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WIDNOKRĄG JAKO UKŁAD ODNIESIENIA  
DLA ZORIENTOWANIA PRZESTRZENNEGO JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ 

 
W rozwiązaniach praktycznych wielu obszarów działalności naukowej, w przemyśle, biznesie oraz szeroko pojętej rozryw-

ce bardzo często są wykorzystywane systemy wizyjne. Zwykle moduły odpowiedzialne za akwizycję, analizę i przetwarzanie 
obrazów są częścią większego, bardziej złożonego systemu na rzecz którego pracują, jednakże, choć znacznie rzadziej, mogą 
stanowić rozwiązanie autonomiczne. Metody i techniki stosowane w badaniach z wykorzystaniem systemów wizyjnych prowa-
dzonych przez naukowców we wszystkich środowiskach fizycznych, tj. na lądzie, na wodzie i w powietrzu są podobne, a uzy-
skiwane wyniki zbieżne. W artykule tym dokonano analizy wykorzystania linii widnokręgu jako układu odniesienia przy wyko-
nywaniu typowych zadań nawigacyjnych jednostek nawodnych, czy stabilizowania platformy nośnej dla innych systemów ak-
tywnych. 

 

WSTĘP 

Działalność człowieka na morzu to jedna z pierwotnych aktyw-
ności ludzkiej, przejawiająca się w różnych formach i specjalno-
ściach. Przez wieki ludzie tworzyli i doskonalili techniki umożliwiają-
ce wykorzystanie potencjału morza. Jednakże w ostatnim okresie 
obserwuje się wzmożoną aktywność na akwenach wodnych, przy-
kładowo gwałtowny wzrost zainteresowania morskim transportem 
energii czy eksploatacją podwodnych złóż ropy i gazu. Wielkie 
zainteresowanie wzbudza również rozwój morskiej energetyki wia-
trowej. Należy zwrócić uwagę, że działalność stricte „morska” od-
bywa się w ścisłej korelacji z przedsięwzięciami w strefie nadmor-
skiej, co pociąga za sobą budowę nowych i rozbudowę istniejących 
instalacji infrastruktury przybrzeżnej. Stymuluje to rozwój danego 
regionu, bowiem powstają gazociągi i terminale LPG, fabryki, auto-
strady i połączenia kolejowe oraz typowe dla społeczności dobra 
cywilizacyjne: mieszkania, sklepy, ośrodki nauki, oświaty i kultury. 
Ponadto wybrzeże będąc bardzo atrakcyjną lokalizacją posiada 
olbrzymi potencjał dla działalności turystycznej i rekreacyjnej. Wy-
mienione powyżej aktywności nie wyczerpują wszystkich możliwo-
ści. W istocie omawianą przestrzeń należy powiększyć o aspekty 
takie jak handel morski, ochronę środowiska oraz badania naukowe. 
Natomiast osobną dziedzinę stanowią szeroko pojęte bezpieczeń-
stwo morskie, działania militarne i ochrona granic państwa. W ni-
niejszej pracy ostatnie z wymienionych będą stanowiły kluczowy 
obszar zainteresowania, chociaż jego efekty mogą być z powodze-
niem zastosowane w pozostałych domenach. 

Współczesne czasy charakteryzuje dynamiczny rozwój nauko-
wo-techniczny, mający ogromny wpływ na poprawę jakości życia 
społeczeństw. Gwałtownie przyspieszający postęp cywilizacyjny 
sprawia, że jednym z kluczowych aspektów praktycznie we wszyst-
kich dziedzinach działalności człowieka staje się szybki dostęp do 
pewnej informacji. Zapotrzebowanie na informację stale rośnie, a 
obszary takie jak gospodarka, energetyka, transport i wojsko są 
szczególnie zależne od dokładnej informacji oraz sprawnego jej 
obiegu. Panuje powszechna opinia, że pierwsza dekada XXI wieku 
sformułowała nowy etap rozwoju jako erę informacyjną. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wiarygodne i na czas otrzymane 
dane, a zatem i wiedza o dokładnej chwilowej orientacji przestrzen-

