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WYKRYWANIE I LOKALIZOWANIE OBIEKTÓW PODWODNYCH SONAREM 
BOCZNYM JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI 

 
W artykule omówiony został aspekt wykrywania i lokalizowania obiektów podwodnych za pomocą hydrograficznego sona-

ru bocznego. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania sonarów przeznaczonych do badań hydrograficznych w opera-
cjach poszukiwania i detekcji obiektów minopodobnych. Dokonano ogólnej charakterystyki techniki sonarów bocznych zwra-
cając szczególną uwagę na zalety i wady dwóch wariantów. W artykule zamieszczono wyniki wybranych prac sonarowych 
wykonanych z pokładu okrętu hydrograficznego ORP Arctowski.   

 

WSTĘP 

Każda wojna pozostawia na długo swoje ślady w postaci znisz-
czeń, ruin, rozbitego sprzętu wojskowego, broni i amunicji. Najwię-
cej niebezpiecznych pozostałości kryje ziemia, w której do dzisiaj 
znajduje się broń strzelecka i niewybuchy. Problemy znacznie trud-
niejsze i bardziej skomplikowane technicznie przedstawiają akweny 
morskie. Według udokumentowanych danych, podczas II wojny 
światowej na Bałtyku postawiono 84 959 min morskich [1].  

Po zakończeniu działań wojennych na wielką skalę prowadzo-
no prace trałowe i minerskie, w wyniku których większość min zo-
stała odnaleziona i zniszczona. Z oceny sytuacji podwodnej polskiej 
wyłącznej strefy ekonomicznej Bałtyku wynika, że na dnie morskim 
zlokalizowano ponad 20 000 przeszkód podwodnych – w tym około 
1000 wraków. Wciąż jednak na swoje odkrycie i zneutralizowanie 
czeka dziesiątki min morskich, torped, bomb lotniczych czy poci-
sków artyleryjskich. Proces oczyszczania dna morskiego z materia-
łów wybuchowych jest procesem skomplikowanym i wieloaspekto-
wym.  

Rozwój konstrukcji min, wdrażanie zaawansowanych technolo-
gii, w tym mikroprocesorów, spowodowało, że kwestie ich skutecz-
nego wykrywania i zwalczania pozostały po dzień dzisiejszy pro-
blemem złożonym i otwartym. Wymusza to potrzebę stosowania 
zmiennych technik poszukiwania i niszczenia. Wysoką efektywność 
poszukiwania, niezależnie od pory roku i pionowego rozkładu pręd-
kości dźwięku można uzyskać sonarami o zmiennym zanurzeniu 
anteny. Do tej grupy sonarów można w pewnym sensie zaliczyć 
hydrograficzne sonary boczne. Sonary te posiadają nieco odmienne 
przeznaczenie, ograniczające się w istocie do aplikacji cywilnych o 
charakterze hydrograficznym. Nie wyklucza to jednak, iż urządzenia 
te można z powodzeniem wykorzystać do poszukiwania i wykrywa-
nia obiektów minopodobnych MLO (ang. mine-like objects).  

1. SONARY BOCZNE W WARIANCIE BURTOWYM  
I HOLOWANYM  

1.1. Klasyfikacja ogólna  

Sonary boczne SSS (ang. Side Scan Sonar) ze względu na 
miejsce umieszczenia przetworników możemy podzielić zasadniczo 
na dwie podstawowe kategorie: 
a) burtowe sonary boczne HMS (ang. hull-mounted sonar); 
b) holowane sonary boczne (ang. towed side scan sonar). 

