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1. Cel pracy 

Celem wykonanej pracy było opracowanie danych pomiarowych uzyskanych za 

pomocą echosondy wielowiązkowej oraz sonaru holowanego oraz ich analiza pod kątem 

określenia miejsc występowania obiektów podwodnych, które mogą być zakwalifikowane 

jako amunicja chemiczna oraz jako wraki lub skrzynie/pojemniki mogące zawierać takową 

amunicję. Szacowana wielkość pojemników wykorzystywanych do jej przechowywania to 

wielkość pocisków artyleryjskich kalibru 150mm oraz pojemników zbiorczych w postaci 

stalowych beczek. Celem sondażu batymetrycznego było uzyskanie wiedzy na temat 

ukształtowania dna, która mogłaby być wykorzystana podczas analizy danych sonarowych  

z punktu widzenia występowania obiektów typu wrak. 

2. Podstawa prawna 

Podstawą wykonania prac jest umowa o dzieło nr 5/AMW/2012/NB z dnia …..... 

2012 r. podpisana pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 

jako Zamawiającym, a Dariuszem Grabiec, jako Wykonawcą.  

3. Dowiązanie geodezyjne 

Parametry układu współrzędnych opisane w sprawozdaniu: 
 

Parametry elipsoidy 

Elipsoida: WGS 1984 

Układ współrzędnych: WGS84 

Półoś główna: 6378137 

Spłaszczenie (1/f): 1/298.2572236 

Parametry projekcji 

Projekcja: MP (sieczny) 

Równoleżnik konstrukcyjny: 55° 
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4. Identyfikacja rejonów prowadzenia prac pomiarowych 

4.1. Rejon Głębi Gdańskiej (Area Gdansk Deep) 
 

Położenie tego rejonu przedstawiono na rys. 1. Rejon ten znajduje się w polskiej 

wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ). Wstępne dane batymetryczne uzyskano z informacji 

zawartych na morskiej mapie nawigacyjnej nr 151 (INT 1291) wydanej przez Biuro 

Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) w 2009 r. Zakres głębokości: 90m – 109m. 

Rodzaj dna określono na podstawie danych uzyskanych z Państwowego Instytutu 

Geologicznego (PIG), BHMW oraz doświadczeń pomiarowych autora. Obszar dna 

charakteryzuje się warstwą osadów dennych o grubości od 0,6m do 2,2m w północno-

wschodniej części rejonu. 

 

4.2. Rejon C Bałtyk Środkowy (Area C) 
 

Położenie tego rejonu przedstawiono na rys. 1. Rejon ten znajduje się poza polską 

wyłącznną strefą ekonomiczną (EEZ). Wstępne dane batymetryczne uzyskano z informacji 

zawartych na morskiej mapie nawigacyjnej nr 256 wydanej przez Biuro Hydrograficzne 

Marynarki Wojennej (BHMW) w 2008 r. Zakres głębokości: 92m – 128m. Brak informacji 

dotyczącej charakterystyki dna. Elementy tej charakterystyki można częściowo określić - na 

podstawie uzyskanych obrazów sonarowych, jako dno twarde z osadami dennymi o grubości 

0,2-04m rozmieszczonymi nieregularnie w całym rejonie. 
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Rys. 1. Mapka poglądowa położenia rejonów prowadzenia prac pomiarowych  
(BSHC Chemsea Report, Helsinki 2012) 

 

5. Charakterystyka danych wejściowych 

5.1. Dane batymetryczne MBES dotyczące rejonu Głębi Gdańskiej 

Otrzymane dane batymetryczne wykorzystane w procesie przetwarzania danych 

zostały dostarczone przez Zamawiającego na nośniku danych t. przenośny dysk twardy. Dane 

te zostały zarejestrowane na pokładzie statku r/v „Oceania” w oparciu o system echosondy 

wielowiązkowej (MBES) zainstalowany na pokładzie tego statku. Format danych (.all) 