nej obiektu nawigacji jest niezbędna nawigatorowi bądź aplikacji 
sterującej procesem nawigowania podczas manewrowania tą jed-
nostką. Warto zwrócić uwagę, że tylko „prawdziwa” informacja 
niesie jakąś wartość, natomiast informacja „nieprawdziwa” pozyska-
na przy błędnej interpretacji danych może stanowić poważne zagro-
żenie, a w najmniej niebezpiecznym scenariuszu wprowadza po 
prostu „szum informacyjny”. Ruch jednostki na morzu jest złożony z 
uwagi na zmienne siły oddziaływania wody na kadłub, panujące 
warunki atmosferyczne oraz działanie napędu własnego jednostki. 
Jednak w przypadku klasycznych zadań nawigacyjnych, obiekt 
nawigacji jest traktowany jako punkt materialny poruszający się 
określonym kursem i z określoną prędkością w nawigacyjnym ukła-
dzie odniesienia [2]. W tym przypadku istotna jest pozycja obser-
wowana i nie ma potrzeby śledzenia chwilowych parametrów ruchu 
oraz położenia kadłuba podlegającemu działaniu sił własnych i 
otoczenia, ponieważ parametry te nie mają wpływu na ogólne zada-
nie nawigacyjne [1]. Inaczej jest podczas realizacji zadań przez 
statki specjalne, np. hydrograficzne lub dźwigi wodne w czasie 
prowadzenia prac podwodnych, instalacji infrastruktury, rurociągów, 
itp., gdzie działają systemy dynamicznego pozycjonowania. Podob-
ne aplikacje wspomagają okręty wojenne w trakcie wykonywania 
zadań bojowych takich jak wykrywanie, śledzenie oraz strzelanie do 
celów powietrznych i wodnych. W tym przypadku chwilowe wartości 
parametrów określających zorientowanie kadłuba jednostki jest 
kluczowe. Najczęściej stosowanymi obecnie systemami do określa-
nia orientacji przestrzennej są systemy nawigacji inercjalnej (INS), 
które poza określaniem bieżącej pozycji okrętu w stosunku do pozy-
cji początkowej metodą zliczania ], wyznaczają kąty orientacji (kąty 
Eulera, ang. roll, pitch, yaw) z bardzo dużą częstotliwością. Proble-
mem jest jednak ich dokładność. W przypadku obiektów statycz-
nych lub wolno zmieniających swoją orientację i/lub położenie 
(przyspieszenia obiektu są pomijalne w stosunku do przyspieszenia 
grawitacyjnego) systemy inercjalne dają zazwyczaj gwarancję po-
prawnego działania i dokładnych wskazań. Niestety użycie tych 
systemów w stosunku do obiektów dynamicznych nie zawsze pro-
wadzi do satysfakcjonujących rezultatów. Uzyskanie dokładnych 
pomiarów w takim przypadku wymaga zastosowania systemów 
inercjalnych wyposażonych w precyzyjne i zaawansowane techno-
logicznie sensory oraz modele kuli ziemskiej. Wadą tego rozwiąza-
nia jest duży koszt, a także ich ograniczona dostępność. Poza tym 
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wykorzystywana w nich technologia jest silnie strzeżona, gdyż jej 
najczęstszym zastosowaniem są systemy wojskowe. Wymienione 
powody skłoniły badaczy do poszukiwania nowych rozwiązań. 
Obecnie coraz częściej mają zastosowanie systemy w których 
pozycjonowanie bądź naprowadzanie obiektu nawigacji odbywa się 
przy użyciu kilku technik. 

1. MODEL MATEMATYCZNY WIDNOKRĘGU  

1.1. Definicja i kształt widnokręgu  

Widnokrąg jest wyrazem polskim, natomiast w języku angiel-
skim to samo zjawisko występuje pod pojęciem horyzont (ang. 
horizon). 

Najprościej można powiedzieć, że widnokrąg to linia pozornego 
zetknięcia nieboskłonu z powierzchnią Ziemi. W terenie otwartym 
oraz na morzu widnokrąg ma kształt okręgu, którego wielkość (pro-
mień) zależy od wysokości z jakiej postrzega go obserwator. Im 
wyżej znajduje się obserwator, tym dystans do widnokręgu jest 
większy. Na rysunku 1. w sposób obrazowy przedstawiono zależ-
ność wielkości widnokręgu od wysokości obserwacji. 

