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AAAAUTONOMICZNY BEZZAŁOGUTONOMICZNY BEZZAŁOGUTONOMICZNY BEZZAŁOGUTONOMICZNY BEZZAŁOGOWY POJAZD NAWODNY OWY POJAZD NAWODNY OWY POJAZD NAWODNY OWY POJAZD NAWODNY „„„„EEEEDREDONDREDONDREDONDREDON””””    
 

 
W latach 2009 – 2011 w ramach projektu rozwojowego pt.: „Bezzałogowa  

wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia działań morskich służb  

państwowych” zbudowany został pierwszy w Polsce bezzałogowy pojazd nawodny  

(ang. USV - Unmanned Surface Vehicle). Jego konstrukcję oparto o kadłub sztywny łodzi 

hybrydowej (RIB – Rigid Inflatable Boat) wykonany z tkaniny gumowej ORCA. Liderem 

projektu była Akademia Marynarki Wojennej a konsorcjantami firma SPORTIS S.A. oraz 

Politechnika Gdańska. Kolejnym projektem rozwojowym bazującym na pracach wspo-

mnianego wyżej projektu jest realizowany w latach 2010 – 2012 projekt rozwojowy pt.: 

„Zintegrowany system planowania perymetrycznej ochrony i monitoringu morskich portów 

i obiektów krytycznych oparty o autonomiczne bezzałogowe jednostki pływające”. Liderem 

tego projektu jest Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych,  

a konsorcjantami Akademia Marynarki Wojennej i przedsiębiorstwo Sprint S.A. Zadaniem 

projektu jest zapewnienie pełnej autonomiczności pojazdu oraz rozszerzenie obszaru reali-

zowanych zadań.  

 
Słowa kluczowe: pojazdy bezzałogowe, systemy sterowania, pojazdy autonomiczne. 

 
 

AAAAUTONOMOUS UTONOMOUS UTONOMOUS UTONOMOUS UUUUNMANNED NMANNED NMANNED NMANNED SSSSURFACURFACURFACURFACE E E E VVVVEHICLE EHICLE EHICLE EHICLE “E“E“E“EDEDRONDEDRONDEDRONDEDRON””””    
 
 

In the years 2009-2011 a research project entitled: “Unmanned swimming plat-

forms for the protection of national sea services” resulted in the construction of the first 

Polish Unmanned Surface Vehicle (USV). Its structure is based on the rigid hull of a hybrid 

boat (RIB - Rigid Inflatable Boat) made from fibreglass and rubberized fabric – ORCA. The 

project leader was the Naval Academy from Gdynia in cooperation with Gdansk University 

of Technology and the enterprise SPORTIS S.A. Another research project based on the works 

of the above undertaking is a development project realized in the years 2010 – 2012, enti-

tled: “Integrated system of planning the parametric protection and the monitoring of sea 

harbours and critical objects, based on autonomous unmanned maritime vehicles”. The 

leader of this project is the Polish-Japanese Institute of Information Technology and its co-

executors are the Polish Naval Academy and the enterprise SPRINT S.A. The task of this 

project is to ensure full autonomy of the vehicle and extend the area of on-going tasks. 

 
Key words: unmanned vehicles, control systems, autonomous vehicles. 
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WSTĘP 
 
 Z analizy istniejącej sytuacji na świecie (wojna asymetryczna) [1,4,5] wynika, że 

do efektywnej ochrony interesów państwa na morzu niezbędne jest wyposażenie MW RP 
oraz innych służb państwowych (Straż Graniczna, Policja, Urzędy Morskie itp.)  
w jednostki pływające kilku klas, w tym małe bezzałogowe jednostki nawodne, które we 
współpracy z okrętami obrony wybrzeża zapewniałyby ochronę przybrzeżnych obsza-
rów morskich. Jednostki tego typu doskonale nadają się również do realizacji takich za-
dań jak: dozorowanie akwenów portowych, red kotwicowisk, torów podejściowych do 
portów i innych rejonów wzmożonego ruchu statków [3]. Mogą prowadzić ciągłą  
obserwację ochranianych akwenów i przebywających tam jednostek. Innym, bardzo 
istotnym rodzajem zadań małych bezzałogowych jednostek nawodnych jest ich udział  
w wykrywaniu zanieczyszczeń środowiska na morzu i ustalaniu ich sprawców, a także 
uczestnictwo w akcjach ratowania życia itp.. 

Zaprojektowany i zbudowany w ramach pierwszego projektu pojazd [2,9] jest 
zdalnie sterowaną, uniwersalną, bezzałogową platformą nawodną, która wyposażona 
została w urządzenia, czujniki i sensory pozwalające na elastyczną realizację różnego 
rodzaju zadań. Uniwersalność platformy zapewnia jej modułowa budowa, co pozwala na 
wszechstronne wykorzystanie i zmianę przeznaczenia. W zastosowaniach militarnych 
rozbudowę pojazdu można realizować poprzez montaż na nim kolejnych  
modułów takich np. jak zdalnie sterowany karabin maszynowy, wyrzutnia granatów 
głębinowych, bezzałogowy pojazd podwodny, pojazd podwodny jednorazowego użytku 
do zwalczania min, reflektor poszukiwawczy, holowany sonar  itp.  Pojazd może być tak-
że wyposażony w specjalne sensory służące do pomiaru np.  radioaktywnych, chemicz-
nych i biologicznych  skażeń środowiska morskiego (w tym basenów portowych) itp. 

Zbudowany przez Konsorcjum „demonstrator technologii” ma wykazać  
potencjalne możliwości polskiej myśli technicznej i przemysłu. Przedstawiona wersja 
pojazdu nie jest więc gotowym produktem, który może być bezpośrednio zastosowany  
w eksploatacji przez potencjalnego użytkownika. W chwili obecnej zainstalowano na nim 
szereg rozwiązań technicznych, które mają wykazać jego możliwości w trakcie realizacji 
różnego rodzaju zadań. 
 

1. PODSTAWOWE PARAMETRY BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU NAWODNEGO 
 

 Zbudowany przez Konsorcjum bezzałogowy pojazd nawodny (autonomiczna 
platforma nawodna) charakteryzuje się następującymi parametrami (rys. 1):  

− długość kadłuba jednostki – 5,7 m, 
− ładowność – 1 tona, 
− prędkość – do 30 ÷ 35 kn, 
− waga pojazdu bez wyposażenia (z napędem) – około 1 tony, 
− autonomiczność – 7÷ 30 godzin (w zależności od prędkości, stanu morza  

i załadowania), 
− zdolność pływania – do stanu morza 4, 
− zasięg operacyjnego działania - do 20 km, 
− możliwość wymiany modułów – w zależności od realizowanych zadań przez po-

tencjalnego użytkownika (średnio kalibrowy karabin maszynowy, wyrzutnia 
granatów, bezzałogowy pojazd podwodny itp.), 

− możliwość wykorzystania w wersji załogowej lub bezzałogowej, 
− możliwość przewozu (w wersji załogowej) do 4 osób. 
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INTRODUCTION  
 

The analysis of the existing situation in the world (asymmetric war) [1, 4 & 5]  
indicates that effective protection of the state’s matters at sea requires supplying the 
Polish Navy as well as other services (Border Guard, the Police, Maritime Offices, etc.) 
with several classes of vessels, including small unmanned surface vehicles that in coop-
eration with defence ships would ensure protection of coastal marine areas. Vessels of 
this type are also ideal for the implementation of such tasks as supervising port basins, 
anchor berths, access waterways to ports and other regions of intensified ship move-
ment [3]. They may carry out constant observation of the protected bodies of water and 
vessels present there. Another significant task for small unmanned surface vehicles 
would be their involvement in detecting environment contamination at sea and deter-
mining its causes, as well as participating in life saving expeditions, etc. 

The vehicle [2,9], designed and constructed within the first project is a remotely 
controlled, universal, unmanned surface platform, equipped with devices and sensors 
allowing flexible implementation of various tasks. The platform’s versatility is ensured 
by a modular construction allowing vast scope of application and change of purpose of 
use. In military applications, the vehicle’s extension is realized through the installation of  
additional modules, such as a remotely controlled machine-gun, depth charge launcher, 
an unmanned underwater vehicle, a disposable underwater vehicle against floating 
mines, search light, towed sonar, etc. The vehicle may also be equipped with special  
sensors measuring for example radioactive, chemical and biological contamination of the 
marine environment (including port basins), etc. 

The “technology demonstrator” constructed by the consortium is to demonstrate 
the potential of Polish technical and industrial thought. Thus, the presented vehicle ver-
sion is not a final product to be put into operation directly by a potential user. At the 
moment, a number of technical solutions are being trialed in the vehicle in order to help 
realise the machine’s full capabilities.  
 

1. BASIC PARAMETERS UNMANNED SURFACE VEHICLE 
 

The unmanned surface vehicle constructed by the consortium (an autonomous 
surface platform) is characterised by the following parameters (fig. 1): 

− hull length – 5.7 m, 
− load capacity – 1 tonne, 
− speed – up to 30 - 35 kn, 
− vehicle’s weight without the equipment (with the drive) – ca. 1 tonne, 
− autonomy – 7- 30 hours (depending on the speed, sea state and load), 
− operating capacity – up to sea state 4, 
− operational range – up to 20 km, 
− possibility of module replacement – depending on the tasks realized by  

a potential user (medium calibre machine-gun, depth charge launcher, un-
manned  
underwater vehicle, etc.), 

− possibility of use in a manned or unmanned version, 
− possibility of carrying up to 4 people (in a manned version). 
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Rys.1. Widok bezzałogowego pojazdu nawodnego „Edredon”. 
 
Pojazd wyposażony został w (rys.2): 

• system nawigacyjny: GPS, kompas elektroniczny, radar (z ARPA), AIS, autopilot, 
sonda, ploter, mapa elektroniczna, log; 

• system śledzenia i zobrazowania pozycji platformy na akwenie wodnym; 
• system zdalnego sterowania pracą silnika i steru; 
• system sterowania urządzeniami nawigacyjnymi, obserwacji technicznej oraz 

sensorami i czujnikami zainstalowanymi na platformie; 
• system zobrazowania parametrów pracy urządzeń; 
• system zasilania w energię (z możliwością zasilania urządzeń na innej jednostce 

np. holowanej platformie);      
• system obserwacji: kamera (dzień/noc) sprzężona z laserowym miernikiem  

odległości, kamera panoramiczna do obserwacji okrężnej, sonar; 
• system sensorów chemicznych i meteorologicznych; 
• system łączności: 

− transmisji obrazów (z kamer dziennych, kamer optoelektronicznych,  
radaru, kamery umieszczonej na bezzałogowym pojeździe podwodnym), 

− transmisji sygnałów sterujących, 
− transmisji danych z sensorów umieszczonych na pojeździe lub np. ROV, 
− łączności głosowej. 

Sterowanie pojazdem może być realizowane poprzez (rys. 3): 
• przesyłanie sygnałów sterujących w paśmie transmisji obrazów  

(wraz z systemem sterowania awaryjnego); 
• sterowanie za pomocą manipulatora ręcznego np. z burty okrętu. 
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Fig.1. A view of ‘Edredon’ – an unmanned surface vehicle. 
 

Vehicle’s equipment (fig. 2): 
• navigation system: GPS, electronic compass, radar (with ARPA), AIS, autopilot, 

sounder, plotter, electronic chart, log; 
• a system of tracking and displaying the platform’s position in a body of water; 
• remote control system for the engine and helm; 
• control system for navigational devices, technical observance and sensors  

installed in the platform; 
• system to display the parameters of device operation; 
• power supply system (with the possibility of having a power supply on  

a different vessel, e.g. on a towed platform); 
• observation system: (day/night) camera coupled with a laser distance  

measurement, panoramic camera for circuitous observation, sonar; 
• chemical and meteorological sensor system; 
• communication system: 

− image transmission (from day cameras, optoelectronic cameras, radar, 
camera mounted on an unmanned surface vehicle), 

− control signal transmission, 
− data transmission from sensors installed on the vehicle or e.g. ROV, 
− voice communication. 

Vehicle control may be realized through (fig. 3): 
• sending control signals with picture transmission (together with the emergency 

control system); 
• control via the use of a helm,  e.g. from on board the vessel. 
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Rys. 2. Sensory Bezzałogowego Pojazdu Nawodnego “Edredon”. 

 

 
 

Rys. 3. Rozmieszczenie urządzeń nawigacyjnych i anten systemu łączności na maszcie. 
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Fig. 2. Sensors in ‘Edredon’ – Unmanned Surface Vehicle. 

 

 
 

Fig. 3. Placement of navigational devices and communication system aerials on the mast. 
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2. STANOWISKA DOWODZENIA  

 
Sterowanie pojazdem odbywa się z mobilnego stanowiska dowodzenia umiesz-

czonego w specjalnym kontenerze, co pozwala na rozwinięcie systemu  
w dowolnym miejscu polskiego wybrzeża lub na akwenach śródlądowych (rys. 4, rys. 5).  
W skład stanowiska kierowania bezzałogową platformą pływającą wchodzi: 

• stanowisko do prowadzenia przez operatora nawigacji i kierowania platformą 
bezzałogową oraz kontroli ruchu innych jednostek w jej otoczeniu,  

• stanowisko sterowania urządzeniami nawigacyjnymi i innymi urządzeniami 
technicznymi umieszczonymi na platformie takimi jak: kamery FLIR, pojazd 
podwodny, szperacz, rozgłośnia radiowa itp., 

• stanowisko planowania trasy pojazdu w zależności od postawionego zadania, 
panujących warunków hydrometeorologicznych, aktualnej lub przewidywanej 
sytuacji nawigacyjnej, itp. 

Przyrządy i elementy sterowania umieszczone na stanowisku kierowania bezzałogową 
platformą pływającą, przeznaczone do nawigacji, obserwacji technicznej, manewrowania 
oraz kontroli ruchu innych jednostek, umożliwiają operatorowi: 

• określanie, nanoszenie i śledzenie zmian pozycji bezzałogowej platformy, jej  
kursu i prędkości, 

• analizowanie natężenia ruchu jednostek w celu uniknięcia kolizji, 
• decydowanie o manewrach mających na celu uniknięcie kolizji, 
• zmianę kursu, 
• zmianę prędkości, 
• nadawanie ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych, 
• kontrolę kursu i prędkości, przebytej drogi, prędkości obrotowej, kąta wychyle-

nia pędnika oraz głębokości wody pod dnem platformy, 
• rejestrację danych nawigacyjnych i meteorologicznych. 

Zespół urządzeń wizualizacyjnych stanowią monitory oraz zobrazowanie  
systemowe i ploter. Zespół ten pozwala na zobrazowanie sytuacji wokół pojazdu  
otrzymywanej z: 

• kamery (dzień/noc) 
• kamery panoramicznej do obserwacji okrężnej;  
• kamery sprzężonej z laserowym miernikiem odległości; 
• 3 kamer dziennych; 
• radaru; 
• sonaru; 
• sensora magnetycznego; 
• sensorów chemicznych do wykrywania skażeń; 
• stacji pogodowej: ciśnienie, temperatura, siła i kierunek wiatru itp. 
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2. CONTROL ROOM 
 

Vehicle control is realized from a mobile control room located in a special  
container, which allows system development at any location on the Polish coast or 
within inland bodies of water (fig. 4, fig. 5). 

The control room of the unmanned surface vessel includes: 
• operator’s control room for navigational purposes and controlling the  

unmanned surface vessel, as well as monitoring the movement of other  
vessels in its surroundings, 

• a station controlling navigational devices and other technical devices located on 
the platform, such as: FLIR cameras, underwater vehicle, searchlight, radio 
station, etc., 

• a station for planning the vehicle’s route depending on the task, current hydro 
meteorological conditions, present or anticipated navigational situations, etc. 

Control devices and components installed within the control room of the  
unmanned surface vessel used for navigational purposes, technical observation,  
manoeuvring and observation of other vessels enable the operator to: 

• define, introduce and track changes in the location of the unmanned platform, its 
course and speed, 

• analyse traffic intensity in order to avoid a collision, 
• decide on manoeuvres with the purpose of avoiding a collision, 
• change the course, 
• change the speed, 
• emit warning sound signals, 
• control the course and speed, distance covered, rotational speed of the propeller, 

propeller angle and water depth under the platform, 
• register navigational and meteorological data. 

The unit containing the visualization devices consists of monitors, system display 
screens and a plotter. The unit allows display of the situation around the vehicle from: 

• a day/night camera 
• a panoramic camera for circuitous observation; 
• a camera coupled with a laser distance measuring device; 
• 3 day cameras; 
• a radar; 
• a sonar; 
• a magnetic sensor; 
• chemical sensors for contamination detection; 
• weather station: pressure, temperature, wind strength and direction, etc.  
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Rys. 4. Stanowisko sterowania USV „Edredon”. 
 
      

             
 

Rys. 5. Kontenerowe stanowisko sterowania USV. 
 
 W oparciu o przedstawioną wyżej bezzałogową platformę nawodną, aktualnie 

realizowany jest kolejny projekt rozwojowy p.n. „Zintegrowany system planowania  
perymetrycznej ochrony i monitoringu morskich portów i obiektów krytycznych oparty 
o autonomiczne bezzałogowe jednostki pływające”. Liderem projektu jest PJWSTK,  
a konsorcjantami: AMW i SPRINT S.A., natomiast termin realizacji projektu to lata 2010 – 
2012. 

Podstawowymi składnikami systemu (rozszerzenie w stosunku do poprzedniego 
projektu) będą: 

• zdalnie sterowany (ze stanowiska dowodzenia) system wodowania i sterowania 
bezzałogowego pojazdu podwodnego typu ROV wyposażonego w zaawansowane 
systemy monitoringu; 

• stanowisko planowania tras, walidacji oraz weryfikacji działań USV zapewniające 
autonomiczne (programowane) działanie pojazdu w zmieniającym się środowi-
sku i zmiennej sytuacji nawigacyjnej i hydrometeorologicznej; 

• stanowisko dowodzenia i kontroli działań USV; 
• system łączności – integrujący systemy nawigacyjne, monitorujące  

i komunikacyjne oraz uwzględniający szyfrowanie sygnałów sterujących; 
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Fig. 4. USV ‘Ededron’ control room. 
 
   

             
 

Fig. 5. USV container control room. 
 

At present, another development project is being implemented based on the  
presented unmanned surface vessel, entitled “Integrated system of planning parametric 
protection and monitoring of sea harbours and critical objects, based on autonomous 
unmanned maritime vehicles”. The leader of this project is the Polish-Japanese Institute 
of Information Technology and its co-executors are the Polish Naval Academy and the 
enterprise SPRINT S.A. The period of project realization is the years 2010 – 2012. 

The basic system components (extension in relation to the previous project) will 
include: 

• a remotely controlled (from the control room) launching system and a control 
system for the unmanned underwater vehicle type ROV equipped in advanced 
monitoring systems; 

• a route planning, validation and verification station of USV operations ensuring 
the vehicle’s autonomous (programmed) functioning in a changing environment 
and a changing navigational and hydro-meteorological situation; 

• a station for commanding and controlling the USV’s activity; 
• a communication system – integrating navigational, monitoring and communica-

tion systems. This system will be compliant with the system of encoding control 
signals; 
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W ramach prowadzonych prac rozwiązane będą między innymi takie zagadnienia jak:  
• opracowanie systemu monitoringu sytuacji podwodnej akwenów portowych, red, 

kotwicowisk i rejonów przybrzeżnych; 
• opracowanie i wykonanie konstrukcji systemu wodowania i odzyskiwania pojaz-

du podwodnego umieszczonego na bezzałogowym pojeździe nawodnym oraz 
przesyłu informacji z czujników umieszczonych na pojeździe podwodnym; 

• projekt wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych oraz chemicznych, 
biologicznych i radiacyjnych (w zależności od potrzeb) skażeń środowiska  
morskiego; 

• opracowanie algorytmów wspomagania planowania misji połączonych  
z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji; 

• opracowanie technologii zarządzania: mapą elektroniczną, danymi geograficz-
nymi, warstwami AML i bazami danych; 

• projekt architektury systemu planowania misji; 
• integracja systemów nawigacyjnych, monitorujących i komunikacyjnych  

(włącznie z systemem szyfrowania sygnałów sterujących); 
• budowa zintegrowanego stanowiska generowania planów operacyjnych (misji) 

w rożnych warunkach hydrometeorologicznych i nawigacyjnych  
z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na 
morzu, opartego o symulator środowiska, w którym wykonywane będą plano-
wane operacje (misje); 

• system autonomicznego sterowania pojazdem nawodnym umożliwiający auto-
matyczną korektę zaplanowanej misji w przypadku pojawienia się nieprzewi-
dzianej przeszkody nawigacyjnej lub zmiany decyzji charakteru misji przez ope-
ratora np. polecenia śledzenia podejrzanego obiektu. 
 
WNIOSKI 

 
Zgromadzone doświadczenia oraz realia współczesnego pola walki dowiodły, że 

jednostki bezzałogowe na stałe weszły do arsenałów wszystkich rodzajów sił zbrojnych. 
Wydaje się, że w nieodległej perspektywie czasowej wymusi to modyfikację koncepcji 
użycia sił morskich. Morskie pojazdy bezzałogowe wykorzystywane są zarówno do dzia-
łań o charakterze militarnym (rozpoznanie, wykrywanie niszczenie i stawianie min,  
atakowanie celów nawodnych, podwodnych i powietrznych, transport uzbrojenia,  
rozpoznanie skażeń oraz ich neutralizacja) oraz nie militarnym (monitoring ekologiczny, 
gromadzenie danych hydrograficznych i meteorologicznych, zadania patrolowe  
i dozorowe itp.). 

Zwiększające się możliwości systemów bezzałogowych sprawiają, że  
w niedalekiej przyszłości zaczną one odgrywać decydującą rolę w przyszłych działaniach  
zbrojnych. Możliwości monitorowania środowiska morskiego oraz wymiany danych  
z innymi systemami bezzałogowymi, centrami dowodzenia i systemami uzbrojenia czyni 
pojazdy bezzałogowe bronią niezwykle skuteczną i groźną.  
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The works realized within the project will touch upon the following issues:  
• preparation of a system monitoring the underwater situation of port basins, 

roadsteds, anchor grounds and coastal regions; 
• preparation and construction of a launch and recovery system for an underwater 

vehicle and information transfer from sensors located on the underwater vehicle 
to be installed on the unmanned surface vehicle; 

• technology for detection and identification of explosive materials as well as 
chemical, biological and radiation contamination of the marine environment  
(depending on the needs); 

• working out algorithms supporting mission planning, combined with the use of 
artificial intelligence methods; 

• working out a technology management system: electronic chart, geographic data, 
AML layers and databases; 

• architectural project of a mission planning system; 
• integration of navigational, monitoring and communication system (including the 

system of encoding control signals); 
• construction of an integrated station for generating operational plans (missions) 

in various hydro-meteorological and navigational conditions in accordance to in-
ternational regulations on preventing collisions at sea, based on an environment 
simulator, which will be used in operation (mission) planning; 

• autonomous control system of the surface vehicle enabling automatic mission 
correction in the case of an unanticipated navigational obstacle or a change of 
mission nature by an operator, e.g. an order for following a suspicious object. 
 
CONCLUSIONS 
 
The gathered experiences and the reality of a contemporary battlefield proved 

that unmanned units should become a permanent component of arsenals of all kinds of 
armed forces. It seems that in the near future this will impose a need to modify the con-
cept of use of naval forces. Naval unmanned vehicles are used both in military operations 
(mine reconnaissance, detection, destruction and planting and the carrying out of attacks 
on targets on and under the water as well as airborne objects. The system can also be 
used to transport weapons and to detect and neutralize battlefield contamination) and 
non-military ones (ecological monitoring, collecting hydrographical and meteorological 
data, patrolling and supervision tasks, etc.). 

The increasing possibilities inherent to the unmanned systems demonstrate the 
potential for these devices to play a major role in future military operations. The possi-
bility of monitoring the marine environment and exchanging data with other unmanned 
control rooms and armament systems will make unmanned vehicles an incredibly effec-
tive weapon.  

The “Edredon” vehicle is not yet a fully prepared system, but merely a technology 
demonstrator. Currently, besides constant tests conducted on the vehicle, the works are 
also focused on: a station for mission planning, validation and verification of the USV’s 
operations ensuring its autonomous (programmed) functioning in a changing environ-
mental, navigational and hydro-meteorological situation; a communication system – in-
tegrating navigational, monitoring and communication systems that are compliant with 
the system of encoding control signals; as well as construction of  
a simulator for training within the operation of the system under development. 

 
Scientific work financed from educational funds in the years 2010 – 2012 as  

a development project No. O R 00 0106 12. 
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Pojazd „Edredon” nie jest jeszcze w pełni gotowym systemem a jedynie  
demonstratorem technologii. Aktualnie, poza ciągłymi testami pojazdu, opracowywane 
są również: stanowisko planowania misji, walidacji oraz weryfikacji działań USV zapew-
niające autonomiczne (programowane) działanie pojazdu w zmieniającym się środowi-
sku i zmiennej sytuacji nawigacyjnej i hydrometeorologicznej, stanowisko dowodzenia  
i kontroli działań USV, system łączności - integrujący systemy nawigacyjne, monitorujące 
i komunikacyjne oraz uwzględniający szyfrowanie sygnałów sterujących a także budowa 
symulatora do szkolenia obsługi powstającego systemu. 

 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 – 2012 jako  

projekt rozwojowy Nr O R 00 0106 12. 
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ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÛÉ ÍÀÄÂÎÄÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒÛÉ ÍÀÄÂÎÄÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒÛÉ ÍÀÄÂÎÄÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒÛÉ ÍÀÄÂÎÄÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ    

""""ÅÄÐÅÄÎÍÅÄÐÅÄÎÍÅÄÐÅÄÎÍÅÄÐÅÄÎÍ""""    
 

 
                В  2009 - 2011 гг. в рамках проекта развития : "Беспилотная многомерная 

плавучая платформа для обеспечения безопасности морской деятельности 

государственных служб" был построен первый в Польше беспилотный надводный 

аппарат (ang. USV - Unmanned Surface Vehicle). Его конструкция основана на 

жестком гибридном корпусе лодки (RIB - Жесткая надувная лодка) сделанного из 

резины ORCA. Руководителем проекта была Военно-морская Академия, а членом 

консорциума фирма Sportis S.A и Гданьский Технологический Университет.  

Еще одна разработка проекта основанная на работах вышеупомянутого 

проекта осуществлялась в годы 2010 - 2012, разработка проекта под названием: 

«Комплексные системы защиты периметра планирования и мониторинга морских 

портов и важных объектов на базе автономных беспилотных плавающих 

устройств". Лидером данного проекта является Польско-Японский Институт 

информационных технологий, а членами консорциума Военно-морская Академия  

и компания Sprint SA.Целью проекта является предоставление полной автономии 

транспортного средства и расширение области реализованных задач. 

 

Ключевые слова: беспилотные аппараты, системы управления, автономные 

транспортные средства. 
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TTTTAKTYKA DZIAAKTYKA DZIAAKTYKA DZIAAKTYKA DZIAŁŁŁŁANIA BEZZAANIA BEZZAANIA BEZZAANIA BEZZAŁŁŁŁOGOWEGO POJAZDU OGOWEGO POJAZDU OGOWEGO POJAZDU OGOWEGO POJAZDU 

PODWODNEGO PODWODNEGO PODWODNEGO PODWODNEGO ROVROVROVROV     Z  POKZ POKZ POKZ POKŁŁŁŁADU BEZZAADU BEZZAADU BEZZAADU BEZZAŁŁŁŁOGOWEJOGOWEJOGOWEJOGOWEJ     ŁŁŁŁODZI  ODZI  ODZI  ODZI  

POWIERZCHNIOWEJ POWIERZCHNIOWEJ POWIERZCHNIOWEJ POWIERZCHNIOWEJ W ZADANIACH INSPEKCJW ZADANIACH INSPEKCJW ZADANIACH INSPEKCJW ZADANIACH INSPEKCJ I  PODWODNEJI  PODWODNEJI  PODWODNEJI  PODWODNEJ     

 
 
W artykule przedstawiono dwa przykładowe algorytmy działania pojazdu 

głębinowego typu ROV współpracującego z bezzałogowym pojazdem powierzchniowym 

(USV) w zadaniach inspekcyjnych. Algorytmy opracowano w ramach projektu 

rozwojowego Nr O R00 0106 12 wykonywanego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe 

składające się z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Akademii 

Marynarki Wojennej i przedsiębiorstwa Sprint S.A. Projekt przewiduje zbudowanie 

demonstratora technologii autonomicznej łodzi powierzchniowej wypełniającej zadania 

związane z ochroną perymetryczną i jednocześnie spełniającej rolę nosiciela dla zdalnie 

sterowanego pojazdu głębinowego typu ROV. Wszystkie opracowane w ramach projektu 

algorytmy obejmują inspekcję obiektów podwodnych wybranych w oparciu o klasę 

projektową wykorzystanej w projekcie łodzi USV i prawdopodobieństwo wystąpienia 

określonej klasy obiektu podwodnego w konstrukcyjnym rejonie jej pływania. Jako 

jednostkę bazową dla pojazdu ROV wykorzystano zbudowany w ramach innego projektu 

pojazd USV, a jako jednostkę inspekcyjną pojazd ROV typu LBV 2002.  

 
Słowa kluczowe: technologia prac podwodnych, ochrona perymetryczna, bezzałogowy 

pojazd podwodny, bezzałogowy pojazd powierzchniowy. 
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WSTĘP 
 
Wydarzenia ostatnich 10 – 15 lat zmieniły całkowicie optykę postrzegania 

bezpieczeństwa morskiego państwa [3]. Każdy z morskich ataków współczesnego 
terroryzmu pokazuje dobitnie jak bardzo globalne i wielomodalne jest to zagrożenie. 
Obecnie aktywiści al.-Kaidy uważają, że infrastruktura portowo-przeładunkowa, statki 
oraz platformy wiertnicze itp. to przysłowiowy „miękki brzuch” cywilizacji zachodniej, 
który można łatwo zaatakować lub choćby spowodować jego czasową dysfunkcję 
ograniczając w ten sposób potencjał obronny lub gospodarczy atakowanego [4]. 
Ogłoszono nawet groźbę ataków na elektrownie jądrowe położone blisko wybrzeży  
i porty przeładunkowe, co zmusiło Departament Obrony USA do wprowadzenia 
dodatkowych środków ostrożności. Środki te wprowadzono w nawiązaniu do 
pozyskanego przez amerykanów podręcznika al.-Kaidy zalecającego ataki terrorystyczne 
na pełnym morzu, porywanie statków i ich załóg oraz szerokie wykorzystanie technik 
nurkowych podwójnego przeznaczenia do ataków na porty [5]. Symptomatyczne w tym 
przypadku jest ujawnienie przez władze holenderskie faktu, że na terytorium tego kraju 
w jednym z centrów nurkowych przeszkolono grupę nurków z zasad wykorzystania 
aparatów nurkowych o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego. Jak się okazało 
kilku z nich miało już wcześniej wyroki sądowe w Maroku za ataki terrorystyczne na 
statki amerykańskie w Cieśninie Gibraltarskiej. Była to nurkowa bojówka al.-Kaidy 
przygotowywana do skrytego podejścia do rejonów portowych i ataków na statki oraz 
infrastrukturę portowo-przeładunkową.  

Mniej więcej w tym samym czasie w USA zaobserwowano kilka 
niewytłumaczalnych zdarzeń z udziałem nurków: np., w rejonie elektrowni atomowej 
odkryto ciało nieżywego nurka, który nie był obywatelem amerykańskim i nikt wcześniej 
nie zgłosił jego zaginięcia. Natomiast w pobliżu bazy Straży Przybrzeżnej wykryto 
czterech niezidentyfikowanych nurków. W innym rejonie świata, w Izraelu, w porcie Tel 
Kalifa czterech nurków terrorystów przedostało się na teren portu i po wyjściu z wody 
zaatakowało jego obsługę. Zgodnie z raportami International Maritime Bureau  
w pierwszych trzech kwartałach roku 2011 na całym świecie odnotowano 352 incydenty 
związane z napaścią piratów na statki, tj. ponad dwukrotnie więcej niż  
w porównywalnym okresie roku 2010 (126 incydentów). A w roku 2012 do dnia 31 
stycznia odnotowano już 37 incydentów, obecnie 10 statków znajduje się w rękach 
piratów somalijskich (ICC Commercial Crime Services – Piracy News & Figures [18]).  

To tylko kilka przykładów pokazujących jednak, że pojawiła się nowa taktyka 
działania organizacji terrorystycznych oraz, że obecnie zaciera się granica pomiędzy 
„tradycyjnym” piractwem morskim, a terroryzmem. Powoduje to, że Departament 
Marynarki Wojennej USA zaleca nowe podejście do ochrony akwenów podejściowych do 
portów oraz akwatorium portowych zalecając zastosowanie wysokospecjalizowanych 
urządzeń, w tym pojazdów głębinowych typu microROV i miniROV oraz sonarów [5,12]. 
To podejście powoduje zmianę optyki postrzegania ochrony własnych portów, gdzie 
główny nacisk kładzie się nie na obronę przed zmasowanym atakiem armii 
potencjalnego przeciwnika, a pod uwagę bierze się raczej zagrożenia asymetryczne.  

Również w Polsce można zauważyć podobne podejście do zagadnień 
bezpieczeństwa. Zakłada się, że w czasie najbliższych trzech dekad przeciwnikiem 
przyszłych Sił Zbrojnych RP nie będzie regularna armia dysponująca kompleksowymi 
systemami uzbrojenia tylko transnarodowe oddziały partyzanckie i paramilitarne, 
najemnicy oraz oddziały rebelianckie wykorzystujące do walki również dzieci [13]. 
Głównym uzbrojeniem tego przeciwnika będą lekkie zestawy przeciwlotnicze, 
małokalibrowa artyleria, broń strzelecka i improwizowane ładunki wybuchowe.  
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INTRODUCTION 
 
The events of the last 10 – 15 years entirely changed the perception of marine 

safety [3]. Each naval assault of modern terrorism explicitly shows what a global and 
multi-modal threat this is. Currently, al-Qaeda activists believe that port and 
transhipment infrastructure, ships and drilling platforms, etc. are the soft spot of 
western civilisation which are particularly easy to attack or at least cause their 
temporary dysfunction, thus limiting the defensive or economic potential of the country 
under assault [4]. There has even been an announcement concerning the threat of 
attacks on power plants located near the transhipment coasts and harbours which led 
the US Department of Defence to implement certain additional precautions. The said 
measures were introduced in relation to an al-Qaeda manual seized by Americans, which 
recommended terrorist attacks at full sea, hijacking of ships together with their crews, as 
well as broad application of dual purpose diving techniques in attacks on ports [5]. What 
is symptomatic in this case is the revelation by Dutch authorities of the fact that in that 
country one of the diving centres had trained a group of divers on the principles of use of 
a a semi-closed circuit re-breather. As it was revealed, several of the trainees had already 
been convicted in Morocco for terrorist attacks on American ships in the Strait of 
Gibraltar.  

These individuals were al-Qaeda’s diving militia, preparing to carry out  
a secret approach to port regions and attacks on ships and ports as well as transhipment 
infrastructure. More or less at the same time, several inexplicable incident involving 
divers were observed in the USA: e.g. a diver’s body was retrieved in the proximity of  
a power plant, a non-American, whose disappearance had not been reported. Moreover, 
four unidentified divers were detected near a coast guard base. In a different region of 
the world, in Israel’s Tel Kalifa port, four terrorist divers managed to enter the port and 
assault its staff. In accordance with the report of the International Maritime Bureau, in 
the first three quarters of 2011, 352 incidents related to pirate’ attacks on ships were 
noted all over the world, i.e. twice as many as compared with the similar period in the 
previous year (126 incidents). In 2012, on the other hand, already by January 31st 37 
such incidents were reported, and at the moment 10 ships are still in the captivity of 
Somali pirates (ICC Commercial Crime Services – Piracy News & Figures [18]). These are 
only several examples indicating new operational tactics of terrorist organizations, 
proving that at present the line between ‘traditional’ piracy and terrorism is fading. The 
result of this is that the Department of US Navy recommends a new approach to the 
protection of access waterways to ports and port aquatories by proposing the use of 
highly specialized devices, including underwater vehicles type microROV and miniROV 
and sonar [5,12]. This approach causes a change in the perception of protection of ports, 
where the main stress is not placed on the security against mass attacks of armies of 
potential opponents, but rather on asymmetric threats. 

Also in Poland we may notice a similar approach to safety issue. It is assumed 
that over the next three decades the opponent of the future Armed Forces of the Republic 
of Poland will not be a regular army equipped in complex armament systems but 
transnational guerrilla and paramilitary squads, mercenaries and rebel forces also using 
children for fighting [13]. The main armament of such an opponent will consist of light 
antiaircraft kits, small calibre artillery, shotguns and improvised explosives. The enemy 
will not observe the standards resulting from the provisions of humanitarian law 
concerned with military conflicts, but rather attack people and objects that are protected 
by international law, including port and transhipment infrastructure, etc. 
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Przeciwnik ten nie będzie przestrzegał norm wynikających z zapisów prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych, natomiast będzie atakował osoby i obiekty 
chronione prawem międzynarodowym, w tym infrastrukturę portowo-przeładunkową 
itp. W działaniach będzie wykorzystywane szerokie spektrum środków – materiały 
wybuchowe, przenośne środki rażenia, zdalnie detonowane ładunki improwizowane, 
wcześniej uprowadzone cywilne lub wojskowe statki powietrzne, pojazdy mechaniczne 
oraz jednostki pływające. Przewiduje się, że akcje przeciwnika będą cechowały działania 
w małych formacjach lub grupach bojowych, mocno zdecentralizowanych  
i wykonujących zadania w rozproszeniu. Na tego typu zagrożenia powinna być 
przygotowana Marynarka Wojenna RP.  

W perspektywie najbliższych 30 lat trzonem sił okrętowych naszej floty mają być 
wielozadaniowe korwety1, a ciężar obrony przeciwminowej będzie spoczywał na 
jednostkach pływających wyposażonych w bezzałogowe pojazdy głębinowe. Natomiast 
wielomodalne systemy obserwacji nawodnej i podwodnej będą wykorzystywane do 
obrony baz morskich i portów oraz szlaków komunikacyjnych. Wyzwania te znajdują już 
odzwierciedlenie w dokumentach Ministerstwa Obrony Narodowej [9]. Oznacza to, że  
w perspektywie najbliższych 25 – 30 lat coraz większego znaczenia będzie nabierać 
podział sił zbrojnych według określonych, funkcjonalnych zestawów sił o połączonym 
charakterze wyposażonych dość szeroko w autonomiczne lub zdalnie sterowane środki 
techniczne. W przypadku marynarki wojennej będą to między innymi bezzałogowe 
pojazdy głębinowe, co raz częściej należące do klas micro i mini.  
 Pojazdy głębinowe tego typu to obiekty oceanotechniczne, które pojawiły się 
stosunkowo niedawno w technice bezzałogowych pojazdów podwodnych. Ich 
konstrukcje wyodrębniły się z klasy LC (low cost) w drugiej połowie lat 90-tych XX 
wieku [8]. Sposób nowej klasyfikacji nie jest związany z ceną jednostkową pojazdu tylko 
masą: klasa micro to pojazdy o masie w powietrzu do 10 kg, klasa mini to pojazdy  
o masie od 10 do 50 kg w powietrzu. W obrębie klasy LC funkcjonuje również trzecia 
podklasa o nazwie compact, są to pojazdy o masie w powietrzu powyżej 50 kg, ale nie 
przekraczającej 150 kg. Natomiast wszystkie pojazdy o masie powyżej 150kg są 
klasyfikowane jako tzw. work class (WC ROV). Obecnie największą dynamikę wzrostu 
udziału w eksploatowanych na świecie pojazdach ROV można zaobserwować właśnie  
w klasie miniROV. W roku 2009 udział tej klasy w rynku sprzedanych pojazdów na 
świecie wynosił 1,55%, natomiast w roku 2011 osiągnął już wskaźnik 3,23% (Rys. 1). 
Mniej dynamiczny wzrost można zaobserwować w klasie mini, z 10,82% w roku 2009 do 
12,44% w roku 2011. Natomiast klasy mini i micro łącznie w roku 2009 stanowiły 
niecałe 13% eksploatowanych pojazdów ROV na świecie, a po dwóch latach odsetek ten 
wyniósł już niemal 16%. W przypadku pojazdów klasy compact w tym samym okresie 
nastąpił spadek o około 5%, a w klasie WC nieznaczny wzrost o około 1,2%. Oznacza to, 
że obecnie segment pojazdów miniROV i microROV to konstrukcje, którymi najbardziej 
interesują się potencjalni użytkownicy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Stan wg. doktryny na rok 2008.  
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The operations will employ a wide spectrum of means – explosive materials, 
portable weapons of destruction, remotely detonated improvised charges, previously 
hijacked civilian or military aircraft, motor vehicles and vessels. It is anticipated that the 
actions will be characterised by operations performed by small military formations or 
groups, highly decentralized and carrying out their tasks in dispersion. The Polish Navy 
should be prepared to respond to such threats. In the prospect of the next 30 years the 
core of our fleet is to consist of multi-task corvettes1, whereas the countermine defence 
will be based on vessels equipped in unmanned underwater vehicles. The defence of 
marine bases, ports and communication routes, on the other hand, will be performed 
with the use of multi-modal surface and underwater observation systems. These 
challenges find a reflection in the documents of the Ministry of National Defence [9]. This 
means that within the next 25 – 30 years the importance of the division of armed forces 
according to specified functional sets of a combined character, equipped in a broad scope 
of autonomous or remotely operated technical means will significantly grow. In the case 
of the navy this means, among other things, unmanned underwater vehicles, with an 
increasing application of micro and mini classes. 

Underwater vehicles of this type originate from technology utilized in the ocean 
engineering sector, and are relatively new to the field of unmanned underwater vehicle 
technology. Their construction has been isolated from LC class (low cost) in the second 
half of the 1990s [8]. The new classification is not related to the unit price of a vehicle but 
its mass: the micro class encompasses vehicles with a weight in the air of up to 10 kg, the 
mini class includes vehicles with a weight of between 10 and 50 kg in the air. The LC 
class encompasses also a third subclass with the so-called ‘compact’ vehicles including 
vehicles with a mass in the air over 50 kg, however not exceeding 150 kg. All the vehicles 
with the weight exceeding 150 kg are classified as the so-called work class (WC ROV).  
At present the highest growth dynamics in ROV use in the world may be observed in the 
miniROV class. In 2009 the share of this class in the market of such vehicles sold in the 
world was estimated at 1.55%, whereas in 2011 it already reached 3.23% (Fig. 1). A less 
dynamic growth may be noted in the mini class, with the index of 10.82% in 2009, 
growing to 12.44% in 2011. The combined class of mini and micro vehicles, on the other 
hand, constituted less than 13% of the ROVs used in the world, but after two years the 
index reached almost 16%. In the case of compact class vehicles, in the same period 
there was a decrease by nearly 5%, and in the WC class a slight increase of ca. 1.2%. This 
means that currently the sector of miniROVs and microROVs is the sector most desired 
by potential users. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 As of 2008. 
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A B 
Rys. 1. Procentowy udział poszczególnych klas pojazdów w liczbie jednostek głębinowych 
eksploatowanych na świecie w roku 2011 (A) i 2009 (B)2.  

 
Ten stan rzeczy wynika z bardzo prostego faktu. Pojazdy klasy mini i micro  

w standardowej konfiguracji to urządzenia stosunkowo tanie w porównaniu  
z innymi pojazdami głębinowymi typu ROV, a w związku z powyższym są o wiele 
bardziej dostępne dla szerokiej gamy potencjalnych użytkowników. Ponadto 
zastosowanie pojazdów ROV w pracach podwodnych przyczynia się do wzrostu 
efektywności realizowanych prac. Współczynnik efektywności dla nurka pracującego na 
głębokości 80 metrów i wykorzystującego do oddychania mieszaninę trimiksową  
(azot-tlen-hel) z maksymalnym czasem pobytu na dnie 15 minut wynosi około 9%.  
Co oznacza, że tylko 9% całkowitego czasu nurkowania to czas efektywny spożytkowany 
na wykonanie pracy. Pozostały czas nurkowania został wykorzystany na zanurzenie do 
głębokości operacyjnej i dekompresję. Tymczasem dla pojazdu ROV pracującego na tej 
samej głębokości współczynnik ten wyniesie około 80% [17]. Porównanie tych 
współczynników dla tej głębokości operacyjnej może wydawać się nieco tendencyjne, 
ponieważ nurek w tym przypadku wymaga realizacji procesu dekompresji, a pojazd nie. 
Niestety wartości współczynników efektywności dla małych i średnich głębokości oraz 
dla różnych czynników oddechowych i porównanie ich z współczynnikiem dla 
technologii z zastosowaniem ROV, również nie są korzystne dla techniki nurkowej. 
Oczywiście nie oznacza to zaniku technik nurkowych w dającej się przewidzieć 
perspektywie. Raczej technologie podwodne będą rozwijać się dwutorowo, obok 
nurkowych równolegle będą występować rozwiązania tzw. „diverless technology” – 
bezzałogowe, co dziś przejawia się między innymi tak znaczną popularnością pojazdów 
ROV [8].  

