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AGENDA 

• Krótka charakterystyka działań i ich aspekty prawne 
 

• Sposób zbierania danych 
 

• Koncepcja systemu hydrograficznego 
 

• Sposób przetwarzania i gromadzenia danych 
 

• Analizy porównawcze 
 

• Podsumowanie 



PODZIĘKOWANIA 

• Dla Wydziału Śródlądowych Dróg Wodnych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
a w szczególności dla Panów: Stefana Iwickiego i Mateusza Zagaty 
 
 

• Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego 
http://www.nauka-dla-biznesu.pl/ 
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SYSTEM HYDROGRAFICZNY - ZAKRES DZIAŁANIA 

• Zbieramy, przetwarzamy i analizujemy dane pozyskiwane w trakcie pomiarów batymetrycznych 

• Zbieramy dane hydrograficzne 
 

• Gromadzimy i wizualizujemy w systemach 
GIS 
 

• Analizujemy i podejmujemy decyzje 
 

• Porównujemy dane z różnych okresów 



 





ASPEKTY PRAWNE WW. DZIAŁAŃ 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizuje następujące zadania: 
 
• Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę (art. 43 Ustawy o 

żegludze śródlądowej) 
 

• Wykonywanie obowiązków właściciela śródlądowych wód powierzchniowych (Art. 26 Ustawy Prawo 
wodne) 



OBSZAR DZIAŁANIA RZGW  
SZCZECIN 

 



 



JAK WCZEŚNIEJ PRZEPROWADZALIŚMY POMIARY 

• Urządzenia hydrograficzne nie współpracowały z modułem GPS 
 

• Brak możliwości elektronicznej rejestracji danych 
 

• Stosowano papierowe taśmy do rejestracji pomiarów 
 

• Brak echosondy wielowiązkowej 
 



 



CZAS NA ZMIANY 

• Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 
 

• Tytuł projektu: „Zakup specjalistycznych jednostek pływających 
oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, 
niezbędnego do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg 
wodnych”. Umowa nr UDA-RPZP 02.01.05-32-001/10-00 z dnia 
02.12.2010 roku. 



CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU 

• Dostawa jednostek pływających wyposażonych w 
sprzęt pozwalający na Wykonywanie pomiarów 
hydrograficznych 
 
 

• Doposażenie wybranych jednostek w 
specjalistyczny sprzęt hydrograficzny 



JAK AKTUALNIE WYGLĄDA REALIZACJA POMIARÓW 
HYDROGRAFICZNYCH 

• Pomiary hydrograficzne są przeprowadzane na nowych jednostkach inspekcyjno-roboczych 
wyposażonych w zależności od potrzeb w echosondę jednowiązkową lub wielowiązkową 
 

• Wykonywane są pomiary dodatkowe przy użyciu sonaru 
 

• Pomiary są wykonywane przez uprawnionego hydrografa 
 

• Do zbierania danych i postprocesingu używamy oprogramowania QINS-y (wersje: Inshore, Office) 
 

• Gromadzone są olbrzymie ilości danych np. surowe dane z echosondy wielowiązkowej w formatach 
RAW lub QPD zebrane w trakcie pojedynczego sondowania mogą zajmować powyżej 30GB 



 



 



 



 



 



PYTANIA JAKIE SIĘ POJAWIŁY PO PIERWSZYM SEZONIE 
POMIARÓW HYDROGRAFICZNYCH 

• Gdzie i w jaki sposób gromadzić olbrzymią ilość nowych danych 
 
 

• Jak zapewnić odpowiednią wydajność w dostępie do danych 
 
 

• Jak zapewnić pracownikom możliwość analiz 
 
 

• Jak zapewnić ciągłość danych dla administrowanych odcinków dróg wodnych 



KONCPECJA SYSTEMU DLA POMIARÓW 
HYDROGRAFICZNYCH 

Wykorzystanie jako 
repozytorium danych 
rozwiązania opartego o: 
oprogramowanie  
ArcGIS Server i system 
zarządzania bazą danych MS 
SQL Server. 



