
2m.



Post-Processing Danych Hydrograficznych 

Utworzenie nowego 
projektu

Określenie 
odwzorowania

Import danych
Wysokości z RTK i 

Załadowanie Modelu 
Geoidy

Import mapy 
podkładowej

Processing danych 
nawigacyjnych

Processing danych z 
czujnika ruchu

Processing danych 
batymetrycznych: 

manualny i w oparciu o 
filtracje automatyczną

Tworzenie produktów 
końcowych: rastrowych i 
wektorowych (planszet 

batymetryczny), 
powierzchnia 2D i 3D



Post-Processing Danych Hydrograficznych



Post-processing danych hydrograficznych



Wizualizacja 
Efektu 
Końcowego



Wady i Zalety USV

▪ Ograniczona długość pracy na
pojedynczym zasilaniu

▪ Mała efektowność przy większym
wietrze

▪ Ograniczenie zasięgiem

▪ Ograniczona masa udźwigu
sprzętu pomiarowego

✓ Automatyzacja i przyspieszenie
pracy szczególnie na niedużym
obszarze

✓ Małe zanurzenie - zwiększa
sterowność jednostki

✓ Możliwość realizacji pomiarów
na płytkowodziach
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