Z powyższych powodów pojazdy te znajdują szereg zastosowań poniekąd 
tradycyjnych, ale w nowych konfiguracjach, jak na przykład pojazd inspekcyjny 
współpracujący z bezzałogową nawodną jednostką pływającą. Między innymi takie 
zadanie zostało postawione przed wykonawcami projektu rozwojowego  
pt.: „Zintegrowany system planowania perymetrycznej ochrony i monitoringu morskich 

portów i obiektów krytycznych oparty o autonomiczne bezzałogowe jednostki pływające” 
(projekt Nr O R00 0106 12). Projekt przewiduje zbudowanie demonstratora 
autonomicznej łodzi powierzchniowej wypełniającej zadania związane z ochroną 
perymetryczną i jednocześnie spełniającej rolę nosiciela dla zdalnie sterowanego 
pojazdu głębinowego typu ROV [14] (rys. 2).  

                                                 
2
 Badania własne na podstawie Raportów publikowanych przez Clarcson Research Services Ltd 

[8, 10, 11]. 
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Fig. 1. Percentage share of particular vehicle classes used in the world in the years 2011 
(A) and 2009 (B)3. 

 
This situation results from a very simple fact. Mini and micro class vehicles in 

a standard configuration are relatively cheap as compared with other submersible 
type ROVs, and, consequently their availability to a wide range of potential users is 
very high. Moreover, the use of ROVs in underwater works contributes to the 
increase in efficiency realized in this sector.  The efficiency rate for a diver working at 
the depth of 80 metres and using a trimix breathing mixture (nitrogen-oxygen-
helium) with a maximum stay time at the bottom of 15 minutes reaches ca. 9%. This 
means that only 9% of the entire diving time constitutes an effective time used to 
perform the intended works. The remaining diving time in this scenario is used on 
the descent to the operational depth and the subsequent decompression. Meanwhile, 
for an ROV working at the same depth the said rate reaches ca. 80% [17]. Comparing 
these rates for this operational depth may seem somewhat biased, as a diver in this 
case needs to undergo the decompression process whereas the vehicle does not. 
Unfortunately, efficiency rate values for small and medium depths and various 
breathing mixes, when compared with ROV technology, are also unfavourable with 
regard to the traditional diving techniques. Of course this does not mean that the 
necessity for human divers is going to vanish any time soon. It is more likely that 
underwater technologies will be developed in two ways.  

Parallel to diving solutions there will be the so-called “diverless technology” – 
unmanned, what is nowadays reflected in the high popularity of ROVs [8]. Due to the 
above reasons these vehicles are able to serve as a number of traditional solutions, 
but also in new configurations, as for instance inspection vehicles working in 
cooperation with an unmanned surface vessel. Such a task was presented among 
others to the executors of the development project entitled: “Integrated system for 
planning parametric protection and monitoring of sea ports and critical objects 
based on autonomous unmanned vessels” (project No. O R00 0106 12). The project 
encompassed the construction of a demonstrative autonomous surface boat fulfilling 
the tasks related to parametric protection and, at the same time, serving as a carrier 
for a remotely operated submersible type ROV [14] (fig. 2). 

 
 

                                                 
2 Own research based on Reports published by Clarcson Research Services Ltd. [8, 10, 11]. 
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Rys. 2. Bezzałogowa łódź powierzchniowa Ededron (A) i pojazd ROV (B) planowany do 
zamontowania na jej pokładzie w ramach projektu Nr O R00 0106 12 (zdjęcie lewe: dzięki 
uprzejmości Sportis S.A., prawe – badania własne).  
 

Pojazd ten będzie wykorzystywany do wykonywania misji związanych  
z inspekcją podwodną. Jest to faktyczna realizacja zadania z harmonogramu projektu pt.: 
Opracowanie algorytmów wspomagania planowania misji połączonych z wykorzystaniem 

metod sztucznej inteligencji, działanie pod nazwą Opracowanie taktyki działania  

i wykorzystania pojazdu ROV w zadaniach inspekcyjnych. Ta część zadania wykonywana 
jest przez zespół pracowników naukowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  
z Zakładu Technologii Prac Podwodnych.  

Pojęcie inspekcji podwodnej obejmuje nadzór lub dozór i jest formą kontroli 
zewnętrznej obiektu podwodnego [7]. Klasyczny podręcznik inspekcji podwodnej 
(Hoywood i Matters: „Underwater Inspection” USA 1986 r.) definiuje ją jako:  
„(…) dogodną formę nadzoru nad kontynuacją budowy obiektu podwodnego  

i przeglądu jego struktury podczas eksploatacji” [1]. W tym przypadku zadanie 
inspekcyjne należy rozumieć przegląd wizyjny obiektu podwodnego wykonany za 
pomocą systemu telewizyjnego zamontowanego na pokładzie pojazdu głębinowego typu 
ROV. Niezależnie od klasy badanego obiektu podwodnego zadanie takie będzie składało 
się ze stałych i podstawowych elementów, takich jak:  

− wodowanie pojazdu ROV,  
− dojście do badanego obiektu, 
− wykonanie misji (inspekcji),  
− powrót do jednostki powierzchniowej (bazowej),  
− wydobycie pojazdu z wody.  

Wodowanie i wydobycie pojazdu z wody to elementy zadania, których przebieg 
jest uzależniony od konstrukcji sytemu wodowania i podnoszenia z wody 
zamontowanego na jednostce powierzchniowej. Powrót do jednostki bazowej jest 
uzależniony od aktualnych warunków hydrometeorologicznych i głębokości operacyjnej 
pojazdu oraz odległości od jednostki bazowej. W tym przypadku znajdują zastosowanie 
standardowe procedury wyuczone podczas podstawowych kursów kwalifikacyjnych na 
specjalność operatora pojazdu głębinowego typu ROV. Natomiast dojście do badanego 
obiektu i wykonanie misji inspekcyjnej jest ściśle powiązane z klasą badanego obiektu 
podwodnego. Przyjęte sposoby klasyfikowania obiektów podwodnych szeroko opisano 
w publikacjach [6,7]. Natomiast dla potrzeb realizowanego projektu rozwojowego 
opracowano szereg algorytmów współpracy pojazdu ROV z pojazdem USV (unmanned 
surface vehicle), np. takich jak inspekcja obiektu humanoidalnego, zatopionego 
technicznego, zanurzonego częściowo lub hydrotechnicznego itp.  
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Fig. 2. Un unmanned surface boat Ededron (A) and an ROV (B) to be installed on its deck 
within the project No. O R00 0106 12 (photo on the left: by courtesy of Sportis S.A., on the 
right – own research). 

 
The vehicle will be used to perform missions related to underwater inspection. 

This is an actual realization of a task from the schedule of the project entitled: 
Preparation of algorithms supporting mission planning combined with the use of 
artificial intelligence methods, an activity called Preparation of operation tactics and the 
use of ROV in inspection tasks. This part of the task is carried out by a team of research 
workers of the Polish Naval Academy in Gdynia, the Department of Underwater Works 
Technology. 

The term of an underwater inspection encompasses supervision and is a form of 
an external control of an underwater object [7]. A classical underwater inspection 
manual (Hoywood and Matters: “Underwater Inspection” USA, 1986) defines it as: “[…]  
a convenient form of supervision regarding the continuation of works on an underwater 
object and an inspection of its structure during use” [1]. In this case an inspection task 
should be understood as a visual inspection of an underwater object performed with the 
use of a television system mounted on the deck of an underwater vehicle type ROV. 
Irrespective of the class of an object under inspection the task will always cover three 
basic elements, such as:  

- launching of an ROV,  
- approaching the researched object, 
- carrying out of a mission (inspection), 
- returning to the surface vessel (base), 
- retrieving the vehicle from water. 

The launch and retrieval of the vehicle from the water are task elements whose 
completion depends on the construction of the launch and lift system mounted on the 
surface vehicle. Return to the base vessel depends on current hydro-meteorological 
conditions and the vehicle’s operational depth and distance from the base vessel. In such 
a case the applicable procedures are standard procedures learned during basic 
qualification courses for an operator of a submersible type ROV. However, the technique 
for approaching an object under inspection, and ultimately carrying out the task of 
inspection is dependent on the classification of the underwater object. The adopted 
classification of underwater objects has been widely discussed in various publications 
[6,7]. However, for the needs of the realized development project, a number of 
algorithms for the cooperation of an ROV with a USV (unmanned surface vehicle) have 
been prepared, e.g. such as an inspection of humanoid, technically sunken, partially 
submerged or hydrotechnical objects, etc. 
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W artykule przedstawiono dwa przykładowe: inspekcja obiektu humanoidalnego  
i hydrotechnicznego.  
 

1. INSPEKCJA PODWODNEGO OBIEKTU HUMANOIDALNEGO ZA POMOCĄ POJAZDU ROV 

DZIAŁAJĄCEGO Z POKŁADU POJAZDU TYPU USV.  
 

W większości przypadków przedsięwzięcia tego typu są realizowane na zlecenie 
organów ścigania. Od ich wyników niejednokrotnie zależy dalszy los osoby występującej 
podczas postępowania karnego w charakterze podejrzanego. Z tego powodu kierownik 
odpowiedzialny za przebieg i realizacje prac musi być przygotowany na merytoryczne  
i wyczerpujące wyjaśnienia składane na sali sądowej. Stąd też zagadnienia te są 
niezwykle ważne, a ich znajomość jest istotna dla specjalistów występujących w takich 
przypadkach w roli biegłego. W tym charakterze mogą tu wystąpić zarówno specjaliści 
od technologii prac podwodnych jak i fizjopatolodzy lub anatomopatolodzy. Zagadnienia 
związane z tego typu działalnością i zalecana w tym przypadku metodyka postępowania 
zostały opisane w różnych publikacjach na łamach między innymi czasopisma Polish 
Hyperbaric Research [15, 16]. W niniejszym opracowaniu zakłada się, że przeznaczony 
do inspekcji obiektu humanoidalnego pojazd ROV jest przenoszony w rejon działania za 
pomocą pojazdu USV (unmanned surface vehicle), który w części może zadanie wykonać 
autonomicznie. Natomiast pozycja zalegania obiektu wytypowanego do inspekcji jest 
wskazana na podstawie innych działań związanych z jego wcześniejszą lokalizacją  
i poszukiwaniami. Etapy podwodnych prac poszukiwawczych oraz ich algorytm 
przedstawiono w [15].  

Najprościej zadanie powyższe należy realizować według algorytmu pokazanego 
na Rys. 3. Jest to ogólny algorytm realizacji zadania bez uwzględnienia sytuacji 
awaryjnych. Algorytm jest powiązany z czterema innymi niezależnymi procedurami: 
podwodne prace poszukiwawcze (dana wejściowa do algorytmu: pozycja obiektu), 
rozpoznanie meteo (dana wejściowa do algorytmu: prognoza pogody), postępowanie 

przygotowawcze (ma wpływ na postprocesing danych) i procedury awaryjne (ma wpływ 
na przebieg zadania – opisane oddzielnie). Algorytm przewiduje rozpoczęcie realizacji 
poprzez wprowadzenie danych dotyczących pozycji geograficznej przewidzianego do 
inspekcji obiektu.  

Przed rozpoczęciem misji należy zweryfikować prognozę pogody  
i sprawdzić, czy po jej rozpoczęciu warunki pogodowe w rejonie działania nie zmienią 
się i pozwolą na wydobycie pojazdu ROV z wody po wykonaniu zadania. Przejście 
jednostki bazowej (w tym przypadku pojazd typu USV) w rejon działania z aktualnej 
pozycji może się odbywać w trybie automatycznym lub zdalnym. Samo wykonanie 
zadania powinno być realizowane w trybie sterowania zdalnego. Po dojściu do rejonu 
działania jednostka bazowa powinna być ustawiona dziobem do fali, co pozwoli na 
bezpieczne wodowanie pojazdu ROV.  

Zanim to jednak nastąpi, należy opuścić głowicę systemu nawigacji podwodnej 
(USBL) i za pomocą odbiornika DGPS oraz wprowadzonych danych o pozycji obiektu 
należy oszacować względne pozycje USV i obiektu humanoidalnego (USBL nie wskaże 
pozycji badanego obiektu). Po zwodowaniu pojazdu ROV jednostka bazowa powinna 
utrzymywać pozycję względem badanego obiektu w promieniu 20 metrów  
w płaszczyźnie poziomej. Jest to warunek konieczny do dopłynięcia pojazdu ROV do 
badanego obiektu (Rys. 5). Jeśli głębokość zalegania obiektu badanego jest większa niż 
50 metrów słupa wody, promień ten powinien być mniejszy.  
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The article presents inspections of two exemplary objects: humanoid and hydrotechnical. 
 

1. INSPECTION OF AN UNDERWATER HUMANOID OBJECT WITH THE USE OF AN ROV 

OPERATING FROM THE DECK OF A VEHICLE TYPE USV. 
 

In the majority of cases such undertakings are realized on commission of law 
enforcement agencies. Their results often decide on the fate of a person acting as  
a suspect in criminal proceedings. The supervisor responsible for the course and 
realization of works must be prepared to provide full and profound explanations in  
a court of law. Hence, these issues are of great significance and the knowledge of them is 
crucial for specialists acting as legal experts. This role may be adopted by both specialists 
in underwater works technology and pathophysiology or anatomopathology. Issues 
related to this type of activity with the recommended methodology have been discussed 
in various publications, including the articles of the Polish Hyperbaric Research 
magazine [15, 16].  

In this paper it is assumed that the ROV used in the inspection of a humanoid 
object will be transferred to the region of operation with the use of a USV (unmanned 
surface vehicle), which in part may perform the task autonomously. The position of an 
object selected for inspection, on the other hand, is indicated based on other activities 
related to its location and search. The stages of underwater search works and their 
algorithm have been presented in [15]. 

The simplest way to realize the above task is to proceed according to the 
algorithm presented in Fig. 3. This is a general algorithm for task realization without 
considering emergency situations. The algorithm is combined with four other 
independent procedures: underwater search works (an input datum to the algorithm: 
object position), meteorological identification (an input datum to the algorithm: weather 
forecast), preparatory procedure (having an impact on data post-processing) and 
emergency procedures (having an impact on task realization – described separately). 
The algorithm allows task realization commencement by entering data concerned with 
the geographic location of the object subject to inspection.  

Before mission commencement it is necessary to verify the weather forecast and 
check whether afterwards the weather conditions in the region of operation will change 
and allow the retrieval of the ROV from the water upon task completion. Transfer of the 
base vessel (in this case a USV) to the operational region from its current position may be 
performed either in an automatic or remote mode. The task itself should be realized in  
a remote operation mode. After reaching the operational region the base vessel should 
be positioned with the bow facing the wave which will allow the safe launch of the ROV. 
Before this happens, however, the navigational system head (USBL) should be lowered 
and the relative positions of the USV and the humanoid object determined with the use of 
a DGPS receiver (USBL will not indicate the position of the researched object). After 
launching the ROV, the base vessel should maintain its position in relation to the 
researched object in a horizontal radius of 20 metres. This is a necessary condition to 
guarantee the ROV reaches the target object (Fig. 5). Should the depth of the object 
exceed 50 metres the radius must be lowered. 
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Po zwodowaniu pojazdu ROV należy przeprowadzić kontrolę systemu nawigacji 
podwodnej i sprawdzić, czy system prawidłowo wskazuje pozycję jednostki głębinowej. 
Jeśli ta operacja potwierdzi prawidłowe działanie systemu USBL można przystąpić do 
czynności dochodzenia pojazdu ROV do miejsca zalegania obiektu na podstawie wskazań 
systemu USBL. Jeśli nie, należy w celu oszacowania względnych pozycji ROV i obiektu 
wykorzystać sonar nawigacyjny zamontowany na pokładzie pojazdu ROV.  

Najczęściej jest to możliwe dopiero po zanurzeniu pojazdu na głębokość 
operacyjną. Jeśli sonar „widzi” obiekt humanoidalny, a jest to uzależnione od takich 
czynników jak na przykład powierzchnia odbicia zależna od usytuowania obiektu 
względem głowicy sonaru lub grubości warstwy miękkiej dna (wielkość osadów 
dennych), to operator pojazdu za pomocą oprogramowania sonaru może wyznaczyć kąt 
kursowy pojazdu do pozycji zalegania obiektu humanoidalnego od pozycji aktualnie 
zajmowanej przez pojazd. Jeśli pomiędzy obiektem, a pojazdem znajdują się przeszkody 
lub z powyżej wspomnianych przyczyn sonar „nie widzi” obiektu należy przejść w tryb 
ścieżki poszukiwawczej tzw. „koszenie trawnika”. 
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After the launch of ROV it is necessary to check the underwater navigation 
system to see whether it indicates the actual position of the submersible. If this 
operation confirms proper functioning of the USBL system it is possible to proceed with 
the ROV’s approach to the object based on the indications provided by the USBL system. 
If not, it is necessary to use the navigational sonar installed on the deck of the ROV to 
estimate the relative positions of the ROV and the object. This is usually possible only 
after the vehicle is submerged to the operational depth. If the sonar “sees” the humanoid 
object (and this depends on such factors as, for instance, the reflection area depending 
on the object’s location with regard to the sonar head or thickness of the soft layer of the 
sea bottom (quantity of bottom sediments)), then the vehicle’s operator may with the 
use of the sonar software determine the vehicle’s course angle to the position of the 
humanoid object from the current position of the vehicle. 
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Rys. 3. Ogólny algorytm wykonania inspekcji obiektu humanoidalnego przy pomocy pojazdu 
ROV działającego z pokładu pojazdu USV [14]. 
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Fig. 3. General algorithm for the inspection of a humanoid object with the use of an ROV 
operated from the deck of a USV [14]. 
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W tym przypadku odszukanie obiektu na dnie jest realizowane za pomocą 
systemu wizyjnego zamontowanego na pojeździe. ROV nie może poruszać się szybciej niż 
z prędkością postępową 1 węzła niezależnie od wielkości prądu czołowego, tzn. jeśli 
prąd czołowy wynosi 4 węzły to pojazd porusza się z prędkością 5 węzłów – postępową 
1 węzła. Trajektoria ruchu pojazdu nad dnem przypomina ruch kosiarki po trawniku, jak 
na Rys. 4.  

 
 

Rys. 4. Ścieżka poszukiwawcza „koszenie trawnika” [14]. 
 

R =
 2

0 
m

 
Rys. 5. Rejon, w którym utrzymywana jest pozycja USV podczas zadania ROV (rysunek 
poglądowy bez skali) [14]. 
 

Zanurzamy się na głębokość operacyjną i przemieszczamy pojazd nad dnem  
w taki sposób, aby jak najmniej wznosić osady denne. Staramy się pierwszy zwrot robić 
zawsze w prawo pod kątem 90 . Jeśli poszukiwania rozpoczynamy od płynięcia kursem 
235  to pierwszy zwrot będzie na kąt 325 . Następnie ze stałą prędkością poruszamy się  
z tą nastawą kąta przez określony czas. Po jego upłynięciu robimy zwrot o 90  w lewo na 
kurs 145  (patrz Rys. 4).  
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Should there be any obstacles between the object and the vehicle, or should the 
sonar be prevented from “seeing” the object due to the reasons mentioned above, it is 
necessary to switch to the mode of a search path, the so-called “mowing the lawn”. In this 
case searching for the object at the sea bottom is realized with the use of a visual system 
installed in the vehicle. The ROV may not move faster than with the forward speed of  
1 knot, irrespective of the frontal current, i.e. if the frontal current reaches 4 knots, the 
vehicle may move with the speed of 5 knots – the forward speed of 1 knot. The vehicle’s 
trajectory over the sea bottom reminds one of the movement of a lawn mower, as 
represented in Fig. 4. 

 

 
 

Fig. 4. “Lawn mowing” search path [14]. 
 

 

 
Fig. 5. Region in which the position of USV is maintained when releasing ROV (demonstrative 
drawing without scaling) [14]. 
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Od tego momentu poruszamy się z tą nastawą kąta w czasie dwukrotnie 
dłuższym niż po wykonaniu pierwszego zwrotu w prawo. Po upłynięciu tego czasu 
wykonujemy ponownie zwrot w prawo o 90  na kurs 235 . Poszczególne zwroty na 
trajektorii poszukiwawczej muszą uwzględniać kąt widzenia systemu wizyjnego  
i zapewniać 100% pokrycie wizyjne pasów przeszukiwań. Jeśli jedno przejście  
w domniemanym rejonie zalegania nie zaowocowało odnalezieniem obiektu, trajektorię 
należy odwrócić o 90  i czynności powtórzyć. Czynność realizujemy aż do chwili kontaktu 
wizyjnego z obiektem. Od tego momentu rozpoczyna się inspekcja podwodnego miejsca 
znalezienia zwłok.  

Należy sobie zdawać sprawę, że te czynności to również także gromadzenie 
dowodów pozwalających określić okoliczności zdarzenia będącego przyczyną 
podejmowanych działań. Jakich najistotniejszych informacji należy oczekiwać od 
prawidłowo przeprowadzonej inspekcji obiektu humanoidalnego? Po pierwsze należy 
ustalić, czy zwłoki swobodnie pływały w toni, leżały na dnie, czy też były o coś 
zaczepione lub czymś obciążone. Następnie należy określić, w jakiej pozycji i w jakim 
ułożeniu w stosunku do krzywizny dna znajdowały się zwłoki. W przypadku zwłok 
nurka kolejnym punktem jest określenie ułożenia sprzętu: czy ustnik znajdował się  
w ustach, czy kompensatory pływalności były wypełnione, czy maska znajdowała sie na 
twarzy, czy ofiara posiadała pas balastowy itd.  

W pozostałych przypadkach opisowi podlega odzież. Na koniec należy ustalić 
rodzaj dna i wygląd otoczenia miejsca znalezienia zwłok, co pomoże w identyfikacji 
ewentualnych obrażeń pośmiertnych [19,9]. Wykorzystując pojazd ROV do takiej 
inspekcji należy zastosować technikę filmowania opartą o ile to możliwe o tzw. plan 
szeroki lub plan amerykański. W planie szerokim istnieje możliwość ukazania całej 
postaci wraz z otoczeniem. W planie amerykańskim postać jest prezentowana  
w znacznej części. Jeśli nie ma możliwości zastosowania tych sposobów filmowania, na 
przykład ze względu na ograniczenie widoczności lub złe doświetlenie sceny należy 
starać się o sfilmowanie poszczególnych fragmentów ale w taki sposób, aby na filmie 
układały się w logiczną całość i nie dezorientowały potencjalnego widza. W tym 
przypadku dopuszczalne są ujęcia typu półzbliżenie, zbliżenie i detal. Należy przy tym 
zwrócić uwagę, aby nie występowały w tym czasie drgania pionowe lub poziome obrazu, 
które będą miały wpływ na jakość zebranego materiału wideo. Tak zwany najazd  
i odjazd kamery z detalu do zbliżenia lub półzbliżenia nie może być nadużywany (i zbyt 
gwałtowny), należy go zastosować wyłącznie do istotnych dla zbadania sprawy 
szczegółów.  

Dzisiejsze kamery najczęściej są wyposażone w funkcję autofokus, co jest bardzo 
przydatne, ale w niektórych okolicznościach może być kłopotliwe, bo operator nie ma 
wpływu na to, na jakim obiekcie ogniskuje się kamera. W naszych warunkach 
klimatycznych dość częstym zjawiskiem jest detrytus (tzw. morski śnieg), jeśli podczas 
filmowania będziemy mieli źle ustawione światło, obiektyw zogniskuje się na drobinach 
zawieszonych pomiędzy kamerą a obiektem humanoidalnym i ujęcia będą nieostre. 
Zebrany materiał wideo najczęściej będzie w całości bez cięć i montażu przekazany 
organom procesowym. W niektórych jednak przypadkach może zdarzyć się sytuacja 
(kiedy materiał jest bardzo długi), że prokurator zwróci się z prośbą  
o dodatkowe dostarczenie najbardziej istotnych fragmentów zmontowanych w 10 – 15 
minutowy skrót. W tych okolicznościach należy zastosować zasady nieliniowego 
montażu materiału wideo i wykorzystać specjalne oprogramowanie komputerowe. 
Powinno się pamiętać o tym, aby montaż poszczególnych sekwencji był logiczny i nie 
wprowadzał chaosu w zebrany materiał zdjęciowy. Podczas montażu można istotne dla 
sprawy ujęcia detali ekstrahować z filmu i przedstawić w materiale dowodowym jako 
zdjęcia.  
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The procedure consists in the submergence to the operational depth of the ROV 
and then moving the vehicle over the sea bottom in such a way as not to disturb the 
bottom sediments. The first turn should always be to the right, at the angle of 90 degrees. 
If the search begins with the course 235 the first turn will be to the angle of 325 degrees. 
Next, we move at a constant speed maintaining the angle for a specified period of time. 
After an appropriate lapse of time we make a turn of 90 degrees to the left, to the course 
of 145 degrees (see Fig. 4). 

From now on the movement is maintained at this angle setting over a doubled 
period of time as compared to the first turn to the right. After the lapse of time we make 
another turn of 90 degrees to the course 235. Particular turns in the search trajectory 
must consider the angle of perception of the visual system and ensure 100% visual 
coverage of the search lanes. If one passage in the presumed region of the object’s 
location does not result in detection of the object, the trajectory needs to be turned by 90 
degrees and the activity must then be repeated. The activity is repeated until visual 
contact with the object is obtained. Once contact is made, the ROV operator inspects the 
locality of the corpse. 

It must be realized, that the inspection activities encompass collecting evidence 
allowing the determination of circumstances that led to the undertaking of the said 
procedures. What kind of information should be expected from a correct inspection of  
a humanoid object? First of all, it must be determined whether the corpse freely floats in 
the water, is laid on the sea bottom or is caught on something or is weighed down. Next, 
it is necessary to determine the corpse’s position in relation to the bottom curve. In the 
case of a corpse of a diver the next step rests in determining the position of his 
equipment: whether the mouthpiece was placed in the mouth, the buoyancy 
compensators were filled, the mask was placed on the face, or the diver was equipped 
with a weight belt, etc. In other cases it is also required to provide a description of the 
victim’s clothing. Finally, it is necessary to define the type of sea bottom and describe the 
surroundings, essentially observations that could help in the identification of possible 
post mortem injuries [19,9]. When such an inspection is carried out with the use of an 
ROV the applied filming technique should, if possible, be based on the so-called broad 
plan or American plan. Broad plan allows to show the whole body with the surroundings, 
whereas American plan shows a significant part of the body. If it is not possible to apply 
such filming techniques, for instance, due to poor visibility or exposure, an attempt 
should be made to film particular fragments, remembering to arrange them in a logical 
whole in order not to disorient a potential viewer. In this case it is admissible to apply 
such takes as a medium close-up, close-up and detail, making sure that there are no 
vertical or horizontal picture vibrations that would influence the quality of the collected 
video material. The so-called zoom in and zoom out from detail to close-up must not be 
overused (or be too rapid), and should be applied only to investigate details that may be 
significant in solving the case. Today’s cameras are often equipped with an autofocus 
function, which is very useful; however, this function may be troublesome in some 
circumstances as an operator does not have influence on which object the camera will 
focus. In our climatic conditions it is common to encounter detritus (the so-called 
“marine snow”), and if during filming the light setting is incorrect, the lens will focus on 
particles suspended between the camera and the humanoid object, which will result in  
a blurred picture. The collected video material is usually handed over to authorities as  
a whole, without any cuts and montage. However, in certain cases (when the material is 
particularly long) the coroner may ask to additionally prepare a video with the most 
important fragments, edited into a 10 – 15-minute summary film. Such a situation 
requires the application of a non-linear editing system with the use of proper computer 
software. It should be remembered to arrange particular sequences in a logical manner. 
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W takim wypadku każda wykorzystana w ten sposób klatka powinna mieć 
nadane cechy identyfikacyjne, które pozwolą połączyć je tematycznie z filmem  
i konkretnym zadaniem. Trzeba niestety dodać, że procedura filmowania  
i dokumentacji fotograficznej miejsca znalezienia zwłok pod wodą nie jest w kraju 
działaniem standardowym. To czy będzie zastosowana w dużej mierze zależy od 
inwencji osoby odpowiedzialnej za dane postępowanie przygotowawcze.  
 

2. INSPEKCJA OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO ZA POMOCĄ POJAZDU ROV 

DZIAŁAJĄCEGO Z POKŁADU POJAZDU TYPU USV  
 

Ten rodzaj obiektów technicznych został zaklasyfikowany do obiektów 
zanurzonych częściowo, gdyż posiadają one swoją podwodną część. W odróżnieniu od 
obiektów pływających, obiekty hydrotechniczne nie posiadają własnego napędu  
i nie mogą się przemieszczać. W tej kategorii obiektów wymienić należy [2]: 
- budowle portowe (falochrony, nabrzeża, pomosty), 
- budowle stoczniowe, 
- umocnienia brzegów, 
- budowle specjalne (śluzy, przystanie, mosty, platformy wiertnicze z instalacjami). 

Ogólnie można te obiekty podzielić jeszcze na obiekty morskie i śródlądowe, przy 
czym obiekty hydrotechniczne morskie, zwykle charakteryzują się większymi 
wymiarami w przekroju poprzecznym, co wynika z różnicy wymiarów jednostek 
pełnomorskich i śródlądowych. Ponadto w przypadku obiektów hydrotechnicznych 
śródlądowych, w ich obrębie występują również tamy. A dodatkowo na ogół obiekty 
morskie narażone są na bezpośrednie działanie wody morskiej zarówno dynamiczne, jak 
i chemiczne, bardzo różne od działania wód śródlądowych. Jednak bez względu na to, czy 
obiekt zostanie zaliczony do budowli morskiej, czy do śródlądowej, można wyodrębnić 
typowe rodzaje uszkodzeń takiego obiektu. Inspekcja tego typu obiektu jest zazwyczaj 
realizowana w celu pozyskania następujących informacji:  

− stopień porostu konstrukcji, 
− stopień zużycia ochrony antykorozyjnej, 
− stopień skorodowania lub uszkodzenia powierzchni zewnętrznych, 
− umiejscowienie i określenie wielkości ewentualnych zaczepów (liny, łańcuchy 

itp.), 
− inne, zależne od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia (np. tama – szczelność), 
− stopień podmywania (dla konstrukcji płytkowodnych).  

Inspekcja obiektów hydrotechnicznych, szczególnie płytkowodnych jest 
utrudniona ze względu na zjawiska falowania powierzchniowego i działania w strefie 
przybojowej. Generalnie zgodnie z teorią Lundgrena rozróżnia się dwa rodzaje uderzeń 
fal o płytkowodne pionowe obiekty hydrotechniczne: uderzenie odpowietrzone  
i sprężająco-tępe [2] (Rys. 6).  
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The most significant takes of details should be extracted from the film and 
included in the evidence in the form of photographs. In this case, each video frame used 
should be supplied with proper identifying features allowing them to be thematically 
related to the video and a particular task. Unfortunately, the procedure of filming and 
preparing photographic documentation of places where corpses are detected is not  
a standard activity in our country. Whether it will be applied to a large extent depends on 
the intervention of a person responsible for given preparatory proceedings. 
 

2. INSPECTION OF A HYDROTECHNICAL OBJECT WITH THE USE OF AN ROV OPERATED 

FROM THE DECK OF A VEHICLE TYPE USV 
 

This type of technical object has been classified as an object which is partially 
submerged i.e. has parts of its structure located under water. As opposed to floating 
objects, hydrotechnical objects are not equipped with any form of propulsion system and 
cannot translocate. This object category includes [2]: 
- port constructions (breakwaters, quays, piers), 
- shipyard constructions, 
- bank protection, 
- special constructions (tide locks, marinas, ridges, drilling platforms with installations). 

In general, these objects may be further divided into marine and inland objects; 
however, marine hydrotechnical objects are usually characterised by having larger cross 
section dimensions, which results from the difference in sizes of seagoing and inland 
vessels. Furthermore, inland hydrotechnical objects include also dams, and additionally 
marine objects are usually exposed to the direct effect of sea water (both dynamic and 
chemical), which is very different from the impact of inland waters. However, 
irrespective of the fact whether an object is classified as a marine or inland construction, 
we may still distinguish the typical types of damage inflicted on such an object.  
An inspection of this kind of object is usually carried out in order to obtain the following 
information: 

- level of lichen growth on the construction, 
- anticorrosive protection wear level, 
- level of corrosion or damage of exterior surfaces, 
- placement and size specification of possible fasteners (ropes, chains, etc.), 
- other, depending on object type and purpose (e.g. a dam – water tightness), 
- undermining level (for shallow-water constructions). 

The inspection of hydrotechnical objects, especially shallow-water objects, is 
usually difficult due to the activity of surface waves and the fact of being situated in the 
impact zone. According to Lundgren’s theory there are two types of wave strikes on 
shallow-water vertical hydrotechnical objects: deaerated strikes and compressed-blunt 
strikes [2] (Fig. 6). 
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A B 
 
Rys. 6. Schematy uderzenia fali o pionową płytkowodną konstrukcję hydrotechniczną  
A – uderzenie odpowietrzone, B – sprężająco-tępe (na podstawie [2]). 
 

Uderzenie odpowietrzone powstaje, gdy fala rozbija się w pewnej odległości od 
budowli i zbliża się do niej na dłuższej drodze nie załamując się więcej. Natomiast 
uderzenie sprężająco-tępe (młotkowe) powstaje, gdy fala rozbija się u podnóża 
konstrukcji zamykając pomiędzy skłonem fali a ścianą konstrukcji poduszkę powietrzną, 
która ulega sprężeniu. Większe siły na uderzaną konstrukcję oddziaływają przy 
uderzeniu odpowietrzającym, przy uderzeniu typu młotkowego sprężona poduszka 
powietrza zazwyczaj odgrywa rolę amortyzatora. Z punktu widzenia operatora pojazdu 
ROV obydwa uderzenia są jednak niebezpieczne, mogą spowodować utratę kontroli nad 
pojazdem i uderzenie jednostką głębinową o konstrukcję badanej budowli. Kolejnym 
parametrem, który należy brać pod uwagę podczas inspekcji budowli płytkowodnej jest 
wysokość nabiegania fali (Rys. 7).  

 

 
 

Rys. 7. Wysokość nabiegania fali Zn (na podst. [2]). 
 

Jest to maksymalne wzniesienie (lub obniżenie) powierzchni sfalowanej wody 
przy ścianie mierzone od powierzchni równowagi. Wielkość ta ma wpływy na wartość 
naporu hydrodynamicznego oddziaływującego na budowlę. Natomiast w zależności od 
tego czy na ścianę budowli trafi szczyt czy dno fali, zmienia się kierunek działania siły jej 
naporu na konstrukcję (Rys. 8).  
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Fig. 6. Schemes of wave strikes on a vertical shallow-water hydrotechnical construction 
A – deaerated strike, B – compressed-blunt strike (based on [2]). 
 

A deaerated strike is produced when a wave breaks at a certain distance from the 
construction and approaches it covering a longer distance without breaking again.  
A compressed-blunt (hammer) strike, on the other hand, takes place when a wave breaks 
at the foot of a construction closing in an airbag between the wave’s bend and the wall of 
the construction, which is then subject to compression. Usually a deaerated strike has  
a greater impact on the construction than a hammer strike, as in the latter the 
compressed air bag serves as a shock absorber. However, from the point of view of an 
ROV operator both forces are dangerous, as they may cause loss of control over the 
vehicle and toss the vehicle against the inspected construction. Another parameter that 
needs to be considered during an inspection of a shallow-water construction is the wave 
run-up height (Fig. 7). 
 

 
Fig. 7. Wave run-up height Zn (based on [2]). 

 
A wave run-up height is the maximum rise (or decrease) of wave water at the 

wall measured from the balance level. Its value influences the value of the hydrodynamic 
impact on the construction, the fact of whether the wall is hit with the wave’s peak or 
bottom changes the direction of its impact on the construction (Fig. 8). 
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 A B  

 
Rys. 8. Pionowy rozkład naporu hydrodynamicznego na ścianę pionową, gdy po drugiej 
stronie budowli natrafia na nią szczyt fali (A) lub dno fali (B) – (na podst. [14]), Zn – wysokość 
nabiegowa fali, h – głębokość w akwenie, hb – minimalna bezpieczna głębokość dla ROV,  
h1 – wysokość strefy bezpiecznej dla ROV.  
 

W przypadku, gdy na budowlę natrafia szczyt fali, napór jest skierowany od 
strony morza ku ścianie i jego największa wartość występuje na wysokości 
odpowiadającej położeniu powierzchni równowagi. Gdy na budowlę trafia dno fali napór 
ten skierowany jest ku morzu, a jego maksymalna wartość występuje na wysokości 
odpowiadającej położeniu dna fali. Co oznacza, że w zakresie  Zn na pojazd ROV będą 
naprzemiennie działały siły dopychające lub odpychające go od badanej konstrukcji, co 
będzie utrudniało sterowanie jednostką głębinową i może doprowadzić do uderzenia  
o badaną konstrukcję.  

Opisane powyżej zjawiska powodują, że inspekcja płytkowodnej konstrukcji 
hydrotechnicznej małym i lekkim pojazdem ROV jest utrudniona i należy wprowadzić 
ograniczenia związane z orientacyjną wysokością nabiegową fali. Pojazd w strefie 
przybojowej będzie niestabilny i miotany zmianami kierunku siły naporu, co stwarza 
zagrożenie dla jego konstrukcji i utrudnia ogląd wizyjny – obraz niestabilny, trudności  
w utrzymaniu kadru na konkretnym elemencie. Teoretycznie można założyć, że 
bezpieczne dla pojazdu jest działanie w strefie przybojowej na minimalnej głębokości:  
 

 (1) 
 

Dla pojazdu o wysokości 550 mm (LBV) można się spodziewać, że wysokość 
nabiegowa fali rzędu 30 cm3 będzie już problematyczna. Ponieważ przy takiej wysokości 
nabiegowej powstaje strefa około 60 cm ( Zn), w której trudno zapanować na ruchem  
i trajektorią pojazdu. Korzystając z zależności powyżej określi się minimalną głębokość 
bezpieczną dla jednostki ROV poniżej największych wartości i zmian sił naporu, a pojazd 
będzie działał w strefie bezpiecznej o wysokości h1 – Rys. 8.  
 

 

 

 
 

                                                 
3
 Wartość do zweryfikowania podczas prób w warunkach rzeczywistych. 
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Fig. 8. Vertical distribution of hydrodynamic impact on a vertical wall struck on the other side 
by the peak (A) or the bottom of the wave (B) – (based on [14]), Zn – wave run-up height,  
h – water depth, hb – minimum safe depth for an ROV, h1 – the height of an ROV’s safe zone. 
 

When a construction is hit by a wave’s peak, the impact is directed away from the 
sea and towards the wall and its highest value is reached at the height corresponding to 
the balance level. On the other hand, when a construction is struck by a wave’s bottom 
the impact is directed towards the sea and its maximum value is reached at the height 

equal to the wave’s bottom height. This means that in the  Zn range the ROV will be 
affected by alternating pushing and repulsive forces in relation to the inspected 
construction, which will impede the control of the vessel and may result in its hitting 
against the construction. 

The said phenomena results in the inspection of shallow-water hydrotechnical 
constructions with small and light ROVs being difficult and, thus, requires the 
implementation of certain limitations related to an approximate wave run-up height.  
A vehicle situated in the impact zone will be unstable and tossed by the changing impact 
forces, which pose a threat to the ROV and makes visual inspection particularly difficult – 
the picture is unstable, it being difficult to maintain frames on particular elements. 
Theoretically it may be assumed that the safest area for the vehicle is to operate in the 
impact zone at the minimum depth: 
 

 (1) 
 

We may assume that for the vehicle with the height of 550 mm (LBV) the wave 
run-up height of 30 cm will already be problematic4 , as at such a run-up height a zone of 

ca. 60 cm ( Zn) is created in which it is difficult to maintain control over the vehicle’s 
movement and trajectory. The above interrelation may be used to determine the 
minimum safe depth for an ROV below the highest values and fluctuations of impact 
forces, and the vehicle will operate in a safe zone of the height equal to h1– Fig. 8. 
 

 

 

 

                                                 
3 Value to be verified during trials performed in real conditions. 
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Rys. 9. Algorytm wykonania inspekcji płytkowodnego obiektu hydrotechnicznego przy pomocy 
pojazdu ROV działającego z pokładu pojazdu USV [14]. 
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Fig. 9. Algorithm for a shallow-water object inspection with the use of an ROV operated from 
the deck of a USV [14] 
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Na rysunku 9 przedstawiono proponowany algorytm realizacji inspekcji 
płytkowodnego obiektu hydrotechnicznego wykonywanej za pomocą pojazdu ROV 
działającego z pokładu pojazdu USV. Algorytm przewiduje rozpoczęcie działania po 
wskazaniu obiektu do inspekcji. Podobnie jak w poprzednich algorytmach w pierwszej 
kolejności weryfikowana jest prognoza pogody. Potem jest sekwencja powtarzających 
się czynności związanych z dojściem do obiektu i przygotowaniem do wodowania 
pojazdu ROV. Przed jego zwodowaniem należy szacunkowo określić wysokość 
nabiegową fali i obliczyć głębokość bezpieczną. Jeśli głębokość w akwenie jest mniejsza 
od dwukrotnej wysokości nabiegowej inspekcja nie będzie możliwa. Następnie należy 
sprawdzić czy wysokość strefy bezpiecznej jest większa od wysokości pojazdu (hROV). 
Jeśli tak pojazd będzie mógł pracować pomiędzy dnem a poziomem odpowiadającym 
głębokości bezpiecznej. Ponieważ płytkowodne budowle portowe cechuje duży wymiar 
wielkości liniowych może się okazać, że inspekcja całego obiektu przy jednym 
zanurzeniu pojazdu ROV nie będzie wykonalna. W takim przypadku należy wynurzyć 
pojazd, zmienić pozycję USV względem obiektu i czynności powtórzyć.  
 

PODSUMOWANIE  
 

W niniejszym materiale przedstawiono dwa wybrane algorytmy działania 
podczas wykonywania inspekcji podwodnej z wykorzystaniem pojazdu typu ROV dla 
którego jednostką bazową jest bezzałogowy pojazd powierzchniowy (USV). Algorytmy 
opracowano w ramach realizacji projektu rozwojowego Nr O R00 0106 12 
wykonywanego przez konsorcjum składające się z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły 
Technik Komputerowych, Akademii Marynarki Wojennej i przedsiębiorstwa Sprint S.A. 
Dla potrzeb projektu opracowano szereg innych algorytmów inspekcji obiektów 
podwodnych. Wyboru obiektów podwodnych dokonano w oparciu o klasę projektową 
wykorzystanej w projekcie łodzi USV i prawdopodobieństwo wystąpienia określonej 
klasy obiektu podwodnego w konstrukcyjnym rejonie jej pływania4. Pominięto obiekty 
militarne, takie jak miny i torpedy, gdyż wykorzystanie pojazdu LBV do inspekcji tego 
typu obiektów może być problematyczne. Taktyka działania w tym przypadku 
przewiduje po wykryciu celu oznaczenie go nadajnikiem hydroakustycznym  
i pozostanie w rejonie aż do przybycia oddziału niszczącego lub umieszczenie ładunku 
niszczącego na obiekcie albo przecięcie liny kotwicznej miny w wybranym miejscu. 
Aktualna konfiguracja systemu z pojazdem LBV nie umożliwia podjęcia takich czynności. 
W tym przypadku, na obecnym etapie prac, jeśli opisywany system inspekcyjny natrafi 
na taki cel proponuje się dokładne oznaczenie pozycji, powiadomienie odpowiednich 
służb i odejście z rejonu. Natomiast inspekcja takich obiektów militarnych jak zatopiona 
broń długa lub krótka (małe obiekty denne) zasadniczo nie różni się procedurą od 
inspekcji obiektu humanoidalnego.  

W pracy założono, że jednostką bazową dla pojazdu inspekcyjnego będzie zdalnie 
sterowany pojazd powierzchniowy Ededron. Pojazd ten docelowo ma również spełniać 
rolę autonomicznej jednostki powierzchniowej, ale na obecnym etapie prac sugeruje się, 
aby podczas realizacji misji inspekcyjnych pojazd pracował w trybie sterowania 
zdalnego. Jako jednostkę inspekcyjną w opracowaniu założono pojazd ROV produkcji 
SeaBotix o nazwie LBV 2002, który z dodatkowo zakupionym wyposażeniem mieści się  
w prostopadłościanie o wymiarach 550x360x580 mm (masa w powietrzu 21,6 kg,  
w wodzie 0,54kg).  

 
                                                 
4
 Dyrektywa UE 94/25/WE z dn. 16.06.1994 roku: Załącznik 1: klasa C: żegluga przybrzeżna, duże 

zatoki, zalewy, jeziora i rzeki, w warunkach wiatru o sile do 6B włącznie i przy fali o wysokości 
znaczącej do 2 metrów włącznie. 
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Fig. 9 presents the proposed algorithm for a shallow-water hydrotechnical object 
inspection carried out with the use of an ROV operated from the deck of a USV. The 
algorithm provides for operation commencement after the indication of an object for 
inspection. Similarly to the previous algorithms, the first step encompasses the 
verification of weather forecast. Next, it is followed by a sequence of repetitive activities 
connected with the USV approaching the object and preparation of an ROV for launching. 
Before the launch it is necessary to determine the wave run-up height and calculate the 
safe depth. If the depth of a body of water is lower than the value of a doubled run-up 
height the inspection is identified as unfeasible. Next, it is checked whether the height of 
the safe zone is higher than the vehicle height (hROV). If so, the vehicle will be able to 
operate between the sea bottom and the level corresponding to the defined safe depth. 
Since shallow-water port constructions are characterised by high linear values it may 
turn out that the inspection of the whole object will not be possible with a single 
submergence of an ROV. In such a situation it is necessary to bring the vehicle to the 
surface, change the USV’s position with regard to the object and repeat the above 
activities. 
 

