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DESIGNING OF DIVING TECHNOLOGIES – PROCESS APPROACH 

PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII NURKOWANIA � PODEJŚCIE PROCESOWE 

Ryszard Kłos 

Polish Naval Academy, Department of Underwater Work Technology in Gdynia, Poland 
Akademia Marynarki Wojennej Zakład Technologii Prac Podwodnych w Gdyni 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

This article is a brief description of a new methodology1 for utilising the �� � ���	���	
	���	� rebreather2. This new approach differs from that described 
in a previous article [1,2]. The new methodology is based on a Polish theory3 mainly consisting of deterministic methods4 of modelling semi-closed circuit 
rebreathers ���. Further research5 can henceforth be carried out in a more reliable and efficient manner than ever before. 
Keywords: Semi-Closed Circuit Rebreather, modelling of the process of decompression. 

Opisano skrótowo nową metodykę1 podejścia przy pracach nad technologią wykorzystania aparatu nurkowego typu Nx � SCR	CRABE	SCUBA
2 różną od 

opisanej wcześniej [1,2]. Nowa metodyka opiera się na krajowej teorii3 zawierającej przede wszystkim deterministyczne metody4 modelowania 
półzamkniętych systemów oddechowych SCR. Dalsze badania5 mogą być odtąd prowadzone w sposób bardziej wiarogodny, z niedostępną dotąd 
efektywnością.  
Słowa kluczowe: aparat nurkowy o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego/Semi-Closed Circuit Rebreather, modelowanie procesu 
dekompresji/modelling process of decompression. 

Кратко описана новая методология1 подхода при работе над технологией использования водолазного аппарата типа Nx � SCR	CRABE	SCUBA2 
отличная от описанной ранее [1,2]. Новая методика основана на национальной теории3, содержащей, прежде всего детерминированные методы4 
моделирования полузакрытых дыхательных систем SCR. Дальнейшие исследования5 могут отныне проводиться более достоверным способом 
с недоступной ранее эффективностью.  
Ключевые слова: водолазный аппарат с полузакрытой циркуляцией дыхательного агента/Semi-Closed Circuit Rebreather, моделирование 
процесса декомпрессии/modelling process of decompression. 

Die vorliegende Beschreibung der neuen Methodik1 zur Vorgehensweise bei der Arbeit an der Technologie der Verwendung des Tauchgerätetyps Nx �
SCR	CRABE	SCUBA

2 unterscheidet sich von den zuvor angeführten [1,2]. Die neue Methodik basiert auf der In Polen entwickelten Theorie3, die hauptsächlich 
deterministische Methoden4 der Modellierung des halbgeschlossenen Atmungssystems SCR enthält. Weitere Untersuchungen5 können nun zuverlässiger 
und mit einer höheren, bisher nicht verfügbaren Effizienz durchgeführt werden.  
Schlüsselwörter: Tauchgerät mit halbgeschlossenem Atmungskreislauf/Semi-Closed Circuit Rebreather, Simulation des Dekompressionsprozesses 
/modelling process of decompression.  

Se ha descrito brevemente una nueva metodología1 de enfoque de trabajo sobre la tecnología de utilización de un aparato de buceo de un tipo	Nx �
SCR	CRABE	SCUBA	

2 diferente al descrito anteriormente [1,2]. La nueva metodología se basa en una teoría3 nacional que contiene principalmente métodos4 
deterministas de modelado de sistemas respiratorios semicerradosSCR. A partir de ahora los posteriores estudios5 podrán llevarse a cabo de una forma 
más fiable y con una eficacia no disponible hasta el momento. 
Palabras clave: aparato respiratorio de circuito semicerrado/Semi-Closed Circuit Rebreather, modelado del proceso de descompresión/modelling process 
of decompression. 
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POZYSKIWANIE WIEDZY

Opisanie świata jest coraz dokładniejsze a przez 
to coraz bardziej skomplikowane. Zjawiska będące 
wynikiem zachodzących procesów, najczęściej opisywane 
są za pomocą modeli6 opisanych językiem matematyki,  
w postaci związków deterministycznych7, które 
odzwierciedlają z akceptowaną wiarogodnością 
zachodzące procesy w badanym systemie.  

Matematyczne sposoby opisania procesów 
bazują na różnych podstawach. Gdy nie można zbudować 
dostatecznie wiarogodnego związku deterministycznego, 
opis procesu opiera się o interpretacje stochastyczne8 lub 
tworzy się opis empiryczny9. Opis stochastyczny może 
być w naturalny sposób zastosowany do procesów  
o mechanizmie probabilistycznym10. Gdy nie jest znany 
mechanizm11 deterministyczny do opisania zachodzących 
procesów, zadaniem metod statystycznych12 jest 
nadawanie większego sensu danym13 [4]. 

Różne rodzaje wiedzy14 nabywa się na różne 
sposoby, lecz najlepszym wydaje się sposób naukowego 
pozyskiwania.  

Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej 
wyróżniający się stosowanymi metodami oraz 
wykorzystywanym językiem opisu składającymi się na 
metanaukę. W wymiarze praktycznym, zadaniem nauki 
jest poznanie prawdy w celu późniejszej predykcji, czyli 
przewidywania przyszłych realizacji procesów 
zachodzących w zdefiniowanych systemach. 

Nauka15 składa się z teorii. Dobrze określona 
teoria posiada sprecyzowany: miejsce w systemie wiedzy, 
ustalony przedmiot poznania, jego otoczenie16, swoiste 
metody i język17. Nauka o metodach i języku danej nauki 
stanowi metanaukę18 zwaną metodologią19. Doskonałą 
definicję teorii, uwzględniającą postrzeganie modelowe  
i konieczność walidacji20, podał Papież Franciszek21 − 
„Teoria jest konstrukcją metanaukową odrębną od 
rezultatów obserwacji, ale zgodną z nimi. Dzięki teorii, 
można połączyć w całość pewien zbiór niezależnych od 
siebie danych i faktów i wyjaśnić je w ramach jednolitej 
interpretacji. Teoria okazuje się słuszna w takiej mierze, 
w jakiej pozwala się zweryfikować; jest nieustannie 
oceniana w świetle faktów; kiedy przestaje uwzględniać 
fakty, ujawnia swoje ograniczenia i nieprzydatność. 
Wymaga wówczas ponownego przemyślenia” [6]. 

Choć eksperymentowanie jest: trudne, 
kosztowne, czasochłonne, często kontrowersyjne22, 
niejednoznaczne lub wręcz w danych warunkach 
niemożliwe czy nieopłacalne, to w odróżnieniu od nauk 
teoretycznych, prowadzenie badań jest jedyną drogą 
naukowego poznania w naukach eksperymentalnych. 

PODEJŚCIE HOLISTYCZNE

Tradycyjnie, przy opracowywaniu systemów 
nurkowych stosowano w Polsce metodykę postępowania 
opartą o ocenę zagrożenia chorobą dekompresyjną DCS 
metodami wnioskowania statystycznego. Klasyczne 
podejście bazuje na wnioskowaniu statystycznym na 
podstawie przeprowadzonych eksperymentów w oparciu 
o rozkład binominalny23.

Na podstawie dostępnej wiedzy układa się plan 
eksperymentu walidacyjnego badanego systemu, który  
w tym przypadku stanowi ergonomiczny układ maszyna-
człowiek24. Następnie multiplikuje się z wymaganą  

ACQUIRING KNOWLEDGE

Descriptions of the world are becoming 
increasingly accurate and thus ever more complicated. 
Phenomena resulting from the occurring processes are 
most often described using models6 based on 
mathematical language in the form of deterministic 
relations7, which reflect the processes taking place in an 
examined system with accepted reliability. 

Mathematical methods of process description 
are based on various foundations. If a sufficiently reliable 
deterministic relationship cannot be built, said 
descriptions are based on stochastic interpretations8, or 
on formulating an empirical description9. Stochastic 
descriptions can be naturally applied to processes with 
probabilistic mechanisms10. When the deterministic 
mechanism11 to describe the occurring processes is not 
known, it is the task of statistical methods12 to provide 
more meaning to the data13 [4]. 

Different types of knowledge14 are acquired in 
different ways, but the best way seems to be via scientific 
acquisition.  

Science is one of the types of human knowledge 
distinguished by the methods and language of description 
used, which make up the meta-science. In the practical 
dimension, the task of science is to learn the truth for the 
purpose of later prediction, i.e. to predict the future 
implementation of processes taking place in defined 
systems. 

Science15 consists of theories. A well-defined 
theory has a precise place in the system of knowledge,  
a fixed object of cognition, environment16, methods and 
language17. Science about the methods and language of  
a particular field of science is a meta-science18 referred to 
as methodology19. An excellent definition of theory, 
including model perception and the need for validation 20 
was given by Pope Francis21 − "Theory is a meta-scientific 
construct separate from, but consistent with, the results 
of observation. Thanks to theory it is possible to combine 
into a whole a set of independent data and facts and to 
explain them by means of a uniform interpretation. 
Theory is correct in so far as it can be verified; it is 
constantly evaluated against facts; once it ceases to reflect 
facts, it exposes its limitations and uselessness. It then 
calls for reconsideration" [6].  

Although experimenting is difficult, expensive, 
time-consuming, often controversial22, ambiguous or even 
in given conditions impossible or unprofitable, in contrast 
to theoretical sciences, conducting research is the only 
way to gain scientific knowledge in experimental sciences. 

HOLISTIC APPROACH

Traditionally, when developing diving systems 
in Poland, the approach based on the assessment of the 
risk of DCS decompression disease was applied using 
statistical reasoning methods. The classical approach is 
based on statistical reasoning from experiments 
performed on the basis of binominal distribution23.  

The available knowledge is used to design an 
experimental plan for the validation of the tested system, 
which in this case is an ergonomic human-machine 
system24. The same experimental hyperbaric exposure is 
then multiplied with the required reproducibility and 
repeatability25 collecting system responses in  
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odtwarzalnością i powtarzalnością25 tę samą 

doświadczalną ekspozycję hiperbaryczną zbierając 

odpowiedzi systemu w postaci dychotomicznej26.  

Zebrane wyniki służą do określenia zagrożenie 

DCS, wyrażonego prawdopodobieństwem wystąpienia 

objawów DCS w przyszłości, w oparciu o rozkład 

binominalny. Wnioskowanie takie wymaga znacznych 

nakładów na przeprowadzenie nurkowań 

eksperymentalnych27. Aby potwierdzić, że zagrożenie DCS 

jest mniejsze niż 1% należy wykonać minimum 299 

nurkowań eksperymentalnych bez wystąpienia 

przypadku DCS. Jeśli podczas cyklu wystąpi jeden 

przypadek DCS należy kontynuować badanie do 

skompletowania 555 nurkowań eksperymentalnych bez 

wystąpienia już jakiegokolwiek przypadku DCS, aby 

potwierdzić zagrożenie chorobą ciśnieniową na tym 

samym poziomie [7].  

W warunkach krajowych stosowanie metody 

wnioskowania w oparciu o rozkład binominalny nie jest 

możliwe do wykorzystania. Dlatego dotąd prowadzono 

badania przesiewowe, wykorzystując analizę 

sekwencyjną [8]. Podobne podejście zaproponowane 

zostało przez Naval Medical Research Institute US Navy 

[9]. Procedura zapewnia odrzucenie rozkładu 

dekompresji, który generuje zagrożenie możliwością 

wystąpienia objawów DCS na poziomie większym niż 

10% po maksymalnie 40 nurkowaniach 

eksperymentalnych28 z prawdopodobieństwem ok. 90%.  

W kraju, takie podejście stosowane było dla 

całego modelu dekompresji/wentylacji, gdyż 

wykorzystanie tej procedury do zatwierdzania każdego 

rozkładu dekompresji przewidzianego w technologii 

nurkowania jest w warunkach krajowych także 

nierealne29.  

PODEJŚCIE PROCESOWE 

Wyróżniony30 system stanowi racjonalnie 

minimalny31 zbiór elementów wraz z synergicznymi32 

powiązaniami między nimi, gwarantujący możliwość 

przebiegu zdefiniowanych w nim procesów. Proces to 

przebiegający w czasie szereg działań nastawionych na 

osiągnięcie konkretnego celu. Warunki oddziałujące na 

proces stanowią kontekst wewnętrzny i zewnętrzny33.  

Układ to szereg elementów systemu 

uporządkowanych według ściśle określonych zasad. 

Relacja to wszelki związek, zależność, stosunek między 

dwoma lub większą liczbą elementów systemu. Układ  

i relacje składają się na strukturę systemu. Wyróżniony  

w systemie układ działań uporządkowany przyczynowo, 

przebiegający w określonym czasie, stanowiący studium 

rozwoju czegoś, stanowi proces.  

Pojęcia systemu i procesu są podstawowymi  

w inżynierii systemów zajmującej się poszukiwaniem 

synergicznie optymalnych rozwiązań dla systemów 

technicznych i ekonomicznych34, zdolnego do 

niezakłóconego podtrzymania realizacji ustalonych 

procesów podczas cyklu życia systemu.  

Inżynieria systemów wydaje się obecnie 

najlepszym podejściem do rozwiązywania naukowych 

sytuacji problemowych, zarówno technicznych jak  

i organizacyjnych35. Jest to metoda analityczna, zatem 

opiera się na rozłożeniu sytuacji problemowej na 

problemy składowe. Jako punkt wyjścia należy przyjąć 

podstawowe procesy, jakie musi podtrzymać tworzony 

system. W przypadku technologii nurkowania będą to  

a dichotomous form26.  

The collected results are used to determine the 

DCS hazard, expressed as the probability of an occurrence 

of DCS symptoms in the future, based on the binominal 

distribution. Such inference requires considerable 

investment in experimental diving27. To confirm that the 

DCS threat is lower than 1%, it is recommended to 

perform a minimum of 299 experimental dives without  

a DCS case. If during a cycle one DCS case occurs, the 

study should be continued until 555 experimental dives 

have been completed without any more DCS cases 

occurring in order to confirm the risk of decompression 

sickness on the same level [7].  

Under domestic conditions, the use of a method 

of inference based on binominal distribution is not 

feasible. For this reason, up to now, screening tests have 

been conducted using sequential analysis [8]. A similar 

approach was proposed by the Naval Medical Research 

Institute of the US Navy [9]. The procedure ensures that 

decompression schedules that generate a risk of DCS 

symptoms of more than 10% after a maximum of 40 

experimental dives28 with a probability of approximately 

90% be rejected. 

In Poland, such an approach was used for the 

entire decompression/ventilation model, as the use of 

this procedure to approve each decompression schedule 

provided for in diving technology is also unrealistic in 

domestic conditions29.  

PROCESS APPROACH 

The distinguished30 system constitutes  

a reasonably minimal31 set of elements together with the 

synergic32 links between them, guaranteeing the 

implementation of the defined processes. Process is  

a series of actions occurring at a given time aimed at 

achieving a specific goal. The conditions influencing the 

process constitute its internal and external context33.  

A system is a series of elements organised 

according to strictly defined rules. A relation is any kind 

of dependency between two or more elements of  

a system. The system and relations make up the structure 

of the system. The set of activities distinguished in the 

system, arranged in causal order, taking place in a specific 

time, constituting a study of development of something, 

constitutes a process. 

The concepts of system and process are 

fundamental in system engineering, which seeks 

synergically optimal solutions for technical and economic 

systems34, capable of undisturbed maintenance of 

established processes throughout the system’s life cycle.  

Systems engineering currently seems to be the 

best approach to solving scientific problems, both 

technical and organisational35. This is an analytical 

method and is therefore based on the breakdown of  

a problematic situation into its components. The starting 

point should be the basic processes that the created 

system must support. In the case of diving technology, 

these will be scenarios of diving operations. The risk 

analyses of such operations will form the basis for the 

development of a database of emergency scenarios. 

Analysis of the main and emergency processes of the 

adopted technology of diving operations allows the 

creation of an optimal technical and organisational 

system in which the required processes can be safely 

carried out. 
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scenariusze operacji nurkowych. Analizy ryzyka takich 
operacji będą stanowić podstawę do opracowania bazy 
scenariuszy awaryjnych. Na podstawie analizy procesów 
zasadniczych i awaryjnych przyjętej technologii 
prowadzenia operacji nurkowych można utworzyć 
optymalny system techniczno-organizacyjny, w otoczeniu 
którego będzie można bezpiecznie realizować wymagane 
procesy.  

Od samego początku prowadzenia prac nad 
systemami dekompresji dla aparatów nurkowych  
w Polsce36 uznano, że postęp krajowy możliwy jest 
jedynie poprzez poszukiwanie modeli 
deterministycznych37. Konsekwentnie trzymanie się tego 
założenia przez trzy pokolenia badaczy doprowadziło do 
opracowania efektywnych metodyk postępowania 
niewymagających finansowania tak rozległych  
i długotrwałych badań, jak opartych na modelowaniu 
statystycznym.  

W stosowanym podejściu badawczym rozbija się 
sposób przewidywania zachowania ergonomicznego 
systemu człowiek-aparat nurkowy na szereg 
powiązanych modeli − rys. 1. Na podstawie dotychczas 
przeprowadzonych badań wydaje się, że takie rozbicie na 
modele cząstkowe nie powoduje generowania istotnych 
błędów przy ich syntezie w model całościowy. 

Sposoby modelowania wentylacji za pomocą 
równań różniczkowych są znane od wieków. Są to 
stosunkowo proste równania, które mogą być rozwiązane 
metodami analizy matematycznej. Jednak ich przydatność 
do niedawna była kwestionowana ze względu na brak 
możliwości wystarczająco dokładnego ustalenia 
niektórych parametrów tych modeli38.  

Dlatego inżynieria wentylacji opiera się na 
modelach półempirycznych, wywodzących się  
z przybliżonego rozwiązywania równania różniczkowego 
metodami analizy wymiarowej. Pierwszy raz bariery 
związane z zastosowaniem podejścia deterministycznego 
zostały przełamane ok. 20 lat temu po ok. 20 latach prac. 
Umożliwiło to także opanowanie modelowania 
deterministycznego wentylacji okrętu podwodnego, 
komory hiperbarycznej czy wyrobiska górniczego. 
Wykorzystanie tych osiągnięć w inżynierii przemysłowej  
i sanitarnej mogłaby doprowadzić do zmiany podejścia do 
problemów wentylacji [10].  

Wcześniejsze badania nad wentylacją aparatu 
nurkowego o półzamkniętym obiegu i stałym dozowaniu 
czynnika oddechowego skończyły się sukcesem ok. 20 lat 
temu [11]. Jednak aparaty tego typu zostały wycofane  
z użytku krajowego.  

W podejściu do modelowania systemu 
nurkowania z wykorzystaniem aparatu Nx −

SCR CRABE SCUBA zmieniono podejście ze statystycznego 
na statystyczno-deterministyczne. Podstawy 
opracowywania rozkładów dekompresji zostały oparte na 
kilku modelach pokazanych na rys.1: 

• zmian modułu oddechowego ε w funkcji 
głębokości H: ε = f(H), dla określonych 
parametrów nurkowania, 

• zmian w składzie czynnika oddechowego 
wdychanego przez nurka w zależności od 
parametrów: głębokości H, modułu 
oddechowego ε, parametrów konstrukcyjnych 
dla półzamkniętej przestrzeni oddechowej 
aparatu nurkowego, składu premiksu  
x i temperatury, 

• zmian w zagrożeniu tlenową toksycznością

From the very beginning of works on 
decompression systems for diving apparatuses in 
Poland36 it was decided that domestic progress is possible 
only through the search for deterministic models37. 
Consistent adherence to this assumption by three 
generations of researchers has led to the development of 
effective methodologies that do not require the funding of 
research as extensive and lengthy as that based on 
statistical modelling. 

The applied research approach breaks down the 
methods of predicting the behaviour of the ergonomic 
human-rebreather system into a number of related 
models - Fig. 1. On the basis of the research conducted to 
date, it seems that said division into partial models does 
not generate significant errors during their synthesis into 
a holistic model. 

The methods of modelling ventilation using 
differential equations have been known for centuries. 
These are relatively simple equations which can be solved 
by means of mathematical analysis. However, their 
usefulness until recently was questioned on the grounds 
that some parameters of these models could not be 
established with sufficient accuracy38.  

Therefore, ventilation engineering is based on 
semi-empirical models derived from approximate solving 
of a differential equation using dimensional analysis 
methods. For the first time, the barriers associated with 
the use of deterministic approach were overcome about 
20 years ago after roughly 20 years of work. This also 
enabled mastering of the deterministic modelling of the 
ventilation of a submarine, a hyperbaric chamber or  
a mining pit. Using these achievements in industrial and 
sanitary engineering could lead to a change in the 
approach to ventilation problems [10]. 

Previous research on ventilation of a semi-
closed circuit diving apparatus with continuous dosing of 
the respiratory mix was successfully completed about 20 
years ago [11]. However, this type of equipment has been 
withdrawn from domestic use. 

The approach to modelling a diving system with 
the use of Nx-SCR CRABE SCUBA apparatus was changed 
from statistical to statistical-deterministic. The basis for 
decompression schedules were based on several models 
shown in Fig. 1: 

• changes in the respiratory module � in the 
function of depth �: � = �(�), for specified 
diving parameters,  

• changes in the composition of the breathing mix
inhaled by the diver depending on the 
parameters of: depth H, respiratory module ε, 
design parameters for the semi-closed 
ventilation space of the diving apparatus, premix 
composition x and temperature,  

• changes in the hazard of central oxygen toxicity 
depending on oxygen partial pressure p and 
exposure time t, 

• decompression planning39 and defining of the 
decompression profile calculated according to 
the selected model as a function of hyperbaric 
exposure time t and pressure H, taking into 
account the influence of interfering factors such 
as temperature, effect of previous exposures on 
decompression, increased risk of oxygen central 
toxicity, additional workload, descent and ascent 
sequence, transport to the place of descent, 
stress load before and after diving, etc. 
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ośrodkową w zależności od ciśnienia 

cząstkowego tlenu p� i czasu ekspozycji t, 

• projektowania dekompresji
39

oraz obliczanego 

według wybranego modelu profilu dekompresji, 

jako funkcji czasu ekspozycji hiperbarycznej 

t oraz ciśnienia H przy uwzględnieniu wpływu 

czynników zakłócających, jak: temperatury, 

wpływ poprzednich ekspozycji na dekompresję, 

wzrostu zagrożenia tlenową toksycznością 

ośrodkową, obciążenia dodatkową pracą, 

sekwencją zanurzenia i wynurzenia, przebytym 

transportem do miejsca zanurzenia, 

obciążeniem wysiłkiem przed i po nurkowaniu 

itp. 

Funkcja ε � f�H� zmian modułu oddechowego40  

ε w zależności od głębokości H nie jest kluczową z punktu 

widzenia wiarogodności41 ustalenia wartości stabilnych 

zawartości tlenu x� z modelu wentylacji. Stała się istotną, 

gdyż pozostałe modele wyznaczane są z znacznie większą 

wiarogodnością. Przy poszukiwaniu rozwiązań dla 

modelu różniczkowego wentylacji aparatu nurkowego 

zawierającego system worków umieszczonych jeden  

w drugim, parametr ten zaczął pełnić rolę kluczową42.  
Badania modułu oddechowego ε są dobrze 

opisane w dostępnym piśmiennictwie dla ciśnienia 

atmosferycznego, gdyż stanowią one ważny wskaźnik 

wytrenowania sportowców stanowiąc podstawę wielu 

badań dotyczących medycyny wysiłku i normowania 

pracy. Dotychczasowe przenoszenie tych wartości na 

badania hiperbaryczne generowało barierę  

w opracowywaniu systemów nurkowych. Wyniki badań 

modułu oddechowego ε dla określonych sytuacji 

hiperbarycznych można poszukiwać w rzadkich 

wydawnictwach specjalistycznych [12,13]. Jednak 

przeniesienie tych wartości wiąże się nadal z obniżeniem 

wymaganej dokładności i precyzji modelowania 

wentylacji. Ustalenie zależności ε � f�H� zmian modułu 

oddechowego ε w funkcji głębokości H: dla 

predefiniowanych warunków, zrealizowano poprzez 

prowadzenie ekspozycji eksperymentalnych  

w warunkach symulowanych na reprezentatywnej grupie 

nurków eksperymentalnych43. 

Model wentylacji pozwala ustalić stabilną 

zawartości tlenu w funkcji głębokości: x� � f�H�, 

parametrów środowiskowych i wysiłku. Po 

uwzględnieniu spotykanych fluktuacji stabilnej 

zawartości tlenu x�, dla poszczególnych głębokości  

H, model ten stanowi wkład do modelowania dekompresji 

– rys. 1.

Function � � ���� of changes in respiratory 

module40 � depending on depth � is not crucial from the 

point of view of reliability41 of the determination of stable 

oxygen values �� from the ventilation model. It became 

important because the other models are designed with  

a far greater accuracy. When seeking solutions for the 

differential ventilation model of a diving apparatus 

containing a system of bags placed one in the other, this 

parameter began to play a key role42.  

Tests on the respiratory module ε are well 

described in the available literature in relation to 

atmospheric pressure, as they are an important indicator 

of athletes' training and form the basis of many studies on 

effort medicine and work standardisation. To date, the 

transfer of these values to hyperbaric research generated 

a barrier for the development of diving systems.  

The results of studies on respiratory module  

ε for specific hyperbaric situations can be found in scarce 

specialist publications[12,13]. Nevertheless, transferring 

these values still means reducing the required accuracy 

and precision of ventilation modelling. Determining the 

relation ε=f(H) of changes in respiratory module ε as  

a function of depth H: for predefined conditions, was 

carried out by conducting experimental exposures in 

simulated conditions on a representative group of 

experimental divers43. 

The ventilation model allows to establish 

a stable oxygen content as a function of depth: �� � ����, 

environmental parameters and effort. After taking into 

account the observed fluctuations of stable oxygen 

content ��x, for particular depths H, the model 

contributes to decompression modelling – Fig. 1.  
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Fig.1 Model sequence.  

Rys.1 Następstwo modeli. 

W aparatach o półzamkniętym obiegu czynnika 

oddechowego ��� występuje względny spadek 

zawartości tlenu44 w przestrzeni oddechowej do wartości 

stabilnej45 �� . Zjawisko to spowodowane jest mieszaniem 

się czynnika zregenerowanego ze świeżym. Dynamikę 

tego procesu można modelować podobnie jak inne procesy 

wentylacyjne. Na podstawie wcześniejszych, wieloletnich 

badań można dojść do wniosku, że proces wentylacji 

przestrzeni oddechowej aparatu ���	�����	����� 

można wystarczająco dokładnie opisać w oparciu  

o równanie stanu gazu doskonałego.

Równanie różniczkowe zbudowane na 

podstawie bilansu molowego można rozwiązać dokładnie. 

Podejście takie nie jest powszechnie stosowane ze 

względu na trudności spotykane z ustaleniem niektórych 

parametrów dla tego równania. Poprzez wieloletnie 

badania nad procesem wentylacji okrętu podwodnego, 

komór hiperbarycznych, wyrobisk górniczych itp., udało 

się zaproponować wiarogodne podejście do tej 

problematyki, stąd modelowanie oparto o w pełni 

deterministyczny, algebraiczny model analityczny.  

Badania nad procesem wentylacji aparatu 

nurkowego bez udziału ludzi prowadzone były na 

stanowisku skumulowanych symulatorów: metabolicznej 

konsumpcji tlenu v , akcji oddechowej V � i głębokości 

H. Symulator ten jest pod wieloma względami 

oryginalnym w skali światowej rozwiązaniem powstałym  

w ramach wieloletnich badań własnych " rys. 2. 

Charakteryzuje się tym, że do symulowania konsumpcji 

tlenu v  stosowane jest medium płynne, nie zaś gazowe jak 

w innych, podobnych rozwiązaniach technicznych na 

świecie [14]. Dzięki temu, w pomijalnym stopniu zaburza 

on objętość przestrzeni wentylowanej. Zestaw 

symulatorów posiada ekstremalnie krótką drogę 

pomiędzy pompą symulującą wentylację płuc V �  

a badanym systemem oddechowym, co nie powoduje 

sprężania i rozprężania czynnika oddechowego w linii 

wymuszającej akcję oddechową, przyczyniając się do 

dokładniejszego odwzorowania realnej pracy płuc.  