Sonary burtowe, nazywane często sonarami kadłubowymi, po-
siadają anteny nadawczo-odbiorcze (przetworniki) zamontowane na 
stałe wzdłuż prawej i lewej burty jednostki, poniżej linii wodnej.  
W sonarze bocznym typu towfish przetworniki umieszczone są  
w metalowym, hydrodynamicznym korpusie holowanym za rufą 
jednostki za pomocą kabloliny. Przetworniki hydroakustyczne insta-
luje się także na zdalnie kierowanych pojazdach podwodnych ROV 
(ang. Remotely Operated Vehicle) lub pojazdach z własnym, nieza-
leżnym źródłem zasilania AUV (ang. Autonomous Underwater 
Vehicle). Na rys. 1 przedstawiono przykład sonaru burtowego  
i holowanego.  

 

 
Rys. 1. Sonar burtowy ACSON-100 (a) i sonar holowany DF-1000 
(b) 

1.2. Sonar burtowy czy holowany? 

Najczęściej i najpowszechniej stosowany jest sonar boczny w 
wariancie holowanym, który posiada wiele zalet. Rejestrowane dane 
sonarowe charakteryzują się wysoką rozdzielczością. Poprzez 
zmniejszenie odległości przetwornik-dno uzyskuje się maksymalny 
efekt powstawania cienia akustycznego, zmniejszony wpływ oddzia-
ływania powierzchni morza na zapis obrazów sonarowych oraz 
możliwość holowania sonaru poniżej warstwy termokliny, która 
powoduje odbijanie i absorpcję  energii akustycznej. Ponadto od-
dzielenie przetworników od kadłuba jednostki holującej zmniejsza 
wpływ zjawiska przenoszenia ruchu platformy na zobrazowanie 
sonarowe. Wariant holowany nie jest pozbawiony cech ujemnych. 
Warto zwrócić uwagę, że aby opuścić, holować oraz wyciągnąć 
„rybkę” potrzebny jest specjalny sprzęt (żurawik, rama wychylna, 
kabel holujący) bez którego trudno byłoby prowadzić prace sonaro-
we. Ponadto operator sonaru holowanego nie jest w stanie przewi-
dzieć zmieniającego się w trakcie pomiarów ukształtowania dna czy 
obecności skał, wraków i przeszkód naturalnych. Te stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie utraty lub uszkodzenia sonaru. Najwięk-
szą chyba jednak wadą jest to, iż niezwykle trudno jest dokładnie 
określić pozycję sonaru w płaszczyźnie horyzontalnej. W przypadku 
sonaru bocznego, którego przetworniki zamocowane są na stałe w 
poszyciu kadłuba określenie dokładnej pozycji obiektu podwodnego 
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nie stanowi problemu. Wynika to bowiem z faktu znajomości pozycji 
zamontowania przetwornika sonaru. Niestety dość istotną wadą 
sonarów burtowych jest mniejsza zdolność rozdzielcza systemu 
sonarowego z uwagi na odległość przetwornik-dno oraz geometrię 
rozchodzącego się impulsu akustycznego. Dlatego optymalne pa-
rametry pracy sonarów burtowych uzyskuje się zasadniczo w akwe-
nach płytkowodnych [2].  

1.3. Elementy systemu sonaru bocznego 

Podstawowe elementy systemu sonaru bocznego to nośnik 
przetworników hydroakustycznych tzw. „rybka”, urządzenie nadaw-
czo-odbiorcze, moduł rejestracji i archiwizacji danych z oprogramo-
waniem sterującym oraz kablolina łącząca wymienione komponenty 
(rys. 2). Elementem odpowiedzialnym za rejestrację, archiwizację i 
zobrazowanie danych sonarowych jest komputer (laptop) z odpo-
wiednim oprogramowaniem (np. CODA DA, SonarWiz, SonarPro, 
Discover). Dane zapisane na dysku twardym, można wielokrotnie 
odtwarzać w procesie analizy i przetwarzania. „Rybka” holowana na 
kablolinie o długości od 25 m do 350 m emituje wiązkę akustyczną, 
wąską w płaszczyźnie poziomej (0,2° - 2°) i szeroką w płaszczyźnie 
pionowej (40° - 50°) [3]. Cyfrowe połączenie komunikacyjne z po-
kładowym komputerem umożliwia równoczesną transmisję danych 
standardowej i wyższej częstotliwości. Impulsy rozchodzą się w 
kierunku prostopadłym do ruchu jednostki pomiarowej. Dzięki tak 
ukształtowanej wiązce sonar boczny posiada zdolność do zobrazo-
wania i rozróżniania obiektów podwodnych o niewielkich rozmia-
rach. 