zarejestrowanych za pomocą zintegrowanego systemu akwizycji danych SIS nie pozwalał na 
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bezpośrednie wczytanie danych do systemu Caris zaplanowanego do wykorzystania w celu 

stworzenia numerycznego modelu dna. W celu zmiany formatu danych i dostosowania go do 

oprogramowania Caris wykonano jego konwersję do postaci plików XYZ za pomocą 

oprogramowania Neptune Depth Processing. Przetworzono wszystkie otrzymane od 

Zamawiającego pliki. Wykonana analiza danych wykazała, że dane te w znacznej większości 

zostały zarejestrowane albo z wyłączonym kompensatorem przechyłów, albo  

z wadliwie działającym bądź skalibrowanym takim urządzeniem. Wykorzystanie takich 

informacji w procesie tworzenia precyzyjnego modelu dna nie jest w pełni wykonalne  

i możliwe. Dodatkowo, zaobserowowano dość liczne skoki pozycji, będące zapewne albo 

wynikiem wadliwie pracującej anteny odbiornika pozycjonowania (zakłócenia od innych 

urządzeń radioelektronicznych) albo przerw w otrzymywaniu serwisu poprawek DGPS. 

 

 
 

Rys. 2. Przykład wybranych plików z danymi z MBES zapisanymi przez system SIS (.all). 
 
 

 
 

Rys. 3. Nagłówek przetworzonego pliku XYZ wg. ustawienia „Line Depth Correction Rule”. 
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Rys. 4. Lista przetworzonych plików z danymi batymetrycznymi 
 

5.2. Dane batymetryczne MBES dotyczące rejonu C 

Otrzymane dane batymetryczne dotyczące rejonu C wykorzystane w procesie 

przetwarzania danych zostały dostarczone przez Zamawiającego w oparciu o udostępnione  

i szyfrowane konto sftp. Dane te zostały zarejestrowane przez szwedzkie jednostki 

hydrograficzne należące do SMA – brak danych dotyczących użytego modelu echosondy. 

Dane batymetryczne zostały opracowane w formie plików w formacie XYZ i dodatkowo 

zapisane jako RAR. Dane zostały podzielone na podkatalogi odniesione do podrejonów 

opisanych literami od A do T. Analiza tych danych wskazuje, że akwizycja i wstępne 

przetworzenie danych było wykonane z zachowaniem wszelkich hydrograficznych procedur 

pomiarowych. 
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Rys. 5. Wykaz otrzymanych plików z danymi batymetrycznymi dotyczącymi rejonu C 

 

5.3. Dane sonarowe SSS zarejestrowane przez r/v „Oceania” 

Otrzymane dane sonarowe wykorzystane w procesie przetwarzania danych zostały 

dostarczone przez Zamawiającego na nośniku danych t. CD (5 szt). Dane te zostały 

zarejestrowane na pokładzie statku r/v „Oceania” w oparciu o system sonaru holowanego 

DF1000 firmy EdgeTech zainstalowany na pokładzie tego statku. Zastosowany format zapisu 

danych, odmienny od typowego (.jsf) bazował na systemie akwizycji i rejestracji danych 

Coda DA50 firmy Coda Octopus. Wszystkie dane sonarowe zostały zarejestrowane na dwóch 

kanałach częstotliwości LF = 100 kHz oraz HF = 500 kHz.  

Analiza dostarczonych danych wykazała, że: 

 wykorzystanie danych z kanału HF jest wielce utrudnione, a niekiedy wręcz 

niemożliwe ze względu na fakt częstego prowadzenia sonaru ponad warstwą 

termokliny oraz zbyt dużej wysokości (altitude) prowadzenia sonaru względem 
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dna i zbyt dużego zakresu pomiarowego względem rodzaju poszukiwanych 

obiektów, np. typowych 200 litrowych beczek lub skrzyń lub pojemników; 

 w wielu miejscach ze względu na wysokie prowadzenie sonaru ponad 

powierzchnią dna uzyskano wyłącznie obraz słupa wody, a nie powierzchni dna; 