In semi-closed breathing apparatuses ���  

a relative decrease of oxygen content44 in the respiratory 

space to a stable value45 �� is observed. This phenomenon 

is caused by the mixing of the regenerated factor with the 

fresh one. The dynamics of this process can be modelled 

similarly to other ventilation processes. Based on years of 

previous research, it can be concluded that the ventilation 

process of the SCR CRABE SCUBA breathing space can be 

sufficiently accurately described using the ideal gas law. 

The differential equation built on the basis of the 

molar balance can be solved precisely. Such an approach 

is not commonly used because of the difficulties 

encountered in establishing certain parameters for this 

equation. Through many years of research on the process 

of ventilation of submarines, hyperbaric chambers, 

mining pits, etc., a reliable approach to this issue was 

proposed, hence the modelling was based on a fully 

deterministic, algebraic analytical model. 

The process of diving apparatus ventilation 

without human participation was conducted at the station 

of accumulated simulators of: metabolic oxygen 

consumption	#  , respiratory action $ � and depth �. In 
many respects the simulator is an original solution on  

a world scale which has been developed within the 

framework of long-term own research " Fig. 2. Its 

characteristic feature is that for simulating oxygen 

consumption #  a liquid medium is used – and not gaseous 

as is the case in other similar technical solutions around 

the world [14]. As a result, it negligibly disturbs the 

volume of the ventilated space. The simulator set-up is 

characterised by an extremely short pathway between 

the pump simulating lung ventilation	 $ � and the tested 
respiratory system which does not cause compression 

and decompression of the breathing mix in the line 

inducing respiratory action, thus contributing to a more 

accurate modelling of real lung function.  
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Fig. 2 Combined simulator station: respiratory, metabolic and hyperbaric. 

Rys. 2 Stanowisko połączonych symulatorów: oddechowego, metabolicznego i hiperbarycznego. 

Równolegle prowadzone były badania  

w symulowanych warunkach hiperbarycznych, 

z udziałem nurków eksperymentalnych. Z porównania 

wyników tych badań określono wiarogodność 

zastosowanego modelowania procesu wentylacji  

i wymiany gazowej w systemie ergonomicznym człowiek-

aparat nurkowy. Badania bez udziału nurków 

eksperymentalnych dały odpowiedź na temat 

wiarogodności zastosowanego modelu matematycznego 

w stosunku do obiektu rzeczywistego, jakim jest aparat 

nurkowy.  

Badania z udziałem nurków eksperymentalnych 

pozwoliły ustalić, jakie występuje zmniejszenie 

wiarogodności modelu matematycznego przebiegu 

procesu wentylacji aparatu nurkowego, gdy dołożone 

zostanie zaburzenie związane ze zróżnicowaniem 

biometrycznym nurków.  

Pomimo tego, że tlen jest człowiekowi potrzebny 

do utrzymania hemostazy, to jest on także czynnikiem 

kancerogennym. Istnieją teorie postulujące, że jest on 

główną przyczyną starzenia się organizmów 

aerobowych46. W warunkach hiperbarycznych jest on 

bardziej niebezpieczny ujawniając niektóre formy 

toksyczności niespotykane w życiu codziennym.  

W warunkach hiperbarycznych tlen wykazuje 

toksyczność płucną47, ośrodkową48 oraz inną toksyczność 

somatyczną49. Przy krótkotrwałych nurkowaniach 

wojskowych najgroźniejszą formą toksyczności tlenowej 

jest toksyczność ośrodkowa.  

Podczas eksperymentów z ośrodkowym 

zatruciem tlenowym CNSyn, obserwowano często mniej 

specyficzne symptomy, takie jak: niepokój, bladość 

twarzy, drżenie warg i powiek, mdłości, skurcze, 

oszołomienie, brak koordynacji, halucynacje wzrokowe  

i słuchowe, zawężenie pola widzenia czy zaburzenia 

mowy. Symptomy te rzadko poprzedzają postać 

drgawkową. Początek uogólnionych drgawek jest nagły. 

Atak zaczyna się od fazy tonicznej, trwającej zazwyczaj 

30	s, podczas której nurek traci przytomność i ustaje  

At the same time, research was conducted in 

simulated hyperbaric conditions with the participation of 

experimental divers. The comparison of the results of 

these studies allowed to determine the reliability of the 

applied modelling of the process of ventilation and gas 

exchange in the ergonomic man-diving apparatus system. 

Studies without experimental divers gave an 

answer concerning the reliability of the applied 

mathematical model in relation to the real object, which is 

the diving apparatus. Research with experimental divers 

identified a decrease in the reliability of the mathematical 

model of the diving apparatus ventilation process when 

disturbances related to the biometric diversity of divers 

are added.  

Although oxygen is needed to maintain 

haemostasis, it also acts as a carcinogen. There are 

theories postulating that it is the main cause of ageing of 

aerobic organisms46. In hyperbaric conditions, it is more 

dangerous, revealing some forms of toxicity not 

encountered in everyday life. Under hyperbaric 

conditions, oxygen exhibits pulmonary47, central48 and 

other somatic toxicity49. In short-term military dives, the 

most dangerous form of oxygen toxicity is central toxicity.  

Experiments with CNSyn central oxygen 

poisoning often revealed less specific symptoms such as 

anxiety, facial paleness, twitching of lips and eyelids, 

nausea, cramps, dizziness, lack of coordination, visual and 

auditory hallucinations, narrowed vision or speech 

disorders. These symptoms rarely precede a seizure. The 

onset of generalised convulsions is sudden. The seizure 

starts with a tonic phase, usually lasting 30 seconds, 

during which the diver loses consciousness and the 

respiratory function stops. This is followed by a clonic 

phase with uncoordinated movements of the whole body. 

The whole seizure usually lasts approximately 2 minutes. 

If the poisoning has occurred in the water, the securing 

diver should try to wait until at least part of the 

consciousness and breathing are restored, a period of 

apnoea of up to 3 minutes can be allowed.  
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czynność oddechowa. Następnie występuje faza kloniczna 
z nieskoordynowanymi ruchami całego ciała. Cały atak 
trwa najczęściej ok. 2 min. Jeżeli zatrucie wystąpiło  
w wodzie nurek zabezpieczający powinien spróbować 
odczekać czas do powrotu przynajmniej części 
świadomości i oddechu, można dopuścić do okresu 
bezdechu trwającego do 3 min.  

Wynurzanie nurka bez przywrócenia akcji 
oddechowej może spowodować uraz ciśnieniowy płuc, 
gdyż najczęściej zatruciu tlenowemu i ustaniu akcji 
oddechowej towarzyszy zaciśnięcie krtani. Ciężkie 
postacie ośrodkowego zatrucia tlenowego CNSyn 
prowadzą do śmierci. Na świecie istnieje wiele modeli 
empirycznych do przewidywania zagrożenia ośrodkową 
formą toksyczności tlenowej CNSyn [15].  

W projekcie wykorzystano najszersze 
opublikowane systematyczne prowadzone badania nad 
modelowaniem zagrożenia tlenową toksycznością 
ośrodkową ����� opierające się na matematycznej 
analizie przetrwania50. Podstawę do adiustacji modelu 
stanowiły wyniki badań przeprowadzonych w czasie  
II Wojny Światowej przez Brytyjczyków [16,17] oraz ich 
kontynuację przez Amerykanów do późnych lat 70. 
ubiegłego wieku [18]. Badania własne nad adekwatnością 
takiego podejścia do modelowania ośrodkowej 
toksyczności tlenowej CNSyn zakończyły się walidacją 
ustanowionego modelu przez US Navy [19].  

Do szacowania stopnia relaksacji51 po 
ekspozycjach tlenowych stosowany był model 
empiryczny52 zaproponowany przez National Oceanic and 
Atmospheric Administration [20]. 

Szacowanie rozkładów bezpiecznej dekompresji 
oparto w projekcie na zaniechanym53 modelu ZH − L�� 
opracowanym przez Bühlmanna dla armii szwajcarskiej 
[21]. Model ten uwzględnia uwarunkowania wojskowe 
jak: specjalny dobór grupy nurków, utrzymywanie 
nurków w kondycji do przechodzenia forsownych 
dekompresji, podwyższony poziom aprobowanego 
zagrożenia itp. Model ten można przyjąć jako granicznie 
bezpieczny. Został on walidowany podczas wcześniej 
prowadzonych badań [1,2]. 

Jak wspomniano, projektowanie dekompresji 
musi uwzględniać przewidywane scenariusze 
spodziewanych operacji nurkowych, zastosowane środki 
bezpieczeństwa54, warunki odpoczynku przed i po 
nurkowaniu itp. Ocena tych parametrów była 
prowadzona na drodze nurkowań eksperymentalnych  
w warunkach symulacji, co pozwoliło na dokładne 
ustalenie dozwolonych zakresów wybranych parametrów 
ekspozycji.  

Walidacja podejścia odbyła się, podobnie jak  
w poprzednich etapach badań, na drodze statystycznej 
przy wykorzystaniu analizy sekwencyjnej [7]. 

Jak wspomniano, przedstawione na rys.1 modele 
deterministyczne wentylacji półzamkniętej przestrzeni 
oddechowej aparatu nurkowego Nx − SCR CRABE  

SCUBA i dekompresji, oraz model statystyczny zagrożenia 
toksycznością tlenową CNSyn zostały ustalone z taką 
wiarogodnością, że model empiryczny ε = f(H)� zmiany 
modułu oddechowego ε wraz z głębokością H dla 
wybranej populacji nurków eksperymentalnych θ jako 
parametru, stał się elementem modelu o największym 
wpływie na bezpieczeństwo prowadzenia ekspozycji 
hiperbarycznej − rys. 3. Wybrana populacja nurków  
θ była standardową populacją dopuszczoną do nurkowań 
wojskowych w Marynarce Wojennej RP. Dodatkowo 
populacja θ powinna przejść test na odchylenia od funkcji  

Bringing a diver to the surface without restoring 
respiratory action may cause pulmonary barotrauma, as 
oxygen poisoning and loss of respiratory action are 
usually accompanied by a laryngeal tightening. Severe 
forms of CNSyn central oxygen toxicity lead to death. 
There are many empirical models in the world to predict 
the risk of the central form of oxygen toxicity CNSyn [15].  

The project was based on the widest published 
systematic research on modelling the threat of oxygen 
central toxicity CNSyn based on a mathematical survival 
analysis50.  The model was adjusted on the basis of the 
results of research conducted by British researchers 
during World War II [16,17] and its continuation by 
American scientists until the late 1970s [18]. Our own 
research on the adequacy of such an approach to central 
oxygen toxicity (CNSyn) modelling was completed with 
the validation of the model established by the US Navy 
[19].  

An empirical model52 proposed by the National 
Oceanic and Atmospheric Administration [20] was used 
to estimate the degree of relaxation51 following oxygen 
exposures. 

The estimation of safe decompression schedules 
is based on the abandoned53 	� − 
�� model developed 
by Bühlmann for the Swiss army [21]. The model takes 
into account military conditions, such as: a specific 
criteria for the selection of the participating divers, 
keeping divers in a condition to undergo strenuous de-
compression, increased level of approved threat, etc. This 
model can be accepted as a borderline safe model. It had 
been validated in previously conducted studies [1,2]. 

As mentioned above, decompression planning 
has to include anticipated scenarios of expected diving 
operations, implemented safety measures54, rest 
conditions before and after diving, etc. The assessment of 
these parameters was carried out by experimental dives 
in simulated conditions, which allowed to precisely 
determine the permitted ranges of selected exposure 
parameters.  

The validation of the approach was carried out, 
as in previous stages of the study, in a statistical way 
using sequential analysis [7]. 

As mentioned above, the deterministic models of 
semi-closed respiratory ventilation of the Nx-SCR CRABE 
SCUBA diving apparatus presented in Fig. 1, and the 
statistical model of central oxygen toxicity risk, were 
established with such reliability that the empirical model 
� = �(�)� of changes in the breathing module � along 
with depth � for a selected population of experimental 
divers � as a parameter, became the element of the model 
with the greatest influence on the safety of the conduction 
of the hyperbaric exposures – fig. 3. The selected 
population of divers θ was a standard population 
admitted to military diving in the Polish Navy. 
Additionally, the population � should undergo the test for 
deviation from the function � = �(�)�  describing 
changes55 in the respiratory module � with the depth � as 
well as the oxygen tolerance text ��� [23].  

A negative result of the oxygen tolerance test 
TTT is a premise for a diver to plan diving operations with 
an increased risk of central oxygen toxicity CNSyn and to 
be cautious when planning the treatment process using 
�� − �� oxygen procedures. Deviations from the 
established function � = �(�)� , on the other hand, mean 
that for safety reasons, the diver should have a differently 
structured decompression. However, due to naval 
formalities, the negative results of these tests tend to 
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ε � f�H�� opisującej zmiany55 modułu oddechowego  

ε wraz z głębokością H oraz test tolerancji tlenowej TTT 

[23].  

Negatywny wynik testu tolerancji tlenowej TTT 

stanowi przesłankę dla nurka do planowania operacji 

nurkowych, jedynie o zwiększonym zagrożeniu tlenową 

toksycznością ośrodkową CNSyn oraz zachowania 

ostrożności przy planowaniu procesu leczenia przy 

wykorzystaniu procedur tlenowych oxy " TT. Zaś 

odchylenia od ustalonej funkcji ε � f�H��, powodują, że ze 

względów bezpieczeństwa, nurek powinien mieć inaczej 

zaprojektowaną dekompresję. Jednak dla nurkowań 

wojskowych wykonywanych w parach, negatywne wyniki 

tych testów raczej dyskwalifikują nurka ze szkolenia 

nurkowego z wykorzystaniem aparatu 

Nx " SCR	CRABE	SCUBA, ze względów formalnych. 

disqualify navy divers from training with the 

1� " ���	�����	�����. 

Fig. 3 The practical functional relation � � ����� of changes in the respiratory module � with depth � for a selected population of experimental divers �. 

Rys. 3. Praktyczna zależność funkcyjna � � ����� zmian modułu oddechowego � wraz z głębokością � dla wybranej populacji nurków eksperymentalnych 
�. 

Możliwość ciągłego poprawiania precyzji 

projektowania dekompresji wiąże się z ciągłym 

doskonaleniem modelu empirycznego ε � f�H�� zmiany 

modułu oddechowego ε wraz z głębokością H. Każde 

nurkowanie dostarczające wiarogodnych56 danych z jego 

przebiegu, powiększa bazę danych do wnioskowania  

o precyzji ustalenia funkcji ε � f�H� i może posłużyć jako 

wytyczna do zmiany rozkładu dekompresji. Nurkowania 

operacyjne nie mogą dostarczać wiarogodnych danych do 

takiego wnioskowania, lecz treningi i szkolenia 

prowadzone na symulatorze dają taką możliwość. 

Wnioskowanie o zwiększeniu zagrożenia jest 

związane z diagnozowaniem odchyleń od modelu 

empirycznego ε � f�H�� zmian modułu oddechowego  

ε wraz z głębokością H. Dane zbierane podczas treningów 

i szkoleń na symulatorze nurkowania przyczyniają się do 

selekcjonowania nurków, dla których procedura 

dekompresyjna może być potencjalnie niebezpieczna. 

Badania nurków na symulatorze nurkowania czy 

badania aparatu nurkowego na symulatorze  

The potential to continuously improve the 

precision of decompression planning is linked to 

continuous improvement of the empirical model 

� � ����� of a change in the breathing module � with 

depth �. Each dive that provides reliable56 data enhances 

the database allowing conclusions to be drawn about the 

accuracy in determining the function � � ���� and can be 

used as a guideline to change the decompression 

schedule. Operational dives may not provide reliable data 

for such inference, but simulator-based training and 

training offer this possibility.  

The inference on increasing the risk is related to 

the diagnosis of deviations from the empirical 

model� � �����  of changes in breathing module � along 

with depth �. Data collected during training on the diving 

simulator contribute to the identification of divers for 

whom the decompression procedure may be potentially 

dangerous.  

Diver testing in a diving simulator or testing of 

the diving apparatus on a metabolic simulator can be  
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metabolicznym, mogą służyć do wyeliminowania 
zagrożenia DCS. Jeśli wyniki badań nie wykazują odchyleń 
od modelu ε = f(H)� a obserwuje się zwiększone 
zagrożeniem DCS, to należy poszukiwać innych przyczyn, 
przykładowo odstępstw od technologii57 wykonywania 
prac podwodnych czy poszukiwać przyczyn 
kazuistycznych58. Monitorowanie odstępstw od modelu 
empirycznego ε = f(H)� zmiany modułu oddechowego  
ε wraz z głębokością H daje potencjalne narzędzie pracy 
powołanemu oficerowi bezpieczeństwa w Marynarce 
Wojennej RP. 

PRZYKŁAD PODEJŚCIA PROCESOWEGO

Przy realizacji niezależnych nurkowań w morzu, 
dla klasycznej dekompresji zaprojektowanej ze stacjami 
dekompresyjnymi co 3 mH�O, technologia nurkowania 
powinna zapewniać proces dekompresji awaryjnej  
z możliwością odbycia ostatniej stacji dekompresyjnej na 
głębokości 6 mH�O. Postępowanie takie może być 
potrzebne przy zmianie wysokość fal w rejonie 
nurkowania lub podczas planowania nurkowania przy 
podwyższonym zafalowaniu rejonu. W takiej sytuacji, 
możliwość utrzymania się nurka na głębokości stacji 
3 mH�O jest problematyczna. Ze względów 
organizacyjnych najlepiej przyjąć, że czas realizacji 
takiego procesu dekompresji awaryjnej powinien być taki 
sam jak dla dekompresji zasadniczej a pobyt na stacji 
6 mH�O powinien stanowić sumę czasu pobytu na stacji 
3 mH�O i 6 mH�O.  

Z analizy ryzyka przeprowadzonej na tym etapie 
wynika, że system dekompresji powinien być 
zabezpieczony systemem umożliwiającym realizację 
procesu rekompresji leczniczej czy innej interwencji 
medycznej. System taki powinien składać się z procedury 
leczniczych oraz zawierać wymagane uzbrojenie 
techniczne i medyczne do ich przeprowadzenia. System 
ten powinien być uzupełniony o podsystem ewakuacji 
poszkodowanego nurka do specjalistycznego ośrodka 
hiperbarycznego czy szpitala.  

Układ elementów systemu zabezpieczenia 
realizacji procesów leczniczych może być zapożyczony 
lub opracowany na nowo, dedykowany specjalnie 
systemowi prowadzenia prac nurkowych. Ze względu na 
wykorzystywanie sprzętu niezależnego SCUBA, system 
tabel rekompresji leczniczej TT powinien przewidywać 
procedury lecznicze na wypadek „wyrzucenia” nurka ze 
znacznych głębokości z pominięciem stacji 
dekompresyjnych a w skutek tego eksplozywnej 
dekompresji. 

Wykorzystanie aparatu nurkowego 
o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego 	��
i mieszanin o podwyższonej zawartości tlenu wymaga 
opracowania procesu rekrutacji nurków i utrzymania ich 
w kondycji. System dekompresji musi uwzględniać 
parametry zdrowotne nurków. Tutaj przyjęto, że będą 
one zgodne z wymaganiami dla nurków wojskowych. Do 
procesu kwalifikacji można dodać także dodatkowe 
kryteria59. Przyjęty standard parametrów fizjologicznych 
nurka stanowi wskazówkę przy opracowaniu procedury 
realizacji efektywnego procesu dekompresji.  

Zagrożenie wystąpieniem objawów choroby 
ciśnieniowej DCS przyjęto na wyższym poziomie niż dla 
nurków rekreacyjnych60. System może także zawierać 
procedury realizacji procesu dekompresji jak dla nurków 
rekreacyjnych, który będzie wykorzystywany podczas 
szkolenia i treningów. 

used to eliminate the risk of ��	. If the results of the 
research do not show deviations from the model 
� = �(�)� and an increased risk of ��	 is observed, other 
cuases should be sought, such as deviations from the 
technologies57 of performing underwater works or 
casuistic reasons58. Monitoring of deviations from the 
empirical model� = �(�)�  of changes in the breathing 
module � with depth � provides a potential tool for an 
appointed safety officer in the Polish Navy. 

PROCESS APPROACH EXAMPLE

In the execution of independent dives in the sea, 
for classic decompression planned with decompression 
stations every 3 mH�O, the diving set-up should 
incorporate an emergency decompression process with 
the possibility of having the last decompression station at 
a depth of 6 mH�O. Such a solution may be needed in the 
case of a change in wave height in the diving area or in the 
case of diving planned in an area with increased wave 
activity. In such a situation, remaining at the depth of 
3 mH�O is problematic for the diver. For organisational 
reasons, it is best to assume that the time of execution of 
such an emergency decompression process should be the 
same as for the regular decompression, and the stay at the 
6 mH�O station should be the sum of the time of the stay 
at the station at 3 mH�O and 6 mH�O. 

The risk analysis carried out at this stage shows 
that the decompression system should be secured with 
a system enabling the implementation of therapeutic 
recompression processes or a different medical 
intervention. Such a system should consist of a medical 
procedure and include the required technical and medical 
equipment. The system should be supplemented with  
a subsystem for evacuation of the injured diver to  
a specialist hyperbaric centre or hospital.  

The elements of the safety system can be 
borrowed or developed anew to be dedicated to the 
system of conducting diving works. Due to the use of 
independent SCUBA equipment, the system of therapeutic 
recompression tables TT should provide for therapeutic 
procedures in case a diver is "ejected" from great depths 
with the omission of decompression stations and 
consequently explosive decompression takes place. 

The use of semi-closed circuit SCR diving 
apparatus and mixtures with an increased oxygen content 
requires the development of a recruitment process for 
divers and for maintaining those divers in good physical 
condition. The decompression system must take into 
account the health parameters of divers. In this case it 
was assumed that they would comply with the 
requirements for military divers. Additional criteria59 can 
also be added to the qualification process. The adopted 
standard for the physiological parameters of a diver is  
a guideline for the development of a procedure for the 
implementation of an effective decompression process.  

The assumed risk of developing symptoms of 
decompression sickness DCS was at a higher level than for 
recreational divers60. The system may also include 
procedures for the implementation of the decompression 
process as for recreational divers, which will be used 
during training. 

Due to the fact that the technology has been 
developed for the diving process using a semi-closed 
circuit rebreather SCR, it should include developed and 
validated effective procedures for the ventilation of the 
breathing space of the apparatus. The technology should  
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Ze względu na fakt opracowania technologii dla 

procesu nurkowania z wykorzystaniem aparatu 

nurkowego o półzamkniętym obiegu czynnika 

oddechowego SCR, powinna ona zawierać opracowane  

i walidowane skuteczne procedury dla procesu płukania 

przestrzeni oddechowej aparatu. Technologia powinna 

zakładać, że nie będzie potrzeby realizacji procesu 

przepłukania przestrzeni oddechowej aparatu podczas 

pobytu na dnie. Zawsze będzie można jednak zastosować 

skuteczną procedurę płukania przy podejrzeniu utraty 

kontroli nad składem czynnika oddechowego, którym 

oddycha nurek. Procedury te podwyższają zawartość 

tlenu w obiegu stąd powinien być sprawdzony ich wpływ 

na możliwość wystąpienia ośrodkowego zatrucia 

tlenowego CNSyn.  

Ważnym parametrem operacji nurkowej jest 

możliwość obciążania nurka pracą. Wartość obciążenia 

pracą jest ściśle powiązana z procesem wentylacji 

przestrzeni oddechowej aparatu, a także z procesem 

dekompresji i narastania zagrożenia ośrodkową 

toksycznością tlenową CNSyn. Przyjęto tutaj obciążenie 

pracą średnio-ciężką61 oraz spoczynek62. Nie można także 

pominąć wpływu ochrony cieplnej nurka na proces 

dekompresji i możliwość zwiększenia zagrożenia 

ośrodkową toksycznością tlenową CNSyn. 

Z analizy ryzyka wynika konieczność stosowania 

podsystemów awaryjnego oddychania. Systemy 

awaryjnego oddychania mogą opierać się o możliwość 

przejścia na oddychanie z integralnego zestawu 

butlowego, z wykorzystaniem redundantnego63 systemu 

oddechowego. Taki proces zabezpiecza przed utratą 

kontroli nad zasadniczym systemem oddechowym, nie 

zaś przed utratą zapasu czynnika oddechowego. Z punktu 

widzenia planowanego procesu realizacji ekspozycji  

i późniejszej dekompresji, zastosowanie awaryjnego 

systemu oddechowego o otwartym obiegu czynnika 

oddechowego musi uwzględniać wzrost zagrożenia 

tlenową toksycznością ośrodkową CNSyn. Jeśli założy się 

konieczność opracowania procedur użycia systemów 

oddechowych, niezależnych od używanego aparatu 

nurkowego64, należy także uwzględnić fazę nurkowania, 

dla której możliwe będzie przejście na dekompresję 

awaryjną. 

Dla zabezpieczenia opisanych procesów 

zasadniczych i awaryjnych będzie potrzebny minimum65 

system składający się z:  

• procedur kwalifikacji do nurkowania  

z wykorzystaniem przewidzianego aparatu 

nurkowego oraz mieszanin oddechowych, 

• specjalnie zaprojektowanej i walidowanej 

procedury dekompresji podstawowej wraz 

z zasadami obciążania nurka pracą,

• specjalnie zaprojektowanych i walidowanych 

procedur dekompresji awaryjnej,

• procedury płukania przestrzeni oddechowej 

aparatu nurkowego z uwzględnieniem wzrostu 

zagrożenia możliwością wystąpienia CNSyn,

• zapożyczonych lub nowo opracowanych 

procedur leczniczych na wypadek wystąpienia 

chorób nurkowych,

• wyposażenia hiperbarycznego i medycznego do 

zabezpieczenia procesu leczenia,

• podsystememu transportu do ośrodka 

hiperbarycznego, 

• procedury szacowania zagrożenia CNSyn,

• integralnego podsystemu awaryjnego

assume that there will be no need to perform the process 

of ventilating the breathing space of the device during the 

stay at the bottom. However, it will always be possible to 

apply an effective ventilation procedure in case of 

suspected loss of control over the composition of the 

breathing mix used by the diver. These procedures 

increase the oxygen content in the circulation and thus 

their effect on the risk of an occurrence of central oxygen 

toxicity CNSyn should be examined. 

An important parameter of a diving operation is 

the ability to increase the diver's workload. The value of 

workload is closely related to the process of ventilation of 

the respiratory space of the apparatus, as well as to the 

process of decompression and the increasing risk of 

central oxygen toxicity CNSyn. In this case, medium-heavy 

workload61 and rest62 are taken into account. In addition, 

it is important to bear in mind the influence of the 

thermal protection of the diver on the decompression 

process and the possibility of increasing the risk of 

central oxygen toxicity CNSyn. 

Risk analysis has demonstrated the need for 

emergency breathing subsystems. Emergency breathing 

systems may be based on the transition from breathing 

from an integral cylinder to breathing from a separate 

redundant63 breathing system. Such a process protects 

against loss of control over the essential respiratory 

system, but not against loss of control over the breathing 

mix. From the point of view of the planned process of 

implementation of exposures and subsequent 

decompression, the use of an emergency breathing 

system with an open circuit breathing mix must take into 

account an increased risk of central oxygen toxicity 

CNSyn. If it is considered necessary to develop 

procedures for the use of respiratory systems 

independent of the diving apparatus being used64, 

consideration should also be given to the phase of diving 

for which transition to emergency decompression is 

possible. 

In order to secure the described main and 

emergency processes, a minimum65 system should consist 

of:  

• procedures for qualification for diving with the

intended diving apparatus and breathing 

mixtures,

• specially designed and validated procedures for 

basic decompression, together with rules for the

permitted workload of the diver,

• specially designed and validated emergency 

decompression procedures,

• procedures for ventilating the breathing space of 

the diving apparatus, taking into account the

increased risk of �1�23,

• borrowed or newly developed therapeutic 

procedures in the event of an occurrence of 

diving diseases,

• hyperbaric and medical equipment to secure the

treatment process,

• transport subsystem to a hyperbaric facility,

• �1�23 risk assessment procedures,

• an integral emergency respiratory subsystem of

the diving apparatus,

• emergency diving apparatuses,

• thermal protection subsystem.

