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STRESZCZENIE Podczas prac badaw-
czych związanych z pomiarami parame-
trów nawigacyjnych istnieje konieczność 
posiadania wielu zewnętrznych senso-
rów. Zróżnicowana budowa okrętowych 
urządzeń nawigacyjnych oraz sposób 
transmisji danych wymagają podłączenia 
dużej „siatki przewodów” oraz ich wstęp-
nej konfiguracji. Proces ten jest czaso-
chłonny i skomplikowany ze względu na 
rozmieszczenie sensorów na jednostkach 
pływających. W artykule przedstawiono 
jedno z wielu rozwiązań umożliwiających 
uproszczenie wstępnej konfiguracji oraz 
połączenie odbiorników poprzez zasto-
sowanie platformy pomiarowej umożli-
wiającej transmisję danych we wspólnej 
depeszy NMEA. 
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ABSTRACT Research work relating to 
measuring navigational parameters re-
quires a large number of external sensors. 
Diversified structures of navigational de-
vices and the way of transmitting data 
require the connection of a large ‘network 
of wires’ and their initial configurations. 
The process is time-consuming and com-
plicated due to the array of sensors in 
floating vessels. This paper presents one 
of many solutions used to simplify initial 
configuration and link receivers using  
a measuring platform which can trans-
mit data in a common NMEA message. 
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WSTĘP 

 
Współczesne jednostki pływające wy-
posażone są w znaczną liczbę urządzeń 
i systemów nawigacyjnych. Ich prze-
znaczeniem jest dostarczanie informa-
cji nawigacyjnej oficerowi wachtowemu 
i obsadom odpowiedzialnym za manew-
ry portowe. Dane rejestrowane z okre-
ślonych urządzeń można wykorzystać 
również do celów badawczych. Chęć 
wykorzystania zarówno urządzeń stat-
kowych, jak i dodatkowych sensorów 
instalowanych na potrzeby badawcze 
wymaga podłączenia dużej „siatki prze-
wodów” oraz ich wstępnej konfiguracji. 
Istotnym problemem jest integracja 
urządzeń transmitujących dane z róż-
ną prędkością. 
 
Rozwiązaniem powyższego problemu 
jest zbudowana w Instytucie Nawigacji 
i Hydrografii Morskiej mobilna plat-
forma pomiarowa (MPP). Zawiera ona 
niezbędne podzespoły i okablowanie do 
podłączenia urządzeń nawigacyjnych. 
MPP to część odbiorcza systemu pomia-
rowego wykorzystywanego do badań  
i pomiarów, jej elementy składowe umoż-
liwiają odbieranie informacji z takich 
sensorów, jak log, czujnik wiatru, ante-
ny GPS, Navtex, kompasy itp. Poprzez 
złącza RS 232 możemy podłączyć jakie-
kolwiek urządzenie nawigacyjne i reje-
strować depesze NMEA. MPP ma rów-
nież multiplekser do przesyłania danych 
siecią WiFi, za pomocą którego może-
my dostarczyć sygnał do sieci kompu-
terowej. Taka konfiguracja umożliwia 
alternatywne zastosowanie MPP, w za-
leżności od posiadanych przez użytkow-
ników urządzeń. Dodatkowo stanowisko 

INTRODUCTION 

 
Present-day floating vessels are equip-
ped with a large number of navigational 
devices and systems. Their designation 
is to deliver information to a naviga-
tional officer on watch and teams re-
sponsible for in-harbor maneuvers. 
Data recorded from specific devices 
can also be used for research work 
purposes. The intention to use both 
shipboard and additional sensors in-
stalled for research purposes, requires 
the connection of a large ‘network of 
wires’ and their initial configuration. 
An important issue here is integrating 
data transmission devices featuring 
different speeds. 
 