 nie przestrzegano ogólnie przyjętych zasad utrzymywania poziomu 

wzmocnienia TVG w sytuacji, gdy planowane jest opracowanie mozaiki dna; 

 dość znaczne skoki pozycji wykazywanej przez system pozycjonowania 

nawodnego (odbiornik DGPS); 

 nie zawsze uwzględniano wartość rzeczywistego layback’u; 

 trudności z  utrzymaniem jednostki wykonującej pomiar na zadanym kursie (na 

profilu); 

 występowanie nadmiernych lub niepełnych wartości przysłonów na kolejnych 

profilach, najprawdopodobnie wynikających albo z utrudnionych warunków 

hydrometeorologicznych, albo z braku doświadczenia sternika w sterowaniu po 

prostej. 

Pomimo tych niedociągnięć udało się wyodrębnić z otrzymanego materiału szereg 

istotnych informacji powiązanych z ewentualnymi miejscami występowania poszukiwanych 

obiektów. Dane te zostały przedstawione w dalszej części niniejszego sprawozdania. 

 

 
Rys. 6. Przykład plików zawierających dane sonarowe zapisane na płytce nr 3. 
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5.4. Dane sonarowe SSS otrzymane za pomocą serwera sftp od Swedish   

       Maritime Administration (SMA) 

Otrzymane dane sonarowe wykorzystane w procesie przetwarzania danych zostały 

dostarczone przez Zamawiającego w oparciu o udostępnione i szyfrowane konto sftp. Dane te 

zostały zarejestrowane na pokładzie jednego ze szwedzkich statków hydrograficznych 

należących do SMA w oparciu o system sonaru holowanego 3900 firmy L3Klein. 

zainstalowany na pokładzie tego statku/statków. Brak precyzyjnych informacji dotyczących 

zastosowanego formatu zapisu danych, ze względu na fakt dostarczenia wyłącznie danych  

w przetworzonym formacie geotiff. Wszystkie dane sonarowe zostały skatalogowane  

z uwzględnieniem dwóch typów danych: dane mozaiki oraz dane celów – małych obiektów 

podwodnych grupowanych dodatkowo w podgrupę celów priorytetowych A.  

 

 
 

Rys. 7. Przykład plików zawierających dane sonarowe zapisane przez SMA. 
 
 

 
 

Rys. 8. Przykład plików zawierających dane sonarowe zapisane przez SMA jako mozaika (geotiff). 
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Analiza dostarczonych danych wykazała, że: 

 rejestrację i opracowanie danych wykonywały osoby posiadające niezbędny 

poziom doświadczenia hydrograficznego w zakresie realizacji pomiarów 

sonarowych oraz interpretacji danych sonarowych; 

 do opracowania danych użyto oprogramowania HyPack Max uważanego za 

jedeno z lepszych oprogramowań umożliwiających tworzenie mozaiki 

sonarowej dna. 

 

 
 

Rys. 9. Przykład opracowanej mozaiki sonarowej wykonanej jako plik geotiff. 
 

                 
 

Rys. 10. Przykłady danych dotyczących klasyfikowanych małych obiektów podwodnych – priorytet A 
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6. Informacja na temat przetwarzania danych i uzyskane efekty 

6.1. Dane sonarowe SSS zarejestrowane przez r/v „Oceania” 

Wszystkie dane sonarowe zarejestrowane przez r/v „Oceania” zostały przetworzone 

niezależnie za pomocą dwóch oprogramowań: 

- SonarWiz 5; 

- Coda EA 200. 

Użycie aż dwóch oprogramowań miało na celu możliwie najlepsze opracowanie 

danych pod kątem identyfikacji obiektów podwodnych stanowiących cel projektu Chemsea. 

Sprawdzeniu poddano wszystkie dane zarówno dla kanału LF jak i HF. Dodatkowo, za 

pomocą oprogramowania SonarWiz 5 wykonano działania zmierzające do wykonania 

mozaiki dna, co okazło się niemożliwe ze względu na charakter zapisanych danych, o których 

wspomniano w punkcie 5.3. Umiejscowienie poszczególnych profili z kolejnych dysków 

pokazano na rysunkach 11-15. 

