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POZYCJONOWANIE PŁAW SYGNALIZACYJNYCH  

W ZASTOSOWANIACH SPECJALNYCH 

 

W artykule przedstawiono problematykę wyznaczania położenia obiektów podwodnych stanowiących podwodną infra-

strukturę nawigacyjną służącą do zabezpieczenia pozycjonowania obiektów poruszających się w toni wodnej oraz modułów 

rozpoznania podwodnego. Przyjęto założenie, że pozycjonowanie odbywa się na podstawie współrzędnych jednostki pływają-

cej, a istotnym zagadnieniem jest wyznaczenie przesunięcia punktu odbicia fali akustycznej w wyniku występowania zjawiska 

refrakcji. 

 

WSTĘP 

Nawigacyjne zabezpieczenie wykonywania prac i operacji 
podwodnych, szczególnie f strefie offshore, realizowane jest z wyko-
rzystaniem systemów nawigacji podwodnej z długą (LBL – Long 
Base Line), krótką (SBL – Short Base Line) lub ultrakrótką linią bazy 
(USBL – Ultra Short Base Line). Stosowane są także systemy kom-
binowane na podstawie w/w systemów nawigacyjnych oraz inteli-
gentne boje GIB (GPS Intelligent Buoys) integrujące system aku-
styczny długiej linii bazowej z satelitarnym systemem pozycyjnym 
GPS. Funkcje transponderów spełniają boje, które odbierając sy-
gnały z satelity oraz ze stacji brzegowych DGPS, przekazują infor-
macje do obiektu pod wodą za pomocą sygnałów akustycznych. 

Istotnym etapem pracy systemu jest jego wystawienie i kalibra-
cja. Od dokładności tego procesu zależy działanie systemu, polega-
jące na pozycjonowaniu śledzonych obiektów podwodnych w sys-
temach nawigacji podwodnej oraz wykrywanych i śledzonych obiek-
tach w systemach do wielowymiarowej fizycznie obserwacji i rozpo-
znania podwodnego, z zadaną dokładnością.  

1. PROJEKTOWANIE NAWIGACYJNYCH SYSTEMÓW 
SYGNALIZACYJNO - OSTRZEGAWCZYCH 

Morska infrastruktura nawigacyjna to zbiór podstawowych, 
trwałych i odpowiednio rozmieszczonych obiektów i systemów 
nawigacyjnych niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniego po-
ziomu bezpieczeństwa morskiego i ochrony antyterrorystycznej 
żeglugi [4, 5]. Standardowa infrastruktura nawigacyjna to [4, 5]: 
– infrastruktura batymetryczna; 
– infrastruktura sygnalizacyjno-ostrzegawcza oraz wizualnego 

pozycjonowania; 
– infrastruktura radionawigacyjnego pozycjonowania. 
– Infrastruktura obszarów wsparcia nawigacyjnego to: 
– standardowa infrastruktura nawigacyjna; 
– infrastruktura wsparcia nawigacyjnego. 

Elementy systemów nawigacji podwodnej można zaliczyć do 
infrastruktury sygnalizacyjno – ostrzegawczej oraz wizualnego 
pozycjonowania, na którą głównie, ze względu na prowadzony 
nawodny charakter żeglugi, składają się [4, 5]: 
– stałe znaki sygnalizacyjno – ostrzegawcze 
– pływające oznakowanie nawigacyjne 
– latarnie morskie 

– nabieżniki itp. 
Systemy podwodne, w tym systemy nawigacji podwodnej i 

podwodne systemy rozpoznania i śledzenia to specjalistyczne 
rozwiązania stosowane w pracach podwodnych do śledzenia auto-
nomicznych i sterowanych pojazdów podwodnych, głównie s strefie 
offshore oraz systemy ochrony portów stosowane na całym świecie, 
głównie do ochrony dużych portów lub do ochrony obiektów o du-
żym znaczeniu strategicznym takie jak: bazy paliw, elektrownie 
jądrowe, porty wojenne, porty handlowe, terminale przeładunkowe, 
wieże wiertnicze, zapory wodne, śluzy [7, 9]. 

Współpracę systemów nawigacji podwodnej i urządzeń pod-
wodnych przedstawiono na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Współpraca systemów nawigacji podwodnej i urządzeń 
podwodnych [14] 

 
Ogólnie, przy projektowaniu rozmieszczenia elementów  sys-

temu  nawigacyjnego (radionawigacyjnego, hydronawigacyjnego) w  
określonym  rejonie   dąży  się zwykle  do  osiągnięcia  jednego lub  
kilku spośród  następujących celów: 
– uzyskanie  maksymalnego   zasięgu   strefy działania w  okre-