SUMMARY  
 
The presented material shows two selected algorithms for carrying out an 

underwater inspection with the use of a vehicle type ROV with the base vessel being an 
unmanned surface vehicle (USV). The algorithms have been prepared within the 
development project No. O R00 0106 12 executed by a consortium consisting of the 
Polish-Japanese Institute of Information Technology, the Polish Naval Academy and the 
enterprise SPRINT S.A. The project also resulted in the preparation of a number of other 
algorithms for the inspection of underwater objects. The selection of underwater objects 
was based on the project class used in the design of the USV and the probability of 
occurrence of a specified underwater object class in the constructive region of its 
operation5. Military objects, such as mines and torpedoes, were omitted, as the use of an 
LBV in an inspection of objects of this type may be troublesome. The tactics in this case 
rests in marking the target with a hydro-acoustic transmitter after its detection and 
remaining in the operational region until the arrival of a disposal squad, placing  
a destructive charge on an object or cutting off the anchor rope of a mine in a specified 
place. Current system configuration of an LBV does not allow undertaking such activities. 
Therefore, if at the present stage of works the described inspection system should 
encounter such a target it is proposed that the target is precisely marked, the proper 
services are notified and the vehicle is removed from the operational region. An 
inspection procedure of such military objects as sunken handguns or other firearms 
(small objects deposited at the sea bottom), on the other hand, does not significantly 
differ from an inspection of a humanoid object. 

In the project it was assumed that the base vessel for an inspection vehicle would 
be a remotely operated surface vehicle Ededron. In prospect, this vehicle is also to fulfil 
the role of an autonomous surface vessel; however, at the current stage of works it is 
suggested that in the realization of inspection missions the vehicle will be operated in  
a remote control mode. 

 
 

                                                 
4 EU Directive 94/25/EC as of 16.06.1994: Appendix 1: Class C: coastal navigation, large bays, 
lagoons, lakes and rivers with wind force up to 6B inclusively and significant wave height up to  
2 metres inclusively. 
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Dla tej konstrukcji wprowadzono kilka ograniczeń wynikających  
z zapewnienia bezpieczeństwa jednostki głębinowej w czasie realizacji inspekcji. 
Warunki te w szczególności dotyczą realizacji inspekcji podwodnej części kadłuba 
jednostki pływającej i obiektu hydrotechnicznego. Są to działania częściowo lub  
w całości realizowane w strefie oddziaływania fali powierzchniowej lub w strefie 
przybojowej. Wykonanie tych działań małym i lekkim pojazdem jest utrudnione, 
jednostka głębinowa jest w tych strefach mało stabilna i miotana zmianami kierunku 
działania sił naporu hydrodynamicznego. Raczej nie należy się spodziewać, aby zdolności 
układu napędowego pojazdu LBV przezwyciężyły te przeciwności, co potwierdzają 
doświadczenia z eksploatacji jednostek o większej masie i sile uciągu. Podczas inspekcji 
kadłuba jednostki wprowadzono ograniczenie wykonania przeglądu strefy górnej dla 
jednostki poza portem o wartości hmin = 4m (minimalna głębokość operacyjna ROV),  
a dla jednostki w porcie o wartości hmin = 2m (minimalna głębokość operacyjna pojazdu 
ROV). Natomiast dla pracy w strefie przybojowej wprowadzono ograniczenie pracy 
uzależnione od wysokości nabiegowej fali. Gdzie bezpieczna głębokość dla pojazdu jest 
wynikiem odejmowania od głębokości akwenu dwukrotnej wartości tej wysokości.  

Dla wszystkich omawianych przypadków inspekcji wprowadzono ograniczenie 
stanu morza dla podjęcia działania do 3, co wynika z przepisów o realizacji prac 
podwodnych. W przypadku wodowania pojazdu ROV z pokładu jednostki USV 
wprowadzono ograniczenie do stanu morza 2 ze względu na nieznane obecnie 
ograniczenia systemu wodowania. Parametry sugerowanych ograniczeń zostały 
zaproponowane na podstawie teorii i wieloletniej eksploatacji różnych jednostek ROV. 
Wartości tych ograniczeń dla dedykowanej w projekcie konstrukcji pojazdu i systemu 
wodowania należy ustalić podczas badań całego systemu w warunkach rzeczywistych. 
Oprócz tego podczas badań proponuje się zweryfikować zakres operacyjnego 
wykorzystania pojazdu LBV w obecnej konfiguracji.  
 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 – 2012 jako 

projekt rozwojowy Nr O R 00 0106 12. 
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An indicated inspection vessel was an ROV manufactured by SeaBotix with the 
name of LBV 2002, which together with additionally purchased equipment is fitted in  
a cuboidal container with the dimensions of 550x360x580 mm (weight in the air 21.6 kg, 
in water 0.54kg). In order to ensure safety of an underwater vehicle during the 
inspections it was necessary to introduce several limitations. These conditions 
particularly relate to an underwater inspection of part of the hull of a vessel and  
a hydrotechnical object, since such operations are partly or completely realized in the 
regions affected by surface waves or in the impact zone. Executing such operations with 
a small and light vehicle is difficult – an underwater vessel is unstable and tossed by the 
changing hydrodynamic impact forces. It should not be expected that the driving system 
of an LBV could overcome such adversities, which is confirmed with the experiments 
employing vessels of a greater mass and thrust. It was decided that hull inspection would 
be limited to the inspection of its upper part for a vessel outside the port with the value 
of hmin = 4m (ROV’s minimum operational depth), and for a vessel in the port with the 
value of hmin = 2m (ROV’s minimal operational depth). In relation to operations 
undertaken in the impact zone the limitation was to depend on the wave’s run-up height, 
where the safe depth for the vehicle is a result of subtracting from the depth of a body of 
water of a double value of this height.  

In all the discussed inspections, the operations were undertaken for sea states of 
up to 3, as results from the regulations on underwater works implementation. In the case 
of ROV launching from the deck of an USV the sea state was limited to 2 due to currently 
unknown limitations of the launch system. The parameters of the suggested limitations 
have been proposed on the basis of available theory and a long standing use of various 
ROV vessels. The values regarding the vehicle construction and the launch system 
proposed in the project are to be determined in real conditions. Apart from that it is 
suggested that the research provides the verification of LBV’s operational scope in its 
present configuration. 
 

Scientific work financed from educational funds in the years 2010 – 2012 as  
a development project No. O R 00 0106 12. 
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AAAACTIV ITY  TACTICS  OF ACTIV ITY  TACTICS  OF ACTIV ITY  TACTICS  OF ACTIV ITY  TACTICS  OF AN UNMANNED UNDERWATEN UNMANNED UNDERWATEN UNMANNED UNDERWATEN UNMANNED UNDERWATER R R R 

RRRREMOTELY EMOTELY EMOTELY EMOTELY OOOOPERATED PERATED PERATED PERATED VVVVEHICLE  FROM THE DECKEHICLE  FROM THE DECKEHICLE  FROM THE DECKEHICLE  FROM THE DECK         

OF AN UOF AN UOF AN UOF AN UNMANNED SURFACE VEHINMANNED SURFACE VEHINMANNED SURFACE VEHINMANNED SURFACE VEHICLE  IN  UNDERWATER CLE  IN  UNDERWATER CLE  IN  UNDERWATER CLE  IN  UNDERWATER 

INSPECTION TASKSINSPECTION TASKSINSPECTION TASKSINSPECTION TASKS     

 
 

The article presents two exemplary algorithms for the operation of an 
underwater Remotely Operated Vehicle (ROV) cooperating with an Unmanned Surface 
Vehicle (USV) in inspection tasks. The algorithms were worked out within the frames of 
the development project No. O R00 0106 12, conducted by a scientific-industrial 
consortium consisting of the Polish-Japanese Institute of Information Technology, the 
Polish Naval Academy and the enterprise SPRINT S.A. The project involves the 
construction of a technology demonstrator of an autonomous surface boat fulfilling tasks 
related to perimetric protection and, at the same time, serving as a carrier for an ROV. All 
the algorithms prepared within the project encompass the inspection of underwater 
objects selected on the basis of a design class of the USV used in the project as well as the 
probability of occurrence of a certain class of underwater objects in the constructive 
region of its operation. The base unit for the ROV used in the operations was a USV 
constructed within another project, whereas the inspection unit was an ROV type LBV 
200. 
 
Key words: underwater works technology, parametric protection, unmanned underwater 

vehicle. 
 
 

ÒÀÊÒÈÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß ÁÅÑÒÀÊÒÈÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß ÁÅÑÒÀÊÒÈÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß ÁÅÑÒÀÊÒÈÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß ÁÅÑÏÈËÎÒÍÎÃÎ ÏÈËÎÒÍÎÃÎ ÏÈËÎÒÍÎÃÎ ÏÈËÎÒÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ 

ROVROVROVROV    Ñ ÏÀËÓÁÛ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÎÉÑ ÏÀËÓÁÛ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÎÉÑ ÏÀËÓÁÛ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÎÉÑ ÏÀËÓÁÛ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÎÉ    ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ËÎÄÊÈ Â ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ËÎÄÊÈ Â ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ËÎÄÊÈ Â ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ËÎÄÊÈ Â ÇÀÄÀ×ÀÕ ÇÀÄÀ×ÀÕ ÇÀÄÀ×ÀÕ ÇÀÄÀ×ÀÕ 

ÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈßÍÈßÍÈßÍÈß    

 

 
В настоящим документе представлены два примера алгоритмов действия 

глубоководного аппарата ROV, сотрудничающего с беспилотным поверхностным 

транспортным средством (USV) в задачах инспекционных. Алгоритмы 

разработаны в рамках проекта развития Nr O R00 0106 12 осуществляемого 

научно-промышленным консорциум, состоящий из Польско-Японского Института 

Технологии Информационной, Военно-Морской Академии и специалистов Спринт 

СА.  

Проект предусматривает строительство  демонстратора технологий 

автономного наземного аппарата, который выполняет задания, связанные  

с охраной периметра и в тоже время выступающий в качестве хоста для 

подводного аппарата с дистанционным управлением типа ROV. Все разработанные 

алгоритмы в рамках проекта включают обследование подводных объектов, 

выбранных на базе дизайна используемой в проекте лодки USV и вероятность 

возникновения определенного класса объекта в структурной области ей плавания. 
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В качестве базовой единицы для аппарата ROV использовано аппарат USV 

,построенный в рамках другого проекта, a как устройство инспекционное- аппарат 

ROV  типа LBV 2002. 

 

Ключевые слова: технология подводной работы, охрана периметра, беспилотный 

подводный аппарат, беспилотное поверхностное транспортное средство. 
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SSSSTANDARD TANDARD TANDARD TANDARD SSSS----57575757     JAKO NOJAKO NOJAKO NOJAKO NOŚŚŚŚNIK DANYCH DLA NIK DANYCH DLA NIK DANYCH DLA NIK DANYCH DLA 

UPROSZCZONEJ MAPY NAUPROSZCZONEJ MAPY NAUPROSZCZONEJ MAPY NAUPROSZCZONEJ MAPY NAWIGACYJNEJWIGACYJNEJWIGACYJNEJWIGACYJNEJ     

 
 

W artykule zaprezentowano wyniki analizy standardu S-57 pod kątem możliwości 

kodowania danych dla uproszczonej mapy nawigacyjnej z wyodrębnionymi obszarami do 

bezpiecznego manewrowania bezzałogowym pojazdem nawodnym (ang. Unmanned 

Surface Vehicle - USV). 

W pierwszej jego części ukazano teoretyczny model danych specyfikowany dla 

elektronicznej mapy nawigacyjnej (ang. Electronic Navigational Chart - ENC). 

W drugiej, ogólne zasady kodowania danych opisowych i geometrycznych na 

poziomie zbioru danych i rekordu. 

W trzeciej, scharakteryzowano obiekty przestrzenne, które powinny być kodowane 

w ENC i wykorzystywane przy budowie uproszczonych map nawigacyjnych. 

 

Słowa kluczowe: uproszczona mapa nawigacyjna, obszary bezpiecznego manewrowania, 

autonomiczny system nawigacyjny. 
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WSTĘP 
 

Podstawowym zadaniem systemu autonomicznej nawigacji pojazdu nawodnego 
jest ciągłe wypracowywanie kursu i prędkości dojścia do określonego punktu  
z uwzględnieniem informacji o otoczeniu. W przypadku autonomicznego pojazdu 
nawodnego manewrującego na akwenach morskich informację o otoczeniu można 
podzielić na dwie grupy. Dane dynamiczne ze współrzędnymi pozycji, parametrami 
ruchu innych jednostek pływających pozyskane z radaru i systemu automatycznej 
identyfikacji oraz dane statyczne o środowisku morskim pozyskane z elektronicznej 
mapy nawigacyjnej (Rys. 1.). 

 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy części programowej autonomicznego systemu nawigacyjnego USV. 
 
Dane statyczne definiowane są jako zbiory plików (wymiany) kodowanych 

zgodnie ze Standardem Wymiany Cyfrowych Danych Hydrograficznych (ang. Transfer 
Standards for Digital Hydrographic Data) - zwanym „S-57”. Standard ten definiuje,  
w „Katalogu Obiektów”, kilkaset klas obiektów, atrybutów oraz dziedzin atrybutów. 
Dostarczone wraz ze standardem klasy obiektów i ich atrybuty pozwalają na opisanie 
większości, niezbędnych do umieszczenia na morskich mapach nawigacyjnych, obiektów 
świata rzeczywistego.  

W projekcie przyjęto, iż system autonomicznej nawigacji wykorzystywał będzie 
uproszczoną mapę nawigacyjną. Jej zawartość zostanie ograniczona do klas obiektów  
i ich atrybutów, które odwzorowują na mapie wyłącznie obszary bezpieczne pod 
względem nawigacyjnym do realizacji misji pojazdu nawodnego. 
Przyjęte założenie dało podstawę do określenia nowego kierunku badań. Ich celem była 
analiza standardu „S-57”, prowadzona pod kątem oceny modelu teoretycznego danych, 
zasad kodowania klas obiektów i ich atrybutów oraz wyboru klas obiektów użytecznych 
przy budowie uproszczonej mapy nawigacyjnej. 
Uogólniony opis otrzymanych z analizy wyników przedstawiono w niniejszym artykule. 
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INTRODUCTION 
 

The basic task of an autonomous navigation system of a surface vehicle rests in 
constant specification of its course and speed, leading it to a specified destination point, 
with consideration of the information on the vehicle’s surroundings. While speaking 
about manoeuvring an autonomous surface vehicle at sea, the information on the 
surroundings may be classified into two categories: dynamic data with location 
coordinates, movement parameters of other vessels present on the body of water 
obtained from the radar and automatic identification system, and statistical data on the 
marine environment obtained from an electronic navigational chart (Fig. 1.). 

 

 
Fig. 1. Block diagram of the programme part of the autonomous navigational system in a USV. 

 
Statistical data are defined as file (exchange) sets encoded in accordance with 

Transfer Standards for Digital Hydrographic Data – the so-called S-57. The standard 
defines in an ‘Object Catalogue’ several hundred classes of objects, attributes and 
attribute fields. Object’s classes and their attributes provided with the standard, allow 
for the description of the majority of objects of the real world that need to be placed on 
nautical navigational maps.  

In the project it was assumed that the autonomous navigational system will be 
based on a simplified navigational chart. Its content is to be limited to the object classes 
and attributes that reflect on the map only those areas that are navigationally safe in 
order to enable mission realization of a surface vehicle. 

The adopted assumption provided the basis for determining a new research 
direction. The objective of the research was the carrying out of an analysis of S-57 
standard with regard to the evaluation of the theoretical data model, principles for 
encoding object classes and their attributes, as well as selection of useful object classes 
when construing a simplified navigational chart. 

This article presents a general description of the results of such an analysis. 
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1. TEORETYCZNY MODEL DANYCH ENC 
 
Standard „S-57” został zaprojektowany przez Grupę Roboczą Komitetu IHO  

ds. Wymagań Hydrograficznych dla Systemów Informacyjnych (ang. Committee on 

Hydrographic Requirements for Information Systems - CHRIS).w celu umożliwienia 
przekazywania danych opisujących model świata rzeczywistego. Reżim hydrograficzny 
uważa się za geoprzestrzenny, czyli taki który definiuje jednostkowe elementy 
rzeczywistości jako kombinację charakterystyk opisowych i przestrzennych. W ramach 
takiego modelu zbiory charakterystyk są definiowane za pomocą pojęć obiektów cech  
i obiektów przestrzennych [1, 2, 3, 4]. 
Każda klasa obiektów jest wyspecyfikowana w sposób standardowy, pod następującymi 
nagłówkami: 
− klasa obiektu: nazwa obiektu, 
− akronim: sześcioznakowy kod określony dla danej klasy obiektu, 
− kod: liczba całkowita używana podczas kodowania, 
− zbiór atrybutów: podzielono go na trzy kategorie: 

o atrybut A, który definiuje indywidualne cechy obiektu, 
o atrybut B, który dostarcza informacji odpowiedniej do wykorzystania danych 

dla systemów wizualizacji, 
o atrybut C, który dostarcza administracyjnej informacji o obiekcie, 

− definicja: tam, gdzie jest to możliwe, każda klasa obiektów jest zdefiniowana oraz 
podane jest źródło definicji, 

− dokumenty: które stanowiły pomoc w definiowaniu i opisie klas obiektów: 
o INT 1, to publikacja wskazująca numer sygnatury obiektu odniesionego do 

mapy papierowej, zawarty w „Międzynarodowych Seriach Map Morskich INT 
1 – Znaki, Skróty, terminologia stosowana na Mapach Morskich”, 

o M-4, to publikacja wskazująca numer paragrafu w „Specyfikacji mapowej 
IHO”. 

Każdy atrybut jest określony w standardowy sposób, występując pod następującymi 
nagłówkami: 

− atrybut: nazwa atrybutu, 
− akronim: sześcioznakowy kod określony dla danego atrybutu, 
− kod: liczba całkowita używana podczas kodowania, 
− rodzaj atrybutu: jednoznakowy kod rodzaju atrybutu. 

Poniżej przedstawiono przykładową, katalogową definicję pławy odosobnionego 
niebezpieczeństwa [11]. 
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1. ENC THEORETICAL DATA MODEL  
 

The S-57 standard was designed by the Committee on Hydrographic 
Requirements for Information Systems – CHRIS, in order to enable transfer of data 
describing the real world model. The Hydrographic regime is seen as geospatial,  
i.e. defining individual elements of the reality as a combination of descriptive and spatial 
characteristics. Sets of characteristics within such a model are defined with the use of the 
terms of feature objects and spatial objects [1, 2, 3, 4]. 
Each object class is specified in a standard way, under the following headings: 

- object class: object name, 
- acronym: a six-character code specified for a given object class, 
- code: an integer used in encoding,  
- attribute set: divided into three categories: 

o attribute A, defining object’s individual characteristics, 
o attribute B, providing suitable information enabling the use of data by 

visualization systems, 
o attribute C, providing administrative information on an object, 

- definition: whenever possible each object class is defined and the definition 
source is quoted, 
- documents: helping to provide object class definitions and descriptions: 

o INT 1, a publication indicating the signature number of an object referring 
to a paper map included in the ‘International Chart Series INT 1 – Symbols, 
Abbreviations, Terms used on Charts’, 

o M-4, a publication indicating paragraph number in ‘IHO Chart 
Specification’. 

Each attribute is defined in a standard way, under the following headings: 
- attribute: attribute name, 
- acronym: a six-character code specified for a given attribute, 
- code: an integer used in encoding, 
- attribute type: a one-character code specified for a given attribute type. 

Below we present a sample catalogue definition of a buoy of an isolated danger [11]. 
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GEO OBJECT CLASSES 

 
 
Acronym: BOYISD                                                                             Code: 16 
 
 
Set Attribute_A: BOYSHP; COLOUR; COLPAT; CONRAD; DATEND; DATSTA; 

MARSYS; NATCON; NOBJNM; OBJNAM; PEREND; PERSTA; 
STATUS; VERACC; VERLEN; 

 
Set Attribute_B:      INFORM; NINFOM; NTXTDS; PICREP; SCAMAX; SCAMIN; TXTDSC; 
 
Set Attribute_C:      RECDAT; RECIND; SORDAT; SORIND; 
 
 
Definition: 
 
A buoy is a floating object moored to the bottom in a particular place, as an aid to 
navigation or for other specific purposes. (IHO Dictionary S-32 5th Edition, 565). 
 
A isolated danger buoy is a buoy moored on or above an isolated danger of limited 
extent, which has navigable water all around it. (UKHO NP735, 5th Edition) 
 
References: 
 

INT 1:  IQ 130.4; 
 

M-4:  461; 
 
Remarks: 
 
Topmark, light, fog signal, radar reflector and retro-reflector are separate objects. 
 
Distinction: buoy lateral; buoy safe water; buoy cardinal; buoy special purpose/general; 
mooring/warping facility; 
 

2. ZASADY KODOWANIA DANYCH OPISOWYCH I GEOMETRYCZNYCH 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Produktu ENC obiekty przestrzenne definiowane w ENC 
należy kodować z użyciem topologii typu „łańcuch – węzeł”. Topologia typu „łańcuch – 
węzeł” jest to zbiór węzłów i krawędzi. Każda krawędź musi być odniesiona do 
połączonego węzła jak do swojego początku i końca (które mogą być tym samym 
węzłem). Geometria odnoszącego się do krawędzi węzła nie jest częścią krawędzi. 
Obiekty wektorowe mogą być współdzielone, nie mogą być natomiast powielane. 
Reprezentacje punktowe są kodowane jako węzły (izolowane lub połączone). 
Reprezentacje liniowe są kodowane jako serie krawędzi i połączonych węzłów. 
Reprezentacje obszarowe są kodowane jako zamykające się pętle krawędzi, 
rozpoczynających się i kończących na wspólnym połączonym węźle [6, 7]. 

 

Object Class: Buoy, isolated danger 
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GEO OBJECT CLASSES 

 
 
Acronym: BOYISD                                                                             Code: 16 
 
 
Set Attribute_A: BOYSHP; COLOUR; COLPAT; CONRAD; DATEND; DATSTA; 

MARSYS; NATCON; NOBJNM; OBJNAM; PEREND; PERSTA; 
STATUS; VERACC; VERLEN; 

 
Set Attribute_B:      INFORM; NINFOM; NTXTDS; PICREP; SCAMAX; SCAMIN; TXTDSC; 
 
Set Attribute_C:      RECDAT; RECIND; SORDAT; SORIND; 
 
 
Definition: 
 
A buoy is a floating object moored to the bottom in a particular place, as an aid to 
navigation or for other specific purposes. (IHO Dictionary S-32 5th Edition, 565). 
 
A isolated danger buoy is a buoy moored on or above an isolated danger of limited 
extent, which has navigable water all around it. (UKHO NP735, 5th Edition) 
 
References: 
 

INT 1:  IQ 130.4; 
 

M-4:  461; 
 
Remarks: 
 
Topmark, light, fog signal, radar reflector and retro-reflector are separate objects. 
 
Distinction: buoy lateral; buoy safe water; buoy cardinal; buoy special purpose/general; 
mooring/warping facility. 

 
2. PRINCIPLES FOR ENCODING DESCRIPTIVE AND GEOMETRIC DATA 
 
In accordance with ENC Product Specification, spatial objects defined in an ENC 

should be encoded with the use of topology type ‘chain – node’. The ‘chain – node’ 
topology is a set of knots and edges. Each edge must refer to a connected node, as to its 
beginning and end (which may be a part of the same node). The geometry of the node 
referring to the edge is not a part of the edge. Vector objects may be shared, however not 
copied. Dot representations are encoded as nodes (isolated or connected). Linear 
representations are encoded as series of edges and connected nodes. Field 
representations are encoded as enclosing edge loops, beginning and ending in the same 
connected node [6, 7]. 

 

Object Class: Buoy, isolated danger 
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Rys. 2. Topologia typu „łańcuch – węzeł” [7]. 

 
Pliki ENC są oparte na rekordach logicznych ISO/IEC 8211. Podstawowym 

elementem pliku ISO/IEC 8211 jest rekord logiczny (ang. Logical Rekord - LR). Pierwszy 
LR pliku ISO/IEC 8211 nosi nazwę „Rekord opisowy danych” (ang. Data Descriptive 
Rekord - DDR) i zawiera opis struktury logicznej rzeczywistych danych zawartych  
w pliku. Wszystkie pozostałe rekordy ISO /IEC 8211 są nazywane „Rekordami danych”  
i zawierają rzeczywiste dane przeznaczone do wymiany. Podstawowa struktura pliku 
ENC została zaprezentowana na Rys. 3. 
 

 

 
Rys. 3. Struktura pliku ENC [8]. 
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Fig. 2. ‘Chain – node’ topology [7]. 

 
ENC files are based on logical records ISO/IEC 8211. The fundamental element of 

the ISO/IEC 8211 file is a logical record - LR. The first LR of the ISO/IEC 8211 file is 
called a Data Descriptive Record (DDR) and contains a description of a logical structure 
of actual data included in the file. All the remaining ISO /IEC 8211 records are called Data 
Records and contain actual data aimed for an exchange. The basic structure of an ENC file 
has been presented in Fig. 3. 
 

 
Fig. 3. ENC file structure [8]. 
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Każdy rekord logiczny składa się z: 
− nagłówka, 
− katalogu, 
− obszaru pól. 

Do poruszania się po rekordach, znajdujących się w pliku ENC, służy identyfikator 
rekordu określony czterema następującymi znakami „0001”. Przed identyfikatorem 
rekordu znajduje się jego nagłówek. Według ISO/IEC 8211 struktura nagłówkowa musi 
mieć następującą postać (Tabela 1). 

 
Tabela 1. 

 
Struktura nagłówkowa rekordu danych [8]. 

 Numer 
bajtu 

Długo ś
ć [bajt] Nazwa pola Zawarto ść i specyfikacja 

podpola 

0 5 Długość rekordu liczba bajtów w rekordzie 

5 1 Poziom wymiany SPACJA 

6 1 Identyfikator nagłówka „D” 

7 1 
Wskaźnik rozszerzenia 

kodu wbudowanego SPACJA 

8 1 Numer wersji SPACJA 

9 1 Wskaźnik zastosowania SPACJA 

10 2 Długość kontrolki pola 2 SPACJE 

12 5 
Adres bazowy obszaru 

pola 

adres bazowy obszaru pola 
(liczba bajtów w nagłówku i w 

katalogu) 

17 3 
Wskaźnik wymienionego 

zestawu znaków 
3 SPACJE 

20 1 
Wielkość pola długości 

pola 
zmienna 1 – 9 (zdefiniowana 

przez kodującego) 

21 1 
Wielkość pola pozycji 

pola 
zmienna 1 – 9 (zdefiniowana 

przez kodującego) 

22 1 Zarezerwowane „0” 

23 1 
Wielkość pola wyróżnika 

pola 
„4” 

 
Przykładowy nagłówek z identyfikatorem rekordu przedstawiono poniżej (znak „����” 
reprezentuje spację): 

 
00160����D��������������������00095������������55040001 

 
Katalog rekordu logicznego zawiera parametry niezbędne do identyfikacji i lokalizacji 
każdego pola w obszarze pól. Katalog składa się z powtarzających się pól zawierających 
wyróżnik pola, długość pola i pozycję pola. Pozycje pola podawane są względem 
początku obszaru pól. Pozycja pierwszego pola następującego po katalogu i wynosi  
0. Przykładowy katalog rekordu cech przedstawiono poniżej: 
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Each logical record consists of: 
- a heading, 
- a catalogue, 
- fields. 
The tool used to browse through records included in an ENC file is a record identifier 
represented by four characters ‘0001’. Record identifiers are preceded with a heading. 
According to ISO/IEC 8211, the heading structure must take the following form  
(Table 1). 

 
Table 1. 

 
Data record heading structure [8]. 

 Byte no. Length 
[byte] Field name Subfield content and 

specification 

0 5 Record length number of bytes in a record 

5 1 Replacement level SPACE 

6 1 Heading identifier “D” 

7 1 
Extension index of 
embedded code 

SPACE 

8 1 Version number SPACE 

9 1 Application index SPACE 

10 2 Field length identification 2 SPACES 

12 5 Field area base address 
field area base address (number of 

bytes in the heading and 
catalogue) 

17 3 
Index of the quoted set of 

characters 
3 SPACES 

20 1 Field size field length variable 1 – 9 (defined by coder) 

21 1 Field size field position variable 1 – 9 (defined by coder) 

22 1 Reserved “0” 

23 1 
Field size field 
discriminant 

“4” 

 
A sample heading with record identifier is presented below (the character ‘����’ represents 
space): 

 
00160����D��������������������00095������������55040001 

 
The logical record catalogue contains parameters necessary for the identification and 
location of each field in the field set. The catalogue consists of repetitive fields containing 
field discriminants, field lengths and field positions. Field positions are given with regard 
to the field set beginning. The position of the first field following the catalogue is defined 
as ‘0’. A sample record catalogue is presented below: 
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0000300000FRID0001300003FOID0000900016ATTF0003100025FSPT0000900056 
 

Obszar pól rekordu cech musi mieć następującą strukturę [8]: 
 |--FRID (7) – Pole „identyfikator rekordu cech” 
 |--FOID (3) – Pole „identyfikator obiektu cech” 
 |--<R>--ATTF (*2) – Pole „atrybut rekordu cech” 
 |--<R>--NATF (*2) – Pole „atrybut narodowy rekordu cech” 
 |--FFPC (3) – Pole „kontrola wskaźnika rekordu cech do obiektu cech” 
 |--<R>--FFPT (*3) – Pole „wskaźnik rekordu cech do obiektu cech” 
 |--FSPC (3) – Pole „kontrola wskaźnika rekordu cech do rekordu 
 |  przestrzennego” 
 |--<R>--FSPT (*4) – Pole „wskaźnik rekordu cech do rekordu 
 |  przestrzennego” 
R oznacza, że pole może się powtarzać, natomiast liczba w nawiasie liczbę podpól w polu. 
Do prawidłowego określenia rodzaju prymitywu geometrycznego reprezentującego 
obiekt cech należy analizować podpole PRIM w polu FRID. 

 
Tabela 2. 

 
Identyfikator rekordu cech (FRID) [9]. 

Nazwa podpola Etykieta  Format  Zawarto ść i specyfikacja podpola 

Nazwa rekordu RCNM b11 „FE” {100} 

Numer 
identyfikacyjny 

rekordu 

RCID b14 zakres: 1 do 232 – 2 

Prymityw 
geometryczny 

obiektu 

PRIM b11 „P” {1}punkt 
„L” {2}linia 
„A” {3}obszar 
„N” {255}obiekt nie wskazuje 
bezpośrednio żadnego obiektu 
przestrzennego 

Grupa GRUP b11 zakres: 1 do 254, 

255 – brak grupy 

Etykieta / kod 
obiektu 

OBJL b12 Etykieta / kod obiektu 

Wersja rekordu RVER b12 RVER zawiera numer kolejny edycji 
rekordu 

Instrukcja 
uaktualnienia 

rekordu 

RUIN b11 „I” {1}wstawić 
„D” {2}usunąć 
„M” {3}modyfikować 

 
Rekordy przestrzenne przenoszące fragmenty geometrii prymitywu geometrycznego 
należy wyszukiwać poprzez wskaźnik FSPT. 
Struktura drzewiasta opisująca rekord przestrzenny ma następującą postać [8]: 
 |--VRID (4) – Pole „identyfikator rekordu przestrzennego” 
 |--<R>--ATTV (*2) – Pole „atrybut rekordu przestrzennego” 
 |--VRPC (3) – Pole „kontrola wskaźnika rekordu przestrzennego” 
 |--<R>--VRPT (*5) – Pole „wskaźnik rekordu przestrzennego” 
 |--SGCC (3) – Pole „kontrola współrzędnych” 
 | alternatywne sposoby przedstawiania współrzędnych 
 *--<R>--SG2D (*2) – Pole „współrzędne 2-D” 
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0000300000FRID0001300003FOID0000900016ATTF0003100025FSPT0000900056 
 
Record field sets must have the following structure [8]: 
 |-FRID (7) –“feature record identifier” field 
 |-FOID (3) –“feature object identifier” field 
 |-<R>-ATTF (*2) – “feature record attribute” field 
 |-<R>-NATF (*2) – “feature record national attribute” field 
 |-FFPC (3) – “feature record to feature object pointer control” field 
 |-<R>-FFPT (*3) – “feature record to feature object pointer” field 
 |-FSPC (3) – “feature record to spatial record pointer control” field 
 |-<R>-FSPT (*4) – “feature record to spatial record pointer” field 
R means that a field may be repeated, whereas the number in parentheses indicates the 
number of subfields in the field. 
In order to properly determine the type of geometric primitive representing a feature 
object it is necessary to analyse subfield PRIM within the FRID field. 

 
Table 2. 

 
Feature record identifier (FRID) [9]. 

Subfield name Tag Format  Subfield content and specification  

Record name RCNM b11 “FE” {100} 

Record identification 
number 

RCID b14 range: 1 to 232 – 2 

Object geometric 
primitive 

PRIM b11 “P” {1}point 
“L” {2}line 
“A” {3}area 
“N” {255} no geometry 

Group GRUP b11 range: 1 to 254, 

255 – no group 

Object tag/code OBJL b12 Object label/code 

Record version RVER b12 RVER contains subsequent record 
edition number 

Record update 
instruction 

RUIN b11 “I” {1}insert 
“D” {2}delete 
“M” {3}modify 

 
Vector records transferring fragments of geometry of geometric primitive are to be 
searched with the use of FSPT index. 
A tree structure describing a vector record is represented as follows [8]: 
 |-VRID (4) – “vector record identifier” field 
 |-<R>-ATTV (*2) – “vector record attribute” field 
 |-VRPC (3) – “vector record pointer control” field 
 |-<R>-VRPT (*5) – “vector record pointer” field 
 |-SGCC (3) – “coordinate control” field 
 |             alternative ways of coordinate representation 
 *-<R>-SG2D (*2) – “2-D coordinate” field 
 *-<R>-SG3D (*3) – “3-D coordinate” field (sounding array) 
 *-<R>-ARCC (*5) – “arc/curve definition” field 
 
 



Nr 3 (40) 2012 rok 
 

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
70 

 *--<R>--SG3D (*3) – Pole „współrzędne 3-D” (macierz sondażu) 
 *--<R>--ARCC (*5) – Pole „definicja łuku / krzywej” 
 | alternatywne definicje łuku / krzywej 
 *--<R>--AR2D (3*2) – Pole „współrzędne łuku” 
 *--<R>--EL2D (3*2) – Pole „współrzędne elipsy” 
 *--<R>--CT2D (3*2) – Pole „współrzędne krzywej” 
Specyfikacja produktu ENC zabrania stosowania łuków i krzywych, stąd pola ARCC, 
AR2D, EL2D i CT2D w rekordach przestrzennych nie będą występowały. 
Z rekordu przestrzennego należy analizować pola VRID, SG2D i VRPT (Tabele: 3, 4, 5). 
Pierwsze pozwala na ustalenie rodzaju geometrii. Drugie na zbudowanie tablicy 
punktów do rysowania prymitywu geometrycznego. Trzecie na określenie kolejności 
punktów tej tablicy. 

 
Tabela 3. 

 
Identyfikator rekordu przestrzennego (VRID) [9]. 

Nazwa podpola Etykieta  Format  Zawarto ść i specyfikacja 
podpola 

Nazwa rekordu RCNM b11 „VI” {110} węzeł izolowany 
„VC” {120} węzeł połączony 
„VE” {130} krawędź 
„VF” {140} powierzchnia 

Numer identyfikacyjny 
rekordu 

RCID b14 Zakres: 1 do 232 – 2 

Wersja rekordu RVER b12 RVER zawiera numer kolejny 
edycji rekordu 

Instrukcja uaktualnienia 
rekordu 

RUIN b11 „I” {1} wstawić 
„D” {2} usunąć 
„M” {3} zmodyfikować 

 
 

Tabela 4. 
 

Współrzędne 2-D (SG2D) [9]. 

Nazwa podpola Etykieta  Form
at 

Zawarto ść i specyfikacja 
podpola 

Współrzędna po osi Y *YCOO b24 współrzędna Y 

Współrzędna po osi X XCOO b24 współrzędna X 
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 | alternative arch/curve definitions 
 *-<R>-AR2D (3*2) – “arc coordinates” field 
 *-<R>-EL2D (3*2) – “ellipse coordinates” field 
 *-<R>-CT2D (3*2) – “curve coordinates” field 
ENC Product Specification prohibits the use of arcs and curves, hence the fields ARCC, 
AR2D, EL2D and CT2D will not occur in vector records. 
In the vector record we analyse the fields VRID, SG2D and VRPT (Tables: 3, 4 & 5). The 
first one allows determination of geometry type. The second, constructing a table of dots 
for drawing a geometric primitive. The third allows determination of the order of dots on 
the table. 

 
Table 3. 

 
Vector record identifier (VRID) [9]. 

Subfield name Tag Format  Subfield content and 
specification 

Record name RCNM b11 “VI” {110} isolated vector 
“VC” {120} connected vector 
“VE” {130} edge 
“VF” {140} field 

Record identification 
number 

RCID b14 Range: 1 to 232 – 2 

Record version RVER b12 RVER contains subsequent 
record edition number 

Record update instruction RUIN b11 “I” {1} insert 
“D” {2} delete 
“M” {3} modify 

 
 

Table 4. 
 

2-D coordinates (SG2D) [9]. 

Subfield name Tag Format  Subfield content and 
specification 

Coordinate along Y axis *YCOO b24 coordinate Y 

Coordinate along X axis XCOO b24 coordinate X 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nr 3 (40) 2012 rok 
 

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
72 

Tabela 5. 
 

Wskaźnik rekordu przestrzennego (VRPT) [9]. 

Nazwa podpola Etykieta Format Zawarto ść i specyfikacja 
podpola 

Nazwa *NAME B(40) Wskaźnik obcy 

Orientacja ORNT b11 „F” {1} w przód 
„R” {2} wstecz 
„N” {255} NULL 

Wskaźnik użycia USAG b11 „E” {1} zewnętrzne 
„I”  {2} wnętrze 
„C” {3} granica zewnętrzna ścięta 
przez ograniczenie danych 
„N” {255}NULL 

Wskaźnik topologii TOPI b11 „B” {1} węzeł początkowy 
„E” {2} węzeł końcowy 
„S” {3} lewa powierzchnia 
„D” {4} prawa powierzchnia 
„F” {5} powierzchnia zawierająca 

Wskaźnik 
maskowania 

MASK b11 „M” {1} maskować 
„S” {2} pokazywać 
„N” {255} NULL 

 
 

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW I ATRYBUTÓW OPISUJĄCYCH BEZPIECZNE  
I NIEBEZPIECZNE OBSZARY MANEWROWANIA 

 
Ustalenie klas obiektów i ich atrybutów odpowiednich do budowania z nich 

uproszczonych map nawigacyjnych wymagało przeanalizowania modelu i metod 
kodowania danych, a następnie zawartości „Katalogu Obiektów”. W pierwszej kolejności 
należało wybrać obiekty obszarowe, liniowe i punktowe, które nie nakładają się 
wzajemnie na siebie i tworzą tzw. „skórę mapy” z obszarami bezpiecznymi  
i niebezpiecznymi. 
Do nich zaliczono [10, 11, 12]: 
OBSZAR GŁĘBOKOŚCI 
Obszar głębokości jest definiowany jako obszar wodny, którego głębokości mieszczą się 
w określonym zakresie. Zakres głębokości wewnątrz obszaru głębokości jest 
zdefiniowany za pomocą atrybutów „DRVAL1” i „DRVAL2”. 
OBSZAR POGŁĘBIONY 
Obszar pogłębiony definiowany jest jako obszar dna, który został pogłębiony  
w rezultacie prac czerpalnych. 
DOK PŁYWAJĄCY 
Pojęcie dok pływający obejmuje konstrukcję pływającą, składającą się z jednej lub wielu 
sekcji, które mogą być częściowo zanurzone poprzez kontrolowane zatapianie, dla 
przyjęcia statku, a następnie wynurzane w wyniku wypompowywania wody, tak, aby 
odsłonić dno statku. 
OBSZAR LĄDOWY 
Definiowany jako stała część powierzchni Ziemi, w przeciwieństwie do morza, wody. 
PRZESZKODĘ NAWIGACYJNĄ 
W nawigacji morskiej, wszystko to, co przeszkadza lub powstrzymuje ruch,  
w szczególności wszystko, co zagraża lub uniemożliwia przejście statku. Pojęcie to jest 
zwykle stosowane do określania odosobnionego niebezpieczeństwa. 
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Table 5. 
 

Vector record index (VRPT) [9]. 

Subfield name Tag Format Subfield content and 
specification 

Name *NAME B(40) Foreign pointer 

Orientation ORNT b11 “F” {1} forward 
“R” {2} reverse 
“N” {255} NULL 

Usage indicator USAG b11 “E” {1} exterior 
“I”  {2} interior 
“C” {3} exterior boundary truncated 
by the data limit 
“N” {255}NULL 

Topology indicator TOPI b11 “B” {1} beginning node 
“E” {2} end node 
“S” {3} left face 
“D” {4} right face 
“F” {5} containing face 

Masking indicator MASK b11 “M” {1} mask 
“S” {2} show 
“N” {255} NULL 

 
 

3. CHARACTERISTICS OF OBJECTS AND ATTRIBUTES DESCRIBING SAFE AND UNSAFE 

MANOEUVRE AREAS 
 

The specification of object classes and their attributes suitable for constructing 
simplified navigational charts, required the conduction of an analysis of the model and 
methods of data encoding, followed by an analysis of the content of the ‘Object 
Catalogue’. First, it was necessary to select field, line and dot objects which do not 
overlap and create the so-called ‘map skin’ demarcating safe and dangerous areas. 
These include [10, 11, 12]: 
DEPTH AREAS 
A depth area is defined as an aquatic area of depths within a particular range. The depth 
range within the depth area is defined with the use of attributes “DRVAL1” and 
“DRVAL2”. 
DEEPENED AREAS 
A deepened area is defined as the area at the sea bottom deepened as a result of dredging 
works. 
FLOATING DOCK 
The term ‘floating dock’ indicates a floating construction composed of one or  many 
sections that may be partially submerged through a controlled immersion in order to 
take on board a ship, and then, as a result of pumping water out of the dock, refloated 
with the purpose of revealing the bottom of the ship. 
LAND AREA 
Defined as a permanent part of the land, as opposed to the sea (water). 
NAVIGATIONAL OBSTACLES 
In nautical navigation, anything that prevents or interrupts movement, and in particular, 
anything that causes the passage of a ship to be dangerous or impossible. The term is 
commonly used to describe isolated dangers. 
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WRAK 
Zniszczone pozostałości wyrzuconego na brzeg lub zatopionego statku, które zostały 
uznane za bezużyteczne. 
STATEK ZACUMOWANY NA STAŁE 
PONTON 
Struktura pływająca, zwykle o prostokątnym kształcie, przeznaczona do cumowania, 
tworzenia pirsów lub podpór mostu. 
KONSTRUKCJĘ BRZEGOWĄ 
Zainstalowana na stałe (niepływająca) sztuczna konstrukcja na styku wody i lądu,  
tj. wykonana ludzką ręką linia brzegowa. 
NIEPOMIERZONY OBSZAR MORSKI 
Obszar, dla którego brak informacji batymetrycznej uzyskanej metodą pomiarów 
morskich. 
OBSZAR ZLODZENIA 
Obszar lodu pokrywającego ląd i/lub morze. 
URZĄDZENIA CUMOWNICZE/DO PRZECIĄGANIA 
Sprzęt lub specjalna konstrukcja stosowana do zabezpieczenia cumowania/przeciągania 
statku.  
KOLUMNĘ/WSPORNIK MOSTU 
Konstrukcja pionowa obejmująca, przykładowo, stalowy lub betonowy szkielet, 
przeznaczona do podpierania kabli, mostów, etc. 
W drugiej kolejności obiekty punktowe znajdujące się na „skórze map” i mogące 
stanowić odosobnione niebezpieczeństwa nawigacyjne. Do nich zaliczono wszystkie 
znaki nawigacyjne i niebezpieczne konstrukcje hydrotechniczne, tj. [10, 11, 12]:  

• stawę - kardynalną, 
• stawę - odosobnionego niebezpieczeństwa, 
• stawę - boczną, 
• stawę - bezpiecznej wody, 
• stawę - specjalnego przeznaczenia/ogólną, 
• pławę - kardynalną, 
• pławę - odosobnionego niebezpieczeństwa, 
• pławę - boczną, 
• pławę - bezpiecznej wody, 
• pławę - specjalnego przeznaczenia/ogólną, 
• znak dzienny, 
• pływająca konstrukcja świetlna, 
• latarniowiec, 
• znak lądowy. 