 

 
Rys. 11. Obszar pokrycia profilami sonarowymi z dysku nr 1. 

 

Rys. 12. Obszar pokrycia profilami sonarowymi z dysku nr 1 i 2. 
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Rys. 13. Obszar pokrycia profilami sonarowymi z dysków 1-3. 

 

Rys. 14. Obszar pokrycia profilami sonarowymi z dysków 1-4. 

 

Rys. 15. Obszar pokrycia profilami sonarowymi z dysków 1-5. 

 

Po wczytaniu do stworzonego projektu wszytkich danych sonarowych wykonano 

następujące czynności związane z przetwarzaniem danych: 

 wprowadzenie zmian w zakresie linii śledzenia dna równocześnie z wyczyszczeniem 

ręcznym i półautomatycznym danych, które zostały uznane za zakłócenia lub 

elementy niepożądane; 
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Rys. 16. Przykład wykonanej korekty linii śledzenia dna  

(z lewej – przed korektą, z prawej - usunięcie błędnych wskazań) 

  
Rys. 17. Przykład wykonanej korekty linii śledzenia dna  

(wprowadzenie poprawnych wskazań) 

 wprowadzenia ujednoliconego poziomu wzmocnienia obrazu sonarowego oraz 

zastosowanie filtrów pozwalających na usunięcie zbyt dużych zmian poziomu 

wzmocnienia w danych zarejestrowanych podczas pomiarów; 

 wyrównanie danych pozycyjnych z użyciem zaawansowanych funkcji 

oprogramowania SonarWiz 5; 

 

 

 

 

 

 



 
Sprawozdanie z opracowania danych z pomiarów morskich wykonanych  

w rejonach A i C 
 

 

Sprawozdanie nr 1/12 Wersja 1.00 15

 

 

Rys. 18. Przykład wyrównania danych pozycyjnych  

(z lewej - dane oryginalne, z prawej – dane wyrównane, na dole – dane wyrównane z wizualizacją wiązek 

 

Po dokonaniu modyfikacji (korekty) uzyskanych danych sonarowych rozpoczęto 

ocenę zgromadzonego materiału pod kątem możliwości określenia pozycji obiektów, które 

spełniają kryteria poszukiwanych obiektów podwodnych. Podstawowym kryterium wyboru 

były charakterystyki geometryczne związane z wielkością danego obiektu (wrak, 

beczka/skrzynia/kontener) oraz charakterystyka twardości hydroakustycznej, zaś dla obiektów 

typu wrak – także wielkość i kształt cienia hydroakustycznego. Wszystkie czynności 

związane z identyfikacją obiektów podwodnych zostały powtórzone na oprogramowaniu 

Coda EA200. W obu przypadkach jednak negatywny wpływ na uzyskiwane efekty miały 
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niepoprawne warunki rejestracji danych w trakcie realizacji pomiarów - w tym zbyt duża 

wysokość prowadzenia sonaru ponad linią dna oraz prawdopodobnie zbyt wysoki stan morza 

(zbyt duże falowanie powierzchni wody) powodujący szarpanie kabloliny, a w konsekwencji 

przenoszenie szarpnięć na rejestrowany obraz sonarowy. Przykład takiego efektu 

przedstawiono na rysunku 19 prezentującym obraz sonarowy prawdopodobnie części 

dziobowej jednego z wraków wykrytych podczas realizacji prac pomiarowych, na którym 

widoczne są zmiany zapisu linii dna spowodowanej zbyt dużym falowaniem powierzchni 

morza oraz na rysunku 20 przedstawiającym obraz sonarowy kolejnego z wykrytych wraków 

z widocznymi przesunięciami linii zapisu wraku. 