To solve this problem a mobile meas-
uring platform (MMP) has been built at 
the Institute of Navigation and Marine 
Hydrography. It contains subsystems 
and cabling necessary to connect navi-
gational devices. MMP is the receiving 
part of the measuring system used for 
research and measuring. Its compo-
nent elements can be employed to 
receive information from such sensors 
as a log, a wind sensor, a GPS antenna, 
Navtex, compasses, etc. Using RS 232 
connectors it is possible to connect any 
navigational device and record NMEA 
messages. It also has a multiplexer for 
transmitting data via WiFi which can 
be used to deliver a signal to a comput-
er network. This configuration allows 
an alternative use of MMP, depending 
on the devices owned by users. In ad-
dition, the station can be equipped 
with a recording device such as a tablet 
(ultrabook). Thanks to this, it is easier 
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może być wyposażone w urządzenie 
rejestrujące w postaci tabletu (ultra-
book). Wyposażenie to ułatwia wpro-
wadzanie zmian konfiguracyjnych oraz 
umożliwia przechowywanie danych  
i stały ich monitoring. Mobilna plat-
forma pomiarowa dokonuje fuzji sy-
gnałów ze wszystkich sensorów. Zsu-
mowany sygnał można przesłać do 
systemu ECDIS (Electronic Chart Display 

and Information System). Wykorzysta-
nie map elektronicznych razem z dany-
mi o ruchu i pozycji jednostki wspomaga 
oficera nawigacyjnego w podejmowa-
niu decyzji, wydatnie podnosząc po-
ziom bezpieczeństwa jednostki. 
 
CHARAKTERYSTYKA MOBILNEJ 

PLATFORMY POMIAROWEJ 
 
Na konfigurację systemu pomiarowego 
składają się urządzania znajdujące się 
wewnątrz mobilnej platformy pomiaro-
wej oraz zewnętrzne sensory podłą-
czane w zależności od zadania pomia-
rowego. Elementami stałymi są (rys. 1.): 

• odbiornik systemu GNSS; 

• odbiornik AIS; 

• router Wi-Fi przesyłający drogą ra-
diową rejestrowane parametry do 
komputera pomiarowego; 

• multiplexer NMEA NDC-4 umożli-
wiający zbieranie informacji z czte-
rech źródeł i przesłanie ich do kom-
putera pomiarowego poprzez złącze 
USB (konieczność użycia multiplexera 
spowodowana jest brakiem portów 
szeregowych w obecnych kompute-
rach przenośnych oraz ograniczoną 
liczbą portów USB); 

to make changes in the configuration 
and it is possible to store and contin-
uously monitor data. The mobile 
measuring platform makes a fusion of 
signals from all the sensors. The re-
sulting sum of signals can be sent  
to ECDIS (Electronic Chart Display and 

Information System). Use of electronic 
charts along with data relating to  
a vessel’s movement and position 
supports the navigational officer in 
making a decision, thus enhancing the 
vessel’s safety level. 
 
CHARACTERISTICS  

OF THE MOBILE MEASURING  

PLATFORM 
 
The configuration of a measuring sys-
tem consists of devices inside the mo-
bile measuring platform and external 
sensors which are connected when 
required for a measuring task. The 
permanent elements are (fig. 1): 

• GNSS receiver; 

• AIS receiver; 

• Wi-Fi router transmitting recorded 
parameters to the measuring com-
puter by radio; 

• NMEA NDC-4 multiplexer used to 
collect data from four sources and 
transmit it to the measuring com-
puter via a USB port ( the necessity 
to use a multiplexer is due to the 
lack of series ports in present-day 
portable computers and a limited 
number of USB ports); 

• InSight Radar 2 — Black Box (IR-BB); 

• converter Actisense NGW-1, NMEA 
2000 TO NMEA 183;  



 Sławomir Świerczyński, Piotr Zwolan  

92 1 (196) 

• InSight Radar 2 — Black Box (IR-BB); 

• converter Actisense NGW-1, NMEA 
2000 TO NMEA 183; 

• converter Actisense NGT-1-USB, 
NMEA 2000 TO PC (USB); 

• power supply.  