 
Rys. 2. Podstawowe komponenty systemu sonaru bocznego  
(a) urządzenie nadawczo-odbiorcze, (b) laptop z oprogramowaniem, 
(c) kablolina, (d) "rybka" towfish 

 
Możliwości rozdzielcze sonaru bocznego zależą w głównej mie-

rze od zastosowanej częstotliwości pracy urządzenia. Typowe 
częstotliwości operacyjne sonarów bocznych wykorzystywanych w 
pomiarach hydrograficznych mieszczą się w zakresie 100 kHz – 
1MHz. Im wyższa częstotliwość sygnału tym sonar boczny posiada 
większą rozróżnialność dochodzącą nawet do kilku centymetrów. 
Niestety skuteczny zasięg działania jest wówczas znacznie ograni-
czony do max 25 m – 75 m. Sonary niskiej częstotliwości (100 kHz) 
cechuje duży zasięg działania (200 m – 300 m), ale kosztem 
zmniejszonej rozdzielczości zobrazowania [4]. Na rys. 3 pokazano 
różnicę w zobrazowaniu tego samego obiektu w kanale niskiej i 
wysokiej rozdzielczości.  

Sonar boczny stanowi dzisiaj jedno z podstawowych „narzędzi” 
hydrografa do monitorowania dna morskiego pod kątem wykrywania 
obecności wraków i innych obiektów podwodnych, stanowiących 
przeszkody nawigacyjne. Przeszkodą w nawigacji nazywać będzie-
my cokolwiek co utrudnia, zagraża lub uniemożliwia bezpieczne 
poruszanie się jednostki pływającej [5]. Z punktu widzenia bez-
piecznej nawigacji niezwykle istotnym jest wykrywanie wszystkich 
tych naturalnych jak i sztucznych cech dna, które w jakikolwiek 
sposób mogą zagrażać żegludze. Mogą to być zarówno odosobnio-

ne skały, głazy leżące na płaskim, piaszczystym dni, sterczyny, 
płycizny, mielizny, gwałtowne wzniesienia dna, wraki statków, rury 
refulacyjne, kontenery i inne. Oczywiście poszukiwanie i wykrywanie 
każdego obiektu podwodnego na głębokości np. 100 m jest nieprak-
tyczne czy wręcz niezasadne z punku widzenia służby hydrogra-
ficznej. Dlatego Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzne IHO 
(ang. International Hydrographic Organization) określiła minimalne 
rozmiary obiektów, które należy badać w zakresie pomiarów hydro-
graficznych [6].  

 

 
Rys. 3. Wrak trałowca na dnie Zatoki Puckiej, (a) dane 100 kHz, (b) 
dane 500 kHz. Pomiary ORP Arctowski, 2014 r. 

 
Poszukiwanie i lokalizowanie obiektów podwodnych oraz wery-

fikowanie danych o już wykrytych obiektach a także kontrolne 
sprawdzanie akwenów może być realizowane różnymi metodami, 
przez różne siły. Samo poszukiwanie obiektów jest przede wszyst-
kim zadaniem sił obrony przeciwminowej (OPM). Jednakże może to 
być przedmiotem działań prowadzonych przez siły i środki służby 
hydrograficznej. Należy tu jednak wyraźnie zaznaczyć, iż prace 
hydrograficzne prowadzone w celach zbierania materiałów dla 
potrzeb działań minowych wymagają dużo większych dokładności, 
niż wymagania dla prac wykonywanych dla celów kartograficznych i 
bezpieczeństwa żeglugi [7]. 