ślonym kierunku, 
– uzyskanie  maksymalnej  powierzchni  strefy, 
– uzyskanie maksymalnej odległości w określonym akwenie, 
– uzyskanie maksymalnie dużego obszaru charakteryzującego się 

możliwie wysoką dokładnością. 
W odróżnieniu od systemów radionawigacyjnych, w systemach 

hydronawigacyjnych istotnym zjawiskiem wpływającym na dokład-
ność wyznaczania pozycji jest zmienność prędkości dźwięku w 
wodzie i jej znajomość. 
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Poniżej przedstawiono transponder będący elementem syste-
mu nawigacji podwodnej z długą LBL lub ultrakrótką USBL linią 
bazy 

 

 
Rys. 2. Transponder systemu LBL [14] 

 
Innym, podwodnym systemem jest wielosensorowy moduł roz-

poznania i obserwacji podwodnej, który został wyposażony m.in. w 
czujniki pola hydroakustycznego, magnetycznego, elektrycznego i 
hydrodynamicznego oraz układy rejestrujące, przetwarzające i 
nadawcze. Są one elementami zintegrowanego systemu kontroli 
zmian pól fizycznych w środowisku morskim. Proces posadowienia 
odbywa się z jednostki pływającej wyposażonej w żuraw, a od 
dokładności wyznaczenia jego położenia na dnie zależy dokładność 
wyznaczania położenia 

 

 
Rys. 3. Wystawianie pławy pomiarowej [10] 

 

Pozyskana informacja geoprzestrzenna umożliwia jej wizuali-
zację, zazwyczaj w płaszczyźnie horyzontalnej, w układzie względ-
nym do elementów naziemnych (zlokalizowanych na dnie) systemu 
z długą linią bazy lub systemu z ultrakrótką linią bazy w układzie 
względem jednostki pływającej. 

Zobrazowanie położenia obiektu z wykorzystaniem systemu 
nawigacji podwodnej przedstawiono na rys. 4.  

 

 
Rys. 4. Zobrazowanie położenia obiektu z wykorzystaniem systemu 
nawigacji podwodnej [13] 

2. POZYCJONOWANIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ  
(BADAWCZEJ)  

Wyznaczenie położenia obiektu podwodnego jest możliwe na 
podstawie współrzędnych w lokalnych okładach współrzędnych 
związanych z systemem nawigacji podwodnej zlokalizowanym na 
dnie dla systemu z długą linią bazy lub na jednostce pływającej dla 
systemu z ultrakrótką linią bazy. W obu przypadkach, pozycjonowa-
nie wystawienia elementów systemu LBL oraz  pozycjonowanie 
obiektu względem głowicy systemu USBL jest zdeterminowane 
dokładnością wyznaczania współrzędnych pozycji w rejonie opera-
cyjnym. 

Globalne i lokalne systemy pozycyjne, szczególnie systemy ra-
dionawigacyjne, umożliwiają wyznaczanie współrzędnych pozycji 
dokładnością około: 
– 1 m dla systemów morskich (DGPS) z pokryciem dla całej po-

wierzchni Morza Bałtyckiego, 
– 0.4 m dla systemu EGNOS z pokryciem całej powierzchni Euro-

py, 
– 0.03m dla radionawigacyjnych systemów geodezyjnych, nawet 

w czasie rzeczywistym, w odległościach od stacji bazowych sys-
temów telefonii komórkowej umożliwiających nawiązanie łącz-
ności transmisji danych. 
Strefę działania jako obszar umożliwiający odbiór sygnałów 

zawierających poprawki parametrów do udokładnienia współrzęd-
nych pozycji dla systemu EGNOS (European Geostationary Naviga-
tion Overlay Service) przedstawiono na rys. 4, a pokrycie po-
wierzchni poprawkami systemu TPI NET Pro, dedykowanego od-
biornikom Sokkia i Topcon przedstawiono na rys. 5. 
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Rys. 4. Strefa działania systemu EGNOS [12] 

 

 
Rys. 5. Zasięgi stacji systemu TPI NET Pro [9, 11] 

3. TRAJEKTORIA PROMIENIA AKUSTYCZNEGO W WY-
ZNACZANIU POŁOŻENIA OBIEKTU PODWODNEGO  

Do wyznaczenie położenia obiektu podwodnego metodą aku-
styczną niezbędne są współrzędne jednostki pływającej, jej orienta-
cja przestrzenna i orientacja przetworników akustycznych echoson-
dy wielowiązkowej oraz ich położenie w stosunku do środka ciężko-
ści jednostki pływającej. 

W wyniku nieprostoliniowej trajektorii promienia akustycznego, 
emitowanego przez przetwornik elektroakustyczny echosondy 
wielowiązkowej lub sonaru, wyznaczenie punktu odbicia fali od dna 
jest możliwe na podstawie znajomości pionowego rozkładu prędko-
ści dźwięku w wodzie, powodującego jego odchylenie od toru pro-
stoliniowego [8]. 