• converter Actisense NGT-1-USB, 
NMEA 2000 TO PC (USB); 

• power supply. 
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Rys. 1. Schemat blokowy mobilnej platformy pomiarowej 

Fig. 1. Block diagram of the mobile measuring platform 
 

 
Wszystkie elementy zostały umiesz-
czone w obudowie typu Rack 19  
(fot. 1.), co pozwala zastosować plat-
formę jako jeden z elementów syste-
mu pomiarowego złożonego z serwe-
ra oraz zewnętrznych urządzeń 
zabudowanych w szafie przemysło-
wej o szerokości 19". 
 

 
All the elements were placed in  
Rack 19 (photo 1), which is why  
the platform can be used as one of the 
elements in the measuring system 
consisting of a server and external 
devices placed in an industrial cabinet 
having 19" in width. 
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Fot. 1. Mobilna platforma pomiarowa w obudowie typu Rack 19 

Photo 1. Mobile measuring platform in Rack 19 
 
Zewnętrznymi sensorami dołączanymi 
do mobilnej platformy mogą być (rys. 2.): 
• system inercyjny (służący do po-

miarów ruchu jednostki w sześciu 
stopniach swobody oraz pozycji dzię-
ki dołączonemu odbiornikowi GPS; 
uzyskane wyniki pomiarów transmi-
towane są poprzez złącze NMEA2000 
[2] i 0183 [1] do komputera, istnieje 
możliwość zastosowania dodatko-
wego sensora systemu inercjalnego, 
który po umieszczeniu go na dziobie 
jednostki umożliwi określenie kąta 
dryfu po porównaniu odczytów  
z dwóch czujników); 

• komputer pomiarowy (zbierający 
informacje ze wszystkich sensorów 
oraz danych na temat wysokości  
i kierunku fali morskiej z pław me-
teorologicznych umieszczonych na 
trasie przejścia jednostki); 

• stacja pogodowa (umożliwiająca po-
miar kierunku i prędkości wiatru 
rzeczywistego oraz względnego, tem-
peratury powietrza, ciśnienia atmos-
ferycznego); 

 
External sensors linked to the mobile 
platform can be (fig. 2) as follows: 
• an inertial system (used to measure 

vessel’s movement in six degrees of 
freedom position through a GPS 
receiver; the measurement results 
are transmitted, via the connector 
[2] and 0183 [1], to the computer.  
It is possible to use an additional 
sensor in the inertial system, which 
after being placed on the bow can 
be used to determine the drift angle 
after read-outs from the two sensors 
have been compared); 

• a computer (used for collecting data 
from all the sensors and data re-
lating to the height and direction of 
a sea wave from weather buoys lo-
cated along the vessel’s path);  

• weather station (used to measure 
the direction and wind speed, real 
and relative air temperature, and 
the atmospheric pressure);  

• gyrocompass;  
• satellite compass; 
• Navtex; 

Mobilna platforma pomiarowa 
Mobile measuring platform 

Sensory podłączone do MPP: Navtex, radar, GPS 
Sensors linked to MMP: Navtex, radar, GPS 
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• żyrokompas; 
• kompas satelitarny; 
• Navtex; 
• radar; 
• echosonda. 

• radar; 
• echo-sounder. 

 

ŻYROKOMPAS
GYROCOMPASS

NAVTEX
KOMPAS SATELITARNY
SATELLITE COMPASS

STACJA POGODOWA
WEATHER STATION

ECDIS

CZUJNIK INERCYJNY
INERTIAL SENSOR

PLATFORMA POMIAROWA
MEASURING PLATFORM

ECHOSONDA
ECHO-SOUNDER

RADAR

 

Rys. 2. Zewnętrzne sensory dołączane do mobilnej platformy pomiarowej 

Fig. 2. External sensors connected to the mobile measuring platform 
 
Do platformy można podłączyć jedno-
cześnie osiem urządzeń, które mogą 
pracować równolegle i w tym samym 
czasie transmitować dane. Dzięki mul-
tiplekserowi następuje fuzja odebra-
nych sygnałów i ich transmisja w jeden 
strumień danych. Zewnętrzne sensory 
montowane na jednostkach pływających 
stanowią zestaw odłączanych kom-
ponentów wykorzystywanych podczas 
prac badawczych. 
 
