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INTEGRACJA TECHNOLOGII GEODEZYJNYCH
NA PRZYKàADZIE POMIARÓW BATYMETRYCZNYCH
____________
GEODESIC TECHNOLOGY INTEGRATION ON
THE EXAMPLE OF BATHYMETRIC MEASUREMENT
Streszczenie
Artykuá przedstawia metodykĊ, sposób przeprowadzenia oraz wyniki pomiarów batymetrycznych prowadzonych na potrzeby obliczeĔ hydrologicznych
oraz mostowych projektów budowlanych. Przykáadowe testowe badania terenowe
byáy prowadzone na rzekach oraz zbiornikach Ğródlądowych. Prace obejmowaáy
wykonanie przekrojów poprzecznych dolin rzecznych w granicach wyznaczonych
przez waáy przeciwpowodziowe. Metodyka badaĔ zakáadaáa integracjĊ systemów
GNSS, batymetrii oraz w szczególnych przypadkach instrumentów typu Total
Station. W artykule przedstawiono przykáadowe wyniki uzyskane podczas prac
badawczych na jednej z rzek Polski poáudniowej.
Sáowa kluczowe: pomiary batymetryczne, hydrologia, GPS
Summary
The article presents the methodology and manner of conducting bathymetric measurements carried out to calculate hydrological and bridge construction
projects. Sample test field studies were conducted, inter alia, on rivers and inland
reservoirs. The work included the elaboration of cross-sections of the river valley
within the limits of the levees. The research methodology assumed integration of
GNSS, bathymetry systems and in special cases the Total Station instruments. The
paper presents examples of the results obtained during the research work at one of
the southern Polish rivers.
Key words: bathymetric measurements, hydrology, GPS
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WSTĉP

Dynamiczny przyrost iloĞci inwestycji drogowych na terenie Polski
w ostatnich latach spowodowaá koniecznoĞü budowy wiĊkszej iloĞci przepraw
mostowych. O ile pozyskanie wiarygodnej informacji w postaci mapy do celów
projektowych na staáym lądzie nie stwarza problemów, o tyle wiarygodna
informacja o przebiegu dna nie jest tak áatwo dostĊpna. Zwáaszcza w przypadku
wiĊkszych rzek, w których gáĊbokoĞü nie pozwala na pomiar bezpoĞrednie. Pomiary batymetryczne z uĪyciem szeroko pojĊtych technik sonarowych nie są
nowoĞcią – na Ğwiecie zajmują siĊ tym od wielu lat duĪe przedsiĊbiorstwa min.
holenderskie Fugro [Fugro 2011], które od 1962 roku realizuje projekty hydrogeologiczne, geotechniczne oraz kartograficzne na wielką skalĊ [CrossSection
2011]. BezpoĞrednim problemem z jakim geodeci borykają siĊ wykonując tego
typu pomiary na zbiornikach i rzekach Ğródlądowych jest fakt, Īe nie ma tam
moĪliwoĞci wykorzystania duĪych jednostek pomiarowych (zarówno ze wzglĊdu
na moĪliwoĞci techniczne jak i ekonomiczne). Pomiary zbiorników Ğródlądowych prowadzone są równieĪ w Polsce miĊdzy innymi przez Uniwersytet WarmiĔsko-Mazurski (np. mapa jeziora ĝniardwy) [Batymetria 2011], który wdroĪyá
„Zintegrowany System Pomiarów Batymetrycznych”. PostĊpująca miniaturyzacja sprzĊtu pomiarowego powoduje, Īe moĪna do tego celu wykorzystaü nowoczesne, a niekoniecznie duĪe jednostki páywające np. bezpieczne motorówki
typu RIB.
METODY BADAē