 

 
Rys. 1. Powstawanie widnokręgu i jego zależność wielkości widno-
kręgu od wysokości obserwatora. Opracowanie własne. 

 
Punkt A znajduje się na wysokości 0m (poziom gruntu). Wraz 

ze wzrostem wysokości obserwacji wzrasta odległości do widnokrę-
gu oraz jego promień. 

Odległość od punktu obserwacji do widnokręgu (punkt styczno-
ści z powierzchnią ziemi promienia ocznego) obliczana jest z zależ-
ności: 

2
1

))2(( HRHd   (1) 

 
lub prościej dla małych H  
 

Hd 57,3  (2) 

 
Z powyższego rysunku wynika, że chociaż w istocie widnokrąg 

w całości ma kształt okręgu, to zwykle z uwagi na zawężone pole 
widzenia kamery lub zmysłu wzroku człowieka oraz niewielkie wy-
sokości na których dokonuje się obserwacji osiągające wartości do 

kilkunastu kilometrów w stosunku do rozmiarów Ziemi, widnokrąg 
jest postrzegany jako linia prosta lub prawie prosta, rysunek 2. 
 

 
a.) 

 
b.) 

 
c.) 
Rys. 2. Obrazy przedstawiają fragment widnokręgu postrzegany z 
różnych wysokości; a.) 100m, b.) 33km, c.) 400km. Źródło Internet  

1.2. Model matematyczny  

Z rysunku 2. można odnieść przeświadczenie, że na kształt 
widnokręgu ma wpływ wyłącznie wysokość na której znajduje się 
obserwator. W rzeczywistości na stan i wyrazistość widnokręgu 
mają wpływ także zakłócenia związane z procesem akwizycji obra-
zu. Wpływ zakłóceń zostanie zbadany w następnym rozdziale, 
natomiast w tym podrozdziale przedstawiono model matematyczny 
widnokręgu. 

Prosty model krzywizny Ziemi został zaproponowany w pracy 
[3], w której autor przedstawia (rys. 3) prostą zależność krzywizny 
widnokręgu od szerokości kąta widzenia z pominięciem wysokości 
obserwacji: 

2
122 )( XRRS   (3) 

 

 
Rys. 3. Model widnokręgu oraz krzywizny Ziemi wg [3] 
 

Niestety w artykule tym brak jest informacji w jaki sposób 
przyjmowana jest do obliczeń wartości X. Badanie przeprowadzono 
na  przykładzie zdjęcia widnokręgu wykonanego z wysokości 35000 
stóp i z kątem obserwacji poziomej 62,7. Według autora poszuki-
wana wartość S (strzałka łuku, ang. sagitta) wynosi 0,51 poniżej 
linii widnokręgu oraz 17 pikseli (brak danych o rozdzielczości zdję-
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cia). Wyniki te zostaną porównane w dalszej części artykułu z przy-
kładowymi wyliczeniami opartymi na zaprezentowanym modelu 
matematycznym widnokręgu. 

Rysunek 4. bardziej szczegółowo prezentuje ideę powstawania 
widnokręgu wraz z aparatem geometrii i trygonometrii (zaznaczone 
techniczne linie i kąty) niezbędnym do obliczenia poszukiwanych 
parametrów. Najistotniejszym z nich jest wielkość strzałki łuku, 
ponieważ w prosty sposób jest ona miernikiem krzywizny widnokrę-
gu. Strzałka łuku, to odcinek pomiędzy punktami K i P, łącząca 
środek łuku BC ze środkiem cięciwy BC. 
 

 
Rys. 4.  Idea tworzenia się widnokręgu. Opracowanie własne. 
 

W tabeli 1. przedstawiono wykaz oraz opis używanych parame-
trów wraz z równaniami umożliwiającymi ich wyliczenie. 
 