2. ROZDZIELCZOŚĆ SONARU BOCZNEGO 

Sonary holowane o przeznaczeniu typowo hydrograficznym 
niejednokrotnie już potwierdziły swoje możliwości techniczne i nie-
bywałą efektywność, zwłaszcza w poszukiwaniach i zobrazowaniu 
różnorodnych, historycznych wraków takich chociażby jak „Titanic”, 
„Steuben” czy lotniskowiec „Graf Zeppelin”. Są to jednak obiekty 
znacznych rozmiarów co stanowi w pewnym sensie ułatwienie w 
klasycznych badaniach sonarowych. Tu nasuwa się pytanie czy 
typowy sonar hydrograficzny będzie w stanie wykryć i zlokalizować 
małogabarytowe obiekty leżące na dnie? Jeśli tak, to co sprawia, że 
urządzenie takie może wykryć cel o wymiarach poniżej 1 m?  

Rozdzielczość (rozróżnialność) sonaru hydrograficznego (so-
nar resolution) określana jest jako zdolność do rozróżniania elemen-
tów danego obiektu lub rozróżniania dwóch obiektów leżących 
blisko siebie. Zdolność ta wyrażana jest minimalną odległością 
pomiędzy tymi dwoma obiektami wykrywanymi i zobrazowanymi 
jako osobne echa sonarowe. Innymi słowy to poziom uszczegóło-
wienia obrazu sonarowego jaki można uzyskać na podstawie ze-
branych danych sonarowych [8]. Rozdzielczość sonaru może być 
rozpatrywana w dwóch kierunkach tj. w kierunku równoległym do 
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generalnego kursu przemieszczania się sonaru (rozdzielczość 
wzdłużna, pozioma) oraz w kierunku prostopadłym do ruchu (roz-
dzielczość odległościowa, poprzeczna, wgłębna). 

Rozdzielczość wzdłużna zwana często rozróżnialnością po-
ziomą to zdolność sonaru do oddzielenia i rozróżnienia dwóch 
osobnych celów leżących blisko siebie na linii równoległej do kie-
runku przemieszczania się [9]. Parametr ten zależny jest zasadni-
czo od dwóch czynników: 
a) szerokości wiązki w płaszczyźnie poziomej, 
b) prędkości holowania „ryby”. 

Rozdzielczość w odległości zwana niekiedy rozdzielczością 
poprzeczną to minimalna odległość pomiędzy dwoma obiektami 
leżącymi na jednej linii prostopadle do kierunku przemieszczania 
się, zobrazowanymi jako oddzielne (pojedyncze) cele. Nadrzędnym 
czynnikiem determinującym tą rozdzielczość jest długość impulsu 
sonarowego.  

Instrukcje operatorskie i specyfikacje producentów sonarów 
deklarują teoretyczną rozdzielczość rzędu nawet 0.05 m co ozna-
cza, że obiekty oddalone od siebie o 5 cm i więcej będą wykrywane 
i zobrazowane jako pojedyncze echa sonarowe. Jednakże tzw. 
praktyczna rozdzielczość rejestrowanych danych może różnić się od 
teoretycznej bowiem zależeć będzie od wielu dość istotnych czynni-
ków. Do nich należeć będą parametry techniczne wykorzystywane-
go sprzętu, rzeczywista geometria rozchodzącego się impulsu w 
toni morskiej, wybrany zakres pracy sonaru, warunki środowiskowe 
oraz rodzaj materiału z jakiego zbudowany jest obiekt będący 
przedmiotem badań.  