Na Rys. 4 zaprezentowano zobrazowanie uproszczonej mapy nawigacyjnej (fragment 
planu portu Gdynia w odwzorowaniu Merkatora). Wygenerowano je autorską aplikacją 
opracowaną w ramach projektu. 
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WRECK 
Damaged remains of a ship, cast to the shore or sunk, that are seen as useless. 
SHIP PERMANENTLY DOCKED 
PONTOON 
A floating structure, usually of a rectangular shape used for the purpose of docking, 
constructing piers or bridge bearings. 
COASTAL CONSTRUCTION 
A permanently installed (not floating) artificial construction at the meeting point 
between the water and the land, i.e. a shoreline created by man. 
UNMEASURED MARINE AREA 
An area for which there is a lack of bathymetric information obtained with the method of 
sea measurements. 
ICE COVER AREA 
An area of ice covering the land and/or the sea. 
DOCKING OR TOWING DEVICES 
Equipment or a special construction used for securing docking/towing of a ship.  
BRIDGE COLUMN/CANTILEVER 
A vertical construction encompassing, for instance, a steel or concrete framework 
intended as a support for cables, bridges, etc. 
Secondly, there are dot objects indicated in a ‘map skin’ that may constitute isolated 
navigational dangers. These include all navigational marks and dangerous hydro-
technical constructions, i.e. [10, 11, 12]:  

• beacon – cardinal, 
• beacon – of isolated danger, 
• beacon – lateral, 
• beacon – of save water, 
• beacon – of special/general purpose, 
• buoy – cardinal, 
• buoy – of isolated danger, 
• buoy –lateral, 
• buoy – of save water, 
• buoy – of special/general purpose, 
• day mark, 
• floating light construction, 
• light wessel, 
• land mark. 

Fig. 4 shows a representation of a simplified navigational chart (a fragment of the plan of 
Gdynia port in the Mercator projection). It was generated with the use of an auteur 
application prepared within the project. 
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Rys. 4. Zobrazowanie uproszczonej elektronicznej mapy nawigacyjnej (kolor czarny – obszary 
niebezpieczne, kolor biały – obszary bezpieczne) 
 

WNIOSKI 
 
Z przeprowadzonych badań wyprowadzono wiele wniosków, z których za 

najważniejsze można uznać: 
• „Katalog Obiektów” standardu „S-57” zawiera zbyt obszerną listę klas 

obiektów i ich atrybutów. Większość z nich jest wręcz nieużyteczna przy 
budowie uproszczonej mapy nawigacyjnej, 

• Metody kodowania elektronicznej mapy nawigacyjnej oparte są na bardzo 
złożonych procedurach. Ze względów obliczeniowych nie powinny być one 
wykorzystywane bezpośrednio w systemie autonomicznej nawigacji. 

• Uproszczone mapy nawigacyjne powinny być budowane w oparciu o obiekty 
tworzące tzw. skórę mapy, oznakowanie nawigacyjne i niebezpieczne 
konstrukcje hydrotechniczne. 

Otrzymane wyniki analizy stanowiły podstawę przy projektowaniu, a następnie budowie 
modułu programowego do generowania uproszczonych map nawigacyjnych. Moduł ten 
zastosowano do wytworzenia zbioru map będących źródłem danych statycznych  
o środowisku morskim dla autonomicznego systemu nawigacyjnego. 
 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 – 2012 jako 
projekt rozwojowy Nr O R 00 0106 12. 

Izobata 
bezpieczeństwa 

(wartość 2 m) 

Dok pływający 

Urządzenie 
cumownicze lub do 

przeciągania 

Pława boczna 



Polish Hyperbaric Research 
 

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
77 

 
 

Fig. 4. Picture of a simplified electronic navigational chart (black colour – dangerous areas, 
white colour – safe areas). 
 

CONCLUSIONS 
 
The conducted research led to numerous conclusions, the most important of 

which are as follows: 
 The list of object classes and their attributes included in the ‘Object Catalogue’ of 
S-57 standard is too comprehensive. The majority of them may even be perceived as 
useless in construing a simplified navigational chart; 
 The methods of encoding an electronic navigational chart are based on 
procedures that are too complex.  For calculative reasons they should not be used 
directly in an autonomous navigation system. 
 Simplified navigational charts should be construed on the basis of objects making 
up the so-called ‘map skin’, navigational markings and dangerous hydro-technical 
constructions. 
The obtained analysis results provided the basis for the design and then construction of  
a programme module for generating simplified navigational charts. The module has been 
used for creating a set of charts constituting a source of statistical data on the marine 
environment for an autonomous navigational system. 
 

Scientific work financed from educational funds in the years 2010 – 2012 as 
a development project No. O R 00 0106 12. 
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S-57 STANDARD AS A DATA CARRIER FOR A SIMPLIFIED 

NAVIGATIONAL CHART 

 
 

The article presents the results of analysis on S-57 standard with regard to data 

encoding in a simplified navigational chart with the specification of areas for safe 

manoeuvring of an Unmanned Surface Vehicle – USV. 

Its first part shows a theoretical data model specified for an electronic navigational 

chart (ENC). The second section, on the other hand, outlines general rules for encoding 

descriptive and geometric data at the level of a data and record set. 

The third part characterizes spatial objects that should be encoded within the ENC and 

used in construing simplified navigational maps. 

Key words: simplified navigational chart, safe manoeuvre areas, autonomous navigational 

system. 
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ÑÒÀÍÄÀÐÒ SÑÒÀÍÄÀÐÒ SÑÒÀÍÄÀÐÒ SÑÒÀÍÄÀÐÒ S----57575757    Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÂ ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÂ ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÂ ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐÀ ÄÀÍÍÛÕÐÀ ÄÀÍÍÛÕÐÀ ÄÀÍÍÛÕÐÀ ÄÀÍÍÛÕ    ÄËß ÄËß ÄËß ÄËß 

ÓÏÐÎÙÅÍÍÛÕ ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÓÏÐÎÙÅÍÍÛÕ ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÓÏÐÎÙÅÍÍÛÕ ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÓÏÐÎÙÅÍÍÛÕ ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÛÕ ÊÀÐÒÍÍÛÕ ÊÀÐÒÍÍÛÕ ÊÀÐÒÍÍÛÕ ÊÀÐÒ    

 

 

В статье предоставлены результаты анализа Стандарт S-57  

и возможности для шифрования данных для упрощенных навигационных карт  

с отдельными зонами для безопасного маневрирования беспилотного надводного 

корабля (ang. Unmanned Surface Vehicle - USV). 

В первой части представлен теоретический модель данных, указанный для 

электронных навигационных карт (ang. Electronic Navigational Chart - ENC). 

Во втором, общее правила кодирования  описательных и геометрических данных на 

уровне сбора данных и записи. 

В третьей, характеризуются пространственные объекты, которые 

должны быть закодированы в ENC и использованы в строительстве упрощенной 

карту. 

 

Ключевые слова: упрощенная навигационная карта, зона для безопасного 

маневрирования, автономная система навигации. 
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Sprint S.A., wiodący integrator systemów teleinformatycznych w kraju, działający 

na rynku od 1988 roku, bierze udział w projekcie rozwojowym pt.: „Zintegrowany system 

planowania perymetrycznej ochrony i monitoringu morskich portów i obiektów 

krytycznych, oparty o autonomiczne bezzałogowe jednostki pływające” (Nr O R00 0106 

12). Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego 

wchodzą Sprint S.A., Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych  

w Warszawie oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Celem projektu jest stworzenie 

demonstratora technologii obejmującego bezzałogową platformę pływającą USV (ang. 

unmanned surface vehicle), stanowisko planowania misji wraz z symulatorem 

planowanych rozwiązań, stanowisko realizacji planowanej misji umieszczone na 

bezzałogowym pojeździe nawodnym oraz system łączności integrujący systemy 

nawigacyjne, monitorujące i komunikacyjne. W niniejszym materiale przedstawiono zakres 

zadań realizowanych w ramach niniejszego projektu przez Sprint S.A. 

 

Słowa kluczowe: pojazdy bezzałogowe nawodne, pojazdy bezzałogowe podwodne, 

systemy teleinformatyczne. 
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WSTĘP 
 

W ramach projektu rozwojowego Nr O R00 0106 12 firma Sprint S.A. bierze 

udział w szeregu zadań postawionych przez Komitet Sterujący Projektem, dotyczących 

m.in. integracji bezzałogowego pojazdu podwodnego, wyposażonego w czujniki do 

wykrywania i identyfikacji skażeń środowiska morskiego, technologii zarządzania 

mapami elektronicznymi  z uwzględnieniem tzw. dodatkowych warstw wojskowych 

(ang.: additional military layers – AML), systemu wizualizacji danych na potrzeby 

stanowiska generowania planów operacyjnych. 

 

1. DOBÓR BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV 
 

Wyboru systemu ROV dokonano w kooperacji z Zakładem Technologii Prac 

Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (ZTPP – AMW) biorąc pod uwagę 

dostępne na rynku w roku 2011 konstrukcje i kryteria wynikające z uwarunkowań 

projektu. Założono, że zakupiony system ROV w wersji standardowej powinien cechować 

się masą w powietrzu nie większą niż 20 kg (kryterium W2), a jego wymiary 

geometryczne powinny mieścić się w prostopadłościanie o objętości do  

1 m3 (kryterium W1). Biorąc przyjęte kryteria analizie poddano około 200 konstrukcji 

pojazdów podwodnych typu ROV (Rys. 1).  
 

 
Rys. 1. Rozkład objętości analizowanych konstrukcji pojazdów ROV [źródło: ZTPP-AMW]. 

 
Tylko 80 z analizowanych konstrukcji jednostek głębinowych ROV spełniło kryterium 

W1 (objętość) – Rys. 2.  
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INTRODUCTION 
 

The company Sprint S.A. takes part in a number of tasks set forward by the 

Steering Committee of the development project No. O R00 0106 12 involving, among 

other things, the integration of an unmanned surface vehicle equipped in sensors for the 

detection and identification of marine environment contamination, electronic charts 

management technologies with consideration of the so-called additional military layers – 

AML, data visualisation system for the needs of the station generating operational plans. 

 

1. SELECTION OF A REMOTELY OPERATED VEHICLE (ROV) 
 

The selection of an ROV system was conducted in cooperation with the 

Department of Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy in Gdynia 

(ZTPP-AMW) taking into account the constructions available in the market in the year 

2011 as well as criteria resulting from project assumptions. It was assumed that the 

purchased ROV system in a standard version should be characterised by weight in the air 

not exceeding 20 kg (W2 criterion), and its geometric dimensions should fit in a cuboid 

with the volume up to 1 m3 (W1 criterion). According to the adopted criteria, 200 

underwater vehicle constructions type ROV were subject to analysis (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Volume distribution of analysed ROV constructions [source: ZTPP-AMW]. 

 

 

Only 80 of the analysed ROV constructions met the W1 criterion (volume) – Fig. 2. 
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Rys. 2. Rozkład objętości konstrukcji pojazdów ROV spełniających kryterium W1 ( ) 
[źródło: ZTPP-AMW]. 
 
 

 
Rys. 3. Rozkład masy w powietrzu konstrukcji spełniających warunek W2 ( )  
[źródło: ZTPP-AMW]. 
 

Ze wszystkich analizowanych pojazdów ROV, jedynie pięć konstrukcji spełniało 

jednocześnie kryterium W1 i W2 (Rys. 3). W ten sposób do zakupu wytypowano pojazd 

ROV produkcji amerykańskiej firmy SeaBotix typu Litle Benthic Vehicle (LBV 2002) – Rys. 

4. Kupiony pojazd wyposażono ponadstandardowo w: sonar o kącie widzenia 130 stopni, 

system nawigacji podwodnej, manipulator jednofunkcyjny oraz sondę do pomiaru 

parametrów fizykochemicznych wody. Pojazd oprócz standardowej kamery patrzącej  

w przód, wyposażono też w kamerę patrzącą w tył, co ma pomagać operatorowi podczas 

wpływania jednostki głębinowej do garażu podwodnego.  



Polish Hyperbaric Research 
 

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
85 

 

 
Fig. 2. Volume distribution of ROV constructions meeting the W1 criterion ( ) [source: 
ZTPP-AMW]. 
 

 
Fig. 3. Distribution of weight in the air meeting the condition W2 ( ) [source: ZTPP-
AMW]. 
 

Of all the analysed ROVs only five constructions fulfilled both criteria, W1 and 
W2 (Fig. 3).  As a result of this selection criterium the Little Bentic Vehicle (LBV 2002) 

produced by the American company, SeaBotix – Fig. 4, stood out. The purchased vehicle 

was additionally equipped with a sonar with the perception angle of 130 degrees, an 
underwater navigation system, a single function manipulator, as well as a probe for 
the measurement of physical-chemical parameters of water. Apart from the standard 
forward facing camera, the vehicle was also equipped with a camera faced to the 
back to help the operator direct the vessel into an underwater garage.  
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Ważnym etapem zakupu ROV było przeszkolenie jednego z pracowników Sprint 

S.A. z obsługi i serwisowania tego typu pojazdów oraz sprawdzenie faktycznych 

możliwości integracyjnych i funkcjonalnych do zastosowania w realizowanym projekcie. 

Szkolenie podzielono na dwa etapy: pierwszy – teoretyczne zapoznanie się z budową, 

funkcjami oraz zasadami działania poszczególnych elementów składowych ROV, drugi – 

praktyczne przygotowanie pojazdu do pracy, wodowanie oraz obsługa pojazdu  

w wodzie. 

 
Rys. 4. Jednostka głębinowa systemu LBV 2002. 1 – sonda do pomiarów parametrów 
fizykochemicznych wody, 2 – urządzenie nadawcze systemu nawigacji podwodnej,  
3 – manipulator jednofunkcyjny.  
 
 

2. SONDA DO POMIARÓW PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH WODY 
 

Jednym z kolejnych zadań realizowanych przez Sprint S.A. w projekcie, było 

wyposażenie bezzałogowej jednostki powierzchniowej w czujniki pozwalające na 

wykrywanie i identyfikację zagrożeń chemicznych oraz biologicznych środowiska 

morskiego. Rozważano dwie możliwości integracji czujników: na jednostce USV lub na 

pojeździe podwodnym ROV. Wybrano drugie rozwiązanie ze względu na możliwość 

pobierania próbek wody z różnych głębokości oraz miejsc niedostępnych dla pojazdu 

USV. Dokonano przeglądu wyrobów światowych producentów sond do pomiarów 

parametrów skażeń wodnych i zdecydowano się na zakup sondy produkowanej przez 

amerykańską firmę YSI (Rys. 5).  
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An important phase of the ROV purchase involved training one of the employees 

of Sprint S.A. in the operation and maintenance of a vehicle of this kind and checking its 

actual integrative and functional capabilities to be applied in the project under 

realization. The training was divided into two stages: the first – a theoretical introduction 

to the construction, functions and principles of operation of particular components of the 

ROV; the second – practical preparation of the vehicle for work, launching and operation 

of the vehicle in water. 

 

 
 

Fig. 4. LBV 2002 Submersible. 1 – a probe for the measurement of physical-chemical 
properties of water, 2 – a transmission device of an underwater navigation system,  
3 – a single function manipulator.  

 

2. PROBE FOR THE MEASUREMENT OF PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF WATER 
 

One of the other tasks realized by Sprint S.A. in the project involved equipping 

the unmanned surface vehicle with sensors allowing the detection and identification of 

chemical and biological contamination in the marine environment. Two options of sensor 

integration were considered: either installation on the USV or on the ROV. It was decided 

to choose the second solution due to the possibility of taking water samples at various 

depths and places unavailable to the USV. After a review of probes used in the 

measurement of water contamination parameters manufactured by global producers  

a decision was made to purchase a probe produced by an American company, YSI  

(Fig. 5). 
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Rys. 5. Sonda YSI 6820 do pomiarów parametrów fizykochemicznych wody [źródło: YSI 
Incorporated]. 
 

Sonda pozwala na pomiar takich parametrów, jak temperatura, przewodność, 

zasolenie, mętność, stężenie rodamin, poziom pH, natlenienie itp. Zakupiona sonda 

została zintegrowana z pojazdem ROV a następnie za pomocą odpowiedniego kanału 

łączności połączona z bezzałogową jednostką pływającą USV. Dzięki takiej konstrukcji 

sterowanie pojazdem ROV może odbywać się ze stanowiska dowodzenia umieszczonego 

w specjalnie przygotowanym do tego celu kontenerze. Tam też operator ma możliwość 

śledzenia przebiegu operacji ROV z kamer umieszczonych na pojeździe.  

 

3. SYSTEM NAWIGACJI I ŁĄCZNOŚCI USV 
 

Sprint S.A. jako dostawca rozwiązań mapowych w standardzie S57 dla jednostek 

polskiej administracji morskiej, stworzył własny silnik wizualizacyjny komórek 

mapowych, dostarczanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (Rys. 6). 

Narzędzie to pozwala na odczyt danych zawartych w poszczególnych komórkach oraz 

automatyczną ich aktualizację. Przeglądarka pozwala na wyświetlanie pełnej informacji 

odnośnie komórek mapowych wraz z batymetrią w zależności od klasy komórek  

(ich szczegółowości), przedstawia strefy rozdzielenia ruchu (TSS) oraz prezentuje 

oznakowanie nawigacyjne i symbolikę zgodnie ze standardem S52. Tak stworzoną mapę 

można zaimplementować w dowolnych konfiguracjach, np. jako usługa serwerowa 

zwracająca obraz odwzorowujący zawartość komórki. Głównym założeniem podczas 

projektowania szkieletu aplikacji była jej wieloplatformowość, co pozwala na jej 

zastosowanie na dowolnym sprzęcie oraz systemie operacyjnym. 
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Fig. 5. A YSI 6820 probe for the measurement of physical-chemical water properties [source: 
YSI Incorporated]. 
 

The probe allows for the measurement of such parameters as temperature, 

conductivity, salinity, turbidity, rhodamine concentration, pH level, oxygenation, etc. The 

purchased probe was integrated with the ROV and then, with the help of a suitable 

communication channel connected to an unmanned surface vehicle, USV. Such  

a construction makes it possible to operate the ROV from a command station located in  

a specially prepared container. This is also the place from which the operator may 

monitor the ROV’s operations from the cameras situated on the vehicle. 

 

3. USV NAVIGATION AND COMMUNICATION SYSTEMS 
 

Sprint S.A. as a supplier of map solutions in the S57 standard for Polish marine 

administration vessels has created its own visualization engine for map cells provided by 

the Polish Navy Hydrographic Office (Fig. 6). This tool enables the reading of data 

included in particular cells and their automatic update. The browser allows the display of 

full information concerning map cells including the bathymetry depending on cell classes 

(their accuracy), shows traffic separation scheme (TSS) and presents navigational 

markings and symbols in accordance with the S52 standard. A map created in such a way 

may be implemented in various configurations, for instance, as a server service returning 

the picture reflecting the cell content. The main assumption when designing the 

application scheme was to ensure that it is multi-platform, which would allow its use on 

any equipment and operational system. 
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Rys. 6. Widok Zatoki Gdańskiej wygenerowany za pomocą silnika opracowanego przez Sprint 
S.A. [źródło: Sprint S.A.]. 
 

Innym obszarem działalności Sprint S.A. w projekcie jest modernizacja systemu 

łączności, między USV a stanowiskiem dowodzenia. Wykorzystywana łączność 

w technologii WiMax wymaga odpowiedniej konfiguracji, która pozwala na bezbłędne 

przesyłanie danych na zadaną odległość. Obecnie projektuje się wyposażenie USV  

w trzeci rodzaj łączności: łączność satelitarną. Ta technologia przesyłu danych ma 

stanowić awaryjny kanał transmisyjny w przypadku utraty dwóch pozostałych 

rozwiązań, czyli WiMax oraz VHF. Integracja takiego rozwiązania na jednostce USV jest 

skomplikowana ze względu na bardzo duże przechyły i obciążenia mechaniczne kadłuba 

podczas pracy na fali. Należało wybrać odpowiednie urządzenia radiowe, które sprostają 

trudnym warunkom eksploatacyjnym oraz będą spełniały założenia projektowe. Do 

wykorzystania w projekcie zakupiono urządzenia satelitarne produkcji Hughes Network 

Systems (Rys. 7).  
 

 
Rys. 7. Moduł łączności satelitarnej Hughes 9450 [źródło: Hughes Network Systems]. 
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Fig. 6. The view of the Bay of Gdańsk generated with the use of an engine prepared by S.A. 
[source: Sprint S.A.]. 
 

Another field of activity of Sprint S.A. in relation to the project included the 

modernization of the communication system between the USV and the command station. 

Communication in the WiMax technology requires proper configuration allowing correct 

data transmission at a specified distance. The current undertaking rests in the 

installation of a third communication type within the USV equipment: satellite 

communication. Such a data transmission technology has to include an emergency 

transmission channel in the case of a loss of the other two solutions, i.e. WiMax and VHF. 

The integration of such a solution on this prototype USV is complicated by the tendency 

for this small vessel to roll when operating in anything but the calmest of conditions. 

Thus, it was necessary to select radio devices that would function in challenging 

conditions and fulfil the project assumptions. For the purpose of the project a satellite 

device by Hughes Network Systems was purchased (Fig. 7). 
 

 
Fig. 7. Satellite communication module – Hughes 9450 [source: Hughes Network Systems]. 
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Kolejnym założeniem rozbudowy systemu łączności jest wprowadzenie 

mechanizmów szyfrowania danych, transmitowanych za pomocą łączności radiowej. 

Zaprojektowano zastosowanie rozwiązań firmy Juniper, które pozwalają na zestawianie 

szyfrowanych kanałów transmisyjnych z wykorzystaniem protokołów IPsec  

(ang. Internet Protocol Security). Wykonane połączenia tych urządzeń z istniejącą siecią 

pozwala na integrację wszystkich rozwiązań komunikacyjnych wraz z systemem 

łączności satelitarnej. 

 

4. STANOWISKO PLANOWANIA MISJI USV I SYMULATOR USV 
 

W kontenerze dowodzenia pojazdem „Edredon”, w efekcie realizowanego 

projektu rozwojowego, ma znajdować się stanowisko planowania misji pojazdu.  

W ramach projektu, Sprint S.A. zaprojektował między innymi system zabudowy 

monitora tego stanowiska (Rys. 8). Na 40-calowym ekranie dotykowym operator będzie 

posiadał możliwość zaplanowania misji bezzałogowego pojazdu nawodnego, 

zadeklarować jego trasę oraz na bieżąco obserwować jego położenie.  

 

 
 

Rys. 8. Stelaż monitora stanowiska planowania misji USV [źródło: Sprint S.A.]. 
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Another assumption for the communication system enhancement involves the 

introduction of ciphering mechanisms for the data transmitted via radio communication. 

It was proposed to apply a solution by Juniper Company that allows the combination of 

deciphered transmission channels with the use of IPsec protocols (Internet Protocol 

Security). The connection of these devices with the existing network facilitates the 

integration of all communication solutions with the satellite communication system. 

 

4. USV MISSION PLANNING STATION AND USV SIMULATOR 
 

As a result of the implemented development project the control container of the 

“Ededron” vehicle is to include the vehicle’s mission planning station. Within the frame of 

the project, the company Sprint S.A. has designed, among other things, the monitor 

casing system for this station (Fig. 8). A 40-inch touch screen will enable an operator to 

plan a mission of an unmanned surface vehicle, determine it course and conduct an on-

going observation of its location. 
 

 
 
Fig. 8. Support frame for the monitor at the USV mission planning station [source: Sprint S.A.]. 
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Ponadto, Sprint S.A. we współpracy z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik 

Komputerowych (PJWSTK), w ramach projektu O R00 0106 12 tworzy symulator 

zachowania się autonomicznej jednostki USV, w różnych warunkach. Sprint S.A. podjął 

się stworzenia części wizualizacyjnej tego symulatora (Rys. 9).  
 

 
 

Rys. 9. Wizualizacja Zatoki Gdańskiej na symulatorze USV [źródło: Sprint S.A.]. 
 

Opracowana przez firmę Sprint S.A. aplikacja wizualizuje zachowanie się 

jednostki autonomicznej, której przebieg trasy został zdeklarowany przez operatora. 

Jednostka autonomiczna potrafi omijać przeszkody znajdujące się na jej drodze za 

pomocą algorytmów opracowanych przez PJWSTK, a operator na bieżąco może zmieniać 

parametry symulacji, tak aby badać zachowanie się pojazdu USV. Aplikacja pozwala na 

wyświetlanie rzeczywistych jednostek z bazy systemu automatycznej identyfikacji  

(ang.: automatic identification systems – AIS), które dla przebiegu symulacji stają się 

przeszkodami dynamicznymi dla USV. Korzystając z danych otrzymywanych 

z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 

można dodatkowo nanieść na mapę model falowania na obszarach Morza Bałtyckiego, 

które pozwalają operatorowi na łatwiejsze zaplanowanie misji ze względu na panujące  

w planowanym rejonie działania warunki. 

 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 – 2012 jako 
projekt rozwojowy Nr O R 00 0106 12. 
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Moreover, Sprint S.A. in cooperation with the Polish-Japanese Institute of 

Computer Technology is involved in the works on a simulator of an autonomous USV 

operating in various conditions within the project no. O R00 0106 12. Sprint S.A. is 

responsible for the creation of the visualization component of the simulator (Fig. 9). 
 

 
 

Fig. 9. Visualization of the Bay of Gdańsk on a USV simulator [source: Sprint S.A.]. 
 

The application prepared by Sprint S.A. visualizes the behaviour of an 

autonomous vessel, whose course has been predetermined by an operator. The 

autonomous vehicle is able to avoid obstacles encountered along its way with the help of 

algorithms worked out by the Polish-Japanese Institute of Computer Technology.  The 

application provides the display of actual vessels from the database of the automatic 

identification systems – AIS), which in the course of the simulation constitute dynamic 

obstacles for the USV. Using the data received from the Interdisciplinary Centre for 

Mathematical and Computer Modelling it is additionally possible to introduce different 

sea states into the programme, enabling an operator to plan a mission with regards to 

the conditions present in the intended operational region The operator may change 

simulation parameters in order to observe the USV’s behaviour. 

 

Scientific work financed from educational funds in the years 2010 – 2012 as  
a development project No. O R 00 0106 12. 
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THE ACTIVITY SPRINT S.A. WITHIN THE DEVELOPMENT PROJECT: 

INTEGRATED PLANNING SYSTEM FOR THE PERIMETRIC PROTECTION 

AND MONITORING OF SEA-PORTS AND CRITICAL OBJECTS WITH THE USE 

OF ON UNMANNED SURFACE VEHICLES 

 

 

The company Sprint S.A., a leading ITC system integrator in Poland operating in the 

market since 1988, is a participant of the development project entitled: “Integrated 

planning system for the perimetric protection and monitoring of sea-ports and critical 

objects with the use of unmanned surface vehicles” (No. O R00 0106 12). The project is 

realised by a consortium consisting of the Polish-Japanese Institute of Information 

Technology and the Polish Naval Academy in Gdynia. The objective of the project is to 

create a technology demonstrator encompassing an unmanned surface vehicle – USV,  

a mission planning station together with a planned solutions simulator, a mission 

implementation station located on an unmanned surface vehicle and a communication 

system integrating navigational, monitoring and communication systems. The material 

presents the scope of tasks realized within the said project by the company Sprint S.A. 

 

Key words: unmanned surface vehicles, unmanned underwater vehicles, data 

communications systems. 
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ÇÀÙÈÒÛ ÏÅÐÈÌÅÒÐÀ È ÌÇÀÙÈÒÛ ÏÅÐÈÌÅÒÐÀ È ÌÇÀÙÈÒÛ ÏÅÐÈÌÅÒÐÀ È ÌÇÀÙÈÒÛ ÏÅÐÈÌÅÒÐÀ È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÌÎÐÑÊÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÌÎÐÑÊÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÌÎÐÑÊÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÌÎÐÑÊÈÕ ÏÎÐÒÎÂ ÈÕ ÏÎÐÒÎÂ ÈÕ ÏÎÐÒÎÂ ÈÕ ÏÎÐÒÎÂ     

È ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÈ ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÈ ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÈ ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÂÒÎÍÎÌÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÂÒÎÍÎÌÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÂÒÎÍÎÌÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÕ ÍÛÕ ÍÛÕ ÍÛÕ 

ÏËÀÂÀÞÙÈÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÏËÀÂÀÞÙÈÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÏËÀÂÀÞÙÈÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÏËÀÂÀÞÙÈÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ””””            
 

 

Sprint S.A, ведущий ИТ-системный интегратор в стране, работает на рынке  

с 1988 года, принимает участие в разработке проектов: «Комплексная система 

планирования защиты периметра и мониторинга морских портов и критических 

объектов на основе автономных плавающих устройств." (№ O R00 0106 12).                   

Проект реализуется научно-промышленным консорциумом, который включает  

в себя компания  Sprint S.A, Польско-Японский Институт Информационных 

Технологий в Варшаве и польскую Военно-морскую Академию в Гдыне. Целью 

проекта является создание демонстратора технологий в том числе беспилотной 

плавучей платформы USV (ang. unmanned surface vehicle), позиции планирования 

миссии вместе с моделированием запланированных решений,позиции выполнения 

планированной миссии размещенные на надводных кораблях, а также систем связи 
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которая интегрирует системы навигации, мониторинга и связи. Этот материал 

представляет задачи, выполняемые в рамках этого проекта Sprint SA. 

 

Ключевые слова: беспилотное надводное транспортное средство, беспилотное 

подводное транспортное средство, Информационно-коммуникационная система. 
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SSSSYSTEM STABIL IZACJI  PYSTEM STABIL IZACJI  PYSTEM STABIL IZACJI  PYSTEM STABIL IZACJI  POOOOŁŁŁŁOOOOŻŻŻŻENIA BEZZAENIA BEZZAENIA BEZZAENIA BEZZAŁŁŁŁOGOWEGO OGOWEGO OGOWEGO OGOWEGO 

POJAZDU NAWODNEGOPOJAZDU NAWODNEGOPOJAZDU NAWODNEGOPOJAZDU NAWODNEGO     
 
 

Specyfika realizacji inspekcji podwodnej przy użyciu zdalnie sterowanego pojazdu 

podwodnego ROV (ang. Remotely Operated Vehicle) wodowanego z pokładu 

bezzałogowego pojazdu nawodnego USV (ang. Unmanned Surface Vehicle) wymaga 

stabilizacji położenia USV z określoną dokładnością. Niniejszy artykuł podejmuje 

problematykę opracowania systemu stabilizacji położenia polskiego USV edredon. 

W artykule zaprezentowano założenia do zadania stabilizacji położenia,  

a następnie architekturę systemu stabilizacji oraz wybrane wyniki badań numerycznych 

tego systemu. Ponadto zaprezentowano metodę przeciwdziałania zakłóceniom 

oddziałującym na kadłub bezzałogowego pojazdu nawodnego oraz wybrane wyniki 

działania w środowisku symulacyjnym systemu sterowania USV edredon z zastosowaniem 

tej metody. 

 
Słowa kluczowe: bezzałogowy pojazd nawodny, system stabilizacji położenia USV, 

przeciwdziałanie zakłóceniom oddziałującym na kadłub jednostki pływającej. 

 

 

PPPPOSIT ION STABIL IZATIOOSIT ION STABIL IZATIOOSIT ION STABIL IZATIOOSIT ION STABIL IZATION SYSTEM FOR AN UNMAN SYSTEM FOR AN UNMAN SYSTEM FOR AN UNMAN SYSTEM FOR AN UNMANNED NNED NNED NNED 

SURFACE VEHICLESURFACE VEHICLESURFACE VEHICLESURFACE VEHICLE     

 

 

The specifics of realization of underwater inspection with the use of a Remotely 

Operated Vehicle (ROV) launched from the deck of an Unmanned Surface Vehicle (USV) 

requires precise  positioning of the USV. The following article tackles the problem of 

preparation of a position stabilization system for a Polish USV – Ededron. 

The article presents the assumptions made for the position stabilization task, 

followed by an overview of the stabilization system as well as selected numerical research 

results regarding this system. Moreover, it demonstrates a method for counteracting the 

disturbances that have an impact on the hull of the vehicle with selected operational results 

for the control system of Ededron in a simulation environment with the use of the said 

method. 

 

Key words: unmanned surface vehicle, USV position stabilization system, counteracting 

disturbances with an impact on the hull of a vessel. 
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ZADANIE STABILIZACJI POŁOŻENIA 
 
Po przeprowadzonej w trakcie wcześniejszych prac analizie [3], przewiduje się, iż 

USV edredon w trakcie prowadzenia niektórych zadań (w szczególności prac 
podwodnych przy zastosowaniu zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego ROV) będzie 
musiał utrzymywać zadaną pozycję z określoną dokładnością (Rys. 1). W pracy [3] 
określono, iż pozycja USV powinna się mieścić w kole o średnicy 20 m.  
 

 

Rys. 1. Zadanie stabilizacji położenia USV w trakcie realizacji prac podwodnych  
z użyciem ROV (rys. z [3]). 

 
Pojazd podwodny jest zasilany i sterowany przez kablolinę, która ma 

ograniczoną długość. Poza tym im więcej kabloliny zostało rozwiniętej z bębna 
zlokalizowanego na pokładzie USV, tym większe tłumienie hydrodynamiczne ruchu ROV, 
zmniejszające jego możliwości manewrowe. Dlatego też prowadzenie prac podwodnych 
przy użyciu ROV zasilanego z pokładu USV, który działa w obecności oddziaływujących 
zakłóceń środowiska morskiego (wiatru, prądu morskiego i falowania) wymaga 
opracowania systemu stabilizacji położenia. 

USV edredon nie został wyposażony w urządzenia pozwalające na utrzymywanie 
pozycji w zadanym punkcie, np. stery strumieniowe, kotwica. Jedynymi urządzeniami 
wykonawczymi, które mogą zostać zastosowane do stabilizacji położenia to klasyczne 
urządzenie sterowe i pędnik śrubowy. W tym przypadku niezbędne jest opracowanie 
algorytmów sterowania tymi urządzeniami w celu stabilizacji położenia USV edredon. 
 

MODEL MATEMATYCZNY RUCHU USV 
 
W celu przeprowadzenia badań numerycznych systemu stabilizacji położenia 

USV istotne jest wiarygodne zamodelowanie jego ruchu. Model matematyczny 
bezzałogowego pojazdu nawodnego USV pozwala na przeprowadzenie badań 
symulacyjnych pojazdu w obecności różnych zakłóceń środowiskowych, w celu 
dostrojenia i przebadania jego systemu sterowania. 
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POSITION STABILIZATION TASK 
 

After an analysis conducted in the course of previous works [3], it was 
determined that the USV Ededron would be required to maintain a certain position with 
a particular precision when carrying out some of its tasks (especially underwater works 
with the use of a remotely operated vehicle - ROV) (Fig. 1). In work [3] it has been 
specified that the USV’s position should be limited to a circle with the diameter of 20 m. 

 
Fig. 1. USV position stabilization task in the course of underwater works with the use of an 
ROV (fig. from [3]). 

 
An underwater vehicle is driven and controlled with an umbilical of a limited 

length. Besides that, the more umbilical that has been unrolled from the drum located on 
the deck of the USV, the larger the restraint on the ROV’s hydrodynamic movement 
decreasing its manoeuvre capabilities. Thus, carrying out underwater works with the use 
of an ROV launched from the deck of a USV operating in the presence of disturbances 
characteristic of the marine environment (wind, sea current and waves) requires 
preparation of a proper position stabilization system. 

The USV Ededron has not been equipped with devices allowing position 
maintenance in a given point, e.g. thrusters or an anchor. The only devices that may be 
used in position stabilization are a classical steering device and a screw propeller. In 
such a situation it is necessary to work out control algorithms for those devices with the 
purpose of stabilizing the position of Ededron. 

 
USV MOVEMENT MATHEMATICAL MODEL 

 
In order to conduct a numerical research with regard to the USV’s position 

stabilization system, it is crucial to provide credible modelling of its movement. 
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Dla potrzeb modelowania ruchu bezzałogowego pojazdu nawodnego USV 
edredon wykorzystano model ruchu w 6-ciu stopniach swobody [1,4]. Przyjęte do 
symulacji komputerowej równania ruchu przyjmują następującą postać macierzową: 

Mν&  + D(ν)ν  + g(η) = τ (1) 

gdzie: 
ν –  wektor prędkości liniowych i kątowych, 
M   –  macierz inercji (równa sumie macierzy ciała sztywnego MRB i macierzy mas 

towarzyszących MA), 
D(ν) –  macierz tłumienia hydrodynamicznego, 
g(η)  –  macierz sił przywracających (siły ciężkości P i siły wyporu B), 
τ –  wektor sił i momentów oddziaływujących na pojazd. 

 
Ze względu na pomijalnie małe znaczenie liczbowe, w zależności 1 pominięto 

wpływ sił Coriolisa. Analiza poszczególnych członów równania 1 zawarta jest w [1,4]. 
Dla opisu ruchu pojazdu podwodnego w 6-ściu stopniach swobody przyjęto 

oznaczenia wielkości liniowych i kątowych ruchu pojazdu (rys. 2) zgodnie z notacją 
SNAME (ang. The Society of Naval Architects and Marine Engineers). 

Dla analizy ruchu pojazdu podwodnego przyjęto dwa układy odniesienia (rys. 2): 
1) ruchomy układ współrzędnych x¬oyozo związany z pojazdem podwodnym, 
2) nieruchomy układ współrzędnych xyz związany z Ziemią [1]. 

W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano nieliniowy model matematyczny 
ruchu bezzałogowego pojazdu nawodnego. W trakcie analizy dokonano kilku uproszczeń 
pozwalających na przeprowadzenie symulacji komputerowej modelu matematycznego 
pojazdu nawodnego. Zastosowane uproszczenia i aproksymacje określonych 
parametrów i zjawisk wynikają z przyjętych założeń odnośnie obiektu sterowania, czyli 
bezzałogowego pojazdu nawodnego rozpatrywanego jako ciało sztywne  
o 3 płaszczyznach symetrii, poruszające się w lepkim płynie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 2. USV edredon w układzie odniesienia: związanym z pojazdem i z Ziemi. 
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The mathematical model for an unmanned surface vehicle (USV) allows carrying 
out simulation tests on the vehicle, in the presence of various environmental 
disturbances, with the aim of tuning and checking its control system. 

It was decided to apply a model, with six degrees of freedom, for movement 
modelling of the USV Ededron [1,4]. The movement equations adopted in computer 
simulation take the following matrix form: 

Mν&  + D(ν)ν  + g(η) = τ (1) 

 
where: 
ni–  linear and angular velocity vector, 
M   –  inertia matrix (equal to the sum of the rigid body matrix MRB and the matrix of added 

mass MA), 
D(ν) –  hydrodynamic damping matrix, 
g(η)  –  restoring forces matrix (gravity P and buoyancy force B), 
tau–  vectors of forces and moments of forces having an effect on the vehicle. 

 
Due to the low numerical significance in interrelation 1 the effect of Coriolis 

forces was omitted. The analysis of particular components of the equation 1 has been 
presented in [1,4]. 

In the movement description of an underwater vehicle with six degrees of 
freedom, linear and angular notation for the vehicle (Fig. 2) were adopted in accordance 
with SNAME notation (The Society of Naval Architects and Marine Engineers). 

The following two frames of reference were adopted in the movement analysis of 
an underwater vehicle (fig. 2): 
1) a movable coordinate system x¬oyozo in relation to an underwater vehicle, 
2) a immovable coordinate system xyz in relation to the Earth [1]. 

The result of the analysis was a non-linear mathematical movement model for an 
unmanned surface vehicle. During the analysis several simplifications were made 
allowing carrying out computer simulation of the model. The applied simplifications and 
approximations of parameters and phenomena result from the adopted assumptions 
regarding the controlled object, i.e. an unmanned surface vehicle seen as a rigid body 
with 3 planes of symmetry moving in a viscous fluid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Ededron USV in the frame of reference: in relation to the vehicle and the Earth. 
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Na podstawie zależności zamieszczonych w [1,7] obliczono współczynniki 
hydrodynamiczne modelu ruchu (elementy macierzy w zależności 1), a następnie 
dostrojono je metodą doświadczalną na podstawie wyników badań statecznościowych  
i manewrowych (próby cyrkulacji) USV edredon, przeprowadzonych podczas oddawania 
tej jednostki do użytku [2]. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w ruchu tej jednostki 
można wyróżnić pływanie wypornościowe i ślizgowe, co stanowi dodatkowe utrudnienie 
w doborze parametrów hydrodynamicznych, tzn. parametry te powinny mieć inne 
wartości dla obu sposobów pływania pojazdu.  

Na podstawie ww. badań statecznościowych i manewrowych ustalono granicę 
pomiędzy pływaniem wypornościowym a ślizgowym na prędkość pojazdu ok. 11 
węzłów, co odpowiada prędkości obrotowej silnika 2650 obr/min. Dla celów symulacji 
komputerowej przyjęto uproszczenie, że dla prędkości obrotów silnika powyżej 2650 
obr/min napór generowany przez pędnik śrubowy zwiększa się razy współczynnik 
3n/3650 (gdzie n to aktualna prędkość obrotowa silnika) przy niezmienionych 
parametrach hydrodynamicznych. Przyjęty doświadczalnie współczynnik zmiany naporu 
pędnika pozwolił na uzyskanie dobrej jak na warunki morskie wiarygodności modelu  
w zakresie ruchu postępowego, tzn. osiągane postępowe prędkości ruchu dla różnych 
prędkości obrotowych silnika mieściły się w założonych granicach 10% błędu 
bezwzględnego w porównaniu do wyników uzyskanych w trakcie ww. badań 
statecznościowych (trzeba mieć na uwadze, iż badania na obiekcie rzeczywistym mogły 
być również obarczone błędami).  

Natomiast w zakresie właściwości manewrowych model USV zachowuje się 
podobnie jak rzeczywisty obiekt dla prędkości ruchu 10 węzłów (przy próbach 
cyrkulacji uzyskuje się jej średnicę równą 17 m), natomiast dla prędkości większych od 
11 węzłów, czyli przy pływaniu ślizgowym uzyskuje się niestabilne działanie modelu. 
Niestabilne zachowanie się model nie pojawia się, gdy pominięty zostaje ww. 
współczynnik zmiany naporu, ale z kolej w tym przypadku uzyskuje się zbyt małe 
prędkości ruchu USV. Dlatego też przedstawione w kolejnym rozdziale wyniki działania 
systemu stabilizacji (w tym regulatorów prędkości postępowej i kursu) zostały 
przeprowadzone dla całego zakresu prędkości ruchu od 0 do 10 węzłów. 
 

SYSTEM STABILIZACJI POŁOŻENIA USV 
 
System stabilizacji położenia USV składa się z 3 elementów: 

1) układu sterowania nadrzędnego, nadzorującego pracę pozostałych elementów, m.in. 
poprzez włączenie i wyłączenie regulatorów w odpowiednich momentach czasu, 
generowanie zadanych wartości parametrów regulowanych, itp., 

2) regulatora prędkości postępowej, sterującego pracą silnika poprzez generowanie 
zadanej wartości obrotów silnika, 

3) regulatora kursu, generującego zadane wychylenia steru. 
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Hydrodynamic movement model coefficients (the matrix components in 
interrelation 1) were calculated on the basis of interrelations presented in [1,7], and then 
adjusted with an experimental method based on the results of stability and manoeuvre 
tests (circulation trials) on the USV Ededron conducted on its commissioning [2]. 
Furthermore, it should be remembered that we may distinguish two kinds of vessel 
movement: displacement and sliding movement, which poses an additional difficulty in 
the determination of hydrodynamic parameters, i.e. the parameters differing depending 
on movement type. 

Based on the said stability and manoeuvre tests a boundary between the 
displacement and sliding movement was set at the vehicle’s speed of ca. 11 knots, which 
corresponds to the engine’s rotational speed of 2650 rot/min. In computer simulation  
a simplification was made that with the rotational speed above 2650 rot/min the impact 
generated by the screw propeller  would cause an increase in the coefficient n - 3n/3650 
(where n is the current rotational speed) in the presence of unchanged hydrodynamic 
parameters. The adopted propeller impact coefficient change in experiments allowed the 
achievement of good model credibility (as for marine conditions) with regard to advance 
movement, i.e. the achieved advance movement speeds for various rotational speed 
values were within the assumed 10% boundary of the approximation error as compared 
with the results accomplished during the said stability tests (it must be remembered that 
tests on an actual object could also be burdened with errors). Whereas with regard to 
manoeuvre properties the USV model behaves similarly to the actual object at the speed 
of 10 knots (at circulation trials the diameter was equal to 17 m), while for the speed 
higher than 11 knots, i.e. for the sliding movement, the model is unstable.  

Such an unstable model behaviour does not appear when we omit the said impact 
change coefficient, however in this case the movement velocity of the USV is too low. 
Thus the tests concerning the stabilization system presented in the following section 
(including the advance speed and course regulators) have been conducted for the entire 
speed range from 0 to 10 knots. 
 

USV POSITION STABILIZATION SYSTEM 
 
The USV position stabilization system is composed of 3 elements: 

1) superior control system supervising the work of the remaining components, by 
switching regulators on or off at particular moments, generating specified 
parameters, etc., 

2) advance speed regulator controlling the work of the engine by generating specified 
rotation values, 

3) course regulator generating specified rudder angle. 
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Rys. 3. Struktura systemu stabilizacji położenia USV. 
 
Układ sterowania nadrzędnego steruje pracą regulatorów w następujący sposób: 
1) Po uzyskaniu współrzędnych celu misji oblicza zadane wartości kursu i prędkości, 
2) W trakcie ruchu USV do celu koryguje zadaną wartość kursu w oparciu o algorytm 

przedstawiony w następnym rozdziale, 
3)  Po dotarciu do punktu oddalonego o ustaloną odległość 5 m od punktu docelowego 

zatrzymuje silnik, 
4) Następnie cyklicznie oblicza odległość do celu (stan czuwania), a po uzyskaniu 

odchylenia od zadanej pozycji równego 20 m ponownie przemieszcza się do celu 
(realizowane są operacje określone w punkcie 1). 