BezpoĞrednim celem badaĔ byáo skonfigurowanie skutecznego systemu
zdolnego do automatycznego wykonania profili batymetrycznych, powiązanych
w sposób jednoznaczny z poáoĪeniem sytuacyjnym, wyznaczonym w wybranym
geodezyjnym ukáadzie wspóárzĊdnych. PoniĪsza fotografia przedstawia rejon
pomiarów testowych na jednej z rzek w poáudniowej Polsce.
Pomiary na lądzie są realizowane za pomocą standardowych technik geodezyjnych: w przypadku obiektów o mniejszej powierzchni bĊdzie to praca geodezyjna z wykorzystaniem tachimetrów oraz instrumentów GPS, w przypadku
opracowaĔ o wiĊkszej powierzchni fotogrametria lotnicza i Lidar. W omawianych przykáadach korzystano z tachimetru Leica TCRP 1201 oraz 2 zestawów
RTK GPS – pracujących w nawiązaniu do sieci ASG – EUPOS. Pomiary na
wodzie przeprowadzono w oparciu o echosondĊ Lorance oraz odbiorniki GPS,
po uprzednim wytyczeniu punktów profilowych na brzegach mierzonych zbiorników. Takie postĊpowanie pozwoliáo sprawdzaü poprawnoĞü nawigacji
w oparciu o odbiorniki GPS zamontowane na áodzi oraz poprawnie kierowaü
kursem jednostki páywającej podczas sondowania dna. Zakres pomiarów
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ħródáo: www.maps.google.com.
Source: www.maps.google.com.

Rysunek 1. Rejon pomiarów testowych – zaniedbany rzeczny szlak Īeglowny
Figure 1. Area of test measurements – disheveled river navigable route

na wodzie (w przypadku pomiarów rzecznych) zostaá tak zaplanowany, aby
w wyniku sondowania otrzymaü dwa niezaleĪne profile podáuĪne (w miarĊ
moĪliwoĞci w gáównym nurcie meandrującej rzeki) oraz uzupeániü informacjĊ
potrzebną do wykonania profili poprzecznych dna. Rysunek 2 przedstawia prace
przy pomiarze przekrojów na brzegach rzeki oraz wytyczenie nabieĪników dla
pomiarów wodnych. Prace tego typu powinny obejmowaü równieĪ pomiar dna
starorzecza, który w wiĊkszoĞci przypadków wykonywany jest metodami bezpoĞrednimi ze wzglĊdu na ich nieduĪą gáĊbokoĞü. W pomiarach testowych gáĊbokoĞü starorzeczy nie przekraczaáa 70 cm co nie pozwalaáo na zastosowanie echosondy z pokáadu jednostki páywającej.
Podczas prowadzenia prac na brzegu wyznaczano pikiety terenowe co
10 metrów oraz w kaĪdym miejscu w którym nastĊpowaáo zaáamanie terenu.
W miejscach, które byáy niemoĪliwe do pomiaru za pomocą techniki GPS (przesáoniĊcia horyzontu przez drzewa i krzewy) informacje o przebiegu terenu uzupeániano za pomocą pomiarów tachimetrycznych.
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ħródáo: fot. Przemysáaw Kuras.
Source: fot. Przemysáaw Kuras

Rysunek 2. Pomiary nad brzegiem oraz tyczenie nabieĪników
Figure 2. Measurements on the shore and setting out profile signs

Zestaw pomiarowy zamontowany na motorówce widoczny na rysunku 3,
który byá uĪywany na wodzie skáadaá siĊ z echosondy Lorance, odbiornika GPS
oraz komputera Panasonic Toughbook sáuĪącego do rejestracji danych i prowadzenia nawigacji po zaprojektowanych profilach. Zestaw pomiarowy zamontowany byá na klasycznej áodzi motorowej (nie byáa to jednostka typu RIB). Antena GNSS znajdowaáa siĊ bezpoĞrednio nad czujnikiem pomiarowym echosondy.
Podczas wykonywania pomiaru na wodzie kontrolowana byáa jakoĞü poáączenia GPRS modemu odbiornika GPS, dokáadnoĞü przestrzenna rozwiązania,
odlegáoĞü wzglĊdem profilu oraz gáĊbokoĞü. Powiązanie danych z echosondy
oraz instrumentu GPS nastąpiáo na etapie opracowania danych. Przed przystąpieniem do opracowania koĔcowego niezbĊdne byáo przeprowadzenie kalibracji
pomiarów batymetrycznych (prĊdkoĞü rozchodzenia siĊ fali dĨwiĊkowej w
oĞrodku wodnym zaleĪy od kilku czynników miĊdzy innymi temperatury wody,
zasolenia itp.). W omawianym przypadku pomiary kalibracyjne oraz test po24
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prawnoĞci dziaáania systemu przeprowadzano, gdy motorówka byáa zacumowana do promu. Pozwoliáo to miĊdzy innymi na weryfikacjĊ dokáadnoĞci pomiaru
gáĊbokoĞci oraz wstĊpne oszacowanie prĊdkoĞci prądu w rzece.