MPP ma złącza RS 232, do których 
można podłączać urządzenia nawiga-
cyjne i rejestrować depesze NMEA.

 
It is possible to connect eight devices 
to the platform at one time. They can 
work and transmit data at the same 
time. Thanks to the multiplexer the 
signals received are fused and trans-
mitted in one data stream. The exter-
nal sensors installed aboard floating 
vessels comprise a set of components, 
connected and disconnected when 
necessary during research investiga-
tions.  
 
MMP has RS 232 ports used to connect 
navigational devices and record mes-
sages. Two NMEA multiplexers link 
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Dwa multipleksery NMEA łączą ze-
wnętrzne sensory i są odpowiedzialne 
za sumowanie sygnałów. Na każdym  
z ich wyjść znajduje się sygnał, który 
jest sumą depesz NMEA wszystkich 
urządzeń podłączonych do stanowiska 
pomiarowego. 
 
Jeden z multiplekserów umożliwia bez-
przewodową transmisję depesz NMEA. 
Poprzez sieć WiFi można zsumowany 
sygnał dostarczyć do każdego urządze-
nia mającego kartę WiFi (smartfona, 
tableta, laptopa itp.). 
 
Stanowisko pomiarowe, w skład które-
go wchodzi MPP i sensory zewnętrzne, 
to część systemu wykorzystywanego do 
badań. Może on być konfigurowany  
w zależności od potrzeb użytkowników. 
Zsumowany sygnał z platformy po-
miarowej można podłączyć do stano-
wisk edukacyjnych pracujących w sieci 
przewodowej lub bezprzewodowej. Sta-
nowiska edukacyjne to laptopy (kompu-
tery) wyposażone w oprogramowanie 
elektronicznej mapy nawigacyjnej, któ-
re umożliwiają naukę obsługi i wyko-
rzystania systemu ECDIS (Electronic 

Chart Display and Information System). 
Jest to system przetwarzania informacji 
nawigacyjnych. Jedno z takich rozwią-
zań pokazano na rysunku 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

external sensors and they are respon-
sible for fusing the signals. At each port 
there is a signal which is the sum of all 
NMEA messages linked to the measuring 
station. 
 
One of the multiplexers allows wire-
less transmission of NMEA messages. 
Using the WiFi network the fused sig-
nal can be delivered to every device 
having a WiFi card (smartphone, tab-
let, laptop, etc.). 
 
The measuring station, which includes 
MMP and external sensors, is a part of 
the system used for investigations. It 
can be configured according to the 
needs of users. The fused signal from 
the measuring platform can be linked 
to educational stands working in the 
wired or wireless network. The educa-
tional stands are laptops (computers) 
equipped with electronic chart soft-
ware, which is used for training in 
operating and employing ECDIS (Elec-

tronic Chart Display and Information 

System). This system is designed to 
process navigational data. One of such 
solutions is shown in figure 3. 
 

STANOWISKO POMIAROWO-
EDUKACYJNE

MOBILE MEASURING 
PLATFORM

Rys. 3. Stanowiska edukacyjne podłączone 
do mobilnej platformy pomiarowej 

Fig. 3. Educational stands linked to the 
mobile measuring  
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE 

PLATFORMY POMIAROWEJ 
 
Stworzone urządzenie pomiarowe jest 
stosowane jako rejestrator szerokiej 
gamy parametrów nawigacyjnych. Dzię-
ki swojej konstrukcji oraz mobilności 
można je wykorzystywać zarówno 
podczas pomiarów wykonywanych na 
jednostce pływającej, jak i na lądzie. 
Platforma została wykorzystana w kilku 
projektach badawczych. Poniżej przed-
stawiono dwa przykłady jej zastoso-
wania. 
 