KONCPECJA SYSTEMU DLA POMIARÓW 
HYDROGRAFICZNYCH – CD. 

• Wykorzystanie oprogramowania 
ArcGIS Desktop do analiz 
zgromadzonych w repozytorium 
danych 



ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

• Microsoft Windows Server 2012 R2  

• ArcGIS for Server Enterprise Advanced 10.3 

• ArcGIS 3D Analyst for Server Advanced 10.3 

• Microsoft SQL Server Standard 2014  

• ArcGIS for Desktop Advanced  10.3 

• ArcGIS 3D Analyst for Desktop 10.3 



OMÓWIENIE SYSTEMU DLA POMIARÓW 
HYDROGRAFICZNYCH 

• Mechanizmy umożliwiające konwersję plików tekstowych 
zawierających dane z pomiarów batymetrycznych 
eksportowanych z programu QINSy (wersja: Office) 
zaimplementowano w istniejącej infrastrukturze, złożonej z 
aplikacji ArcGIS for Server w wersji 10.3 oraz bazy danych 
SDE (mssql). Wszystkie potrzebne do przekształcenia 
algorytmy znajdują się w dedykowanym „toolboxie”. 

 



Transformacja elipsoidy PL-ETRF2000-grs80h na geoidę układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam); 
PL-KRON60-NH; PL-KRON86-NH  

 

 

 

TRANSFORMACJA DANYCH POZYSKANYCH W TECHNOLOGII GPS RTK PRZY 

WYKOZYSTANIU POPRAWEK SIECIOWYCH VRS SYSTEMU ASG-EUPOS  

TRANSFORMACJA DANYCH POZYSKANYCH W TECHNOLOGII GPS 

Transformacja danych batymetrycznych na geoidę układu wysokościowego PL-KRON86-NH w oparciu o stany 

wody odczytane z wodowskazów polskich i niemieckich  

 

 



W procesie transformacji można wyróżnić trzy etapy: 

 

• Etap I - utworzenie na podstawie danych tekstowych, tabeli w bazie sde oraz warstwy xyz układzie PL-1992 

 

• Etap II - złączenie przestrzenne warstwy z pomiarów z siatką zawierającą predefiniowane dane o odległości 
elipsoidy od geoidy w układzie Kronsztadt86, Kronsztadt60 lub Amsterdam 

 

• Etap III - obliczenie wysokości wg. wzoru i zapisanie nowej warstwy 

 

TRANSFORMACJA DANYCH 



• Wykonany system przelicza dane z pomiarów batymetrycznych do układów wysokościowych na podstawie 
predefiniowanych za pomocą siatek wektorowych o rozmiarach 50x50 m, które znajdują się w bazie 
danych.  

• W wyniku zapytań przestrzennych i obliczeń wykonanych za pomocą algorytmu uzyskuje się dane 
przeliczone do jednego z trzech wysokościowych układów współrzędnych: PL-EVRF2007-NH, PL-KRON86-
NH, PL-KRON60-NH 

WYKORZYSTANIE 
TECHNOLOGII 
MODELBUILDER 

Wykorzystanie środowiska 
programistycznego Python 



 





ANALIZA PORÓWNAWCZA 



PODSUMOWANIE 

• Możliwość oceny skuteczności przeprowadzonych prac regulacyjnych 
 
 

• Możliwość wizualizacji i oceny zachodzących zmian głębokości 
 
 

• Wizualizacja i analiza miejsc limitujących dla żeglugi 
 
 

• Ujawnianie przeszkód nawigacyjnych 



 

POMIARY SONAROWE – MS 1000 

• Słubice 09.09.2015 r. 

• Gozdowice 10.09.2015 r. 



 

POMIARY SONAROWE – MS 1000 

Kanał Słubice – lokalizacja przeszkód 

1 



 

POMIARY SONAROWE – MS 1000 

Kanał Słubice – etap podnoszenia i  
wyciągnięcia przeszkody z dna kanału 



Dziękujemy za uwagę 
krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl 
tomasz.zawadzki@szczecin.rzgw.gov.pl  
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