 

 

Rys. 19. Przykład zapisu danych sonarowych ukazujących dziobową część jednego z wykrytych wraków  

wraz z widocznym wpływem falowania (zaznaczono strzałkami) 
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Rys. 20. Przykład wykorzystania oprogramowania SonarWiz 5 do identyfikacji celu typu wrak. 

 

W celu uzyskania optymalnych parametrów zobrazowania celów sonarowych 

wykorzystywano standardową funkcję oprogramowania SonarWiz 5 o nazwie Contact 

Manager. Funkcja ta oprócz możliwości określenia cech geometrycznych celu (wymiary 

obiektu) pozwala także na określanie pozycji wybranego punktu sonogramu oraz 

wprowadzanie zmian w histogramie obrazu, co w istotny sposób przyczynia się do szybkiej 

oceny stanu i identyfikacji wybranego celu (obiektu podwodnego).  

 

Kolejnym elementem przetwarzania danych sonarowych, mającym na celu uzyskanie 

optymalnych obrazów sonarowych było zastosowanie specjalnych funkcji renderingu  

i „wygładzania” uzyskanych obrazów sonarowych w celu eliminacji różnego rodzaju 

zakłóceń hydroakustycznych powodowanych najczęściej przez pracę innych urządzeń 

elektronicznych (w tym inne echosondy lub urządzenia hydroakustyczne) lub/i 

elektroenergetycznych (np. zbyt blisko pracujące agregaty prądotwórcze). Analiza 
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przedmiotowych danych sonarowych wykazała, że zakłócenia tego typu miały szczególnie 

duży wpływ na dane rejestrowane na kanale HF. Przykład zapisu takich zakłóceń 

przedstawiono na rysunku 21. 

 

 

Rys. 21. Przykład pojawiających się zakłóceń w uzyskanym obrazie sonarowym prezentującym kolejny wrak 

wykryty w trakcie realizacji prac pomiarowych w ramach projektu Chemsea. 

 

Ze względu na duży stopień skomplikowania i czasochłonność działań związanych  

z „podrasowaniem” uzyskanych obrazów sonarowych mającej na celu eliminację istniejących 

zakłóceń nie wykonywano korekty całości plików, a jedynie tych elementów sonogramu, na 

których wykryto obecność poszukiwanych obiektów podwodnych. Przykład uzyskanych 

efektów pokazano na rysunku 22. Porównaj rysunki 21 i 22. 
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Rys. 22. Przykład zobrazowania wraku po zastosowaniu funkcji likwidacji zakłóceń i renderingu. 

 

Łącznie w wyniku przeprowadzonej analizy danych i ich przetwarzania uzyskano 

informację o 5 obiektach podwodnych sklasyfikowanych jako wraki (LBO) oraz o 13 

obiektach odpowiadających swoimi charakterystykami obiektom klasyfikowanym jako małe 

obiekty podwodne (SBO) mogące zawierać bojowe środki chemiczne. Wykaz pozycji  

i obrazów sonarowych przedstawiono w Załączniku do nieniejszego sprawozdania. 

Wzajemne rozmieszczenie poszczególnych obiektów przedstawiono na rysunku 23. 

  
Rys. 23. Wzajemne rozmieszczenie obiektów podwodnych określonych na podstawie danych sonarowych 

zarejestrowanych przez r/v Oceania (źródło: AMW – 2012) 
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6.2. Dane sonarowe SSS rejonu C 

Bardzo dobre przygotowanie danych przez specjalistów SMA spowodowało, że nie 

było żadnej potrzeby przetwarzania danych. Dane te zostały od razu wykorzystane do 

wykonania opracowania kartograficznego zamówionego przez Zamawiającego. Opracowanie 

to wykonano w opraciu o oprogramowanie Caris Gis, w skali 1:60 000, w odwzorowaniu 

Merkatora z równoleżnikiem konstrukcyjnym równym 55° w formie mapy możliwej do 

wykorzystania w nawigacji morskiej przez jednostkę pomiarową prowadzącą np. 