 
ALGORYTM STEROWANIA RUCHEM W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ 
 
Wspomniane wcześniej zakłócenia środowiska morskiego powodują „spychanie” 

pojazdu nawodnego z zadanej trajektorii ruchu (i/lub pozycji). W przypadku, gdy USV 
jest wyposażony w urządzenia mierzące prędkość i kierunek oddziaływania zakłóceń 
możliwe jest obliczenie dodatkowego naporu generowanego przez system napędowy, 
przeciwdziałający zakłóceniom ruch. Natomiast w przypadku, gdy brak jest informacji  
o oddziałujących zakłóceniach na USV niezbędne jest korygowanie zadanej wartości 
kursu. W tym celu wykorzystać można dwie metody: 
1) ciągła korekcja kursu (w przypadku, gdy pojazd nawodny jest spychany z zadanego 

toru ruchu, to obliczane są nowe wartości kursu zadanego), 
2) korekcja kursu zadanego na podstawie namiaru (po wejściu na zadaną trajektorię 

ruchu obliczane są namiary na cel w płaszczyźnie poziomej; zmiany namiarów  
w czasie dają pośrednią informację o oddziałujących zakłóceniach). 
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Fig. 3. USV position stabilization system structure. 

 
The superior control system controls the regulators’ work in the following 

manner: 
1) After receiving mission target coordinates, it calculates the set course and speed 
values, 
2) During the USV’s movement towards the target, it corrects the set course value based 

on an algorithm presented in the next section, 
3)  Upon reaching a point 5 m from the target, it stops the engine, 
4) Next, it cyclically calculates the distance from the target (a stand-by mode), and after 

reaching the angle to the set position of 20 m it moves again towards the target (the 
operations defined in pt. 1 are realized). 

 
MOVEMENT CONTROL ALGORITHM IN THE PRESENCE OF DISTURBANCES 
 
The mentioned marine environment disturbances cause the surface vehicle to be 

“pushed away” from the specified movement trajectory (and/or position). In the case of 
an USV equipped with devices for measuring the speed and direction of disturbances, it 
is possible to calculate the additional thrust generated by the driving system that 
counteracts such movement/disturbances. Whereas, in a situation when there is a lack of 
information on the disturbances having an effect on the USV it is necessary to adjust the 
course value. We may apply two methods for this purpose:  
1) a continuous course adjustment method (calculating new course values in the case 

when the surface vehicle is pushed away from the specified route), 
2) a set course correction based on coordinates (after reaching the specified movement 

trajectory, the target coordinates are calculated in a horizontal plane; coordinate 
changes in time provide indirect information on present disturbances). 
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Jak pokazały wcześniejsze badania [4,5] druga metoda korekcji jest bardziej 
efektywna. Metoda ta jest oparta na prostej zależności:  

nbnn bk ∆⋅+= −1ψψ          (2) 

gdzie:  
ψn   - kurs zadany w n kroku symulacji,  
ψn-1  - kurs zadany w n-1 kroku symulacji,  
kb   - współczynnik wzmocnienia,  
∆bn  - błąd namiaru w n kroku symulacji. 
 

Na podstawie badań symulacyjnych uproszczonego modelu ruchu USV edredon 
uzyskano dostrojoną wartość współczynnika wzmocnienia kb równą 725. W zakresie 
modelowania zakłóceń ruchu wykorzystano zasadę superpozycji [1]. 

Poniżej zobrazowano trajektorie ruchu USV z ciągłą korekcją kursu zadanego  
(Rys. 4) i z korekcji kursu zadanego na podstawie namiaru (Rys. 5) w środowisku  
z oddziałującymi zakłóceniami o kierunku oddziaływania 90° i prędkości 1 m/s. 

Jak można zauważyć, metoda korekcji kursu zadanego na podstawie namiaru jest 
bardziej efektywna od ciągłej korekcji kursu zadanego, co obrazuje odchylenie toru 
ruchu USV od toru ruchu zadanego (zilustrowanego na Rys. 4 i 5 w postaci linii prostej 
wyznaczonej pomiędzy punktami startu (0,0) i celu (50,50) misji). W przypadku ciągłej 
korekcji kursu zadanego odchylenie położenia USV od zadanego toru ruchu sięga 25 m,  
a w przypadku korekcji kursu zadanego na podstawie namiaru tylko 7 m. Dlatego też  
w dalszej części badań wykorzystano drugą, bardziej efektywną metodę 
przeciwdziałania zakłóceniom ruchu USV. 
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Rys. 4. Ciągła korekcja kursu zadanego w środowisku z oddziałującymi  

zakłóceniami o kierunku działania 90° i prędkości 1 m/s. 
 
 
 



Polish Hyperbaric Research 
 

Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 
109 

As the previous tests showed [4,5] the second correction method is more 
effective. The method is based on a simple interrelation: 

nbnn bk ∆⋅+= −1ψψ          (2) 

 
where: 
ψn  - course set at n simulation step, 
ψn-1  - course set at n-1 simulation step, 
kb   - gain factor, 
∆bn  - bearing error at n simulation step. 
 

Based on simulation tests on a simplified USV Ededron movement model it was 
possible to receive an adjusted value of the gain factor kb equal to 725. Movement 
disturbance modelling was carried out on the basis of superposition principle [1]. Below 
we present USV movement trajectories with continuous set course adjustment (Fig. 4) 
and set course correction based on coordinates (Fig. 5) in the environment with 
disturbances of 90° impact direction and the speed of 1 m/s. 

As we may observe, the method of set course correction based on coordinates is 
more effective than the method of continuous set course adjustment, which is depicted in 
the USV’s route deviation from the designated route (as illustrated in Fig. 4 & 5 as  
a straight line drawn between the starting point (0,0) and target point (50,50)). In the 
case of continuous set course correction the deviation in the USV’s position in relation to 
the set route reaches 25 m, whereas in the case of set course correction based on 
coordinates it amounts only to 7 m.  
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 Fig. 4. Continuous set course correction in the environment characterised by the presence of 
disturbances with 90° impact direction and the spee d of 1 m/s. 
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Rys. 5. Korekcja kursu zadanego na podstawie namiaru w środowisku z oddziałującymi 
zakłóceniami o kierunku działania 90° i prędkości 1 m/s. 

 
WYNIKI BADAŃ NUMERYCZNYCH 
 
Na Rys. 6 przedstawiono trajektorię ruchu USV przy stabilizacji jego położenia  

w środowisku z oddziałującymi zakłóceniami o kierunku działania 90° i prędkości 1 m/s, 
natomiast na Rys. 7 przebieg zmian regulowanych parametrów ruchu: kursu i prędkości 
postępowej. 
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Rys. 6. Trajektoria ruchu USV przy stabilizacji jego położenia w środowisku  
z oddziałującymi zakłóceniami o kierunku działania 90° i prędkości 1 m/s. 
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For this reason in the follow-up part of the research the latter, more effective 
method for counteracting the USV’s movement disturbances was chosen. 
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Fig. 5. Set course correction based on coordinates in the environment characterised by the 
presence of disturbances of 90° impact direction an d the speed of 1 m/s. 
 

NUMERICAL RESEARCH RESULTS 
 
Fig.6 presents the USV’s movement trajectory with position stabilization in the 

environment with the presence of disturbances with90° impact direction and the speed 
of 1m/s.  Fig 7., on the other hand, shows changes in the regulated movement 
parameters: course and advanced speed. 
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Fig. 6. The USV’s movement trajectory with position stabilization in the environment 
characterised by the presence of disturbances of 90° impact direction and the speed of 1 m/s. 
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Rys. 7. Regulacja prędkości i kursu USV przy stabilizacji jego położenia w środowisku  
z oddziałującymi zakłóceniami o kierunku działania 90° i prędkości 1 m/s. 

 
Jak można zauważyć, USV podchodzi do celu, którym jest punkt o współrzędnych 

(50,50). Założono, że pojazd dociera do celu, gdy znajdzie się w odległości od zadanego 
punktu mniejszej niż 5 m, stąd też na Rys. 1.5 można zauważyć strefę kołową oznaczoną 
czerwoną przerywaną linią. Po dotarciu do celu USV jest zatrzymywany (Rys. 7 – ok. 35 
sekunda symulacji). Następnie na pojazd oddziałują zakłócenia środowiska, które 
powodują jego spychanie z zadanej pozycji. Po zepchaniu USV z kolejnej strefy kołowej 
oznaczonej czerwoną ciągłą linią (zgodnie z założeniami przedstawionymi powyżej) 
pojazd bezzałogowy włącza swoje silniki i ponownie podąża do celu. W ten sposób 
uzyskuje się efekt stabilizacji położenia z zadaną dokładnością 20 m bez specjalnych 
urządzeń napędowych. 

Na Rys. 8 i 9 pokazano ten sam sposób sterowania ruchem USV dla zakłóceń  
o innym kierunku oddziaływania i innej prędkości. Podobnie jak poprzednio, pojazd 
bezzałogowy po zepchaniu go przez oddziałujące zakłócenia z strefy kołowej oznaczonej 
czerwoną ciągłą linią stabilizuje swoją pozycję poprzez przemieszczenie się bliżej punktu 
zadanego.  
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Fig. 7. The USV’s speed and course adjustment with position stabilization in the environment 
characterised by the presence of disturbances of 90° impact direction and the speed of 1 m/s. 

 
As we see, the USV approaches the target, i.e. the point with the coordinates 

(50,50). It was assumed that the vehicle has reached the target when it was closer than  
5 m from the set point, hence in Fig. 5 we observe a circled area marked with a red 
dashed line. After reaching the target the USV is stopped (Fig. 7 – simulation at ca. 35 
sec.). Next, the vehicle is subjected to environmental disturbances causing it to be pushed 
away from the defined position. After the USV is pushed aside from another circular zone 
marked with a red line (according to the above assumptions) the unmanned vehicle 
turns on its engines and moves again towards the target. This allows it to obtain the 
desired positional stabilization effect with the 20 m accuracy, without the use of any 
special driving devices. 

Fig. 8 & 9 show the same manner for controlling the USV movement with 
disturbances characterised by a different impact direction and speed. As before, after the 
USV is pushed by the disturbance from the circular zone marked with a red line, it 
stabilizes its position by moving closer to a specified point. 
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Rys. 8. Trajektoria ruchu USV przy stabilizacji jego położenia w środowisku  
z oddziałującymi zakłóceniami o kierunku działania 0° i prędkości 2,2 m/s. 
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Rys. 9. Regulacja prędkości i kursu USV przy stabilizacji jego położenia w środowisku  
z oddziałującymi zakłóceniami o kierunku działania 0° i prędkości 2,2 m/s. 
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Fig. 8. The USV’s movement trajectory at position stabilization in the environment 
characterised by disturbances with 0° impact direct ion and the speed of 2.2 m/s. 

 

Fig. 9. The USV’s speed and course adjustment at position stabilization in the environment 
characterised by disturbances with 0° impact direct ion and the speed of 2.2 m/s. 
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PODSUMOWANIE 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań numerycznych można stwierdzić, że: 

1) system stabilizacji USV poprawnie steruje urządzeniami wykonawczymi (silnikiem  
     i sterem) w celu stabilizacji położenie w określonej odległości od punktu zadanego, 
2) zastosowana metoda korekcji kursu zadanego na podstawie namiaru pozwala  

na przeciwdziałanie zakłóceniom nawet w przypadku, gdy pojazd bezzałogowy nie 
ma odpowiednich urządzeń pomiarowych, 

3) uzyskane badania numeryczne potwierdzają dobrą jakość sterowania 
zaprojektowanych regulatorów kursu i prędkości postępowej, 

5) uzyskane wyniki wymagają weryfikacji na obiekcie rzeczywistym (testy 
przeprowadzone zostały na uproszczonym modelu bezzałogowego pojazdu 
nawodnego). 

 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 – 2012 jako 

projekt rozwojowy Nr O R 00 0106 12. 
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CONCLUSIONS: 
 

Based on the conducted numerical tests we may conclude as follows: 
1) the USV stabilization system correctly controls its executive devices (engine and 

rudder) with the purpose of achieving position stabilization at a specified distance 
from the defined point, 

2) the applied method of set course correction based on coordinates allows the 
counteraction of disturbances even when an unmanned vehicle is not equipped with 
proper measurement devices, 

3) the results of numerical tests confirm good control quality of the designed course and 
advance speed regulators, 

5) the achieved results require verification on an actual object (the test were carried out 
on a simplified model of an unmanned surface vehicle). 

 
Scientific work financed from educational funds in the years 2010 – 2012 as  

a development project No. O R 00 0106 12. 
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÑÒÀ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÎÃÎ ÍÀÄÂÎÄÍÎÃÎ 

ÀÏÏÀÐÀÒÀ 

 

 

Специфика осуществления подводного исследования с использованием 

дистанционно-управляемых подводных аппаратов ROV (ang. Remotely Operated 

Vehicle) запускаемого с борта беспилотного надводного транспортного средства  

USV (ang. Unmanned Surface Vehicle) требует стабилизации положения USV  

с заданной точностью. Эта статья изучает проблемы разработки системы 

стабилизации позиции польского USV- ‘Edredon’. 

В данной статье представлены предположения для задач стабилизации 

положения, а потом архитектура системы стабилизации и также выбранных 

исследований численных результатов этой системы. Кроме того, представлено 

методы профилактики предотвращения помех, которые действуют на корпус 

беспилотного надводного транспортного средства и выбранные результаты 

работы в моделированной окружающей среде системы управления USV- ‘Edredon’  

с помощью этого метода. 

 

Ключевые слова: беспилотное надводное транспортное средство,  системы 

стабилизации положения USV , предотвращения помех влияющих на корпус судна. 
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SSSSYSTEM WODOWANIA BEZZYSTEM WODOWANIA BEZZYSTEM WODOWANIA BEZZYSTEM WODOWANIA BEZZAŁOGOAŁOGOAŁOGOAŁOGOWEGO POJAZDU WEGO POJAZDU WEGO POJAZDU WEGO POJAZDU 

PODWODNEGO TYPU ROVPODWODNEGO TYPU ROVPODWODNEGO TYPU ROVPODWODNEGO TYPU ROV    Z  POKŁADU BEZZAŁOGOWZ POKŁADU BEZZAŁOGOWZ POKŁADU BEZZAŁOGOWZ POKŁADU BEZZAŁOGOWEJ EJ  EJ  EJ  

ŁODZI  POWIERZCHNIOWEŁODZI  POWIERZCHNIOWEŁODZI  POWIERZCHNIOWEŁODZI  POWIERZCHNIOWEJJJJ     

 
 

W artykule przedstawiono konstrukcję systemu wodowania pojazdu podwodnego 

typu ROV z pokładu bezzałogowej łodzi powierzchniowej. Konstrukcję opracowano  

w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych AMW w ramach projektu rozwojowego Nr O 

R00 0106 12 realizowanego z funduszów na naukę w latach 2010 – 2012. Obecnie opisana 

konstrukcja jest przygotowywana do prób funkcjonalnych w warunkach rzeczywistych.  
 

Słowa kluczowe: pojazdy bezzałogowe, technologia prac podwodnych. 
 
 

TTTTHE LAUNCH SYSTEM FORHE LAUNCH SYSTEM FORHE LAUNCH SYSTEM FORHE LAUNCH SYSTEM FOR     AN UNMANNED UNDERWATAN UNMANNED UNDERWATAN UNMANNED UNDERWATAN UNMANNED UNDERWATER ER ER ER     

VEHICLE  TYPE ROVEHICLE  TYPE ROVEHICLE  TYPE ROVEHICLE  TYPE ROVVVV     FROM THE DECK OF AN FROM THE DECK OF AN FROM THE DECK OF AN FROM THE DECK OF AN UNMANNED UNMANNED UNMANNED UNMANNED 

SURFACE VEHICLESURFACE VEHICLESURFACE VEHICLESURFACE VEHICLE     

 

 

The article presents the construction of a launch system of an unmanned 

underwater Remotely Operated Vehicle (ROV) from the deck of an unmanned surface 

vehicle. The construction of the apparatus has been prepared at the Department of 

Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy in Gdynia within the 

development project No. O R00 0106 12 – an achievement that was realized with the use of 

educational funds in the years 2010 – 2012. The described construction is currently being 

prepared to undergo functional tests in real conditions. 
 

Key words: unmanned vehicles, underwater works technology. 
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WSTĘP 
 
Projekt rozwojowy Nr O R00 0106 12 realizowany w ramach konsorcjum 

składającego się z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Akademii 
Marynarki Wojennej oraz przedsiębiorstwa Sprint S.A. zakłada opracowanie  
i zbudowanie demonstratora technologii w postaci bezzałogowej autonomicznej łodzi 
powierzchniowej wykonującej zadania związane z perymetryczną ochroną 
infrastruktury krytycznej, w ramach których ma mieć również zastosowanie 
bezzałogowy pojazd głębinowy (ROV) działający z pokładu tej jednostki. W ten sposób 
po raz pierwszy w kraju ma zostać zbudowany bezzałogowy pojazd hybrydowy 
(platforma) wykonujący jednocześnie zadania nawodne i podwodne. Idea działania 
pojazdu typu ROV – bezzałogowy zdalnie sterowany pojazd podwodny (remotely 
operated vehicle) – nakłada obostrzenia działania takiej platformy. Z chwilą podjęcia 
decyzji o potrzebie wykonania misji przez pojazd głębinowy, autonomiczna część misji 
musi zostać przerwana, a system przechodzi w tryb sterowania zdalnego. Operator 
pojazdu powierzchniowego będzie musiał utrzymywać go na określonej pozycji  
w otoczeniu miejsca podejmowania działań przez pojazd ROV. Natomiast operator 
pojazdu głębinowego będzie od tego momentu nadzorował pracę tego urządzenia.  
W pierwszej kolejności nadzór ten będzie polegał na zwodowaniu pojazdu ROV  
z pokładu jednostki powierzchniowej. Aby to stało się możliwe na jej pokładzie musi 
znajdować się zdalnie sterowany system opustowo – podnośny dla pojazdu ROV. 
Podczas realizacji projektu opracowano kilka koncepcji takiego systemu. Różnice 
pomiędzy nimi wynikały przede wszystkim z przyjętych założeń i wymagań taktyczno-
technicznych oraz z parametrów technicznych deklarowanego do wykorzystania 
pojazdu podwodnego. Pierwsza wstępna koncepcja systemu została opracowana dość 
wcześnie już na etapie realizacji innego projektu badawczego w ramach którego 
zbudowano zdalnie sterowany pojazd powierzchniowy1 (Rys. 1). Zakładano wówczas, że 
jednostką głębinową zastosowaną w przyszłości będzie pojazd klasy microROV o nazwie 
AC-ROV.  

 

 
Rys. 1. Wstępna koncepcja systemu wodowania opracowana dla pojazdu AC-ROV [3]. 

 
 

                                                 
1 Projekt badawczy realizowany w latach 2009-2010 realizowany w ramach konsorcjum: 
Akademia Marynarki Wojennej, Politechnika Gdańska i przedsiębiorstwo SPORTIS S.A.: 
„Bezzałogowa wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia działań morskich służb 
państwowych”.  
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INTRODUCTION 
 
The development project No. O R00 0106 12 realized by the consortium 

composed of the Polish-Japanese Institute of Information Technology, Polish Naval 
Academy and the enterprise Sprint S.A. has been set up with the aim of preparing and 
constructing a technology demonstrator in the form of an unmanned autonomous 
surface vessel to perform tasks connected to the perimetric protection of critical 
infrastructure, i.e. tasks also applying to an unmanned submersible (ROV) operating 
from the deck of this vessel. Thus, for the first time, the Polish Navy will construct an 
unmanned hybrid vehicle (platform) performing both surface and underwater tasks. The 
idea behind the operation of a ROV – a remotely operated vehicle – imposes certain 
restriction on the operation of such a platform, as, from the moment  the decision  
is taken to perform a mission by a submersible, the autonomous part of the mission 
needs to be interrupted and the system switched to remote operation. The operator of 
the surface vehicle will have to maintain it in a predetermined position near to the place 
where the ROV undertakes its operations. The operator of the submersible, on the other 
hand, will from this moment supervise the work of this device. At first, the supervision 
will consist in launching the ROV from the deck of the surface vehicle. For this to be 
possible, the surface vehicle must be equipped with a remotely operated lift and drop 
system for the ROV. In the course of project realization several concepts of such a system 
emerged. The differences between them resulted mainly from wrongly adopted 
assumptions and tactical-technical requirements as well as technical parameters of the 
ROV selected for use. The first initial system concept was prepared quite early, already 
during the realization of another research project that resulted in the construction of  
a remotely operated surface vehicle1 (Fig. 1). At that point it was assumed that the 
submersible used in future operations would be a microROV class vehicle called AC-ROV. 
 

 
Fig. 1. Initial launch system concept prepared for a vehicle type AC-ROV [3]. 

 
 

                                                 
1 Research project realized in the years 2009-2010 within the consortium of the Polish Naval 
Academy, Technical University of Gdańsk and enterprise SPORTIS S.A.: “Multi-variant unmanned 
floating platform for backing up the maritime activities of state services” . 
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W toku realizacji projektu Nr O R00 0106 12 do zastosowania jako podwodną 
jednostkę inspekcyjną przewidziano pojazd głębinowy typu miniROV o nazwie LBV 200. 
Plan wykorzystania większego pojazdu spowodował konieczność zmiany koncepcji 
systemu jego wodowania. W ten sposób został opracowany drugi projekt wstępny  
(Rys. 2).  
 

 
 

Rys. 2. Koncepcja systemu wodowania opracowana dla pojazdu ROV LBV 200 [2]. 
 

Dodatkowe wymagania stawiane podwodnej jednostce inspekcyjnej oraz zadania 
dla całej bezzałogowej platformy wymusiły jednak wprowadzenie poprawek odnośnie 
wyposażenia pokładowego pojazdu ROV. W ten sposób finalnie zakupiony w ramach 
projektu pojazd LBV został wyposażony w sondę do pomiaru parametrów 
fizykochemicznych wody i sonar BlueView. Ponadto, pojawiła się również konieczność 
wodowania wraz z pojazdem ROV głowicy systemu nawigacji podwodnej.  

 
1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 
Na podstawie przyjętej taktyki wykorzystania pojazdu, pomierzonych 

rzeczywistych gabarytów i jego masy oraz określonych możliwych miejsc 
rozmieszczenia i mocowania elementów systemu wodowania na łodzi USV dokonano 
wyboru sposobu wodowania pojazdu, umiejscowienia systemu wodowania oraz 
umiejscowienia głowicy do nawigacji podwodnej. Przyjęto, że pojazd ROV będzie 
przewożony na pokładzie, a następnie opuszczany i podnoszony z wody  
w zasobniku, który w dalszej części projektu nazywany był garażem podwodnym. Pojazd 
po wpłynięciu (wciągnięciu) do garażu nie powinien mieć możliwości poruszania się,  
a sam garaż powinien być konstrukcją zabezpieczającą pojazd przed uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas transportu do rejonu działania oraz w czasie opuszczania  
i podnoszenia, szczególnie w strefie oddziaływania fali powierzchniowej. 
Garaż będzie opuszczany i podnoszony z wody za pomocą układu sztywnych ramion 
ramy wychylnej, co zlikwiduje wpływ kołysań łodzi na obciążenie liny nośnej oraz 
kołysanie się pojazdu w przypadku opuszczania i podnoszenia go za pomocą kabloliny. 
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In the course of realization of the project No. O R00 0106 12 it was presumed that 
the underwater inspection vehicle would be a miniROV manufactured by SeaBotix, the 
LBV 200. Before long, modified plans concerning the use of a larger vehicle imposed the 
need to change the concept of its launching system. Hence, another initial design was 
proposed (Fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2. Launch system concept for ROV LBV 200 [2]. 
 

However, additional requirements imposed on the underwater inspection 
vehicle, as well as tasks for the entire unmanned platform, involved the introduction of 
certain adjustments to the deck equipment of the ROV. Thus, the final model of ROV 
purchased within the project was equipped with a sounder for measuring physical-
chemical parameters of water and a BlueView sonar. 

Moreover, the need for launching the ROV together with the separate head of an 
underwater navigation system became apparent. This altered its technical specification, 
namely its total weight and overall dimensions. The changes were so significant that the 
adopted launch system concept had to be reconsidered yet again. 
This paper presents the final version of the ROV drop and lift system from the deck of an 
USV (unmanned surface vehicle) obtained within the project No. O R00 0106 12. 
 

1. PROJECT ASSUMPTIONS 
 

The choice on the location of the launch system as well as placement of the head 
of the underwater navigation system was based on the adopted tactics for the vehicle’s 
use, the measured overall dimensions, its weight and the determined possible placement 
and mounting of the launch system elements in an USV. It was assumed that the ROV 
would be transported on the deck and then dropped and lifted from the water in  
a capsule – referred to later in this text as an underwater garage. After being drawn into 
the garage the vehicle should not be maintained in a still position, but be a allowed  
a small degree of movement, the garage itself should ensure the vehicle’s protection 
against any mechanical damage, in all weather conditions, during transportation to the 
region of operation, as well as during the launch and recovery of the vehicle.  
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To zmieniło jego charakterystykę techniczną, a dokładnie masę pojazdu  
w powietrzu i jego gabaryty zewnętrzne. Były to zmiany na tyle istotne, że przyjęta 
koncepcja systemu wodowania musiała ulec ponownemu przeprojektowaniu.  

W niniejszym materiale przedstawiono ostateczną wersję zbudowanego  
w ramach projektu O R00 0106 12 systemu opustowo-podnośnego pojazdu ROV  
z pokładu jednostki USV (unmanned surface vehicle).  

Układ napędu bębna i wydawania kabloliny będzie znajdował się na pokładzie  
i będzie bezpośrednio podawał kablolinę poprzez garaż do pojazdu. Po wodowaniu  
i wypłynięciu pojazdu z garażu, garaż będzie podnoszony na pokład. Ponowne 
opuszczenie garażu nastąpi po zakończeniu pracy pojazdu przed jego planowanym 
podniesieniem w garażu na pokład. Przyjęto, że wodowanie garażu wraz z pojazdem 
będzie odbywać się na rufie jednostki USV w taki sposób, że garaż będzie opuszczany do 
wody za rufą na odpowiednią głębokość. Postanowiono wykorzystać istniejącą 
możliwość adaptacji konstrukcji pawęży USV oraz burtowych części pokładu przy 
pokrywie przedziału silnika do mocowania elementów ramy wychylnej systemu 
wodowania. Garaż oraz układ napędu bębna i wydawania kabloliny będą znajdować się 
na wysokości pokładu w części rufowej nad pawężą i pędnikiem. Na obecnym etapie 
zaplanowano, że głowica systemu nawigacji podwodnej będzie wypuszczana do wody  
z dna łodzi w rejonie nadbudówki. Miejsce w nadbudówce wybrano ze względu na 
znaczną wysokość głowicy wraz z napędem do jej wysuwania oraz korzystne położenie  
w pobliżu osi obrotu łodzi podczas kołysań, co spowoduje w miarę stabilne położenie 
głowicy w toni i będzie miało mniejszy wpływy na jej wskazania. Do projektu przyjęto, że 
położenie garażu w wodzie powinno być takie, aby podczas wypływania  
i wpływania pojazd znajdował się w odległości: 

− od powierzchni wody: min. 0,30 m, 
− od rufy (pędnika) łodzi: min. 1,20 m. 

Na konstrukcję systemu miała również wpływ konieczność pozostawienia 
dotychczasowej możliwości otwierania pokrywy przedziału silnika bez demontażu 
jakichkolwiek elementów systemu wodowania. Ostatnie ograniczenia projektu związane 
były z koniecznością wykorzystania dostępnego układu elektro-energetycznego łodzi 
USV oraz warunków bezpieczeństwa związanych z faktem, że montaż i praca systemu 
wodowania na pokładzie USV nie może mieć negatywnego wpływu na jej stateczność  
i dzielność morską.  

 
2.  SYSTEM WODOWANIA POJAZDU PODWODNEGO Z POKŁADU BEZZAŁOGOWEJ ŁODZI 

POWIERZCHNIOWEJ.  
 

2. 1. URZĄDZENIE OPUSTOWO-PODNOŚNE 
 

Zadaniem urządzenia opustowo-podnośnego jest przeniesienie garażu z pokładu 
do wody na odpowiednią głębokość i odległość od rufy łodzi USV. Garaż nie jest tu 
tradycyjnie przenoszony do wody za pomocą liny i wychylonego za pokład żurawika lub 
ramy, lecz poprzez sztywne uchwyty połączone przegubowo z pozostałymi wychylanymi 
elementami układu kinematycznego. Taki układ wymaga tylko napędu jednego elementu 
wychylanego np. za pomocą siłownika liniowego. 

Podstawowe elementy urządzenia opustowo-podnośnego to (Rys. 3): rama 
główna (poz. 8), siłowniki (poz. 4), rama dodatkowa (poz. 9), uchwyt garażu (poz. 7)  
i fundament. Rama główna urządzenia to konstrukcja typu „A”, składająca się dwóch 
pionowych podpór połączonych sztywno u góry poziomą belką. 
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In order to eliminate the affect of the vessel’s rolling motion during deployment 
and use of the ROV, the garage is to be dropped and lifted from the water with the use of 
a system consisting of a swing frame with rigid arms. . The drive of the drum and the 
umbilical’s feed system will be located on the deck of the surface vessel and supply the 
umbilical directly through the garage to the vehicle. After the vehicle is launched and sets 
out from the garage, the garage will be lifted onto the deck to be dropped again after the 
vehicle’s work is completed. It has been assumed that the launching of the garage 
together with the vehicle will be performed in such a manner that the garage will be 
lowered into the water behind the stern of the USV to the intended depth. It was decided 
to adapt the construction of the USV’s transom and the hull parts of the deck at the 
engine room cover to mount the elements of the swing frame of the launch system. The 
garage, the drum and the umbilical’s feeder drive were placed at deck height in the stern 
part over the transom and the propeller. At the current construction phase it has been 
planned that the navigational system head will be released into the water from the 
bottom of the boat, near the superstructure. The superstructure was chosen due to the 
significant height of the head together with the drive used to pull it out of the water, as 
well the fact that it is situated in a favourable location near the boat’s rotation axis while 
rocking, which altogether produces quite a stable location of the head at depth and 
results in a lower impact of the existing conditions on its indications. For project 
purposes it was assumed that the garage position in water during the vehicle’s entrance 
and exit would be: 

- min. 0.30 m from the water surface, 
- min. 1.20 m from the boat’ stern (propeller). 

Another issue which impacted the system construction was the requirement to retain the 
possibility of opening the engine room cover without the need to disassemble any of the 
elements of the launch system. These final limitations to the project were related to the 
necessity of using the available electro-energetic system of the USV without affecting the 
USV’s stability and seaworthiness. 
 

2. THE LAUNCH SYSTEM OF AN UNDERWATER VEHICLE FROM THE DECK OF AN 

UNMANNED SURFACE BOAT  
 
2. 1. THE LAUNCH AND RECOVERY DEVICE 
 
The task of the launch and recovery device is to transfer the garage from the deck 

of the USV and into the water to a particular depth and distance from the vessel’s stern. 
The garage is not transferred into the water with the traditional use of a rope and crane 
bending over the deck or a frame, but with rigid handles pivotally connected to the 
remaining tilting elements of the kinematic system. The said system requires merely one 
element to be tilted, for example, with the help of a linear motor. The basic components 
of the drop and lift device include (Fig. 3): the main frame (it. 8), servomotors (it. 4), an 
auxiliary frame (it. 9), a garage lug (it. 7) and the foundation. The construction of the 
main frame is a type ‘A’ construction composed of two vertical bearings connected 
inflexibly at the top with a horizontal beam. Bearing feet are pivotally mounted onto the 
deck, allowing the frame’s tilt over the stern. On the frame bearings there are two places 
for pivotal connection of servomotors, whereas on the horizontal beam there are two 
pivotal connections for the garage lug. 
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Stopy podpór zamocowane są przegubowo do pokładu, umożliwiając wychylanie 
ramy za rufę łodzi. Na podporach ramy znajdują się dwa miejsca do podłączenia 
przegubowo siłowników, a na belce poziomej dwa miejsca do podłączenia przegubowo 
uchwytu garażu. 

 
 
Rys. 3. Plan systemu wodowania pojazdu ROV z pokładu łodzi USV w położeniu  
roboczym [1]. 
 

1 - łódź USV, 6 - garaż podwodny, 
2 - bęben kabloliny z napędem, 7 - uchwyt garażu, 
3 - pojazd ROV, 8 - rama główna, 
4 - siłownik ramy, 9 - rama dodatkowa. 
5 - prowadnica kabloliny    

 

 
 

Rys. 4. System wodowania pojazdu ROV z pokładu łodzi USV w położeniu transportowym 
(oznaczenia jak na Rys. 3) [1].  
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Fig. 3. ROV launch system outline from the deck of a USV in a working position [1]. 
 

1 - USV boat, 6 - underwater garage, 

2 - umbilical drum with the drive, 7 - garage lug, 

3 - ROV, 8 - main frame, 

4 - frame servomotor, 9 - auxiliary frame. 

5 - umbilical runner,    
 

 
Fig. 4. ROV launch system from the deck of an USV in the transport position (markings as in 
Fig. 3) [1].  
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Do wychylania ramy głównej zastosowano liniowe siłowniki elektryczne. 
Siłowniki mocowane są do podpór ramy oraz przegubowo do wsporników 
zamontowanych na pokładzie. Skok roboczy siłowników wynosi ok. 457 mm. Rama 
dodatkowa składa się z dwóch samodzielnych kolumn. Stopy kolumn zamocowane są 
przegubowo do pokładu w rejonie pawęży, a górne końce przegubowo do uchwytu 
garażu. Podczas wychylania ramy głównej kolumny obracając się „wypychają” za rufę 
uchwyt garażu, co powoduje, że garaż jednocześnie jest opuszczany do wody i oddalany 
od rufy. Uchwyt garażu składa się z dwóch wsporników rurowych mocowanych sztywno 
do bocznych ścian garażu. Na każdym swobodnym końcu wspornika znajdują się dwa 
miejsca przegubowego mocowania uchwytu: z kolumną ramy dodatkowej i z belką 
poziomą ramy głównej. Podczas wychylania ramy głównej takie mocowanie uchwytu 
powoduje, że garaż utrzymuje praktycznie cały czas położenie poziome. Fundament 
składa się z kilku elementów mocowanych do konstrukcji kadłuba. Podstawowymi są 
fundamenty ramy głównej i siłowników. Fundament ten dla każdej burty wykonany jest 
w całości dla wsporników ramy i siłowników. Podobnie w całości wykonany jest 
fundament wsporników dla obu kolumn ramy dodatkowej. Do wykonania elementów 
urządzenia opustowo-podnośnego zastosowano stal nierdzewną w postaci rur, prętów  
i blach. Na konstrukcję podpór, belek, kolumn zastosowano rurę ze stali nierdzewnej 
60,3x3,6. Do wykonania elementów połączeń przegubowych przewiduje się zastosować 
tworzywo sztuczne ERTACETAL.  

 
2. 2. WCIĄGARKA KABLOLINY STERUJĄCEJ POJAZDU ROV 
 
Zadaniem wciągarki jest wydawanie kabloliny z bębna, gdy pojazd oddala się od 

łodzi, wybieranie kabloliny w przypadku powrotu pojazdu do łodzi oraz w końcowej 
fazie powrotu wciągnięcie pojazdu do garażu. Konfiguracja elementów w tym projekcie 
nie odbiega znacząco od wcześniej opracowanych koncepcji. Podstawowe elementy tego 
urządzenia to: bęben z kabloliną, silnik napędowy, przekładnia ślimakowa, silniki rolki 
napinacza, prowadnica rolkowa. Jako bęben wykorzystano bęben z kabloliną 
dostarczoną przez producenta pojazdu. W toku budowy wymagał on adaptacji przyłącza 
napędu ręcznego na mechaniczny z przekładni. Jako silnik napędowy wciągarki 
zastosowano serwosilnik synchroniczny serii AKM Danaher Motion o momencie 
trzymającym Mo=2,04Nm i napięciu zasilania 230VAC. Jego zadaniem jest napęd bębna 
oraz mechanizmu układającego kablolinę na bębnie. Jako przekładnię ślimakową 
zastosowano przekładnię Hydro-MEC 063 o przełożeniu i=94 i maksymalnym momencie 
wyjściowym M2max=140Nm. Do napędu rolki napinacza zastosowano silnik krokowy typu 
KM060F11 o momencie maksymalnym Mmax=3,5Nm i napięciu zasilania 24VDC. 
Prowadnica rolkowa kabloliny to zespół rolek prowadzących ułożonych w linii przebiegu 
kabloliny od układacza za bębnem do zespołu rolek napinających kablolinę na końcu 
prowadnicy przed wejściem do garażu. Zadaniem zespołu rolek napinających jest 
utrzymywanie podczas ruchu bębna stałego napięcia kabloliny dla poprawnej pracy 
układacza. Elementy wciągarki oprócz prowadnicy rolkowej znajdują się w jednym 
pojemniku w kształcie prostopadłościanu o wymiarach zewnętrznych: 

− długość 880 mm, 
− szerokość 500 mm, 
− wysokość 880 mm. 

Pojemnik ten umieszczony jest za rufą i posadowiony na wsporniku mocowanym do 
pawęży.  
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Tilting of the main frame is achieved with the use of electric linear servomotors. 
The servomotors are mounted onto the frame bearings and pivotally to supports  
mounted on the deck. The working strokes of the servomotors are ca. 457 mm. There is 
also an auxiliary frame consisting of two independent columns. The column feet are 
pivotally mounted to the deck in the transom area, and its upper endings are mounted 
pivotally to the garage lug. When tilting the main frame, the columns turn and “push out” 
the garage lug over the stern, causing the garage to be simultaneously lowered into the 
water and distanced from the stern. The garage lug consists of two pipe supporters 
mounted in a fixed position to the side walls of the garage. Each loose end of the 
supporter contains two places for pivotal installation of the lug: with the column of an 
auxiliary frame and with the horizontal beam of the main frame. When tilting the main 
frame, the said lug mounting allows the garage to be maintained in a horizontal position 
almost throughout the entire operation. The frame’ foundation is composed of several 
elements mounted to the hull construction. The basic elements are the foundations of the 
main frame and servomotors.  

The foundation for each board is made as one piece for the frame bearings and 
servomotors, as is the foundation for the supporters of both columns of the auxiliary 
frame. The material used in the construction of each element of the drop and lift device 
was stainless steel in the form of pipes, bars and sheets. The construction of the 
supporters, beams and columns was made from a stainless steel pipe with the 
dimensions of 60.3x3.6 mm. It is anticipated that the elements of pivotal connections will 
be produced with the plastic ERTACETAL. 

 
2. 2. THE WINCH FOR THE UMBILICAL CONTROLLING THE R6V 
 
The task of the winch is to feed the ROV’s umbilical from the drum as the vehicle 

moves away from the boat, haul it in as the vehicle returns to the boat, and, in the final 
return phase, pull the vehicle into the garage. The component configuration in this 
project is not significantly different from the concepts previously worked out. The basic 
components of this device include: drum with the umbilical, motor, worm gear, 
tensioning roll motor, guide track. The drum in use is a drum with an umbilical supplied 
by the vehicle manufacturer. During the course of this experimental construction, this 
equipment required conversion from the hand operated system into a power driven 
variant. For the driving motor of the winch it was decided to use synchronic servomotor 
of the series AKM Danaher Motion with holding torque of Mo=2.04Nm and supply voltage 
of 230VAC. Its task rests in providing the driving force to the drum and the mechanism 
used to arrange the umbilical on the drum. The applied worm gear is the gear  
Hydro-MEC 063 with the ratio of i=94 and maximum output torque of M2max=140Nm.  

The stepper motor used as a tensioner on the roll motor is motor type KM060F11 
with maximum torque of Mmax=3.5Nm and supply voltage of 24VDC. The guide track for 
the umbilical is a set of pinch rollers located according to the path of umbilical, from the 
loop layer behind the drum to a set of rollers tightening the umbilical at the end of the 
guide track before its entrance into the garage. The task of the set of tension control rolls 
is to maintain the tightness of umbilical during the drum’s movement in order to ensure 
proper operation of the loop layer. The other winch components, besides the guide track, 
are situated in one cuboidal container with the following external dimensions: 

- length 880 mm, 
- width 500 mm, 
- height 880 mm. 

The container is located behind the stern and mounted on a support installed on the 
transom.  
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2. 3. GARAŻ PODWODNY DLA POJAZDU ROV  
 

Zewnętrzna obudowa garażu podwodnego dla pojazdu ROV wykonana jest  
z prostokątnych ertacetalowych płyt i stanowi główny element wytrzymałościowy 
konstrukcji zabezpieczający pojazd przed uszkodzeniami (Rys. 5.). Jedna ze ścian 
szczytowych pojemnika nie jest zabudowana, co umożliwia wpłynięcie (wciągnięcie) 
pojazdu do wewnątrz. 

 

 
Rys. 5. Garaż podwodny dla pojazdu ROV [1]. 

 
Na rysunku powyżej garaż podwodny pokazany jest w widoku od strony 

wypływania (wciągania) pojazdu. Jest to pojemnik w kształcie prostopadłościanu  
o wymiarach:  

− długość 950 mm,  
− szerokość 620 mm, 
− wysokość 800 mm.  

Wnętrze garażu na obwodzie wypełniają cztery rzędy prętów rozpiętych pomiędzy 
przeciwległymi ścianami bocznymi i ścianami górną i dolną. Pręty posiadają 
odpowiednią sprężystość, a ich sposób rozmieszczenia i mocowania powoduje, że pojazd 
wpływający (wciągany) do wnętrza jest przez pręty odpowiednio pozycjonowany. Po 
zakończeniu wpływania (wciągania) pręty ustalają prawidłową pozycję pojazdu  
w garażu i utrzymują go w tej pozycji. Do ściany tylniej zamocowany jest zespół rolek 
poziomych i pionowych służących do prowadzenia kabloliny z garażu na zewnątrz. 
Podstawowym materiałem, z którego wykonane są: obudowa, pręty, wzmocnienia, 
wsporniki, rolki, jest tworzywo sztuczne ERTACETAL. Materiał dostępny jest w postaci 
prętów, płyt, tulei i taśm. Ponadto zastosowane są elementy złączne i drobne detale ze 
stali nierdzewnych. 
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2. 3. ROV UNDERWATER GARAGE  
 

The external casing of the ROV underwater garage is made from rectangular 
ertacetal panels and constitutes the main element ensuring the construction’s durability, 
protecting the vehicle against possible damage (Fig. 5.). One of the container’s sides is 
open allowing to pulling the vehicle inside the garage. 

 
 

Fig. 5. ROV underwater garage [1]. 
 
Fig. 5 above presents the view of the garage from the side where the vehicle enters  
(is pulled inside) it. The dimensions of the container are as follows:  

- length 950 mm,  
- width 620 mm, 
- height 800 mm.  

The interior of the garage is lined with four rows of rods stretched between the opposite 
side walls as well as upper and lower walls. The rods are characterised by proper 
elasticity, and the manner of their placement and installation causes that the vehicle 
entering the garage is properly positioned. After the completion of the manoeuvre the 
rods ensure that the correct position of the vehicle is maintained. On the rear wall a set 
of horizontal and vertical rollers are installed in order to lead the umbilical outside the 
garage. The basic material used in the production of the casing, rods, support, bearings 
and rollers is the plastic ERTACETAL. The material is available in the form of rods, 
panels, and bands. The construction of the  garage also incorporates a small amount of 
stainless steel (in fixings and some minor components of the device).  
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PODSUMOWANIE 
 

Zaprojektowany w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki 
Wojennej system opustowo-podnośny pojazdu ROV został w ramach projektu 
zbudowany przez PBP „Forkos” Sp. z o.o. z Gdyni.  

W toku produkcji ze względu na konieczność zmiany usytuowania masztu  
z antenami wprowadzono do konstrukcji systemu kilka poprawek zmniejszających 
wysokość i masę systemu (rys. 6). Ponadto, w celu nie ingerowania w kadłub łodzi USV 
podjęto decyzję o montażu głowicy systemu nawigacji podwodnej w garażu ROV. 
Aktualnie kończą się prace montażowe i system przygotowywany jest do 
przeprowadzenia prób funkcjonalnych w warunkach rzeczywistych.  

Teoretyczne obliczenia zmiany stateczności, których podstawą były dane 
dotyczące łodzi USV w stanie załadowania określonym jako „jednostka pusta 
wyposażona” i które wykonano dla łodzi z pojazdem ROV na pokładzie i podczas jego 
wodowania, wykazały, że zamontowanie systemu na pokładzie jednostki ma niewielki 
wpływ na jej stateczność. Przegłębienie jednostki teoretycznie wyniosło odpowiednio -
4,5 cm i – 5,3 cm, co stanowi około 1% długości jej wodnicy. Natomiast wysokość środka 
ciężkości zmieniła się nieznacznie w stosunku do stanu podstawowego, stąd należy 
sądzić, że stateczność również zmieni się nieznacznie.  