Do określenia drogi promienia akustycznego wymagane jest 
całkowanie jego odcinków dr na podstawie współzależności trygo-
nometrycznych. Założenie prostoliniowości propagacji fali akustycz-
nej umożliwia wyznaczenie punktów odbicia fali akustycznej dla 
każdego promienia emitowanego w dolnej półsferze jednostki po-
miarowej. W rzeczywistości, występowanie refrakcji może spowo-
dować ugięcie fali akustycznej oraz zakrzywienie jej toru w kierunku 
powierzchni bez odbicia od dna. W punkcie zwrotnym promień 

przyjmuje kierunek poziomy, tzn. że 0
dr

dH
;  1cos . Wobec 

prawa Snella [1, 3, 8], warunek ten spełniony jest na głębokości  H, 
na której 
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czyli punkt zwrotny promienia na głębokości Hz opisuje warunek: 
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Charakterystyczną cechą trajektorii promieni fali akustycznej 
jest ich ciągła zmiana kierunku w taki sposób, że zakrzywiają się 
zawsze w kierunku mniejszej prędkości  c(H1).  

Dokładniejszym modelem jest model, w którym środowisko 
propagacji jest podzielone na warstwy o liniowej zmianie prędkości 
dźwięku. W tym przypadku nie prędkość dźwięku, a jej gradient 
podlega nieciągłości na granicach. Promień akustyczny nie jest 
prostoliniowy, tylko łukiem okręgu. Krzywizna promienia, gdy prze-
chodzi przez granicę warstw, jest nieciągła. 

Niech 1 ii HH , i = (1,2,3…)    oznacza grubość warstwy o 

stałym gradiencie prędkości dźwięku w wodzie, ci  i i  oznaczają 
odpowiednio prędkość dźwięku i kąt wyjścia promienia akustyczne-
go w niższej granicy każdej warstwy. Są one związane prawem 

Snella [1, 3, 8], gdzie stała zależy od kąta wyjścia i  promienia 
akustycznego ze źródła (przetwornika echosondy). Gradient pręd-
kości dźwięku w wodzie w  i - tej warstwie wynosi [1, 3, 8]: 
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Hn i 1  oraz całkując względem   uzyskuje się zależ-

ność na poziome przesunięcie punktu odbicia fali akustycznej s od 
punktu będącego odbiciem w wyniku prostoliniowej propagacji [1, 3, 
8]: 
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a  jest względnym gradientem prędkości 

dźwięku w i -tej warstwie, a 1i , 1  - kątami wyjścia promienia 

na jej granicach. 
Na rys. 6, 8, 10 przedstawiono trajektorię fali akustycznej pro-

mieniowanej ukośnie w sektorze do 50 (odchylenie od pionu), 
natomiast na rys. 7, 9, 11 przedstawiono poziome przesunięcie 

punktu odbicia fali akustycznej w sektorze do 60 w warunkach 
refrakcji dodatnie, ujemnej i o zmiennym znaku występujących pod 
wpływem zmian prędkości dźwięku. 

 

 
Rys. 6. Rozchodzenie się fal akustycznych w warunkach refrakcji 
dodatniej [8] 
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Rys. 7. Poziome przesunięcie punktu odbicia fali akustycznej  w 
warunkach refrakcji dodatniej [8] 

 

 
Rys. 8. Rozchodzenie się fal akustycznych w warunkach refrakcji 
ujemnej [8] 

 

 
Rys. 9. Poziome przesunięcie punktu odbicia fali akustycznej  w 
warunkach refrakcji ujemnej [8] 

 

 
Rys. 10. Rozchodzenie się fal akustycznych w warunkach refrakcji 
o zmiennym znaku [8] 

 
Rys. 11. Poziome przesunięcie punktu odbicia fali akustycznej  w 
warunkach refrakcji o zmiennym znaku [8] 

PODSUMOWANIE 

Wyznaczanie współrzędnych pozycji obiektu podwodnego w 
procesie wystawienia systemu nawigacji podwodnej oraz podjęcia 
elementów systemu, np. po zakończonych testach, wymaga znajo-
mości położenia jednostki pływającej, będącej elementem systemu 
nawigacji podwodnej lub wykonującej zadania specjalne, jak wysta-
wienie systemu. 

Dokładność pozycjonowania zależy od stosowanego systemu 
radionawigacyjnego oraz możliwości korzystania z infrastruktury w 
zależności od lokalizacji na morzu. Dokładność wyznaczenia poło-
żenia obiektu na dnie zależy od warunków propagacji fali akustycz-
nej w wodzie i uwzględnienia zjawiska refrakcji, co ma wpływ 
szczególnie przy dużych pionowych zmianach prędkości dźwięku 
(lato) oraz na dużych głębokościach. 
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Positioning of signal buoys in special applications 

In the paper the issues of determination of localisation of 

underwater objects as the underwater navigational infra-

structure for positioning of underwater moving objects and 

underwater detection modules have been presented. There 

have been assumed, that positioning is realized on the basis 

of the position of the vessel and the essential issue is to de-

termine the displacement of the reflection point of the acous-

tic wave as a result of refraction phenomenon. 
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