3. WYNIKI BADAŃ SONAROWYCH 

W styczniu 2003 r. okręt hydrograficzny ORP Arctowski  został 
wyposażony w cyfrowy sonar holowany EdgeTech DF-1000. Przez 
kolejne lata załoga „hydrografa” zdobywała doświadczenie w prak-
tycznym wykorzystaniu sonarów nowej generacji takich jak Klein 
3900 czy EdgeTech 4200. Poniżej przedstawione zostaną wybrane 
dane sonarowe (sonogramy), które zostały zarejestrowane z pokła-
du ORP Arctowski przez ostatnie kilka lat. Dane te pochodzą przede 
wszystkim z akwenu Zatoki Gdańskiej oraz wybranych rejonów 
Bałtyku południowego.  

Cyfrowe sonary boczne już w pierwszym roku użytkowania 
przez dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW (dZH MW) 
potwierdziły, że są w stanie wykrywać bardzo małe obiekty lub 
elementy konstrukcyjne leżące na dużych głębokościach. Przykła-
dem jest fragment sonogramu wraku „Wilhelm Gustloff” na rys. 4. 
Obraz sonarowy rufy zarejestrowany został w styczniu 2003 r. przez 
ORP „Arctowski”, na którym odbywało się szkolenie z zakresu 
obsługi sonaru DF-1000. Dobrze widoczne pary polerów na wraku 
spoczywającym 45 m pod powierzchnią morza świadczą o wysokiej 
klasie sprzętu i jego możliwościach technicznych. 

 

 
Rys. 4. Zdjęcie podwodne i sonarowe rufy wraku Wilhelm Gustloff. 
Pomiary sonarowe ORP Arctowski, 2003 r. Zdjęcie podwodne: 
www.deepimage.co.uk/ [dostęp 04.06.2009] 

 

Na rys. 5 przedstawiony jest obiekt minopodobny MLO o średnicy 
50 cm. Powyższy obraz sonarowy zarejestrowany sonarem Klein 
3900, operującym na częstotliwości 900 kHz, zakresie 50 m i holo-
wanym 5 m nad dnem (10 % zakresu). W powiększeniu widać 
wyraźnie czarny cień świadczący o tym, że obiekt ten wystaje po-
nad płaszczyznę dna. Cień powstały za obiektem minopodobnym 
rozpatrywany jest jako element kluczowy w jakiejkolwiek metodzie 
przetwarzania obrazu opartej na technikach CADCAC (ang. Compu-
ter-Aided Detection and Classification) wykorzystywanych w zobra-
zowaniach sonarowych [10]. Jest to technika oparta na algorytmach 
wykrywania i klasyfikacji obiektów na obrazach sonarowych, wyko-
rzystująca zaawansowane możliwości technologii komputerowej i 
specjalistycznego oprogramowania. 

 
Rys. 5. Obiekt minopodobny o średnicy 0,5 m. Pomiary ORP  
 Arctowski, sonar Klein 3900, 2013 r. 
 

Podczas wielu sondaży morskich, w których wykorzystywany 
był sonar holowany zgromadzono sporą liczbę rejestracji sonaro-
wych obrazujących ogromną różnorodność małych obiektów pod-
wodnych. Różnią się one przede wszystkim kształtem, ułożeniem 
na dnie, wielkością oraz wysokością nad linią dna. W ostatnich 
latach ORP „Mewa”, „Czajka” i „Flaming” wydobywały i unieszkodli-
wiały liczne torpedy zalegające między innymi na torach podejścio-
wych do portów handlowych w Gdyni i Gdańsku, na wysokości 
Skweru Kościuszki i plaży w Redłowie. W lipcu 2006 r jedna z takich 
torped wbita w dno znaleziona została na torze podejściowym do 
portu rybackiego Hel. Takie obiekty podwodne powinny być zweryfi-
kowane przez pojazd podwodny bądź wykwalifikowanych nurków a 
następnie usunięte, zwłaszcza jeśli znajdują się na płytkich akwe-
nach gdzie mogą stanowić przeszkodę nawigacyjną.  