 
 
Rys. 6. Finalna konstrukcja systemu wodowania (rysunek dzięki uprzejmości PBP „Forkos” 
Sp. z o.o.). 
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SUMMARY 
 

The ROV launch and recovery system designed at the Department of Underwater 
Works Technology of the Polish Naval Academy was constructed by the company PBP 
“Forkos” Ltd. located in Gdynia. 

During the production, due to the necessity to change the placement of the 
antenna mast, several amendments were introduced in the system’s construction 
altering its height and weight (fig. 6). Moreover, the decision was made to mount the 
navigational system head in the ROV garage in order not to interfere with the 
construction of the USV’s hull. At present, installation works are being finalized and the 
system is being prepared to undergo functional tests in real conditions. 

Theoretical calculations of stability change, for which the basis were the data 
concerned with the USV’s state characterised as an “empty equipped vessel”, performed 
for the boat with the ROV on board and during the vehicle’s launch, showed that the 
installation of the system on the deck of the vessel had only a minor impact on its 
stability. The vessel’s theoretical trim amounted to 4.5 cm and 5.3 cm respectively, i.e. ca. 
1% of the length of its waterline. The height of the centre of gravity, on the other hand, 
changed only slightly in relation to the primary state, therefore we may estimate that the 
stability change will also be insignificant. 
 

 
Fig. 6. Final construction of the launch system (drawing by courtesy of PBP “Forkos” Ltd.). 
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Rys. 7. Zespół ram systemu wodowania pojazdu ROV z garażem podwodnym przygotowany 
do montażu na pokładzie USV. 
 

Próby funkcjonalne systemu będą realizowane w kierunku weryfikacji założeń 
konstrukcyjnych oraz ustalenia nastaw układu sterowania systemem. Układ ten posiada 
moduł komunikacyjny RS232 i RS485 obsługujący protokóły XGB oraz ModBUS.  

Za jego pomocą będzie następowało opuszczenie zespołu ram, wydawanie 
odpowiedniej długości kabloliny i wodowanie lub przyjęcie garażu z pojazdem na 
pokład. Układ sterowania umożliwia nadzór nad systemem wodowania z miejsca  
(z pokładu łodzi USV) lub zdalnie z brzegowego stanowiska dowodzenia całą 
bezzałogowa platformą. W pierwszej fazie prób planuje się ich realizacje w Zakładzie 
Technologii Prac Podwodnych w specjalnym basenie, a po ustaleniu czasów reakcji  
i nastaw układów automatyki i po finalnym montażu na pokładzie USV w warunkach 
rzeczywistych.  
 

 
 
Rys. 8. Pojazd USV, kontener dowodzenia pojazdem „Ededron” i system wodowania ROV 
podczas ekspozycji na Międzynarodowych Targach Balt-Military-Expo 2012 w Gdańsku. (fot. 
A. Miłosz AMW).  
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Fig. 7. Frame set of the ROV launch system with an underwater garage ready to be installed 
on the deck of a USV. 

Functional tests on the system will be realized with the aim of verifying the 
constructional assumptions and determining settings of the system control unit. The unit 
contains communication modules RS232 and RS485 operating the protocols XGB and 
ModBUS. It will be used in order to lower the frame set, release the required amount of 
umbilical, as well as deploy or receive the garage with the vehicle on the deck. The 
control unit enables supervision over the launch system from the deck of the USV or 
remotely, from a coastal command station of the entire unmanned platform. The first 
trial phase is to be realized at the Department of Underwater Works Technology in  
a specially designed swimming pool, after the determination of reaction times and 
automation system settings, as well as after the final installation of the system on the 
deck of the USV, in real conditions. 
 

 
 
Fig. 8. USV, command container of “Ededron” vehicle and the ROV launch system during the 
exposition at the International Balt-Military-Expo 2012 in Gdańsk (photo by A. Miłosz, Polish 
Naval Academy). 
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Rys. 9. Wizualizacja pojazdu „Ededron” z zamontowanym systemem wodowania. 
 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 – 2012 jako 
projekt rozwojowy Nr O R 00 0106 12. 
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Fig. 9. Visualization of “Ededron” vehicle with an installed launch system. 
 

Scientific work financed from educational funds in the years 2010 – 2012 as  
a development project No. O R 00 0106 12. 
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀÏÓÑÊÀ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ  

ÒÈÏÀ ROV  Ñ ÏÀËÓÁÛ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÎÃÎ ÍÀÄÂÎÄÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 

 
               В данной работе представлены конструкции системы запуска подводного 

аппарата ROV с палубы беспилотного надводного устройства. Строительные 

технологии разработаны на Заводе Технологии Подводных Работ AMW в рамках 

развития проекта № O R00 0106 12, осуществляемого с финансированием науки из 

средств на образование в период  с 2010 по 2012 год. В настоящее время описанная 

структура готова для функционального тестирования в реальных условиях. 

 

Ключевые слова: беспилотные аппараты, технологии дноуглубительных работ. 
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PPPPIRAMIDA UPROSZCZONYCIRAMIDA UPROSZCZONYCIRAMIDA UPROSZCZONYCIRAMIDA UPROSZCZONYCH MAP NAWIGACYJNYCH H MAP NAWIGACYJNYCH H MAP NAWIGACYJNYCH H MAP NAWIGACYJNYCH DEDYKOWANA DEDYKOWANA DEDYKOWANA DEDYKOWANA 

AUTONOMICZNEMU SYSTEAUTONOMICZNEMU SYSTEAUTONOMICZNEMU SYSTEAUTONOMICZNEMU SYSTEMOWI NAWIGACYJNEMUMOWI NAWIGACYJNEMUMOWI NAWIGACYJNEMUMOWI NAWIGACYJNEMU    

 
 

W artykule przedstawiono ogólne zasady budowania oraz wstępnego 

przetwarzania piramidy uproszczonych map nawigacyjnych, przeznaczonych dla 

autonomicznego systemu nawigacyjnego USV (ang. Unmanned Surface Vehicle - USV).  

W pierwszej jego części zaprezentowano opis matematyczny podstawy kartograficznej 

generowania obrazu ENC w odwzorowaniu Merkatora. W głównej, zasady obsługi 

operatorskiej modułu programowego do generowania piramidy uproszczonych map 

nawigacyjnych. W końcowej, ukazano metodykę składania mapowego obrazu kafelkowego 

przeznaczonego do dalszego przetwarzania w autonomicznym systemie nawigacyjnym 

USV. 

 

Słowa kluczowe: mapa kafelkowa, piramida map, obraz ENC. 
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WSTĘP 
 
W założeniach projektowych systemu autonomicznej nawigacji pojazdu 

nawodnego opracowywanego w AMW przyjęto, iż będzie on zasilany uproszczonymi 
mapami nawigacyjnymi wygenerowanymi z danych ENC (ang. Electronic Navigational 
Chart). Mapy te będą miały postać biało-czarnych, kafelkowych obrazów rastrowych 
(monochromatycznych) o niewielkich wymiarach, zaledwie 256x256 pikseli. 
Dodatkowo, zostaną one uszeregowane skalami w folderach, które utworzą tzw. 
piramidę map zbudowaną u podstawy z kafelków w skali map portowych, a przy 
wierzchołku z kafelków odpowiadających skali map przybrzeżnych. W efekcie jego 
realizacji zaprojektowano i opracowano moduł programowy do generowania piramidy 
uproszczonych map nawigacyjnych z wyodrębnionymi obszarami bezpiecznymi pod 
względem nawigacyjnym dla pojazdu nawodnego. Do jego przygotowania wykorzystano 
zintegrowane środowisko programistyczne firmy Borland© C++ Builder. Opracowany 
moduł programowy pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP i Windows 
7. W podstawowym trybie pracy realizuje kolejno funkcje: wczytywania elektronicznych 
map nawigacyjnych, budowania cyfrowego obrazu „mapowego” w odwzorowaniu 
kartograficznym Merkatora i na końcu tworzenia uproszczonych, monochromatycznych 
map rastrowych w postaci plików typu BMP. 

 
1. PODSTAWA KARTOGRAFICZNA GENEROWANIA OBRAZU MAPOWEGO  

 
Zgodnie ze Specyfikacją Produktu ENC, współrzędne punktów przechowywane 

ENC powinny być odniesione do wybranej elipsoidy odniesienia. Zaleca się, aby stosować 
układ odniesienia WGS-84, ale trzeba pamiętać również o tym, że w standardzie S-57 
zdefiniowano ich 228 i każdy z nich może zostać zastosowany. Informacje  
o zastosowanym układzie odniesienia kodowane są w polu DSPM rekordu odniesienia 
geograficznego zbioru danych [1, 4, 7]. W Tabeli 1 przedstawiono parametry 
przenoszone w tym polu. 
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INTRODUCTION 
 
Project assumptions, related to an autonomous navigational system installed  

in a surface vehicle constructed at the Polish Naval Academy, provide that it will be 
supplied with simplified navigational charts generated from ENC data (Electronic 
Navigational Chart). The charts will take the form of black-and-white tiled raster maps 
(monochromatic) of small sizes (only 256x256 pixels). Additionally, they will be ordered 
according to adopted scales in folders, creating the so-called chart pyramid constructed 
at the bottom from tiles in the scale of port charts, and at the top from tiles 
corresponding to the scale of coastal maps. As a result of the project implementation,  
a programme module was worked out for generating a pyramid of simplified 
navigational charts isolating navigationally safe areas for a surface vehicle. The 
programme was prepared on the basis of an integrated development environment of C++ 
Builder by the company Borland©. The programme module is controlled with the 
operational systems Windows XP and Windows 7. The basic operation mode realizes the 
following functions: reads electronic navigational charts, creates a digital ‘map’ picture in 
the Mercator cartographic projection, and finally, produces simplified monochromatic 
raster maps in the form of BMP files. 
 

1. CARTOGRAPHIC BASIS FOR GENERATING CHART IMAGES  
 
According to the ENC Product Specification point coordinates stored in the ENC 

should be referred to a selected reference ellipsoid. It is recommended to use WGS-84; 
however, it should be remembered that S-57 standard defines 228 of them and it is 
possible to apply any of them. The information of the applied frame of reference is 
encoded in the geographical reference record field DSPM of the data set [1, 4 & 7]. Table 
1 present the parameters expressed in this field. 
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Tabela 1. 
 

Parametry zbioru danych, DSPM [6]. 

Nazwa podpola Etykieta Format Zawartość i specyfikacja podpola 

Nazwa rekordu RCNM b11 „DP” {20} 

Numer identyfikacyjny 
rekordu 

RCID b14 zakres: 1 do 232 – 2 

Poziomy geodezyjny 
układ odniesienia 

HDAT b11 wartość atrybutu HORDAT 

Pionowy układ 
odniesienia 

VDAT b11 wartość atrybutu VERDAT 

Układ odniesienia 
sondażu 

SDAT b11 wartość atrybutu VERDAT 

Skala kompilacji 
danych 

CSCL b14 mianownik skali kompilacji; dla przykładu skala 
1:25000 jest kodowana jako 25000 

Jednostki pomiaru 
głębokości 

DUNI b11 wartość atrybutu DUNITS 

Jednostki pomiaru 
wysokości 

HUNI b11 wartość atrybutu HUNITS 

Jednostki dokładności 
pozycjonowania 

PUNI b11 wartość atrybutu PUNITS 

Jednostki 
współrzędnych 

COUN b11 jednostki pomiaru współrzędnych 

„LL” {1} szerokość / długość 

„EN” {2} współrzędne płaskie 

„UC” {3} jednostki na mapie 

Współczynnik 
mnożenia 

współrzędnych 

COMF b14 Współczynnik mnożenia, do przeliczania 
wartości zmiennoprzecinkowych na całkowite  

i odwrotnie, dla wartości współrzędnych 

Współczynnik 
mnożenia 3-D (sondaż) 

SOMF b14 Współczynnik mnożenia, do przeliczania 
wartości zmiennoprzecinkowych na całkowite  

i odwrotnie, dla wartości 3-D (sondaż)  

Komentarz COMT  ciąg znaków 

 
Do transformacji współrzędnych elipsoidalnych na płaskie, wszystkich punktów 

opisujących geometrię, należy wykorzystać parametry podpól HDAT i COMF. Podpole 
HDAT określa poziomy układ odniesienia współrzędnych, natomiast COMF 
współczynnik, przez który należy te współrzędne pomnożyć. Transformacja taka  
w przypadku stosowania odwzorowania Merkatora realizowana jest dwuetapowo.  
W pierwszym etapie wyznaczane są współrzędne płaskie wszystkich punktów  
w odwzorowaniu Merkatora dla równoleżnika konstrukcyjnego leżącego na równiku  
i skali równej jedności według zależności [2, 3]: 
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Table 1. 

 
Data set parameters, DSPM [6]. 

Subfield name Tag Format Subfield content and specification 

Record name RCNM b11 “DP” {20} 

Record identification 
number 

RCID b14 range: 1 to 232 – 2 

Horizontal geodetic 
datum 

HDAT b11 HORDAT attribute value 

Vertical datum VDAT b11 VERDAT attribute value 

Sounding datum SDAT b11 VERDAT attribute value 

Compilation scale of 
data 

CSCL b14 Compilation scale denominator; for example: 
scale 1:25000 is coded as 25000 

Units of depth 
measurement 

DUNI b11 DUNITS attribute value 

Units of height 
measurement 

HUNI b11 HUNITS attribute value 

Units of positional 
accuracy 

PUNI b11 PUNITS attribute value 

Coordinate units COUN b11 Coordinate measurement units 

“LL” {1} width / length 

“EN” {2} flat coordinates 

“UC” {3} units on chart 

Coordinate 
multiplication factor 

COMF b14 Multiplication factor for converting floating point 
values into integers and vice versa, for coordinate 

values 

3-D (sounding) 
multiplication factor 

SOMF b14 Multiplication factor for converting floating point 
values into integer values and vice versa, for 3-D 

(sounding) values  

Comment COMT  A sequence of characters 

 
Transformation of ellipsoid coordinates into flat ones for all points describing 

geometry involves the application of parameters from subfields HDAT and COMF. The 
HDAT subfield specifies the horizontal frame of reference of coordinates, whereas COMF 
is a factor by which the coordinates are multiplied. Such a transformation in the case of 
the Mercator projection is realized in two stages. The first step rests in defining flat 
coordinates for all points in the Mercator projection for a constructive parallel on the 
equator and a scale equal to unity according to the following interrelation [2, 3]: 
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gdzie: 

 

 COMF - współczynnik do zamiany wartości całkowitej na zmiennoprzecinkową, 
λ - długość geograficzna zakodowana w podpolu XCOO pola SG2D, 
ϕ - szerokość geograficzna zakodowana w podpolu *YCOO pola SG2D, 
e - pierwszy mimośród elipsoidy odniesienia określonej w podpolu HDAT pola DSPM, 
a - długość dużej półosi elipsoidy odniesienia wyrażona w milimetrach, określonej  

w podpolu HDAT pola DSPM, 
b - długość małej półosi elipsoidy odniesienia wyrażona w milimetrach, określonej  

w podpolu HDAT pola DSPM, 
1′arc - wartość kątowa 1’ wyrażona w radianach. 

W etapie drugim wyznacza się wartość współczynników skalowania dla wybranej skali  
i równoleżnika konstrukcyjnego zobrazowania map [2, 3]: 
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gdzie:  
 

xr - rozdzielczość pozioma systemu zobrazowania wyrażona w pikselach na milimetr, 

yr
- rozdzielczość pionowa systemu zobrazowania wyrażona w pikselach na milimetr, 

m - mianownik skali głównej zobrazowania, 

o
ϕ - szerokość geograficzna równoleżnika konstrukcyjnego zobrazowywanej mapy 

wyrażona w stopniach. 
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where:  
 COMF - a factor for converting an integer into a floating point value, 

λ - longitude encoded in XCOO subfield of SG2D field, 
ϕ - latitude encoded in *YCOO subfield of SG2D field, 

e - first eccentricity of a reference ellipsis defined in the HDAT subfield of the DSPM 
field, 

a - the length of the semi-major axis of the reference ellipsoid expressed in millimetres, 
defined in the HDAT subfield of the DSPM field, 

b - the length of the semi-minor axis of the reference ellipsoid expressed in millimetres, 
defined in the HDAT subfield of the DSPM field, 
1′arc - angular value 1’ expressed in radians. 

The second stage involves determination of calibration factors for a selected scale and 
constructive parallel of the chart projection [2, 3]: 
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where:  
 

xr - horizontal resolution of the picture system expressed in pixels per millimetre, 

yr - vertical resolution of the picture system expressed in pixels per millimetre, 

m - main picture scale denominator, 

o
ϕ - latitude of the constructive parallel of the chart expressed in degrees. 
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Pierwszy etap realizowany jest w czasie ładowania zbioru danych ENC. Dane są 
wówczas konwertowane do wewnątrzsystemowej bazy danych. W czasie konwersji 
program składa geometrię obiektów przestrzennych, wyznacza współrzędne płaskie 
punktów opisujących tę geometrię oraz zapisuje tak przetworzone dane do pamięci.  

Drugi etap realizowany jest natomiast w czasie generowania obrazu mapy, 
wówczas to, wyznaczone wcześniej współczynniki skalowania podstawiane są do 
odpowiednich pól złożonej macierzy przekształceń geometrycznych, przez którą 
następnie mnożone są współrzędne wszystkich punktów zawartych  
w wewnątrzsystemowej bazie danych. Iloczyn złożonej macierzy przekształceń 
geometrycznych i wektora kolumnowego z płaskimi współrzędnymi punktów  

z wewnątrzsystemowej bazy danych x ′  i y′  [2, 3]: 
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gdzie:  
 Sm - skala główna zobrazowania ENC, 

dx - wartość przesunięcia zobrazowania ENC po osi rzędnych układu 
współrzędnych prostokątnych ekranu monitora, wyrażona w pikselach, 

dy - wartość przesunięcia obrazu mapy po osi odciętych układu współrzędnych 
prostokątnych ekranu monitora, wyrażona w pikselach, 

kK
- kąt obrotu zobrazowania ENC w układzie kartezjańskim lewoskrętnym 

wyrażony w stopniach,  
YX , - współrzędne obliczonego punktu zobrazowania ENC w kartezjańskim 

układzie współrzędnych prostokątnych ekranu monitora, wyrażone w pikselach, 
 

pozwala na realizację przekształceń geometrycznych, tj.: skalowania, rotacji (np. dla 
prezentowania zobrazowania ENC względem kursu) oraz translacji zobrazowania ENC 
(np. dla zobrazowania innego rejonu poza aktualnie zobrazowywanym). Etap ten kończy 
proces zobrazowania uproszczonych map nawigacyjnych na ekranie logicznym  
i fizycznym. 
Opracowany moduł programowy, w czasie generowania piramidy uproszczonych map 
nawigacyjnych, realizuje kolejno, wszystkie wyżej opisane etapy przetwarzania ENC. 
 

2. PROCEDURY PRZYGOTOWANIA PIRAMIDY UPROSZCZONYCH MAP NAWIGACYJNYCH 
 

Uproszczone mapy nawigacyjne powinny być przygotowywane dla określonego 
typu pojazdu nawodnego. Charakteryzującego się określonymi parametrami taktyczno-
technicznymi. Takimi jak: długość i szerokość, zanurzenie, inercja, prędkość kątowa 
zwrotu. Są one istotne, bo mają pośredni wpływ na rozmiar i kształt rysowanych na 
mapie obszarów bezpiecznych nawigacyjnie. Operator programu, na ich podstawie 
ustala parametry wpływające bezpośrednio na ich wygląd na mapie, tj. (Rys.1). 
Długość promienia koła ograniczającego obszar niebezpieczny wokół:  
 znaków nawigacyjnych pływających i stałych, 
 przeszkód nawigacyjnych,  
 urządzeń cumowniczych, wsporników mostów; 
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The first stage is realized when uploading an ENC data set. The data are then 
converted into the internal database. During the conversion the programme composes 
the geometry of spatial objects, defines flat coordinates of points describing that 
geometry and saves the processed data in the memory.  

The second phase, on the other hand, is realized during chart picture generation 
when the previously defined calibration factors are inserted into proper fields of  
a complex geometric transformation matrix by which the coordinates of all points 
included in the internal database are then multiplied. The product of the complex 
geometric transformation matrix and column vector with flat coordinates of the points 
from the internal database x ′  and y′  [2, 3]: 
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where:  
 Sm - main scale of the ENC picture, 

dx - displacement value of the ENC picture on the axis of ordinates of the Cartesian 
rectangular coordinate system of the display screen expressed in pixels , 

dy - displacement value of chart picture on the axis of abscissae of the Cartesian 
rectangular coordinate system of the display screen, expressed in pixels , 

kK - rotation angle of the ENC picture in the left-handed Cartesian coordinate 

system, expressed in degrees, 
YX , - coordinates of the calculated ENC picture point in the Cartesian rectangular 

coordinate system of the display screen, expressed in pixels, 
 

allows to realize geometric transformations, i.e. calibration, rotation (e.g. in order 
to present an ENC picture in relation to course) and an ENC picture translation (e.g. to 
depict another region besides the one currently displayed). This stage is finalized with 
the process of picturing simplified navigational charts on a logical and physical display. 
While generating the pyramid of simplified navigational charts the programme module 
realizes in turns all the above stages of ENC processing. 
 

2. PROCEDURES  BEHIND THE PREPARATION OF A SIMPLIFIED NAVIGATIONAL CHART 

PYRAMID 
 
Simplified navigational charts should be prepared for a specified type of a surface 

vehicle characterised by particular tactical and technical parameters. These include: the 
vehicle’s length and width, immersion, inertia and turn rate. The parameters are quite 
significant as they have a direct influence on the size and shape of navigationally safe 
areas shown on a map. On their basis, the programme operator sets parameters that 
directly influence their projection on a map, i.e. (fig.1). 
Radius length of the circle delimiting the dangerous area around it:  

- floating and permanent navigational marks, 
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-  wartość izobaty bezpieczeństwa. 

 

 
 
Rys. 1. Okno główne programu do generowania piramidy uproszczonych map nawigacyjnych  
z oknem dialogowym do ustawiania parametrów mapy. 

 
Operator ustala także równoleżnik konstrukcyjny map oraz współrzędne 

geograficzne narożników obszaru, dla którego mają być one wygenerowane. 
Po wprowadzeniu wszystkich parametrów wybiera ścieżkę dostępu do folderu z ENC 
pokrywającymi akwen, na którym będzie wykonywana misja. Należy pamiętać, że ENC 
powinny być aktualne i autoryzowane przez narodowe biuro hydrograficzne,  
w przypadku map polskich BHMW (Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej). 
Procedura ta zapewnia utrzymywanie ENC najwyższej jakości, a przez to uzyskiwanie  
z nich uproszczonych map nawigacyjnych bezpiecznych do prowadzenia nawigacji. 

Po wprowadzeniu ścieżki dostępu do zbioru ENC operator uruchamia proces 
generowania uproszczonych map nawigacyjnych. W trakcie jego realizacji, w pierwszej 
kolejności elektroniczne mapy nawigacyjne konwertowane są do wewnątrzsystemowej 
bazy danych, w której wybrane klasy obiektów przestrzennych uzyskują formę 
prymitywów geometrycznych. W drugiej kolejności, na ich podstawie budowany jest 
rastrowy, monochromatyczny obraz „mapowy” w odwzorowaniu kartograficznym 
Merkatora. Na sam koniec, otrzymany obraz mapy dzielony jest na mniejsze, kafelkowe 
części (o wymiarach 256x256) zapisywane w plikach typu BMP. Wszystkie pliki 
uszeregowane są skalami w folderach tworzących piramidę map od skali 1 : 1000 do 
skali 1 : 2000000. 
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- navigational obstacles,  
- docking devices, bridge bearers; 
- safety isobath value. 

 

 
 

Fig. 1. Main window of the programme for generating a simplified navigational chart pyramid 
with a dialog box enabling the set-up of chart parameters. 

 
The operator also determines the constructive parallel of the charts as well as 

geographic coordinates of the corners of the area for which they are to be generated. 
After all the parameters have been entered, the access path to the ENC folder covering 
the body of water where the mission is to be carried out is selected. It should be 
remembered that the collected ENCs should be up to date and authorized by the national 
hydrographic office (in the case of Polish maps by the BHMW – the Polish Navy 
Hydrographic Bureau). This procedure ensures that the ENC data are of the highest 
quality and the simplified navigational charts generated on their basis are safe. 

After the access path is introduced to an ENC set, the operator activates the 
generation process of simplified navigational charts. As the first step in the course of its 
realization, electronic navigational charts are converted into the internal database where 
the selected spatial object classes receive the form of geometric primitives. Secondly,  
a raster (monochromatic) chart picture is created in the Mercator projection. Finally, the 
received picture is divided into smaller, tiled parts (with the dimensions of 256x256) 
recorded as BMP files. The files are grouped in folders according to scales to create  
a pyramid of charts with scales ranging from 1 : 1000 up to 1 : 2000000. 
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3. BUDOWANIE KAFELKOWEGO OBRAZU MAPY 
 

Dobór map nawigacyjnych dla pojazdu nawodnego uzależniony jest od akwenu, 
rodzaju i etapu wykonywanej misji. Dlatego system nawigacyjny powinien 
wykorzystywać zgromadzone mapy dynamicznie. Ładując na przemian mapy o różnych 
skalach i rozmiarach. Wykorzystując do prowadzenia nawigacji w porcie precyzyjnego 
mapy cumownicze i portowe, a po wyjściu z portu mapy przybrzeżne. 

Wybierając mapy o dużych rozmiarach przy wyznaczeniu długich tras przejścia, 
np. przy planowaniu misji rozpoczynającej się w porcie i prowadzonej na pełnym morzu, 
albo o małych rozmiarach, w czasie śledzenia innej jednostki pływającej (szczególnie 
śledzenia prowadzonego na małych odległościach). 

W przypadku zastosowania piramidy map przeprowadzenie wszystkich tych 
operacji wiąże się z realizacją powtarzającego się procesu składania zmieniającego się 
dynamicznie obrazu mapy z wielu, selektywnie wybieranych, a następnie odpowiednio 
wpasowywanych w obraz, uproszczonych map nawigacyjnych (kafelków). W projekcie 
przyjęto, iż orientacja geograficzna każdego kafelka określana będzie poprzez 
współrzędne jego lewego górnego narożnika. Będą to współrzędne płaskie, oparte na 
odwzorowaniu Merkatora (dla uproszczenia obliczeń założono iż, równoleżnik 
konstrukcyjny każdej mapy będzie się znajdował na równiku). Ich wartości zostaną 
zakodowane w nazwie pliku każdej uproszczonej mapy nawigacyjnej. Dla przykładu, 
nazwa pliku „&X=244&Y=523&S=13.bmp” wskazywała będzie współrzędne (X = 
244*256, Y = 523*256).  

Do ustalenia nazwy pliku uproszczonej mapy nawigacyjnej wpasowywanej  
w punkt o współrzędnych elipsoidalnych (szer_geo, dlu_geo) będą wykorzystane 
zależności transformacyjne opisane kodem programowym w języku C: 
 
#include <math.h> 
 
double e = sqrtl(1.0/298.257223563*(2.0-1.0/298.257223563)); 
double arc_1 = (3.1415926535897932384626433832795*2.0) / 21600.0; 
double ToRad = 3.1415926535897932384626433832795 / 180.0; 
double ws_y, ws_x, X, Y, Xk, Yk; 
int Xm, Ym; 
 
ws_y = ws_x  = arc_1*6378137000.0* lpm /skala; 
Y=log(tan((45.0+(szer_geo0/2.0))*ToRad)*sqrt(pow((1.0-
e*sin(szer_geo*ToRad))/(1.0+e*sin(szer_geo*ToRad)),e))); 
Y/=arc_1; 
Yk=Y*ws_y; 
X =dlu_geo * 60.0; 
Xk=X*ws_x; 
Xm =(int) Xk %256; 
&X = Xk /256; 
Xm =(int) Yk %256; 
&Y = Yk /256; 
 
 
 
 
 
 
 



Polish Hyperbaric Research 
 

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
151 

3. BUILDING A TILED CHART PICTURE 
 
The selection of navigational charts for a surface vehicle depends on the type of  

a body of water and the type and stage of the executed mission. For this reason the 
navigational system should make use of the collected dynamic maps, uploading in turn 
charts of various scales and dimensions, using mooring and port maps (for precise 
navigation in port), as well as coastal maps after leaving the port. The system should also 
be able to choose large maps when designating long transition routes, for instance when 
planning a mission starting in a port and carried out whilst fully at sea, or small maps 
when tracking another vessel (particularly at short distances). 

In the case of using a chart pyramid, the implementation of all of the above 
operations is related to the realization of a repetitive process of composing a dynamically 
changing map picture from numerous, selectively chosen (and then properly fitted into 
the picture) simplified navigational charts (tiles). In the project it was assumed that 
geographic orientation of each tile would be determined according to the coordinates of 
its upper left corner. These are flat coordinates based on the Mercator projection (for 
calculation simplification it was assumed that the constructive parallel of each chart 
would be located on the equator). Their values will be encoded in the file name of each 
simplified navigational chart. For example, file name “&X=244&Y=523&S=13.bmp” will 
indicate coordinates (X = 244*256, Y = 523*256). 

In order to determine the file name of a simplified navigational chart that is being 
fitted into a point of ellipsoid coordinates (szer_geo latitude, dlu_geo longitude) 
transformational relationships will be used described with a programme code in 
language C: 
 
#include <math.h> 
 
double e = sqrtl(1.0/298.257223563*(2.0-1.0/298.257223563)); 
double arc_1 = (3.1415926535897932384626433832795*2.0) / 21600.0; 
double ToRad = 3.1415926535897932384626433832795 / 180.0; 
double ws_y, ws_x, X, Y, Xk, Yk; 
int Xm, Ym; 
 
ws_y = ws_x  = arc_1*6378137000.0* lpm /skala; 
Y=log(tan((45.0+(szer_geo0/2.0))*ToRad)*sqrt(pow((1.0-
e*sin(szer_geo*ToRad))/(1.0+e*sin(szer_geo*ToRad)),e))); 
Y/=arc_1; 
Yk=Y*ws_y; 
X =dlu_geo * 60.0; 
Xk=X*ws_x; 
Xm =(int) Xk %256; 
&X = Xk /256; 
Xm =(int) Yk %256; 
&Y = Yk /256; 
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gdzie: 
 

(Xm, Ym) - współrzędne punktu na obrazie wyrażone w pikselach, 
„&X=2&Y=5&S=13.bmp” - nazwa pliku,  
&S=13 - mianownik skali dobrany z listy uszeregowanych skal (wartość 13 odpowiada 
skali 1: 15000), 
Lpm - liczba pikseli przypadająca na milimetr zobrazowania mapy. 

 
Natomiast przejście ze współrzędnych mapowych dowolnego punktu (Xm, Ym) 

znajdującego się na uproszczonej mapie nawigacyjnej na geograficzne (szer_geo, 
dlu_geo) opisane zostanie kodem: 
 
#include <math.h> 
 
double pi=3.1415926535897932384626433832795, B=2.718281828; 
double ToSto = 180.0 / 3.1415926535897932384626433832795; 
double Xk, Yk, szer_geo, dlu_geo; 
 
Xk=&X*256+Xm; 
Yk=&Y*256 +Ym; 
 
double t = pow(B,-Yk/(6378137000.0*3.0/skala)); 
double chi = pi/2.0 - 2.0*atan(t); 
 
szer_geo = chi + (pow(e,2.0)/2.0 + 5.0*pow(e,4.0)/24.0 + pow(e,6.0)/12.0 + 
13.0*pow(e,8.0)/360.0) * sin(2.0*chi) + (7.0*pow(e,4.0)/48.0 + 29.0*pow(e,6.0)/240.0 
+ 811.0*pow(e,8.0)/11520.0) * sin(4.0*chi) + (7.0*pow(e,6.0)/120.0 +  
81.0*pow(e,8.0)/1120.0) * sin(6.0*chi)+ (4279.0*pow(e,8.0)/161280.0) * sin(8.0*chi); 
 
szer_geo = szer_geo*ToSto; 
dlu_geo=Xk/(6378137000.0* lpm /skala)*ToSto; 
 

Na Rys. 2 przedstawiono poglądowy „obraz mapowy” złożony z czterech 
uproszczonych map nawigacyjnych (kafelków). Wygenerowano je dla indeksu skali 
„&S=10” odpowiadającemu skali 1:5000 z komórki elektronicznej mapy nawigacyjnej 
„PL5GDYNA.000” uaktualnionej sześcioma plikami „PL5GDYNA.001”…„PL5GDYNA.006”. 
Ich rozmieszczenie względem siebie ustalono zgodnie z wartościami zmiennych „&X”  
i „&Y. Zarówno indeks skali „&S”, jak i wartości zmiennych „&X” i „&Y” odczytano z nazw 
plików. Dla lepszej ilustracji problemu na Rys. 2 zamieszczono każdą nazwę pliku pod 
uproszczoną mapą z niego wygenerowaną. 
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where: 
 

(Xm, Ym) – point coordinates on the picture expressed in pixels , 
“&X=2&Y=5&S=13.bmp” – file name,  
&S=13 – a scale denominator selected from the list of ranged scales (value 13 
corresponds to the scale 1: 15000), 
Lpm – pixels number per one millimetre of a map projection. 

 
Whereas the conversion from chart coordinates of a given point (Xm, Ym) situated in  
a simplified navigational chart into geographic coordinates (szer_geo latitude, dlu_geo 
longitude) will be described with the following code: 
 
#include <math.h> 
 
double pi=3.1415926535897932384626433832795, B=2.718281828; 
double ToSto = 180.0 / 3.1415926535897932384626433832795; 
double Xk, Yk, szer_geo, dlu_geo; 
 
Xk=&X*256+Xm; 
Yk=&Y*256 +Ym; 
 
double t = pow(B,-Yk/(6378137000.0*3.0/skala)); 
double chi = pi/2.0 - 2.0*atan(t); 
 
szer_geo = chi + (pow(e,2.0)/2.0 + 5.0*pow(e,4.0)/24.0 + pow(e,6.0)/12.0 + 
13.0*pow(e,8.0)/360.0) * sin(2.0*chi) + (7.0*pow(e,4.0)/48.0 + 29.0*pow(e,6.0)/240.0 
+ 811.0*pow(e,8.0)/11520.0) * sin(4.0*chi) + (7.0*pow(e,6.0)/120.0 +  
81.0*pow(e,8.0)/1120.0) * sin(6.0*chi)+ (4279.0*pow(e,8.0)/161280.0) * sin(8.0*chi); 
 
szer_geo = szer_geo*ToSto; 
dlu_geo=Xk/(6378137000.0* lpm /skala)*ToSto; 
 

Fig. 2 presents a demonstrative ‘chart picture’ composed of four simplified 
navigational charts (tiles). They were generated for the scale index “&S=10” 
corresponding to the scale 1 : 5 000 from an electronic navigational chart cell 
“PL5GDYNA.000” updated with six files “PL5GDYNA.001”…”PL5GDYNA.006”. Their 
placement in relation to each other was determined in accordance with variables “&X” 
and “&Y. Both the scale index “&S” and variable values “&X” and “&Y” were taken from 
file names. For a better problem illustration, each of the simplified charts used to 
generate the map on Fig. 2 has a file name placed below it. 
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Rys. 2. Poglądowy obrazy mapowy zbudowany z uproszczonych map nawigacyjnych.  

 
Na Rys. 3 i Rys. 4 przedstawiono mapy kafelkowe portu Gdynia złożone  

z piramidy uproszczonych map nawigacyjnych dla skali 1 : 10 000 i 1 : 25 000  
(skala 1 : 10 000 odpowiada indeksowi skali „&S=11”, natomiast skala 1 : 25 000 
indeksowi skali „&S=12”). Zbudowano je autorską aplikacją programową stanowiącą 
jeden z głównych składowych komponentów budowanego przez AMW autonomicznego 
systemu nawigacyjnego USV. 
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Fig. 2. A demonstrative chart projection obtained from simplified navigational charts.  

 
Fig. 3 and Fig. 4 present tiled charts of Gdynia port composed of a pyramid of 

simplified navigational charts in the scales 1 : 10 000 and 1 : 25 000 (scale 1 : 10 000 
corresponds to scale index “&S=11”, whereas scale 1 : 25 000 to scale index “&S=12”). 
The charts were constructed with an auteur programme application constituting one of 
the main components of the autonomous navigational system constructed by the Polish 
Naval Academy. 
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Rys. 3. Mapa kafelkowa złożona z uproszczonych map nawigacyjnych w skali 1 : 10 000. 
 

                            
 

Rys. 4. Mapa kafelkowa złożona z uproszczonych map nawigacyjnych w skali 1 : 25 000. 
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Fig. 3. A tiled map composed of simplified navigational charts to the scale of 1 : 10 000. 
 

 
 

Fig. 4. A tiled map composed of simplified navigational charts to the scale of 1 : 25 000. 
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WNIOSKI 
 
Proces przetwarzania ENC zmierzający do ich bezpośredniego wykorzystywania  

w autonomicznym systemie nawigacyjnym jest bardzo złożony. Można go uprościć i tym 
samym przyśpieszyć stosując wstępne przetwarzanie ENC do prostszej postaci. 
Zastosowany monochromatyczny obraz mapowy w odwzorowaniu Merkatora wydaje się 
optymalną formą wstępnego przetwarzania. Zarówno pod względem struktury danych, 
jak i podstawy kartograficznej. Jego zasadność stosowania została potwierdzona 
badaniami laboratoryjnymi. Przeprowadzono je specjalnie przygotowaną aplikacją 
programową realizującą dynamiczne składanie kafelkowego obrazu mapy, a następnie 
wyznaczanie na jego podstawie trasy przejścia USV algorytmem A* [8, 9]. Ich rezultaty, 
oceniane pod względem dokładności i szybkości wykonywanych obliczeń, uznano za 
bardzo dobre. Potwierdzając tym samym celowość budowania autonomicznego systemu 
nawigacyjnego korzystającego z ENC w postaci uproszczonych map nawigacyjnych. 

 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 – 2012 jako 

projekt rozwojowy Nr O R 00 0106 12. 
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CONCLUSIONS 
 
The process of ENC processing implemented with the purpose of being used 

directly in an autonomous navigational system is an extremely complex one. It may be 
simplified and thus accelerated by processing the initial ENC into a simpler form. The 
applied monochromatic chart depiction in the Mercator projection seems to be an 
optimal form of pre-processing, both with regard to data structure and cartographic 
basis. The validity of its use has been confirmed with laboratory tests carried out with  
a specially prepared programme application for dynamic composition of a tiled map 
picture and then USV route designation on its basis with the algorithm A* [8, 9]. Their 
results, evaluated with regard to their accuracy and calculation performance, were 
recognized as very good, which confirmed the purposefulness of the project aimed at 
constructing an autonomous navigational system making use of ENCs in the form of 
simplified navigational charts. 

 
Scientific work financed from educational funds in the years 2010 – 2012 as  

a development project No. O R 00 0106 12. 
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TO AN AUTONOMOUS NAVTO AN AUTONOMOUS NAVTO AN AUTONOMOUS NAVTO AN AUTONOMOUS NAVIGATIONAL SYSTEMIGATIONAL SYSTEMIGATIONAL SYSTEMIGATIONAL SYSTEM     

 
 

This article presents the general principles behind the construction and initial 

processing of a simplified navigational chart pyramid dedicated to an autonomous 

navigational system in a USV (Unmanned Surface Vehicle). 

Its first section presents a mathematical description of a cartographic basis for 

generating ENC picture in the Mercator projection. 

The main part of the article presents the operating principles of the programme 

module for generating a simplified navigational chart pyramid. 

The final section shows the methodology for construing a tiled map picture 

intended for further processing by an autonomous navigational system of a USV. 

 

Key words: tiled map, map pyramid, ENC picture. 
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ÏÈÐÀÌÈÄÀÏÈÐÀÌÈÄÀÏÈÐÀÌÈÄÀÏÈÐÀÌÈÄÀ    ÓÏÐÎÙÅÍÍÛÕÓÏÐÎÙÅÍÍÛÕÓÏÐÎÙÅÍÍÛÕÓÏÐÎÙÅÍÍÛÕ    ÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÛÕÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÛÕÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÛÕÍÀÂÈÃÀÖÈÎÍÍÛÕ    ÊÀÐÒÊÀÐÒÊÀÐÒÊÀÐÒ    ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀßÏÎÑÂßÙÅÍÍÀßÏÎÑÂßÙÅÍÍÀßÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß    

ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ    ÑÈÑÒÅÌÑÈÑÒÅÌÑÈÑÒÅÌÑÈÑÒÅÌÅÅÅÅ    ÍÀÂÈÃÀÖÈÈÍÀÂÈÃÀÖÈÈÍÀÂÈÃÀÖÈÈÍÀÂÈÃÀÖÈÈ    

 
 

В статье представлены общие принципы построения и предварительной 

обработки пирамиды упрощенных навигационных карт для навигационной 

системы для автономного USV (ang. Unmanned Surface Vehicle - USV).  

В первой части представленo математическое описание базовой 

картографической визуализации ENC в проекции Меркатора.  

В основной части, принципы управления оператора программного модуля для 

создания пирамиды упрощенных карт навигационных.  

В итоге представлена методика представления плиточного изображения  карт 

предназначенного для дальнейшей переработки в автономной навигационной 

системе USV. 

 

Ключевые слова: плиточное изображение карт, пирамида карт, ENC - 

электронная навигационная карта. 
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ZZZZASTOSOWANIE ALGORYTMASTOSOWANIE ALGORYTMASTOSOWANIE ALGORYTMASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH DO KÓW GENETYCZNYCH DO KÓW GENETYCZNYCH DO KÓW GENETYCZNYCH DO KONSTRUKCJI ONSTRUKCJI ONSTRUKCJI ONSTRUKCJI 

ZADAZADAZADAZADAŃ TESTOWYCH DLA SYSTŃ TESTOWYCH DLA SYSTŃ TESTOWYCH DLA SYSTŃ TESTOWYCH DLA SYSTEMU ANTYKOLIZYJNEGO EMU ANTYKOLIZYJNEGO EMU ANTYKOLIZYJNEGO EMU ANTYKOLIZYJNEGO BEZZAŁOGOWEGO BEZZAŁOGOWEGO BEZZAŁOGOWEGO BEZZAŁOGOWEGO 

POJAZDU PODWODNEGOPOJAZDU PODWODNEGOPOJAZDU PODWODNEGOPOJAZDU PODWODNEGO    

 
 

Konstrukcja niezawodnego, automatycznego systemu antykolizyjnego dla 

Bezzałogowego Pojazdu Nawodnego wymaga intensywnego testowania. System musi być 

sprawdzony w wielu różnych sytuacjach tak, aby można było stwierdzić, że jest bezpieczny  

i nie doprowadzi do kolizji. Tradycyjna metoda tworzenia zadań testowych polega na 

wykorzystaniu do tego celu człowieka. Projektant testów, bazując na swoim doświadczeniu, 

konstruuje kolejne testy starając się przy tym, aby utworzony przez niego zbiór zadań 

testowych reprezentował wszystkie możliwe sytuacje, z którymi pojazd może mieć do 

czynienia na morzu. Problem jednak polega na tym, że człowiek nie jest w stanie 

przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji, co może skutkować nieodpowiednim 

przygotowaniem systemu antykolizyjnego do pracy a w konsekwencji kolizją.  

W artykule zaproponowano inny sposób konstrukcji zadań testowych. Funkcję tą 

ma pełnić algorytm genetyczny, którego zadaniem jest poszukiwanie sytuacji stanowiących 

trudność dla systemu.  

 
Słowa kluczowe: autonomiczny pojazd nawodny, algorytmy genetyczne, symulacje.   
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WPROWADZENIE 
 
Bezzałogowy Pojazd Nawodny zbudowany został w ramach projektu nr. O R00 

0106 12 - „Bezzałogowa wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia 
działań morskich służb państwowych” i jest pierwszym w kraju pojazd typu USV (ang. 
Unmanned Surface Vehicle). Pojazd jest zdalnie sterowaną bezzałogową platformą 
nawodną, z możliwością automatycznego przejścia na sterowanie ręczne. Wyposażony 
został w urządzenia i sensory, pozwalające na elastyczną realizację rożnego rodzaju 
zadań. Podstawowa wersja BPN może być rozbudowywana i dostosowywana do potrzeb 
odbiorcy poprzez montaż kolejnych modułów, takich np. jak zdalnie sterowany karabin 
maszynowy, wyrzutnia granatów głębinowych, bezzałogowy pojazd podwodny, reflektor 
poszukiwawczy itp. oraz specjalnych sensorów służących po pomiaru skażeń 
radioaktywnych i skażeń środowiska morskiego. 