Tab. 1. Wykaz parametrów i równań  
Zmienna Równanie/wartość 

zmiennej 
Opis 

R 6371 km promień Ziemi 
FoV zakres wartości:  

60-120 
pole widzenia w poziomie 

p wartości: 
1920; 3840 

rozdzielczość obrazu w poziomie 

ß arcsin(R/(h1+R) kąt AOP 
d sqrt(h1*(h1+2*R)) odległość do widnokręgu (AP) 
rw (d*R)/(h1+R) promień okręgu tworzącego widnokrąg 
h2 (h1*R)/(h+R) odległość od poziomu Ziemi do płaszczy-

zny widnokręgu 
h h1+h2 wysokość obserwatora powyżej płaszczy-

zny widnokręgu 
s rw*(1-cos(FoV/2)) strzałka łuku, wysokość cięciwy BC dana 

jako odległość KP 
Wd arctan(h/rw) lub 90-beta kąt pomiędzy linią poziomą, a odcinkiem 

AP 
Cd arctan(h/rw-s) kąt pomiędzy linią poziomą, a odcinkiem 

AK 
Sd Cd-Wd kąt KAP 
Spx p*d/R*tan(FoV/4)/2  wysokość strzałki łuku w pikselach 

2. ANALIZA ZASTOSOWAŃ WIDNOKRĘGU  

2.1. Zakłócenia 

Wysokość obserwacji nie jest jedynym parametrem mającym 
wpływ na kształt widnokręgu oraz to w jaki sposób jest on postrze-
gany. Duży w tym udział ma sprzęt zastosowany do akwizycji obra-
zu, w szczególności rodzaj soczewek. Soczewki typu „rybie oko” 

powodują, że szczegóły obrazu znajdujące się poza poziomą osią 
obrazu są mocno zniekształcone. Rysunek 5 przedstawia przykła-
dowe obrazy widnokręgu wykonane z niewielkiej wysokości so-
czewką typu „rybie oko” z charakterystycznymi zniekształceniami 
wklęsłymi i wypukłymi. Nie jest to obraz rzeczywisty, na jego bazie 
nie można dokonywać przetwarzania i analizy obrazu. 

 

 
a.) 
 

 
b.) 
Rys. 5.  Zniekształcenia widnokręgu, a.) wklęsłe, b.) wypukłe. Źró-
dło: Internet. 
 

Każda soczewka wprowadza podobne zniekształcenia, stąd 
przed dokonywaniem pomiarów wymagana jest kalibracja sprzętu. 

Innym rodzajem zniekształceń jest refrakcja ziemska. Zjawisko 
to polega na ugięciu promieni świetlnych wysłanych przez obiekt na 
powierzchni Ziemi wskutek fluktuacji ciśnienia, temperatury i wilgot-
ności. Efekt refrakcji ziemskiej jest największy dla obiektów znajdu-
jących się w pobliżu Ziemi i wysyłających promienie równolegle do 
jej powierzchni. W geodezji często przyjmuje się stałą wartość 
krzywizny toru promienia świetlnego i opisuje się liczbą zwaną 
współczynnikiem refrakcji, zdefiniowanym jako stosunek promienia 
krzywizny Ziemi do promienia krzywizny toru światła: 

 

'R

R
k   (3) 

 
gdzie: 
R – promień krzywizny kuli ziemskiej, około 6371km, 
R’ – promień krzywizny toru światła 
 
Rysunek 6. przedstawia zjawisko powstawania refrakcji ziem-

skiej w pobliżu jej powierzchni. 
 

 
 

Rys. 6.  Zjawisko refrakcji, opracowanie własne. 
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2.2. Badania 

W tym paragrafie, stosując równania z tabeli 1., zostanie doko-
nane obliczenie wartości strzałki łuku dla kilku różnych danych 
wysokości h1 oraz szerokości pola widzenia FoV. 