identyfikację wzrokowo – techniczną wykrytych obiektów podwodnych. Treść tego 

opracowania kartograficznego obejmuje wszystkie obiekty sklasyfikowane jako „priorytetowe 

klasy 1” oraz wraki (klasa 4). Obecność pozycji wraków na mapie powinna ułatwić ogólną 

orientację w położeniu badanych obiektów podwodnych w przypadku prowadzenia nawigacji 

w oparciu o oficjalne mapy nawigacyjne (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej - 

ENC). Opracowanie to oprócz wykonania w wersji papierowej w formacie A1 zapisano  

i dostarczono Zamawiającemu także w wersji PDF pod nazwą: Mapa rozmieszczenia 

obiektów obiektów podwodnych w rejonie C – „Chemsea objects 1st class and 4th class”, 

Pominiejszony wydruk tej mapy (w formacie A3) zamieszczono w niniejszym sprawozdaniu 

(pozycja „f”). 

Dodatkowo, na potrzeby realizacji prac identyfikacyjnych prowadzonych w okresie 

września 2012 r. przez statek r/v „Oceania” z wykorzystaniem pojazdu ROV wykonano 

opracowanie pod nazwą: Mapka sytuacyjna dotycząca położenia obiektów podwodnych  

w rejonie C – „Chemsea objects 1st class and 4th class” na podkładzie mapowym mapy 

BHMW nr 256. Opracowanie to nie zachowuje skali i pozostaje jedynie elementem 

informacyjnym. Mapka ta została także dostarczona Zamawiającemu w formie wydruku 

(format A1). Pominiejszony wydruk tej mapy (w formacie A3) zamieszczono w niniejszym 

sprawozdaniu (pozycja „e”). 

Dane sonarowe, o których mowa w tym punkcie zostały także wykorzystane w 

oprogramowaniu GlobalMapper, pozwalającym na szybką ocenę sytuacji dotyczącej 

wzajemnego rozmieszczenia obiektów względem siebie i określenia przypuszczalnych tras 

przejścia jednostek prawdopodobnie realizujących zatapianie poszukiwanej amunicji 

chemicznej. Przykład uzyskanego zobrazowania przedstawiono na rysunku 24. 
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Rys. 24. Wzajemne rozmieszczenie obiektów podwodnych rozmieszczonych w rejonie C  

zobrazowane za pomocą oprogramowania GlobalMapper. 

6.3. Dane batymetryczne MBES rejonu C  

Dobre przygotowanie danych batymetrycznych dotyczących rejonu C dostarczonych 

przez SMA spowodowało, że przetwarzanie danych na aktualnym etapie przetwarzania 

danych zostało ograniczone do stworzenia numerycznego modelu dna z oczkiem 5m. 

Przyjęcie takiej rozdzielczości modelu ograniczyło liczbę niezbędnych danych do poziomu 

pozwalającego na w miarę szybkie przetwarzanie plików, bez praktycznie utraty jakości 

modelu. We wstępnym etapie przetwarzania danych dokonano wczytania wszystkich plików 

zawierających dane MBES. W związku z przyjęciem różnych skal barw odpowiadającym 

zakresom głębokości przyjętym dla każdego podobszaru (A-T) konieczne okazało się 

kompleksowe wykonanie nowej struktury barw dla całego modelu. Przykład uzyskanego 

zobrazowania uzyskanego na wstępnym etapie przetwarzania danych (bez nowej struktury 

barw) zaprezentowano na rysunku 25.  

Na uwagę zasługuje fakt bardzo dobrego spasowania danych na obszarach 

granicznych pomiędzy poszczególnymi podobszarami, co świadczy o zastosowaniu 

precyzyjnych systemów pozycyjnych i kompensacyjnych podczas realizacji prac 

pomiarowych. Przykłady takiego spasowania zamieszczono na rysunku 26. 
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Rys. 25. Wzajemne położenie podobszarów A-T z danymi batymetrycznymi  

bez nadania nowej jednolitej struktury barw dla całego modelu.  

 

  

 

Rys. 26. Przykłady „spasowania” danych na granicach podobszarów. 