Obecnie, większość zadań realizowanych przez BPN odbywa się w trybie 
zdalnego sterowania, tzn. poprzez przekazywanie mu drogą radiową ciągu poleceń 
operatora, umiejscowionego w Mobilnym Stanowisku Dowodzenia, z dala od pojazdu. 
Takie rozwiązanie możliwe jest dzięki zastosowaniu zespołu sensorów dostarczających 
operatorowi informacji o stanie BPN i jego najbliższego otoczenia oraz systemowi 
komunikacji pomiędzy BPN a MSD, o dużej przepustowości i wysokich parametrach 
niezawodnościowych (system podstawowy + systemy zapasowe). Podczas konstrukcji 
BPN wzięto również pod uwagę możliwość awarii wspomnianego powyżej systemu 
komunikacji i tym samym utratę zdolności do sterowania pojazdem. Zdecydowano, że  
w takim przypadku BPN musi być w stanie samodzielne przedostać się do wcześniej 
wyznaczonego punktu akwenu, którym może być ostatnia znana pozycja okrętu bazy 
wraz MSD lub inny punkt będący w zasięgu pojazdu. Aby sprostać tak postawionemu 
zadaniu, pojazd musi posiadać umiejętność wyznaczania optymalnej (bezpiecznej  
i możliwie krótkiej) trajektorii ruchu do punktu docelowego a także zdolność do unikania 
różnego rodzaju niebezpieczeństw (statki, jachty, zerwane pławy, itp.), które może 
napotkać w trakcie drogi. Jedna z koncepcji opracowanych w trakcie realizacji projektu 
zakłada, że uzyskanie powyższych umiejętności będzie zadaniem systemu, który na 
potrzeby niniejszego artykułu został nazwany Systemem Bezpiecznego Powrotu do Bazy 
(SBPB). Założono, że system ten składać się powinien z odbiornika GPS, systemów AIS 
[3] oraz ARPA [6], uproszczonej mapy elektronicznej (czarno-biała mapa rastrowa  
z metodami jej wykorzystania) a także komponentów decyzyjnych.  

Zadaniem GPS będzie dostarczanie systemowi informacji o stanie BPN (aktualny 
kurs, prędkość oraz pozycja) natomiast zadaniem AIS (ang. Automatic Identification 
System - dokładne informacje o jednostkach występujących na akwenie, np. kurs, 
prędkość, pozycja, rozmiary - nie wszystkie jednostki są wyposażone w AIS co powoduje, 
że mogą być one niewidoczne dla BPN), ARPA (ang. Automatic Radar Plotting Aid - 
przybliżone informacje o obiektach widocznych przy pomocy radaru, np. kurs, prędkość, 
odległość, namiar) i mapy elektronicznej będzie udostępnianie danych o świecie 
zewnętrznym wokół pojazdu (ruch jednostek, pławy, ląd, itp.). W przypadku GPS, AIS 
oraz ARPA wszystkie dane transmitowane będą do komputera pokładowego systemu, 
poprzez złącze szeregowe RS 232, tam będą rozkodowywane (dane zakodowane są  
w postaci zgodnej ze standardem komunikacyjnym NMEA 0183 - National Marine 
Electronics Association [7]) i przekazywane do części decyzyjnej systemu, za 
pośrednictwem pamięci wspólnej.  
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INTRODUCTION 
 
An Unmanned Surface Vehicle has been constructed within Project No. O R00 

0106 12 entitled “A multi-task unmanned surface platform for securing operations of 
national marine services” and is the first such vehicle in Poland. The vehicle is a remotely 
controlled unmanned surface platform with the possibility of being automatically 
switched on to manual steering. It is equipped with devices and sensors allowing flexible 
realization of tasks of various kinds. The basic version of the USV may be extended and 
adjusted to the recipient’s needs by supplying it with additional modules. For example, 
the USV could be modified to carry a remotely controlled machine-gun, a depth charge 
launcher, an unmanned underwater vehicle, a searchlight, etc., as well as special sensors 
for measuring radioactive and marine environment contamination. 

Currently, the majority of tasks realized by the USV are executed in a remote 
control mode, i.e. by communicating a series of commands from an operator located at  
a Mobile Command Station, far from the vehicle. Such a solution is enabled by the 
combination of a set of sensors providing the operator with the information on the USV’s 
condition and its surroundings, and a communication system, which utilises high 
reliability parameters (the basic system + supporting systems), which is capable of  
a handling a high rate of data flow between the USV and MCS. However, in the 
construction of the USV, the possibility of failure of the said communication system was 
considered with the consequent loss of control over the vehicle. It was decided that in 
such a case the USV must be able to move to a previously determined destination point 
on its own, for instance, to the last known position of the base ship with the MCS or 
another target within the vehicle’s range. In order to fulfil this task the vehicle must be 
capable of designating the optimal (safest and shortest) movement trajectory up to the 
target destination, as well as avoiding various kinds of hazards (ships, yachts, floating 
buoys, etc.) encountered on its way.  

One of the concepts worked out during the project realization assumed that 
obtaining the above capabilities should be the task of the system, called in this article the 
Safe Return to Base System (SRBS). It was assumed that the system would be composed 
of a GPS receiver, AIS [3] and ARPA [6] systems, a simplified electronic chart (a black-
and-white raster map with the application methods), as well as decision-making 
components. The task of the GPS is to deliver to the system information on the USV’s 
condition (current course, speed and position), whereas the task of the AIS (Automatic 
Identification System) is to provide accurate information on the other vessels present on 
the body of water, e.g. their course, speed, position and size. As not all vessels are 
equipped with the AIS, and as such are invisible to the USV, an ARPA (Automatic Radar 
Plotting Aid) provides approximate information (e.g. course, speed, distance, 
coordinates) on the objects seen with the use of the radar, and the electronic map – 
providing data on the vehicle’s surroundings (vessel movement, floating buoys, land, 
etc.). In the case of the GPS, AIS and ARPA all the data are transmitted to the deck 
computer through a serial connection RS 232, and decoded there (data are encoded 
according to communication standard NMEA 0183 - National Marine Electronics 
Association [7]) and transmitted to the decision-making system component through 
shared memory. Moreover, it is assumed that the electronic chart will be included in the 
system as a separate programme component (language class C++) with proper auxiliary 
services for planning the vehicle’s route and its movement around the body of water. 
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Zakłada się ponadto, że mapa elektroniczna zostanie włączona do systemu jako 
oddzielny komponent programowy (klasa języka C++) z odpowiednimi usługami 
pomocnymi podczas planowania trasy pojazdu a także podczas przemieszczania się po 
akwenie. 

Informacje dostarczane przez GPS, AIS, ARPA oraz mapę elektroniczną będą 
wykorzystywane przez część decyzyjną systemu do sterowania jednostką. Zakłada się, że 
funkcję tą będą spełniały wspólnie trzy komponenty programowe, tj. System 
Wyznaczania Trasy (SWT), System Przemieszczania Pojazdu po Trasie (SPPT) oraz 
System Antykolizyjny (SA). Zadaniem SWT będzie wyznaczenie optymalnej trasy dla BPN 
na podstawie informacji pozyskiwanych z mapy elektronicznej (przeszkody  
o charakterze stałym takie jak ląd) oraz GPS (punkt startowy trasy - pozycja BPN,  
w której utracono kontakt z MSD). Wyznaczona trasa będzie następnie przekazywana do 
SPPT, który będzie nadzorował przemieszczanie pojazdu w kierunku kolejnych punktów 
trasy. Punkty te będą kolejno dostarczane do SA, którego funkcją będzie sterowanie BPN 
w taki sposób, aby jak najszybciej dotarł on do każdego z nich jednocześnie unikając 
wszelkich możliwych niebezpieczeństw.  

Kluczowym elementem systemu dla bezpieczeństwa pojazdu jest SA. Musi on 
zostać skonstruowany w taki sposób, aby możliwość wystąpienia kolizji została 
ograniczona do minimum. Jednym z rozwiązań jest system działający zgodnie z pewnym 
algorytmem określonym przez człowieka. Algorytm ten uwzględnia dane dostarczane 
przez sensory BPN i na ich podstawie wyznacza kurs oraz prędkość pojazdu. Innym 
rozwiązaniem, które może zostać zastosowane w SA jest system regułowy np. rozmyty 
system ekspertowy. W tym przypadku mamy do czynienia ze zbiorem reguł decyzyjnych, 
które określają sposób postępowania BPN. Każda z reguł w zależności od danych 
wejściowych charakteryzuje się pewnym stopniem zapłonu (dopasowaniem do danych 
wejściowych). Stopień ten określa wpływ danej reguły na ostateczny wynik działania 
całego systemu. Jeszcze inną możliwością w zakresie antykolizji jest sztuczna sieć 
neuronowa, która na podstawie sygnałów wejściowych zawierających informacje  
o otoczeniu pojazdu określa kurs i prędkość pojazdu. 

Ponieważ SA jest elementem całego systemu, który w największym stopniu 
decyduje o bezpieczeństwie pojazdu, musi on zostać przygotowany z dużą starannością. 
Podczas, gdy w przypadku innych elementów systemu błąd popełniony na etapie ich 
konstrukcji może co najwyżej wpłynąć na niezdolność pojazdu do wykonywania części  
z jego zadań, tak w przypadku SA błąd konstrukcyjny może prowadzić do kolizji  
i w konsekwencji do utraty pojazdu. Aby uniknąć takiej sytuacji, każdy potencjalny 
system antykolizyjny przed instalacją na pojeździe powinien zostać poddany 
intensywnemu testowaniu w warunkach symulacyjnych. Podczas symulacji powinno być 
sprawdzone zachowanie się systemu na sytuacje, z którymi może się on spotkać podczas 
pracy w warunkach rzeczywistych. Bardzo ważne jest, aby zbiór zadań testowych 
wykorzystywany podczas symulacji, oprócz sytuacji typowych, uwzględniał również 
sytuacje, z którymi pojazd może mieć do czynienia bardzo rzadko. Jest to niezmiernie 
ważne, gdyż jeśli sytuacje nietypowe zostaną pominięte w fazie symulacji, to ewentualne 
błędy konstrukcyjne systemu i w konsekwencji nieprzygotowanie go do działania we 
wszystkich możliwych sytuacjach, zostanie ujawnione dopiero w momencie kolizji!. Jest 
tak dlatego, iż kolejny etap konstrukcji systemu czyli testy w warunkach rzeczywistych ze 
względów ekonomicznych (mała liczba testów przeprowadzanych zazwyczaj  
w sytuacjach typowych) nie są w stanie wychwycić wszystkich błędów popełnionych 
podczas jego budowy.  
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Data provided by the GPS, AIS, ARPA and the electronic chart will be used by the 
decision-making part of the system in controlling the vehicle. It is assumed that this 
function will be fulfilled collectively by three programme components, i.e. the Route 
Designation System (RDS), Vehicle Translocation System on the Route (VTSR) and Anti-
collision System (AS). The task of the RDS is to designate an optimal route for the USV 
based on the information obtained from the electronic chart (depicting solid obstacles, 
such as the land) and GPS (route starting point – the USV’s position in which the contact 
with MCS was lost). The designated route will then be transmitted to the VTSR which 
supervises the vehicle’s movement towards consecutive waypoints. The waypoints will 
be reported one by one to the AS responsible for steering the USV in such a way as to 
ensure that it reaches each of them in the quickest possible manner, avoiding at the same 
time any possible danger.  

The AS is a key system element with regard to the vehicle’s safety. It must be 
constructed in such a way as to reduce the risk of collision to the minimum. One of the 
solutions designed to reduce this risk works in accordance with a certain algorithm 
which has been predetermined by the system’s designers. The algorithm takes into 
consideration data supplied by the USV sensors and on their basis determines the 
vehicle’s course and speed. Another solution that may be applied for AS is a rule-based 
system, e.g. a fuzzy expert system. In this case we are faced with a set of decision-making 
rules that determine the USV’s mode of proceeding. Each of the rules, depending on input 
data, is characterised by a certain degree of adjustment to such data). Such a degree 
determines the impact of a given rule on the final performance of the entire system. Yet 
another possibility within anti-collision is an artificial neuron network which determines 
the vehicle’s course and speed based on input signals containing information on its 
surroundings. 

Since the AS is the part of the system that takes the highest responsibility for the 
vehicle’s safety it must be prepared with great diligence. Whereas in the case of other 
system elements a mistake made during their construction phase may at worst have an 
influence on the vehicle’s inability to carry out parts of its tasks, in the case of the AS  
a construction error may lead to a collision, and, consequently, to the vehicle’s loss. In 
order to avoid such an event, each potential anti-collision system should undergo intense 
testing in simulation conditions before its installation in the vehicle. Simulations should 
test the system’s response to the situations the vehicle may encounter in real conditions. 
It is crucial that the set of testing tasks used in simulations, besides typical situations, 
encompasses also those that the vehicle may have to deal with very rarely. This is 
important because, if untypical situations are omitted in the simulation phase, the 
possible system construction errors and, consequently, the lack of vehicle preparation to 
operate in all possible situations will be revealed as late as at the moment of a collision! 
Such rigorous testing is essential as, by the time the vehicle enters the next phase of its 
development, i.e. tests taking place in real conditions, economic reasons usually result in 
minimal testing being carried out. Compounding the issue, those tests which are carried 
out are usually of the more common events a vessel may find itself in and as such are not 
able to detect all the mistakes made during the construction. 
 Apart from having an effect on system efficacy, adequate preparation of the 
testing tasks also determines the pace of the construction work. If a significant part of the 
testing tasks includes more or less similar equivalents, certain system activities will be 
verified repeatedly, which will cause an unnecessary prolongation of the time taken to 
construct the final system. In order to avert this situation, the algorithm for generating 
testing tasks must be able to recognise tasks requiring the same skills from the system.  
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Odpowiednie przygotowanie zadań testowych, oprócz wpływu na skuteczność 
systemu, decyduje również o szybkości prac mających na celu jego wytworzenie. Jeśli 
znaczna część zadań testowych posiadała będzie w zbiorze zadań mniej lub więcej 
podobne do siebie odpowiedniki, oznaczało to będzie, że pewne zachowania systemu 
weryfikowane będą wielokrotnie wydłużając w ten sposób niepotrzebnie proces 
konstrukcji gotowego systemu. Aby tego uniknąć, algorytm generowania zadań 
testowych musi mieć zdolność do rozpoznawania zadań wymagających od systemu tych 
samych umiejętności. Niestety, najbardziej intuicyjna metoda wykrywania podobieństw, 
czyli porównywanie samych zadań i wyznaczanie pomiędzy nimi pewnej miary 
podobieństwa nie będzie w tym przypadku skuteczne. Po prostu zadania mogą się 
znacznie od siebie różnić parametrami jednak wywoływać taką samą reakcję systemu.  

Najprostszą metodą generowania zadań testowych jest użycie do tego celu 
człowieka-eksperta. Wiedząc, jakie sytuacje zdarzają się na morzu często a jakie rzadko, 
co może stanowić dla pojazdu dużą trudność a co będzie zadaniem nie wymagającym 
wyrafinowanych umiejętności unikania kolizji, ekspert może wygenerować bazę zadań 
testowych przydatną w początkowej fazie projektowania systemu. Ponieważ nawet 
człowiek z dużym doświadczeniem i wiedzą nawigacyjną, podczas projektowania testów 
może pominąć pewne pożądane zachowania się pojazdu w sytuacjach kolizyjnych, testy 
przygotowane przez eksperta nie powinny stanowić ostatecznej bazy weryfikacyjnej 
zdolności systemu. Aby uzyskać system, który da nam gwarancję bezpieczeństwa nawet  
w najbardziej nieprzewidzianych sytuacjach, tworzenie testów musi zostać 
zautomatyzowane. Jedną z możliwości w tym zakresie jest zastosowanie algorytmów 
genetycznych. Algorytmy te należą do populacyjnych technik optymalizacji globalnej, 
które można również przystosować do roli generatora zadań testowych. Sposób 
wykorzystania algorytmów genetycznych w tej roli został opisany w niniejszym artykule. 
Oprócz części opisowej artykuł zawiera również część eksperymentalną, w której 
zaprezentowano wyniki zastosowania algorytmów genetycznych do poszukiwania zadań 
testowych niewykonalnych dla prostego algorytmicznego systemu antykolizyjnego, dla 
którego człowiek nie był w stanie skonstruować takich zadań.     
 

1. ALGORYTMY GENETYCZNE 
  
Algorytmy genetyczne razem z programowaniem genetycznym i strategiami 

ewolucyjnymi, tworzą obecnie jedną z najbardziej popularnych i szybko rozwijających się 
gałęzi sztucznej inteligencji. Algorytmy ewolucyjne - taka jest zbiorcza nazwa wszystkich 
technik wspomnianych powyżej - służą generalnie do rozwiązywania złożonych zadań 
optymalizacyjnych. W tym celu stosują one mechanizmy zaobserwowane w świecie 
naturalnym a więc selekcje i dobór naturalny, większe szanse na potomstwo  
i przetrwanie u osobników lepiej przystosowanych, tworzenie osobników potomnych  
z osobników rodzicielskich, poprzez wykonanie różnych operacji genetycznych na ich 
genotypie. Zazwyczaj działanie każdego algorytmu ewolucyjnego rozpoczyna się od 
wygenerowania losowej populacji rozwiązań (lub rozwiązań zakodowanych w postaci 
genotypu) pewnego problemu. W kolejnym kroku algorytmu następuje proces oceny 
każdego z rozwiązań. Do tego celu wykorzystuje się tzw. funkcję przystosowania, której 
konstrukcja jest dopasowana do zadania postawionego algorytmowi. Wartość tej funkcji 
dla ocenianego osobnika powinna odzwierciedlać jakość tego osobnika jako rozwiązania 
zadania.  
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Unfortunately, the most intuitive methods for similarity detection, i.e. comparing 
the tasks and determining the level of similarity will in this case not be effective. The 
tasks may simply be significantly different when considering their parameters, and yet 
evoke the same system responses. 
 The easiest method for testing task generation employ’s a human. Having a good 
knowledge of the kinds of situations that are common or rare at sea, what may pose  
a significant difficulty to the vehicle and what will not require sophisticated skills for 
collision avoidance, this individual can generate a testing task base useful in the initial 
system design phase. However, since even a person with rich experience and navigational 
knowledge may omit certain required vehicle responses in collision situations when 
designing the tests, such tests should not constitute the final verification base of system 
performance. In order to obtain a system that would guarantee safety even in the most 
unpredictable circumstances, test construction must be automatized. One of the 
possibilities here is the application of genetic algorithms. Such algorithms belong to 
population-based global optimization techniques which may also be adjusted to the role 
of a testing task generator. This article presents the manner of using genetic algorithms 
in the said role, touching on both the descriptive and experimental aspects of the 
technique. The later part presents the results of the application of genetic algorithms to 
identify testing tasks that would be unfeasible for a simple algorithm anti-collision 
system, and which humans were incapable of constructing. 
 

1. GENETIC ALGORITHMS 
  
Genetic algorithms, together with genetic programming and evolutionary 

strategies, currently constitute one of the most popular and fast developing branches of 
artificial intelligence. Evolutionary algorithms, as this is the collective name of all the 
above techniques, are generally used in solving complex optimization tasks. For this 
purpose they make use of mechanisms observed in the natural world, i.e. natural 
selection - greater chances for offspring and survival of those better adjusted, creating 
filial specimens from parental specimens by performing various genetic operations on 
their genotype. Usually, the activity of each evolutionary algorithm begins with the 
generation of a random population of solutions (or solutions encoded in a form of  
a genotype) to a given problem. 

The next step of the algorithm consists of the implementation of an evaluation 
process for each solution. The process makes use of the so-called fitness function, whose 
construction is adjusted to the task presented to the algorithm. Function value, for the 
individual under evaluation, should reflect the individual’s quality as the task solution. 
After evaluating all the individuals within the population there is a process of selection of 
parental individuals, i.e. those whose genetic material (partial solution or a code of this 
solution) survives in subsequent algorithm iterations. Selection of parental individuals is 
random; however, better individuals, characterised by a higher evaluation, are more 
likely to be selected than worse-evaluated ones. The selected individuals are then subject 
to various genetic operations as a result of which a new population of filial individuals is 
created. Such individuals usually replace their ‘parents’ in the next step of the algorithm 
and the entire cycle of evaluation, selection and reproduction is repeated.  
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Po ocenie wszystkich osobników w populacji następuje proces selekcji 
osobników rodzicielskich, czyli tych osobników, których materiał genetyczny (częściowe 
rozwiązanie lub kod tego rozwiązania) przetrwa w kolejnych iteracjach algorytmu. 
Wybór osobników rodzicielskich jest losowy jednak osobniki lepsze charakteryzujące się 
wyższą oceną posiadają większe prawdopodobieństwo wylosowania niż osobniki gorsze. 
Wybrane osobniki są następnie poddawane różnym operacjom genetycznym, w wyniku 
działania których powstaje nowa populacja osobników potomnych. Osobniki te, w 
kolejnym kroku algorytmu najczęściej zastępują swoich "rodziców" i cały cykl oceny, 
selekcji oraz reprodukcji wykonywany jest od nowa. Proces ten jest powtarzany 
wielokrotnie aż do uzyskania rozwiązania satysfakcjonującego lub spełnienia pewnego 
założonego wcześniej kryterium stopu.  
 

 
 

Rys. 1. Pseudokod kanonicznego algorytmu genetycznego [4]. 
 

Cechą charakterystyczną algorytmów genetycznych, proponowanych jako 
narzędzie konstrukcji zadań testowych systemu antykolizyjnego BPN, odróżniającą je od 
innych technik ewolucyjnych, jest postać genotypu a także operatory genetyczne, 
stosowane podczas tworzenia osobników potomnych. Jeśli chodzi o genotyp, to  
w przypadku algorytmów genetycznych mamy do czynienia z rozwiązaniami (lub 
częściowymi rozwiązaniami) zakodowanymi w postaci liniowych ciągów binarnych. Ciągi 
te w fazie reprodukcji poddawane są najczęściej dwóm podstawowym operatorom 
genetycznym, czyli krzyżowaniu i mutacji. Zadaniem pierwszego z nich wykonywanego 
bardzo często, jest wymiana kodu genetycznego pomiędzy dwoma wybranymi 
osobnikami rodzicielskimi. Ponieważ taka wymiana tworzy zazwyczaj osobniki bardzo 
odmienne od rodziców, można stwierdzić, że funkcją krzyżowania jest eksploracja 
nowych, niepoznanych dotąd obszarów przestrzeni rozwiązań. Z kolei, jeśli chodzi  
o mutacje, to jest to operator wykonywany bardzo rzadko, a jego działanie polega na 
zamianie pojedynczego genu (bitu) w genotypie na wartość przeciwną. W odróżnieniu do 
krzyżowania, mutacja ma mały zasięg, operując lokalnie w pobliżu wcześniej 
wygenerowanych rozwiązań. 
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Fig. 1. Pseudo-code of a canonical genetic algorithm [4]. 
 

The process is repeated numerously until a satisfactory solution is reached or  
a certain, previously assumed, stop criterion is met. 

A characteristic feature of the genetic algorithms proposed as a tool for the 
construction of the testing tasks (for the anti-collision system of the USV) is the genotype 
form and the genetic operators used during the creation of filial individuals. These 
factors distinguish these specific algorithms from the other evolutionary techniques. As 
regards the genotype, in the case of genetic algorithms we deal with solutions (or partial 
solutions) encoded in the form of linear binary strings. During the reproduction phase, 
the strings are usually subject to two basic genetic operations, i.e. crossover and 
mutation. The task of the first of them is often an exchange of the genetic code between 
two selected parental individuals. Because such an exchange usually produces 
individuals that are significantly different from the parents, we may assume that the 
function of a crossover consists of the exploration of new, so far unknown, solution areas. 
Mutations, on the other hand, are operators that are employed very rarely. Their function 
consists in replacing a single gene (bit) in the genotype with the opposite value. As 
opposed to crossover, mutation has a small range and operates only locally in the vicinity 
of previously generated solutions. 

Besides the above basic genetic operators there are also other operators serving 
additional functions in genetic algorithms, such as, for instance, changing genotype 
length. Such an operator adds or removes from the genotype a short fragment, randomly 
determined, and is used in situations when a change of the quantity of solutions encoded 
in the genotypes is allowable.         
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Oprócz podstawowych operatorów genetycznych opisanych powyżej, istnieją 
również inne operatory spełniające w algorytmach genetycznych dodatkowe funkcje, 
takie jak na przykład zmiana długości genotypu. Operator ten dodaje lub usuwa  
z genotypu fragment o niewielkiej losowo określonej długości i wykorzystywany jest  
w sytuacjach, kiedy dopuszczalna jest zmiana wielkości rozwiązań zakodowanych  
w genotypach.           
 
 

 
 

 
Rys. 2. Trzy podstawowe operatory genetyczne stosowane w algorytmach genetycznych [4].  

 
2.  ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH DO KONSTRUKCJI ZADAŃ 

TESTOWYCH 
 
W celu zastosowania algorytmów genetycznych do dowolnego problemu 

optymalizacyjnego, konieczne są trzy rzeczy. Pierwszą z nich jest wybór konkretnego 
algorytmu, który chcemy zastosować. Jest wiele odmian algorytmów genetycznych 
różniących się takimi elementami jak na przykład operatory genetyczne (np. 
krzyżowanie jednopunktowe, dwupunktowe), sposób selekcji osobników rodzicielskich 
(np. selekcja turniejowa, ruletkowa), sposób tworzenia populacji potomnej (populacja 
rodzicielska w całości zastępowana jest populacją potomną, w jednej iteracji algorytmu 
tworzony jest tylko jeden osobnik potomny, który zastępuje jeden z osobników  
z aktualnie przetwarzanej populacji) czy też schemat ewolucji (np. ewolucja w jednej 
populacji lub w wielu populacjach, czyli tzw. ko-ewolucja). Każdy z algorytmów ma 
dobrze znane wady i zalety, które pozwalają na wybór jednego z nich do rozwiązywanego 
zadania. 
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Fig. 2. Three basic genetic operators used in genetic algorithms [4].  
 
 

2.  USING GENETIC ALGORITHMS TO CONSTRUCT TESTING TASK 
 
In principle, in order to apply genetic algorithms in relation to a randomly 

selected optimization problem, we need to undertake three actions. The first of them is to 
select a concrete algorithm that we wish to apply. There are many varieties of genetic 
algorithms distinguishable by such elements as genetic operators (e.g. one-point or two-
point crossover), the manner of selecting parental individuals (e.g. tournament, roulette 
selection), the way of creating filial population (parental population is replaced 
completely with filial population, one algorithm iteration creates one filial individual to 
replace one individual from the currently transformed population) or an evolutionary 
scheme (e.g. evolution within one or many population, the so-called co-evolution). Each 
algorithm has well-known advantages and disadvantages that allow for selecting one of 
them for solving a given task. 

The next thing that needs to be determined before a genetic algorithm is activated 
are the algorithm parameters. The number and type of these parameters depend on  
a particular evolutionary technique, however usually they include: the number and 
length of individuals (genotypes); crossover and mutation probability and maximum 
iteration number. Parameter values depend mainly on the task we are trying to solve, and 
the most common way of their determination relies on the trial and error method. 

The last thing that is to be defined before we apply a genetic algorithm is the 
fitness function. As mentioned before, this function reflects the target at which the 
genetic algorithm should aim. It should be construed in such a way as to lead the 
algorithm towards better and better solutions with each iteration, indicating the search 
areas with high fitness values. 
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Drugą z rzeczy, którą należy określić zanim uruchomimy algorytm genetyczny są 
parametry algorytmu. Liczba i typ parametrów zależą od konkretnej techniki 
ewolucyjnej, jednak najczęściej są to takie parametry jak: liczba i długość osobników 
(genotypów), prawdopodobieństwa krzyżowania i mutacji, maksymalna liczba iteracji. 
Wartości parametrów zależą głównie od zadania, które rozwiązujemy a najczęstszym 
sposobem ich ustalania jest metoda prób i błędów.   

Ostatnią z rzeczy, którą należy zdefiniować zanim zastosujemy algorytm 
genetyczny jest funkcja przystosowania. Tak jak zostało to już wcześniej wspomniane 
funkcja ta odzwierciedla cel, do którego powinien dążyć algorytm genetyczny. Powinna 
być ona tak skonstruowana, aby w kolejnych iteracjach prowadzić algorytm w kierunku 
coraz lepszych rozwiązań wskazując mu obszary przestrzeni poszukiwań o wysokich 
wartościach przystosowania.  

W przypadku generowania zadań testowych dla systemu antykolizyjnego, 
algorytm genetyczny może zostać ukierunkowany w dwojaki sposób. Pierwszy z nich 
polega na poszukiwaniu zadań testowych, które stanowią trudność dla istniejącego 
systemu antykolizyjnego. Podczas kolejnych iteracji ewolucyjnych algorytm konstruuje 
binarnie zakodowane zadania testowe np. w postaci wektora parametrów ruchu 
jednostek występujących na akwenie razem z BPN, które są następnie oceniane pod 
względem trudności, którą sprawiają systemowi antykolizyjnemu. Algorytm uzyskując 
informację o tym, które z testów są trudniejsze dla systemu a które nie sprawiają mu 
żadnych trudności stara się tworzyć coraz trudniejsze testy. Miarą trudności testu może 
być informacja czy system doprowadził do kolizji czy nie. W przypadku braku kolizji, 
pomiar trudności testu może odbywać się w oparciu o czas, który był potrzebny 
pojazdowi na dotarcie do celu. Przykładowa funkcja przystosowania może w tym 
przypadku wyglądać następująco: 

 
 

 

3.0

 

(1) 

 
gdzie: 
  t – test; 

CK – liczba jednostek czasu, po których nastąpiła kolizja; 
MC – maksymalna liczba jednostek czasu, którą dysponuje pojazd w trakcie testów na 
dotarcie do celu; 
CD – liczba jednostek czasu potrzebna na dotarcie do celu; 
(a) – sytuacja, kiedy w trakcie testu nastąpiła kolizja; 
(b) – sytuacja, kiedy w trakcie testu nie było kolizji, ale pojazd nie dotarł do celu  

w wymaganym czasie; 
(c) – sytuacja, kiedy pojazd dotarł do celu.  
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In the case of generating testing tasks for an anti-collision system, the genetic 
algorithm may be directed in two ways. The first option is based on searching testing 
tasks which pose a certain difficulty for the existing anti-collision system. During 
subsequent evolutionary iterations, the algorithm construct’s binary encoded testing 
tasks, for instance in the form of vector of movement parameters of the vessels present 
on the body of water together with the USV, which are then evaluated with regard to the 
level of difficulty that the anti-collision system is faced with. Thus provided with the 
information on which of the tests are more difficult for the system, and which do not 
cause any difficulty, the algorithm attempts to create more difficult tests.  

The measurement of test difficulty may be determined in a variety of ways. For 
example, in the instance of there being no collision, test difficulty measurement may be 
based on the time needed by the vehicle in order to reach the destination point.  
An exemplary fitness function may in such a case be presented as follows: 
 

 

3.0

 

(1) 

where: 
 t – test 

CK – number of time units after which the collision took place 
MC – maximum number of time units that the vehicle has during tests in order to reach 
the destination point 
CD – number of time units needed to reach the destination point 
(a) – a situation during the test in which the collision took place 
(b) – a situation during the test in which there was no collision, however the vehicle 

failed to reach the destination point in the required time 
(c) – a situation in which the vehicle reached the destination point. 

 
The mode of test generation directed by the function (1), however, has one flaw. 

Namely, it causes redundant tasks to appear in the testing task set. If it turns out that in  
a certain test area (binary vectors, including movement parameters, of the vessels 
present on the body of water near the USV) there are tests that the anti-collision system 
is not able to pass without a collision, in subsequent evolutionary cycles this area is 
bound to be highly represented in the test population created by the algorithm. It may 
even happen that the algorithm will focus on one area with a high fitness value (difficulty 
level) omitting other areas, thus leading to a situation where the testing task set is 
limited to tests of a similar profile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 +
=

(c)          

(b)                   10

(a)   1100

)(

MC
CD

CK
tF



Nr 3 (40) 2012 rok 
 

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej 
176 

Sposób generowania testów ukierunkowany przez funkcję (1) posiada jedną 
wadę. Mianowicie powoduje on, że w zbiorze zadań testowych będą pojawiały się 
zadania redundantne. Jeśli okaże się, że w pewnym obszarze przestrzeni testów 
(wektorów binarnych zawierających parametry ruchu jednostek występujących na 
akwenie w pobliżu BPN) występują testy, których system antykolizyjny nie jest w stanie 
zaliczyć bez kolizji, to w kolejnych cyklach ewolucyjnych obszar ten będzie bardzo licznie 
reprezentowany w populacji testów, tworzonej przez algorytm. Może się nawet okazać, 
że algorytm skupi się w jednym obszarze o wysokim przystosowaniu (stopniu trudności), 
pomijając inne obszary i doprowadzając do sytuacji, w której zbiór zadań testowych 
zostanie ograniczony do testów o podobnej charakterystyce.  

W celu uniknięcia takiej sytuacji, można zastosować dwa proste zabiegi. 
Pierwszym z nich jest wielokrotne uruchamianie ewolucji i budowa zbioru zadań 
testowych, w oparciu o końcowe populacje testów z wielu uruchomień. Ponieważ taki 
zabieg może spowodować nadmierny rozrost zbioru zadań testowych, dodatkowo 
konieczna jest modyfikacja funkcji przystosowania, poprzez zastosowanie tzw. techniki 
"crowding-u" czyli redukcji przystosowania testów, w przypadku, kiedy w populacji 
występują inne, podobne do nich testy. Może to formalnie wyglądać w następujący 
sposób: 

          
(2) 

       
 

                      
(3) 

     
 
 

gdzie; 
 F1 – zmodyfikowana funkcja przystosowania; 
 n – liczba testów w populacji. 
 

Problemem w tym przypadku jest określenie podobieństwa pomiędzy testami. 
Zwyczajna odległość Euklidesowa pomiędzy wektorem parametrów definiującym test, 
jest w tym przypadku nieskuteczna. Na przykład wektor 0|0.5|0|5|180|2|180|20 gdzie 
na odpowiednich pozycjach są parametry dwóch obiektów czyli 
NR1|D1|KR1|V1|NR2|D2|KR2|V2 (NR - namiar na obiekt, D - odległość od obiektu, KR - 
kurs obiektu, V - prędkość obiektu) i wektor 180|2|180|20|0|0.5|0|5 charakteryzują się 
znaczną odległością Euklidesową, jednak reprezentują taki sam test. Każdy z nich 
zawiera definicję tych samych dwóch jednostek, jednak w innej kolejności.  

Innym sposobem określania podobieństwa pomiędzy testami może być 
porównanie trajektorii przemieszczania się lub kolejnych decyzji pojazdu uzyskanych dla 
danego testu. W tym przypadku otrzymamy wektory kolejnych pozycji na akwenie,  
w których znajdował się pojazd lub wektory kursów i prędkości wyznaczonych  
w kolejnych chwilach czasowych symulacj,i przez system antykolizyjny.  
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In order to avoid such a situation we may apply two simple procedures. The first 
of them rests in multiple evolution activation and creating a testing task set based on 
final test populations from numerous activations. Since this may cause an excessive 
development of the testing task set, it is necessary to additionally modify the fitness 
function by applying the so-called ‘crowding’ technique, i.e. test fitness reduction in cases 
where the population contains other similar tests. Formally speaking, this may be 
presented as follows: 

                (2) 

 

                          (3) 

 
where: 
 F1 – a modified fitness function 
 n – number of tests within population. 
 

The problem here consists in determining the similarity level between tests. In 
this case, the standard Euclidean distance between the parameter vector defining the test 
is ineffective. For example, vector 0|0.5|0|5|180|2|180|20 with parameters of two objects 
indicated in proper positions, i.e. NR1|D1|KR1|V1|NR2|D2|KR2|V2 (NR – object’s 
position, D – distance from the object, KR – object’s course, V – object’s speed) and vector 
180|2|180|20|0|0.5|0|5 are characterised by high Euclidean distance, however they 
represented the same test. Each of them contains definitions of two vessels shown in  
a different order. 

Another way of determining similarity between tests may rest in comparing the 
movement trajectory or consecutive decisions of the vehicle obtained for a given test. In 
this case we will receive vectors of subsequent positions of the vehicle on the body of 
water or course and speed vectors set by the anti-collision system for particular 
simulation moments. The tests of a low Euclidean distance between the said vectors will 
be considered as similar. 

The above method of application of genetic algorithms in creating test tasks for 
anti-collision systems has one defect. As it is mainly focused on test difficulty it will tend 
to omit simple tests. In the situation when the creation of the anti-collision system is 
carried out in an automatic way, without the help of an expert, i.e. the system will be  
a random learning system, e.g. a neuron network, the omission of ‘simple’ tasks in the 
test task set will lead to insufficient training of such a system and, consequently, to 
possible errors in the situations which, at first glance, do not require great skills in 
vehicle manoeuvring; this results from the fact that each learning system requires in its 
preparation phase a full review of situations it may encounter during the operation. Lack 
of certain tests in the testing task set that may seem needless to an expert as, for 
instance, they concern situations in which the anti-collision system is not necessary and 
should not be activated to modify the vehicle’s movement parameters, may result in the 
“learning” anti-collision system not ‘knowing’ how to proceed. In order to function 
properly it must be able to independently obtain the knowledge on how to act in various 
situations, also those that seem banal to the expert. 
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Testy o małej odległości Euklidesowej pomiędzy opisanymi powyżej wektorami, 
będą uznawane za podobne.  

Metoda użycia algorytmów genetycznych do konstrukcji zadań testowych dla 
systemu antykolizyjnego opisana powyżej ma jedną wadę. Kierując się przede wszystkim 
trudnością testów, będzie ona pomijała testy proste. W sytuacji, kiedy tworzenie systemu 
antykolizyjnego odbywało się będzie nie z udziałem eksperta a w sposób automatyczny, 
tzn. systemem tym będzie dowolny system uczący, np. sieć neuronowa, pominięcie  
w zbiorze zadań testowych zadań "prostych" prowadziło będzie do niedostatecznego 
wytrenowania takiego systemu i w konsekwencji do możliwych błędów w sytuacjach, 
które na pierwszy rzut oka nie wymagały będą dużych zdolności w manewrowaniu 
pojazdem. Wynika to z tego, iż każdy system uczący, podczas procesu przygotowania go 
do pracy wymaga pełnego przeglądu sytuacji, z którymi może się zetknąć w trakcie 
działania. Brak pewnych testów w zbiorze zadań testowych (testów, które dla eksperta 
mogą się wydawać zbędne ze względu na przykład na fakt, iż dotyczą one sytuacji, w 
których system antykolizyjny jest niepotrzebny i nie powinien w jakikolwiek sposób 
zmieniać parametrów ruchu pojazdu) może spowodować, że antykolizyjny system uczący 
nie będzie "wiedział" jak w takich sytuacjach postępować. Aby mógł poprawnie 
funkcjonować, musi samodzielnie pozyskać wiedzę o tym, jak działać w najróżniejszych 
sytuacjach, również tych, które dla eksperta mogą się wydawać banalnie proste. 

Aby ukierunkować algorytm genetyczny na tworzenie zróżnicowanych testów, 
konieczne jest zastosowanie innej funkcji przystosowania niż funkcje (1) i (2). W tym 
przypadku, ważne musi być nie poszukiwanie testów trudnych, ale testów innych od tych 
wygenerowanych dotychczas. W tym celu konieczne jest zastosowanie specjalnego 
repozytorium, które będzie przechowywało testy wzbogacające wiedzę przyszłego 
systemu antykolizyjnego o tym, z czym może mieć on do czynienia na morzu. Funkcja 
przystosowania wymuszająca na algorytmie genetycznym poszukiwanie nowych, jeszcze 
nieznanych sytuacji testowych, dla systemu antykolizyjnego może wyglądać  
w następujący sposób:  

     
            

(4)    

   
 
gdzie; 

m - liczba testów w repozytorium; 
k - długość wektorów charakteryzujących test; 
d - odległość Euklidesowa pomiędzy wektorami reprezentującymi testy i-ty  
(z repozytorium) oraz t-ty (wszystkie składowe wektorów powinny być znormalizowane 
do przedziału <0,1>).         
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In order to direct the genetic algorithm towards generating diversified tests, it is 
necessary to apply a different fitness function from those of the functions (1) and (2). 
What is important here is not searching for difficult tests but tests different from the ones 
generated so far. For this purpose it is substantial to use a special repository to store the 
tests enriching the knowledge of the future anti-collision system with what it may 
encounter at sea. The fitness function forcing the generic algorithm to seek new, still 
unknown, test situations for the anti-collision system may be represented in the 
following way: 

                 (4)    

 
where: 

m – the number of tests in the repository 
k – length of vectors characterising the test 
d – Euclidean distance between vectors representing i- (from the repository) and  
t-tests (all vector components should be standardized to the range <0,1>).  

 
3. EXPERIMENTS 
 
The works realized within the project No. O R00 0106 12 allowed preparation 

and implementation of a number of variants of an USV anti-collision system. One of them 
was a simple algorithm system whose operation depends on adjusting the USV’s course 
(with constant vehicle speed equal to 10 knots) to the anticipated behaviour of other 
vessels present on the body of water, estimated on the basis of information obtained from 
ARPA and AIS [5]. The efficiency of this system was verified based on 110 various testing 
tasks prepared by a human. The tests showed that the said system was able to correctly 
manoeuvre the vehicle, leading it to the destination point in all 110 tasks. In order to 
ensure system capabilities, an attempt was made to work out additional tasks that would 
reveal any possible shortcomings and construction errors of the system. When designing 
additional tests the focus was placed on making tasks as difficult as possible for the 
system. However, the efforts of finding the system’s weak points through new tasks 
proved to be of no effect. During additional tests the system once again proved to be 
correct in the operation. All additional tasks prepared by a human were fulfilled safely, 
without leading to a collision. In order to be absolutely certain of the system’s capabilities 
and obtain final confirmation of its effectiveness it was decided to check it on the basis of 
the tests prepared by a genetic algorithm. This was done, first of all, to check whether the 
algorithm would find any tasks that would be unfeasible for the system. A simple 
canonical algorithm [1,2] of the following parameters was used for this purpose: 

� number of individuals in the population = 100 
� mutation probability = 0.001 
� crossover probability = 0.7 
� maximum iteration number = 60000 
� chromosome length = 320 bits 
� fitness function = function (1). 
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3. EKSPERYMENTY 
 
W ramach prac realizowanych w ramach projektu O R00 0106 12 opracowano  

i zaimplementowano szereg wariantów systemu antykolizyjnego BPN. Jednym z nich był 
prosty system algorytmiczny, którego działanie polega na dopasowaniu kursu BPN (przy 
stałej prędkości pojazdu równej 10 węzłów) do przewidywanego zachowania innych 
jednostek występujących na akwenie estymowanego na podstawie informacji 
uzyskiwanych z ARPA i AIS [5]. Efektywność tego systemu została zweryfikowana  
w oparciu o 110 różnorodnych zadań testowych, opracowanych przez człowieka. Podczas 
testów okazało się, że wspomniany system bezbłędnie manewruje jednostką, 
doprowadzając ją bezpiecznie do celu we wszystkich 110 zadaniach. Aby upewnić się, co 
do zdolności systemu podjęto próbę opracowania dodatkowych zadań, które wykryłyby 
jego ewentualne niedociągnięcia i błędy konstrukcyjne. Podczas projektowania 
dodatkowych testów dążono do tego, aby maksymalnie utrudnić zadanie systemowi. 
Próby wykrycia słabych punktów systemu poprzez dodatkowe zadania okazały się 
jednak bezowocne. Podczas dodatkowych testów system ponownie okazał się bezbłędny 
w swoim działaniu. Wszystkie dodatkowe zadania opracowane przez człowieka zostały 
przez niego wykonane bezkolizyjnie. Aby uzyskać całkowitą pewność, co do umiejętności 
systemu i ostatecznie potwierdzić jego skuteczność postanowiono sprawdzić go  
w oparciu o testy przygotowane przez algorytm genetyczny. Decydując się na 
zastosowanie algorytmu genetycznego chodziło przede wszystkim o to, czy uda się mu 
znaleźć jakiekolwiek zadanie niewykonalne dla systemu. Do tego celu wykorzystano 
prosty algorytm kanoniczny [1,2] o następujących parametrach: 

• liczba osobników w populacji = 100 
• prawdopodobieństwo mutacji = 0.001 
• prawdopodobieństwo krzyżowania = 0.7 
• max liczba iteracji = 60000 
• długość chromosomów = 320 bitów 
• funkcja przystosowania = funkcja (1). 

 

 
 
Rys. 3 Przykładowy test wygenerowany przez algorytm genetyczny, w którym system 
antykolizyjny doprowadził do kolizji (kwadrat – początkowa pozycja BPN, koło – pozycja 
docelowa BPN, krzyżyki – pozycje początkowe innych obiektów, strzałki – kursy i prędkości).  
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Fig. 3 Sample test generated by genetic algorithm in which the anti-collision system led to  
a collision (square – USV’s initial position, circle – USV’s destination point, crosses – initial 
positions of other objects, arrows – courses and speeds).  

 
Defining a single test (the test was located in a single chromosome) required 

determining the initial positions (initial coordinates and distance from the USV) as well 
as movement parameters (course, speed) of 10 objects present on the body of water 
together with the USV. An additional assumption for every test was also a limited speed 
of each object, i.e. maximum 15 knots (the maximum speed of the USV during tests 
reached 20 knots). The USV’s initial position and its destination point were more or less 
2 nautical miles apart and were predetermined. 

As the experiment showed, the genetic algorithm was able to find tasks that the 
system could not successfully complete in each of its activations. A sample task generated 
by the genetic algorithm in which the system led to a collision is presented in Fig. 3.  

In the end, the application of the genetic algorithm resulted in 60 new test tasks 
that the algorithmic anti-collision system was not able to complete. The analysis of tasks 
and mistakes made by the system facilitated the working out of a new improved version 
of the anti-collision system which managed to successfully complete all the tests 
designed both by humans and the genetic algorithm. 
   

SUMMARY 
 
The USV anti-collision system is a key element of the vehicle when it is working in 

an autonomous mode. In order to ensure that the system will be able to correctly fulfil its 
tasks, guaranteeing the safe transfer to the destination point, it is necessary to carry out 
numerous tests in simulative conditions. As it was proved by the experiments presented 
in this article, tests verifying system efficiency should be designed both by humans and 
with the use of automatic methods, such as genetic algorithms. As opposed to humans, 
those methods are far more effective in finding the weak points of the system thus 
enabling their elimination and, consequently, creating a system that guarantees real 
safety. 
 