Kluczowym parametrem w badaniach jest wysokość z jakiej 
dokonuje się obserwacji widnokręgu. Ponieważ w zastosowaniach 
praktycznych zmierzających do zaakceptowania widnokręgu jako 
linii prostej wymagana jest niewielka wysokość, przyjęto cztery 
wartości: 2m, 10m, 20m oraz 100m. Dodatkowo, w celu porównania 
prezentowanego modelu z modelem Lyncha, dokonano obliczeń dla 
wysokości 35000 stóp (10668m). Wielkością poszukiwaną jest 
wysokość strzałki łuku wyrażona w pikselach, ponieważ ostatecznie 
ten parametr decyduje, czy fragment widocznego w polu widzenia 
widnokręgu jest, czy też nie jest pojedynczą linią prostą. 

W tabeli 2. umieszczono przykładowe dane oraz wyniki obli-
czeń. 

Tab. 2. Przykładowe dane i wyniki obliczeń strzałki łuku  

2.3. Analiza wyników 

Z tabeli 2. wynika, że wraz ze wzrostem wysokości obserwacji 
zwiększa się strzałka łuku. Podobnie strzałka łuku rośnie, jeśli 
zwiększa się pole widzenia kamery lub jej rozdzielczość pozioma. W 
przypadku, gdy wartość strzałki łuku zbliża się do jedności, należy 
mieć na uwadze, że algorytmy technologii wizyjnej rozdzielą jedną 
długą linię prostą postrzeganego widnokręgu, i utworzą co najmniej 
dwie linie proste. Dlatego zwiększanie pola widzenia oraz rozdziel-
czości obrazu nie sprzyja utrzymaniu widnokręgu jako pojedynczej 
linii prostej, którą można by wykorzystać jako układ odniesienia w 
przypadku określania orientacji przestrzennej jednostki pływającej. 
Na poniższym wykresie zaprezentowano badane zależności. 

PODSUMOWANIE 

Linia widnokręgu może być traktowana jako układ odniesienia 
w zastosowaniach praktycznych wymagających parametrów zorien-
towania przestrzennego jednostki pływającej. Jednakże należy mieć 
na uwadze, że wzrost wysokości obserwacji, powiększanie pola 
obserwacji oraz rozdzielczości obrazu zwiększa możliwość rozdzie-
lenia pojedynczej linii prostej widnokręgu na dwie lub więcej linii. 
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Horizon as reference system  
for the spatial orientation of the vessel 

In practical solutions to many areas of scientific activity, 
in industry, business and broadly understood entertainment, 
vision systems are often used. Usually, the modules responsi-
ble for acquisition, analysis, and image processing are part 
of a larger, more complex system for which they work, but, 
albeit much less frequently, can be autonomous. The methods 
and techniques used in video-based research conducted by 
researchers in all physical environments, i.e. on land, water 
and air, are similar, and the results obtained converge. This 
article analyzes the use of the horizon line as a reference 
system for performing typical navigational tasks of surface 
vessels or stabilizing the platform for other active systems. 
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lp. h1 
[m] 

FoV 
[] 

HP 
[px] 

KP 
[km] 

Sd  
[] 

SPx  
[px] 

1 2 60 1920 0,676 0,007 0,204 
2 3840 0,676 0,007 0,407 
3 90 1920 1,479 0,0188 0,315 
4 3840 1,479 0,0188 0,630 
5 120 1920 2,523 0,0454 0,439 
6 3840 2,523 0,0454 0.878 
7 10 60 1920 1,513 0,0157 0,456 
8 3840 1,513 0,0157 0,912 
9 90 1920 3,307 0,0421 0,705 

10 3840 3,307 0,0421 1.409 
11 120 1920 5,644 0,1015 0,982 
12 3840 5,644 0,1015 1,964 
13 20 60 1920 2,139 0,0222 0,645 
14 3840 2,139 0,0222 1,289 
15 90 1920 4,677 0,0595 0,996 
16 3840 4,677 0,0595 1,993 
17 120 1920 7,982 0,1436 1,389 
18 3840 7,982 0,1436 2,777 
19 100 60 1920 4,783 0,0497 1,441 
20 3840 4,783 0,0497 2,882 
21 90 1920 10,427 0,133 2,228 
22 3840 10,427 0,133 4,456 
23 120 1920 17,849 0,321 3,105 
24 3840 17,849 0,321 6,211 
25 10668 

35000ft 
62,7 1920 53,765 0,565 15,570 

26 3840 53,765 0,565 31,193 
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