If, in addition, the requirement for 

acceleration66 of the basic decompression process by 

using oxygen at the final decompression stations is  
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oddychania z aparatu nurkowego, 
• awaryjnych aparatów nurkowych,
• podsystemu ochrony cieplnej nurka.

Jeśli dodatkowo zostanie wprowadzone 
wymaganie akceleracji66 podstawowego procesu 
dekompresji poprzez wykorzystanie tlenu na ostatnich 
stacjach dekompresyjnych, to system musi zostać dalej 
rozbudowany nie tylko o walidowaną procedurę dla 
procesu dekompresji tlenowej, lecz także o elementy 
wynikające z analizy ryzyka przeprowadzonej dla tego 
procesu. 

Procedura prowadzenia procesu dekompresji 
będzie wymagała określenia na jakim etapie można 
przejść bezpiecznie na dekompresję tlenową ze względu 
na odbytą już ekspozycję i podwyższone ciśnienie 
cząstkowe tlenu przy uwzględnieniu wynikającego stąd 
wzrostu zagrożenia ośrodkową toksycznością tlenową 
CNSyn.  

Niezależnie od momentu czasu i głębokości 
przejścia na dekompresję tlenową, należy poszukiwać 
efektywnej procedury dla procesu płukania przestrzeni 
oddechowej aparatu nurkowego tlenem. Bezpośrednio od 
jej skuteczności zależeć będzie algorytm akceleracji 
dekompresji. Oczywiście należy rozpatrzyć sposób 
powtórnego przejścia w dowolnym momencie  
z dekompresji tlenowej na dekompresję,  
z wykorzystaniem mieszaniny gazowej67.  

Najlepiej, jeśli przeliczenie czasu dekompresji 
pomiędzy procesem dekompresji z wykorzystaniem 
mieszaniny oddechowej oraz tlenu będzie odbywało się 
według prostej reguły. Najczęściej stosuje się przelicznik 
dwukrotnie dłuższego czasu pobytu na przystankach 
dekompresyjnych przy oddychaniu mieszaniną niż przy 
oddychaniu tlenem. W takim przypadku wystarczy podać 
czasy pobytu na stacjach dla zasadniczego rozkładu 
dekompresji, z zastosowaniem dekompresji tlenowej. 
Awaryjna dekompresja z wykorzystaniem mieszaniny 
oddechowej będzie stanowić podwojenie czasów pobytu 
na stacjach przy oddychaniu tlenem. Zmiana czynnika 
oddechowego podczas dekompresji będzie wymagała 
opracowania zasad płukania przestrzenni oddechowej 
aparatu. Na wypadek awarii zasilania tlenem,  
z aparatu nurkowego można także rozpatrzyć 
wzbogacenie systemu zabezpieczenia operacji nurkowych 
o zewnętrzne systemy oddychania tlenem68.

Wykorzystanie systemu dekompresji tlenowej  
i awaryjnej dekompresji realizowanej przy oddychaniu 
cyrkulującą mieszaniną oddechową może się 
skomplikować, jeżeli nadal będzie utrzymane wymaganie, 
jak dla systemów morskich, z ostatnią stacją 
dekompresyjną na 6 mH�O. Postawienie takiego 
wymagania dla wszystkich rozkładów dekompresji może 
spowodować, że proces dekompresji zasadniczej będzie 
zbyt konserwatywny i z tego powodu nieefektywny  
z punktu widzenia prowadzenia militarnych operacji 
nurkowych. W takim przypadku można zrezygnować ze 
stawiania takiego wymagania procesowi dekompresji 
awaryjnej i opracować dwa systemy dekompresji, 
wykorzystywane zależnie od tego czy nurkowanie będzie 
zabezpieczone w inne źródła zasilania tlenem na 
wypadek awarii zasilania integralnego czy też nie. 

Dla systemów morskich, atrakcyjny do 
wykorzystania wydaje się proces dekompresji 
powierzchniowej.  

Realizacja procesu dekompresji 
powierzchniowej umożliwia dla niektórych stacji 
dekompresyjnych przerwanie procesu dekompresji,  

introduced, the system must be further extended not only 
by a validated procedure for the oxygen decompression 
process, but also by elements resulting from the risk 
analysis carried out for this process. 

The decompression procedure will need to 
define at what stage it is possible to transfer safely to 
oxygen decompression on the basis of the exposure 
performed and the increased partial pressure of oxygen, 
taking into account the resulting increased risk of central 
oxygen toxicity CNSyn.  

Regardless of the time and depth of the 
transition to oxygen decompression, an effective 
procedure should be sought for the process of ventilating 
the breathing space of a diving apparatus with oxygen. 
The decompression acceleration algorithm will depend 
directly on its effectiveness. Of course, it is important to 
consider how to switch from oxygen decompression to  
a mixed gas decompression at any time67.  

Preferably, the calculation of the time between 
decompression using a breathing mixture and oxygen 
should be performed following a simple rule. In most 
cases, a conversion rate of twice the time spent at 
decompression stops when breathing with the mixture 
than when breathing with oxygen is used. In such a case, 
it is sufficient to specify the stay times at the stations for 
the basic oxygen decompression schedule. Emergency 
decompression using a breathing mix will be double the 
time spent at the stations when breathing oxygen. The 
change of the breathing mix during decompression will 
require the development of principles for ventilating the 
breathing space of the rebreather. In the event of a failure 
of the oxygen supply from the diving apparatus, 
consideration may also be given to supplementing the 
diving operation safety system with external oxygen 
breathing systems68.  

The use of an oxygen decompression system and 
emergency decompression realised when breathing with 
the circulating breathing mix may become complicated if 
the requirement is maintained as for marine systems, in 
relation to the use of the last decompression station at 
6 mH�O. The imposition of such a requirement for all 
decompression schedules may result in the basic 
decompression process being too conservative and 
therefore ineffective from the point of view of military 
diving operations. In this case, it is possible to abandon 
this requirement for emergency decompression and to 
develop two decompression systems to be used 
depending on whether or not the dive will be protected 
by other oxygen sources in the event of a failure of the 
integral power supply. 

For marine systems, a surface decompression 
process seems to be an attractive option. The 
implementation of a surface decompression process 
enables the interruption of the decompression process for 
some decompression stations, quick ascent and the access 
to the decompression chamber. This is followed by 
compression and completion of the rest of the 
decompression on the surface in a decompression 
chamber. Such a process reduces the risk connected with 
the diver's stay underwater, but exposes him to stress 
connected with the interruption of the decompression 
process. Interruption of decompression may last up to  
7 minutes69. It is a relatively short time for ascent, 
arriving at the decompression chamber, partial removal 
of the diving gear and repeated compression.  

Surface decompression systems, as the basic 
procedures for the decompression process, are used for  
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szybkie wynurzenie i dotarcie do komory 

dekompresyjnej. Następnie sprężenie i odbycie reszty 

dekompresji już na powierzchni w komorze 

dekompresyjnej. Taki proces zmniejsza zagrożenie nurka 

związane z przebywaniem pod wodą, lecz naraża na stres 

związany z przerwaniem procesu dekompresji. 

Przerwanie dekompresji może trwać do 7	min69. 

Jest to czas stosunkowo krótki na wynurzenie, dotarcie do 

komory dekompresyjnej, częściowe rozebranie nurka  

i powtórne sprężenie. Systemy dekompresji 

powierzchniowej, jako zasadnicze procedury realizacji 

procesu dekompresji, stosowane są przy nurkowaniach 

przewodowych, realizowanych z platformy nawodnej 

wyposażonej w komorę dekompresyjną70. Dla nurkowań 

niezależnych takie procedury pełnią jedynie funkcje 

awaryjne. 

System prowadzenia prac podwodnych może nie 

przewidywać możliwości prowadzenia nurkowań 

powtarzalnych, powinien jednak normować czas 

odpoczynku jaki powinien upłynąć do powtórnego 

nurkowania.  

PODSUMOWANIE 

Naukowe podejście polega na tyle dokładnym 

poznaniu zachodzących procesów w badanym systemie, 

aby możliwe było prognozowanie jego zachowania  

w przyszłości71 z zadawalającą wiarogodnością72.  

Ustanowiony w projekcie wiarogodny73 model 

deterministyczny dla ergonomicznego systemu człowiek-

maszyna daje możliwość predykcji74 z wystarczającą 

wiarogodnością. Opisany proces modelowania 

deterministycznego ze swej natury umożliwia ciągłe 

poprawianie precyzji predykcji oraz szacowanie poziomu 

zagrożenia, przy zdiagnozowaniu odchyleń od 

powtarzalności czy precyzji modelu. Dalsze ulepszenia 

technologii nurkowania mogą być prowadzone  

z efektywnością dotąd niedostępną. 

Dotychczas wykorzystywane rozkłady 

dekompresji Nx odnoszone były do tabeli dekompresji 

powietrznej oparte były o tabelę powietrzną " 

Tabela	3	MW [24]. Przeliczeń dokonywano zgodnie  

z zasadą ekwiwalentnej głębokości równoważnej EAD75 

[1]. Bez ustalenia wiarogodnego modelu wentylacji 

półzamkniętej przestrzeni oddechowej aparatu 

nurkowego Nx " SCR	CRABE	SCUBA nie można było 

oszacować dokładnego rozkładu bezpiecznej 

dekompresji. Obecnie wprowadzone tabele dekompresji 

uwzględniają oparto o wiarogodny model wentylacji, choć 

dla krótkich czasów pobytu jest on marginalizowany76. 

Rys. 4. pokazuje porównanie profili stosowanych przez 

French	Navy FN, tabel polskich opartych na EAD oraz 

nowoopracowanych tabel dekompresji AMW dla 40% 

mieszaniny tlenowo-azotowej Nx	0,4. W polu I widać, że 

profile FN i pochodne Tabeli 3 MW tworzone są według 

innej filozofii niż tabele AMW.  

Profile FN i pochodne Tabeli 3 MW zostały 

opracowane według tradycyjnego podejścia opartego  

o wytworzenia maksymalnego bezpiecznego przesycenia 

dla tkanki wiodącej w początkowej fazie dekompresji  

i późniejsze przeciwdziałanie możliwości wytrącenia 

wolnej fazy gazowej. Profile AMW zostały wygenerowane 

w oparciu o filozofię deep stops. Charakteryzują się one 

efektywniejszą77 dekompresją dla dłuższych  

czasów pobytu " rys. 4 obszar B. 

tethered dives carried out from a platform equipped with 

a decompression chamber70. In the case of independent 

dives, such procedures only serve for emergency 

purposes. 

The system for conducting underwater works 

may not provide for repetitive dives, however, it should 

normalise the resting time that should elapse before the 

next dive. 

SUMMARY 

A scientific approach consists in an attempt to 

learn about the processes taking place in the examined 

system in such a way as to enable the forecasting of its 

future behaviour71 with satisfactory reliability72.  

The reliable73 model deterministic model for the 

ergonomic human-machine system established in the 

project offers a sufficient reliability of prediction74. The 

described process of deterministic modelling by its nature 

enables continuous improvement of prediction precision 

and estimation of the hazard level, while diagnosing 

deviations from repeatability or model precision. Further 

improvements in diving technology can be carried out 

with effectiveness hitherto unavailable. 

The Nx decompression schedules used thus far 

were related to the air decompression table and were 

based on the air table - Table 3 of the Polish Navy [24]. 

Recalculations were made in accordance with the 

principle of equivalent air depth EAD75 [1]. Without the 

determination of a reliable ventilation model for a semi-

closed breathing space of the Nx-SCR CRABE SCUBA 

rebreather, it was not possible to establish an accurate 

schedule for safe decompression. The currently 

introduced decompression tables are based on a reliable 

ventilation model, although it is marginalised for short 

periods of stay76. Fig.4. is a juxtaposition of profiles used 

by the French	Navy FN, Polish tables based on EAD and 

newly developed decompression tables of the 

Polish	Naval	Academy	AMW for a 40% oxygen-nitrogen 

mixture Nx	0.4. Field I shows that the FN profiles and the 

derivatives of Table 3 of the Polish Navy MW are created 

according to a different philosophy as compared with the 

tables of the Polish Naval Academy AMW.  

FN profiles and derivatives of Table 3 of the 

Polish Navy were developed according to the traditional 

approach based on the generation of the maximum safe 

saturation of the main tissue in the initial decompression 

phase and subsequent counteraction of potential 

precipitation of a free gas phase. The profiles of the Polish 

Naval Academy AMW were generated on the basis of the 

philosophy of deep stops. They are characterised by  

a more effective77 decompression for longer 

decompression schedules from Table 3 of the Polish Navy 

based on EAD, and according to the newly developed 

procedure by the Polish Naval Academy –	Nx	0.4	AMW 

stay times " fig. 4 area I. 
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Fig. 4 Comparison of total decompression times for Nx � SCR	CRABE	SCUBA supplied with premix Nx	0.4 for selected decompression schedules according to 
French Navy FN, a procedured based on EAD conversion of decompression schedules from Table 3 MW and a newly developed procedure Nx	0,4	AMW78

. 

Rys. 4 Porównanie sumarycznych czasów dekompresji dla aparatu nurkowego Nx � SCR	CRABE	SCUBA zasilającego premiksem Nx	0,4 dla wybranych 
rozkładów dekompresji według French Navy FN, procedury opartej na przeliczaniu na EAD rozkładów dekompresji z Tabeli 3 MW oraz według nowo 
opracowanej procedury Nx	0,4	AMW78

. 

Takie podejście jest mniej efektywne dla 

krótkich czasów pobytu79 " rys. 4 obszar II. W podejściu 

AMW można założyć dla obszaru II inne podejście80, 

umożliwiające skrócenie czasu dekompresji dla profili  

z krótkimi czasami pobytu. Nie uczyniono tego 

zwiększając bezpieczeństwo prowadzenia dekompresji81. 

Krótkie czasy pobytu są wykorzystywane w sytuacjach 

awaryjnych, zazwyczaj podczas zanurzania82. Pominięcie 

stacji dekompresyjnych zalecanych w oparciu o filozofię 

deep stops nie stwarza nadmiernego wzrostu zagrożenia 

DCS, czyniąc ich pominięcie w sytuacji awaryjnej 

względnie bezpiecznym.  

Rozkłady dekompresji dla zaznaczonego na rys. 

4 obszaru III powinny być jednoznacznie określone, gdyż  

w tym zakresie nie można z całą pewnością przewidzieć 

czy eżektor wspomagający wentylację przestrzeni 

oddechowej podczas dekompresji będzie włączony czy 

wyłączony. Prawdopodobnie dlatego FN nie opublikowała 

danych w tym zakresie głębokości.  

Dla profili o maksymalnej głębokości 

nurkowania powyżej 45	mH�O, tabele według FN nie 

zostały wygenerowane, prawdopodobnie ze względu na 

obawę wystąpienia objawów CNSyn. Badania własne nie 

potwierdzają istotnego wzrostu zagrożenie CNSyn dla 

tego obszaru, stąd dopuszczono te rozkłady dekompresji 

do wykorzystania przez MW	RP. 

WNIOSKI 

W artykule opisano przykład podejścia 

procesowego do opracowania teorii dającej możliwość 

planowania działań podwodnych dla aparatu nurkowego 

Nx " SCR	AMPHORA	SCUBA. Jako podstawę procesu  

Such an approach is less effective in relation to 

short bottom times79 " fig. 4 area II. In the AMW 

approach, a different concept80 can be adopted for area II, 

allowing to shorten the decompression time for profiles 

with short stay times. This was not obtained by increasing 

decompression safety81. Short stay times are used in 

emergency situations, usually during ascent82. Omitting 

decompression stations recommended by the deep stops 

philosophy does not create an excessive increase in DCS 

risk, thereby in an emergency situation it is relatively safe 

to ignore them. 

The decompression schedules for the area III 

marked in Fig. 4 should be clearly defined, as it is 

impossible to predict with certainty whether the ejector 

supporting ventilation of the breathing space during 

decompression will be switched on or off. Presumably 

this is the reason why the FN did not publish data for this 

depth range.  

For profiles with a maximum diving depth of 

more than 45	mH�O the FN tables were not generated, 

probably owing to fear of an occurrence of CNSyn 

symptoms. Our own studies did not confirm a significant 

increase in the risk of CNSyn for this area, therefore these 

decompression schedules were allowed for use by the 

Polish Navy. 

CONCLUSIONS 

The article describes an example of a process 

approach to the development of a theory to plan 

underwater activities for the Nx-SCR AMPHORA SCUBA 

diving apparatus. As the basis of the planning process the 

basic scenario of the diving operation was defined. Based 
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planowania przyjęto zasadniczy scenariusz operacji 

nurkowej. Na podstawie analizy ryzyka takiej operacji 

wygenerowano scenariusze awaryjne. Na podstawie 

scenariusza zasadniczego i scenariuszy awaryjnych 

obrany został minimalny system, który może zapewnić 

realizację tych scenariuszy na zakładanym poziomie 

odtwarzalności z założoną precyzją określoną na 

wymaganym lub wyższym poziomie ufności. 

Uwzględniono, że w niektórych scenariuszach system ma 

być bezpieczniejszy, stąd został on redundantnie 

rozbudowany. 

Opisane podejście bazowało na stworzonej 

krajowej teorii badawczej dla półzamkniętych systemów 

oddechowych w interakcji z człowiekiem w warunkach 

hiperbarycznych opartą na kilku modelach. Metodyka 

projektowania operacji nurkowych bazuje na przyjętym 

poziomie ryzyka83 uwzględniającym zagrożenie 

możliwością wystąpienia objawów choroby ciśnieniowej 

DCS oraz ośrodkowego zatrucia tlenowego CNSyn. Stąd 

dalsze badania84 mogą być prowadzone w sposób 

bardziej celowy z efektywnością niedostępną dotąd  

w kraju.  

on the risk analysis of such an operation, emergency 

scenarios were generated. The baseline scenario and the 

emergency scenarios were used as the starting point for 

the determination of a minimal system that can ensure 

their implementation at the assumed reproducibility level 

with assumed precision at the required level of 

confidence or higher. Under some scenarios, the system 

was designed to ensure greater safety, hence it was 

expanded to include redundant elements.  

The described approach was based on  

a developed national research theory for semi-closed 

respiratory systems in interaction with humans in 

hyperbaric conditions based on several models. The 

methodology of designing diving operations is based on 

an assumed level of risk83 taking into account the risk of 

an occurrence of the decompression sickness DCS and 

central oxygen toxicity CNSyn. Hence, further research84 

may be conducted in a more targeted way with efficiency 

not yet available in Poland. 
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1 
metodyka to zbiór zasad dotyczących sposobów prowadzenia wybranych procesów, 

1
 methodology is a set of rules concerning the ways of conducting selected processes, 

2 
Nitrox Semi-Closed Rebreather Self Contained Underwater Breathing Apparatus AMPHORA, 

2 
Nitrox Semi-Closed Rebreather Self Contained Underwater Breathing Apparatus AMPHORA, 

3 
teoria to ogólna koncepcja oparta na poznaniu i zrozumieniu istotnych czynników kształtujących pewien wycinek rzeczywistości, 

3
 theory is a general concept based on the identification and understanding of the relevant factors shaping a section of reality,

 

4 
metoda jest efektywnym sposobem naukowego postępowania, prowadzącym do osiągnięcia zdefiniowanego celu; na wysokim szczeblu uszczegółowienia 

metoda staje się techniką naukowego postępowania, 
4
 the method is an effective science-based procedure leading to the achievement of a defined objective; at a high level of detail the method becomes 

a science-based technique, 
5 
przykładowo nad: różnymi scenariuszami operacji nurkowych, obciążenia wysiłkiem podczas pobytu pod wodą, oceny eksploatowanej technologii itp., 

5
 for instance on: different scenarios of diving operations; effects of a stay under water; assessment of applied technologies; etc.,

 

6
model opisuje wyidealizowany system i przebiegający w nim wyidealizowany proces będący kopią lub wzorcem rzeczywistego systemu, w którym 

przebiegają rzeczywiste procesy, 
6
 model describes an idealised system with the occurring idealised process being a copy or model of a real system in which real processes occur,

 

7 
bazujące na przyczynowo−skutkowym wyniku każdorazowej realizacji eksperymentu, w odróżnieniu od zdarzenia losowego, które może zajść lub nie 

w określonym zbiorze warunków eksperymentu, 
7
 based on causative result of each experiment implementation, as opposed to a random occurrence which may take place or not under a defined set of 

experimental conditions,
8 

słowo stochastyczny jest pochodzenia greckiego i znaczy tyle, co „zręczny w dążeniu do celu”, wyrażając ideę użycia praw rządzących przypadkiem dla 
korzyści osobistych [3], 
8
 the word stochastic is of Greek origin and means "skillful in pursuing a goal", expressing the idea of using the laws of randomness for personal gain [3],

 

9
nie odzwierciedla on pełnej dziedziny zmienności parametrów procesu i przez to może być traktowany jedynie, jako przybliżenie interpolacyjne, służące do 

przewidywania późniejszego stanu czy zachowania procesu, 
9 

it does not reflect the entire field of variability of process parameters and therefore can only be treated as an interpolation approximation used to predict 
the later state or behaviour of the process,
10 

związany z pojęciem prawdopodobieństwa a w odróżnieniu od potocznie rozumianej losowości, do której nie zawsze da się zastosować reguły 
prawdopodobieństwa, 
10

 related to the concept of probability and, contrary to the commonly understood randomness, to which the rules of probability cannot always be applied,
11

statystyczny opis odpowiedzi na zastosowane wymuszenie jest coraz częstym sposobem szacowania zachowania skomplikowanych zjawisk, 
11

 statistical description of responses to forced actions is a frequent way of estimating the behaviour of complex phenomena,
 

12
zjawiska losowe dzielą się na trzy typy: zdarzenia losowe, zmienne losowe i procesy stochastyczne. Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się 

badaniem prawidłowości wśród zdarzeń, zmiennych i procesów losowych. Statystyka matematyczna zajmuje się metodami wnioskowania o rozkładach 
wielkości losowych na podstawie obserwacji, stanowiąc tym osobną dyscyplinę matematyczną mającą własny przedmiot badań [5], 
12

 random phenomena are divided into three types: random events, random variables and stochastic processes. The probability calculus examines the 
regularity of events, variables and random processes. Mathematical statistics deals with methods of inference about the distribution of random variables on 
the basis of observations, thus constituting a separate mathematical discipline having its own subject of research [5],

 

13 
statystyka opisowa, która służy do lepszego zobrazowania danych wydobywając z nich informacje dla lepszego zrozumienia znaczenia uzyskanych 

danych nie zaś do dociekania ich natury, 
13 

descriptive statistics that serves to better illustrate data by extracting from them information for a better understanding of the meaning of the data obtained 
rather than for inquiring into their nature,
14 

wiedza potoczna, powszechna, zdroworozsądkowa, artystyczno-literacka, spekulatywna, 
14

 common knowledge, universal, based on common sense, artistic and literary knowledge, speculative, 
15 

wiedza o rzeczywistości poddana zgodnie z ustalonymi wymaganiami treściowymi i metodologicznymi, 
15

 factual knowledge subject to agreed content and methodological requirements,
16 

nad system, 
16 

over system,
17 

język należy traktować tutaj, jako zasób elementów i sposobów ich użycia służący do porozumiewania się, 
17

 language should be treated here as a resource of elements and ways of using them for communication,
 

18 
nauka o nauce, zajmująca się badaniem nauk z punktu widzenia ich struktury oraz występujących w nich sposobów uzasadniania, 

18
 science about science, which studies sciences from the point of view of their structure and the methods of their justification,

 

19 
w aspekcie pragmatycznym jest to nauka o metodach działalności naukowej i stosowanych w nauce procedurach badawczych, 

19
 from a pragmatic point of view, it is the science of methods of scientific activity and research procedures applied in science,

 

20 
walidacja to potwierdzenie odtwarzalności ocenianego procesu przebiegającego w zdefiniowanym systemie  z wymaganą precyzją na założonym lub 

większym poziomie ufności, 
20

 validation is confirmation of the reproducibility of the assessed process occurring in a defined system with the required precision at the assumed or higher 
confidence level,
21 

definicja z pewnością była konsultowana z Papieskiej Akademii Nauk, do którego to towarzystwa naukowego należą powoływani przez papieży wybitni 
przedstawiciele nauk matematycznych i przyrodniczych z różnych państw, 
21 

the definition was certainly consulted with the Pontifical Academy of Sciences, which includes the scientific societies of eminent representatives of 
mathematical and natural sciences from various countries appointed by the Popes,
22 

z powszechną koniecznością stosowania modelowania stochastycznego wiąże się jednak często spotykana nadinterpretacja, prowadząca do za daleko 
idących uogólnień niemających oparcia w zastosowanych metodach, 
22 

the common necessity to use stochastic modelling is, however, connected with frequently encountered overinterpretation, leading to too far-reaching 
generalisations that are not supported by the methods used,
23 

podobnie do testowania nowych leków lub procedur klinicznych, 
23

 similar to the testing of new medicines or clinical procedures,
24 

aparat nurkowy – nurek, 
24

 diving apparatus – diver,
25 

najczęściej przyjmuje się jeden parametr zmienny przy tej multiplikacji, którym jest osoba nurka doświadczalnego rozciągając wnioskowanie na wybraną 
populację nurków, 
25

 most often one variable parameter is adopted for this multiplication, i.e. the experimental diver, thus extending the inference to include a selected 
population of divers,
26 

nie wystąpiły lub wystąpiły objawy DCS, 
26

 an occurrence or non-occurrence of DCS symptoms,
27

co uzmysławia długi czas potwierdzania możliwości dopuszczenia leków do sprzedaży, 
27

 which explains the long time needed to confirm the authorisation of pharmaceuticals for sale,
28 

minimalnie po 28 nurkowaniach eksperymentalnych, 
28

 after minimum 28 experimental dives, 
29 

w warunkach krajowych teoretycznie możliwe jest przeprowadzenie max. 150 nurkowań eksperymentalnych w ciągu roku, lecz koszt takiego 
postępowania wynosi ok. 1 mln. zł netto, 
29

 under domestic conditions it is theoretically possible to carry out max. 150 experimental dives per year, but the cost of such an approach is approximately 
PLN 1 million net,
30 

przykładowo, poprzez ustalenie granic, 
30

 for instance, by defining system limitations,
31 

jeżeli ze względów sposobu budowania systemu istnieje konieczność zastosowanie elementów redundantnych, przykładowo ze względów 
bezpieczeństwa, to takie podejście mieści się także w zastosowanym tutaj określeniu „racjonalnie minimalny zbiór elementów”, 
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31 if redundant elements are required owing to the way the system is built, for example for safety reasons, such an approach is also reflected in the term 
'reasonably minimal set of elements' used here,
32 wspólne odziaływanie silniejsze niż suma oddzielnych działań, 
32 joint action is stronger than the sum of separate actions,
33 leżący poza systemem, lecz wywierający wpływ na przebiegające w nim procesy, 
33 that lies outside the system but has an impact on its functioning,
34 uwzględniającej nie tylko opłacalność finansową, lecz także skutki społeczne, 
34 taking into account not only financial viability but also social impacts,
35 inżynieria systemów wykorzystywana jest w technice, te same podstawy przypisane są analizie systemowej wykorzystywanej w naukach o zarządzaniu, 
35 system engineering is used in technique, the same basis is assigned to system analysis used in management sciences,
36 około 35 lat temu, 
36 about 35 years ago,
37 a wykorzystanie modeli statystycznych zarezerwowano jedynie do procesu walidacji, 
37 and the use of statistical models was reserved only for the validation process,
38 najczęściej objętości przestrzeni wentylowanej, 
38 usually concerning the volume of ventilated space, 
39 rekomendowanych może być co najmniej kilka: neo-haldanian, RGBM, VPM itp., 
39 there are at least several recommended approaches: neo-haldanian, RGBM, VPM etc.,
40 stosunek strumienia konsumowanego tlenu v(  do strumienia wentylacyjnego V(�: ε �

��

�� �

, 
40 the ratio of consumed oxygen stream v(  to ventilation stream V(�: ε �

��

�� �

,
 

41 dokładności, 
41 accuracy,
42 przykładowo, podobną do roli objętości wentylowanej w modelu wentylacji okrętu podwodnego, 
42 for example, similarly to the role of ventilated volume in a submarine ventilation model,
43 reprezentatywność grupy jest ograniczona do nurków spełniających kryteria dla nurków wojskowych, 
43 the group's representativeness is limited to divers meeting the criteria for military divers,
44 w stosunku do zawartości tlenu w premiksie x� zasilającym przestrzeń oddechową, 
44 in relation to oxygen content in the premix x� supplied in the breathing space, 
45 dla ustabilizowanych wartości parametrów oddechowych nurka, 
45 for stabilised values of divers' respiratory parameters,
46 dla anaerobowych jest czynnikiem śmiertelnie toksycznym, 
46 in the case of anaerobic organisms, it is a deadly toxic agent,
47objawy podobne do poparzenia płuc chemikaliami, 
48 symptoms similar to lung burning with chemicals,
48 w stosunku do ośrodkowego układu nerwowego, 
49 in relation to the central nervous system,
49 zmniejszenie zawartości czerwonych krwinek, spadek życiowej pojemności płuc, oślepienie tlenowe itp., 
49 reduced red blood cell count, reduced vital lung capacity, oxygen-induced blindness, etc.,
50 teoria ta stanowi podstawę badań epidemiologicznych, badania na wymieralnością i bioróżnorodnością, niezawodności maszyn, analizy ryzyka itp., 
50 this theory is the basis for epidemiological research, research on population size and biodiversity, machine reliability, risk analysis, etc.,
51 powrót do stanu przed ekspozycją tlenową, polegający na dezaktywacji przez mechanizmy biochemiczne potencjalnie niebezpiecznych reaktywnych 
związków tlenowych w wyniku ekspozycji na wysokie ciśnienia parcjalne tlenu, 
51 the return to the state prior to oxygen exposure, consisting in deactivation of potentially dangerous reactive oxygen species by biochemical mechanisms 
as a result of exposure to high partial pressures of oxygen,
52 używany powszechnie w programach komputerowych do planowania cywilnych nurkowań technicznych [22], 
52 commonly used in computer programmes for planning civil technical dives [22],
53 uważanym za niebezpieczny dla szerokiego grona nurków, 
53 considered dangerous to a vast number of divers,
54 możliwość przeprowadzenia dekompresji na ostatniej stacji na głębokości 6	mH�O, możliwość zaniechania dekompresji tlenowej, możliwość obciążenia 
dodatkowym wysiłkiem, uwzględnienie poprzednich nurkowań, uwzględnienie typu transportu, uwzględnienie nurkowania w niskiej temperaturze itp., 
54 possibility of decompression at the last station at the depth of 6 mH2O, possibility of discontinuation of oxygen decompression, possibility of additional 
effort load, taking into account previous dives, taking into account the type of transport, taking into account low temperature dives, etc, 
55odchylenia te występują gdy nurek posiada znacznie rozbudowaną tkankę mięśniową w stosunku do typowej, z tego powodu został odrzucony jeden 
nurek, 
55 these deviations occur when a diver has a considerably developed muscle tissue compared to a regular muscle tissue, for this reason one diver was 
rejected,
56odtwarzalności i powtarzalności, 
56 reproducibility and repeatability,
57przykładowo, w przygotowaniu kondycyjnym nurka, zmniejszeniu skuteczności płukania przestrzeni oddechowej aparatu, złego konfekcjonowania 
czynników oddechowych lub obniżenia ich wymaganej jakości, złego upakowania pochłaniacza lub obniżenia jego parametrów jakościowych itp., 
57 for example, in the preparation of a diver's physical condition, reduction of the effectiveness of the breathing space ventilation, inappropriate preparation 
of breathing mixes or decrease of their required quality, inappropriate packing of the absorber or decrease of its quality parameters, etc.,
58 opisywanie przypadków chorobowych o rzadkim przebiegu czy rzadko występujących, 
58 describing cases of diseases with a rare course or a rare incidence,
59 jak przejście z wynikiem pozytywnym testu tolerancji tlenowej, 
59 such as a positive result of an oxygen tolerance test, 
60 zazwyczaj dla nurkowań rekreacyjnych zagrożenie podaje się na poziomie p � 1% a dla nurkowań bojowych p 1 5% z istotnością α � 0,01, 
60 usually for recreational dives the risk is indicated at the level of p � 1% and for combat dives p 1 5% with the significance of α � 0,01,

 

61 poza strefą saturacji wydatkowanie większego wysiłku jest niebezpieczne, 
61 outside the saturation zone, it is hazardous to expose the diver to a greater amount of effort,
62 spoczynek będzie potrzebny przy wykonywaniu prac minerskich bądź wymuszony sytuacją taktyczną związaną z koniecznością ograniczenia emisji 
hałasu, lecz w takim przypadku należy rozpatrzyć problem wzrostu zagrożenia zatruciem tlenowym, 
62 rest will be necessary for the performance of mine work or due to tactical situation related to the need to reduce noise emissions, but in such a case the 
problem of an increased risk of oxygen poisoning needs to be considered,
63 przykładowo o otwartym obiegu czynnika oddechowego, 
63 for instance, with an open circulation of the breathing mix,
64 przykładowo, w postaci dodatkowych aparatów zabieranych przez nurka czy podwieszanych w toni wodnej, 
64 for instance, in the form of additional apparatuses carried by the diver or suspended in midwater,
65 można dodać wiele dodatkowych elementów systemu, jak podsystem komunikacji podnoszący komfort psychiczny, mający niebagatelny wpływając na 
procesy dekompresji  
65 it is possible to add numerous other system elements, such as a communication subsystem increasing mental comfort, which has a significant impact on 
decompression processes,
66 przyspieszenia, 
66 speeding up,
67przykładowo, gdy nastąpi awaria zasilania tlenem, 
67 for instance, in the case of oxygen supply failure,
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68 
podwieszane w toni lub zabierane przez nurka dodatkowe aparaty oddechowe, 

68
 suspended in midwater or additional breathing apparatuses carried by the diver,

69 
według praktyki Kanadyjskiej, w Polsce dopuszczano przerwę do 5 min, 

69
 according to Canadian practice, in Poland it was permissible to introduce an interruption of up to 5 minutes, 

70 
w takim przypadku istnieje znacznie większa pewność, że nurek dotrze na czas do komory dekompresyjnej, 

70
 in such a case there is a much greater certainty that the diver will reach the decompression chamber in time,

 

71 
predykcji, 

71
 prediction,

72 
naturalnym przykładem może być takie poznanie procesów pogodowych zachodzących w systemie atmosfery, aby móc z dostateczną powtarzalnością 

przewidywać zjawiska pogodowe z zadawalającą precyzją,  
72 

a natural example can be such an understanding of weather processes taking place in the atmospheric system that allows to predict weather phenomena 
with sufficient repeatability and satisfactory precision,
73 

dostatecznie precyzyjnego i powtarzalnego do przyjętych zastosowań, 
73

 sufficiently precise and reproducible for the intended applications, 
74 

oparte na przesłankach naukowych przewidywania dróg przebiegu przyszłych procesów albo zmian cech systemu, 
74

 based on scientific predictions of the pathways of future processes or changes in system characteristics,
75 

Equivalent Air Depth, 
75

 Equivalent Air Depth,
76 

marginalizowanie polega na nieuwzględnieniu początkowego wyższego stężenia tlenu w cyrkulującym czynniku oddechowym wdychanym przez nurka, 
76

 marginalisation consists in not taking into account the initial higher oxygen concentration in the circulating breathing mix inhaled by the diver,
 

77 
krótszą, 

77
 shorter,

78 
głębokość 24 mH�O jest dodana jedynie jako orientacyjna wartość teoretyczna, gdyż w tym przypadku praca eżektora może nie być zapewniona, 

78
 the depth of 24 mH�O is only added as an approximate theoretical value, because in this case the ejector operation may not be ensured,

 

79 
obserwowane na rys. 4 skrócenie czasów dekompresji w stosunku do poprzednio stosowanej technologii opartej o przeliczenia EAD nie powoduje 

istotnego wzrostu zagrożenia DCS, gdyż przyjęto podejście w oparciu o filozofię deep stops, 
79 

the reduction in decompression times observed in Fig. 4 compared to the previous technique based on EAD calculations does not cause a significant 
increase in DCS risk, as the approach adopted was based on the philosophy of deep stops,
80 

projekt taki można oprzeć o obliczenia dla wyższych zawartości tlenu na początku nurkowania, 
80

 such a project can be based on calculations for higher oxygen contents at the beginning of a dive, 
81 

przykładowo, przy nieefektywnie wykonanej procedurze płukania przestrzeni oddechowej aparatu premiksem, 
81

 For example, in the case of an inefficiently performed ventilation procedure of the breathing space with premix, 
82 

czasami do szybkich nurkowań interwencyjnych, 
82

 sometimes for fast intervention dives,
83 

akceptowany apetyt na ryzyko, 
83

 acceptable appetite for risk,
 

84 
przykładowo, nad różnymi scenariuszami operacji nurkowych, obciążenia wysiłkiem pod wodą, łączenia operacji nurkowych z obciążeniem wysiłkiem 

bojowym, transportem lotniczym, stosowania procedur nurkowań powtarzalnych czy powtórzeniowych itp., 
84

 for example, on different scenarios of diving operations, underwater effort burden, combining diving operations with combat effort burden, air transport, 
application of reproducible or repetitive diving procedures, etc.
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ON A METHOD FOR SUPPORTING VISUAL IDENTIFICATION OF UNDERWATER OBJECTS 

O PEWNEJ METODZIE WSPOMAGANIA IDENTYFIKACJI WIZYJNEJ OBIEKTÓW PODWODNYCH 

Bogdan Żak, Jerzy Garus 

Faculty of Mechanical and Electrical Faculty, Polish Naval Academy in Gdynia, Poland 

Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska 

STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The search and detection of objects under water is carried out by groups of specialised divers. However, their time underwater and their ability to penetrate 
the depths are limited. For these reasons, the use of unmanned underwater vehicles equipped with technical observation equipment, including TV cameras, 
is becoming increasingly popular for these tasks. Video images from cameras installed on vehicles are used to identify and classify underwater objects. The 
process of recognition and identification of objects is tedious and difficult and requires the analysis of numerous sequences of images, and so it is desirable 
to automate this process. In response to these needs, this article presents the concept of identification of underwater objects based on visual images from 
an underwater body of water sent from an unmanned underwater vehicle to a base vessel. The methods of initial processing of the observed images from 
an underwater area as well as the method of searching for selected objects in these images and their identification with the use of the Hough transform will 
be described. Furthermore, the paper presents the results of the preliminary processing and identification of the observed images following a deconvolution 
operation. 
Keywords: reconnaissance of an underwater area, image processing, identification of objects in video images. 

Poszukiwanie i wykrycie obiektów znajdujących się w toni wodnej realizowane jest przez grupy wyspecjalizowanych nurków i płetwonurków. Jednakże ich 
czas przebywania pod wodą oraz możliwości penetracji głębin są ograniczone. Z tych względów coraz częściej do tych zadań wykorzystywane są 
bezzałogowe pojazdy podwodne wyposażone w środki technicznej obserwacji do których należą między innymi kamery TV. Tak więc do rozpoznania 
i klasyfikacji obiektów podwodnych są wykorzystywane obrazy wizyjne pochodzące z kamer zainstalowanych na pojazdach. Proces rozpoznania 
i identyfikacji obiektów jest procesem żmudnym i trudnym, wymagającym analizy wielu sekwencji obrazów, dlatego dąży się do jego automatyzacji. 
Wychodząc na przeciw tym potrzebom w artykule przedstawiono koncepcję identyfikacji podwodnych obiektów na podstawie obrazów wizyjnych akwenu 
podwodnego przesłanego z bezzałogowego pojazdu podwodnego na okręt bazę. Opisano metody przetwarzania wstępnego obrazów wizyjnych akwenu 
podwodnego oraz metodę poszukiwania wybranych obiektów na tych obrazach i ich identyfikację przy wykorzystaniu transformaty Hougha. Ponadto 
w pracy przedstawiono wyniki wstępnego przetwarzania oraz identyfikacji dokonanej na obrazach akwenu podwodnego oraz obrazie po operacji rozplotu. 
Słowa kluczowe: rozpoznanie akwenu podwodnego, przetwarzanie obrazów, identyfikacja obiektów na obrazach wizyjnych. 

Поиск и обнаружение объектов, находящихся в водных глубинах осуществляется группами специализированных водолазов и аквалангистов. 
Однако их время пребывания под водой и возможность проникновения в глубины ограничены. По этим причинам  все чаще используются для 
этих задач беспилотные подводные транспортные средства, оснащенные техническими средствами наблюдения, к которым относятся, среди 
прочего, и телекамеры. Таким образом, для распознавания и классификации подводных объектов используются видео изображения, полученные 
с камер, установленных на транспортных средствах. Процесс распознавания и идентификации объектов является утомительным и сложным 
процессом, требующим анализа множества последовательных изображений, поэтому предпринимаются меры по его автоматизации. Для 
удовлетворения этих потребностей в статье представлена концепция идентификации подводных объектов на основе визуальных изображений 
подводного бассейна, отправленных с беспилотного подводного транспортного средства на корабль-базу. Описаны методы предварительной 
обработки подводных видео изображений и метод поиска выбранных объектов на этих изображениях и их идентификация с использованием 
преобразований Хафа. Кроме того, в работе представлены результаты первичной обработки и идентификации, выполненные на изображениях 
подводного бассейна и изображении после операции деинтерлейсинга. 
Ключевые слова: распознавание подводного бассейна, обработка изображений, идентификация объектов на видео изображениях.  
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Die Suche und das Erkennung von Objekten in Wassertiefen wird von Gruppen hierauf spezialisierter Tauchern und Sporttauchern durchgeführt. Ihre Zeit 
unter Wasser und ihre Fähigkeit, in die Tiefen vorzudringen, sind jedoch begrenzt. Aus diesen Gründen werden für diese Aufgaben zunehmend 
unbemannte Tauchfahrzeuge mit technischer Beobachtungsausrüstung, wie z.B. Fernsehkameras, eingesetzt. So werden zur Identifizierung und 
Klassifizierung von Unterwasserobjekten Videobilder von Kameras verwendet, die an Fahrzeugen installiert sind. Der Prozess der Erkennung und 
Identifizierung von Objekten ist ein langwieriger und schwieriger Prozess, der die Analyse mehrerer Bildsequenzen erfordert, weshalb eine Automatisierung 
angestrebt wird. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellt der Artikel das Konzept der Identifizierung von Unterwasserobjekten auf der 
Grundlage von Unterwasservisionsbildern vor, die von einem unbemannten Unterwasserfahrzeug an das Basisschiff gesendet werden. Beschrieben 
werden die Verfahren zur Vorverarbeitung des Unterwasserkörpers von Wasserbildaufnahmen und das Verfahren der Suche nach ausgewählten Objekten 
in diesen Bildern und deren Identifizierung unter Nutzung der Hough-Transformation. Darüber hinaus stellt der Artikel die Ergebnisse der vorläufigen 
Verarbeitung und die Identifizierung auf den von den Unterwasserobjekten gewonnenen Bildern sowie dem Bildmaterial nach Abschluss der Auflösung vor.  
Schlüsselwörter: Erkennen eines Unterwasserkörpers, Verarbeiten von Bildern, Identifizieren von Objekten in Videobildern. 

La búsqueda y detección de objetos en las profundidades del agua las llevan a cabo grupos de buzos y submarinistas especializados. Aunque su tiempo 
de permanencia bajo el agua y su capacidad de penetrar en las profundidades son limitadas. Por estos motivos, para estas tareas se utilizan cada vez con 
más frecuencia vehículos sumergibles no tripulados equipados con equipos técnicos de observación, que incluyen cámaras de televisión. De esta forma, 
las imágenes de vídeo de las cámaras instaladas en los vehículos se utilizan para identificar y clasificar los objetos submarinos. El proceso de 
reconocimiento e identificación de objetos es un proceso tedioso y difícil, que requiere del análisis de muchas secuencias de imágenes, por lo que está 
orientado a su automatización. Para satisfacer estas necesidades, el artículo presenta el concepto de identificación de objetos submarinos a partir de 
imágenes visuales de una masa de agua submarina, enviadas desde un vehículo submarino no tripulado al buque base. Se han descrito métodos de 
procesamiento preliminar de imágenes visuales procedentes de la masa de agua submarina y del método de búsqueda de objetos seleccionados en estas 
imágenes y su identificación con ayuda de la transformada de Hough. Además, el trabajo presenta los resultados del procesamiento preliminar y de la 
identificación realizada en las imágenes de la masa de agua submarina y de la imagen tras la operación de deconvolución. 
Palabras clave: reconocimiento de la masa de agua submarina, procesamiento de imágenes, identificación de objetos en imágenes de vídeo.  
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WSTĘP 

Od lat siedemdziesiątych nastąpiło wzmożone 

zainteresowanie pojazdami podwodnymi, przed którymi 

stawia się coraz bardziej złożone zadania. Początkowo 

pojazdy podwodne wykorzystywane były do pomiaru 

różnych fizycznych i chemicznych parametrów głębin 

morskich. Obecnie, jednym z głównych zadań stawianych 

pojazdom głębinowym jest wspomaganie poszukiwania 

różnego typu obiektów, znajdujących się w toni morskiej 

lub leżących na dnie. W tym celu, pojazd wyposaża się  

w układ nawigacyjny oraz instaluje się na nim sonary 

pozwalające na przeszukiwanie i obserwowanie dużych 

akwenów podwodnych, a także wyposaża w układy 

wizyjne wspomagające identyfikację obiektów metodami 

wizyjnymi [1,2].  

Ze względu na ograniczone gabaryty, a tym 

samym i wyporność pojazdu głębinowego, urządzenia 

służące do analizy uzyskanych obrazów wizyjnych nie 

zawsze mogą być montowane bezpośrednio na tym 

pojeździe. Z tych względów, sekwencję obrazów akwenu 

podwodnego należy przesłać poprzez pępowinę lub kanał 

akustyczny na okręt-bazę i dopiero tam przeprowadzić 

proces identyfikacji poszukiwanego obiektu. Proces ten 

musi odbywać się w czasie rzeczywistym. Obraz ten 

poddawany jest analizie w układzie identyfikacji obrazu. 

W trakcie analizy przesłanych obrazów następuje 

poszukiwanie wybranych elementów obrazu podobnych 

do wzorców zapisanych w bazie danych układu 

identyfikacji [3].  

INTRODUCTION 

Since the 1970s, there has been a growing 

interest in underwater vehicles which are being 

challenged with increasingly complex tasks. Initially, 

underwater vehicles were used to measure various 

physical and chemical parameters of sea depths. 

Currently, one of the main tasks assigned to deep-sea 

vehicles is to support the search for various types of 

objects in the water column or lying on the bottom. To 

this end, vehicles are equipped with a navigation system 

and sonars allowing for the searching and observing of 

large underwater areas, as well as vision systems 

supporting the identification of objects with the use of 

vision methods [1,2].  

The limited size and buoyancy of an underwater 

vehicle does not always allow for the installation of video 

analysis devices directly on the vehicle. For these reasons, 

the sequence of images of an underwater area should be 

sent through the umbilical cord or acoustic channel to the 

base ship and only then should the identification process 

of the researched object be carried out. This process must 

take place in real time. The image is analysed in the image 

identification system. During the analysis of the sent 

images, the search for selected image elements similar to 

the patterns stored in the identification system database 

takes place [3].  

Fig. 1 The concept of a video search and identification system with the use of an underwater vehicle. 

Rys. 1 Koncepcja systemu poszukiwania i identyfikacji obrazu wizyjnego z wykorzystaniem pojazdu głębinowego. 
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Koncepcja takiego rozwiązania przedstawiona 

jest na rys. 1. Pojazd podwodnym wyposażony jest  

w kamerę, z której torem kablowym obraz przesyłany jest 

do konsoli operatora znajdującej się na okręcie bazie. Na 

okręcie bazie istnieje możliwość zapisu obrazu wizyjnego. 

Obraz ten poddawany jest analizie w układzie 

identyfikacji obrazu. W trakcie analizy następuje 

poszukiwanie wybranych elementów obrazu podobnych 

do wzorców zapisanych w bazie danych układu 

identyfikacji. 

PRZETWARZANIE WSTĘPNE OBRAZÓW

Mając pozyskany przez kamerę obraz, będzie 

istniała potrzeba jego polepszenia lub dokonania na nim 

innych operacji zapewniających identyfikację wybranych 

jego elementów. W celu polepszenia jakości, stosuje się 

całą gamę operacji oraz metod przekształceń obrazów już 

podczas wstępnego przetwarzania obrazów [4]. 

Zadaniem wstępnego przetwarzania obrazów jest 

przygotowanie danych do ostatecznej obróbki oraz 

zapewnienie prawidłowego prowadzenia analizy obrazu, 

a w wyniku tego identyfikacji wybranych jego elementów. 

W celu poprawy jakości obrazu i uwypuklenia szczegółów 

istotnych z punktu widzenia identyfikacji obiektu 

poszukiwanego, stosuje się filtrację już w procesie 

wstępnego przetwarzania obrazów [5,6].  

Ze względu na środowisko wodne oraz słabe 

oświetlenie panujące w głębinach, obraz akwenu 

podwodnego cechuje się bardzo słabą jakością. Dlatego 

też należy poprawić jego jakość poprzez kompensację 

zakłóceń widzenia podwodnego i zredukować ich wpływ 

doprowadzając do zrekonstruowania pierwotnego jego 

kształtu. W tym celu stosuje się metodę rozplotu, której 

zadaniem jest odtworzenie oryginalnego albo 

zamierzonego wyglądu obrazu. Obraz obserwowany 

),( yxf który uległ pogorszeniu, można traktować jako 

splot obrazu początkowego ),( yxg  z funkcją odpowiedzi 

impulsowej ),( yxh  określającej jak wygląda punkt 

w idealnych warunkach. Czyli można zapisać iż: 

),(),(),( yxhyxgyxf ∗=  (1) 

Po zastosowaniu transformaty Fouriera 

powyższe równanie przyjmie postać: 

),(),(),( vuHvuGvuF ⋅=  (2) 

Stąd, jeżeli jest znana funkcja odpowiedzi 

impulsowej to można odtworzyć obraz stosując 

równanie: 

),(/),(),( vuHvuFvuG = (3) 

W praktyce trzeba dodać szum addytywny 

),( vuN  który jest obecny w obrazie. Stąd powyższe 

równanie przyjmie postać: 

),(/)),(),((),( vuHvuNvuFvuG −= (4) 

The concept of such a solution is presented in 

Fig. 1. The underwater vehicle is equipped with a camera 

from which the image is transmitted via a cable track to 

the operator's console located on the base ship. It is 

possible to record the video image on the base vessel. The 

image is analysed in the image identification system. 

During the analysis, selected image elements similar to 

the patterns stored in the identification system database 

are searched for. 

INITIAL IMAGE PROCESSING

Once the image is obtained by the camera, there 

is a need to improve it or perform other operations on it 

to ensure the identification of selected elements. In order 

to improve image quality, a whole range of operations 

and image transformation methods are used as early as 

during the initial image processing [4]. The activity of 

initial image processing is carried out in order to prepare 

data for final processing, ensure proper image analysis, 

and, as a result, allow for the identification of selected 

image elements. In order to improve image quality and 

enhance details relevant for the identification of an object 

of interest, filtration is applied during the initial image 

processing [5,6].  

Because of the nature of the aquatic 

environment and poor lighting in the depths, the image of 

an underwater object is usually of a very poor quality. It 

can be improved by compensating for underwater visual 

disturbances and reducing their impact by reconstructing 

the original shape of an object. For this purpose, the 

deconvolution method is used to restore the original or 

intended appearance of the image. The observed image 

),( yxf  that has deteriorated can be treated as  

a combination of the initial image ),( yxg with the 

impulse response function ),( yxh  determining what  

a given element looks like in ideal conditions. Thus, it is 

possible to write that: 

),(),(),( yxhyxgyxf ∗=  (1) 

When the Fourier transform is applied, the 

above equation will take on a form: 

),(),(),( vuHvuGvuF ⋅=  (2) 

Hence, if the impulse response function is 

known, the image can be reproduced using the equation: 

),(/),(),( vuHvuFvuG = (3) 

In practice it is required to add additive noise 

),( vuN  that is present in the image. Thus the above 

equation will take the following form: 

),(/)),(),((),( vuHvuNvuFvuG −= (4) 
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Fig. 2 The effect of deconvolution: a) image of an object lying on the seabed recorded by the TV camera, b) the result of deconvolution on the image of an 
underwater object recorded by TV camera. 

Rys. 2 Efekt działania operacji rozplotu: a) obraz obiektu leżącego na dnie morskim zarejestrowany przez kamerę TV, b) wynik działania operacji rozplotu 
na obrazie akwenu podwodnego zarejestrowanym przez kamerę TV. 

Należy zauważyć, że jeżeli ),( vuH  jest małe to 

oba wyrazy w równaniu (4) mogą stać się duże i szum 

może zostać wzmocniony. Jedną z metod uniknięcia tego 

zjawiska jest zastosowanie filtracji Wienera, która polega 

na zapisaniu obrazu w jego odtworzonej postaci jako: 

]),(ˆ),(/[)],(ˆ),([),(
u

nvuHvuNvuHvuFvuG +⋅⋅=
(5) 

gdzie: 

),(ˆ vuH  - jest liczbą zespoloną sprzężoną dla ),( vuH ;

u
n  - jest stosunkiem sygnał / szum i jest to wielkość heurystyczna 

uzyskana w drodze doświadczalnej. 

Na rys. 2 przedstawiono wynik działania 

operacji rozplotu na obrazie akwenu podwodnego, 

uzyskanego z kamery TV. 

IDENTYFIKACJA WYBRANYCH OBIEKTÓW 

NA OBRAZACH 

Do identyfikacji wybranych elementów obrazów 

wizyjnych można wykorzystać transformatę Hough’a 

[7,8]. Zbiór kolinearnych punktów ( )yx,  można określić

następująco:  

( ){ }0ˆˆ:,
2

0
=−−∈= bxayRyxλ  

(6) 

gdzie: â i b̂ są parametrami o wartościach ustalonych 

charakteryzującymi prostą. Rozwiązaniem równania 0ˆˆ =−− bxay  

dla ustalonego ( )ba ˆ,ˆ jest zbiór punktów na płaszczyźnie. Cechą 

szczególną otrzymanego w ten sposób odwzorowania ( )
0

ˆ,ˆ λ→ba

jest to, że dla jednego punktu z przestrzeni parametrów otrzymujemy na 
obrazie zbiór punktów kolinearnych. 

W celu wyznaczenia wartości parametrów 

( )ba, prostych przechodzących przez zadany punkt 

( )yx ˆ,ˆ  należy rozwiązać równanie 0ˆˆ =−− bxay  

względem ( )ba, . Odpowiada to wyznaczeniu 

parametrów pęku prostych przechodzących przez dany 

punkt ( )yx ˆ,ˆ .

It should be noted that if ),( vuH  is small, both 

expressions in equation (4) may become large and the 

noise may be amplified. One of the ways to avoid this 

phenomenon is to use the Wiener filtration, which 

consists in recording the image in its restored form as: 

]),(ˆ),(/[)],(ˆ),([),(
u

nvuHvuNvuHvuFvuG +⋅⋅=
(5) 

where: 

),(ˆ vuH  - is a complex number coupled for ),( vuH ;

u
n  - is the signal-to-noise ratio and the heuristic quantity obtained 

experimentally. 

Fig. 2 presents the result of the deconvolution 

operation on the image of an underwater object obtained 

from a TV camera. 

IDENTIFICATION OF SELECTED OBJECTS 

ON IMAGES 

The identification of selected elements of video 

images can be performed using the Hough transform 

[7,8]. The set of colinear points ( )yx,  can be defined as 

follows:  

( ){ }0ˆˆ:,
2

0
=−−∈= bxayRyxλ  

(6) 

where: â and b̂ are parameters with values defined by 

a characterising straight line. The solution to the equation

0ˆˆ =−− bxay  for defined ( )ba ˆ,ˆ  is a set of points on the plane. 