 

Dalsze przetwarzanie danych MBES będzie realizowane podczas kolejnych etapów prac. 
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7. Wnioski 

 W wyniku przeprowadzonych prac związanych z przetwarzaniem danych pomiarowych 

uzyskano wiedzę na temat pozycji 5 wraków zlokalizowanych w rejonie A, których 

pozycja została potwierdzona na co najmniej dwóch sąsiednich profilach pomiarowych 

oraz jedną pozycję uznaną za wątpliwą ze względu na brak dostępu do większej ilości 

danych sonarowych. 

 Zastosowane podczas realizacji pomiarów sonarowych zakresy i częstotliwości robocze 

LF i HF nie pozwalają na pewne i precyzyjne określenie pozycji małych obiektów 

podwodnych zaliczanych do grupy obiektów poszukiwanych. Dodatkową trudność  

w wykryciu ich pozycji stanowi charakterystyka dna, a w szczególności grubość osadów 

dennych (w większości klasyfikowanych jako szary i czarny muł), co zostało 

potwierdzone wcześniej realizowanymi pracami hydrograficznymi związanymi  

z pobieraniem próbek dna za pomocą czerpaka powierzchniowego (VanVieena) oraz 1m 

sond rdzeniowych przez służbę hydrograficzną MW oraz PIG. 

 Istnieje spore prawdopodobieństwo, że zlokalizowane w rejonie A obiekty SBO (13 szt.)  

w rzeczywistości mogą okazać się większymi obiektami, których pozostała część zalega 

w warstwie osadów dennych. Zastosowana technika przetwarzania oraz sposób wyboru  

i klasyfikacji (wymiarowanie) obiektów wykorzystywane do poszukiwania niewielkich 

obiektów podwodnych wydają się najbardziej odpowiednie względem uzyskanych od 

Zamawijącego danych. W ocenie wykonawcy, wobec warunków środowiskowych 

panujących w rejonie A należałoby pomiary uzupełnić o materiał pomiarowy uzyskiwany 

za pomocą wysokorozdzielczych sonarów, których praca byłaby ukierunkowana nie na 

tworzenie mozaiki dna, ale na pełne działania klasyfikacyjno – identyfikacyjne. 

 Dane pomiarowe uzyskane od SMA w zasadzie nie wymagają typowego 

hydrograficznego przetwarzania danych i mogą być w stosunkowo krótkim czasie 

wykorzystane na kolejnych etapach ich przetwarzania stosownie do planu działań 

projektu Chemsea. Istotnym jednak utrudnieniem jest jednak ogromna ilość 

udostępnionych przez Zamawiającego danych, które w ocenie Wykonawcy nigdy nie 

zostaną poddane rzeczywistej i pełnej weryfikacji, o ile nie zostaną zastosowane nowe 

(być może dzisiaj niedostępne) techniki identyfikacji. 
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Wykaz zawartości płytki CD 

 

a. Sprawozdanie z opracowania danych z pomiarów morskich wykonanych  

w rejonach A i C – wersja edytowalna WORD 

b. Sprawozdanie z opracowania danych z pomiarów morskich wykonanych  

w rejonach A i C – wersja . pdf 

c. Załącznik – Wykaz obiektów podwodnych wykrytych w wyniku analizy 

danych sonarowych zarejestrowanych przez r/v „Oceania” – wersja 

edytowalna WORD 

d. Załącznik – Wykaz obiektów podwodnych wykrytych w wyniku analizy 

danych sonarowych zarejestrowanych przez r/v „Oceania” – wersja . pdf 

e. Mapka sytuacyjna dotycząca położenia obiektów podwodnych w rejonie C – 

„Chemsea objects 1st class and 4th class” na podkładzie mapowym mapy 

BHMW nr 256 – wersja . pdf 

f. Mapa rozmieszczenia obiektów obiektów podwodnych w rejonie C – 

„Chemsea objects 1st class and 4th class”, skala 1:60 000 – wersja . pdf 

(format A-1) 
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