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• Zazwyczaj to obrazy sonarowe są uzupełnieniem danych 
batymetrycznych o akwenie. 

• Sonar skanujący jest unikalnym rozwiązaniem do 
obrazowania dna, który ze względu na wysoką
częstotliwość przetwornika oraz stacjonarny tryb pracy  
pozwala na uzyskanie bardzo dokładnego odwzorowania 
skanowanego obszaru.

• Wykorzystanie dokładnych danych o głębokości 
pozwala na oparcie procesu przetwarzania obrazów 
sonaru skanującego właśnie o tę informację i 
uzależnienie od niej ich obróbki. 



• Interferometryczny system do pomiarów 
batymetrycznych GeoSwath Plus jest częścią
pływającego laboratorium naukowo-badawczego 
HYDROGRAF XXI należącego do Akademii Morskiej w 
Szczecinie.

• Zastosowana sonarowa technologia pomiaru fazy 
zapewnia pokrycie danych do 15-krotności głębokości 
akwenu, dając niezrównaną wydajność prowadzenia 
badań hydrograficznych w płytkich środowiskach 
wodnych. Ten sam obszar może być odwzorowywany 
od 30% do 40% szybciej niż przy użyciu typowych 
echosond kształtujących wiązki.

















• Częstotliwość przetwornika 250 kHz

• Rozdzielczość zależna od długości wiązki 

• Dokładnosć zależna od szybkości poruszania się
jednostki

• Długość wiązki to zazwyczaj 8krotność głębokości na 
przetwornik

Rozdzielczość wzdłużna dla 
zasięgu

Rozdzielczość poprzeczna dla 
zasięgu

Częstotliwość/szerokoś
ć wiązki 50m 300m 50m 300m

117kHz / 1,7 stopnia 1,5 8,9 0,075 0,075

234kHz / 1,1 stopnia 0,9 5,8 0,05 0,05















• Aby dane batymetryczne mogły być wykorzystane w 
procesie przetwarzania danych sonaru skanującego 
potrzebna jest znajomość ich wzajemnego położenia. 

• Pozycja każdego punktu mapy głębokości jest 
rejestrowana na bieżąco w trakcie pomiarów 
batymetrycznych i ewentualnie korygowana podczas 
późniejszej obróbki informacji nawigacyjnej. 

• Określenie dokładnej pozycji sonaru znajdującego się
całkiem pod wodą nie jest oczywiste.



• Proponowaną metodą określenia położenia jest 
wykorzystanie przybliżonej informacji o pozycji, 
danych batymetrycznych oraz symulatora obrazów 
sonarowych.





• Sama znajomość pozycji znacznie ułatwia proces 
interpretacji obrazu.

• Znając ukształtowanie dna wiadomo, czy obiekty znajdujące 
się na zarejestrowanym obrazie położone są w obniżeniach 
czy na wzniesieniach występujących na powierzchni dna. 

• Zróżnicowanie technik obróbki obrazów sonarowych w 
zależności od mapy gradientów obszaru umożliwia 
niezależną, lokalną poprawę widoczności poszczególnych 
obiektów lub fragmentów dna. 

• Pozwala to na zdefiniowanie obszarów niewidzialnych dla 
sonaru w przypadku, gdy ukształtowanie terenu wyklucza 
możliwość poprawnego odwzorowania. 
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