 A special feature of the resulting representation ( )
0

ˆ,ˆ λ→ba  is that

for one point from the parametric space we obtain a set of collinear 
points on the image. 

In order to determine the values of parameters 

( )ba,  for the straight lines passing through a given point 

( )yx ˆ,ˆ  it is required to solve the equation 0ˆˆ =−− bxay  

in relation to ( )ba, . This corresponds to the 

determination of the parameters of a series of lines 

passing through a given point ( )yx ˆ,ˆ . The result of the



2019 Vol. 66 Issue 1 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society  
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy 

30

Za wynik identyfikacji przyjmuje się te proste 

( )ba, , które zbiorą od wszystkich aktywnych pikseli 

obrazu największą liczbę głosów. 

Rozwinięcie omawianej metody do detekcji 

krzywych zdefiniowanych parametrycznie, jest dość 

oczywiste [9,10]. Punkt ( )yx,  obrazu leżące na krzywej 

określonej przez n parametrów ( )
n

aa ,...,

1
można 

przedstawić w postaci relacji: 

( ) ( ) ( )( ){ }0,,ˆ,...,ˆ:,
1

2

0
=∈= yxaagRyx

n
λ   (7) 

gdzie: g((aˆ ,...,aˆ ),(x, y)) = 0
1 n

 jest równaniem opisującym daną 

krzywą. 

W celu obliczenia która krzywa ( )
n

aa ,...,

1

zbiera największą liczbę głosów od aktywnych pikseli 

obrazu B transformata Hougha H(a1,...,an) jest 

definiowana następująco: 

∑
∈

=

Biyix

niin aayxhaaH
),(

11 ),...,,ˆ,ˆ(),...,( (8) 

gdzie: 



 =

=
w przeciwnym przypadku

aayxggdy
aayxh

nii

nii

0

0)),...,(),ˆ,ˆ((1
),...,,ˆ,ˆ(

1

1
  (9) 

W wyniku takiego postępowania, otrzymuje się 

tablicę - akumulator, której każdy element jest 

identyfikowany przez wartość parametrów ( )
n

aa ,...,

1
. 

Zawartość komórki jest zwiększana o 1, gdy krzywa 

analityczna określona współrzędnymi komórki 

( )
n

aa ,...,

1
przechodzi przez punkt ( )yx ˆ,ˆ  obiektu na

obrazie B. Można zatem przyjąć, że przekształcenie 

Hougha polega na odwzorowaniu obrazu B w tablicę 

akumulatora A [11].  

Przedstawioną powyżej metodę można uogólnić 

i rozszerzyć na wzorce nieregularne. Przyjmujemy że 

wzorzec W może podlegać przekształceniom obrotu o kąt 

α oraz przesunięcia o wektor [xT,yT]. W rezultacie, dany 

punkt (xi,yi) wzorca zostaje przekształcony w (xi’,yi’). 

Zatem w rozważanym przypadku transformata Hougha 

H(xT,yT,α) dla obrazu B(x,y) może być definiowana  

w postaci: 

( ) ∑
∈

=

wMiyix

TTiiTT yxyxhyxH
),(

),,,,(,, αα  (10) 

gdzie: 



 ∈

=
przypadkuprzeciwnymw

Bbyxgdy
yxyxh

ii

TTii

0

)()','(1
),,,,( α (11) 

Uogólniając tą metodę należy przyjąć: 

),()','(255),,,,(
iiiiTTii
yxWyxByxyxh −−=α  (12) 

Często się zdarza, że ze względu na utratę 

pewnych informacji o obrazie podczas jego konwersji, 

transformatę można rozszerzyć o możliwość stosowania 

na obrazach o palecie kolorów TrueColor, poprzez 

dodanie obliczeń odległości między kolorami. Problem 

identification are those straight lines ( )ba,  which obtain

the largest number of votes from all active pixels of the 

image. 

The development of this method for the 

detection of parametrically defined curves is quite 

obvious [9,10]. The image point ( )yx,  lying on a curve 

defined by n parameters ( )
n

aa ,...,

1
 can be represented as 

a relation: 

( ) ( ) ( )( ){ }0,,ˆ,...,ˆ:,
1

2

0
=∈= yxaagRyx

n
λ   (7) 

where: g((aˆ ,...,aˆ ), (x, y)) = 0
1 n

 is an equation describing a given 

curve. 

To calculate which curve ( )
n

aa ,...,

1
 collects the

largest number of votes from active pixels from image B, 

the Hough transform H(a1,...,an) is defined as follows: 

∑
∈

=

Biyix

niin aayxhaaH
),(

11 ),...,,ˆ,ˆ(),...,( (8) 

where: 

  (9) 

As a result of this procedure an accumulator 

array is obtained, where each element is identified by the 

values of parameters ( )
n

aa ,...,

1
. The cell content is 

increased by 1 when the analytical curve defined by the 

coordinates of cell ( )
n

aa ,...,

1
passes through point ( )yx ˆ,ˆ

on the object in image B. It can therefore be assumed that 

the Hough transform consists in the mapping of image  

B on the accumulator array A [11]. 

The above method can be generalised and 

extended to irregular patterns. We assume that pattern  

W may be subject to the rotation transform by angle  

α and shift by vector [xT,yT]. As a result a given point (xi,yi) 

of the pattern is transformed into (xi’,yi’). Thus, in the 

presented case the Hough transform H(xT,yT,α) for image 

B(x,y) can be defined as: 
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∈

=
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when: 

(11) 

By generalisation of this method we should 

adopt the following: 
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It is a common occurrence that due to the loss of 

certain information about the image during conversion, 

the transform can be extended to include the possibility 

to apply TrueColor palette to images by adding colour 

distance calculations. The problem consists in calculating 

the distance between two points (rB, bB, gB) and (rW, bW, 

gW) placed in the RGB cube. The distance can be defined 
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sprowadza się do obliczenia odległości między dwoma 

punktami (rB, bB, gB) oraz (rW, bW, gW) umieszczonymi  

w sześcianie RGB. Odległość tą można zdefiniować 

następująco: 

(13) 

( ) ( ) ( )222
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Przedstawiona metoda, przy jej implementacji 

programowej, może być jedynie wykorzystana do 

identyfikacji obrazów statycznych. Chcąc wykorzystać 

powyższą metodę do identyfikacji obiektów podwodnych 

w czasie rzeczywistym, należałoby zaimplementować ją 

sprzętowo. Pozwoli to na skrócenie czasu przetwarzania 

algorytmu identyfikacji [12]. 

ROZWIĄZANIE PROGRAMOWE IDENTYFI- 

KACJI WYBRANYCH OBIEKTÓW

Przedstawiona powyżej metoda, została 

zastosowana do identyfikacji obiektów podwodnych 

przez robota mobilnego z wykorzystaniem toru 

wizyjnego. Aby można było powiedzieć, że proces 

identyfikacji zakończył się sukcesem, program musi dać 

odpowiedź na pytania: który ze znanych obiektów 

znajduje się na obrazie, w którym miejscu oraz jaki jest 

jego kąt obrotu. W bazie danych programu zostały 

zgromadzone wzorce elementów, które mają być 

identyfikowane przez robota. Program pozyskuje obraz  

z kamery umieszczonej na robocie poprzez system 

transmisji przedstawiony na rys. 1. Algorytm działania 

programu przedstawiono na rys. 3. 

as follows: 

(13) 

( ) ( ) ( )222

),()','(
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The presented method in its software 

implementation can only be used to identify static images. 

In order to use the above method to identify underwater 

objects in real time, it should be implemented with the 

use of additional hardware. This should reduce the 

processing time of the identification algorithm [12]. 

SOFTWARE SOLUTION FOR THE 

IDENTIFICATION OF SELECTED OBJECTS

The above method was applied to identify 

underwater objects by a mobile robot using a vision 

channel. To say that the identification process was  

a success, the software must answer the following 

questions: which of the known objects is contained in the 

image, where it is located and what is its angle of rotation. 

The software database stores patterns of elements to be 

identified by the robot. The software obtains the image 

from the camera placed on the robot through the 

transmission system shown in Fig. 1. The algorithm of the 

software operation is shown in Fig. 3. 

Fig. 3 Underwater object identification algorithm with use of the vision channel of an unmanned underwater vehicle. 

Rys. 3 Algorytm identyfikacji obiektów podwodnych z zastosowaniem toru wizyjnego bezzałogowego pojazdu głębinowego. 
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Fig. 3 cont. Underwater object identification algorithm with use of the vision channel of an unmanned underwater vehicle. 

Rys. 3 cd. Algorytm identyfikacji obiektów podwodnych z zastosowaniem toru wizyjnego bezzałogowego pojazdu głębinowego. 

W celu zmniejszenia nakładów czasowych 

związanych z obliczeniem transformaty Hougha, zbiór 

elementów obrazu, które będą podlegały dalszemu 

rozpatrzeniu, zostaje zawężony poprzez redukcję 

histogramami. Próg jaki musi zostać osiągnięty przy 

porównywaniu histogramów został wyznaczony 

doświadczalnie w ten sposób, aby po redukcji pozostała 

jak najmniejsza liczba elementów obrazu a także aby nie 

został pominięty element, który jest poszukiwany.  

W czasie porównywania wzorca i obszaru, porównaniu 

podlegają jedynie te elementy wzorca a zarazem 

wybranego obszaru obrazu, które leżą wewnątrz okręgu 

wpisanego we wzorzec, pozostałe elementy nie są 

rozważane, co wynika z wykonanego obrotu wzorca.  

W czasie porównywania, są zliczane elementy wzorca, 

które pasują do wybranego obszaru obrazu. Po ich 

zsumowaniu, są one przechowywane w tablicy 

akumulatora. Wartość tą identyfikują parametry: 

współrzędne przyłożenia wzorca, kąt obrotu wzorca oraz 

numer wzorca. Na ich podstawie jednoznacznie 

określamy jaki element i w którym miejscu się znajduje  

In order to reduce the time required to calculate 

the Hough transform, the set of image elements to be 

further examined is reduced by means of histogram 

reduction. The threshold that must be reached during the 

comparison of histograms was determined 

experimentally in a manner allowing the lowest possible 

number of image elements to remain after the reduction, 

and also in such a way that the element sought would not 

be omitted. When comparing the pattern and the area, 

only those elements of the pattern and the selected area 

of the image that lie inside the circle inscribed in the 

pattern are compared. The remaining elements are not 

considered as a result of the performed pattern rotation. 

In the course of comparison, the pattern elements that 

match the selected area of the image are counted. Once 

summed up, they are stored in the accumulator array. 

This value is identified by the following parameters: 

pattern application coordinates, pattern rotation angle 

and pattern number. On their basis we are able to 

unambiguously determine the type of element and its 

location in the image, which completes the identification  
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na obrazie co kończy proces identyfikacji. 

BADANIA OPRACOWANEGO ALGORYTMU

Na obrazach akwenu podwodnego otrzymanego 

z toru wizji bezzałogowego pojazdu głębinowego, 

przeprowadzono badania z wykorzystaniem 

przedstawionej powyżej metody. Badaniu poddano obraz 

z rys. 2a bez wstępnej obróbki a także po nałożeniu na ten 

obraz różnych filtrów. Na obrazach tych poszukiwano 

wzorca przedstawionego na rys. 4, który zostały 

utworzony z fragmentu analizowanego obrazu  

i wprowadzony do bazy danych. Wyniki badań 

przedstawiono na rys. 5 i 6. 

process. 

RESEARCH ON THE DEVELOPED 

ALGORITHM

The images of an underwater area obtained 

from the vision channel of an unmanned underwater 

vehicle were surveyed in accordance with the above 

method. The examination was carried out on the image 
from Fig. 2a with no initial processing as well as after 

applying various filters to the image. The images were 

used to search for the pattern shown in Fig. 4, which was 

created from a fragment of the analysed image and 

entered into the database. The results of the study are 

shown in Figures 5 and 6. 

Fig. 4 Pattern sought in the analysed image: a) fragment of the image on the basis of which the pattern was created; b) the created pattern of the object 
being searched for in the image. 

Rys. 4 Wzorzec poszukiwany na analizowanym obrazie: a) fragment obrazu, na podstawie którego utworzono wzorzec; b) utworzony wzorzec obiektu 
poszukiwanego na obrazie. 

Fig. 5 Pattern identification on the image from fig. 2.a: a) result of application of the Hough transform on the analysed image, b) object identification result. 

Rys. 5 Identyfikacji wzorca na obrazie z rys. 2a: a) wynik działania transformaty Hougha na analizowanym obrazie, b) wynik identyfikacji obiektu. 

Fig. 6 Pattern identification on the image from fig. 2.b following high-pass filtration a) result of application of the Hough transform, b) object identification 
result.  

Rys. 6 Identyfikacji wzorca na obrazie z rys. 2b po filtracji górnoprzepustowej: a) wynik działania transformaty Hougha, b) wynik identyfikacji obiektu. 
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PODSUMOWANIE 

Obserwacja akwenu podwodnego poprzez 

techniczne środki rejestracji obrazu nie jest rzeczą prostą. 

Zakłócenia występujące w tym środowisku, na które 

składają się przede wszystkim oświetlenie, 

zanieczyszczenia pochodzenia organicznego ostrość 

nieorganicznego oraz ostrość widzenia kamery  

w znaczący sposób wpływają na jakość rejestrowanych 

obrazów. Dlatego też istnieje silna potrzeba 

przetwarzania wstępnego obrazu, która pozwoli na 

prowadzenie dalszych operacji takich jak choćby 

wyszukiwanie określonych elementów.  

Z przedstawionych wyników badań wnioskuje 

się, że zastosowania prostych metod przetwarzania 

wstępnego pozwala na zdecydowane polepszenie jakości 

obrazu a tym samym uwypuklenie informacji znaczącej  

z punktu widzenia rozpoznawania i identyfikacji 

obrazów.  

Przeprowadzone badanie potwierdziły 

przydatność transformaty Hougha do identyfikacji 

obiektów podwodnych. Pomimo zmiany warunków 

obserwacji akwenu podwodnego, metoda ta pozwoliła na 

sprawną identyfikację poszukiwanych obiektów. 

W obecnej implementacji programowej, metoda ta 

pozwala pracować na obrazach stacjonarnych, 

zarejestrowanych przez układ wizyjny robota 

podwodnego ze względu na długi czas prowadzonych 

obliczeń. Chcąc wykorzystać ją do identyfikacji obiektów 

podwodnych w czasie rzeczywistym, należałoby metodę 

tą zaimplementować sprzętowo.  

CONCLUSIONS 

Observation of an underwater area by means of 

technical image recording is not easy. Interferences 

occurring in this environment, which include lighting, 

organic and inorganic contaminants, and the camera’s 

visual acuity, significantly affect the quality of recorded 

images. Therefore, there is a strong need to process the 

initial image to allow further operations such as searching 

for specific items. The presented research results show 

that the application of simple methods of initial 

processing allows for a significant improvement of image 

quality and thus for the enhancement of information 

significant from the point of view of image recognition 

and identification.  

The study confirmed the applicability of the 

Hough transform for the identification of underwater 

objects. Despite the change in the conditions of 

observation of the underwater area, this method allowed 

for efficient identification of the examined objects. In its 

current software implementation, the method allows 

working with stationary images recorded by an 

underwater robot's vision system owing to the long time 

needed for calculations. In order to use it to identify 

underwater objects in real time, it is necessary to 

implement the method with the use of additional 

hardware. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

This material is a continuation of the article published in the PHR no. 3(52)2015 concerning the methodology of selecting underwater exploration strategies 
for process development purposes. The article proposes to use one of the methods of decision optimization for the selection of the appropriate course of 
action in such cases. 
Keywords: mechanical engineering, maritime engineering, underwater works technology. 

Materiał jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w PHR nr 3(52)2015 dotyczącego metodyki wyboru strategii poszukiwań podwodnych realizowanych  
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WSTĘP 

Niniejszy materiał to kolejny artykuł 

poświęcony zagadnieniom związanym z planowaniem  

i realizacją poszukiwań podwodnych wykonywanych  

w celach procesowych. Pierwszy ukazał się w roku 2015 

w Polish Hyperbaric Research Nr 3(52) [1], w którym 

omówiono wpływ miejsca i warunków poszukiwań na 

wybór ich strategii. Ponadto zdefiniowano pojęcie 

strategii poszukiwań jako działania mające na celu 

stworzenie i egzekucję planu poszukiwań realizowanych 

z wykorzystaniem określonej metodyki poszukiwań, 

rozumianej jako techniczny sposób ich realizacji. Obecny 

materiał jest kontynuacją tej tematyki i przedstawia 

propozycję metody optymalizacji strategii takich 

poszukiwań.  

Wybór optymalnej strategii poszukiwań 

podwodnych jest de facto klasycznym procesem 

decyzyjnym, w którym wyróżnia się następujące fazy [2]:  

• identyfikacja sytuacji decyzyjnej,

• sformułowanie problemu decyzyjnego, 

• zbudowanie modelu decyzyjnego,

• wyznaczenie decyzji dopuszczalnych,

• wyznaczenie decyzji optymalnej,

• podjęcie decyzji ostatecznej.

Wbrew pozorom wybór optymalnej strategii

poszukiwań jest zagadnieniem złożonym, w którym 

występuje wiele czynników i trudno jest określić 

bezpośrednie zależności między składnikami funkcji 

kryterium a czynnikami, stąd zasadne jest podejmowanie 

decyzji w trybie zadania optymalizacyjnego. Generalnie  

w tym przypadku rozwiązanie tego zadania ma prowadzić 

do osiągniecia pożądanego efektu przy zaangażowaniu 

jak najmniejszych sił i środków, co w rezultacie ma 

przełożyć się na ograniczenie wydatków poniesionych na 

realizację poszukiwań.  

W omawianym przypadku może istnieć wiele 

czynników mających bezpośredni wpływ na wybór 

odpowiedniej strategii poszukiwań, przykładowo: 

wielkość akwenu, rodzaj dna, wielkość poszukiwanego 

obiektu, obecność roślinności itp. Ich obecność rodzi 

zatem pytanie: jak ocenić wpływ wszystkich czynników, 

tu można je rozumieć jako kryteria wyboru strategii, na 

ostateczną decyzję. Odpowiedzią na tak sformułowane 

pytanie zajmuje się dział optymalizacji zwany 

optymalizacją wielokryterialną. To dość złożone 

zagadnienie, ale istnieje możliwość znalezienia jednego, 

konkretnego rozwiązania [3].  

Porównanie wybranych wariantów decyzyjnych 

ze względu na różne kryteria wymaga zebrania 

odpowiednich informacji dotyczących ocen tych 

wariantów ze względu na wszystkie wybrane kryteria. Ze 

względu na różny charakter tych kryteriów, które 

wyrażone są poprzez różne oceny co do wielkości i mian, 

konieczne jest ich uporządkowanie. Z reguły wiąże się to  

z odpowiednim unormowaniem ocen – ich normalizacją. 

Istnieje kilka formuł normujących oceny kryteriów, 

zdaniem niektórych badaczy żadna z nich nie posiada 

samych plusów, ale największą ilością pozytywów 

charakteryzuje metoda unitaryzacji zerowej [4].  

Metoda służy do oceny skończonej ilości 

wariantów decyzyjnych i charakteryzuje się przyjęciem 

stałego punktu odniesienia, który stanowi rozstęp 

zmiennej normowanej. Można powiedzieć, że jest to 

metoda pozwalająca na wybranie takiego wariantu, który  

INTRODUCTION

This is a second article devoted to issues related 

to the planning and execution of underwater searches for 

process orientated purposes. The first one was published 

in 2015 in Polish Hyperbaric Research No. 3(52) [1] and 

discussed the impact of the location and conditions of the 

exploration on the choice of strategy. Moreover, the 

notion of exploration strategy was defined as actions 

aimed at the development and execution of a search plan 

realised with the use of a specific search methodology, 

understood in technical terms. This article is  

a continuation of this subject and presents a proposition 

of a method for optimising the strategy of such searches.  

The choice of an optimal strategy for 

underwater exploration is in fact a classic decision 

making process in which the following phases are 

distinguished [2]:  

• identification of a situation in which decisions 

are taken, 

• formulation of the decision-making problem,

• building a decision-making model,

• determination of allowable decisions,

• determination of the optimal decision,

• taking the final decision.

Counter intuitively, the choice of an optimal

search strategy is a complex issue, where many factors 

occur and it is difficult to determine direct dependencies 

between the components of the criterion function and the 

factors, hence it is justified to make decisions in the mode 

of an optimisation task. In general, solving this task 

should lead to the achievement of the desired goal, with 

the involvement of minimum effort and resources, which 

in turn translates into a reduction in exploration costs. In 

the discussed case, there may be many factors directly 

influencing the selection of the appropriate search 

strategy, for example: the size of the body of water, the 

nature of the bottom, the size of the object being searched 

for, density of vegetation, etc.  

The presence of such factors raises the question 

of how to assess their influence, here understood as 

criteria for the selection of a strategy, on the final 

decision. The answer to such a question is provided by 

the department for multi-criteria optimisation. It is quite 

a complex issue, but it is possible to find a single, concrete 

solution [3].  

Comparison of the selected decision options 

against different criteria requires the collection of 

relevant information concerning the assessment of these 

options against all selected criteria. Due to the different 

nature of these criteria, which are expressed through 

different scores in terms of size and titre, it is necessary to 

organise them in a systematic way. As a rule, this involves 

the appropriate standardisation of assessments, i.e. their 

normalisation. There are several formulas for 

standardising the assessment of criteria, according to 

some researchers none of them is entirely positive, but 

the method characterised by the highest number of 

positives is the zero unitarisation method [4].  

This method evaluates a finite number of 

decision options and is characterised by the adoption of  

a fixed benchmark, which is constituted by the range of  

a standardised variable. It can be said that it is a method 

that allows the choosing of the variant that is the least 

distant from the hypothetical target point, understood 
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jest najmniej oddalony od hipotetycznego punktu 

docelowego, tu rozumianego jako wariant optymalny dla 

danego procesu decyzyjnego. Jej zastosowanie  

w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru strategii 

poszukiwań zostanie zaprezentowane na przykładzie.  

PRZYKŁAD

Zazwyczaj specjalista od technologii prac 

podwodnych w postępowaniu przygotowawczym  

w sprawach karnych pojawia się jako biegły powoływany 

w sprawie, w momencie kiedy organy państwa wstępnie 

ustaliły i wytypowały na podstawie czynności 

dochodzeniowych akwen lub fragment akwenu, który 

należy przeszukać w celu odnalezienia dowodu 

przestępstwa.  

Jego zadaniem, wraz z zespołem 

współpracowników, jest dobrać odpowiednią strategię 

poszukiwań i odnaleźć rzeczony dowód, co potwierdzi lub 

odrzuci hipotezę dochodzeniową. Załóżmy, że  

w analizowanym przypadku do wykonania poszukiwań 

został wytypowany akwen śródlądowy, o nieznacznej 

głębokości, w którym nie występuje połączenie z innymi 

akwenami oraz rzekami.  

Akwen charakteryzujący się znaczną obecnością 

roślinności w wodzie i słabą widocznością, dodatkowo 

posiadający muliste dno. W akwenie tym należy 

zlokalizować i wydobyć obiekt militarny, który może 

potwierdzić udział świadka koronnego w zabójstwie, co 

ma istotne znaczenie dla jego dalszej wiarygodności. Na 

podstawie zeznań świadków nie udało się jednak zawęzić 

rejonu poszukiwań i w związku z tym konieczne jest 

przeanalizowanie konieczności przeszukania całego 

akwenu. Powstaje zatem sytuacja, którą można określić 

mianem dylematu decyzyjnego: w jaki sposób skutecznie 

dokonać przeszukania wytypowanego akwenu, w celu 

odnalezienia dowodu lub wykluczenia znajdowania się 

tego dowodu w tym akwenie.  

Do realizacji takich poszukiwań można 

wykorzystać co najmniej osiem metod stosowanych  

w technologii prac podwodnych, a liczba wariantów ich 

realizacji może się zwiększyć jeśli specjalista zdecyduje 

się na wykorzystanie wariantów kombinowanych. Gdyby 

jednak zdecydował się na sprawdzanie kolejno każdej 

metody naraziłby organy państwa na poniesienie 

znacznych kosztów związanych z ich wykonaniem, 

ponieważ nie ma pewności co do tego, że już za 

pierwszym razem wybierze w sposób losowy, 

rozwiązanie najbardziej optymalne do danej sytuacji. Stąd 

wydaje się właściwe, aby w pierwszej kolejności powstały 

dylemat decyzyjny rozwiązać jako zadanie 

optymalizacyjne.  

Charakterystyka przykładowego akwenu 

wytypowanego do poszukiwań pozwala nam na 

zdefiniowanie dziewięciu kryteriów za pomocą których 

będziemy oceniać poszczególne warianty decyzyjne,  

w tym przypadku rozumiane jako wybranie optymalnej 

metody poszukiwań. Są to:  

• akwen śródlądowy,

• woda stojąca,

• mała głębokość,

• muliste dno,

• duża powierzchnia,

• słaba widoczność,

• mały obiekt,

• obiekt ferromagnetyczny,

here as the optimal variant for the given decision-making 

process. Its application in the decision making process 

concerning the selection of an exploration strategy will be 

presented on an example.  

EXAMPLE

Typically, a specialist in underwater technology 

in criminal preparatory proceedings appears as a case 

expert, once the State authorities have established and 

selected, on the basis of investigative measures, the body 

of water or part of a body of water to be searched in order 

to find evidence of a criminal offence.  

His or her task, together with a team of co-

workers, is to select the appropriate search strategy and 

find the evidence in question, which will confirm or reject 

the investigative hypothesis. Let us assume that the 

analysed case involved a shallow inland body of water 

having no connection with other bodies of water and 

rivers.  

The body of water is characterised by  

a significant presence of vegetation in the water and poor 

visibility, and additionally a silty bottom. The task entails 

locating and extracting a military object in the body of 

water that can confirm the involvement of a crown 

witness in a murder, which is important for establishing 

his credibility. However, on the basis of the testimonies of 

witnesses, it was not possible to narrow down the search 

area and therefore it is required to explore the entire 

body of water. Therefore, a situation arises which can be 

described as a decision dilemma: how to effectively 

search a selected body of water in order to find evidence 

or rule out the existence of such evidence in that body of 

water.  

At least eight methods used in the underwater 

technology can be used to carry out such searches and the 

number of options may increase if a specialist decides to 

utilise combined options. If, however, he/she decided to 

test each method in turn, the state authorities would be 

exposed to significant costs related to their 

implementation, as there is no certainty that the solution 

best suited to the situation would be randomly selected as 

first. It therefore seems appropriate to first resolve the 

decision-making dilemma as an optimalisation task. 

The characteristics of the body of water selected 

for the search allows us to identify nine criteria by which 

we will evaluate particular decision-making variants, in 

this case understood as selecting the optimal search 

method. These are:  

• inland body of water,

• stagnant water,

• small depth,

• muddy bottom,

• large area,

• poor visibility,

• small object,

• ferromagnetic object,

• vegetation in water.

The first step is to analyse the potential

exploration methods in terms of the characteristics and 

conditions of the body of water as shown in Table 1 

(example table based on [5]).  
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• roślinność w wodzie.

W pierwszej kolejności należy dokonać analizy 

potencjalnych metod poszukiwawczych pod kątem 

charakterystyki akwenu i panujących w nim warunków, 

co przedstawiono w Tabeli 1 (tabela przykładowa na 

podstawie [5].) 

Tab. 1 
Characterisation of search methods vs. the body of water and its conditions. 

Charakterystyka metod poszukiwawczych vs. akwen i panujące w nim warunki. 

Method Advantages Disadvantages Body of water 

Hyperbaric 

Pendular 

Relatively moderate labour 

intensity regarding marking 

of the search sector and 

search strip. 

A very labour-intense method for 

divers. 

Inland body of water or 

limited sea water of 

medium depth with hard 

bottom and good visibility, 

vegetation may occur in the 

body of water. 
Overlapping of search strips 

increasing the probability of 

detecting an object. 