Scientific work financed from educational funds in the years 2010 – 2012 as  
a development project No. O R 00 0106 12. 
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Definicja pojedynczego testu (test znajdował się w pojedynczym chromosomie) 
wymagała określenia początkowej pozycji (początkowy namiar i odległość od BPN) oraz 
parametrów ruchu (kurs, prędkość) dla 10 obiektów występujących razem z BPN na 
akwenie. Dodatkowym założeniem dla każdego z testów była również ograniczona 
prędkość każdego z obiektów, która wynosiła maksymalnie 15 węzłów (prędkość 
maksymalna BPN w trakcie testów wynosiła 20 węzłów). Pozycje początkowa BPN oraz 
punktu docelowego oddalone były od siebie o mniej więcej 2 mile morskie i były 
wcześniej zadane. 

Jak się okazało, algorytm genetyczny w każdym uruchomieniu potrafił znaleźć 
zadania, których system nie potrafił wykonać bezbłędnie. Przykładowe zadanie 
wygenerowane przez algorytm genetyczny, w którym system doprowadził do kolizji jest 
przedstawione na Rys. 3.  

Ostatecznie, w wyniku zastosowania algorytmu genetycznego uzyskano 60 
nowych zadań testowych, których algorytmiczny system antykolizyjny nie potrafił 
wykonać. Analiza zadań oraz błędów popełnionych przez system pozwoliła na 
opracowanie nowej udoskonalonej wersji systemu antykolizyjnego, która przeszła 
pozytywnie wszystkie testy zaprojektowane zarówno przez człowieka jak i przez 
algorytm genetyczny.   
   

PODSUMOWANIE 
 
System antykolizyjny BPN jest kluczowym elementem pojazdu w sytuacji, kiedy 

pracuje on w trybie autonomicznym. Aby system ten mógł bezbłędnie wypełniać swoje 
zadanie dając nam gwarancję tego, iż w najróżniejszych sytuacjach w sposób bezpieczny 
przeprowadzi pojazd do celu, konieczne jest jego intensywne testowanie w warunkach 
symulacyjnych. Jak wykazały eksperymenty przedstawione w artykule, do projektowania 
zadań testowych weryfikujących sprawność systemu oprócz człowieka powinny być 
również wykorzystane metody automatyczne takie jak na przykład algorytmy 
genetyczne. W przeciwieństwie do człowieka potrafią one ze znacznie większą 
skutecznością znaleźć słabe punkty systemu pozwalając w ten sposób na ich 
wyeliminowanie i w konsekwencji na budowę naprawdę bezpiecznego systemu.     
 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 – 2012 jako 
projekt rozwojowy Nr O R 00 0106 12. 
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USE GENETIC  ALGORITHUSE GENETIC  ALGORITHUSE GENETIC  ALGORITHUSE GENETIC  ALGORITHMS TO CONSTRUCT TESTMS TO CONSTRUCT TESTMS TO CONSTRUCT TESTMS TO CONSTRUCT TEST ING TASKS  ING TASKS  ING TASKS  ING TASKS  

FOR THE ANTI  FOR THE ANTI  FOR THE ANTI  FOR THE ANTI  ––––     COLLIS ION SYSTEM OF COLLIS ION SYSTEM OF COLLIS ION SYSTEM OF COLLIS ION SYSTEM OF AN UNMANNED AN UNMANNED AN UNMANNED AN UNMANNED 

SURFACE VEHICLESURFACE VEHICLESURFACE VEHICLESURFACE VEHICLE     

 
To build a reliable automatic anti-collision system for an Unmanned Surface Vehicle 

it is necessary to implement an intensive testing procedure. In order for the system to 

guarantee safety at sea it has to be verified in many different situations. The traditional 

method for building such test tasks uses a test designer to create tests based on his or her 

experience; ideally the complete test set would represent all possible situations that the 

vehicle may face at sea. However, the problem is that a human cannot predict all possible 

situations, a flaw which may result in an inappropriate preparation of the anti-collision 

system and, in consequence, a collision. The following paper proposes another method for 

constructing testing tasks, a method that utilises a genetic algorithm. The algorithm’s aim 

is to search for situations which may be difficult for the system or situations which are 

completely different from the ones tested so far.  

 

Key words: unmanned surface vehicle, genetic algorithms, simulations. 
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ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀËÃÎÐÈÒÌÎÂ ÄËß ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ 

ÒÅÑÒÎÂÛÕ ÇÀÄÀÍÈÉ ÄËß ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈß 

ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÉ ÍÀÄÂÎÄÍÛÕ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 

 

 
               Конструкция надежной, автоматической системы предотвращения 

столкновений для надводного беспилотного транспортного  средства требует 

интенсивного тестирования. Система должна быть проверена в различных 

ситуациях так, чтобы можно было сказать что она является безопасной и не 

приведет к столкновениям. Традиционный метод создания тестовых заданий 

состоит в использовании для этой цели человека. Конструктор тестов, 

основываясь на своем опыте, разрабатывает дальнейшие испытания, стараясь 

при этом, чтобы созданный им набор тестовых заданий представлял все 

возможные ситуации, с которыми транспортное средство может иметь дело на 

море. Проблема, однако, заключается в том, что человек не в состоянии 

предусмотреть все возможные ситуации, что может привести к неправильной 

подготовке системы предотвращения столкновений  для работы, а в результате  

к столкновению. В статье предложен другой способ конструкции тестовых 

заданий. Эту функцию может выполнять генетический алгоритм, задачей 

которого является поиск ситуации, которые являются трудными для системы. 

  

Ключевые слова: надводное автономное средство передвижения, генетические 

алгоритмы, симуляция. 
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PLATFORMA ASVCASP 
 

 

W pracy przedstawiono modularny system sterowania i symulacji dla łodzi 

autonomicznych ASVCaSP (ang. Autonomous Surface Vehicle Control and Simulation 

Platform). W zależności od konfiguracji pozwala on na autonomiczne sterowanie łodzią, 

wspomaga planowanie i przeprowadzanie misji, umożliwia prowadzenie szkoleń oraz 

oferuje środowisko symulacyjne na potrzeby oceny algorytmów autonomicznego 

sterowania.   

 

Słowa kluczowe: modelarny system sterowania, autonomiczne łodzie ASVCaSP. 
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1. WSTĘP 
 

Głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie uniwersalnej platformy, 

umożliwiającej realizację wielu zadań związanych z zarządzaniem ASV (ang. Autonomous 

Surface Vehicle). Platforma, poprzez odpowiednią konfigurację jej modułów może 

realizować następujące zadania: 

1. Sterowanie łodzią w sposób autonomiczny. Platforma ma stanowić 

wysokopoziomowy system kontroli nad realizacją misji w trybie autonomicznym  

i przekazywać rozkazy do niskopoziomowego podsystemu, odpowiedzialnego za 

sterowanie fizycznymi urządzeniami łodzi. Ważną jej częścią są systemy gromadzenia 

informacji i fuzji danych z urządzeń takich jak np. GPS, AIS i Radar. 

2. Oprogramowanie stanowiska dowodzenia. Platforma umieszczona poza łodzią 

ma stanowić centrum planowania misji. W jej skład wchodzi oprogramowanie 

wizualizujące bieżącą sytuację rejonu działań, z uwzględnieniem warunków 

pogodowych, jednostek widocznych w systemie AIS oraz definiowania zadań (misji) dla 

jednostki ASV. 

3. Trenażer. Funkcjonalność zbliżona do zadań z pkt. 2. z tym, że działać ma  

w trybie symulacji, tj. może prezentować dane rzeczywiste lub sztucznie wymodelowane, 

w szczególności obraz z kamer. 

4. Symulator do oceny algorytmów. Stanowi środowisko na potrzeby weryfikacji  

jakości algorytmów odpowiedzialnych za aspekty autonomicznego sterowania i realizacji 

misji. W ocenie pozwala na wykorzystanie zarówno predefiniowanych scenariuszy misji 

jak również danych rzeczywistych,  np. pochodzących z systemu AIS. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 
 

Możliwość realizacji tak wielu zadań spowodowała postawienie następujących 

postulatów dotyczących cech architektury systemu: 

1. Otwartość: jednym z głównych problemów jest integracja wielu usług  

i technologii. Została ona osiągnięta dzięki zastosowaniu otwartej architektury, opartej  

o nowoczesne, a jednocześnie sprawdzone rozwiązania; 

2. Przenośność: system ma pracować na wielu platformach sprzętowych takich jak 

łódź ASV,  kontener ze stanowiskiem dowodzenia i sterowania oraz na stanowiska trena-

żerskie; 

3. Skalowalność: dotycząca głównie symulacji: system powinien realizować 

zarówno pojedyncze symulacje w czasie rzeczywistym jak i masowe, automatycznie 

powtarzalne; 

4. Niezawodność: oprogramowanie przeznaczone do tego typu zadań musi 

charakteryzować się wysokim stopniem niezawodności. Osiągnięto go dzięki użyciu 

szeroko stosowanych i dobrze przetestowanych rozwiązań i bibliotek; 

5.  Modularność: ze względu na wielość celów, niezbędne było zapewnienie 

elastyczności wewnętrznej architektury systemu, gwarantującej możliwość 

wielokrotnego wykorzystania jej kluczowych elementów, a także łatwość zastępowania 

poszczególnych elementów alternatywnymi. 
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1.  INTRODUCTION 
 

The main objective of the undertaking was to create a universal platform enabling 

the realization of numerous tasks related to ASV (Autonomous Surface Vehicle) control. 

With proper module configuration, the platform may realize the following tasks: 

1.  Autonomous boat control. - the platform is to constitute a high level control system 

over mission realization in an autonomous mode and transfer commands to a low level 

subsystem responsible for the control of the boat’s physical devices.Its key components 

consist of systems responsible for collecting information and merging data from such 

devices as e.g. GPS, AIS and Radar. 

2.  Command station software - the platform, located  independently of the boat, is to 

serve as a mission planning centre. It includes software enabling the visualization of the 

current situation in an operational region, with the consideration of weather conditions, 

vessels detected by AIS system and task (mission) definition for an ASV. 

3.  Trainer - with functionality close to the tasks described in pt. 2, however available in 

the simulation mode, i.e. it may present real data or data artificially modelled, in 

particular pictures from cameras. 

4.  Algorithm assessment simulator - this creates an environment necessary for the 

verification of the quality of algorithms responsible for the aspects of autonomous 

control and mission realization. It allows for the assessment of both predefined mission 

scenarios and real data, e.g. from AIS system. 

 

SOFTWARE REQUIREMENTS 
 

The possibility of realization of a great deal of tasks resulted in the specification 

of the following postulates concerning system architecture: 

1.  Openness: one of the main issues consists in the integration of multiple services and 

technologies. This was achieved with the use of open architecture based on modern, yet 

verified solutions; 

2.  Portability: the system is to work on numerous equipment platforms such as an ASV,  

 container with the command and control stations, as well as training stations; 

3.  Scalability: concerning mainly simulation: the system should be able to realize both 

single simulations in real time as well as mass simulations, automatically repeated; 

4.  Reliability: the software created for this sort of tasks must be characterised by high 

reliability. This has been achieved with the use of widely applicable and well tested 

solutions and libraries; 

5.  Modularity: due to task plurality it was necessary to ensure flexibility of the system’s 

interior architecture guaranteeing multiple use of its key elements, as well as the ease in 

the replacement of particular elements with alternatives. 
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2. ARCHITEKTURA SYSTEMU 
 

Rysunek 1 prezentuje architekturę systemu z uwzględnieniem najważniejszych 

jego komponentów. 

 

 

Kernel – jądro systemu, stanowiące model środowiska, w którym odbywają się wszelkie 

obliczenia oraz gromadzone są dane, zarówno w trybie rzeczywistym, jak i w trybie 

symulacji. Współbieżna, wielowątkowa, a jednocześnie przejrzysta architektura modułu 

zapewnia wysoki poziom niezawodności i sprawność obliczeniową. Więcej informacji na 

temat implementacji modułu znajduje się w Rozdziale 3.   

 

Communication interface – usługa umożliwiająca sterowanie modułem Kernel, 

przekazywanie do niego rozmaitych parametrów konfiguracyjnych dotyczących misji 
(Mission Command & Control), definiowanie symulacji (Simulator User Interface), 

udostępnianie stanu obliczeń na potrzeby symulowania obrazu z kamer (3D 

Visualization) oraz przyjmowanie informacji z cyfrowych urządzeń sterowania łodziami 

(Boat Control). Moduł bardziej szczegółowo opisany został w Rozdziale 3, poświęconym 

przyjętym rozwiązaniom technologicznym. 

 

Mission Command & Control – moduł zarządzania i sterowania przebiegiem misji, 

definiowania scenariuszy i symulacji na potrzeby szkoleniowe oraz wizualizacji obszaru 

działań zgodnie ze standardami prezentacji przyjętymi w morskich elektronicznych 

urządzeniach wspomagających nawigację. Moduł ten wykonywany jest przez firmę 

Sprint i opisany w pracy [3]. 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Ogólna architektura systemu ASVCaSP. 
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2. SYSTEM ARCHITECTURE 
 
Fig. 1 presents system architecture with the specification of its most important 

components. 

 

 

 
 

Fig. 1. General ASVCaSP system architecture. 

 

Kernel – the core of the system constituting the system environment model where all the 

calculations are performed and data are collected, both in real mode and in simulation 

mode. The module’s concurrent, varied and yet clear architecture ensures a high 

reliability level and computational competence. More information on the subject of 

module implementation has been presented in Section 3. 

 

Communication interface – a service enabling control of the Kernel module, providing 

it with various configuration parameters concerning the mission (Mission Command & 

Control), simulation definition (Simulator User Interface), providing the state of 

calculations for the needs of camera picture simulation (3D Visualization), as well as 

obtaining information from digital boat control devices (Boat Control). A broader 

description of the module is available in Section 3 (devoted to the applied technological 

solutions). 

 

Mission Command & Control – a module applied in mission command and control, 

scenario definition and simulation for training and visualization of an operational region 

(according to presentation standards used in the supporting marine navigation 

electronic devices). The module has been produced by the Sprint company and is 

described in article [3]. 
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Simulator User Interface – moduł szczegółowego definiowania symulacji, 

umożliwiający edycję jej wewnętrznych parametrów, wizualizujący rozmaite warstwy 

usług GIS – zarówno własnych, jak i zewnętrznych – w szczególności siatkę nawigacyjną, 

sytuację pogodową, mapę rastrową, prezentujący stan symulacji. Bardziej szczegółowo 

został opisany w rozdziale 6. 

 

3D Visualization – moduł trójwymiarowej wizualizacji przebiegu misji, symulujący 

obraz z kamer umieszczonych na ASV (dla celów szkoleniowych) lub na dowolnej 

jednostce biorącej udział w symulacji (np. dla celów oceny jakości algorytmów 

sterowania ASV). Bardziej szczegółowo opisany w rozdziale 5. 
 

Boat Control – moduł reprezentujący urządzenia sterujące łodzią, pozwalający przejąć 

kontrolę zarówno nad ASV jak i innymi typami łodzi (w trybie symulacji). Nieco bardziej 

szczegółowo opisany w rozdziale 7. 

 

GIS Services – moduł usług GIS udostępniający kluczowe dla systemu dane, takie jak 

siatka nawigacyjna oraz mapy rastrowe. Szczegółowo opisany został w rozdziale 4. 

 

Hardware Adapters – moduły do pozyskiwania danych z rozmaitych urządzeń i źródeł, 

takich jak AIS, GPS lub Radar. 

 

ASV Control Interfaces – moduły pośredniczące w przekazywaniu informacji  

o zamierzonym ruchu jednostki z symulatora do fizycznych urządzeń sterujących łodzią 

ASV. W opracowaniu AMW. 

 
Modularność systemu pozwala na elastyczną konfigurację według potrzeb. Rysunek  

2 przedstawia konfigurację modułów realizującą funkcjonalność trenażera. 

 

 
Podobnie, dalsze konfiguracje modułów definiują funkcjonalności pozostałych 

podsystemów zgodnie z ich opisami przedstawionymi we wstępie do pracy. 

 
 

Rys. 2. Moduły wchodzące w skład trenażera. 
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Simulator User Interface – a module for detailed simulation definition, allowing edition 

of  internal parameters, visualizing various layers of GIS services – both own and external 

– in particular the navigational network, weather situation, raster maps and presenting 

the state of simulation. Its broader description is available in Section 6. 

 
3D Visualization – a 3D mission visualization module simulating the picture from 

cameras placed on an ASV (for training purposes) or any vessel participating in the 

simulation (e.g. in order to assess the quality of ASV control algorithms). The module has 

been described in detail in section 5. 

 

Boat Control – a module representing boat control devices. Boat Control facilitates 

taking control over an ASV as well as other boat types (in a simulation mode). Some more 

information on the module is provided in Section 7. 

 

GIS Services – a GIS services module provides the system with key data, such as  

a navigational network or raster maps. A detailed description is available in Section 4. 

 

Hardware Adapters – modules enabling obtainment of data from various devices and 

sources, such as AIS, GPS or Radar. 

 

ASV Control Interfaces – modules taking part in transmitting information on the 

vessel’s intended movement from the simulator to physical ASV control devices. Prepared 

by the Polish Naval Academy. 

 

System modularity allows for its flexible configuration according to current needs. Fig. 2 

presents module configuration in a trainer mode. 

 
Similarly, further module configurations define the functionality of other subsystems in 

accordance with their description presented in the introduction – the Subject matter 

section. 

 

 

 

Fig. 2. Trainer modules. 
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3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

 

SCALA I AKTORZY 
Zdecydowana większość modułów systemu ASVCaSP (poza klienckimi) napisana 

została w języku Scala [7]. Jest to nowoczesny język programowania łączący w sposób 

bardzo udany podejście obiektowe oraz funkcyjne. Wśród wielu zalet Scali na 

wymienienie zasługuje jej zgodność z językiem Java, pozwalającą na bezproblemowe 

korzystanie ze wszystkich bibliotek i narzędzi stworzonych w oparciu o ten język. 

Scala oferuje bardzo interesujący model programowania równoległego, oparty na 

pojęciu aktorów  (ang. actors) [5]. ASVCaSP bardzo intensywnie ten model wykorzystuje. 

Za pomocą aktorów modelowane są w szczególności wszystkie jednostki biorące udział 

w symulacjach oraz cała infrastruktura symulatora. Przepływ informacji wewnątrz 

systemu ASVCaSP odbywa się na zasadzie wymiany komunikatów pomiędzy 

odpowiednimi aktorami. Wykorzystanie Scali, z jej bogatym systemem typów oraz 

mechanizmem aktorów, pozwoliło osiągnąć założony od początku wysoki poziom 

modularności i skalowalności rozwiązania, a przejrzysta i ekspresywna składnia tego 

języka bardzo pozytywnie wpłynęła na niezawodność systemu. 

  
REST JAKO ZEWNĘTRZNY KANAŁ KOMUNIKACYJNY 
Komunikacja pomiędzy jądrem (Kernel), a komponentami klienckimi systemu 

ASVCaSP odbywa się za pośrednictwem usług REST [1], wykorzystując powszechnie 

znany i używany protokół komunikacyjny HTTP. 

Użycie standardu REST umożliwiło zrealizowanie postulatu otwartości systemu 

i pozwoliło na łatwą i bezproblemową integrację z heterogenicznymi modułami 

klienckimi: Simulator User Interface (aplikacja webowa), Mission Command & Control 

(tradycyjna aplikacja) oraz Boat Control (aplikacja mobilna dla systemu Android). 

Przykładowo, adresy usługi włączającej korzystanie z AIS oraz usługi zwracającej 

informację o stanie procesu symulacji mają odpowiednio postać: 

• http://{serwer:port}/rest/config/enableAIS 

• http://{serwer:port}/rest/simulation/state 

 

Standard REST wykorzystywany jest przez platformę ASVCaSP również w kontaktach 

z serwerem GIS oferującym usługi mapowe. 

 
4. USŁUGI MAPOWE (GIS) 

 

Na potrzebę prezentacji danych o środowisku, w jakim odbywa się symulacja, 

w graficznym interfejsie użytkownika udostępnione zostały następujące treści: 

• uproszczona postać elektronicznej mapy nawigacyjnej (ENC) 

• obszar bezpiecznego manewrowania 

• wizualizacja aktualnej prognozy pogody i stanu morza. 

 

Dane przestrzenne w formie graficznej udostępnione zostały poprzez usługi 

mapowe (Map Service) oprogramowania ArcGIS Server [8]. Publikowanie usług 

mapowych w środowisku firmy Esri wymaga szeregu informacji: o warstwach 

udostępnianych przez daną usługę, ich stylistyce, widoczności w określonych 

przedziałach skali i wykorzystanych źródłach danych. Zarówno skomponowanie 

projektów mapowych dla poszczególnych usług, jak i uprzednie przygotowanie dla nich 

danych, wykonane zostały w środowisku ArcGIS Desktop. 
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3. ADOPTED TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 

 

SCALA AND ACTORS 
The majority of ASVCaSP system modules (except for the customized ones) have 

been prepared in Scala language [7]. This is a modern programming language which 

successfully combines the approaches related to object and function. Among Scala’s 

advantages we have to mention its compatibility with Java language allowing an 

unproblematic use of all the libraries and tools created on its basis. 

Scala offers a very interesting model of parallel programming based on the notion 

of actors [5]. ASVCaSP uses this model intensely. In particular, actors are used in 

modelling all the vessels participating in simulations as well as the entire simulation 

infrastructure. The flow of information inside the ASVCaSP system is realized on the basis 

of message exchange between proper actors. The application of Scala, with the rich 

system of actor types and mechanisms led to the creation of the intended high 

modularity and scalability level of solutions, and the clear and expressive syntax of the 

language has a very positive effect on system reliability. 

  

REST AS AN EXTERNAL COMMUNICATION CHANNEL 
The communication between the Kernel and the customized components of the 

ASVCaSP system is realized through REST services [1], with the commonly known and 

used communication protocol: HTTP. 

The application of the REST standard made it possible to realize the postulate of system 

openness and allowed a simple and unproblematic integration with the heterogeneous 

customised modules: Simulator User Interface (web application), Mission Command & 

Control (traditional application) and Boat Control (mobile application for Android 

system). 

By way of example, the addresses of the service activating AIS and the service 

providing the feedback on simulation process take the following form: 

• http://{serwer:port}/rest/config/enableAIS 

• http://{serwer:port}/rest/simulation/state 

 

The REST standard is also used by the ASVCaSP platform in contacts with the GIS server 

offering map services. 

 

4.  MAP SERVICES (GIS) 
 

The graphic user interface has been provided with the following information for 

the purpose of presenting the data on the simulated environment: 

• a simplified electronic navigational chart (ENC) 

• a safe manoeuvre area 

• a current weather condition and sea state visualization. 

 

Spatial data in a graphic form are available through the use of the Map Service of 

the ArcGIS Server software [8]. Publishing of the map service requires the provision of 

information such as: the layers provided by a given service, their stylistics, visibility in 

particular scale ranges and the used data sources. Both the composition of map designs 

for particular services as well as the previous data preparation has been carried out in 

the ArcGIS Desktop environment. 
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USŁUGA PREZENTUJĄCA UPROSZCZONĄ POSTAĆ ELEKTRONICZNEJ MAPY 

NAWIGACYJNEJ 
Danymi źródłowymi są wybrane w obszarze zainteresowania komórki pasma 

drogowego, podejściowego i portowego mapy elektronicznej. Dane w formacie S57 

zaimportowane zostały do środowiska ArcGIS Desktop dzięki wykorzystaniu 

rozszerzenia Esri Nautical Solution. Dodatek ten pozwala na uzyskanie przybliżonej 

postaci ENC, przy czym sposób wizualizacji poszczególnych warstw definiowany jest 

automatycznie i zapisywany razem z zaimportowanymi danymi. Podejście takie pozwala 

na znaczne skrócenie czasu koniecznego na skonfigurowanie usługi, natomiast przy 

udostępnianiu danych dla dużego obszaru ma negatywny wpływ na szybkość 

renderowania obrazu. 

 

 
 

Rys. 3. Obraz fragmentu portu gdyńskiego zwrócony przez usługę prezentującą uproszczoną 
postać elektronicznej mapy nawigacyjnej. 
 

USŁUGA PREZENTUJĄCA OBSZARY BEZPIECZNEGO MANEWROWANIA 
Na potrzebę symulacji dla wybranych głębokości wyznaczone zostały obszary 

bezpiecznego manewrowania. Dane do wyznaczenia tych obszarów pochodziły z tych 

samych komórek elektronicznej mapy nawigacyjnej, co w przypadku usługi uproszczonej 

wizualizacji. Ponieważ w tym przypadku nie była potrzebna wizualizacja danych, do ich 

importu do środowiska  ArcGIS Desktop zastosowano rozszerzenie Data Interoperability. 

Jego zastosowanie pozwala na większą kontrolę niż w przypadku rozszerzenia Nautical, 

między innymi wierne odwzorowanie struktury danych oraz uwzględnianie lub nie 

poszczególnych plików uaktualnień danych S57. 

Wyznaczenie obszarów bezpiecznego manewrowania wykonane zostało  

z wykorzystaniem środowiska ArcGIS Model Builder, pozwalającego na automatyzację 

wykorzystania narzędzi geoprzetwarzania poprzez budowę modelu, definiującego 

sekwencję operacji przetwarzania danych.   

Generowanie obszarów bezpiecznego manewrowania odbywało się przy pomocy 

dwóch modeli. Pierwszy z nich pozwala na otrzymanie obszarów bezpiecznego 

manewrowania na konkretnym paśmie komórek S57 (drogowe, podejściowe, 

nawigacyjne). 

Zasadę działania tego modelu opisać można następującą sekwencją działań: 
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SERVICE FOR PRESENTING A SIMPLIFIED VERSION OF AN ELECTRONIC NAVIGATIONAL 

CHART 
The source data comes from selected cells of a navigational chart presenting road 

lanes, access ways and ports. Data in S57 format is imported into the ArcGIS Desktop 

environment with the use of the Esri Nautical Solution extension. This addition allows 

the obtainment of an approximate ENC format, whereas the manner of visualization of 

particular layers is defined automatically and recorded together with the imported data. 

Such an approach enables significant shortening of the time necessary for service 

configuration, however with the data concerning a larger area it has a negative impact on 

the picture rendering pace. 

 

 
 
Fig. 3.  A fragment of Gdynia port picture rendered by the service providing a simplified 
electronic chart. 
 

SERVICE FOR PRESENTING SAFE MANOEUVRE AREAS 
For simulation needs, safe manoeuvre areas have been designated with regard to 

selected depths. Data used in the demarcating of such areas came from the same cells of 

an electronic navigational chart as in the case of the service concerning simplified 

visualization. Since in this case data visualization was not necessary for their importation 

into the ArcGIS Desktop environment, the Data Interoperability extension was used. Its 

application ensures a greater control as compared with the Nautical extension, a faithful 

reflection of data structure and enables making the decision whether to consider 

particular S57 data update files. 

The designation of safe manoeuvre areas has been realized with the use of the 

ArcGIS Model Builder environment, allowing the automation of use of geo-processing 

tools by building a model defining the sequence of data processing operations. 

Safe manoeuvre areas have been generated with the use of two models. The first of them 

allows obtainment of safe manoeuvre areas on a particular S57 cell range (roads, access 

ways, navigational cells). The principle behind the functioning of such a model may be 

described with the following sequence of operations: 
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1. Wybranie przeszkód nawigacyjnych, 

2. Wygenerowanie buforów i uproszczenie geometrii tych buforów (wielkość bufora 

w zależności od charakteru przeszkody), 

3. Zsumowanie przestrzenne wygenerowanych buforów jako warstwy przeszkód, 

4. Odjęcie przestrzenne warstwy przeszkód od warstwy bazowej (w praktyce jest to 

suma obszarów głębokości, DEPARE i innych, mniej istotnych jak obszary pogłębione, 

DRGARE). Drugi model pozwala na połączenie obszarów z trzech pasm w jeden zasób, w 

myśl zasady, że dane powinny posiadać możliwie wysoki poziom szczegółowości. Zasadę 

łączenia obrazuje Rysunek 4. 

 

 

 

Rys. 4. Łączenie danych w obszarach bezpiecznego manewrowania z różnych pasm komórek 
S57. 

Tak wyznaczona warstwa zawiera dane dla wszystkich głębokości. Wybór 

obszaru dla zadanej głębokości możliwy jest dzięki prostemu zapytaniu atrybutowemu 

(minimalna głębokość >= zadana wartość). Ponieważ do symulacji wykorzystywana była 

plansza zdefiniowana przez siatkę nieregularnych trójkątów, konieczna była triangulacja 

obszarów. Przykłady wizualizacji siatki triangulacyjnej zawierają Rysunki 6 i 7. 

 

USŁUGA PREZENTUJĄCA WIZUALIZACJĘ AKTUALNEJ PROGNOZY POGODY I STANU 

MORZA 
Trzecia z usług prezentuje dane pogodowe i oceanograficzne, niezbędne do 

podjęcia decyzji o możliwości rozpoczęcia pracy przy rzeczywistym uruchamianiu 

autonomicznego trybu ASV.   

Wykorzystane zostały dane o prędkości i kierunku wiatru przyziemnego, 

wysokości, okresie i kierunku falowania oraz kierunku i prędkości prądów morskich na 

pierwszym poziomie głębokości. 

 

5.  SYMULACJA OBRAZU 3D 
 

Moduł służy do symulowania obrazu 3D z kamer. Obraz jest renderowany na 

podstawie stanu bieżącego symulacji oraz modelu otoczenia (np. okolic portu Gdynia). 

WIZUALIZACJA TRÓJWYMIAROWA WYKONYWANEJ MISJI 
Do trójwymiarowej wizualizacji wykonywanej misji wykorzystano rozwiązania 

ArcInfo oparte na bibliotekach udostępnionych przez produkt ArcScene.  
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1.Selection of navigational obstacles 

2. Buffer generation and buffer geometry simplification (buffer size depending on 

obstacle nature) 

3. Spatial summation of the generated buffers as an obstacle layer 

4. Spatial subtraction of the obstacle layer from the base layer (in practice this is a sum of 

depth areas, DEPARE and other, less significant areas such as the deepened areas, 

DRGARE). 

The other model allows for the combination of areas from three ranges into one resource 

following the rule that data accuracy should be as high as possible. Such a combination is 

presented in Fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Data combination in safe manoeuvre areas from various S57 cell ranges. 

The layer designated in this manner encompasses data concerned with all the 

depths. Area selection for a particular depth is possible thanks to a simple attribute 

query (minimum depth >= set value). Since a chart defined by a network of irregular 

triangles was used in the simulation, it was necessary to conduct area triangulation. 

Exemplary triangulation network visualizations have been presented in Fig. 6 and 7. 

 

SERVICE PRESENTING THE VISUALIZATION OF CURRENT WEATHER CONDITIONS AND 

SEA STATE 
The third service presents weather and oceanographic information necessary to 

take the decision on operation commencement with the activation of an autonomous 

mode in an ASV. The data in use include the information on the speed and direction of 

surface wind, the height, period and direction of waves, as well as the direction and speed 

of sea currents at the first depth level. 

 

5. 3 D PICTURE SIMULATION 
 

The module is used to simulate 3D pictures from cameras. The picture is 

rendered on the basis of the current state of simulation as well as the model of the 

surroundings (e.g. the surrounding of Gdynia port). 

 

A 3-DIMENSIONAL SIMULATION OF THE MISSION IN PROGRESS 
3D visualization of the mission in progress is created on the basis of ArcInfo 

solutions using the libraries available through ArcScene product. 
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Wybór ten podyktowany był faktem posiadania trójwymiarowego modelu portu 

w Gdyni zapisanego w geobazie systemu ArcInfo. Dane te pozyskano metodą lotniczego 

skaningu laserowego LIDAR, z którego otrzymana chmura punktów została poddana 

konwersji do postaci wektorowej. 

Dane do wizualizacji pochodzą z kilku źródeł: 

• model terenu i obiektów statycznych (budynki, nabrzeża, pozostała 

infrastruktura portu), 

• informacje z symulatora o położeniu obsługiwanych przez niego obiektów 

ruchomych, 

• informacje pochodzące z systemu AIS. 

 
Wizualizacja wykonywana jest z perspektywy autonomicznej łodzi realizującej 

misję. Aplikacja udostępnia 3 okna prezentujące symulowany obraz z trzech kamer. 

Położenie kamer można niezależnie zmieniać (wysokość, kąt, przybliżenie). Możliwe jest 

również przełączenie podglądu na dowolną jednostkę biorącą udział w symulacji. 

 

6. MODUŁ SYMULACYJNY 
 

Moduł Simulator User Interface to aplikacja webowa służąca do konfiguracji 

i obsługi części symulacyjnej systemu ASVCaSP. Aplikacja napisana została 

z wykorzystaniem biblioteki Dojo języka JavaScript [4] oraz komponentu GIS autorstwa 

firmy Esri [8]. 

Rysunek 6 obrazuje standardowy układ interfejsu użytkownika modułu 

symulatora. Panel konfiguracyjny (po lewej) umożliwia definiowanie zarówno 

parametrów samej symulacji, jak i sposobu jej obrazowania poprzez komponent GIS.  

W trakcie trwania symulacji możliwe jest ukrycie panelu konfiguracyjnego tak, aby cały 

obszar okna przeglądarki wypełnił komponent mapowy. 

 
 

Rys. 5. Przykład trójwymiarowej wizualizacji misji. 
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This choice stems from the fact that there is an available 3D model of Gdynia port 

recorded in the ArcInfo system geobase. The data have been obtained via LIDAR air laser 

scanning, from which the received cloud of points were converted into a vector form. 

 

 
 

Fig. 5.  An example of a 3D mission visualization. 

 

Visualization data are derived from several sources: 

•  the model of the area and static objects (buildings, quays, the remaining port 

infrastructure) 

•  simulator information on the location of the operated moveable objects 

•  information from AIS system 

The visualization is realized from the perspective of an autonomous boat 

executing the mission. The application provides 3 windows presenting a simulated 

picture from three cameras. Camera parameters may be altered independently of each 

other (the height, angle, close-up). It is also possible to switch view to any other vessel 

taking part in the simulation. 

 

6. SIMULATION MODULE 
 

The Simulator User Interface module is a web application used in the 

configuration and operation of the simulation component of the ASVCaSP system. The 

application has been written with the use of the Dojo library of JavaScript language [4], 

along with a GIS component provided by the UK based company Esri [8]. 

Fig. 6 depicts a standard arrangement of simulator user interface module. The 

configuration panel (on the left) enables definition of both the parameters of the 

simulation itself as well as its display via the GIS component. In the course of a mission it 

is possible to hide the configuration channel so that the entire viewer window is 

reserved for the chart component. 
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Symulacje przeprowadzać można 

przyspieszonego upływu czasu. „Przyspieszony upływ czasu” oznacza, że używana przez 

symulator długość jednostki czasu jest odpowiednim ułamkiem swojej wartości 

rzeczywistej (tzn. czas „płynie szybciej niż w rze

możliwe jest również prowadzenie symulacji tak szybko, jak tylko pozwala na to sprzęt, 

na którym działa system. Pozwala to przeprowadzać symulacje masowe.

 Symulację możemy konfigurować i

jednostek: 

• pasywne – pochodzące z predefiniowanego scenariusza,

• autonomiczne – realizujące misje z

• aktywne – sterowanie nimi (w

pośrednictwem modułów Boat Control,

• jednostki, których dane pochodzą z

wyłącznie wtedy, kiedy symulacja odbywa się w

W procesie symulacji możemy wykorzystywać różne siatki triangulacyjne dla 

danego obszaru – np. w zależności od wymaganej dokł

Kolejne dwa ważne parametry symulacji to 

(wspomniane już powyżej przy opisie rodzajów jednostek dostępnych w

reprezentują „interesujące sytuacje morskie”, w

zachowanie algorytmów sterowania łodzią autonomiczną. W

algorytmy te noszą nazwę strategii.

Rysunek 7 przedstawia sytuację, w

pasywne (pochodzące ze scenariusza), akty

wykonująca w danej chwili misję śledzenia jednej z

zaobserwować możemy też siatkę triangulacyjną, z

łodzi autonomicznej. 

  

 

 

 

Rys. 6.
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Symulacje przeprowadzać można zarówno w czasie rzeczywistym, jak i

przyspieszonego upływu czasu. „Przyspieszony upływ czasu” oznacza, że używana przez 

symulator długość jednostki czasu jest odpowiednim ułamkiem swojej wartości 

rzeczywistej (tzn. czas „płynie szybciej niż w rzeczywistości”). W skrajnym przypadku 

możliwe jest również prowadzenie symulacji tak szybko, jak tylko pozwala na to sprzęt, 

na którym działa system. Pozwala to przeprowadzać symulacje masowe. 

Symulację możemy konfigurować i przeprowadzać w oparciu o

pochodzące z predefiniowanego scenariusza, 

realizujące misje z wykorzystaniem algorytmów sterowania ASV,

sterowanie nimi (w czasie rzeczywistym) odbywa się za 

Boat Control, 

których dane pochodzą z systemu AIS (ich wykorzystanie ma sens 

wyłącznie wtedy, kiedy symulacja odbywa się w czasie rzeczywistym). 

procesie symulacji możemy wykorzystywać różne siatki triangulacyjne dla 

zależności od wymaganej dokładności danych batymetrycznych.

Kolejne dwa ważne parametry symulacji to scenariusz i strategia

(wspomniane już powyżej przy opisie rodzajów jednostek dostępnych w

reprezentują „interesujące sytuacje morskie”, w kontekście których chcemy weryfikować 

zachowanie algorytmów sterowania łodzią autonomiczną. W nomenklaturze symulatora 

strategii. 

7 przedstawia sytuację, w której biorą udział trzy rodzaje jednostek: 

pasywne (pochodzące ze scenariusza), aktywna (sterowana ręcznie) oraz autonomiczna, 

danej chwili misję śledzenia jednej z jednostek pasywnych. Na rysunku 

zaobserwować możemy też siatkę triangulacyjną, z której korzysta algorytm sterowania 
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Simulations may be conducted both in real time and in an accelerated time mode. 

The “accelerated time mode” means that the time unit applied by the simulator 

constitutes a proper fraction of its actual value (i.e. the time “lapses faster 

reality”). In an extreme case it is also

equipment on which the system operates allows. It also enables carrying out mass 

simulations. 

The simulation may be configured and conducted based on 4 vessel t

• passive – from a predefined scenario

• autonomous – realizing missions with the use of ASV control algorithms

• active – controlled (in real time) with the use of the Boat Control modules

• vessels whose data are derived from AIS system (using them is reas

the simulation is performed in real time).

Fig. 7 presents a situation with the presence of three vessel types: passive (from the 

scenario), active (manually controlled) and autonomous, realizing at a given time the 

mission consisting in tracking one of the passive vessels. The picture also shows 

a triangulation network that the autonomous boat control algorithm is using.
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Fig. 6. Simulator user interface. 

Simulations may be conducted both in real time and in an accelerated time mode. 

The “accelerated time mode” means that the time unit applied by the simulator 

constitutes a proper fraction of its actual value (i.e. the time “lapses faster 

extreme case it is also possible to perform simulations as fast as the 

equipment on which the system operates allows. It also enables carrying out mass 

The simulation may be configured and conducted based on 4 vessel t

from a predefined scenario 

realizing missions with the use of ASV control algorithms

controlled (in real time) with the use of the Boat Control modules

vessels whose data are derived from AIS system (using them is reasonable only when 

the simulation is performed in real time). 

7 presents a situation with the presence of three vessel types: passive (from the 

scenario), active (manually controlled) and autonomous, realizing at a given time the 

racking one of the passive vessels. The picture also shows 

a triangulation network that the autonomous boat control algorithm is using.
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Simulations may be conducted both in real time and in an accelerated time mode. 

The “accelerated time mode” means that the time unit applied by the simulator 

constitutes a proper fraction of its actual value (i.e. the time “lapses faster than in 

simulations as fast as the 

equipment on which the system operates allows. It also enables carrying out mass 

The simulation may be configured and conducted based on 4 vessel types: 

realizing missions with the use of ASV control algorithms 

controlled (in real time) with the use of the Boat Control modules 

onable only when 

7 presents a situation with the presence of three vessel types: passive (from the 

scenario), active (manually controlled) and autonomous, realizing at a given time the 

racking one of the passive vessels. The picture also shows  

a triangulation network that the autonomous boat control algorithm is using. 
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Interfejs symulatora pozwala na daleko idące modyfikacje sposobu obrazowania 

danych GIS – możemy aktywować lub dezaktywować warstwy mapy niosące różnego 

rodzaju informacje. Wśród dostępnych warstw są typowe warstwy GIS, warstwy AML, 

warstwy obrazujące warunki hydrometeorologiczne, jak i warstwy związane 

z przebiegiem symulacji (np. ślady tras jednostek). 

Oczywiście wszelkie parametry i polecenia dostępne w module Simulator User 

Interface, nie związane z obrazowaniem danych GIS (za co odpowiada komponent Esri), 

możemy również definiować i przekazywać bezpośrednio do modułu Kernel za pomocą 

usług REST (np., moduł Mission Command & Control i sam Simulator User Interface też 

z nich korzystają). 

 

7.  BOAT CONTROL 
 

Moduł ten jest aplikacją na urządzenia mobilne wyposażone w system operacyjny 

Android [6] (np. tablety, smartfony). W trybach symulacji oraz trenażera pozwala na 

przejęcie kontroli nad dowolną łodzią i sterowanie nią w sposób manualny. Interfejs 

aplikacji zobrazowany jest na Rysunku 8.  Panel dotykowy umożliwia zmiany prędkości 

oraz kursu sterowanej jednostki i prezentuje ich aktualne wartości. Dodatkowo podaje 

identyfikator (numer) łodzi, którą sterujemy. 

Podobnie jak moduły Simulator User Interface i Mission Command & Control, 

aplikacja kontaktuje się z jądrem systemu ASVCaSP za pośrednictwem interfejsu REST-

owego. Przykładowo – do sterowania łodzią przeznaczone są usługi o adresach 

w postaci: 

• http://{serwer:port}/rest/activeBoat/changeSpeed/id/{boatId}/value/{value} 

• http://{serwer:port}/rest/activeBoat/turn/id/{boatId}/value/{value}   

 

 

 

 
 

Rys. 7. Symulator w działaniu – przykład. 
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Fig. 7. Simulator at work – an exemplary situation. 

 

Simulator interface allows far-reaching modifications of the manner of 

presentation of GIS data – we may activate or deactivate chart layers providing various 

kinds of information. Among the available layers there are typical GIS layers, AML layers, 

those depicting hydro-meteorological conditions, as well as layers connected with the 

process of simulation (e.g. routes covered by vessels). Of course all the parameters and 

commands available through the Simulator User Interface modules, that are not related 

to GIS data presentations (for which the Esri component is responsible), may also be 

defined and transferred directly to the Kernel module via the REST services (the Mission 

Command & Control module and the Simulator User Interface also use the REST 

services). 

 
7. BOAT CONTROL 
 
This module is an application for mobile devices equipped in the Android 

operational system [6] (e.g. tablets, smartphones). In simulation and trainer modes it 

allows taking over a given boat and controlling it manually. Its interface is presented in 

Fig. 8. A touch panel enables speed and course modifications of the controlled vessel and 

displays their current values. Additionally it provides an identification number of the 

controlled vessel. 

Similarly to Simulator User Interface and Mission Command & Control modules, 

the application contacts the ASVCaSP system kernel via the REST interface. As an 

instance – boat control is realized via services with the following addresses: 
- http://{serwer:port}/rest/activeBoat/changeSpeed/id/{boatId}/value/{value} 

- http://{serwer:port}/rest/activeBoat/turn/id/{boatId}/value/{value 
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Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 – 2012 jako 
projekt rozwojowy Nr O R 00 0106 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Rys. 8. Interfejs użytkownika modułu Boat Control. 
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Fig. 8. User interface of Boat Control module. 

 
Scientific work financed from educational funds in the years 2010 – 2012 as  

a development project No. O R 00 0106 12. 
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ASVCASP PLATFORM 

 

 

The article presents control and simulation system modules for autonomous boats: 

ASVCaSP (Autonomous Surface Vehicle Control and Simulation Platform). Depending on the 

configuration, the system allows autonomous vehicle control, supports mission planning 

and execution, facilitates the conducting of trainings and offers a simulated environment 

with the purpose of evaluation of autonomous control algorithms. 

 

Key words: modular control system, ASVCaSP surface boats. 

 

 

ÏËÀÒÔÎÐÌÀÏËÀÒÔÎÐÌÀÏËÀÒÔÎÐÌÀÏËÀÒÔÎÐÌÀ    ASVCASPASVCASPASVCASPASVCASP    
 

 

В этой статье мы представляем собой модульную систему для управления 

и моделирования для автономных лодок ASVCaSP (ang. Autonomous Surface Vehicle 

Control and Simulation Platform). В зависимости от конфигурации, система 

позволяет для автономного управления лодкой, поддерживает планирование 

и выполнение миссии, обеспечивает подготовку и предлагает моделирование 

окружающей среды для оценки алгоритмов автономного управления. 

 

ключевые слова:  модульная система управления, автономные лодки ASVCaSP. 
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