Sonar holowany DF-1000 wielokrotnie wykorzystywany był do 
sprawdzania czystości dna. Prace tego rodzaju mają na celu wykry-
cie i zlokalizowanie wszelkich zanieczyszczeń dna zarówno natural-
nych jak i sztucznych. Na rys. 6 a i b widoczne są dosyć wysokie 
obiekty podwodne (do 2m), których rozmiary i kształty wykazują 
cechy kotwic betonowych lub dużych głazów narzutowych. Oba 
zdjęcia pochodzą z okolic Redłowa w Gdyni gdzie dno jest typowo 
kamieniste. Na obrazie sonarowym powierzchni dna (rys. 6a) 
oprócz dwóch wyróżniających się obiektów można także dostrzec 
ciekawy  obiekt o charakterze łańcucha kotwicznego, liny cumowni-
czej bądź odcinka kabla podwodnego. Nie wykluczone, że pierwot-
nie był on połączony z jedną z dwóch betonowych kotwic. Współ-
czesne miny posiadają różnorodne kształty i wielkości. Hydrogra-
ficzne sonary boczne okazały się również niezawodne w poszuki-
waniu wykrywaniu obiektów minopodobnych, których kształt zbliżo-
ny jest do min cylindrycznych bądź typowych torped. Obiekty te są 
wydłużone w jedynym kierunku osi a ich średnica przekroju po-
przecznego wynosi średnio 0,5 m. Przykłady takich obiektów zare-
jestrowanych sonarem holowanym DF-1000 zostały zaprezentowa-
ne na rys. 6c.  
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Rys. 6. Przykłady rejestracji sonarowych z wykrytymi obiektami 
podwodnymi. Pomiary ORP Arctowski, 2012-2015 

PODSUMOWANIE 

Sonary boczne przeznaczone do pomiarów hydrograficznych 
odznaczają się dużą efektywnością w operacjach poszukiwania i 
lokalizowania obiektów minopodobnych. Możliwość holowania 
sonaru w bliskiej odległości od dna stwarza bardzo dobre warunki 
dla geometrii rozchodzącego się sygnału akustycznego. Dzięki temu 
niemal każdy obiekt wystający ponad płaszczyznę dna zaledwie 
kilkanaście centymetrów powinien być „oświetlony” wiązką sonaro-
wą i w rezultacie wygenerować cień akustyczny. To między innymi 
efekt cienia sprawia, że obiekty podwodne są łatwo wykrywane i 
identyfikowane. Zaprezentowane w artykule obrazy sonarowe z 
potencjalnymi obiektami minopodobnymi stanowią udokumentowa-
ny materiał, który poddany obróbce cyfrowej pozwolił określić pod-
stawowe cechy geometryczne wykrytych obiektów podwodnych.  

Odpowiednia metodyka wykonywania badań sonarowych wie-
lokrotnie stosowana w praktyce w ciągu ostatnich kilku lat umożliwia 
właściwe zaplanowanie prac hydrograficznych i optymalne wykorzy-
stanie sprzętu pomiarowego. O skuteczności stosowanej metodyki 
świadczy bogata dokumentacja sonarowa zarówno dużych obiektów 
podwodnych typu „wrak” jak i obiektów małogabarytowych poniżej 1 
m długości. Systemy sonarowe w technologii cyfrowej umożliwiają 
dzisiaj zbadanie bardzo małych obiektów leżących często na du-
żych głębokościach a kluczem do sukcesu jest z pewnością wyso-

kiej klasy sprzętu, dobór właściwej metodyki prac i wykwalifikowany 
personel.  
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Detection and localization of underwater objects  
with side scan sonar as a safety of navigation element 

The article discusses the detection and localization of 
underwater objects with hydrographic side scan sonar. Atten-
tion was drawn to the possibility of using SSS technique in 
searching of mine-like objects MLO. Hull-mounted sonar and 
towed side scan sonar have been characterized, their ad-
vantages and disadvantages. The paper presents the results 
of selected sonar surveys performed on board the hydro-
graphic ship ORP Arctowski. 
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