Does not provide a visible 

boundary of the side search strip, 

which makes it possible to 

overlook the object. 

Not suitable for use with muddy 

bottoms. 

Field 

Limitation of diver activity 

only to moving across the 

bottom in a designated strip 

and conducting observa-

tions. 

Highly labour-intensive marking 

of the exploration sector. 

Inland body of water or 

restricted sea basin of 

medium depth with muddy 

bottom of moderate 

visibility. Vegetation in 

water may occur and hinder 

activities.  
Can be used in a body of 

water with a muddy bottom 

Diver searches the strip once, 

regardless of its length. 

Visible boundaries of the 

search strip facilitating 

divers' work. 

Circular 

Simplicity of execution. Very low method effectiveness in 

searching large areas of the 

seabed. 

A small inland body of 

water or very limited sea 

water of medium depth and 

low visibility. Vegetation 

may be present in the water 

and hamper the 

implementation of the 

works. 

High method efficiency 

when searching for objects 

of considerable sizes that 

protrude from the bottom to 

a greater height than the 

distance rope. 

Possibility to use the method 

when the search regions are very 

precisely defined. 

Possibility to conduct 

searches with little visibility. 

Tack 

Quick exploration of a large 

body of water. 

Search limited to large objects. Large sea or restricted 

inland body of water of 

medium depth with very 

good visibility and no 

vegetation in the water. No 

infrastructure at the 

bottom. 

Possibility to carry out 

exploration at great depths. 

Limitation of use to high visibility 

areas. 

Hazardous method for divers. 

Work in an area with no bottom 

structures. 

Possibility of omissions of 

fragments of the bottom that 

require searching. 

Tow 

Quick search of a large body 

of water. 

Search limited to large and well 

visible objects 

Large sea or restricted 

inland body of water of 

medium depth with very 

good visibility and no 

vegetation in the water. No 

infrastructure at the 

bottom. 

Possibility to carry out 

exploration at great depths. 

Limitation of use to high visibility 

areas. 

Method requiring a high level of 

diving qualifications in swimming 

along a given course. 

Work in an area with no bottom 

structures. 

Possibility of omissions of 

fragments of the bottom that 

require searching. 
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Tab. 1 cont. 
Characterisation of search methods vs. the body of water and its conditions. 

Charakterystyka metod poszukiwawczych vs. akwen i panujące w nim warunki. 

Method Advantages Disadvantages Body of water 

Possibility of omissions of 

fragments of the bottom that 

require searching. 

Unmanned 

Sonar survey 

Very high work efficiency. Expensive equipment. A large sea or inland body 

of water of any depth with 

little visibility in the water 

and usually a hard bottom. 

The presence of vegetation 

hinders activities. 

No need to prepare the body 

of water. 

The need for underwater 

navigation equipment. 

Very good representation of 

the results of the research, 

but often without the 

possibility of identifying an 

object with a 100% 

certainty. 

The necessity to perform post-

processing of measurement data 

for the purpose of their 

presentation and georeferencing. 

Data interpretation requires staff 

with extensive experience and 

qualifications. 

Identification of a localised object 

often requires the use of  

a television method. 

Magnetic 

Very high work efficiency. Expensive equipment. A large sea or inland body 

of water of any depth with 

little visibility in the water 

and usually a hard bottom. 

The presence of vegetation 

hinders activities. 

No need to prepare the body 

of water. 

The need for underwater 

navigation equipment. 

Very good representation of 

the results of the research, 

but often without the 

possibility of identifying an 

object with a 100% 

certainty. 

The necessity to perform post-

processing of measurement data 

for the purpose of their 

presentation and georeferencing. 

Data interpretation requires staff 

with extensive experience and 

qualifications. 

Identification of a localised object 

often requires the use of  

a television method. 

Television 

No need to prepare the body 

of water 

Expensive equipment. A limited inland body of 

water or considerably 

limited sea water with very 

good visibility, any depth, 

hard bottom. Vegetation in 

water significantly hinders 

activities.  

Very good result imaging 

allowing object identifica-

tion with a 100% certainty. 

The need for underwater 

navigation equipment. 

High standard of safety in 

the execution of works. 

Necessity to perform 

hydrographic reconnaissance. 

The need to post-process video 

data. 

Dane z powyższej tabeli pozwolą nam na 

zdefiniowanie wartości ocen poszczególnych kryteriów 

dla analizowanego przypadku. W tym celu przyjmujemy 

dziewięciostopniową skalę ocen (Tabela 2).  

The data from the table above will allow us to 

define the values of the assessments of individual criteria 

for the analysed case. For this purpose, we adopt a nine-

grade assessment scale (Table 2). 

Tab. 2 
Rating scale. 

Skala ocen. 

���
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Catastrophic 

situation 

High risk 

situation 

Medium 

risk 

situation 

Low risk 

situation 

Permissible 

situation 

Satisfactory 

situation 

Good 

situation 

Very good 

situation 

Ideal 

situation 
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Następnie metodą sędziów kompetentnych,  

w gronie ekspertów należy dokonać oceny 

poszczególnych kryteriów w analizowanym przypadku 

dylematu decyzyjnego. Wyniki przedstawiono w kolejnej 

tabeli.  

Then, using the method of competent judges, in 

the group of experts, an assessment of particular criteria 

should be made in the analysed case of a decision 

dilemma. The results are presented in the following table.  

Tab. 3 

Evaluation of particular criteria. 

Oceny poszczególnych kryteriów. 

Method 

Criterion 1 
Criterion 

2 

Criterion 

3 

Criterion 

4 

Criterion  

5 
Criterion 6 

Criterion  

7 

Criterion  

8 

Criterion  

9 

Inland 

body of 

water 

Stagnant 

water 

Small 

depth 

Muddy 

bottom 
Large area 

Poor 

visibility 

Small 

object 

Ferromagnetic 

object 

Vegetation 

in water 

Pendulum 7 7 9 2 6 2 3 5 1 

Field 9 9 8 6 4 7 5 5 7 

Circular 8 8 7 8 1 8 3 7 9 

Tack 9 9 7 2 8 2 2 4 1 

Tow 9 9 7 2 8 2 2 4 1 

Sonar 

survey 
8 8 3 2 9 9 7 2 2 

Magnetic 8 8 3 2 9 9 7 9 2 

Television 9 9 7 2 1 1 3 5 1 

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie ważności 

poszczególnych kryteriów, czego dokonuje się za pomocą 

wag. W tym przypadku oceny ważności można dokonać  

w oparciu o pięciostopniowa skalę, co pokazano w Tabeli 

4.  

The next step is to define the validity of each 

criterion, which is done using a weighted score. In this 

case, the assessment of validity can be based on a five-

step scale, as shown in Table 4.  

Tab. 4 

Criterion importance scale. 

Skala ważności kryteriów. 

��

1 2 3 4 5 

Insignificant 

criterion 

Significant 

criterion 

Important 

criterion 

Very 

important 

criterion 

The most 

important 

criterion 

Oceny ważności kryteriów należy również 

dokonać metodą sędziów kompetentnych, wyniki dla 

analizowanego przykładu zestawiono w tabeli poniżej.  

The assessment of validity of the criteria should 

also be made using the method of competent judges. The 

results for the analysed example are summarized in the 

table below.  

Tab. 5 
Weight of particular criteria. 

Wagi dla poszczególnych kryteriów. 

Criterion 1 
Criterion 

2 

Criterion 

3 

Criterion 

4 
Criterion 5 Criterion 6 Criterion 7 Criterion 8 Criterion 9 

inland 

body of 

water 

stagnant 

water 

small 

depth 

slimy 

bottom 

large 

surface 

poor 

visibility 
small object 

ferromagnetic 

object 

vegetation 

in water 

WEIGHT 1 1 1 4 4 5 5 5 4 
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W przypadku jak wyżej kiedy wagi 

poszczególnych kryteriów są zróżnicowane należy dla 

każdego z kryteriów wprowadzić wagę znormalizowaną:  

�� �
��
∑�� (1) 

gdzie: 
�� - znormalizowana waga kryterium, 

�� - waga kryterium 

Przy czym wprowadzone wagi znormalizowane 

muszą spełniać warunek:  

��� � 1 (2) 

Spełnienie powyższego warunku gwarantuje 

wypełnienie założenia, że w analizie brane są pod uwagę 

wszystkie kryteria. 

In case when the weights of particular criteria 

are differentiated, as above, it is necessary to introduce  

a standardised weight for each of the criteria:  

�� �
��
∑��

(

  (1) 
where: 
�� standardised criterion weight, 

�� criterion weight 

However, the standardised scales introduced 

must meet the following condition:  

��� � 1 
(

  (2) 

Meeting the above condition guarantees that the 

assumption that all criteria are taken into account in the 

analysis is fulfilled. 

Tab. 6 
Weight standardisation for particular criteria. 

Normalizacja wag dla poszczególnych kryteriów. 

Criterion no. Total 

weight 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

WEIGHT 
�� 1 1 1 4 4 5 5 5 4 30 

Standardised 

weight ��
0.033333 0.033333 0.033333 0.133333 0.133333 0.166667 0.1666667 0.1666667 0.133333 1 

W kolejnym kroku należy obliczyć rozstęp ocen 

w poszczególnych kryteriach:  

�	
�� � ��	���� � ���	���� dla wszystkich

elementów i 
(3) 

Przykładowo dla kryterium nr 1 (akwen 

śródlądowy) ocena tego kryterium jest dla 

poszczególnych metod różnorodna i kształtuje się  

w przedziale od wartości minimalnej 7 do wartości 

maksymalnej 9, wówczas wynik obliczony z zależności (3) 

będzie wynosił 2. Wyniki wszystkich obliczeń 

przedstawiono w tabeli poniżej:  

The next step is to calculate the range of scores 

for each criterion:  

�	
�� � ��	���� � ���	���� for all i elements
  (3) 

For example, for criterion 1 (inland body of 

water) the assessment varies with respect to each method 

and ranges from a minimum value 7 to a maximum value 

9, in which case the result calculated from equation (3) is 

2. The results of all calculations are presented in the table 

below: 

- 

- 
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Tab. 7 

Calculation results for equation (3) for particular methods and criteria. 

Wyniki obliczeń zależności (3) dla poszczególnych metod i kryteriów. 

Method 

Criterion 1 
Criterion 

2 

Criterion 

3 

Criterion 

4 
Criterion 5 Criterion 6 Criterion 7 Criterion 8 Criterion 9 

inland 

body of 

water 

stagnant 

water 

small 

depth 

muddy 

bottom 

large 

surface 

poor 

visibility 
small object 

ferromagnetic 

object 

vegetation 

in water 

Pendulum 7 7 9 2 6 2 3 5 1 

Field 9 9 8 6 4 7 5 5 7 

Circular 8 8 7 8 1 8 3 7 9 

Tack 9 9 7 2 8 2 2 4 1 

Tow 9 9 7 2 8 2 2 4 1 

Sonar 

survey 
8 8 3 2 9 9 7 2 2 

Magnetic 8 8 3 2 9 9 7 9 2 

Television 9 9 7 2 1 1 3 5 1 

min 7 7 3 2 1 1 2 2 1 

max 9 9 9 8 9 9 7 9 9 

R 2 2 6 6 8 8 5 7 8 

Po dokonaniu tych obliczeń można przystąpić do 

budowania zagregowanej funkcji celu, za pomocą której 

dokonamy wyboru wariantu decyzyjnego. Funkcję tę 

buduje się w oparciu o zależność:  

�� = ����� ⋅ ���
�

���

 (4) 

Gdzie ���  jest znormalizowaną wartością ocen 

poszczególnych kryteriów (���). Proces przeliczania 

wartości ocen porównywalnych dla wszystkich 

analizowanych kryteriów, czyli ich normalizację realizuje 

się odmiennie w zależności od tego, czy ocena jest 

stymulantą, destymulantą lub nominantą [6]. Dla 

stymulanty normalizacja zmiennej jest realizowana za 

pomocą zależności:  

��� =
��� − 	
������

����
(5) 

Natomiast dla destymulanty wykorzystywana 

jest następująca zależność:  

��� =
	������� − ���

����
(6) 

W przypadku nominanty w pierwszej kolejności 

należy zdefiniować optymalny przedział wartości 
〈��� , ���〉 ponieważ ma on wpływy na sposób normalizacji: 


� ��� < ��� ��� =
��� − 	
������
��� − 	
������

(7) 


� ��� ≤ ���
≤ ��� ��� = 1 (8) 

After making these calculations, it is possible to 

proceed to building an aggregated function of the 

objective, which will be used to select the decision 

variant. This function is built on the basis of the following 

relation:  

�� = ����� ⋅ ���
�

���

 (4) 

Where ���  is the normalised value of scores for 

each criterion ��� . The process of converting the values of 

comparable scores for all analysed criteria, i.e. their 

standardisation, is carried out in various ways depending 

on whether the assessment is a stimulant, de-stimulant or 

a neutral variable [6]. For a stimulant, the variable is 

normalised by means of the following equation: 

��� =
��� − 	
������

����
(5) 

Whereas the following relation is used for the 

de-stimulant:  

��� =
	������� − ���

����
(6) 

In the case of a neutral variable it is first 

required to define the optimal range for values 〈��� , ���〉
as it affects standardisation:  


� ��� < ��� ��� =
��� − 	
������
��� − 	
������

(7) 


� ��� ≤ ���
≤ ��� ��� = 1

(8) 
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��	��� � ��� ��� �
��� ���	����
��� ���	����

(9) 

Natomiast jeśli występuje jedna wartość 

nominalna ��� wtedy wykorzystujemy następujące 

zależności:  

��	��� � ��� ��� �
��� ����	����
��� ����	����

(10) 

��	��� � ��� ��� � 1 (11) 

��	��� � ��� ��� �
��� ���	����
��� ���	����

(12) 

W omawianym przypadku mamy doczynienia ze 

stymulantami, czyli do obliczeń będzie wykorzystywana 

zależność (5). Przykładowo dla metody wahadłowej  

i kryterium akwen śródlądowy obliczenia będą 

przebiegać następująco:  

��� �
��� � ���
��
�� � 	7 � 72 � 0 (13) 

Natomiast dla metody wahadłowej i kryterium 

słaba widoczność, następującą: 

��� �
��� � �	�
��
�� � 	2 � 18 � 0,125 (14) 

Sumując obliczone w ten sposób wartości ��� ,

buduje się liczbową ocenę wariantu decyzyjnego dla 

metody wahadłowej i analizowanych kryteriów, w tym 

przypadku wyniki są następujące:  

 � ��	��� ⋅ ��� � 	0 " 0 " 0,033 " 0



���

" 0,083 " 0,020 " 0,033
" 0,071 " 0 � 0,245562 

(15) 

Z czego wynika, że biorąc pod uwagę 

analizowane kryteria ocena możliwości zastosowania 

wahadłowej metody poszukiwań wynosi:  

 � � 0,242262 (16) 

I w takim zapisie  jest to niestety informacja, 

która jeszcze niewiele nam mówi. Należy dokonać 

obliczeń dla wszystkich wariantów decyzyjnych, dla 

każdej analizowanej metody poszukiwań.  

Po wykonaniu obliczeń dla każdego wariantu 

decyzyjnego, których wyniki przedstawiono w tabeli 

poniżej, posiadając wartości liczbowe dla każdego 

analizowanego wariantu na ich podstawie możemy 

zbudować ranking i dokonać wartościowania wariantów.  

��	��� � ��� ��� �
��� ���	����
��� ���	����

(9) 

However, if there is one nominal value	��� then

we use the following relationships: 

��	��� � ��� ��� �
��� ����	����
��� ����	����

(10) 

��	��� � ��� ��� � 1 (11) 

��	��� � ��� ��� �
��� ���	����
��� ���	����

(12) 

In this case we are dealing with stimulants, 

which means that for calculations we will use the relation 

(5). For example, for the pendulum method and the 

criterion 'inland body of water' the calculations will be as 

follows: 

��� �
��� � ���
��
�� � 	7 � 72 � 0 (13) 

Whereas in the case of the pendulum method 

and the 'poor visibility' criterion, the following equation 

applies: 

��� �
��� � �	�
��
�� � 	2 � 18 � 0,125 (14) 

When summing up the thus calculated ���
values, a numerical evaluation of the decision variant is 

established for the pendulum method and the analysed 

criteria, which mean that in this case the results are as 

follows: 

 � ��	��� ⋅ ��� � 	0 " 0 " 0,033 " 0



���

" 0,083 " 0,020 " 0,033
" 0,071 " 0 � 0,245562 

(15) 

Therefore, taking into account the analysed 

criteria, the assessment of the possibility of using the 

pendulum exploration method is as follows:  

 � � 0,242262 (16) 

Unfortunately, this is information which does 

not yet tell us much. Calculations should be made for all 

decision variants, for each analysed search method. After 

performing calculations for each decision variant, the 

results of which are presented in the table below, with 

numeric values for each analysed variant, we can build  

a ranking on their basis and evaluate the variants.  
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Tab. 8 

Results of calculations for dependency (4) for particular decision variants. 

Wyniki obliczeń zależności (4) dla poszczególnych wariantów decyzyjnych. 

Method ��

Pendulum 0.242262 

Field 0.629762 

Circular 0.620437 

Tack 0.274008 

Tow 0.274008 

Sonar 

survey 
0.516667 

Magnetic 0.683333 

Television 0.193651 

Wartościując warianty dzielimy je na najlepsze, 

przeciętne i najgorsze, w tym celu wykorzystuje się stałą 

� obliczaną z zależności:  

� =
	���� − 	
���


 (17) 

Wówczas kryterium przyporządkowania 

poszczególnych wariantów do określonej grupy jest 

następujące:  


� ��

∈ �	���� − �;	����� 
wariant decyzyjny 

najlepszy 

(18) 


� ��

∈ �	���� − 2�;	����

− ��
wariant decyzyjny 

przeciętny 


� �� ∈ �	
���;	����

− 2�� 
wariant decyzyjny 

najgorszy 

W analizowanym przypadku wartość � wynosi:  

� =
	���� − 	
���


 =  
0,68333 − 0,193651

8
= 0,06121 

(19) 

Z czego wynika, że przedziały określające 

przynależność wariantu do określonej grupy będą 

następujące:  


� ��

∈  �0,62212

÷ 0,68333� 
wariant decyzyjny 

najlepszy 

(20) 


� ��

∈ �0,560913

÷ 0,62212� 
wariant decyzyjny 

przeciętny 


� ��

∈ �0,193651

÷ 0,560913� 
wariant decyzyjny 

najgorszy 

Teraz pod kątem obliczonych przedziałów 

liczbowych (20) analizujemy wyniki przedstawione  

w tabeli 8. Graficzne przedstawienie wyników analizy 

przedstawiono poniżej.  

When evaluating the variants, we divide them 

into best, average and worst, and for this purpose we use 

the � constant calculated from the following relation:  

� =
	���� − 	
���


 (17) 

In such a case, the criterion for assigning 

particular variants to a specific group is as follows:  


� ��

∈ �	���� − �;	�����
the best decision 

variant 

(18) 


� ��

∈ �	���� − 2�;	����

− ��
the average 

decision variant 


� �� ∈ �	
���;	����

− 2��
the worst decision 

variant 

In the analysed case the value of � equals:  

� =
	���� − 	
���


 =  
0,68333 − 0,193651

8
= 0,06121 

(19) 

This implies that the ranges determining the 

belonging of a variant to a specific group will be as 

follows:  


� ��

∈  �0.62212 ÷ 0.68333� 
the best decision 

variant 

(

(20) 


� ��

∈ �0.560913

÷ 0.62212� 
the average decision 

variant 


� ��

∈ �0.193651

÷ 0.560913�
the worst decision 

variant 

Now, from the point of view of the calculated 

numerical ranges (20), we are going to analyse the results 

presented in Table 8. The graphical representation of the 

results of the analysis is presented below.  
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Fig. 1 Graphic representation of analysis results. 

Rys. 1 Graficzne przedstawienie wyników analizy. 

Z rysunku wynika, że w grupie wariantów 

najlepszych ulokował się wariant oznaczony cyfrą 7  

z oceną  � � 0,683333, czyli metoda poszukiwań 

wykorzystująca magnetometr. Na granicy pomiędzy 

grupą wariantów najlepszych i przeciętnych ulokowały 

się warianty oznaczone cyfrą 2 i 3 z ocenami  � �   �
0,620437, czyli metody poszukiwań polami i okrężna. 

W grupie wariantów przeciętnych nie występuje żadna 

inna analizowana metoda. Natomiast w grupie wariantów 

najgorszych uplasowały się pozostałe analizowane 

metody poszukiwań oznaczone cyframi 1,4,5,6 i 8, czyli 

metody wahadłowa (1), halsami (4), holowaniem (5), 

hydroakustyczna (6) i telewizyjna (8).  

WYNIK

Z przeprowadzonych obliczeń i analiz wynika, że 

w analizowanym przypadku najbardziej efektywnym 

postępowaniem przyjętym do realizacji będzie wstępne 

przeszukanie akwenu za pomocą magnetometru  

i wytypowanie pozycji do dokładnego przeszukania  

z zastosowaniem metody polami lub okrężnej.  

WNIOSKI 

W artykule przedstawiono przykład pokazujący 

wykorzystanie jednej z metod optymalizacji decyzji do 

wyboru strategii poszukiwań podwodnych. Jak widać na 

podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń metoda ta 

umożliwia wskazanie optymalnego wariantu 

postepowania w konkretnym przypadku akwenu  

i przedmiotu poszukiwań.  

W wyniku przeprowadzonych obliczeń 

zasugerowano zastosowanie dwóch lub trzech 

analizowanych strategii w celu podniesienia 

prawdopodobieństwa ich skuteczności. Wyniki 

bezpośrednio wskazują na prawidłowość toku 

postepowania, czego na przykład dowodem jest 

zakwalifikowanie wariantu 8 (metoda telewizyjna) do 

przedziału wariantów najgorszych. Jak wynika z Tabeli 1 

jest to metoda dająca najlepsze efekty podczas  

The above figure shows that the variant marked 

with number 7 has been classified among the best 

variants with the score  � � 0.683333, i.e. search method 

using magnetometer. On the border between the group of 

best and average variants there are variants marked with 

the numbers 2 and 3 with scores  � �   � 0.620437, i.e.

field and circular search methods. In the group of average 

variants no other analysed method occurs. The group of 

the worst variants, on the other hand, included the other 

analysed search methods marked with numbers 1,4,5,6 

and 8, i.e. pendulum (1), tack (4), tow (5), sonar survey 

(6) and television (8) methods. 

RESULT

The calculations and analyses carried out 

demonstrate that in the analysed case the most effective 

procedure adopted for implementation will be  

a preliminary search of the body of water with the use of 

a magnetometer and selection of positions for a thorough 

search with the use of the field or circular search method. 

CONCLUSIONS 

This article presents an example showing the 

use of one of the decision optimisation methods to select 

an underwater exploration strategy. As can be seen from 

the analyses and calculations carried out, this method 

identifies the optimal variants of operation when 

searching for an object in a given body of water. As  

a result of the calculations, it has been suggested that two 

or three analysed strategies should be applied in order to 

increase the likelihood of their effectiveness. The results 

directly indicate the correctness of the procedure, which 

is proved by the fact that variant 8 (television method) 

was classified as the worst variant. As shown in Table 1,  

this method gives the best results when used on a limited 

area with good visibility without vegetation and on a hard 

bottom. Taking into account the characteristics of the 

body of water in the analysed example, these are 

conditions contradictory to those recommended for the  
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zastosowania na ograniczonym akwenie cechującym się 

dobrą widocznością bez roślinności i z twardym dnem. 

Biorąc pod uwagę charakterystykę akwenu  

z analizowanego przykładu, są to warunki przeciwstawne 

dla zastosowania tej metody.  

Z powyższego wynika, że metodę unitaryzacji 

zerowej można z powodzeniem zastosować na etapie 

przygotowania podwodnych prac poszukiwawczych  

w celu ograniczenia nakładu sił i środków 

przeznaczonych na ich realizację. Jej zastosowanie 

wymaga jednak pracy w odpowiednio kompetentnym 

zespole specjalistów od technologii prac podwodnych, 

którzy jako sędziowie kompetentni najpierw dokonają 

odpowiedniej analizy wskazanego rejonu poszukiwań  

i zdefiniują kryteria, a następnie dokonają oceny 

poszczególnych kryteriów.  

application of this method. 

The above indicates that a zero unitarisation 

method can be successfully applied during the 

preparation phase of underwater exploration to reduce 

the effort and resources required for its implementation. 

Its application, however, requires a competent team of 

underwater technology specialists who, as competent 

judges, will first perform an appropriate analysis of  

a given exploration area, define the criteria, and 

subsequently evaluate each of them. 
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STRESZCZENIA / ABSTRACTS 

The aim of the article is a review of psychological literature relating to the problem of anxiety in divers, where an emphasis is placed on the degree of 
mental adaptation of the individual to the underwater environment, primarily highlighting the trait of anxiety and the neuroticism of a person involved in 
a specific type of diving. The article presents selected reports from all over the world regarding research on anxiety in divers. Treating a high level of the 
indicator of anxiety as a predictor of panic anxiety reveals the importance of this trait in predicting the risk of an occurrence of diving accidents during the 
operation under water. In the own research presented in the article, the results on the levels of anxiety as a trait and a state in divers taking part in 
hyperbaric exposures indicate the fact that the majority of the examined divers have low levels of anxiety both as a trait and a state, which most probably 
indicates the good psychological condition of the examined divers. 
Keywords: psychology of diving, anxiety in divers, anxiety level. 

Celem artykułu jest przegląd piśmiennictwa psychologicznego odnoszącego się do problemu lęku u nurków, w którym podkreśla się stopień 
przystosowania psychicznego jednostki do podwodnego środowiska, eksponując głównie cechę leku i neurotyczność człowieka zaangażowanego 
w określony rodzaj nurkowania. W artykule przedstawiono wybrane raporty z całego świata dotyczące badania lęku u nurków. Traktowanie wysokiego 
wskaźnika lęku jako predyktora – lęku panicznego, wskazuje na ważność tej cechy w przewidywaniu zagrożeń –wypadków nurkowych w czasie 
funkcjonowania pod wodą. W prezentowanych w artykule badaniach własnych, uzyskane wyniki na temat poziomu lęku i stanu u nurków biorących udział 
w ekspozycjach hiperbarycznych wskazują na fakt występowania u większości badanych niskiego poziomu lęku oraz stanu, co najprawdopodobniej 
świadczy o dobrej kondycji psychicznej badanych płetwonurków. 
Słowa kluczowe: psychologia nurkowania, lęk u nurków, poziom lęku. 

Целью статьи является обзор психологической литературы, относящейся к проблеме тревожности аквалангистов, в которой подчеркивается 
степень психической адаптации человека к подводной среде, с демонстрацией основных особенностей тревожности и невротизма человека, 
занимающегося определенным типом подводных погружений. В статье представлены избранные доклады со всего мира, касающиеся изучения 
тревожности аквалангистов. Трактовка высокого индекса тревожности как предиктора панического страха указывает на важность этого параметра 
в прогнозировании опасностей - несчастных случаев при погружениях во время подводных работ. В наших собственных исследованиях, 
представленных в статье, получены результаты об уровне тревожности и состоянии аквалангистов, подвергающихся гипербарическому 
воздействию, и они указывают на то, что большинство исследуемых имеют низкую тревожность и хорошее состояние, что, скорее всего, 
указывает на хорошее психическое состояние исследуемых аквалангистов. 
Ключевые слова: психология подводного погружения, тревожность аквалангистов, уровень тревожности. 
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Das Ziel des vorliegenden Artikels ist es, die psychologische Literatur über das Problem der Angst bei Tauchern zu sichten, die den Grad der mentalen 
Anpassung des Individuums an die Umgebung unter Wasser beleuchtet und hauptsächlich die Eigenschaften der Furcht und des Neurotizismus von 
Menschen aufzeigt, die an einer bestimmten Art des Tauchen beteiligt sind. Der Artikel präsentiert ausgewählte Berichte aus der ganzen Welt über die 
Untersuchung von Angstzuständen bei Tauchern. Die Einstufung eines hohen Index an Angst als Indikator für Panik, zeigt die Bedeutung dieser 
Eigenschaft bei der Vorhersage der Risiken: Tauchunfälle während Operationen unter Wasser. Die in diesem Artikel vorgestellten Ergebnisse aus eigenen 
Untersuchungen über das Niveau der Angst und des Zustands von Tauchern, die an hyperbaren Expositionen teilnehmen, weisen darauf hin, dass die 
Mehrheit der untersuchten Taucher ein niedriges Maß an Angst und vergleichbaren Zuständen hat, was höchstwahrscheinlich auf den guten 
psychologischen Zustand der untersuchten Taucher hinweist. 
Schlüsselwörter: Tauchpsychologie, Angst bei Tauchern, Angstniveau. 