ħródáo: fot. Przemysáaw Kuras.
Source: fot. Przemysáaw Kuras

Rysunek 3. Zestaw pomiarowy – w strefie dziobowej ploter echosondy Lorance oraz
wodoodporny komputer do rejestracji danych, na rufie echosonda i antena GNSS
Figure 3. Measuring set - in the bow area Lowrance sonar plotter
and waterproof computer to record data, on the stern sonar and GNSS antenna

Pomiary na wodzie w profilach byáy realizowane tak, aby zachowaü bezpieczną 50 centymetrową gáĊbokoĞü wody poniĪej pracującej Ğruby silnika motorówki (taka gáĊbokoĞü w strefie przybrzeĪnej jest juĪ dostĊpna do pomiaru
bezpoĞredniego). Zapis w odbiorniku GPS byá prowadzony bezpoĞrednio na
kartĊ pamiĊci SD z wykorzystaniem funkcji „Auto-Points” oraz niezaleĪnie na
dysk twardy laptopa. Profile echosondy byáy rejestrowane na wbudowaną kartĊ
SD. Czujnik echosondy zamontowany za tylną pawĊĪą motorówki zostaá umiejscowiony w sposób pozwalający na dokonywanie pomiarów pozbawionych
podstawowych báĊdów systematycznych. OdlegáoĞü pomiĊdzy ARP anteny
GNSS oraz czujnikiem echosondy podczas caáego pomiaru nie zmieniaáa siĊ.
Rysunek 4 przedstawia przykáadowy, surowy profil zapisany na karcie SD przed
uwzglĊdnieniem poprawek kalibracyjnych oraz przed zastosowaniem filtracji
danych. Dane zgromadzone w profilach w celu prowadzenia dalszej obróbki
mogą byü zapisywane do plików CSV (character-separated values), które áatwo
importowaü do aplikacji pozwalających na sprawną obróbkĊ danych. Dane GPS
opracowano w oprogramowaniu Leica Geo Office.
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ħródáo: materiaáy wáasne.
Source: own materials.

Rysunek 4. Profil pomiarowy przed opracowaniem
Figure 4. Measurement profile before the elaboration

W pierwszej kolejnoĞci wykonywany byá profil znajdujący siĊ najniĪej
(biorąc pod uwagĊ bieg rzeki). Podczas profilowania rzeka miaáa nurt o prĊdkoĞci dochodzącej do 3,5 m/s. Stanowiáo to podstawowy problem przy wtyczaniu
siĊ w profile wykonane wczeĞniej na brzegach. Przedstawiony na rysunku 5
kilwater pokazuje zaáoĪone (teoretyczne) linie przekrojów – kolor biaáy oraz
rzeczywistą trasĊ poruszającej siĊ jednostki páywającej podczas jednego z pomiarów - kolor niebieski. InformacjĊ o poáoĪeniu sytuacyjnym pozyskiwano
z czĊstotliwoĞcią 1 Hz.
W kierunku z poáudniowego-wschodu na póánocny zachód znajdują siĊ
profile poprzeczne, w kierunku z poáudniowego zachodu na póánocny wschód
profil podáuĪny – prowadzony w gáównym nurcie rzeki. Zwraca uwagĊ fakt, Īe
nawet informacja o przebiegu profilu w instrumencie GPS na pokáadzie oraz
zastabilizowane nabieĪniki nie pozwoliáy za jednym razem poprawnie wykonaü
pomiarów na wszystkich profilach. Powodem byá nierównomierny, silny prąd
który znacząco utrudniaá poprawne utrzymanie kursu jednostki nad dnem. Zakres gáĊbokoĞci uzyskany na podstawie omawianego pomiaru wynosiá od 80 cm
do 4,5 metra. Biorąc pod uwagĊ wyniki pomiarów moĪna powiedzieü, Īe na tym
obiekcie nie wystĊpują nieciągáoĞci które dyskwalifikowaáyby zaproponowaną
konfiguracjĊ sprzĊtową. Próbkowanie dna przez echosondĊ w gáĊbokoĞciach
spotykanych na Ğródlądowych drogach wodnych w oparciu o omawiany system
moĪe zachodziü nawet co 50 ms, co oznacza Īe przy prĊdkoĞci 3.5m/s moĪna
26
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pozyskiwaü informacje o dnie co 1-2 cm. Naturalnie tak gĊsty profil zwykle nie
jest konieczny, w standardowym opracowaniu koĔcowym nie ma potrzebny
11aproksymowania pozycji pomiĊdzy poáoĪeniami wyznaczonymi na podstawie
1 Hz pracy odbiornika GPS (o ile na profilu nie zachodzi istotna zmiana rzeĨby
dna).