1. Analiza parametrów manewrowych 

jednostki w funkcji różnych warun-
ków hydrometeorologicznych 

 
Celem projektu była ocena zachowania 
się jednostki pływającej w zróżnico-
wanych warunkach hydrometeorolo-
gicznych. Platformę pomiarową wyko-
rzystano do rejestracji ruchu jednostki 
w sześciu stopniach swobody dzięki 
użyciu systemu inercjalnego. Podczas 
rejestracji elementów ruchu statku 
jednocześnie nagrywano dane ze stacji 
meteorologicznej, dzięki której możli-
we było dokonanie analizy chwilowego 
wpływu prędkości i kierunku wiatru 
na dryf jednostki [4].  
 
Stanowisko pomiarowe zainstalowane 
na okręcie (fot. 2.) składało się z:  
• elementów stałych platformy; 
• systemu inercjalnego; 
• żyrokompasu; 
• stacji pogodowej. 
 
W tabeli 1. przedstawiono przykładową 
rejestrację, której wyniki wykorzystano

PRACTICAL APPLICATION  

OF THE MEASURING PLATFORM 
 
The appliance developed is used as  
a recorder for a wide range of naviga-
tional parameters. Owing to its design 
and mobility, it can be employed during 
both investigations aboard a vessel and 
on land. The platform has been used in 
several research projects. Examples of 
its use are shown below. 
 
1. Analysis of a vessel’s maneuvering 

parameters in various weather 
conditions 

 
The aim of the project was to assess 
the performance of a vessel in varied 
weather conditions. Owing to the em-
ployment of an inertial system the 
measuring platform was used to record 
the movement of the vessel in six de-
grees of freedom. In the course of re-
cording elements of the vessel move-
ment, data from the weather station 
was being recorded at the same time, 
which enabled us to do an analysis  
of the effect of speed and direction of 
wind on the vessels drift at any mo-
ment [4].  
 
The measuring station installed onboard 
(photo 2) consisted of: 
• fixed elements of platform; 
• an inertial system; 
• a gyrocompass; 
• a weather station. 
 
In table 1. presented are examples of 
the recording whose results were also 
used to make a comparative assess-
ment of a real vessel’s performance
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również do oceny porównawczej za-

chowania się rzeczywistej jednostki z 

jej wirtualnym odpowiednikiem. Wir-

tualny model znajdował się w bazie 

danych jednostek pływających symula-

tora nawigacyjno-manewrowego bę-

dącego na wyposażeniu Instytutu Na-

wigacji i Hydrografii Morskiej. 

with its virtual counterpart. The vir-

tual model was in the data base of 

floating vessels located in the naviga-

tion-maneuver simulator owned by the 

Institute Marine of Navigation and 

Hydrography. 

 

 

 

 

 

Fot. 2. Stanowisko pomiarowe zainstalowane na okręcie 

Photo 2. The measuring station installed aboard a ship 

 

 

Tabela 1. Przykładowa rejestracja parametrów manewrowych okrętu 

Table 1. Example of a recording of vessel’s maneuver parameters 

Czas 

Time 

(s) 

φ 

(°) 

λ 

(°) 

KR 

(°) 

KDd 

(°) 

Vd 

(węzły) 

(knots) 

KWR 

(°) 

VWR 

(węzły) 

(knots) 