El objetivo del artículo es revisar la literatura psicológica relativa al problema de la ansiedad en buceadores, en la que se enfatiza el grado de adaptación 
mental del individuo al medio submarino, exponiendo principalmente las características de la ansiedad y la neurosis del hombre involucrado en un tipo 
específico de buceo. El artículo presenta una selección de informes de todo el mundo sobre el estudio de la ansiedad en buceadores. El tratamiento de un 
índice de ansiedad como predictor - ansiedad por pánico, indica la importancia de dicha característica para predecir el riesgo de accidentes de buceo 
durante los trabajos bajo el agua. En la propia investigación presentada en el artículo, los resultados obtenidos sobre el nivel de ansiedad y estado de los 
buceadores que participan en exposiciones hiperbáricas indican el hecho de que en la mayoría de los buceadores estudiados el nivel de ansiedad 
y estado es bajo, lo que muy probablemente indica la buena condición psicológica de los buceadores examinados. 
Palabras clave: psicología del buceo, ansiedad en el buceo, nivel de ansiedad. 
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WSTĘP 

W polskiej literaturze dotyczącej 
psychologicznej kondycji kandydatów na nurków  
i samych nurków, spotykamy niewiele opracowań 
zawierających treści, wskazujące na ważność tego 
zagadnienia w wymiarze teoretyczno - badawczym, ale 
również praktycznym. Tylko nieliczni autorzy 
podkreślają, [1,2] wydaje się, że dla kandydatów do 
służby nurkowej powinno opracować się odrębne testy 
psychologiczne uwzględniające charakter tego typu 
służby. W dobie ekonomicznego liczenia kosztów 
szkolenia powinno się rozpatrzyć możliwość 
wprowadzenia dodatkowego badania psychiatryczno – 
psychologicznego przed rozpoczęciem nurkowania. 
Równie ważne staje się wyselekcjonowanie spośród 
kandydatów osób pozytywnie nastawionych do tego typu 
służby. „Odpowiednio wczesne wychwycenie grupy 
kandydatów z zaburzeniami emocjonalnymi pozwoli na 
ograniczenie kosztów szkolenia osób, które nie będą 
sprawdzały się w dalszej służbie nurkowej” [1]. 

Powyższy cytat zawiera tezę, że autorzy 
rozumieją, iż ludzie zatrudniani do pracy w środowisku 
podwodnym, działają w ekstremalnym kontekście 
zdrowia zawodowego. Doświadczają unikalnej dynamiki  
środowiska hiperbarycznego, z jego fizjologią; obaw 
natury psychologicznej i społecznej, które są poważne  
i stanowią potencjalne ryzyko dla ich zdrowia  
i bezpieczeństwa. Z tego powodu, przedstawione  
w artykule doniesienia badawcze dotyczące zagadnień 
lęku oraz przedstawione badania własne, wpisują się  
w obszar teoretycznych i empirycznych dociekań 
psychologicznych, prowadzących być może do działań 
profilaktyczno-diagnostycznych, zapobiegających nega-
tywnym skutkom zdrowotnym u nurków. 

Aktualna wiedza na temat wpływu lęku jako 
cechy/stanu na zachowanie nurków jest w literaturze 
światowej  już dość dobrze udokumentowana [3-14],  
a trwające już pięć dekad badania w obszarze ustalenia 
optymalnych profili osobowościowych nurków, 
szczególnie wojskowych, oraz traktowanie wysokiego 
wskaźnika lęku jako predyktora – lęku panicznego, 
wskazują na ważność tej cechy w przewidywaniu 
zagrożeń – wypadków nurkowych w czasie ich 
funkcjonowania pod wodą [15]. Przebywanie jednostki  
w odmiennych fizycznych warunkach w trakcie 
nurkowania, wiąże się niewątpliwie ze zmianami  
w obrębie doświadczeń psychicznych samego nurka, 
które determinowane są czynnikami sytuacyjnymi 
(środowisko wodne), ale co ważne, również jego 
dyspozycjami osobowościowymi, wśród których istotny 
jest wysoki poziom neurotyzmu [13,15]. 

 Perspektywa teoretyczna na której opierają się  
przywoływane badania (osobowość - jako zbiór stałych 
cech) ujmuje naturę ludzką z perspektywy spójnych  
i trwałych różnic indywidualnych, a cechy osobowości są 
zdefiniowane jako mające wpływ na charakterystyczne 
sposoby zachowania. Według Ryckman [16], osobowość 
to dynamiczny i zorganizowany zestaw cech posiadanych 
przez osobę, który w wyjątkowy sposób wpływa na jej 
przekonania, motywacje i zachowania w różnych 
sytuacjach. To wyjaśnienie zgodnie  jest z założeniem, że 
występują podobieństwa między ludźmi, a jednak każdy  
z nas posiada szczególne właściwości, które odróżniają 
nas od wszystkich innych. 

INTRODUCTION 

Polish literature on the psychological condition 
of candidates for diver training and divers themselves 
comprises few studies, in either theoretical, research, or 
practical terms, with content indicating the importance of 
psychology. Only a few authors [1,2] stress that for 
candidates preparing for diving service, separate 
psychological tests, taking into account diving’s specific 
characteristics, should be developed. In the era of 
economic calculation of training costs, the possibility of 
introducing additional psychiatric and psychological 
examinations prior to the commencement of diving 
should be considered. It is important to select people with 
a positive attitude towards this type of service from 
among the candidates. “Early identification of candidates 
lacking the correct emotional state will allow to reduce 
the costs of training for those who will not be able to 
perform well in the future” [1]. 

The above quotation contains a thesis that the 
authors understand that people employed to work in an 
underwater environment operate in an extreme context 
in terms of occupational health. They experience unique 
dynamics of the hyperbaric environment, with its 
physiological, psychological and social aspects, which 
constitute a serious and potential risk to their health and 
safety. For this reason, the scientific reports on anxiety 
issues presented in the article, as well as own research, 
are part of the theoretical and empirical psychological 
research, which may lead to the implementation of 
preventive and diagnostic actions to avoid negative 
effects on divers health. 

The current knowledge on the effects of anxiety 
as a characteristic/state on the behaviour of divers is 
already well documented in world literature [3-14], and 
the five decades of research in the area of determining 
optimal personality profiles of divers, especially military 
divers, and treating the high anxiety index as a predictor 
of panic anxiety, indicate the importance of this 
parameter in predicting the risk of a diving accident [15]. 
The individual's time in different physical conditions 
during a dive is undoubtedly connected with changes in 
the mental experiences of the diver, which are 
determined by situational factors (water environment), 
and the individual’s personality dispositions, including, 
above all, their level of neuroticism [13,15]. 

The theoretical perspective on which the 
aforementioned research is based (personality - as a set 
of constant traits) approaches human nature from the 
perspective of coherent and permanent individual 
differences, while personality traits are defined as having 
an impact on characteristic behavioural patterns. 
According to Ryckman [16] personality is a dynamic and 
organised set of qualities possessed by a person that 
uniquely influences his/her beliefs, motivations and 
behaviours in various situations. This explanation is 
consistent with the assumption that there are similarities 
between people, and yet each of us has specific 
characteristics that distinguish us from all others. 

Over the last decades, the five factor model (the 
Great Five) has dominated the diver profile research, 
among which, according to the researchers, neuroticism is 
an important predictive factor [17]. In the diving study 
conducted by Mus et al. [18] it was found that neuroticism 
and amicability are two significant predictors of divers'  
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W ciągu ostatnich dziesięcioleci, w ramach 
badań nad ustaleniem profilu nurka dominował model 
pięciu czynników (Wielka Piątka) wśród których, ważną 
rolę  predykcyjną posiada (zdaniem badaczy) cecha – 
neurotyzm [17]. W badaniu nurków  przeprowadzonym 
przez Musa i in. [18] ustalono, że neurotyczność  
i ugodowość są dwoma znaczącymi predyktorami 
zachowania nurków wśród pięciu cech osobowości. 
Okazało się, że wysoko ugodowi nurkowie są bardziej 
odpowiedzialni pod wodą, podczas gdy wysoce 
neurotyczni  są bardziej nieodpowiedzialni.  

 W tradycyjnej perspektywie psychologicznej 
wiadomo, że osoby o wysokim poziomie "neurotyczności"  
wyraźniej/mocniej reagują na bodźce w swoim otoczeniu. 
Z czasem stają się one niestabilne emocjonalnie, 
zmartwione, pobudzone i smutne [17]. Neurotyzm 
niekoniecznie odnosi się do jakiejkolwiek wady 
psychiatrycznej. Costa i McCrae [17] rozumieli  ten 
wymiar jako negatywną afektywność lub emocjonalną 
niestabilność. Według Colvard i Colvard [20] lęk ma 
negatywny wpływ na  aktywność rekreacyjną.  

Model Wielkiej Piątki Costy i McCrae'a opiera się 
na obserwacji, że ludzkie cechy osobowości można 
zredukować do pięciu czynników i wszystkie inne cechy 
mieszczą się w tych pięciu czynnikach [17].  
W metaanalizie teoretycznej Charlsa.H van Wijka [15],  
w artykule Personality profiles of divers: integrating results 

across studies autor analizując 19 badań ( w latach 1970-
2018) na temat opisanych cech/profili osobowościowych 
(w podobnych założenich teoretycznych  
i wykorzystujących również Model Wielkiej Piątki) 
nurków wojskowych i sportowych ustalił, że wyniki 
sugerują niezwykle stabilne profile nurków wojskowych 
na przestrzeni pokoleń, przy czym zaobserwowano 
pewne wyjątkowe różnice wynikające ze zmiennych 
narodowo - kulturowych.  

Ogólny wniosek z analizy zawiera się  
w stwierdzeniu, że nurków wojskowych charakteryzuje 
skłonność do przygód, silne poczucie własnej 
samorządności i, co ważne dla rozważań tego artykułu, 
posiadają oni niski poziom cechy - niepokój/lęk. 

W badaniach związanych z ustalaniem  
predyktorów występowania lęku panicznego u nurków, 
badacze wykorzystują  w swoich analizach ugruntowaną 
w perspektywie psychologicznej koncepcję podziału lęku 
na stan i cechę [10]. W ciągu kilkunastu lat opracowano 
szereg kwestionariuszy służących określeniu, czy 
człowiek znajduje się w stanie lęku, czy też ma cechę lęku, 
traktowaną jako gotowość do reagowania lękiem w wielu 
różnych sytuacjach. W Polsce najszerzej stosowana jest 
skala lęku S.T. Charlesa Spielbergera [21]. 

W swojej koncepcji C. D. Spielberger nawiązywał 
do badań prowadzonych w latach pięćdziesiątych przez 
R. B. Cattella i L. H. Scheiera [21]. Lęk - stan (L-stan) 
charakteryzuje się według Spielbergera „subiektywnymi, 
świadomie postrzeganymi uczuciami obawy i napięcia, 
którym towarzyszy, związana z nimi aktywacja lub 
pobudzenie autonomicznego układu nerwowego”. 
Charakterystyczną właściwością L-stanu jest jego duża 
zmienność pod wpływem oddziaływania różnego rodzaju 
czynników zagrażających.  

Lęk - cecha (L-cecha) definiowany jest przez 
Spielbergera, jako konstrukt teoretyczny oznaczający 
„motyw lub nabytą dyspozycję behawioralną, która czyni 
jednostkę podatną na postrzeganie szerokiego zakresu 
obiektywnie niegroźnych sytuacji, jako zagrażających  
i reagowanie na nie stanami lęku, nieproporcjonalnie 

behaviour among the five personality traits. It was found 
that highly amicable divers are more responsible 
underwater, while highly neurotic divers are more 
irresponsible.  

In the traditional psychological perspective, it is 
known that people with a high level of "neuroticism" react 
more distinctly/stronger to stimuli in their environment. 
With time, they become emotionally unstable, worried, 
excited and sad [17]. Neuroticism does not necessarily 
refer to any psychiatric defect. Costa and McCrae [17] 
understood this dimension as negative affectivity or 
emotional instability. According to Colvard and Colvard 
[20] anxiety has a negative impact on recreational 
activity. 

The Big Five model by Costa and McCrae is 
based on the observation that human personality traits 
can be reduced to five factors and all other traits fall 
within their scope [17]. In the theoretical meta-analysis of 
Charles H van Wijk [15], in the article Personality profiles 
of divers: integrating results across studies, the author 
analysing 19 studies (1970-2018) on the described 
personality traits/profiles (in similar theoretical 
assumptions and also using the Big Five Model) of 
military and sport divers, found that the results suggest 
extremely stable profiles of military divers over 
generations, with some exceptional differences resulting 
from national and cultural variables being observed. The 
general conclusion of the analysis is that military divers 
are characterised by a propensity for adventure, a strong 
sense of autonomy and, what is important for the 
considerations of this article, they have a low level of the 
anxiety-related trait. 

In the research related to the determination of 
predictors of panic anxiety in divers, the researchers use 
in their analyses the concept of classification of anxiety 
into a state and a quality, which is well established from  
a psychological perspective [10]. Over the last dozen or so 
years, a number of questionnaires have been developed to 
determine whether a person is in a state of anxiety or has 
a trait of anxiety, understood as a readiness to respond to 
anxiety in a number of different situations. In Poland, the 
most commonly used is the scale of S.T. Charles 
Spielberger's anxiety [21]. 

In his concept, C. D. Spielberger referred to the 
research conducted by R. B. Cattell and L. H. Scheier in the 
1950s [21]. According to Spielberger, the anxiety-state 
(A-state) is characterized by "subjective, consciously 
perceived feelings of anxiety and tension accompanied by 
activation or stimulation of the autonomous nervous 
system". A characteristic feature of A-state is its high 
variability under the influence of various threatening 
factors.  

Anxiety-trait (A-trait) is defined by Spielberger 
as a theoretical construct meaning "a motive or acquired 
behavioural disposition that makes an individual 
susceptible to perceiving a wide range of objectively 
harmless situations as threatening and responding to 
them with states of anxiety that are disproportionately 
strong in relation to the degree of objective danger". This 
definition emphasises the learned nature of fear. The 
formation of an anxiety personality is linked by 
Spielberger to the early childhood, the relationships 
between the child and the parents in this period, and 
especially to situations of disciplining the child. 

A study conducted by van Wijk [10] (using 
Spielberger's State-Trait Personality Inventory) on 322 
underwater specialists working in stressful conditions  
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silnymi w stosunku do wielkości obiektywnego 
niebezpieczeństwa”. W definicji tej podkreśla się 
wyuczony charakter lęku. Formowanie się osobowości 
lękowej wiąże Spielberger z wczesnym okresem 
dzieciństwa, relacjami zachodzącymi w tym okresie 
między dzieckiem a rodzicami, szczególnie zaś  
z sytuacjami karania.  

W badaniu prowadzonym przez van Wijk [10] 
(przy użyciu Spielberger's State-Trait Personality 
Inventory) na 322 specjalistach zatrudnionych do 
wykonywania czynności podwodnych, pracujących  
w obciążających dla zdrowia warunkach (badani  
w przedziale wiekowym 19-52 lat i różnej rasy), uzyskano 
wynik wskazujący na niski profil lęku - cechy badanych. 
Ponadto, wszyscy kandydaci na nurków o niskim 
poziomie lęku jako cechy, ukończyli specjalistyczne 
szkolenie w porównaniu do tych badanych, których 
cechował wyższy poziom cechy - lęku. Autor sugeruje, by 
skalę lęku-cechy wykorzystywać i wdrożyć do corocznych 
badań dla tej grupy zawodowej nurków, gdyż pomiar lęku 
cechy był stabilny w czasie, co sugeruje, że gdy wyniki dla 
tej grupy zawodowej są sprawdzane, odchylenia od 
wcześniejszych wyników mogą oznaczać potencjalną 
potrzebę skierowania do interwencji ze strony 
pracowników służby zdrowia. Zastosowanie podskali 
lęku - cechy w ramach nadzoru nad zawodowymi 
podwodnymi specjalistami może pomóc w zapobieganiu 
wypadkom poprzez identyfikację kandydatów wysokiego 
ryzyka podczas corocznych ocen stanu zdrowia oraz 
skierowanie na czasową interwencję.  

Przegląd badań jakiego dokonał van Wijk 
pokazał, że lęk - cecha jest wiarygodnym czynnikiem 
prognostycznym skłonności do paniki podczas 
nurkowania [10]. W szczególności, osoby z lękiem - cechą 
równym lub wyższym niż średnia populacji są szczególnie 
narażone na  wystąpienie lęku panicznego. Lęk - cecha 
dodatkowo wiąże się z podatnością na zranienia podczas 
wojskowego treningu nurkowego. Ogólnie, wyniki badań 
[10] wskazują, że nurkowie profesjonalni i rekreacyjni 
mają niskie wyniki miary lęku jako cechy.  

W Polsce badania dotyczące doświadczeń 
lękowych płetwonurków prowadził Zakład Teorii 
Metodyki Pływania Akademii Wychowania Fizycznego  
i Sportu w Gdańsku [22]. Grupę badawczą stanowiło 30 
płetwonurków (w tym 13 kobiet) w przedziale 
wiekowym 14-44 lat, które posiadały, co najmniej 
uprawnienia Open Diver w organizacji PADI. Celem 
analizy było określenie u osób nurkujących rekreacyjnie 
poziomu lęku - stanu i lęku - cechy.  

Autorzy eksperymentu poszukiwali odpowiedzi 
na trzy pytania badawcze. Pierwsze z nich dotyczyło 
dyspozycji u płetwonurków do przeżywania reakcji lęku. 
Drugie zagadnienie odnosiło się do występowania 
zależności między lękiem - stanem i lękiem - cechą  
u badanych płetwonurków. Trzeci problem dotyczył 
zależności pomiędzy wiekiem i płcią płetwonurków  
a poziomem przeżywanego lęku. Uzyskane wyniki 
pokazały, że co trzeci badany charakteryzował się niskim 
poziomem lęku jako cecha i prawie połowa badanych 
odczuwała silny lęk - stan. Wiek badanych nie wpływał na 
poziom odczuwanego leku jako stan i cecha. Stwierdzono 
ponadto, istotne różnice pomiędzy poziomem 
przeżywanych lęków a płcią badanych. Kobiety znacznie 
silniej odczuwały L-stan w porównaniu z mężczyznami 
Świadczy to o większym prawdopodobieństwie 
wystąpienia lęku w zetknięciu z niespodziewaną sytuacją 
u nurkujących kobiet.  

(aged 19-52, representing a variety of races) revealed  
a low profile of anxiety as a trait. Moreover, all candidates 
for divers with a low level of anxiety as a trait completed 
specialist training as compared to those with a higher 
anxiety-trait level. The author suggests that the scale of 
anxiety-trait should be used and implemented in the 
annual research for this group of professional divers, as 
the measurement of anxiety trait was stable over time, 
which suggests that when the results for this group of 
professionals are monitored, deviations from previous 
results may indicate a potential need for referral to 
intervention by health care professionals. The use of the 
anxiety-trait subscale in the supervision of underwater 
professionals can help prevent accidents by identifying 
high-risk candidates during yearly health assessments 
and directing them to temporary intervention. 

A study review by van Wijk showed that anxiety 
is a reliable predictor of predisposition to experience 
panic during diving [10]. In particular, individuals with 
anxiety-trait equal to or higher than the average 
population are particularly at risk of an occurrence of 
panic anxiety. Anxiety-trait is additionally associated with 
susceptibility to injury during military diving training. 
Overall, research results [10] indicate that professional 
and recreational divers score low on the measure of 
anxiety as a trait.  

In Poland, research on divers' anxiety 
experiences was conducted by the Department of Theory 
of Swimming Methodology at the Academy of Physical 
Education and Sports in Gdańsk [22]. The research group 
consisted of 30 divers (including 13 women) aged 14-44, 
who at least possessed Open Diver qualifications in the 
PADI organization. The aim of the analysis was to 
determine the level of anxiety-state and anxiety-trait in 
recreational divers.  

The authors of the experiment searched for 
answers to three research questions. The first one 
concerned the availability of divers to experience anxiety 
related reactions. The second question was related to the 
occurrence of the relationship between anxiety-state and 
anxiety-trait in the studied divers. The third problem 
concerned the relationship between the age and sex of 
divers and the level of experienced anxiety. The results 
showed that every third respondent had a low level of 
anxiety understood as a trait and almost half of the 
respondents felt a strong state of anxiety. The age of the 
respondents did not influence the level of experienced 
anxiety both as a state and a trait. Moreover, the authors 
found significant differences between the level of 
experienced anxiety and the gender of the respondents. 
Women experience the A-state much more strongly than 
men. This indicates a higher probability of anxiety when 
faced with an unexpected situation in women-divers. 

In a study by Morgan and his collaborators [23], 
the A-trait was determined for students of the elementary 
diving course. Students with high A-trait levels were 
significantly more likely to react with panic when 
practicing underwater tasks with an instructor. Such  
a correlation was found in 83% of the 42 examined 
candidates for divers. The authors point to the STAI test 
as a reliable tool to measure anxiety. Objective 
measurement of anxiety as a trait and a state in their 
opinion allows to predict the possibility of panic 
behaviours in beginner divers. 

The correlation between the level of anxiety-
state and the diving conditions was the subject of a study 
by Koltyn, Shake and Morgan [24]. The subjects in the  
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W badaniach Morgana i jego współpracowników 
[23], określono poziom L-cechy u słuchaczy kursu 
nurkowania stopnia podstawowego. Kursanci, którzy 
wykazywali wysoki poziom L-cechy, istotnie częściej 
reagowali paniką podczas podwodnych ćwiczeń  
z instruktorem. Taką zależność stwierdzono  
u 83% spośród 42 badanych kandydatów na 
płetwonurków. Autorzy wskazują na test STAI, jako 
rzetelne narzędzie do pomiaru lęku. Obiektywny pomiar 
cechy i stanu lęku pozwala, ich zdaniem, przewidzieć 
możliwość wystąpienia panicznych zachowań  
u początkujących płetwonurków. 

Korelacja pomiędzy poziomem lęku-stanu  
a warunkami panującymi podczas nurkowania, była 
tematem badań Koltyn, Shake i Morgan [24]. Osoby 
badane podczas eksperymentu płynęły 4 razy przez 30 
minut pod powierzchnią wody w następujących 
warunkach: a) w ciepłej wodzie (29°C) bez mokrego 
skafandra; b) w ciepłej wodzie w mokrym skafandrze;  
c) w zimnej wodzie (18°C) bez mokrego skafandra; d) 
w zimnej wodzie w mokrym skafandrze. Grupa badaczy 
dowiodła, iż, istotnie wyższy poziom L-stanu, 
towarzyszący wykonaniu zadania b) i c), co świadczy  
o wpływie dyskomfortu cieplnego na odczuwanie lęku.

Poziom stresu, stan i poziom lęku - cechy, 
sposoby radzenia sobie ze stresem i poczucie kontroli  
u sportowców nurkujących na wstrzymanym oddechu 
(freediving) były przedmiotem badań naukowców z Atılım 
University İncek Gölbaşı w Ankarze w Turcji [25]. 
Zbadano 36 zawodników uprawiających freediving oraz 
41 osób, które nie uprawiały sportu. Główną cechą 
nurkowania na wstrzymanym oddechu, która odróżnia tę 
dyscyplinę od innych sportów, jest wydolność 
sportowców pod wodą i związane z nią ograniczenia 
fizjologiczne i psychologiczne nurka. W przywołanych 
badaniach poziom stresu, L-stan i L-cecha, pozytywna  
i negatywna emocjonalność zostały zakwalifikowane, jako 
sytuacyjne czynniki psychologiczne, a style radzenia sobie 
ze stresem oraz umiejscowienie kontroli, jako stabilne 
czynniki psychologiczne. Wyniki badań potwierdziły, że 
sportowcy wykazywali niższy poziom lęku - stanu, niższy 
poziom stresu w przeciwieństwie do osób 
nieuprawiających sportu. Sportsmeni nurkujący na 
wstrzymanym oddechu uzyskali także istotnie wyższe 
wyniki umiejscowienia kontroli i stylów radzenia sobie ze 
stresem. Badacze podkreślają, że nurkowanie na 
wstrzymanym oddechu ma pozytywny wpływ zarówno 
na sytuacyjne i stabilne cechy psychologiczne. 

Zawodowe nurkowanie głębokie powoduje 
okresy długoterminowego zamknięcia w komorach 
hiperbarycznych i ekspozycji na wysokie ciśnienie  
u nurków.  Badacze francuscy wykazali [26], że takie 
ekstremalne warunki środowiskowe wywołują ostre 
reakcje lękowe tylko u niektórych nurków. Wyniki 
potwierdzają, że niepokój nurkowy pozostaje na poziomie 
indywidualnym i jest stosunkowo przejściowy oraz 
sugerują, że czynniki osobowości, takie jak niska 
samokontrola i niestabilność emocjonalna, które 
odzwierciedlają niezdolność do kontrolowania  
i wyrażania napięcia w odpowiedni sposób, odegrały 
kluczową rolę w wystąpieniu. niepokoju nurkowego  
u niektórych nurków. 

W innym badaniu [27] oceniano stabilność 
emocjonalną 6 mężczyzn ochotników amerykańskiej 
marynarki wojennej podczas 32-dniowego nurkowania  
w komorze do 49,5 atmosfery absolutnej (ATA). Każdy 
nurek dokonywał samoopisu nastrojów i zapisywał skargi 

experiment swam 4 times for 30 minutes under the 
surface of water in the following conditions: a) in warm 
water (29°C) without a wet suit; b) in warm water in  
a wet suit; c) in cold water (18°C) without a wet suit; d) in 
cold water in a wet suit. The group of researchers proved 
that a significantly higher A-state level, accompanied the 
performance of tasks b) and c), which indicates the 
influence of thermal discomfort on experiencing anxiety. 

The levels of stress, anxiety-state and anxiety-
trait, the ways of coping with stress and a sense of control 
in freediving sportsmen were the subject of research by 
scientists from Atılım University İncek Gölbaşı in Ankara, 
Turkey [25]. The study investigated 36 freediving athletes 
and 41 non-sportsmen. The main feature of breath-
holding diving, which distinguishes it from other sports, is 
the performance of sportsmen under water and the 
associated physiological and psychological limitations of 
the diver. In the cited studies, the level of stress, A-state 
and A-trait, positive and negative emotionality were 
qualified as situational psychological factors, and the 
styles of coping with stress and the location of control as 
stable psychological factors. The results of the study 
confirmed that athletes showed a lower level of anxiety-
state, and a lower level of stress generally in contrast to 
those not practicing any sports. Sportsmen who breath-
hold dive also achieved significantly higher results in 
terms of control localisation and stress management 
styles. Researchers stress that diving whilst holding ones 
breath has a positive effect on both situational and stable 
psychological traits. 

Professional deep diving results in periods of 
long-term enclosure in hyperbaric chambers and 
exposure of divers to high pressure. French researchers 
have shown [26] that such extreme environmental 
conditions cause acute anxiety reactions only in some 
divers. The results confirm that diving related anxiety 
remains at an individual and relatively transitory level 
and suggest that personality factors such as low self-
control and emotional instability, which reflect the 
inability to control and express tension in an appropriate 
way, played a key role in the occurrence of anxiety in 
some divers. 