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie ortofoto www.geoportal.gov.pl.
Source: Own study base on ortofoto www.geoportal.gov.pl.

Rysunek 5. Kilwater zarejestrowany pracującym na pokáadzie odbiornikiem GPS
Figure 5. Wake recorded by GPS receiver working on board

Obecnie odbiorniki GPS (miĊdzy innymi wykorzystywana Leica 1200)
mogą rejestrowaü pozycjĊ z czĊstotliwoĞci maksymalną dochodzącą do 20 Hz,
co oznacza Īe potencjalnie moĪna uzyskiwaü peáną informacjĊ o wysokoĞci
(oraz poáoĪeniu sytuacyjnym tej informacji) dna badanego zbiornika nad poziomem morza 20 razy na sekundĊ, a ponadto informacjĊ uzupeániającą o gáĊbokoĞci co 5 setnych sekundy. Naturalnie są to parametry które mają charakter teoretyczny - poniewaĪ, nie są wykorzystywane – podobnie jak w przypadku
wykonywania geodezyjnego profilu terenu - nie jest on wykonywany na przykáad co 3 centymetry. Standardowe opracowanie koĔcowe wykonuje siĊ w skali
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1:500, jeĪeli chodzi o dáugoĞü oraz 1:50 jeĪeli chodzi o gáĊbokoĞü dna. Przykáadowy profil dna doliny rzecznej przedstawia poniĪszy rysunek. Zwraca uwagĊ
duĪa powierzchnia potencjalnego terenu zalewowego na prawym brzegu rzeki.
Tego typu informacje wraz z rzetelnym pomiarem numerycznego modelu terenu
wzdáuĪ rzeki pozwalają na sprawne prowadzenie analiz zagroĪenia powodziowego w aplikacjach typu CAD/GIS.

ħródáo: opracowanie wáasne.
Source: Own study.

Rysunek 6. Przykáadowy profil dna doliny rzecznej
Figure 6. A sample profile of the river valley

WNIOSKI

Zaproponowana konfiguracja sprzĊtowa pozwoliáa na wykonanie pomiarów gáĊbokoĞci rzeki uzupeániających informacjĊ pomiarową niezbĊdną do wykonania kompletnego profilu doliny rzecznej. Przeprowadzone testy potwierdziáy, Īe czĊstotliwoĞü próbkowania gáĊbokoĞci, czĊstotliwoĞü wyznaczania
pozycji oraz dokáadnoĞü są wystarczające, aby uzyskana informacja pozwalaáa
na wáaĞciwe i peáne odwzorowanie przebiegu dna rzeki. Po nabraniu doĞwiadczenia w tego typu pracach podstawowymi problemami bĊdą trudnoĞci Īeglugowe, przesáoniĊcia horyzontu dla pomiarów GPS oraz brak zasiĊgu sieci GSM
utrudniający wykonanie pomiarów i precyzyjną nawigacjĊ na szlaku Īeglugowym w odniesieniu do zaprojektowanych profili pomiarowych. Są to jednak
przeszkody, które tylko utrudnią a nie uniemoĪliwią wáaĞciwe wykonanie tego
typu pracy. Biorąc pod uwagĊ jakoĞü oraz wiarygodnoĞü pozyskanej informacji,
integracja danych pozyskiwanych klasycznymi systemami geodezyjnymi oraz
technikami bazującymi na sonarach wydaje siĊ nie do przecenienia. Nie bez
znaczenie pozostaje równieĪ fakt, Īe czas potrzebny do pozyskania tego typu
informacji jest niewielki. W omawianym przykáadzie pomiary na wodzie zajmowaáy okoáo trzydziestu procent ogóáu czasu przeznaczonego na pomiar.
CzĊĞü z przedstawionych prac byáa wykonywana na zlecenie firmy Geoprojekt
Kielce.
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