00 55.70151750 003.88307367 076.9 137,6 0,46 340 7.15 

10 55.70147906 003.88312874 077.4 141,8 0,51 334 7.45 

20 55.70144318 003.88318468 077.9 151 0,51 329 8.64 

30 55.70141194 003.88324677 079.0 152,2 0,53 331 9.05 

40 55.70138321 003.88329440 079.0 153,3 0,61 337 6.99 

50 55.70135897 003.88334750 079.4 153,4 0,59 341 6.27 

60 55.70132765 003.88340188 080.2 153,7 0,57 345 5.89 

Mobilna platforma pomiarowa 

Mobile measuring platform 

Sensory podłączone do MPP: Navtex, radar, GPS 

Sensors connected to MMP: Navtex, radar, GPS 
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2. Detekcja obiektów oraz pomiar sku-
tecznej powierzchni odbicia 

 
Kolejnym praktycznym zastosowaniem 
jest wykorzystanie platformy jako jed-
nego z elementów stanowiska pomia-
rowego do pomiaru, zapisu i analizy ech 
radarowych. Jako sensor zewnętrzny 
wykorzystywany jest radar nawigacyj-
ny. To jeden z podstawowych urządzeń 
stosowanych na jednostkach pływają-
cych, dzięki któremu możliwa jest wi-
zualizacja przestrzeni otaczającej okręt. 
Sygnał wysłany przez radar po odbiciu 
od obiektu wraca do urządzenia, gdzie 
poddany dalszej obróbce w torze od-
biorczym wyświetlany jest na wskaź-
niku. Radar w połączeniu z mapą elek-
troniczną i platformą tworzy nie tylko 
stanowisko pomiarowe, ale także na-
rzędzie do nauczania niektórych za-
gadnień z zakresu nawigacji. Jednym  
z komponentów platformy pomiarowej 
jest InSight Radar 2 — Black Box (IR2- 
-BB). Umożliwia on dystrybucję sygna-
łów z radaru do mapy elektronicznej 
jako nakładki radarowej na ECDIS oraz 
rejestrację sygnału wizji na twardym 
dysku komputera. Radar połączony  
z platformą pomiarową pozwala „ob-
serwować” przebieg sygnału wizyjnego, 
a w połączeniu z nowoczesnymi oscy-
loskopami cyfrowymi także ten sygnał 
rejestrować [3]. Taki przyrząd ma port 
USB, co umożliwia podłączenie go do 
komputera. Do obserwacji i rejestracji 
sygnałów wykorzystywany jest specja-
listyczny program National Instru-
ments SignalExpress™ Tektronix Edition. 
Interaktywne środowisko pomiarowe 
zoptymalizowane dla nowoczesnych 
oscyloskopów umożliwia gromadzenie, 
generowanie, analizę, porównywanie, 

2.  Detecting objects and measuring  
      effective cross section 
 
Another practical application is using 
the platform as one of the elements of 
the measuring station for recording 
and analyzing radar echo. A naviga-
tional radar is used as an external sen-
sor. This is one of the basic devices 
used aboard floating vessels which 
allow displaying the space around the 
ship. On being reflected from an object 
the signal sent by radar returns to the 
device, where following further pro-
cessing in the receiving track, it is dis-
played on a monitor. The radar in con-
nection with an electronic chart and 
the platform constitutes not only the 
measuring station but a tool for teaching 
some navigation-related issues. One of 
the components of the measuring sta-
tion is InSight Radar 2 — Black Box 
(IR2-BB). It can be used to distribute 
signals from the radar to an electronic 
chart as a radar override on ECDIS and 
record a display signal on a computer 
hard disc. Radar linked to the measuring 
platform makes it possible to ‘observe’ 
the distribution of the display signal, 
and when linked to a modern digital 
oscilloscope can also record the signal 
[3]. Such a device has a USB port which 
is used to connect to a computer. To 
observe and record signals National 
Instruments SignalExpress™ Tektronix 
Edition’s specialist software is used. 
The interactive measuring environ-
ment optimized for modern oscillo-
scopes can be employed to collect, 
generate, analyze, compare, import 
and store measurement data and sig-
nals by means of intuitive operations 
with the ‘drag and drop’ method. An 
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import i zachowywanie danych pomia-

rowych oraz sygnałów za pomocą intu-

icyjnych operacji metodą „przeciągnij  

i upuść”. Przykładowy zrzut ekranu 

aplikacji podczas pomiaru detekcji ech 

radarowych pokazany jest na rysunku 4.  

example is the application displayed in 

the course of measuring radar echo 

detections shown in figure 4. 