Another study [27] assessed the emotional 
stability of 6 male U.S. Navy volunteers during a 32-day 
dive in a chamber in absolute atmosphere (ATA) of 49.5. 
Each diver provided a self-reported description of moods 
and recorded complaints about pain. The study also 
monitored adrenaline, norepinephrine, 11- and 17-
hydroxycorticosteroid (OHCS) levels prior to and in 10 
intervals during the dive. The mood inventory showed  
a significant increase in fatigue and hostility at 49.5 ATA, 
accompanied by a decrease in perceived well-being. The 
divers reported the least pain while subjected to 
maximum pressure, whereas high frequency of pain 
occurred during compression and decompression. Urine 
concentration of 17-OHCS was significantly associated 
with anxiety and mood disorders, and epinephrine levels 
correlated significantly with anxiety scores. The most 
stressful parts of diving were the periods immediately 
preceding the achievement of maximum blood pressure 
and 1 ATA (surface).  

OWN RESEARCH 

The aim of the presented research was to 
answer the research questions: 
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na ból. W badaniu kontrolowano również poziomy 
adrenaliny, norepinefryny, 11- i 17-hydroksykortyko-
steroidów (OHCS) przed i w 10 odstępach podczas 
nurkowania. Inwentarz nastrojów wskazywał na znaczny 
wzrost zmęczenia i wrogości na poziomie 49,5 ATA,  
z towarzyszącym spadkiem postrzeganego dobrostanu. 
Nurkowie zgłosili najmniejsze dolegliwości bólowe pod 
wpływem maksymalnego ciśnienia, podczas gdy wysoka 
częstość dolegliwości wystąpiła podczas kompresji  
i dekompresji. Stężenie 17-OHCS w moczu było istotnie 
związane z zaburzeniami lękowymi i samopoczuciem  
w zakresie nastroju, a stężenia epinefryny znacząco 
korelowały z punktacją lęku. Najbardziej stresującymi 
częściami nurkowania były okresy bezpośrednio 
poprzedzające osiągnięcie maksymalnego ciśnienia  
i 1 ATA (powierzchnia).  

BADANIA WŁASNE 

Celem prezentowanych badań  była odpowiedź 
na postawione pytania badawcze: 

• Na jakim poziomie kształtuje się u badanych
nurków lęk jako cecha? 

• Czy istnieje związek pomiędzy doświadczeniem 
lęku przez osoby badane (nurków) ujmowanego 
jako stan a głębokością nurkowania 
symulowaną w trakcie powietrznych ekspozycji 
hiperbarycznych, odpowiadających nurkowaniu
na głębokości 30 m i 60 m oraz po wyjściu 
z wynurzenia? 

• Czy istnieje związek pomiędzy doświadczeniem 
lęku przez osoby badane (nurków) ujmowanego 
jako cecha i stan a ich stażem w nurkowaniu?

Poziom lęku badano kwestionariuszem STAI -
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, którego autorami są C. D. 
Spielberger, R. L. Gorsuch, R. E. Lushene (w polskiej 
adaptacji są C. D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk, 
K. Wrześniewski [21]). Do zebrania zmiennych 
demograficznych zastosowana została Ankieta 
zawierająca pytania o wiek, miejsce zamieszkania 
(miasto, wieś), wykształcenie, wykonywany zawód, stan 
cywilny staż nurkowania, staż nurkowania 
zawodowego/służbowego,  

W drugim cyklu badań przeprowadzono badanie 
testem STAI (X-1) Lęk - stan, podczas ekspozycji  
w komorze hiperbarycznej na głębokości 30 m oraz po 
ekspozycji w komorze na głębokości 30 m, natomiast  
w trzecim cyklu test STAI (X-1) Lęk - stan, wykorzystano 
podczas ekspozycji w komorze hiperbarycznej na 
głębokości 60 m oraz po ekspozycji w komorze na 
głębokości 60 m. 

Badania prowadzone były w habitacie DGKN- 
120 Zakładu Technologii Prac Podwodnych Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Przeprowadzono 
krótkotrwałe symulowane ekspozycje hiperbaryczne 
powietrzne odpowiadające nurkowaniu na głębokości 30 
i 60 metrów. Wybrano ekspozycję odpowiadającą 
nurkowaniu na głębokości 60 metrów, ponieważ jest 
maksymalną dopuszczalną głębokością nurkowania 
z wykorzystaniem powietrza, jako mieszaniny 
oddechowej, natomiast zanurzenie 30 metrów, jako 
połowę głębokości maksymalnej. 

Zastosowanie komory hiperbarycznej pozwoliło 
stworzyć porównywalne warunki ekspozycji dla 
wszystkich badanych osób, biorąc pod uwagę stosowaną  

• What is the level of anxiety as a trait in the
studied divers? 

• Is there a relationship between the experience 
of anxiety by the examined persons (divers) as 
a state and the depth of diving simulated during
the air hyperbaric exposures, corresponding to 
diving at a depth of 30 m and 60 m and after the 
ascent? 

• Is there a connection between the fear 
experience of the examined persons (divers) as 
a trait and as a state and their experience in 
practising diving? 

The level of anxiety was studied with the STAI
questionnaire - Anxiety State-Trait Personality Inventory, 
whose authors were C. D. Spielberger, R.L. Gorsuch, R.E. 
Lushene (in the Polish adaptation the authors are C.D. 
Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk, K. Wrześniewski 
[21]). In order to collect demographic variables,  
a questionnaire was used containing questions about age, 
place of residence (city, village), education, occupation, 
marital status, diving experience. 

In the second cycle, the STAI (X-1) Anxiety-State 
test was performed, during an exposure in a hyperbaric 
chamber at a depth of 30 m and after an exposure in  
a chamber at a depth of 30 m, and during the third cycle, 
the STAI (X-1) Anxiety-State test was used during an 
exposure in a hyperbaric chamber at a depth of 60 m and 
after an exposure in a chamber at a depth of 60 m. 

The research was conducted in the habitat of the 
DGKN-120 Department of Underwater Work Technology 
of the Naval Academy in Gdynia. Short-term simulated air 
hyperbaric exposures corresponding to dives at depths of 
30 and 60 metres were carried out.  The exposure 
corresponding to diving at a depth of 60 metres was 
selected as it is the maximum allowable diving depth 
using air as a breathing mixture and 30 metres as half of 
the maximum depth.  

The use of a hyperbaric chamber allowed to 
create comparable exposure conditions for all subjects, 
taking into account the utilised breathing mixture, 
physical effort and ambient temperature. In the 
hyperbaric chamber, air was used for breathing during 
diving. Exposures were based on Navy tables of diver 
decompression and recompression from 1982. The 
exposition was carried out by compressing the subjects 
examined in a hyperbaric chamber to a pressure of 400 
kPa, corresponding to a dive at a depth of 30 metres and 
to a pressure of 700 kPa, corresponding to a dive at  
a depth of 60 metres and staying at that pressure for 35 
minutes.  

During the exposure, the following 
environmental parameters were monitored and recorded 
in the habitat: total pressure, oxygen partial pressure, 
carbon dioxide partial pressure, nitrogen partial pressure, 
temperature and humidity in the chamber. After exposure 
at 30 meters, the decompression profile was applied as 
for diving at 33 meters, which corresponds to 440 kPa, 
and after exposure at 60 meters - as for diving at 63 
meters (735 kPa). This is a customary procedure. 

Psychological research included a group of 57 
divers. All persons gave their voluntary and conscious 
consent to participate in the study, which was approved 
by the Bioethics Committee of the Military Medical 
Institute No. 7/WIM/2016. 
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mieszaninę oddechową, wysiłek fizyczny i temperaturę 
otoczenia. W komorze hiperbarycznej w trakcie 
nurkowań wykorzystano do oddychania powietrze. 
Ekspozycje odbywały się w oparciu o Tabele Marynarki 
Wojennej dekompresji i rekompresji nurków z 1982 roku. 
Ekspozycje przeprowadzono poprzez sprężenie osób 
badanych w komorze hiperbarycznej do ciśnienia 400 
kPa, odpowiadającego nurkowaniu na głębokości 30 
metrów oraz do ciśnienia 700 kPa, odpowiadającemu 
nurkowaniu na głębokości 60 metrów, z pobytem pod 
tym ciśnieniem przez 35 minut.  

W habitacie podczas ekspozycji monitorowane  
i zapisywane były takie parametry środowiska jak: 
ciśnienie ogólne, ciśnienie parcjalne tlenu, ciśnienie 
parcjalne dwutlenku węgla, ciśnienie parcjalne azotu oraz 
temperatura i wilgotność w komorze. Po ekspozycji na 30 
metrach zastosowano profil dekompresji jak przy 
nurkowaniu na 33 metrach, co odpowiada (440 kPa), a po 
ekspozycji na 60 metrach – jak przy nurkowaniu na 63 
metrach (735 kPa). Jest to zwyczajowo praktykowana 
procedura. 

Badaniami psychologicznymi objęto grupę 57 
nurków. Wszystkie osoby wyraziły dobrowolną  
i świadomą zgodę na udział w badaniu, które uzyskało 
zgodę Komisji Bioetycznej Wojskowego Instytutu 
Medycznego nr 7/WIM/2016. 

WYNIKI BADAŃ 

W toku procesu badawczego przeprowadzono 
szereg analiz statystycznych posługując się pakietem 
testów statystycznych SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) dla Windows, wersja 24.  
W celu weryfikacji różnic między średnimi  

w poziomie lęku - stanu przeprowadzono poniższe 
analizy. Ze względu na brak rozkładu normalnego 
większości wyników uzyskanych z Kwestionariusza STAI, 
zastosowano analizę wariancji powtarzanych pomiarów 
dla rang Friedmana (ANOVA Friedmana), czyli 
nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej 
analizy wariancji z powtarzanym pomiarem. Eksploracja 
danych wykazała, istotną różnicę w poziomach lęku jako 
stanu w zależności od ekspozycji barycznej (χ2 (4, N=57) 
= 14,14; p<0,01). W celu dokładniejszego zrozumienia 
opisywanego efektu przeprowadzono dodatkowe analizy 
post hoc wykorzystując test Wilcoxona, z korektą 
Bonferroniego i wynikającym z tego określonym 
poziomem istotności p < 0,01. Żadne z przeprowadzonych 
porównań nie wykazało istnych różnic.  

RESEARCH RESULTS 

In the course of the research process, a number 
of statistical analyses were carried out using the 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for 
Windows, version 24. 

In order to verify the differences between the 
mean levels of anxiety-state, the following analyses were 
carried out. Due to the lack of normal distribution of the 
majority of results obtained from the STAI Questionnaire, 
the analysis of variance of repeated measurements for 
Friedman's ranks (ANOVA Friedman), i.e. non-parametric 
equivalent of one-way variance analysis with repeated 
measurement, was applied. Data exploration showed  
a significant difference in the levels of anxiety as a state 
depending on the baric exposure (χ2 (4, N=57) = 14,14; 
p<0.01). In order to gain a better understanding of the 
described effect, additional post hoc analyses were 
carried out using the Wilcoxon test, with Bonferroni 
correction and the resulting significance level of p < 0.01. 
None of the comparisons showed any significant 
differences.  

Tab. 1 

Mean values for anxiety as a state calculated into stens. 

Średnie wyniki lęku jako stanu przeliczone na steny. 
Stai_sten_stai_x_1 Stai_sten_na_30m Stai_sten_po_30m Stai_sten_na_60m Stai_sten_po_60m 

N Significant 57 57 57 57 57 

No data 0 0 0 0 0 

Mean 3.6140 3.4737 3.4737 3.4561 3.0175 

Standard deviation 1.75004 1.93746 1.69142 1.66980 1.96842 
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Tab. 2 

Mean results for anxiety perceived as a trait and a state – raw results. 

Średnie wyniki lęku cechy i stanu – wyniki surowe. 
Stai_przed_x_1 trait Stai_przed_x_2 state Stai_na_30 Stai_po_30 Stai_na_60 Stai_po_60 

N Significant 57 57 57 57 57 57 

No data 0 0 0 0 0 0 

Mean 30.60 32.28 30.33 30.67 29.91 28.68 

Standard deviation 5.775 5.003 7.172 6.289 5.896 6.830 

W badanej grupie, osób poziom lęku jako cechy 
wyniósł średnio 32,28 (SD = 5,00), natomiast lęku jako 
stanu 30,61 (SD = 5,78). W celu dokonania porównania 
owych skal wyniki surowe zostały przeliczone na 
wartości stenowe, które wyniosły odpowiednio: M = 3,21; 
SD =1,1 i M = 3,61; SD = 1,75. Analiza korelacji r- Persona 
wykazała silną, dodatnią zależność pomiędzy 
testowanymi zmiennymi (r = 0,547; p < 0,001). Można 
więc stwierdzić, iż wraz ze wzrostem poziomu lęku jako 
cechy rośnie poziom lęku jako stanu. 

Wyniki pomiaru lęku jako stanu  
z uwzględnieniem przydziału do grup 

STAI wyniki w podziale na grupy: 
1. niskie: 1- 4 sten 
2. średnie: 5 - 6 sten 
3. wysokie: 7 - 10 sten 

In the study group, the mean level of anxiety as  
a trait amounted to 32.28 (SD = 5.00), while the mean 
level of anxiety as a state was 30.61 (SD = 5.78). In order 
to compare these scales, the raw results were converted 
into sthene values, which reached respectively: M = 3.21; 
SD = 1.1 and M = 3.61; SD = 1.75. The r- Persona 
correlation analysis showed a strong positive relationship 
between the tested variables (r = 0.547; p < 0.001). It can 
therefore be concluded that with the increase in the level 
of anxiety as a trait, the level of anxiety as a state 
increases. 

Results of anxiety measurements as a state with 
consideration of allocation to groups 

STAI results according to groups: 
1. low: 1- 4 sten, 
2. medium: 5 - 6 sten,
3. high: 7 - 10 sten. 

Tab. 3 

Distribution of Stai results for anxiety-trait divided into groups: high, medium, low level. 

Rozkład wyników Stai – Lęk cecha w podziale na grupy: poziom wysoki, średni, niski. 

Frequency Percent 

Percentage of 

significant 

Accumulated 

percentage 

Significant low (1 - 4) 47 82,5 82,5 82,5 

medium (5-6) 9 15,8 15,8 98,2 

high (7-10) 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100.0 100.0 

Tab. 4 

Distribution of Stai results for anxiety-state – Measurement 1. 

Rozkład wyników Stai –  Lęk stan - Pomiar pierwszy. 

Frequency Percentage 

Percentage of 

significant 

Accumulated 

percentage 

Significant low (1 - 4) 35 61.4 61.4 61.4 

medium (5-6) 20 35.1 35.1 96.5 

high (7-10) 2 3.5 3.5 100.0 

Total 57 100.0 100.0 

Tab. 5 

Distribution of Stai results for anxiety-state – Measurement 2 at 30m. 

Rozkład wyników Stai –  Lęk stan - Pomiar drugi na 30 m. 

Frequency Percentage 

Significant 

percentage  

Accumulated 

percentage 

Significant low (1 - 4) 42 73.7 73.7 73.7 

medium (5-6) 12 21.1 21.1 94.7 

high (7-10) 3 5.3 5.3 100.0 

Total 57 100.0 100.0 
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Tab. 6 

Distribution of Stai results for anxiety-state – Measurement 3 after 30 m. 

Rozkład wyników Stai – Lęk stan – Pomiar trzeci po 30 m. 

Frequency Percentage 

Percentage of 

significant 

Accumulated 

percentage 

Significant low (1 - 4) 41 71.9 71.9 71.9 

medium (5-6) 14 24.6 24.6 96.5 

high (7-10) 2 3.5 3.5 100.0 

Total 57 100.0 100.0 

Tab. 7 

Distribution of Stai results for anxiety-state – Measurement 4 at 60 m. 

Rozkład wyników Stai – Lęk stan - Pomiar czwarty na 60 m. 

Frequency Percentage 

Percentage of 

significant 

Accumulated 

percentage 

Significant low (1 - 4) 37 64.9 64.9 64.9 

medium (5-6) 19 33.3 33.3 98.2 

high (7-10) 1 1.8 1.8 100.0 

Total 57 100.0 100.0 

Tab. 8 

Distribution of Stai results for anxiety-state – Measurement 5 after 60 m. 

Rozkład wyników Stai –  Lęk stan - Pomiar piąty po 60 m. 

Frequency Percentage 

Percentage of 

significant 

Accumulated 

percentage 

Significant low (1 - 4) 43 75.4 75.4 75.4 

medium (5-6) 9 15.8 15.8 91.2 

high (7-10) 5 8.8 8.8 100.0 

Totoal 57 100.0 100.0 

• Różnice w liczebności osób z niskim, średnim
bądź wysokim wynikiem Stai - cecha potwierdza 
przeprowadzona analiza przy użyciu testu
nieparametrycznego chi2 (X2(2, N = 57) = 63,58; 
p < 0,001).

• Różnice w liczebności osób z niskim, średnim
bądź wysokim wynikiem Stai – stan - Pomiar 
pierwszy potwierdza przeprowadzona analiza 
przy użyciu testu nieparametrycznego chi2 
(X2(2, N = 57) = 28,74; p < 0,001).

• Różnice w liczebności osób z niskim, średnim
bądź wysokim wynikiem Stai – stan - Pomiar 
drugi na 30m potwierdza przeprowadzona 
analiza przy użyciu testu nieparametrycznego 
chi2 (X2(2, N = 57) = 43,9; p < 0,001).

• Różnice w liczebności osób z niskim, średnim
bądź wysokim wynikiem Stai – stan - Pomiar 
trzeci po  30m  potwierdza przeprowadzona 
analiza przy użyciu testu nieparametrycznego 
chi2 (X2(2, N = 57) = 42; p < 0,001).

• Różnice w liczebności osób z niskim, średnim
bądź wysokim wynikiem Stai – stan - Pomiar 
czwarty na 60m potwierdza przeprowadzona 
analiza przy użyciu testu nieparametrycznego 
chi2 (X2(2, N = 57) = 34,11; p < 0,001).

• Różnice w liczebności osób z niskim, średnim
bądź wysokim wynikiem Stai – stan - Pomiar 
piąty po 60 m potwierdza przeprowadzona 
analiza przy użyciu testu nieparametrycznego 
chi2 (X2(2, N = 57) = 45,9; p < 0,001)

• Differences in the number of people with low,
medium or high Stai scores - the trait is 
confirmed by the analysis performed using the
non-parametric chi2 test (X2(2, N = 57) = 63.58; 
p < 0.001).

• Differences in the number of people with low,
medium or high Stai scores - state - first 
measurement confirmed by analysis performed 
using non-parametric chi2 test (X2(2, N = 57) = 
28.74; p < 0.001).

• Differences in the number of people with low,
medium or high Stai scores - state - second 
measurement at 30m is confirmed by an 
analysis performed using non-parametric chi2 
test (X2(2, N = 57) = 43.9; p < 0.001).

• Differences in the number of people with low,
medium or high Stai scores - state - third
measurement after 30m is confirmed by an 
analysis performed using non-parametric chi2 
test (X2(2, N = 57) = 42; p < 0.001).

• Differences in the number of people with low,
medium or high Stai scores - state - fourth
measurement at 60m is confirmed by an 
analysis performed using non-parametric chi2 
test (X2(2, N = 57) = 34.11; p < 0.001).

• Differences in the number of people with low,
medium or high Stai scores - state - fifth
measurement after 60 m is confirmed by an 
analysis performed using non-parametric chi2 
test (X2(2, N = 57) = 45.9; p < 0.001).
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Przedstawiane wyniki analiz statystycznych dają 
podstawę do stwierdzenia, że badani nurkowie 
doświadczają lęku określanego jako stan na 
głębokościach zanurzenia 30 i 60 metrów oraz po tych 
ekspozycjach, na poziomie niskim. Również wyniki 
dotyczące lęku jako cechy wskazują, że badani nurkowie 
charakteryzują się w większości jego niskim poziomem. 
Ponadto, przeprowadzona analiza ujawniła, że średni 
poziom lęku stanu nie różni się u badanych  
w poszczególnych warunkach ekspozycji hiperbarycznej, 
zarówno przy zanurzeniach na 30 i 60 metrach oraz po 
wyjściu z tych zanurzeń. Warto zwrócić uwagę, że  
w badanej grupie nurków znajdują się osoby, które 
charakteryzuje wysoki poziom lęku jako stanu, najwięcej 
osób (5) doświadcza go po dekompresji z 60 metrów 
zanurzenia. 

Wyniki analizy dotyczącej związku 
doświadczenia w nurkowaniu badanych osób i lękiem 
stanem w poszczególnych warunkach eksperymentu 
przedstawia tabela 9 i 10. 

The presented results of statistical analyses 
provide the basis for the conclusion that the examined 
divers experience anxiety, described as a state at the 
depths of 30 and 60 meters and, following such 
exposures, at a low level. Also, the results concerning 
anxiety as a trait indicate that the examined divers are 
characterised in most cases by its low level. Moreover, the 
analysis revealed that the average level of anxiety as  
a state does not differ in the subjects in particular 
conditions of hyperbaric exposure, both at dives at 30 and 
60 meters and after emergence from these dives. It is 
worth noting that in the studied group of divers there are 
individuals with a high level of anxiety as a state, most 
people (5) experience it after decompression from  
a depth of 60 meters. 

The results of the analysis concerning the 
relationship between the diving experience of the 
examined persons and the state of anxiety in particular 
conditions of the experiment are presented in Tables  
9 and 10. 

Tab. 9 

Diving experiences (in years). 

Doświadczenie w nurkowaniu (w latach). 
N Significant No data Mean Standard deviation Minimum Maximum 

57 0 10,1228 5,51320 2,00 28,00 

Tab.10 

Results of the analysis on the relationship between diving experience and anxiety-state/trait in the experimental conditions. 

Wyniki analizy na temat związku doświadczenia w nurkowaniu a lękiem-stanem/cechą w warunkach eksperymentu. 
Stai_before_x_1trait Stai_before_x_state Stai_at_30m Stai_after_30m Stai_at_60m Stai_after_60m 

Chi-square 2.879 2.799 1.265 .667 2.044 3.816 

df 2 2 2 2 2 2 

Asymptomatic significance .237 .247 .531 .716 .360 .148 

a. Kruskal-Wallis test 

b. Categorical variable: Diving experience (in years)_rec 

Przeprowadzona analiza z wykorzystaniem 
testu nieparametrycznego chi2 wykazała brak zależności 
pomiędzy doświadczeniem w nurkowaniu a poziomem 
lęku cechy/stanu w odniesieniu do warunków ekspozycji 
hiperbarycznej. 

DYSKUSJA 

W prezentowanych badaniach uzyskane wyniki 
na temat poziomu leku cechy i stanu u nurków biorących 
udział w ekspozycjach hiperbarycznych podobne są do 
ustaleń cytowanych we wstępie artykułu [4,7,10,15]. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt występowania  
u większości badanych niskiego poziomu lęku cechy oraz 
stanu, które najprawdopodobniej świadczą o dobrej 
kondycji psychicznej nurków. Wysoki poziom lęku stałby 
się niewątpliwie przeszkodą w funkcjonowaniu  
w naturalnych warunkach podwodnych i jak wskazują 
badacze tego zagadnienia, najprawdopodobniej 
stanowiłby podstawę do wystąpienia w przyszłości lęku 
panicznego. Wśród badanych 57 nurków jedna osoba 
charakteryzowała się wysokim poziomem lęku - cechy, co 
zgodnie z poglądami van Wijka [10] naraża samą osobę  

Analysis using the nonparametric chi2 test 
showed no correlation between diving experience and the 
level of anxiety as a trait/state in relation to the 
conditions of hyperbaric exposure. 

DISCUSSION 

In the presented study, the obtained results on 
the level of anxiety as a trait and state in divers taking 
part in hyperbaric exposures are similar to the findings 
quoted in the introduction to the article [4,7,10,15]. 
Special attention should be paid to the fact that the 
majority of the subjects exhibit low levels of anxiety 
trait/state, which most likely proves the good 
psychological condition of the divers. A high level of 
anxiety would undoubtedly become an obstacle to 
functioning in natural underwater conditions and, as the 
researchers point out, it would be most likely the basis for 
the occurrence of panic anxiety in the future. Among 57 
divers, one person had a high level of anxiety as a trait, 
which, according to van Wijk [10] exposes the subject to 
the risk of a diving accident. Undoubtedly, it should be 
stated that the study on the level of anxiety-state in  



2019 Vol. 66 Issue 1 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society  
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Polish Naval Academy 

58

badaną na wystąpienie ryzyka wypadku nurkowego. 
Niewątpliwie należy stwierdzić, że badanie dotyczące 
poziomu lęku – stanu w „sztucznych” warunkach 
ekspozycji hiperbarycznej, nie uwzględnia wielu 
czynników środowiskowych, jakie wpływają na 
powstawanie lęku sytuacyjnego w naturalnym 
zanurzeniu pod wodę. Nie mniej jednak kontrolowane  
w badaniu warunki kompresji i dekompresji utwierdzają 
w przekonaniu, że badani nurkowie uruchamiają 
najprawdopodobniej wyuczone strategie radzenia sobie 
ze zmianą ciśnienia, które nie powodują dla nich 
psychologicznego zagrożenia.  

Uzyskany w analizie brak związku pomiędzy 
doświadczeniem w nurkowaniu a lękiem cechą/stanem  
w różnych warunkach ekspozycji hiperbarycznej jest 
wynikiem ciekawym.  Okazuje się, że mechanizm radzenia 
sobie z lękiem nie wynika najprawdopodobniej z  ilości lat 
w nurkowaniu, tylko z innych predyspozycji 
osobowościowych np. wysokiej samokontroli i stabilności 
emocjonalnej, wskazywanej przez cytowanych 
francuskich badaczy [26], dzięki którym możliwe jest 
redukowanie/kontrolowanie i odpowiednie wyrażanie 
napięcia. 

WNIOSKI 

Ustalenie poziomu lęku w warunkach fizycznie 
odmiennych od naturalnych u osób nurkujących powinno 
przyczynić się do zapobieżenia powstawaniu sytuacji 
niebezpiecznych dla nich pod wodą. W prezentowanych 
badaniach  nurkowie okazali się osobami o niskim 
poziomie leku jako cechy, jak również sytuacje 
eksperymentalne nie wywołały u nich wysokiego 
poziomu lęku jak stanu. Opierając się na spostrzeżeniach 
cytowanych autorów, można przypuszczać, że wczesne 
rozpoznanie stanów lękowych u nurków pomoże 
przewidzieć ich zachowanie się pod wodą. Ośrodki 
szkolące nurków powinny współpracować  
z psychologami mającym uprawnienia do stosowania  
i interpretacji testów psychologicznych. Postuluje się 
prowadzenie dalszych badań w obszarze rozpoznawania 
psychologicznych dyspozycji jednostek wyjaśniających 
mechanizm radzenia sobie z lękiem w naturalnym 
środowisku podwodnym. 

"artificial" conditions of a hyperbaric exposure does not 
take into account many environmental factors that affect 
the formation of situational anxiety in natural 
submersion. Nevertheless, the controlled conditions of 
compression and decompression confirm the conviction 
that the divers under study are most likely to implement 
learned strategies for dealing with pressure changes that 
do not pose a psychological threat to them.  

The lack of correlation between diving 
experience and anxiety trait/state in different conditions 
of hyperbaric exposure obtained in the analysis is an 
interesting result. It appears that the mechanism of 
coping with anxiety most likely does not result from the 
number of years of experience in diving, but from other 
personal predispositions, such as high self-control and 
emotional stability, as indicated by the quoted French 
researchers [26], which help to reduce/control and 
appropriately express tension. 

CONCLUSIONS 

Determining the level of anxiety in conditions 
physically different from natural conditions for divers 
should contribute to the prevention of hazardous 
situations under water. In this study, the divers were 
found to have a low level of anxiety as a trait, and 
experimental situations did not induce a high level of 
anxiety as a state. Based on the observations of the 
quoted authors, it can be assumed that early diagnosis of 
anxiety states in divers will help to predict their 
behaviour underwater. Diving training centres should 
collaborate with psychologists who have the authority to 
apply and interpret psychological tests. It is proposed that 
in order to help explain the mechanism of coping with 
anxiety in the natural underwater environment, further 
research be carried out in to the recognition of 
psychological dispositions of individuals. 
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