 

 

Rys. 4. Zrzut ekranu aplikacji SignalExpress Tektronix Edition 

Fig. 4. Display of a Signal Express Tektronix Edition’s application 

 

Jedna z możliwych konfiguracji stanowi-

ska pomiarowego do detekcji ech rada-

rowych i badania skutecznej powierzchni 

odbicia pokazana jest na rysunku 5. 

 

One of the possible configurations of the 

measuring station for detecting radar 

echo and investigating effective cross 

section is shown in figure 5. 

 

RADAR

ECDIS

LAPTOP

OSCYLOSKOP CYFROWY
DIGITAL OSCILLOSCOPE 

 
 

Rys. 5. Stanowisko pomiarowe do detekcji ech radarowych  
i badania skutecznej powierzchni odbicia 

Fig. 5. The measuring station for detecting radar echo  
and investigating effective radar cross section

Mobilna platforma pomiarowa 

Mobile measuring platform 
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WNIOSKI 
 
Mobilna platforma pomiarowa to moduł 
do przetwarzania informacji nawiga-
cyjnych. Zawiera on podzespoły umoż-
liwiające podłączenie, rejestrację i fuzję 
sygnałów ze wszystkich zewnętrznych 
sensorów. Platformę pomiarową moż-
na wykorzystać w procesie edukacyjnym 
i badawczym. 
 
Jednym z zastosowań jest dystrybucja  
i rejestrowanie parametrów manew-
rowych jednostki, tj. kursu, prędkości, 
przechyłu jednostki itp., w celu oceny 
wpływu warunków hydrometeorolo-
gicznych na jej zachowanie. Zareje-
strowane dane podczas prób w morzu 
mogą być wykorzystane do porównania 
i oceny poprawności wykonania modelu 
okrętu wykorzystywanego w symula-
torze. Taka analiza porównawcza rze-
czywistego okrętu z modelem symula-
cyjnym daje możliwość edycji oraz 
poprawy jego modelu matematyczne-
go, dzięki wykorzystaniu dodatkowych 
komponentów symulatora odpowie-
dzialnych za tworzenie wirtualnych mo-
deli jednostek pływających. 
 
Kolejnym zastosowaniem platformy 
może być detekcja ech radarowych  
i pomiar skutecznej powierzchni od-
bicia, gdzie sensorem pomiarowym 
jest radar. Sygnał wizji z radaru może 
być przesłany do mapy elektronicznej 
oraz zapisany na twardym dysku 
komputera. 

CONCLUSION 
 
The mobile measuring platform is a mo-
dule for processing navigational data. 
It contains subcomponents used to link 
to, record and fuse signals from all the 
external sensors. The measuring plat-
form can be employed in educational 
and research processes. 
 
One of the uses is to distribute and 
record of vessel’s maneuver parame-
ters, i.e. course, speed, roll, etc. in or-
der to evaluate the effect of weather 
conditions on its performance. The 
data recorded during sea trials can be 
used to compare and evaluate the cor-
rectness of making the ship model 
used in the simulator. Owing to the use 
of additional simulator components 
responsible for generating virtual 
models of floating vessels the compar-
ative analysis of a real ship with a sim-
ulated model allows editing and cor-
recting its mathematical model. 
 
Another use of the platform can be to 
detect radar echo and measure the 
effective radar cross section, where the 
radar is a measuring sensor. The dis-
play signal from the radar can be sent 
to an electronic chart and recorded on 
a computer hard disc. 
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